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Møte i Nasjonalt e-helsestyre 
Møte 5/2018   

Dato 22. juni 2018 

Tid Kl. 10.00-16.00 

Sted Radisson Blu Airport Hotell, Oslo Gardermoen 

Medlemmer Christine Bergland (Direktoratet for e-helse) 
Cathrine Lofthus (Helse Sør-Øst RHF)  
Stig Slørdahl (Helse Midt-Norge RHF)  
Lars Vorland (Helse Nord RHF) 
Herlof Nilssen (Helse Vest RHF)  
Camilla Stoltenberg (Folkehelseinstituttet) 
Kristin W. Wieland (Bærum kommune)  
Camilla Dunsæd (Kvinesdal kommune)  

Nina Mevold (Bergen kommune)  
Arild Sundberg (Oslo kommune) 
Inger Østensjø (KS)  
Ivar Halvorsen (fastlegene)  
Anne-Lise Ryel (Kreftforeningen)  
Lilly Ann Elvestad (FFO)  
Bjørn Guldvog (Helsedirektoratet) 
Steffen Sutorius (DIFI) 

Observatører Håkon Grimstad (Norsk Helsenett SF) Lars Bjørgan Schrøder (HOD) 

 

Sak  Tema Sakstype 

23/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning 

24/18 Godkjenning av referat fra Nasjonalt e-helsestyre 31.05.18 Godkjenning 

25/18 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering 

26/18 SNOMED CT Orientering 

27/18 Styringsgruppesaker for Én innbygger – én journal Tilslutning 

28/18 Helseplattformen Orientering 

29/18 Etablering av nasjonal tjenesteleverandør Tilslutning 

30/18 Nasjonal e-helseportefølje Drøfting 

 Eventuelt  

 

Sak Tema Sakstype 

23/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden  Godkjenning 

 Forslag til vedtak: 
Nasjonalt e-helsestyre godkjenner innkalling og dagsorden. 

 

24/18 Godkjenning av referat fra møtet 11. januar 2018 Godkjenning 

 Forslag til vedtak: 
Nasjonalt e-helsestyre godkjenner referat fra møtet 31.05.18. 

Vedlegg 1: Referat 
fra Nasjonalt e-
helsestyre 31.05.18 

25/18 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering 

 Direktoratet for e-helse vil informere om følgende saker: 

• IKT-forskriften 

• Stortingsmelding om helsenæringen 

• Velferdsteknologisk knutepunkt  

• MF Helse  

• HelseID 

• Strategisk innretning grunnmur 

 

 Forslag til vedtak 
Nasjonalt e-helsestyre tar sakene til orientering. 

 

26/18 SNOMED CT Orientering 

 Direktoratet for e-helse orienterer om delbeslutning knyttet til bruk 
av SNOMED CT (Systemized Nomenclature of Medicine – Clinical 
Terms) i Norge og orienterer om målbilde for økosystem for 
kodeverk og terminologi. Det ønskes innspill til arbeidet med å 
beslutte en innføringsstrategi for SNOMED CT.   
 

Vedlegg 2: 
Toppnotat 
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 Forslag til vedtak: 
Nasjonalt e-helsestyret tar saken til orientering og ber Direktoratet 
for e-helse ta med seg innspill framkommet i møtet 

 

27/18 Styringsgruppesaker for Én innbygger – én journal Tilslutning 

 Direktoratet for e-helse ber om Nasjonalt e-helsestyre sin 
vurdering/innstilling til anbefalt konseptalternativ for nasjonal 
løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste. Ledelsen i 
Direktoratet for e-helse skal behandle prosjektets vurderinger 19. 
juni. Forslag til vedtak vil derfor bli presentert i møte.  
 

Vedlegg 3: 
Toppnotat 
 
Vedlegg 3-a: 
Foreløpig vurdering 
av 
konseptalternativer 

 Forslag til vedtak: 
Forslag til vedtak legges frem i møtet.   

 

28/18 Helseplattformen Orientering 

 Helseplattformen vil utdype utvalgte tema i sin presentasjon i møtet, 
herunder vurderinger omkring status i anskaffelsen, arbeid med 
forvaltningsorganisasjon og forberedelser til innføring, samt 
ivaretakelse av kommunale behov og samhandling.  
 

Vedlegg 4: 
Toppnotat  

 Forslag til vedtak: 
Nasjonalt e-helsestyre tar saken til orientering og Helseplattformen 
tar med innspill i videre arbeid.  

 

29/18 Etablering av nasjonal tjenesteleverandør Tilslutning 

 Helse- og omsorgsdepartementet har informert Direktoratet for e-
helse og Norsk Helsenett om at etablering av tjenesteleverandør ikke 
vil kunne skje i 2019. Direktoratet og NHN skal levere anbefaling til 
departementet om konsept for tjenesteleverandør med modell for 
finansiering og samstyring innen 30. juni.  
 
Det er ønskelig at innholdet og videre prosess for 2018/2019 
behandles en første gang i Nasjonalt e-helsestyre 22. juni. 

Vedlegg 5: 
Toppnotat 
 
Vedlegg 5-a: 
Anbefaling om 
etablering av 
nasjonal 
tjenesteleverandør  

 Forslag til vedtak: 
Nasjonalt e-helsestyre slutter seg til foreslått prosess for forankring 
og høring. Innspill til selve konseptet tas med i det videre arbeidet. 

 

30/18 Nasjonal e-helseportefølje Drøfting 

 Hensikten med saken er å drøfte og få innspill fra Nasjonalt e-
helsestyre til prioritering av initiativ i Direktoratet for e-helse i 2019, 
gitt bakgrunnsinformasjon om status for nasjonal portefølje 2018 og 
status for definering av portefølje 2019. 
 

Vedlegg 6: 
Toppnotat, 
 
Vedlegg 6-a: Status 
nasjonal portefølje 
2018 og foreløpige 
innspill 2019 
 
Vedlegg 6-b: 
Nasjonal e-
helseportefølje april 
2018 

 Forslag til vedtak 
1. Nasjonalt e-helsestyre tar status på nasjonal portefølje 2018 

og status for definering av portefølje 2019 til orientering  
2. Nasjonalt e-helsestyre ber om at Direktoratet for e-helse tar 

innspill fra møtet, angående prioritering av initiativ for 2019, 
med i direktoratets videre arbeid 

 

 Eventuelt  
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VEDLEGG:   
Vedlegg 1: Referat fra Nasjonalt e-helsestyre 31.05.18 
Vedlegg 2: Toppnotat SNOMED CT 
Vedlegg 3: Toppnotat Én innbygger – én journal 

Vedlegg 3-a: Foreløpig vurdering av konseptalternativer 
Vedlegg 4: Toppnotat Helseplattformen 
Vedlegg 5: Toppnotat Etablering av nasjonal tjenesteleverandør 

Vedlegg 5-a: Anbefaling om etablering av nasjonal tjenesteleverandør 
Vedlegg 6: Toppnotat Nasjonal e-helseportefølje 

Vedlegg 6-a: Status nasjonal portefølje 2018 og foreløpige innspill 2019 
Vedlegg 6-b: Nasjonal e-helseportefølje april 2018 
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Referat fra møte i Nasjonalt e-helsestyre 
Møte 4/2018   

Dato 31. mai 2018 

Tid Kl. 10:00-13:30 

Sted Radisson Blu Airport Hotell, Gardermoen 

Medlemmer   

Til stede Herlof Nilssen (Helse Vest RHF)  
Cathrine Lofthus (Helse Sør-Øst RHF)  
Stig Slørdahl (Helse Midt-Norge RHF)  
Christine Bergland (Direktoratet for e-helse) 
Kristin W. Wieland (Bærum kommune)  
Camilla Dunsæd (Kristiansand kommune) 
Steffen Sutorius (DIFI) 

Nina Mevold (Bergen kommune)  
Inger Østensjø (KS)  
Ivar Halvorsen (Fastlegene)  
Anne-Lise Ryel (Kreftforeningen)  
Lilly Ann Elvestad (FFO)  
Bjørn Guldvog (Helsedirektoratet)  

Ikke til stede Camilla Stoltenberg (Folkehelseinstituttet) 
Lars Bjørgan Schrøder (HOD) – Observatør 

Lars Vorland (Helse Nord RHF) 
Arild Sundberg (Oslo kommune) 

Observatører Håkon Grimstad (Norsk Helsenett SF)  

Direktoratet 
for e-helse  

Inga Nordberg 
Karl Vestli 
Are Muri (sak 20/18) 
Eline Holljen (sak 20/18) 
Anita Lindholt (sak 20/18) 
Idunn Løvseth Kavlie (sak 20/18) 

Helene Lund (sak 20/18) 
Anne-Lise Nårstad (sak 20/18) 
Jon Helge Andersen (sak 21/18) 
Tor Gunnar Saakvitne 
Camilla Smaadal 

 

Sak  Tema Sakstype 

18/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning 

19/18 Godkjenning av referat fra Nasjonalt e-helsestyre 24.04.18. Godkjenning 

20/18 Styringsgruppesaker for Én innbygger – én journal Orientering/drøfting 

21/18 Etablering av ny tjenesteleverandør Tilslutning 

22/18 Eventuelt  

 

Sak Tema Sakstype 

18/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden  Godkjenning 

 Det ble ytret ønske om at det gis en redegjørelse for arbeidet med 
anskaffelse i Helseplattformen i Helse Midt Norge sett i lys av at det nå 
gjenstår en tilbyder i anskaffelsen. Dette tas som del av diskusjonen 
under sak 20/18.  
 
Nasjonalt e-helsestyre gir innspill på at det ønskes en orientering om 
HelseID i neste møte. 

 

 Vedtak: 
Nasjonalt e-helsestyre godkjenner innkalling og dagsorden. 

 

19/18 Godkjenning av referat fra møtet 24. april 2018 Godkjenning 

 Ingen innspill til referat.    

 Vedtak: 
Nasjonalt e-helsestyre godkjenner referat fra møtet 24.04.18 

 

20/18 Styringsgruppesaker for Én innbygger – én journal  

 Are Muri, Direktoratet for e-helse, la frem følgende saker med egne 
vedtak: 

 

Nr. 1 Generell status for prosjektet Én innbygger - én journal Orientering 

 Prosjektet varslet i forrige møte om risiko for forsinkelse i oversendelse 
av konseptvalgutredning for nasjonal løsning for kommunal helse- og 
omsorgstjeneste til departementet. Risikoen er noe redusert, og 

 

Vedlegg 1 
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prosjektet arbeider for oversendelse i begynnelsen av juli.  
 
Nasjonalt e-helsestyre ønsket en status i arbeidet med anskaffelse i 
Helseplattformen fra Helse Midt. Stig Slørdahl ga en kort orientering om 
situasjon og risiko knyttet til at det nå gjenstår en tilbyder i anskaffelsen.  
Helseplattformen vil gi en orientering om arbeidet i neste møte 22. juni.  

 Vedtak: 
Nasjonalt e-helsestyre tar saken til orientering.  

 

Nr. 2 Foreløpig vurdering av konsepter for nasjonal løsning for kommunal 
helse- og omsorgstjeneste 

Drøfting 

 Eline Holljen, Direktoratet for e-helse, presenterte en foreløpig vurdering 
av konseptene. Konseptene er foreløpig vurdert opp mot mål og krav, 
samt en overordnet vurdering av gjennomføringsrisiko. Den endelige 
vurderingen, alternativanalysen, vil også omfatte samfunnsøkonomisk 
analyse, juridiske vurderinger av personvernkonsekvenser, 
konkurranserettslige konsekvenser, risiko- og sårbarhetsanalyser av 
hvert konsept og vurdering av gjennomføringsrisiko. Alternativanalysen 
vil bli presentert i Nasjonalt e-helsestyre 22. juni. 
 
Prosjektet presiserte at det er gjort noen endringer i vurderingene etter 
at saksunderlaget ble sendt ut, blant annet etter innspill fra 
referansekommunene. K4 er vurdert noe ned på grunn av begrensede 
samhandlingsmuligheter. K5 er vurdert noe opp. K7 er vurdert å gi 
høyest krav- og måloppnåelse.  
 
Flere understreket at fastlegene har en sentral rolle i å opprettholde en 
velfungerende helse- og omsorgstjeneste og at det derfor er avgjørende 
at fastlegene er med.  
 
Fastlegene uttrykker i større grad at de er fornøyd med sine eksisterende 
EPJ/PAS-løsninger og bekymret for at de kan få et dårligere 
arbeidsredskap i K5 eller K7. For fastlegene er det viktigst å få bedre 
samhandling med spesialisthelsetjenesten.  
 
Flere representanter pekte at det er lagt som en sentral forutsetning i 
arbeidet at nye løsninger må understøtte ulike helsepersonellgrupper og 
deres behov, også fastlegers.  
 
Det ble kommentert at hjemmetjenester vil få en mye større betydning 
fremover, også for spesialisthelsetjenesten. Denne utviklingen er 
undervurdert. Pårørendedialog/-samhandling vil også bli mye viktigere.  
 
Det kom mange innspill på at K5 og K7 er like og at K5 kan være et steg 
på veien mot K7. Løsningen som anskaffes i begge konseptene vil langt 
på vei være den samme og innebære et stort funksjonelt løft. Begge 
konsepter vil ha høy gjennomføringsrisiko og det må drøftes nærmere i 
neste møte.  
 
Nasjonalt e-helsestyre ber prosjektet om å gjøre en vurdering om K5 og 
K7 er distinkt forskjellige konsepter eller om K5 kan være et steg på 
veien til K7 og at de bør slås sammen. Prosjektet bør eventuelt vurdere 
om K5 bør rendyrkes som et konsept hvor fastleger og andre med privat 
avtale ikke inngår. I så fall er det aktuelt å beskrive to 
gjennomføringsstrategier for K7. Tilsvarende bes prosjektet om å 
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vurdere om K4 fortsatt bør være med for å oppfylle kravene i KS-
ordningen. Ut over dette er det få som vurderer K4 å være et reelt 
alternativ.  
 

 Vedtak: 
Nasjonalt e-helsestyre ber prosjektet om å ta med innspill i videre 
arbeid. 

 

21/18 Etablering av ny tjenesteleverandør Tilslutning 

 Direktoratet for E-helse og Norsk Helsenett anbefaler at nasjonal 
tjenesteleverandør etableres i to steg. Steg 1 er at tjenesteleverandøren 
etableres fra årsskiftet. Steg 2 er at finansiering- og samstyringsmodeller 
utredes videre med sikte på å få dette etablert innen 2020. 
 
Nasjonalt e-helsestyre drøftet kort at de gir sin tilslutning til 
anbefalingen om stegvis implementering slik beskrevet i toppnotatet.  

 

 Vedtak: 
Nasjonalt e-helsestyre tilslutter seg anbefalingene om stegvis 
implementering. 

 

 



 Nasjonalt e-helsestyre 

Delbeslutning og videre strategi for SNOMED CT i Norge 

Forslag til vedtak  

Nasjonalt e-helsestyre tar saken til orientering og ber Direktoratet for e-helse ta med seg innspill 

framkommet i møtet. 

Hensikt med saken 

Direktoratet for e-helse ønsker å orientere om delbeslutning knyttet til bruk av SNOMED CT (Systemized 

Nomenclature of Medicine – Clinical Terms) i Norge og orientere om målbilde for økosystem for kodeverk 

og terminologi. Det ønskes innspill til arbeidet med å beslutte en innføringsstrategi for SNOMED CT.   

Bakgrunn 

Terminologi og kodeverk er nødvendig for å understøtte utviklingen av e-helseløsninger. Terminologi og 
kodeverk brukes for å muliggjøre interoperabilitet og for å standardisere informasjon ved registrering i 
pasientjournalen og ved administrativ oppfølging av pasientbehandlingen. Dette betyr at helsefaglige 
opplysninger skal kunne dokumenteres, formidles, forstås og brukes på en entydig måte av involverte 
parter.  

Helsepersonell har behov for at data registreres én gang på et klinisk relevant språk og på riktig nivå, 
eller innhentes automatisk der det er mulig. En felles standardisert klinisk terminologi (SNOMED CT) vil 
understøtte dokumentasjon av klinisk aktivitet og bidra til effektivisering av arbeidsprosesser. Videre vil 
standardisert terminologi bidra til bedre kvalitet på dokumentasjon og informasjon i alle ledd. SNOMED 
CT gjør det mulig å koble eksisterende kodeverk og er en forutsetning for å ta i bruk avansert prosess- og 
beslutningsstøtte. Standardisering av terminologi, kodeverk og registervariabler vil bidra til økt 
datakvalitet i fagsystemene, muliggjøre automatisering av rapportering til registrene, økt kvalitet på 
helsedata, mer effektiv registerforvaltning, og muliggjøre sammenstilling og analyse på tvers av 
registrene.   

Standardisering av terminologi, kodeverk og registervariabler i et økosystem er en forutsetning for 
sentrale tiltak og realisering av gevinster i satsningene Helseplattformen, Én innbygger - én journal 
(nasjonal kommunal løsning) og Helsedataprogrammet.  

Visjon og målbilde for økosystem for kodeverk og terminologi er utarbeidet under Program for kodeverk 
og terminologi, og har fått bred støtte fra sektoren. Det er uttrykt støtte til visjonen fra:  

- Fagutvalget (NUFA) 
- Programstyret i Helseplattformen, Helse Midt-Norge 

Til 

Dato 

Saksnummer 

Type 

Møte 5/18 

22.06.2018 

26/18 

Orientering 

 

Fra 

Saksbehandler 

 

Christine Bergland 

Inga Nordberg 

 

Vedlegg 2 
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- Interregionalt fagdirektørmøte (spesialisthelsetjenesten) 
- Programstyret i Kodeverk og Terminologi 

 

Visjonen beskriver en fremtidig tenkt situasjon hvor det nasjonalt eksisterer et «økosystem» av 
terminologi (SNOMED CT), administrative kodeverk, medisinske klassifiseringskodeverk og 
helseregistervariabler hvor elementene knyttes sammen med relasjoner og mapping.  

Det er mange gevinster ved et slikt målbilde. EPJ-løsninger kan forholde seg til én felles standardisert 
terminologi med relasjoner til relevante kodeverk ut fra behov, kombinert med informasjonsmodeller for 
bruk i helse- og kvalitetsregistre. Dette muliggjør større grad av automatisert koding og rapportering, samt 
økt kvalitet på helsedata til bruk i statistikk, forskning og styring. Vi har i dag svært mange kilder til 
helsedata. Det ligger et stort potensiale knyttet til innsamling og bearbeiding av helsedata for 
sekundærformål som statistikk, forskning, styring og finansiering. Det er behov for å gjøre data tilgjengelig 
på en slik måte at behov for ledelse, kvalitetsforbedring og ivaretagelse av pasientsikkerhet understøttes. 
Mulighetsrommet innenfor området kunnskaps- og beslutningsstøtte i moderne EPJ-løsninger er 
betydelig.  

Det vises til Vedtak i sak 24/16 der Nasjonalt e-helsestyre på bakgrunn av rapporten som var utarbeidet 
vedrørende den internasjonale helsefaglige terminologien SNOMED CT, stilte seg bak rapportens 
anbefaling om nasjonalt medlemskap av IHTSDO (nå SNOMED International), samtidig som en 3-årig 
utforskningsperiode ble iverksatt. I vedtaket ble det satt følgende forventninger til utforskningsperioden: 

• I utforskningsperioden etablerer Direktoratet for e-helse et kompetanseteam som jobber med felles 
standardisert terminologi/SNOMED CT, og å løfte kompetansenivået på dette området.  

• Det etableres et utredningsprosjekt som inkluderer SNOMED CT i et fremtidig helhetlig terminologisk 
målbilde for strukturert journal. Spesifikt skal det følges med på utviklingen av ICD-11.   

• SNOMED CT gjøres tilgjengelig for områder med umiddelbare behov som tannhelse området og 
som terminologibinding i utvikling av arketyper.   

• Det tas ny evaluering og beslutning om videre implementering av SNOMED CT etter endt 3-årig 
utforskningsperiode. 

Beslutningen om innmelding i SNOMED International ble tatt av Direktoratet for e-helse etter denne 
tilslutning i e-helsestyret og forankring i HOD sommeren 2016. Dette markerte starten på en 3-årig 
utforskningsperiode for å vurdere hvorvidt det vil være aktuelt å foreta en bredere implementering av 
SNOMED CT i EPJ systemene, og om SNOMED CT fortsatt er relevant som understøttende terminologi 
til det fremtidige målbildet for prosess- og beslutningsstøtte i strukturert journal. 

For å tydeliggjøre budskapet fra nasjonale myndigheter vedrørende SNOMED CT ser vi behovet for å 
synliggjøre delbeslutninger. Det skal i perioden fram til full samfunnsøkonomisk analyse av 
innføringsstrategi tas valg i anskaffelser som for eksempel Helseplattformen, nasjonal kommunal løsning 
og Helsedataprogrammet som gjør at det er nødvendig å gi nasjonale råd før full analyse ferdigstilles. 

På bakgrunn av dette ønsker Direktoratet for e-helse å dele opp beslutningen om etablering og innføring 
av SNOMED CT i Norge i to: 

1. Bekrefte valg av SNOMED CT som felles standardisert terminologi i Norge 
2. Beslutte omfang og innføringsstrategi for SNOMED CT nasjonalt etter tilslutning fra e-

helsestyret etter endt utprøvnings-periode i 2019 
 

Bekrefte valg av SNOMED CT som felles standardisert terminologi i Norge 

Fra innmeldingstidspunktet har den internasjonale utviklingen tydeliggjort at det ikke er andre alternativer 
enn SNOMED CT dersom det er behov for felles standardisert terminologi i Norge. Behovet er gjennom 
perioden synliggjort og bekreftet gjennom blant annet Helseplattformen, KVU for nasjonal kommunal 
løsning og Helsedataprogrammet.  
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Direktoratet for e-helse har derfor besluttet at det etter utprøvingsperioden fortsatt vil være SNOMED CT 
som vil være den felles standardiserte terminologien i Norge. Beslutningen legger til rette for å realisere 
økosystemet for kodeverk og terminologi. 

Kostnadene ved denne beslutningen er på linje med de kostnadene Direktoratet for e-helse bærer i dag, 
med medlemsavgift, deltagelse i medlemsorganisasjon på vegne av Norge og en minimal 
forvaltningsorganisasjon. 

Denne beslutningen innebærer ikke valg av innføringsstrategi. 

 

Beslutte omfang og innføringsstrategi for SNOMED CT nasjonalt etter tilslutning fra e-helsestyret 
etter endt utprøvnings-periode i 2019  

Spørsmål som må besvares ved delbeslutning 2 er: 

• Vil det stilles krav til å benytte SNOMED CT (blir det en obligatorisk standard)? 

• Hva er strategien for å ta i bruk SNOMED CT (utviklingsstrategi)? 

• Hva er strategien for å oversette SNOMED CT til norsk? 

• Hvordan skal SNOMED CT forvaltes? 

• Hva vil dette koste og hvordan skal dette finansieres? 

Ved denne delbeslutningen vil det legges fram et beslutningsunderlag som gir oversikt over 
konsekvensene av ulike innføringsstrategier.  

Direktoratet for e-helse samarbeider med Helseplattformen for å vurdere om Helseplattformen kan være 
en pilot for en innføring av SNOMED CT i tråd med målbildet for økosystem for kodeverk og terminologi. 
Samarbeidet innebærer at Helseplattformen bidrar med en oversettelse til norsk som tilgjengeliggjøres for 
sektoren. Parallelt må det etableres en nasjonal forvaltning og normering på området. Denne piloten 
bidrar til et godt beslutningsunderlag for videre innføring. Det er også tett samarbeid med 
Helseplattformen der SNOMED CT er aktuell som referanseterminologi. 

 

Vedtak på tilsluttende saker 

Sak Tema  Vedtaksformulering 

24/16 Konklusjoner og anbefaling 
vedrørende SNOMED CT 
for den norske 
helsetjenesten 

Vedtak: 

• Nasjonalt e-helsestyre stiller seg bak rapportens anbefaling 
om at det søkes om nasjonalt medlemskap av IHTSDO, 
samtidig som det iverksettes en 3-årig utforskningsperiode.  

• I utforskningsperioden etablerer Direktoratet for e-helse et 
kompetanseteam som jobber med felles standardisert 
terminologi/SNOMED CT, og å løfte kompetansenivået på 
dette området. Det etableres et utredningsprosjekt som 
inkluderer SNOMED CT i et fremtidig helhetlig 
terminologisk målbilde for strukturert journal. Spesifikt skal 
det følges med på utviklingen av ICD-11.  

• SNOMED CT gjøres tilgjengelig for områder med 
umiddelbare behov som tannhelse området og som 
terminologibinding i utvikling av arketyper.  

• Det tas ny evaluering og beslutning om videre 
implementering av SNOMED CT etter endt 3-årig 
utforskningsperiode. 
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tilslutning til en treårig 
utprøvingsperiode for 
SNOMED CT, og 1.1.2017 
ble Norge medlem. 
Resultater så langt peker i 
retning av videre innføring. 
Utprøvingsperioden vil 
fokusere på hvordan Norge 
bør benytte SNOMED CT.  
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Hensikt med saken 

Direktoratet for e-helse ber om Nasjonalt e-helsestyre sin vurdering/innstilling til anbefalt 

konseptalternativ for nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste. Ledelsen i Direktoratet 

for e-helse skal behandle prosjektets vurderinger 19. juni. Forslag til vedtak vil derfor bli presentert i møte.  

Per nå tilsier vurderingen at Direktoratet for e-helse vil anbefale enten konsept 5 eller 7. Alle konseptene 

er vurdert å ha positiv samfunnsøkonomisk nytte og gi forbedringer sammenlignet med å fortsette som i 

dag (nullalternativet).  Konseptene 4, 5 og 7 har betydelig høyere nytte enn konsept 1. Konsept 7 har 

høyest beslutningsrisiko.   

Konseptvalgutredningen leveres Helse- og omsorgsdepartementet i juli, med umiddelbar oppstart av 

ekstern kvalitetssikring.  

Det gjøres oppmerksom på at alle beskrivelser og vurderinger er foreløpige og under arbeid. Det kan 

være inkonsistens i dokumentet og det gjenstår kvalitetssikring av alle beregninger. Prosjektet har 

kostnadsestimert de ulike konseptalternativene, og har utarbeidet anslag på investeringskostnader og 

drift- og forvaltningskostnader. De siste justeringene av estimatene gjenstår, i tillegg gjenstår 

usikkerhetsanalysen som vil gi estimatene de nødvendige usikkerhetspåslagene. Derfor presenteres kun 

størrelsesforholdet mellom de ulike kostnadsestimatene uten usikkerhetspåslag i dette saksunderlaget. 

Realopsjoner er foreløpig ikke behandlet, men vil være en del av den endelige konseptvalgutredningen.  

Behovsanalyse, mål og krav 

Behovsanalyse, mål og krav ble sendt på første innspillsrunde til de fire referansekommunene, KS og 

pasient- og brukerforeninger i mai. En oppdatert versjon av dokumentene ble sendt på ny innspillsrunde 

8.  juni til prosjektstyret (representanter fra kommuner og KS, spesialisthelsetjeneste, pasient- og 

brukerorganisasjoner, profesjons- og fagforeninger, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Norsk 

helsenett) og referansekommunene. Det vises til vedlegget for foreløpig beskrivelse av det 

prosjektutløsende behovet, mål og krav. 
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Konseptbeskrivelser 

Prosjektet har på bakgrunn av tilbakemeldingene fra Nasjonalt e-helsestyre 31.05.2018 vurdert om 

konsept 4 skal videreføres i alternativanalysen, da det anses som et lite aktuelt konsept. Prosjektet har 

valgt å beholde konseptet for å opprettholde et bredt mulighetsrom. 

Videre har prosjektet vurdert at konsept 5 og konsept 7 bør videreføres som selvstendige konsepter. I 

konsept 7 er obligatorisk innføring av en nasjonal kommunal journalløsning for selvstendig 

næringsdrivende avtaleparter en forutsetning for å igangsette en nasjonal innføring, mens det i konsept 5 

er frivillig. Konseptene innebærer ulike slutt-tilstander, og nytteberegningene viser at det er store 

forskjeller i nytten mellom disse. 

For konsept 5 kan det imidlertid vurderes å inkludere realopsjoner som bringer konsept 5 frem til samme 

slutt-tilstand som konsept 7. Eksempelvis kan det etter en nasjonal innføring vurderes å innføre et pålegg 

for å innlemme avtaleparter som har valgt å stå utenfor løsningen. 

Alternativanalyse 

i. Sammenstilt alternativanalyse 

Under følger en oppsummering av den foreløpige vurderingen av konseptene gjort av alternativanalysen.  

Type vurdering Konsept 1 Konsept 4 Konsept 5 Konsept 7 

Måloppnåelse 
Effektmål 1 

Lav Lav til middels Middels Høy 

Måloppnåelse 
Effektmål 2 

Lav Lav til middels Middels Høy 

Innbyrdes rangering 
av 
samfunnsøkonomisk 
lønnsomhet (uten 
usikkerhetspåslag) 

Lavest Nest lavest Nest høyest Høyest 

Innbyrdes rangering 
av ikke-prissatte 
virkninger 

Lavest Nest lavest Nest høyest Høyest 

Gjennomføringsrisiko Lav til moderat Moderat til kritisk Moderat til kritisk Moderat til kritisk 

 

Alle konseptene vil føre til forbedringer sammenlignet med å fortsette som i dag (nullalternativet). Konsept 

7 er vurdert til å ha høyest måloppnåelse og er det konseptet med høyest samfunnsøkonomisk 

lønnsomhet, i tillegg til høyest rangering av de ikke-prissatte virkningene. Fra et samfunns- og 

innbyggerperspektiv vil konseptet gi høyest oppfyllelse av ambisjonen om "én innbygger – én journal" og 

vesentlig bidra til en mer helhetlig og koordinert helsetjeneste. Konseptet gir størst muligheter for å oppnå 

bedre samhandling med spesialisthelsetjenesten og andre kommunale og statlige tjenester. Konseptet vil 

gi helsepersonell i kommunene et markant funksjonelt løft og bidra til en mer effektiv ressursbruk i helse- 

og omsorgssektoren.  

Gjennomføringsrisikoen for konsept 7 er vurdert som moderat til kritisk. Konseptet stiller store krav til 

styring, bl.a. innen helsefaglig standardisering og utvikling, samt for IKT-styring mellom virksomhetene 

som brukere (kunder) og tjenesteleverandøren. Disse risikoelementene vil også gjelde for konsept 5. I 

tillegg har konsept 7 også gjennomføringsrisiko knyttet til endringsmotstand fra fastlegene og andre 

selvstendig næringsdrivende avtaleparter. Konsept 5, hvor det er valgfritt for selvstendig næringsdrivende 
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avtaleparter å ta i bruk løsningen, kan derfor være et mer realistisk og gjennomførbart konsept, selv om 

mål- og kravoppnåelsen og den samfunnsøkonomiske lønnsomheten vil være lavere enn konsept 7. 

ii. Samfunnsøkonomisk lønnsomhet  

Basert på kostnadsestimater og nyttevurdering er det gjennomført en vurdering av samfunnsøkonomisk 

lønnsomhet for de ulike konseptene.  

Feil! Fant ikke referansekilden. illustrerer foreløpige beregninger av netto-nåverdi for de ulike 

konseptene og omfanget på kostnadsestimatene og de prissatte nyttevirkningene. De foreløpige 

beregningene viser at samtlige konsepter er samfunnsøkonomisk lønnsomme. I tillegg viser 

beregningene at konsept 4, 5 og 7 er betydelig mer samfunnsøkonomiske lønnsomme enn konsept 1, og 

at konsept 7 er det mest lønnsomme. 

 

Figur 1 Netto nåverdi, kostnader og nytte for de ulike konseptene 

Figur 1 viser at den foreløpige nåverdien for kostnadsestimatene, uten usikkerhetspåslag, til konsept 4, 5 

og 7 er relativt like, men at konseptene skiller betydelig i nyttevurderingene. Det innebærer at det i 

hovedsak er de prissatte nyttevirkningene som utgjør forskjellen i nettonåverdi mellom disse konseptene. 

Vurdering av kostnadsestimater etter usikkerhet vil kunne medføre en større forskjell mellom kostnadene 

i konsept 4, 5 og 7. 

De ikke-prissatte nyttevirkningene som er vurdert i analysen underbygger vurderingen om at alle 

konseptene er lønnsomme. De ikke-prissatte virkningene har en tilnærmet lik rangering som de prissatte-

virkningene, og vil dermed ikke påvirke rangeringen mellom konseptene knyttet til samfunnsøkonomiske 

lønnsomhet.  
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iii. Kostnader 

Prosjektet har kostnadsestimert de ulike konseptalternativene, og har utarbeidet anslag på 

investeringskostnader og drift- og forvaltningskostnader. De siste justeringene av estimatene gjenstår, i 

tillegg gjenstår usikkerhetsanalysen som vil gi estimatene de nødvendige usikkerhetspåslagene.  

 

Figur 2 Sammenstilling av kostnader i de ulike konseptene 

Selv om konsept 1 tilsynelatende har langt lavere kostnader til investering og drift og forvaltning enn de 

tre andre konseptene, må dette vurderes sammen med potensialet for unngåtte kostnader til investering 

og drift og forvaltning i nullalternativet (som er en betydelig nyttevirkning). Alle kostnadsestimatene er 

utarbeidet relativt til kostnadene som ligger i nullalternativet. I konsept 1 videreføres nærmest alle 

kostnader til både investering og drift og forvaltning i nullalternativet, mens i konsept 4, 5 og 7 blir en stor 

andel av kostnadene som ligger i nullalternativet erstattet av kostnader som ligger i konseptene. 
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iv. Nytte 

Prosjektet har identifisert en rekke samfunnsøkonomiske nyttevirkninger fra de ulike konseptene. Det er 

vanskelig å finne gode grunnlagsdata for å prissette virkninger for kommunal helse- og omsorgstjeneste. 

Basert på tilgjengelig statistikk, internasjonale studier, ekspertgruppemøter, erfaring fra 

spesialisthelsetjenesten og en rekke arbeidsmøter med referansekommuner og andre er noen av 

nyttevirkningene prissatt. Flere av virkningene er ikke-prissatt. 

 

 

Figur 3 Nåverdi av prissatte nyttevirkninger i de ulike konseptene 

De prissatte nyttevirkningene viser at det er betydelige forskjeller mellom konsept 1 og de øvrige 

konseptene. I tillegg viser beregningene at tidsbesparelser for helsepersonell og reduserte 

realøkonomiske kostnader knyttet til redusert feil, svikt og skade og ikke-optimal behandling utgjør de 

største prissatte virkningene i alle konseptene.  

De ikke-prissatte virkningene er vurdert etter Finansdepartementets pluss-minusmetode. De største ikke-

prissatte virkningene er at innbyggere blir tryggere og er mer tilfredse med de kommunale helse- og 

omsorgstjenestene, at flere av konseptene gir bedre tilgang på data om virksomheten og tjenesten og at 

konseptene vil legge til rette for økt konkurranse og innovasjon. Konsept 7 er vurdert til å ha de største 

ikke-prissatte virkningene, deretter konsept 5 og 4. Konsept 1 er vurdert til å ha få ikke-prissatte 

nyttevirkninger. 

i. Måloppnåelse 

Samfunnsmålet er uttrykt gjennom to effektmål. Kravene er avledet av det prosjektutløsende behov og 

samfunns- og effektmål. I dette kapitlet vurderes konseptenes oppnåelse av effektmålene og oppfyllelse 

av kravene. 

Effektmålene er vurdert ut ifra et samfunnsmessig perspektiv. Det vil være forskjeller mellom de ulike 

tjenestene og virksomhetene, med her er det den samfunnsmessige verdien som er vurdert. En foreløpig 

vurdering av konseptenes effektmåloppnåelse er gitt i tabellen under.   
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Effektmål  
Vurdering av måloppnåelse 

K1 K4 K5 K7 

Effektmål 1 
Innbyggere får 
kommunale helse og 
omsorgstjenester av 
høyere kvalitet og økt 
pasientsikkerhet 

Lav Lav til middels Middels Høy 

Effektmål 2 
Mer effektiv 
ressursbruk i helse- og 
omsorgstjenesten 

Lav Lav til middels Middels Høy 

 

Konsept 7 er vurdert til å ha høyest måloppnåelse av effektmål 1. I dette konseptet vil tjenestene fremstå 

som langt mer koordinerte og helhetlige enn i dag og sammenlignet med de øvrige konseptene. 

Konseptet legger til rette for økt innbyggermedvirkning og behandler vil kunne ta beslutninger på et rikere 

informasjonsgrunnlag. Konseptet er derfor vurdert til å øke kvaliteten i selve behandlingen og øke 

pasientsikkerheten. Konseptet vil også legge til rette for økt og bedre datatilgang om hele kommunal 

helse- og omsorgstjeneste som gir et godt grunnlag for styring, kunnskapsutvikling, forebyggende arbeid, 

forskning og beredskap. 

Konsept 7 er vurdert til å ha høyest måloppnåelse av effektmål 2. Helsepersonell vil bruke mindre tid til å 

lete og innhente informasjon. Det vil være lettere å innhente informasjon i egne systemer og det vil være 

færre dobbelt- og trippelregistreringer. Bedre kvalitet og økt pasientsikkerhet vil gi redusert ressursbruk i 

sektoren, i form av reduserte kostnader til behandling.  

ii. Gjennomføringsrisiko 

Følgende avsnitt gir en overordnet vurdering av konseptene med hensyn til gjennomføringsrisiko. Merk at 

vurderingen av gjennomføringsrisiko legger til grunn at nødvendige beslutninger for å iverksette tiltaket er 

tatt, og at nødvendige rammebetingelser for gjennomføring er etablert. Gjennomføringsrisiko blir delt inn i 

fire hovedgrupper: 

• Styringsrisiko. Dette er risiko knyttet beslutninger nasjonalt og lokalt for å iverksette og prioritere 

tiltaket innenfor de rammer som er vedtatt i styringsdokumentet.  

• Definisjonsrisiko. Dette er risiko knyttet til definisjon av den funksjonalitet som hvert enkelt konsept 

skal levere og omfatter fagstyring og styring av omfang og funksjonalitet. 

• Løsningsrisiko. Risiko som kan oppstå i anskaffelse og konfigurering/utvikling av de 

løsningskomponenter som utgjør hvert enkelt konsept. Løsningsrisiko vurderer leverandørmarkedets 

evne til å levere løsningskomponenter, evnen til å etablere en leveranseorganisasjon, 

spesialisthelsetjenestens evne til å realisere de løsningskomponenter som er nødvendige for å 

realisere nytte, samt evnen til å etablere de nasjonale løsningene som skal understøtte samhandling. 

• Innføringsrisiko. Dette er risiko knyttet til mottakende organisasjons evne til å etablere nødvendig 

mottaksprosjekt for å gjøre lokale tilpasninger, integrasjoner, opplæring, konvertering samt 

tilpasninger av arbeidsprosesser. 

 

Vurderingen av gjennomføringsrisikoen viser at Konsept 1 vil ha den laveste gjennomføringsrisikoen, da 

dette konseptet i stor grad innebærer å videreføre dagens situasjon. I konsept 1 har aktørene et 

selvstendig ansvar til å modernisere sine kjerneløsninger, samtidig som man styrker de nasjonale 

løsningene og bruker sterkere virkemidler ovenfor aktørene for å akselerere utviklingen av 

samhandlingsfunksjonalitet.  

De øvrige konseptene innebærer å gjennomføre nasjonale tiltak for å akselerere utviklingen av 

kjerneløsningen. Dette vil medføre at virksomhetene i mindre grad vil kunne tilpasse løsningene og i 

større grad må bruke nasjonalt standardisert funksjonalitet.  
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Beslutningsrisikoen er kritisk i alle konseptene. Konsept 4 og konsept 7 forutsetter at det innføres et 

regelverk som pålegger at alle aktørene som omfattes av tiltaket i kommunal helse- og omsorgstjeneste 

over tid oppgraderer sine journalløsninger og tar i bruk en av de løsningene som det er inngått 

rammeavtale med (konsept 4) eller den nasjonale kommunale journalløsningen (konsept 7). Manglende 

beslutninger om å innføre et slikt pålegg tilsier at ingen av disse konseptene bør iverksettes. I konsept 5 

vil pålegget begrense seg til kommunen, men kommunenes selvstendige næringsdrivende avtaleparter vil 

pålegges høyere krav til å realisere funksjonalitet og samhandlingsevne på de løsningene de velger å 

benytte. 

Styringsrisikoen i gjennomføringen er vurdert til moderat i konsept 4, 5 og 7. Det forutsettes at 

nødvendige rammebetingelser og styringsmodeller er etablert i forkant av en endelig stortingsbeslutning. 

Det er kritisk for alle konseptene at regelverket utformes i tråd med denne beslutningen. Sannsynligheten 

for at så ikke skjer er vurdert til liten, så fremt et av disse konseptene blir besluttet finansiert og iverksatt. I 

alle konsepter er det lagt inn lang tid før aktørene som omfattes av tiltaket må ta i bruk henholdsvis 

løsningene i rammeavtalen (konsept 4) eller den nasjonale løsningen (konsept 5 og 7). Det er derfor 

vurdert at risikoen for manglende beslutninger er moderat i alle konsepter. 

Definisjonsrisikoen (fagstyring og definisjon av omfang og funksjonalitet) er vurdert moderat til kritisk i alle 

konsepter. Konseptene 4, 5 og 7 stiller krav til leverandørmarkedet for journalløsninger i kommunal helse- 

og omsorgstjeneste som er vesentlig høyere enn det dagens leverandører kan levere. Det er derfor viktig 

at det skapes forutsigbare rammer for hvilken funksjonalitet og hvilket omfang anskaffelsen skal ha slik at 

det blir attraktivt for andre leverandører å delta i konkurransen. I konsept 4 er risikoen for at omfang og 

funksjonalitet øker utover det som er definert vurdert som kritisk. Konsept 4 er avhengig av det inngås 

avtale med minimum to leverandører. En utvidelse av omfang og funksjonalitet vil kunne begrense 

antallet aktører som kan møte behovene. I verste fall vil man kunne ende opp med én leverandør hvilket 

bør ha som konsekvens at man implementerer enten konsept 5 eller konsept 7. I konsept 5 og 7 er det 

avgjørende at styringsmodell og deltagelse for helsefaglig utvikling og standardisering, samt 

standardisering av kodeverk og terminologier er etablert, at deltakelsen sikrer representativitet og at 

standardene er normerende. Konsekvensen av at så ikke skjer er alvorlig, ettersom det vil kunne øke 

kostnadene og implementeringstiden vesentlig. 

Løsningsrisikoen er vurdert til moderat til kritisk i alle konseptene. Konsept 4 er avhengig av det inngås 

avtale med minimum to leverandører som kan levere på de samlede funksjonelle behovene for hele 

kommunal helse- og omsorgstjeneste. Det er stor sannsynlighet for at konkurransen ikke vil tiltrekke seg 

tilstrekkelig antall leverandører. I verste fall vil man kunne ende opp med én leverandør hvilket bør ha 

som konsekvens at man implementerer enten konsept 5 eller konsept 7. Merk at én leverandør 

nødvendigvis ikke betyr ett system. 

Konsept 5 og 7, og delvis konsept 4, innebærer at det innføres en kommunal journal for alle innbyggere, 

og at helsepersonell i større grad samhandler gjennom felles løsning. Begge konsepter inneholder 

omfattende utvikling for å realisere en identitets- og tilgangsstyring som ivaretar personvern og 

helsepersonells tjenstlige behov. Det er vurdert at risikoen er kritisk med hensyn til at kompleksiteten 

knyttet til dette er undervurdert. 

Konseptene 5 og 7 stiller store krav til at samhandlingsevnen styrkes hos de aktørene som ikke bruker de 

nye journalløsningene slik at potensialet i den tett integrerte samhandlingsløsningen kan utnyttes. Det 

stilles høyere krav i konsept 5 og 7 til at spesialisthelsetjenesten samordner sine utviklinger, deltar i 

utviklingen av mer avansert samhandlingsfunksjonalitet og tar denne i bruk i tråd med implementeringen 

av nye løsninger i kommunen. Det er knyttet moderat risiko til begge disse forutsetningene i konseptene.  

Implementeringsrisikoen er vurdert til moderat i konsept 4 og kritisk i konsept 5 og 7. Risikoen er spesielt 

knyttet til konvertering av helseopplysninger i forbindelse med at eksisterende løsninger erstattes med en 

av de nye løsningene i rammeavtalen. Videre er det stor sannsynlighet for at enkelte kommuner eller 

kommunegrupper ikke vil ha nødvendig kapasitet og kompetanse til å etablere mottaksprosjektet. 

Sannsynligheten er liten for større kommuner. Konsekvensen er vurdert til stor (4) da hendelsene vil 

påvirke kostnader og implementeringstid i vesentlig grad i forhold til det som er estimert i grunnkalkylen. 
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iii. Risiko- og sårbarhetsanalyse 

Risiko- og sårbarhetsanalysen vurderer den relative forskjellen i risikonivå mellom konseptene. 

Risikobildet for informasjonssikkerhet knyttet til dagens løsning(er) er ikke vurdert (absolutt risikonivå) og 

det tas derfor ikke stilling til hvorvidt risikonivået for dagens løsning(er) er akseptabelt. Vurderingene er 

også å betrakte som vurdering av iboende risikonivå (før kontroller/sikkerhetstiltak). Utilsiktede hendelser 

som følge av naturkatastrofer, brann og lignende er ikke vurdert, da leveransemodell og fysiske 

lokasjoner for eventuelle datasentre eller andre sentrale infrastrukturkomponenter ennå ikke er bestemt. 

Generelt er iboende risikonivå knyttet til informasjonssikkerhet relativt høyt for alle konseptene fordi 

skadepotensialet knyttet til helseopplysninger (enten på avveie, utilgjengelig eller feil) er høyt. For alle 

konseptalternativene er det nødvendig å inkludere robuste informasjonssikkerhetstiltak i 

funksjonskravene til nye løsninger, dvs. både tekniske, fysiske og organisatoriske risikoreduserende 

tiltak. Konseptene har forskjellige sårbarhetsprofiler. Her følger en oppsummering av foreløpig analyse. 

Konfidensialitet: 

Sårbarheten er større for de konseptene der helseopplysninger konsolideres i færre løsninger (konsept 4, 

5 og 7).  

Konsept 4, 5 til 7 er vurdert til moderat til lav sannsynlighet og høy konsekvens for at utilsiktede hendelser 

vil kunne føre til brudd på konfidensialiteten. Sårbarheten er spesielt knyttet til: 

a. tilsiktet bruk av sensitiv informasjon,  

b. eksponering av helseopplysninger til helsepersonell uten tjenstlige behov – pga. mangelfull 

tilgangskontroll,   

c. eksponering av adresseopplysninger for personer med adressesperre (kode 6 og kode 7) 

d. helseopplysninger behandles utenfor EU/EØS av leverandørene i anskaffelsesprosessen og i 

ordinær drift 

Konsept 1 er vurdert til moderat – høy sårbarhet på enkelte hendelser: 

a. eksponering av helseopplysninger til helsepersonell uten tjenstlige behov – pga usikker 

informasjonsutveksling 

b. innbygger har ikke mulighet til å motsette seg deling av helseopplysninger 

c. tilsiktet bruk av sensitiv informasjon 

Integritet: 

Sårbarheten er vurdert større for konseptene der helseopplysninger potensielt er spredt på flere 

journalløsninger (konsept 1 og 5). Sårbarheten er vurdert til høy-moderat sannsynlighet og høy-svært høy 

konsekvens. Sårbarheten er spesielt knyttet til: 

a. Det oppstår feil i data som følge av manuelle feilhandlinger (utilsiktet) 

b. Innbygger får ikke mulighet til å kreve retting eller sletting av helseopplysninger 

Tilgjengelighet: 

Alle konseptene er sårbare ovenfor hendelser som vil påvirke på tilgjengeligheten. Konsept 4, 5 og 7 (de 

mest konsoliderte konseptene) er vurdert til en sårbarhet på enkelte hendelser som har lav-moderat 

sannsynlighet men høy-svært høy konsekvens. Disse hendelsene er: 

a. Tilsiktet/utilsiktet og ikke-planlagte nedetider på løsninger som mange helsepersonell er 

avhengige av  

b. Tilsiktede tjenestenektangrep, dvs. at kritisk funksjonalitet i løsningene blir blokkert 
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c. Utilsiktet tilgjengelighet på løsninger som følge av infrastrukturfeil 

d. Sabotasje på infrastruktur 

Konsept 1 er vurdert til en sårbarhet på enkelte hendelser som har høy-svært høy sannsynlighet og 

moderat-høy konsekvens. Disse hendelsene er: 

a. Helsepersonell får ikke tilgang til nødvendige pasientopplysninger 

b. Innbyggers rett til å motsette seg deling av helseopplysninger er ikke reflektert riktig i alle 
helseløsninger 

c. Innbygger får ikke mulighet til å motsette seg deling av helseopplysninger 

iv. Juridisk vurdering 

Som en del av alternativanalysen er det gjort en overordnet vurdering av konseptenes innvirkning på 

konkurranse, personvernkonsekvenser og krav i personvernregelverket.  

a. Overordnet vurdering av personvern 

De fire konseptene innebærer i ulik grad nye måter å behandle helseopplysninger på i kommunal helse- 

og omsorgstjeneste i form av økt samling og deling av helseopplysninger.  

Som del av alternativanalysen er det derfor gjennomført en overordnet personvernkonsekvensvurdering 

av de fire konseptene etter gjeldende rett og sett i lys av kravene i EUs personvernforordning. Det vil bli 

gjennomført en fullverdig personvernkonsekvensvurdering, en Data Protection Impact Assessment 

(DPIA), etter art. 35, for det anbefalte konseptet.   

Rettslig grunnlag for nasjonale løsninger  

Det er behov for å avklare rettsgrunnlaget for de nasjonale løsningene i de fire konseptene. Det legges til 
grunn at behandlingen som allerede skjer per i dag har gyldig rettsgrunnlag. Foreløpig konklusjon er at de 
nasjonale løsningene mangler rettsgrunnlag og at det er behov for rettslig endringer. Virksomhetenes 
journalløsninger i konsept 1 vil kunne realiseres innenfor gjeldende rett, mens konseptets 
samhandlingsløsning(er) mv. vil kunne medføre behov for rettslige endringer. I konsept 4 og 7 vil det i 
tillegg være behov for rettslige endringer for kunne pålegge virksomhetene å ta løsningen i bruk. Konsept 
5 og konsept 7 vil kreve rettslige endringer (lovendringer) for å kunne etablere en felles nasjonal 
journalløsning.  
 
Dataansvarlig for nasjonale løsninger  
Det er behov for å avklare roller og ansvar knyttet til de nasjonale løsningene i de fire konseptene.  

Konsept 5 og konsept 7 legger opp til å samle ansvaret hos én aktør. Det vil for disse konseptene måtte 

avklares hvilken aktør, som i lov eller forskrift, skal utpekes som dataansvarlig for den nasjonale journal- 

og samhandlingsløsningen. Videre må det gås opp hvilket ansvar som ligger hos den nasjonale aktøren, 

og hvilket ansvar som blir liggende igjen hos virksomhetene. Det vil for konsept 1 og konsept 4 måtte 

avklares hvordan dataansvaret skal håndteres for de nasjonale samhandlingsløsningene. 

b. Vurdering av konkurranseregelverk  

Det er bare i begrenset grad mulig å si noe sikkert om konkurranserettslige konsekvenser av konseptene 

ut fra konseptbeskrivelsene slik de foreligger på dette stadiet i prosessen. Det er særlig 

leveransemodellene for konseptene som vil kunne påvirkes av konkurranseretten, og disse er foreløpig 

kun beskrevet på et overordet nivå. 

Konsept 1, som er en videreføring av dagens situasjon, medfører ikke særskilte konkurranserettslige 

utfordringer. De øvrige konseptene reiser hver for seg ulike anskaffelsesrettslige spørsmål, da særlig 

knyttet til hvilke unntak fra anskaffelsesregelverket som vil kunne gi kommuner grunnlag for å anskaffe 

EPJ-tjenester fra en nasjonal leverandør uten konkurranse. Det er flere mulige alternativer i 

anskaffelsesforskriften. 
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Det vil antagelig være problematisk for kommunene (og eventuelt fastlegene) å kjøpe inn EPJ-tjenester 

fra den nasjonale tjenesteleverandøren i medhold av unntaket for utvidet egenregi. Dette vil antagelig 

gjelde uavhengig av om man tar utgangspunkt i konsept 4, 5 eller 7. 

Når det gjelder en eventuell enerettsmodell, vil dette i prinsippet kunne være aktuelt for alle de tre 

konseptene. Samtidig kan det være noe usikkert om enerett er like anvendelig for konsept 5, der det for 

enkelte brukere er frivillig å delta. 

Også offentlig-offentlig samarbeid kan være et mulig grunnlag for unntak fra konkurransekravet. Her er 

det imidlertid flere spørsmål som må underlegges nærmere vurdering, særlig i forbindelse med 

fastlegenes rolle i et eventuelt slikt samarbeid. Det må også vurderes nærmere om det foreligger et 

genuint samarbeid, og ikke bare en utveksling av tjenester mot vederlag. 

Oppsummert er det en mulighet for at anskaffelsesregelverket kan legge noen begrensninger på hvordan 

forvaltningsmodellene i konseptene 4, 5 og 7 utformes. Eventuelt kan det være behov for 

regelverksutvikling for å avhjelpe noen av disse begrensningene. Det er imidlertid sannsynlig at unntak 

fra anskaffelsesregelverket vil kunne baseres på ett av de mulige unntakene i regelverket, for eksempel 

ved at det etableres en form for enerett for tjenesteleverandøren. Sentralfinansiering av tiltaket vil 

eventuelt medføre at tjenesteleveransene vil falle helt utenfor anskaffelsesregelverket. Regelverket vil 

dermed uansett ikke representere en absolutt begrensning for noen av konseptene. 

Hva angår de støtterettslige problemstillingene, er det særlige spørsmålet om hvorvidt 

tjenesteleverandøren utøver økonomisk aktivitet som kommer på spissen. Dette gjelder imidlertid 

uavhengig av de ulike konseptene. Avhengig av den aktuelle finansieringsmodellen, kan det også oppstå 

spørsmål om hvorvidt fastlegene får en økonomisk fordel i strid med støtteregelverket. Også dette er en 

relevant problemstilling under alle konseptene. Også slike forhold vil imidlertid kunne avhjelpes gjennom 

utformingen av leveransemodellene og gjennom regelverksutvikling. 

v. Føringer for forprosjekt 

Prosjektet har identifisert fem hovedtemaer som vil være særlig viktige å jobbe videre med i 

forprosjektfasen. I tillegg har vi identifisert avhengigheter til andre pågående initiativ som det er 

nødvendig å ta hensyn til i det videre arbeidet. De fem temaene er: 

1. Styring, organisering og finansiering 

2. Helsefaglig standardisering og standardisering av arbeidsprosesser 

3. Gjennomføringsstrategi, herunder kontraktsstrategi, juridiske og informasjonssikkerhetsmessige 

vurderinger 

4. Redusering av usikkerhet 

5. Gevinstrealisering 

Tiltaket vil reise mange problemstillinger, særlig knyttet til styring, organisering og finansiering. Det er et 

stort og komplekst aktørbilde, og behovet for involvering kan være ulikt i ulike faser av gjennomføringen. 

Tett involvering av helsepersonell og andre fagpersoner i hele planleggings- og gjennomføringsfasen vil 

være svært viktig for å lykkes med tiltaket.  

Gjennomføring av anbefalt konseptalternativ fordrer etablering av nye styrings- og finansieringsmodeller. 

Det pågår nå arbeid i sektoren vedrørende ny e-helseorganisering, herunder organisering av Direktoratet 

for e-helses myndighetsrolle og leveranserolle, og etablering av nasjonal tjenesteleverandør. Arbeidet er 

organisert i program Ny e-helseorganisering (NEO) i Direktoratet for e-helse og skal på oppdrag fra 

Helse- og omsorgsdepartementet utarbeide et beslutningsgrunnlag for etablering av en nasjonal 

tjenesteleverandør. Dette arbeidet vil blant annet beskrive nye styrings- og finansieringsmodeller for 

nasjonale e-helseløsninger. Det er naturlig å ta utgangspunkt i anbefalingene fra NEO-programmet i 

gjennomføringen av dette tiltaket.  Samtidig vil kommuner og eventuelt selvstendig næringsdrivende 

aktører stille andre krav til styringsmodeller og finansieringsmodeller for virksomhetskritiske 

journalløsninger for enn for andre nasjonale e-helseløsninger.  
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Tiltaket må organiseres på en måte som både sikrer effektiv gjennomføring og bred involvering. Det vil 

ikke være gjennomførbart å forholde seg til alle kommuner individuelt, og styringsmodellen må ha 

representativitet fra kommunesiden som har fullmakt til å ta beslutninger på vegne av alle kommuner 

(utenfor Midt-Norge) innenfor et gitt mandat. Nasjonale fagmyndigheter, spesialisthelsetjenesten, pasient- 

og brukerforeninger og fag- og profesjonsforeninger bør også inngå i styringsmodellen. Kommunene vil 

involveres tett i arbeidet med å beskrive en slik modell i forprosjektfasen.  

Med hensyn til finansieringsmodell er det en utfordring at kostnader og gevinster vil kunne være 

asymmetrisk fordelt mellom virksomheter. Det blir viktig å finne finansieringsmodeller som gir en riktig 

fordeling av kostnadene mellom de ulike aktørene (herunder staten) i ulike faser, understøtter ønsket 

utvikling og legger til rette for bred og effektiv implementering. Dette innebærer at fordelingen av 

kostnadene også må ta hensyn til gevinstrealiseringspotensialet hos de ulike aktørene. Foreløpig 

vurderes det som mest interessant å se på modeller der det etableres én type modell for finansiering av 

pukkelkostnadene i investeringsfasen, mens det i driftsfasen vil kunne gjelde en annen type obligatorisk 

samfinansieringsmodell der kostnadene fordeles de direkte brukerne etter en nøkkel for å dekke FDVU.  

Avhengig av i hvilken grad løsningen gjøres obligatorisk også for selvstendig næringsdrivende aktører, vil 

det måtte vurderes hvordan modellen kan innrettes med tanke på insentiver for størst mulig deltakelse. 

Gode insentiver som sikrer bred deltagelse vil kunne ha stor betydning for den samfunnsøkonomiske 

nytten av tiltaket. 

Videre prosess 

Foreløpig tidsplan tilsier at konseptvalgutredningen leveres Helse- og omsorgsdepartementet første uke i 

juli, med umiddelbar oppstart av ekstern kvalitetssikring.  

I oppdragsbrevet fra Helse- og omsorgsdepartementet for 2018 fremgår det at arbeidet med 

forprosjektfasen for anbefalt konsept skal startes opp med tanke på en mulig KS2 våren 2019. Dette 

innebærer at eksisterende prosjektorganisasjon videreføres. For ytterligere forankring med sektor er det 

ønskelig å reetablere prosjektstyret etter sommeren. Prosjektet vil fortsette med arbeids- og 

referansegrupper med bred deltagelse fra sektor. Hensynet til fremdrift og beslutningsdyktighet innebærer 

imidlertid at det vil være behov for en enda sterkere involvering av kommunene i forprosjektfasen. 

Vedtak på tidligere relevante saker 

Sak Tema  Vedtaksformulering 

7/18-1 Generell status for prosjektet Én 
innbygger – én journal 

Nasjonalt e-helsestyre tar saken til orientering og prosjektet 
tar med innspill i videre arbeid. 

7/18-2 Drøfting av pågående arbeid innen 
behovsanalyse, mål og krav og 
mulighetsstudie 

Nasjonalt e-helsestyre ber prosjektet om å ta med innspill i 
videre arbeid. 

15/18-1 Generell status Nasjonalt e-helsestyre tar saken til orientering. 

15/18-2 Tilslutning til nedvalg av 
konseptalternativer som videreføres 
til alternativanalysen 

Nasjonalt e-helsestyre gir sin tilslutning til at prosjektet bør 
videreføre minst ett konseptalternativ fra hver hovedgruppe. 
 
Nasjonalt e-helsestyre gir sin tilslutning til at konseptene  
1, 4, 5 og 7 videreføres til alternativanalysen. 

20/18-1 Generell status Nasjonalt e-helsestyre tar saken til orientering. 

20/18-2 Foreløpig vurdering av konsepter 
for nasjonal løsning for kommunal 
helse- og omsorgstjeneste 

Nasjonalt e-helsestyre ber prosjektet om å ta med innspill i 
videre arbeid. 
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2 Om dette dokumentet  

Dette er et arbeidsdokument i arbeidet med konseptvalgutredning for nasjonal løsning for 

kommunal helse- og omsorgstjeneste, og inngår som en del av saksunderlaget til Nasjonalt 

e-helsestyre 22. juni 2018.  

Det gjøres oppmerksom på at alle beskrivelser og vurderinger er foreløpige og under arbeid. 

Det kan være inkonsistens i dokumentet og det gjenstår kvalitetssikring av alle beregninger.  

Prosjektet har kostnadsestimert de ulike konseptalternativene, og har utarbeidet anslag på 

investeringskostnader og drift- og forvaltningskostnader. De siste justeringene av estimatene 

gjenstår, i tillegg gjenstår usikkerhetsanalysen som vil gi estimatene de nødvendige 

usikkerhetspåslagene. Derfor presenteres kun størrelsesforholdet mellom de ulike 

kostnadsestimatene uten usikkerhetspåslag i dette saksunderlaget. Realopsjoner er 

foreløpig ikke behandlet, men vil være en del av den endelige konseptvalgutredningen.  
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3 Prosjektutløsende behov 

Økt etterspørsel etter helse- og omsorgstjenester og ansvarsoverføring mot lavere 

omsorgsnivå krever bedre arbeidsverktøy som gjør hverdagen enklere for helsepersonell 

Befolkningen blir stadig eldre og sykdomsbildene mer komplekse som følge av nye 

behandlingsmetoder og økt levealder. Det vil oppstå et betydelig underskudd av 

helsepersonell i fremtiden dersom dagens utvikling i bruk av helse- og omsorgstjenester 

fortsetter. En analyse utført av SSB viser en vekst i behov for helsepersonell innenfor 

kommunal helse- og omsorgstjeneste på nærmere 90 000 frem mot 2040 grunnet 

befolkningsvekst og alderssammensetning alene. Utfordringene forsterkes ytterligere av 

ansvarsoverføring som følge av Samhandlingsreformen der ansvaret til den kommunale 

helse- og omsorgstjenesten gradvis har økt. Dette medfører at vi i fremtiden må bruke 

ressursene klokere, og at innbyggernes egne ressurser må brukes mer enn det vi klarer å 

gjøre i dag. 

Dagens journalløsninger er til hinder for oppfyllelse av sentrale politiske mål om en effektiv 

og bærekraftig helse- og omsorgstjeneste som tilbyr helhetlige og koordinerte tjenester på 

tvers av behandlingsnivå og virksomheter  

Mangelfull tilgang til nødvendige helseopplysninger om den enkelte innbygger, som 

eksempelvis funksjonsnivå, medisinlister, allergier, sykdoms- og behandlingshistorikk, kan 

føre til feil tildeling av tjenester og feilbehandling, med mulige alvorlige konsekvenser for 

innbyggeren. Elektroniske pasientjournaler og pasientadministrative systemer 

(journalløsninger) er helsetjenestens primære verktøy for å behandle pasientinformasjon, 

samt dokumentere hvilken helsehjelp pasienten har fått. Ytelse av helsehjelp med høy 

kvalitet forutsetter derfor at helsepersonell har gode journalløsninger.  

Dagens fragmenterte journalløsninger understøtter ikke godt nok pasientforløp og 

informasjonsdeling på tvers av virksomheter og omsorgs- og tjenestenivå. Helsepersonell 

oppgir i intervjuer og arbeidsmøter at de bruker flere timer hver dag på dokumentasjon og 

innhenting av nødvendige opplysninger fra andre virksomheter. Manglende muligheter til 

effektivt å kunne dele nødvendige helseopplysninger på tvers av virksomheter og tjenester 

bidrar også til et betydelig omfang av unødvendige utredninger og behandlinger ved at 

samme prøver tas flere ganger for samme pasient. Funnene understøttes av en 

undersøkelse gjennomført i 2015 (1) om sykepleieres egenrapporterte erfaringer med bruk 

av IKT og elektronisk pasientjournal (1). Over halvparten av sykepleierne opplevde 

problemer med bruk av journalløsningene som medførte at tid brukes på problemer med 

EPJ-systemet i stedet for i direkte pasientbehandling.  

Per i dag er det heller ingen tjenester som støtter innbyggernes helhetlige behov for å være 

informert og få tilpasset informasjon om egen helsesituasjon (2). Innbyggerne har begrenset 

tilgang til tilpasset informasjon og verktøy som støtter involvering av pårørende og egen 

mestring og oppfølging av kroniske tilstander. Involvering og informering av innbygger skjer i 

hovedsak via helsepersonellet han/hun er i kontakt med og kommunikasjonen er primært 

analog. Kreftforeningens omverdensanalyse for 2017 viser at hele 83 % ønsker å dele egne 

helseopplysninger på tvers av tjenester så lenge det fører til at de får best mulig behandling. 

Samtidig ønsker de å kunne ha oversikt over hvem som har lest deres journal og de mener 

at digitale løsninger vil kunne gi dem en bedre oversikt over egen helsebehandling. 



Nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste 

  5 

 

Dagens journalløsninger i kommunale helse- og omsorgstjeneste tilfredsstiller ikke behov for 

å ivareta pasientsikkerhet og kvalitet for innbyggere  

Intervjuer og arbeidsmøter med helsepersonell gjennomført i 2017 og 2018 viser at den 

mangelfulle tilgangen til relevant pasientinformasjon utgjør en risiko for pasientsikkerheten. 

Funnene understøttes av undersøkelsen (1) som kartla sykepleiernes erfaringer med bruk av 

elektronisk pasientjournal. En av tre sykepleiere rapporterte negative konsekvenser for 

pasienten som resultat av funksjonaliteten i dagens journalsystem. En av årsakene var 

manglende tilgang til pasientens journal og manglende kommunikasjon mellom ulike 

journalløsninger. Pasienten må derfor ofte selv være bærer av nødvendig informasjon. 

Mangelfull tilgang til informasjon medfører også at helsepersonell ofte må ta behandlingsvalg 

basert på ufullstendig informasjon, som i ytterste konsekvens kan føre til pasientskade eller 

ikke optimal behandling. De begrensede mulighetene for samhandling medfører at innbygger 

ofte selv må være bærer av informasjon som er kritisk for deres egen behandling. For 

innbyggere i sårbare situasjoner utfordrer dette pasientsikkerheten. Selv om en del aktører, 

særlig fastleger, oppgir å få dekket sine behov med dagens IKT-systemer, legger heller ikke 

disse systemene godt nok til rette for god samhandling med andre deler av tjenesten. 

Dagens fragmenterte journalsystemer med begrenset medisinskfaglig støtte medfører også 

kvalitetsutfordringer knyttet til uønsket variasjon i utredning og behandling på tvers av 

behandlingssteder. Journalsystemene gjør det utfordrende å implementere effektiv 

arbeidsflyt og standardisere behandlingsforløp for pasienter med like behov og diagnoser, 

noe som resulterer i uønsket klinisk variasjon. 

Dagens journalløsninger i kommunal helse- og omsorgstjeneste tilfredsstiller ikke krav til 

informasjonssikkerhet og personvern 

Å sørge for at sensitive opplysninger ikke spres utilsiktet er en vesentlig utfordring når det 

gjelder å ivareta enkeltindividets krav på beskyttelse av sine egne opplysninger. 

Eksisterende journalløsninger har vesentlige svakheter knyttet til dette. Tilsynssaker og 

undersøkelser viser at det over mange år har vært mangler ved tilgangsstyringen i større 

virksomheter i spesialisthelsetjenesten. Det finnes lite dokumentasjon knyttet til 

tilgangsstyringen i virksomheter i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Det er imidlertid liten 

grunn til å tro at IKT-kompetansen er høyere, eller at systemene for tilgangsstyring er bedre 

her. God beskyttelse av taushetsbelagt informasjon er sentralt for tilliten til helsetjenesten, og 

det kan i verste fall gå ut over pasientsikkerheten og kvaliteten i behandlingen dersom 

svekket tillit fører til at pasienten ikke oppgir nødvendige helseopplysninger. 

Dagens journalløsninger i kommunale helse- og omsorgstjeneste tilrettelegger ikke for å 

utnytte data til kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og forskning 

Informasjon, data og statistikk om den kommunale helse- og omsorgstjenesten er begrenset 

i omfang, av lav kvalitet og det er få muligheter til å sammenligne virksomhetsdata med 

nasjonale data. På grunn av mangel på gode data er det utfordrende å få et riktig bilde av 

tjenestens kvalitet og ytelse. Dette vanskeliggjør virksomhetsledere og helsepersonells 

oppgaver knyttet til å følge utvikling og trender over tid, samt måle effekt av 

behandlingsmetoder og iverksette tiltak som kan heve kvaliteten i helsehjelpen.  

Det er behov for nasjonalt tiltak for å styrke pasientsikkerhet og kvalitet, og bidra til mer 

effektiv ressursutnyttelse i kommunal helse- og omsorgstjeneste 

I dag har den enkelte virksomhet selv ansvar for å anskaffe, tilpasse, innføre, drifte og 

forvalte sine journalløsninger. Mange ulike anskaffelser, med variasjoner i krav og lokale 

tilpasninger, har resultert i en mengde ulike versjoner, konfigurasjoner og varianter av 
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journalløsninger. Dette har gitt et fragmentert systemlandskap der nødvendige opplysninger 

ikke effektivt kan deles på tvers av virksomheter og tjenester. 

Politiske mål og innbyggernes forventninger om en koordinert og sammenhengende 

helsetjeneste, uavhengig av organisatorisk struktur, vil ikke kunne oppfylles uten en mer 

helhetlig og koordinert utvikling av fremtidens IKT-løsninger. For å ivareta pasientsikkerheten 

og å kunne tilby helhetlige tjenester er det derfor behov for en samordnet nasjonal forbedring 

av kvaliteten på journalløsninger i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Det er behov for at: 

• Pasientinformasjon er tilgjengelig uavhengig av hvor pasienten befinner seg eller har 

vært tidligere. 

• At oppgaver løses på en standardisert måte uten uønsket klinisk variasjon, og med 

beslutningsstøtte slik at helsepersonell over hele landet kan være i stand til å ta 

beslutninger om diagnose og behandling på en best mulig måte. 

• At tilgang på viktige data om helsetilstanden i befolkningen blir lettere tilgjengelig 

Det er også behov for bedre løsninger for samhandling med spesialisthelsetjenesten og 

øvrige tjenesteområder som NAV, skole, barnehage, barnevern og pedagogisk-psykologisk 

tjeneste (PPT). Løsninger for samhandling må ivareta innbyggers behov for en samordnet 

offentlig sektor og understøtte de nasjonale føringene som er gitt gjennom «Digitalt 

førstevalg» og «Digital Agenda». Behovet forsterkes av endrede rammebetingelser knyttet til 

ansvarsoverføring med mer ansvar til den kommunale helse- og omsorgstjenesten og øvrige 

utviklingstrender. 
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4 Strategi og mål 

4.1 Samfunnsmål 

Samfunnsmålet angir tiltakets ønskede virkning og uttrykker hvilken samfunnsutvikling 

tiltaket skal bygge opp under.  

Samfunnsmålet for denne utredningen er definert med utgangspunkt i det prosjektutløsende 

behovet og i tråd med overordnede strategier og mål for helse- og omsorgssektoren:  

 

De sentrale begrepene i samfunnsmålet er ment å forstås på følgende måte:  

- Bedre helse innebærer at flere holder seg friske lenger, og syke ivaretas med tryggere 

og mer virkningsfull helsehjelp.  

- Med innbygger menes alle roller en innbygger kan ha, eksempelvis enkeltindivid med 

ansvar for egen helse, pasient, bruker, pårørende, fullmektig eller verge.  

- Kunnskapsbasert innebærer at den kommunale helse- og omsorgstjenesten tar i bruk 

eksisterende og ny kunnskap, og omsetter forskning til innovasjon og bedre praksis, samt 

at oppdaterte data og analyser er tilgjengelig for styring. Beslutninger om behandling, 

forebygging, pleie, omsorg og sosiale tjenester er basert på pålitelig kunnskap om effekt 

av tiltak og i tråd med helsefaglige retningslinjer som minimerer uønsket klinisk variasjon, 

og gir tjenester av høy kvalitet. 

- Bærekraftig innebærer at kapasitet og ressurser hos alle aktører i verdikjeden, også 

innbyggeren, benyttes effektivt for å møte fremtidige behov.  

- Helhetlige tjenester innebærer at den kommunale helse og omsorgstjenesten fordeler 

og gjennomfører oppgaver slik at innbyggere opplever en koordinert tjeneste. Dette 

inkluderer samhandling med spesialisthelsetjenesten og øvrige aktører i helse- og 

omsorgstjenesten, samt nødvendig samhandling med andre kommunale og statlige 

tjenesteområder. Det innebærer også at brukernes og pasientens erfaringer og 

synspunkter er reflektert i tjenestene.  

- Sikre tjenester av høy kvalitet innebærer at helse- og omsorgstjenesten utnytter og 

deler nødvendig informasjon mellom virksomheter og tjenestenivå slik at 

sannsynlighetene for feil og uheldige hendelser reduseres til et minimum. Sikre tjenester 

innebærer også at krav til informasjonssikkerhet og personvern ivaretas og at innbyggere 

enkelt har innsyn i egne helseopplysninger og annen informasjon. 

Samfunnsmål: 

Bedre helse for innbyggere gjennom en kunnskapsbasert og bærekraftig kommunal 

helse- og omsorgstjeneste som utnytter teknologiske muligheter for å tilby helhetlige 

og sikre tjenester av høy kvalitet  



Nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste 

  8 

 

4.2 Effektmål 

Effektmålene uttrykke den direkte effekten som ønskes oppnådd for brukerne av tiltaket, og 

er avledet av samfunnsmålet. Basert på rammene for denne utredningen, samt prioriteringen 

av de viktigste behovene fra behovsanalysen er det utledet to sidestilte effektmål.  

 

En kommunal helse- og omsorgstjeneste som tilbyr tjenester med høyere kvalitet og økt 

pasientsikkerhet gir bedre helse for innbyggere. Dersom tjenesten utnytter de tilgjengelige 

ressursene1, herunder eksisterende og fremtidig ny velferdsteknologi, mer effektivt enn i dag 

vil det også gi en mer bærekraftig kommunal helse- og omsorgstjeneste som er bedre rustet 

til å ivareta det fremtidig økende behovet for helsetjenester.  

Det er vurdert som uhensiktsmessig å kvantifisere målene i form av absolutte eller 

prosentvise endringer i ressursbruk eller kvalitet. Dette skyldes at det finnes lite statistikk 

knyttet til dagens tilstand i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og at organisering 

av tjenestetilbudet og ansvarsområder er i stadig utvikling. Vi har likevel identifisert en rekke 

indikatorer som vil kunne dokumentere retning og grad av måloppnåelse. 

Tabell 1 viser en oversikt over effektmålene og mulige indikatorer for måloppnåelse.  

                                                

 

1 Med tilgjengelig ressurser menes arbeidskraft, herunder tid, og øvrig innsatsfaktorer 

Effektmål 1 

Innbyggere får kommunale helse- og 

omsorgstjenester av høyere kvalitet 

og  

økt pasientsikkerhet 

 Effektmål 2 

Mer effektiv ressursbruk i helse- og 

omsorgstjenesten 
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Tabell 1 Effektmål og mulige indikatorer for måloppnåelse 

Effektmål 1  

Innbyggere får kommunale helse- og omsorgstjenester av høyere kvalitet og økt 

pasientsikkerhet 

Effektmålet innebærer at: 

• Riktig behandling og helsehjelp gis til rett tid 

• Beslutninger om helsehjelp baseres på pålitelig kunnskap om effekt av tiltak og ivaretar 

pasientrettigheter 

• Sannsynligheten for feil og uheldige hendelser er redusert til et minimum. 

• Innbyggere involveres i prosesser og beslutninger om egen helse 

Ambisjonen vil kunne etterprøves gjennom bruk av indikatorer som: 

• Økt brukertilfredshet for innbyggere i møte med kommunal helse- og omsorgstjeneste i 

innbyggerundersøkelser 

• Andel pasientskader i kommunal helse- og omsorgstjeneste som følger av mangel på 

informasjon  

• Andel feilbehandlinger i kommunal helse- og omsorgstjeneste som følger av mangel på 

informasjon  

• Utvikling i kvalitetsindikatorer – eksempelvis knyttet til Individuell plan, 
legemiddelgjennomgang, kartlegging og oppfølging av ernæring 

 

Effektmål 2  

Mer effektiv ressursbruk i helse- og omsorgstjenesten 

Ambisjonen om mer effektiv ressursbruk vil kunne etterprøves gjennom bruk av indikatorer som 

eksempelvis: 

• Tidsbruk knyttet til innhenting og deling av pasientopplysninger og annen nødvendig 

informasjon i helse- og omsorgtjenesten 

• Tidsbruk knyttet til dokumentasjon og administrasjon av helsehjelp i kommunal helse 

og omsorgstjeneste 

• Tidsbruk knyttet til samhandling med aktører utenfor helse- og omsorgstjenesten 

• Antall unødvendige/duplikate pasientundersøkelser og henvisninger i helse- og 

omsorgstjenesten 

• Tidsbruk knyttet til rapportering, uttrekk og bearbeiding av statistikk fra kommunal 
helse- og omsorgstjeneste 
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5 Overordnede krav 

De overordnede kravene sammenfatter betingelsene som skal oppfylles ved 
gjennomføringen av prosjektet. Kravene er strukturert etter krav som er utledet av samfunns- 
og effektmålene og krav som er utledet av andre viktige behov. Kravene utledet av 
samfunns- og effektmål er knyttet til funksjonalitet i løsningene som er nødvendige for å bidra 
til måloppnåelse. Kravene utledet av andre viktige behov er knyttet til andre ikke-
prosjektspesifikke samfunnsmål, samt krav til gjennomføring av tiltaket. 

5.1 Overordnede krav avledet av samfunns- og 

effektmål  

Effektmålene for prosjektet er knyttet til økt kvalitet på tjenestene fra kommunal helse- og 

omsorgstjeneste, økt pasientsikkerhet, og mer effektiv ressursbruk i helse- og 

omsorgssektoren. Det er basert på behovsanalysen identifisert 5 overordnede krav til 

funksjoner tiltaket må fylle for å bidra til oppnåelse av samfunnsmål og effektmål.  

Tabell 2 viser de overordnede kravene til funksjoner, samt hvilke effektmål kravene har 

betydning for. 

Tabell 2 Krav utledet av samfunns- og effektmål og hvilke effektmål kravene har betydning for 

Krav utledet av samfunns- og effektmål 
Effektmål 

1 

Effektmål 

2 

 Tiltaket skal gi ansatte i kommunal helse- og omsorgstjenester mer effektive 

løsninger for ytelse, dokumentasjon og administrasjon av helsehjelp X X 

 Tiltaket skal legge til rette for effektiv samhandling mellom den kommunale 

helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten X X 

 Tiltaket skal gi innbyggere mulighet til å være aktiv i prosesser og 
beslutninger om egen helse X X 

 Tiltaket skal legge til rette for at innbygger enklere skal kunne ivareta sine 

personvernrettigheter 
X  

 Tiltaket skal gi mer effektiv tilgang til relevante data fra den kommunale 
helse- og omsorgstjenesten X X 

 

I det videre gis det en kort redegjørelse for de ulike kravene og hvordan de er utledet fra 

effektmålene.  

Krav A: Tiltaket skal gi ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester mer effektive 

løsninger for ytelse, dokumentasjon og administrasjon av helsehjelp 

For å øke kvalitet og effektivitet må tiltaket gi helsepersonell bedre og enklere tilgang til 

nødvendige helseopplysninger. Tiltaket må også gi helsepersonell bedre prosess-, 

kunnskaps-, og beslutningsstøtte for å øke behandlingskvalitet og redusere uønsket klinisk 

variasjon, samt legge til rette for at dokumentasjon og administrasjon av helsehjelp kan 

gjennomføres mer effektivt enn i dag. I administrasjon av helsehjelp inngår her også 

løsninger for saksbehandling og tildeling av tjenester. Tiltaket må også legge til rette for at 

velferdsteknologi kan tas i bruk effektivt, og at løsningen er mulig å integrere med ny 

teknologi slik at datainnhenting kan automatiseres. 

B 

E 

C 

A 

D 
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Krav B: Tiltaket skal legge til rette for effektiv samhandling mellom den kommunale 

helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten  

For å øke kvalitet og effektivitet i helse- og omsorgssektoren må tiltaket legge til rette for 

bedre samhandling med spesialisthelsetjenesten. Nødvendige helseopplysninger og annen 

relevant informasjon må være oppdatert og tilgjengelig på tvers av den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten.   

Krav C: Tiltaket skal gi innbyggere mulighet til å være aktiv i prosesser og 

beslutninger om egen helse  

For å øke kvalitet og effektivitet i helse- og omsorgssektoren må tiltaket gi innbyggerne 

mulighet til å være aktive bidragsytere i prosesser og beslutninger om egen helse gjennom 

bedre digitale tjenester, samt enklere og mer effektive løsninger for kommunikasjon med 

kommunal helse- og omsorgstjeneste.  

Tiltaket bør også gi innbyggere tilgang til å gjøre egenregistreringer, selvvalg og samvalg, 

understøttet av kunnskaps-, beslutnings- og prosesstøtte. Kunnskaps-, beslutnings- og 

prosesstøtte innebærer blant annet at innbyggerne får tilgang til kvalitetssikret informasjon 

om helse, livsstil, forebygging, sykdom, behandling og rettigheter. Innbyggerne bør også ha 

tilgang til informasjon om tjenestetilbud og behandlingskvalitet 

 

Krav E: Tiltaket skal legge til rette for at innbygger enklere skal kunne ivareta sine 

personvernrettigheter 

For å ivareta informasjonssikkerhet og personvern må tiltaket legge til rette for at innbyggere 

på en enkel måte har mulighet til å benytte retten til innsyn, informasjon, retting, sletting, 

sperring, samtykke og reservasjon. 

Krav F: Tiltaket skal gi mer effektiv tilgang til relevante data fra den kommunale helse- 

og omsorgstjenesten 

For å øke kvalitet og effektivitet i helse- og omsorgssektoren må tiltaket gi mer effektiv 

tilgang til relevante data fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten for bruk til styring, 

ledelse, forskning og forebygging. Mer effektiv tilgang data er nødvendig for å ivareta 

pasientsikkerhet og behandlingskvalitet, samt spare tid og ressurser.   

 

5.2 Krav utledet av andre viktige behov 

I tillegg til kravene avledet av samfunns- og effektmålene ovenfor stilles det følgende krav 

som knytter seg til andre viktige behov identifisert i behovsanalysen, vist i Tabell 3. Kravene 

er knyttet opp mot helsepolitiske mål og ambisjoner, fleksibilitet med hensyn til fremtidige 

strukturelle endringer og behovet for en rasjonell gjennomføring.  
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Tabell 3 Krav utledet av andre viktige behov og hvorfor de er vurdert som særlig relevant 

Krav utledet av andre viktige behov Relevans 

 Tiltaket må understøtte anbefalingene fra Veikart for 
realiseringen av målbildet for Én innbygger – én journal 

Realisere ambisjoner i Veikart for 
realiseringen av målbildet for Én 
innbygger – én journal 

 Tiltaket skal legge til rette for mer effektiv samhandling med 
øvrige aktører 

Realisere ambisjoner i Meld. St. 27 
(2015–2016) – Digital agenda for 
Norge og Meld St. 29 (2012-2013) - 
Morgendagens omsorg 

 Tiltaket skal ta høyde for strukturelle endringer (organisering 
og ansvarsdeling 

Ta høyde for mulige fremtidige 
endringer i organisering og 
ansvarsdeling i sektoren 

 Tiltaket skal kunne innføres på en måte som ivaretar 
pasientsikkerhet og kvalitet i tjenestetilbudet 

Sikre at behovet for kommunale 
helse- og omsorgstjenester blir 
ivaretatt under innfasing 

 Tiltaket skal ivareta sikkerheten ved behandling av helse- og 
personopplysninger 

EU-forordningen om personvern 
(GDPR). 

 Tiltaket må realiseres på en mest mulig kostnadseffektiv måte Føringer i Meld. St. 27 (2015–2016) – 
Digital agenda for Norge om å bruke 
markedet der markedet kan levere 
løsninger bedre og mer effektivt. 

 

Under gis det en kort redegjørelse for de ulike kravene og hvorfor de er vurdert som 

relevante rammer og vurderingskriterier for mulighetsstudien.  

Krav F: Tiltaket må understøtte anbefalingene og fremdriftsplaner fra Veikart for 

realiseringen av målbildet for Én innbygger – én journal 

Tiltaket inngår som et av tre delprosjekter i veikartet for realisering av Én innbygger – én 

journal. Det er potensielt betydelige nyttesynergier mellom de tre delprosjektene i veikartet, 

og det er derfor viktig at tiltaket bygger opp under de overordnede målsetningene. Veikartet 

angir en ambisjon om full implementering av nasjonal kommunal løsning innen 2027. I tillegg 

til at dagens situasjon vurderes som uholdbar, er det for å realisere de samlede 

nytteeffektene av veikartet derfor nødvendig at tiltaket kan realiseres relativt raskt. 

Krav H: Tiltaket skal legge til rette for samhandling med øvrige aktører  

Effektiv samhandling med øvrige samhandlingsaktører er nødvendig for å bidra til å realisere 

ambisjonene i Meld. St. 27 (2015–2016) om å sette brukeren i sentrum for offentlige 

tjenester. Her heter det at offentlige tjenester skal oppleves sammenhengende og helhetlige 

for innbyggere, næringsliv og frivillig sektor, samt at forvaltningen skal gjenbruke informasjon 

i stedet for å spørre på nytt.  

Krav I: Tiltaket skal ta høyde for strukturelle endringer 

Tiltaket vil berøre mange ulike kommuner og må derfor være fleksibelt for å kunne tilpasses 

hver enkelt kommunes organisering av helse- og omsorgstjenestene. For at tiltaket skal 

realisere ønskede effekter også i fremtiden er det viktig med fleksibilitet for å møte mulige 

endringer i organisering av tjenestetilbudet og ansvarsområder.  

Krav I: Tiltaket skal kunne innføres på en måte som ivaretar pasientsikkerhet og 

kvalitet i tjenestetilbudet 

F 

G 

H 

I 

K 

J 
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Kravet skal sikre at de kommunale helse- og omsorgstjenestene også i en 

implementeringsfase kan levere kritiske tjenester. Dette kravet utelukker ikke bruk av 

midlertidige eller provisoriske løsninger i et avgrenset tidsrom. 

Krav J: Tiltaket skal ivareta sikkerheten ved behandling av helseopplysninger 

For å ivareta informasjonssikkerhet og personvern er det nødvendig at tiltaket sikrer 

konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet for helseopplysninger i pasientjournalene. Det 

innebærer blant annet løsninger for tilgangsstyring og etterfølgende kontroll.  

Krav K: Tiltaket må gjennomføres på en mest mulig kostnadseffektiv måte 

Jf. føringer i Meld. St. 27 (2015–2016) – Digital agenda for Norge bør tiltaket søkes 

gjennomført på en mest mulig kostnadseffektiv måte. Det offentlige skal i utgangspunktet 

ikke gjøre selv det som markedet kan gjøre bedre og mer effektivt. Dette innebærer å bruke 

markedet der markedet kan levere de beste og mest effektive løsningene.  
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6 Alternativanalyse 

Med bakgrunn i behov, strategi og mål og overordnede krav er det utarbeidet en 

alternativanalyse som vurderer et nullalternativ og fire konsepter. Det er gjort en 

samfunnsøkonomisk analyse av konseptene hvor konseptene sammenlignes med 

nullalternativet. Analysen gir grunnlag for å vurdere om tiltaket er samfunnsøkonomisk 

lønnsomt, det vil si om summen av nyttevirkninger overstiger summen av kostnadsvirkninger. 

Videre er det gjennomført gjennomføringsrisiko, juridiske vurderinger en risiko- og 

sårbarhetsvurdering av konseptene.   

6.1 Konseptbeskrivelser  

Prosjektet har på bakgrunn av tilbakemeldingene fra Nasjonalt e-helsestyre 31.05.2018 

vurdert om konsept 4 skal videreføres i alternativanalysen da det anses som et lite aktuelt 

konsept. Prosjektet har valgt å beholde konseptet for å opprettholde et bredt mulighetsrom. 

Videre har prosjektet vurdert at konsept 5 og konsept 7 bør videreføres som selvstendige 

konsepter. I konsept 7 er obligatorisk innføring av en nasjonal kommunal journalløsning for 

selvstendig næringsdrivende avtaleparter en forutsetning for å igangsette en nasjonal 

innføring, mens det i konsept 5 er frivillig. Konseptene innebærer ulike slutt-tilstander, og 

nytteberegningene viser at det er vesentlige forskjeller i nytten mellom disse. 

For konsept 5 kan det imidlertid vurderes å inkludere realopsjoner som bringer konsept 5 

frem til samme slutt-tilstand som konsept 7. Eksempelvis kan det etter en nasjonal innføring 

vurderes å innføre et pålegg for å innlemme avtaleparter som har valgt å stå utenfor 

løsningen. 

Dette kapitlet gir en overordnet beskrivelse av de videreførte konseptene, samt 

nullalternativet.  

6.1.1 Nullalternativet 

 

Figur 1 Illustrasjon av nullalternativet  
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Nullalternativet er referansen som de øvrige konseptalternativene skal sammenliknes med. 

Det betyr at kostnader og nytte ved de foreslåtte konseptene (konsept 1, 4, 5 og 7) skal 

sammenliknes med nullalternativet. 

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) sin veileder for samfunnsøkonomisk analyse sier at 

nullalternativet skal beskrive dagens situasjon og forventet utvikling i fravær av nye tiltak. 

Finansdepartementets rundskriv R 109-14 sier at nullalternativet skal være reelt og 

representere en forsvarlig videreføring av dagens situasjon. Veilederne gir gråsoner for hva 

som skal inkluderes i et nullalternativ for en nasjonal kommunal løsning. 

I utarbeidelsen av nullalternativet er det forsøkt å balansere disse hensynene, og også 

tilpasse sektorens finansiering (der kontantprinsippet er hovedregelen, med årlig prioritering 

og finansiering av prosjekter). 

Tiltaket omfatter journalsystemer for helsepersonell i kommunal helse- og omsorgstjeneste 

og samhandling mellom kommunal helse- og omsorgstjeneste og henholdsvis 

spesialisthelsetjenesten, innbygger, annet helsepersonell i kommunen og andre kommunale 

tjenester. Innenfor disse områdene er det særlig prioritert å beskrive tiltak som påvirker de 

samfunnsøkonomiske virkningene av en nasjonal løsning for kommunal helse- og 

omsorgstjeneste, enten fordi de realiserer deler av de samme gevinstene, og/eller fordi 

investeringskostnader blir lavere fordi investeringer gjort i nullalternativet kan gjenbrukes.  

Nullalternativet 

Nullalternativet innebærer følgende:  

For kommunene: 

• At alle kommunene (utenfor Midt-Norge) vil anskaffe nye journalsystemer i løpet av perioden 2020-

2027. Normal levetid på systemene er ca. 10 år. Mange kommuner har i dag journalsystemer som 

nærmer seg det tidspunktet at nye systemer må anskaffes. Etter kommunereformen vil dette innebære 

at totalt 291 kommuner vil anskaffe nye systemer i perioden 

• At kommuner med over 10 000 innbyggere (totalt 95 kommuner) anskaffer EPJ-system alene, og at 

kommuner med under 10 000 innbyggere (totalt 195 kommuner) anskaffer EPJ-systemer i kommunale 

samarbeid 5 og 5 kommuner. Dette innebærer totalt 134 anskaffelser i perioden, omkring 17 

anskaffelser per år. 

• At hver anskaffelse har en totalkostnad på 20 millioner kroner. Beløpet inkluderer kostnader til 

anskaffelsesprosessen, kjøp av systemet, tilpasninger og konfigureringer og opplæring i det nye 

systemet for de ansatte. 

• At innbyggertjenesten DigiHelse på helsenorge.no rulles ut til alle kommuner i løpet av 10 år 

For fastleger og andre private aktører med avtale: 

• At fastleger og andre aktører med avtale viderefører sine kostnader til EPJ-systemer. Basert på en 

inntektsundersøkelse utført av Deloitte i 2009 og beregninger utført i utredningen av én innbygger – én 

journal fra 2016 er det lagt til grunn at hver fastlege årlig bruker om lag 34 000 kr på drift og forvaltning 

av sine EPJ-systemer. Det er antatt at investeringer til skifte eller oppgradering av EPJ-systemet koster 

om lag 70 000 kr per fastlege, og at dette beløpet avskrives over en periode på 10 år. Med disse 

estimatene er årlig drift og forvaltningskostnad for alle fastleger estimert til 136 MNOK og årlige 

investeringskostnader estimert til 14 MNOK. 

• For andre private aktører med avtale er det tatt utgangspunkt i estimatene for fastlege og multiplisert 

opp med anslag på antall aktører. 

• EPJ-løftet videreføres med en årlig ramme på 17 MNOK 

• At innbyggertjenesten Digital dialog fastleger rulles ut til alle fastleger innen utgangen av 2027. 

Nasjonale samhandlingsløsninger: 

• At dagens kjernejournal videreutvikles og at det etableres tett integrasjon med journalsystemene for 

oppdatering av kritisk info i kjernejournal. Drift og forvaltningskostander for perioden 2019-2022 (som 

estimert i arbeidet med obligatorisk samfinansiering) videreføres. 
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• Drift og forvaltning av Helsenorge.no videreføres med en årlig ramme tilsvarende det som ble estimert i 

arbeidet med obligatorisk samfinansiering. 

• Dagens e-reseptløsning videreføres med en årlig ramme tilsvarende det som ble estimert i arbeidet 

med obligatorisk samfinansiering. Inkludert i estimatet ligger kostnader til nødvendig oppgradering av 

dagens forskrivningsmodul. 

• Arbeidet med en felles grunnmur for de nasjonale samhandlingsløsningene videreføres, men med 

lavere aktivitet. Det som prioriteres er arbeidet med dokumentdeling. Det er anslått at det i 

nullalternativet vil brukes 220 MNOK i perioden 2019-2022. Dette vil dekke de nasjonale kostnadene 

knyttet til å etablere et nasjonalt dokumentregister og metode og retningslinjer for tilgangsstyring. 

Kostnadene dekker ikke spesialisthelsetjenestens kostnader knyttet til å gjøre utvalgte dokumenter 

tilgjengelig for oppslag gjennom det sentrale dokumentregisteret. 

 

6.1.2 Konsept 1: Videreføring av virksomhetenes selvstendige 

ansvar 

 

Figur 2 Illustrasjon av konsept 1: Videreføring av virksomhetenes selvstendige ansvar 

K1 – Videreføring av virksomhetenes selvstendige ansvar 

• For å imøtekomme noen av problemene med eksisterende journalløsninger, og for å bedre den digitale 

samhandlingsevnen på tvers av virksomheter og tjenestenivå, stiller nasjonale myndigheter i dette konseptet 

strengere krav til virksomhetenes journalløsninger, herunder driftskvalitet. Det tas i bruk finansielle og 

regulatoriske virkemidler for å få virksomhetene til å etterkomme disse kravene. 

• Det etableres en årlig pott til samhandlingstiltak i størrelsesorden 150 MNOK. 

• I konseptet ivaretas behov for utlevering og deling av helseopplysninger på tvers av de enkelte journalene 

gjennom nasjonale samhandlingsløsninger 

• Konseptet er basert dagens rammer hvor: 

o Den enkelte virksomhet er databehandlingsansvarlig for helseopplysninger i virksomhetens 

journalløsning. Virksomheter kan inngå et avtalebasert journalsamarbeid (som i dag).  

o Den enkelte kommune har ansvar for anskaffelse, innføring og drift av journalløsninger for alle sine 

virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester (som i dag).  

o Selvstendig næringsdrivende avtaleparter (fastleger, fysioterapeuter o.a.) har et selvstendig ansvar 

for anskaffelse, innføring og drift av sine journalløsninger (som i dag). 

o Den enkelte kommune vil fortsatt ha ansvar for å etablere digital samhandling mellom kommunal 

helse- og omsorgstjeneste og andre kommunale tjenester. 
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6.1.3 Konsept 4: Nasjonal rammeavtale for journalløsninger 

 

Figur 3 Illustrasjon av konsept 4 - nasjonal rammeavtale for journalløsninger 

K4 - Nasjonal rammeavtale for journalløsninger 

• Konseptet legger opp til stor grad av system- og driftskonsolidering gjennom et nasjonalt tiltak for å anskaffe 

en nasjonal rammeavtale med to eller flere leverandører som hver for seg leverer en helhetlig løsning for 

journaler i kommunal helse- og omsorgstjeneste. 

• Det vil være obligatorisk for alle kommuner og avtaleparter å implementere løsningen fra en av 

rammeavtalens leverandører innen en gitt tidsfrist. Den enkelte kommune gjør avrop for sine helse- og 

omsorgsvirksomheter, og avtaleparter som er selvstendig næringsdrivende kan gjøre et selvstendig valg 

innenfor avtalen. Man kan derfor ende opp med ulike løsninger innenfor den samme kommunen.  

• Interkommunale samarbeid kan gjøre at det blir ulike journaler også innen den enkelte kommunens helse- 

og omsorgstjenester. De interkommunale samarbeidene er per i dag ofte satt opp for deler av kommunenes 

tjenesterepertoar, for eksempel legevakt. Kommunene må da beslutte om det skal inngås journalsamarbeid 

på tvers av alle tjenester i de samarbeidene kommunene, eller om journalsamarbeid skal begrenses til de 

tjenestene de samarbeider om. 

• Løsningene vil ha markedsledende funksjonalitet (internasjonalt). 

• Konseptet legger opp til felles konfigurering av journaler innenfor de respektive løsningene på 

rammeavtalene og noe normering, men også frihet for virksomhetene til å velge hvilken funksjonalitet som 

tas i bruk.  

• Leverandørene leverer driftsløsningen som en del av rammeavtalen. Denne vil være skybasert. 

Kommunenes og avtalepartenes behov for å etablere egne driftsløsninger vil dermed bli begrenset og vil 

bidra til større kontroll over endepunktene i integrasjonene mellom journalløsningene i sektoren. 

• Behov for utlevering og tilgang til helseopplysninger på tvers av de enkelte journalene i den kommunale 

helse- og omsorgstjenesten ivaretas gjennom investering i en samhandlingsløsning (HIE). Samhandling 

med spesialisthelsetjenesten bygger videre på dagens strategier, og et utvalg av journaldokumenter blir 

tilgjengelig for helsepersonell i kommunen. Bortsett fra på legemiddelområdet blir det i liten grad bedre 

tilgang på strukturerte data fra spesialisthelsetjenesten. 

• Det etableres standardiserte grensesnitt for å tilrettelegge for digital samhandling med andre kommunale 

tjenester 
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6.1.4 Konsept 5: Nasjonal journalløsning for kommunene – valgfritt 

for selvstendig næringsdrivende 

 

Figur 4 Illustrasjon av konsept 5 - nasjonal journalløsning for kommunene – valgfritt for selvstendig næringsdrivende 

K5 - Nasjonal journalløsning for kommunene – valgfritt for selvstendig 

næringsdrivende 

• Konseptet innebærer en felles, nasjonal journalløsning for alle kommunale virksomheter som yter helse- og 

omsorgstjenester. Løsningen vil være obligatorisk for disse virksomhetene.  

• Den nasjonale journalløsningen settes opp som én felles journal for alle virksomhetene som inngår i tiltaket. 

Helsepersonellet som jobber i journalløsningen, uavhengig av hvilken virksomhet de er knyttet til, 

dokumenterer helsehjelpen i felles journal.  

• Selvstendig næringsdrivende avtaleparter kan enten velge å tre inn i den felles nasjonale journalløsningen, 

eller fortsette dagens praksis der de selv anskaffer, innfører, videreutvikler, drifter og forvalter egne 

løsninger. De avtalepartene som viderefører sine egne løsninger fortsetter å føre en virksomhetsintern 

journal. Nasjonale myndigheter vil stille krav til hvilken informasjon selvstendige næringsdrivende 

avtaleparter skal dele med den nasjonale kommunale løsningen. Eksempel på krav til informasjon kan være 

kritisk informasjon og legemidler.  

• For innbyggere som mottar helsehjelp fra selvstendig næringsdrivende avtaleparter som velger å stå utenfor 

den nasjonale journalløsningen, vil helsehjelpen dokumenteres i separate journaler. 

• Med unntak av de løsningene som avtalepartene viderefører, fases dagens journalløsninger for kommunale 

helse- og omsorgstjenester ut. 

• Den nasjonale journalløsningen vil ha markedsledende funksjonalitet (internasjonalt). 

• Det etableres en samhandlingsløsning (HIE) for å ivareta samhandling mellom den nasjonale kommunale 

løsningen og spesialisthelsetjenesten og kommunenes selvstendige næringsdrivende avtaleparter som ikke 

anvender journalløsningen. Det legges opp til at spesialisthelsetjenesten må gjøre større investeringer i 

samhandlingsløsninger i K5 enn i K4, og at det derfor er større potensial for deling strukturert informasjon 

mellom kommunen og spesialist i K5 enn i K4. Også fastleger som velger å stå utenfor den nasjonale 

journalløsningen kan dra nytte av at samhandlingsløsningen inneholder mer strukturert informasjon enn i K4 

dersom de sørger for at sine systemer videreutvikles for å kunne hente ut denne informasjonen. 

• Det etableres standardiserte grensesnitt for å tilrettelegge for digital samhandling med andre kommunale 

tjenester 

• En nasjonal instans tar ansvar for innføring, drift og forvaltning av den nasjonale journalløsningen og 

tilhørende samhandlingsløsninger. Dette gjøres i samarbeid med kommunesektoren. 
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6.1.5 Konsept 7: En nasjonal journalløsning – en kommunal journal 

 

Figur 5: Illustrasjon av konsept 7 en nasjonal journalløsning – en kommunal journal 

K7 – En nasjonal journalløsning – en kommunal journal 

• Konseptet innebærer en felles, nasjonal journal for alle kommunale virksomheter og selvstendig 

næringsdrivende avtaleparter som yter kommunale helse- og omsorgstjenester.  

• Det anskaffes en nasjonal journalløsning, og dagens journalløsninger fases ut.  

• Den nasjonale journalløsningen settes opp som én felles journal for alle virksomhetene som inngår i tiltaket. 

Innbyggers journal vil ikke være delt opp i virksomhetsinterne journaler. Helsepersonellet, uavhengig av 

hvilken virksomhet de er knyttet til, dokumenterer helsehjelpen i felles journal.  

• Den nasjonale journalløsningen vil ha markedsledende funksjonalitet (internasjonalt). 

• Det etableres en samhandlingsløsning (HIE) for å ivareta integrasjon mellom spesialisthelsetjenesten og 

den nasjonale journalløsningen. Det legges opp til at spesialisthelsetjenesten må gjøre en større jobb på sin 

side av samhandlingsløsningen, slik at potensialet for deling av strukturert data er større i K7 enn i K4. 

• Det etableres standardiserte grensesnitt for å tilrettelegge for rette for digital samhandling med andre 

kommunale tjenester. 

• En nasjonal instans tar ansvar for innføring, drift og forvaltning av den nasjonale journalløsningen og 

tilhørende samhandlingsløsninger. Dette gjøres i samarbeid med kommunesektoren.  
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6.3 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet 

6.3.1 Sentrale forutsetninger 

Analyseperiode 

Analyseperioden er satt fra 2021 til 2040. Analyseperioden er satt basert på en estimert 

levetid for tiltaket på 15 år etter at de første aktørene tar i bruk journalløsningen i konsept 4,5 

og 7. 

Innfasingstakt 

Konseptene er vurdert til å ha ulik innfasingstakt. Figuren nedenfor illustrerer de ulike 

innfasingskurvene for henholdsvis kommuner og fastleger og andre private avtaleparter 

konsept 7, 5 og 4. 

 

Figur 6 Illustrasjon av utrullingstakt for hhv. kommuner og fastleger og andre private avtaleparter i konsept 4, 5 og 7. 

I konsept 7 er det lagt til grunn at fastleger og andre private aktører tar i bruk den nye 

løsningen samtidig som "deres" kommune tar i bruk den nye nasjonale løsningen. Fordi det 

antas endringsmotstand blant fastleger og andre private avtaleparter, er det lagt til grunn en 

konservativ utrullingstakt i dette konseptet. Det forutsettes at beslutning om valg av konsept 

skjer ved utgangen av 2020, og at alle kommuner og fastleger pålegges å ta i bruk den nye 

løsningen innen utgangen av 2030 (10 år etter beslutning av konsept). Første kommune tar i 

bruk den nye løsningen andre halvår 2024. Det antas at motstanden er størst i starten, og at 

utrullingstakten derfor øker fra 2027. Det er lagt til grunn at alle kommuner, fastleger og 

andre avtaleparter har tatt i bruk den nye løsningen 6 år etter at første kommune har tatt i 

bruk løsningen, og at hele utrullingsløpet tar 6,5 år. 

I konsept 5 er det lagt til grunn at kommuner kan ta i bruk den nye løsningen uavhengig av 

om og når fastleger og andre avtaleparter i deres kommune velger å ta i bruk løsningen. 

Derfor er det lagt til grunn en mer optimistisk utrullingstakt for kommunene i dette konseptet 

sammenlignet med konsept 7. Det er derfor lagt til grunn at alle kommuner har tatt i bruk den 

nye løsningen innen utgangen av 2028. Første kommune tar i bruk den nye løsningen andre 

halvår 2024, og utrullingen til kommunene tar 4,5 år. 

Når det gjelder fastleger og andre private aktører i konsept 5, er det lagt til grunn at man uten 

ytterligere tiltak vil få 50 prosent av fastleger og andre private til å velge å ta i bruk den nye 

løsningen. Om lag 15 prosent av alle fastleger er ansatte i kommunen og tar i bruk den nye 

løsningen samtidig med at kommunen de jobber i tar i bruk den nye løsningen. 35 prosent av 

fastlegene velger etter en tid (3-4 år) å gå over til den kommunale løsningen. De resterende 

50 prosentene velger permanent å stå utenfor den nasjonale løsningen, og viderefører sine 

eksisterende systemer.  
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I konsept 4 skal alle virksomhetene gjøre avrop på rammeavtalen. Det forutsettes at 

beslutning om valg av konsept skjer i høsten 2020, og at alle kommuner og fastleger 

pålegges å ha tatt i bruk en av løsningene på den nasjonale rammeavtalen innen 2030 (10 år 

etter beslutning om gjennomføring). Konseptet innebærer at alle virksomhetene skal ta et 

selvstendig valg mellom to løsninger, og eventuelt velge å bestille tilleggsfunksjonalitet som 

passer for dem. For kommunene er dette noe som må besluttes og prioriteres i ordinære 

budsjett- og beslutningsprosesser. I tillegg forventes det at flere virksomheter vil forsøke å få 

til journalsamarbeid for å utløse større samhandlingsgevinster. Fordi disse prosessene kan 

ta tid, er det lagt til grunn en konservativ utrullingstakt. Første kommune tar i bruk den nye 

løsningen andre halvår 2024, og alle kommuner, fastleger og avtaleparter har tatt i bruk den 

nye løsningen innen utgangen av 2030. Det vil si at hele utrullingen tar 6,5 år. 

Det er lagt til grunn av 40 prosent av innbyggerne (eksklusive innbyggerne i Helse-Midt) har 

kommunale helse- og omsorgstjenester og selvstendige næringsdrivende avtaleparter som 

har inngått journalsamarbeid. Bakgrunnen for denne antagelsen er:  

• I kommuner med mindre enn 10 000 innbyggere: 
o Fastleger og kommuner velger samme leverandør 

o 50 prosent av fastlegene inngår felles avtale om databehandleransvar med 

kommunen og jobber i samme system. 

• I kommuner med mer enn 10 000 innbyggere: 

o 75 prosent av fastleger velger samme leverandør som kommunen  

▪ 50 prosent av fastlegene som velger samme leverandør inngår felles 

avtale om databehandleransvar med kommunen og jobber i samme 

system (37,5 % av totalen). 

o 25 prosent av fastlegene velger en annen leverandør 

 

I konsept 1 er det utrulling av pasientens legemiddelliste og inkludert i dette utrulling av 

kjernejournal og e-resept til kommunal helse- og omsorgstjeneste som ligger til grunn for 

nyttevurderingene. Figuren nedenfor viser at det er forventet at alle kommuner har tilgang til 

både kjernejournal og e-resept i løpet av 2027. 

 

Figur 7 Utrulling av pasientens legemiddelliste og kjernejournal i konsept 1 

6.3.2 Samlet samfunnsøkonomisk vurdering av konseptene 

I det videre presenteres den foreløpige vurderingen av samfunnsøkonomisk lønnsomhet i de 

ulike konseptene. Tallgrunnlaget er foreløpige og det gjenstår arbeid med å vurdere 

usikkerhet: 

• De foreløpige kostnadsberegningene er basert på grunnkalkylen. Det innebærer at 

det ikke er gjennomført en usikkerhetsanalyse på de kostnadene som presenteres 
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her og at kostnadene vil justeres i lys av usikkerhetsanalysen. Det vil kunne ha 

betydning for den endelige anbefalingen. 

• De foreløpige beregningene av nyttevirkningene er basert på en rekke forutsetninger 

og er svært usikre. I konseptvalgutredningen vil det gjennomføres en 

usikkerhetsanalyse med tilhørende sensitivitetsanalyse for å vurdere hvor robust 

nyttevirkningene vil være for endringer i forutsetninger. Det vil kunne ha betydning for 

den endelige anbefalingen.  

Foreløpige beregninger av kostnader og nytte illustrer at samtlige konsepter er 

samfunnsøkonomiske lønnsomme2. I tillegg viser beregningene at konsept 4, 5 og 7 er 

betydelig mer lønnsomme enn konsept 1.  

Figur 8 viser at konsept 7 er det mest samfunnsøkonomiske lønnsomme konseptet.  

 

Figur 8 Netto nåverdi av konseptene 

Figur 9 viser at den foreløpige nåverdien for kostnadsestimatene uten usikkerhet til konsept 

4, 5 og 7 er relativt like, men at konseptene differensierer mer knyttet til nytte. Det innebærer 

at det i hovedsak er nytteberegningene som utgjør forskjellen i konsept 4, 5 og 7. 

Kostnadsestimatene, og forskjellene mellom konseptene, kan endres i lys av 

usikkerhetsanalysen.  

Konsept 1 har en lavere kostnad enn de andre konseptene samtidig som det er det 

konseptet som realiserer minst nytte og dermed også har den laveste nettonåverdien.  

                                                

 

2 Tallgrunnlaget inneholder foreløpig ingen vurdering av skattefinansieringskostnader/nytte. Den 

samfunnsøkonomiske analysen i konseptvalgutredningen vil, i tråd Finansdepartementets rundskriv om 

samfunnsøkonomisk analyse, inneholde beregninger av skattefinansieringskostnad. Dette vil bety et 20 

prosent påslag på alle kostnader og nytteberegninger som innebærer endringer i offentlige budsjetter. 
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Figur 9 Kostnader, nytte og netto nåverdi for de ulike konseptene (2021-2040) 

I tillegg til å vurdere prissatte nytte- og kostnadsvirkninger er det identifisert en rekke ikke-

prissatte virkninger. Virkningene er i all hovedsak vurdert til å være nøytrale eller positive. 

Det underbygger vurderingen om at alle konsepter er samfunnsøkonomiske lønnsomme fra 

de prissatte virkningene. 

I tillegg viser vurderingen av de ikke-prissatte virkningene at konsept 7 har høyest ikke-

prissatt nytte. Konsept 4 og 5 er vurdert relativt likt og vil dermed ikke kunne påvirke 

rangeringen av konsepter knyttet til de prissatte virkningene.  

Virkning Konsept 1 Konsept 4 Konsept 5 Konsept 7 

Konsekvenser for ikke-prissatte virkninger 

Innbyggere er tryggere og 

mer tilfredse med kommunale 

helse- og omsorgstjenester 

0 ++ +++ ++++ 

Økt medarbeidertilfredshet 0 + + + 

Bedre tilgang på data om 

virksomheten og tjenesten 
0 ++ +++ ++++ 

Ressursbruk knyttet til 

innhenting og bearbeiding av 

statistikk 

0 + ++ ++ 

Økt effektivitet for 

spesialisthelsetjenesten 
+ + ++ +++ 

Virkninger på konkurranse og 

innovasjon 
0 +++ + ++ 

Samlet vurdering 0 ++ ++ +++ 

Figur 10 Vurdering av konsekvens for de ikke-prissatte virkningene 
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I det videre gis det en mer omgående beskrivelse av kostnad- og nyttevurderinger for de 

ulike konseptene.  

6.4 Kostnader 

Prosjektet har kostnadsestimert de ulike konseptalternativene, og har utarbeidet anslag på 

investeringskostnader og drift- og forvaltningskostnader. De siste justeringene av estimatene 

gjenstår, i tillegg gjenstår usikkerhetsanalysen som vil gi estimatene de nødvendige 

usikkerhetspåslagene. Derfor presenteres kun størrelsesforholdet mellom de ulike 

kostnadsestimatene uten usikkerhetspåslag i dette saksunderlaget.  

 

Figur 11 Sammenligning av kostnader i de ulike konseptene 

Selv om K1 tilsynelatende har langt lavere kostnader til investering og drift og forvaltning enn 

de tre andre konseptene, må dette vurderes sammen med potensialet for unngåtte kostnader 

til investering og drift og forvaltning i nullalternativet. Alle kostnadsestimatene er utarbeidet 

relativt til kostnadene som ligger i nullalternativet. I K1 videreføres nærmest alle kostnader til 

både investering og drift og forvaltning i nullalternativet, mens i K4, K5 og K7 blir en stor 

andel av kostnadene som ligger i nullalternativet erstattet av kostnader som ligger i 

konseptene. 

6.4.1 Investeringskostnader 

Figuren på neste side gir en mer detaljert fremstilling av innholdet i investeringsestimatene 

for de ulike konseptene. 
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Figur 12 Investeringskostnader per konsept 

I konsept 4, 5, og 7 er den største kostnaden knyttet til innføring av løsningen(e) til 

kommuner, fastleger og andre private avtaleparter. Dette inkluderer kostnader til at alle 

brukere får en elektronisk ID med sikkerhetsnivå 4, konvertering og migrering av data fra 

eksisterende løsning til ny løsning, lokal prosjektledelse og test, samt opplæring av 

sluttbrukere og superbrukere i den nye løsningen. Den største kostnadsdriveren er tid brukt 

på opplæring i ny løsning for sluttbrukere og superbrukere. 

Etter innføring er kjøp og tilpasning av de(n) nye journalløsningen(e) den største kostnaden. I 

K5 er forutsetningen i estimatet at halvparten av fastlegene velger å stå utenfor. Likevel blir 

løsningen like dyr i K5 som i K7 fordi løsningen må tilpasses med full fastlegefunksjonalitet, 

og den store mengden med brukere er i resten av de kommunale helse- og 

omsorgstjenestene. 

I K4 er det to løsninger som skal anskaffes og tilpasses. Dette gjør at tilpasningskostnadene 

blir høyere enn i K5 og K7. 

Nasjonale samhandlingsløsninger er estimert til å være dyrere i K4 enn i K5 og K7. Dette er 

primært fordi det i K4 er lagt til grunn at en ny samhandlingsløsning (HIE) må kobles mot to 

kommunale løsninger. Her ligger det også kostnader knyttet til etablering, innføring og 

forvaltning av et nasjonalt system for tilgangsstyring. 

Det er estimert mer kostnader til samhandling i spesialisthelsetjenesten i K5 og K7 enn i K4. 

Årsaken er at K4 bygger videre på eksisterende løsningsstrategi for dokumentdeling med 

spesialisthelsetjenesten for å redusere risikoen knyttet til utvikling i spesialisthelsetjenesten. 

K4 har i seg en realopsjon om å bruke mer penger på samhandlingsløsninger med 

spesialisthelsetjenesten og dermed utløse flere nytteeffekter knyttet til samhandling med 

spesialisthelsetjenesten. 

Etablering av nasjonale fellesløsninger krever helsefaglig standardisering og arbeid med 

terminologi og kodeverk for å få løsningene til å fungere. Dette er derfor en betydelig 

kostnadskomponent i både K4, K5 og K7. 

Nasjonale programaktiviteter og administrasjon i K4, K5 og K7 inneholder kostnader til det 

sentrale gjennomføringsprosjektet, kostnader til leverandørstyring og kostnader til 
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gjennomføring av selve anskaffelsesprosessen. Dette er i stor grad varighetsdrevne 

kostnader, og er derfor lavere i K5 som har en raskere utrulling enn K4 og K7. 

K1 skiller seg fra de andre konseptene fordi det i stor grad er snakk om videreføring av 

eksisterende løsninger i den enkelte virksomheten. Den største kostnadskomponenten her er 

Nasjonale samhandlingsløsninger. Dette er kostnader til etablering og innføring av 

Pasientens legemiddelliste i sektoren. I tillegg er det lagt inn en årlig sum for investering i 

nasjonale samhandlingsløsninger. Denne summen må forvaltes etter porteføljeprinsipper, og 

penger tildeles prosjekter etter en helhetlig vurdering av kost og nytte ved de ulike tiltakene. 

6.4.2 Kostnader til drift og forvaltning 

Kostnadene til drift- og forvaltning i de ulike konseptene er illustrert i figuren nedenfor.  

 

Figur 13 Drift- og forvaltningskostnader i de ulike konseptene 

Kostnadene til drift og forvaltning i K1 er dels som følge av økte krav til journalsystemene i 

kommunene. I tillegg vil nye nasjonale samhandlingsløsninger også kreve forvaltning. 

Konsept 5 har estimert høyere drift og forvaltningskostnader enn K4 og K7. Dette skyldes 

delvis at konseptet har en raskere utrullingstakt, og derfor flere år med drift- og 

forvaltningskostnader. I tillegg stilles det i K5 høyere krav til fastleger og andra private 

avtaleparter som velger å stå utenfor den nasjonale løsningen. Dette er reflektert i økte 

kostnader til drift- og forvaltning for denne gruppen. 

6.5  Nyttevirkninger 

Det er identifisert en rekke samfunnsøkonomiske nyttevirkninger som følger av de ulike 

konseptene. De analyserte nyttevirkningene følger av egenskapene i tiltaket som kommer av 

merinvesteringer utover det som ligger i nullalternativet. Virkningene defineres derfor som 

endringer sammenliknet med nullalternativet.  

Tiltaket vil i hovedsak berøre innbyggere og helsepersonell i kommunal helse- og 

omsorgstjeneste. Det er i tillegg identifisert virkninger for virksomhetene, kommunene, 

spesialisthelsetjenesten, øvrige tjenester som samhandler med kommunal helse- og 

omsorgstjeneste, statlig forvaltning og dagens leverandørmarked for journalløsninger. 
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Det er utfordrende å finne gode grunnlagsdata for å prissette virkninger for kommunal helse- 

og omsorgstjeneste. Basert på internasjonale studier, ekspertgruppemøter, erfaring fra 

spesialisthelsetjenesten og arbeidsmøter med sektoren er noen av virkningene prissatt. Flere 

av virkningene er vurdert kvalitativt gjennom pluss/minus-metoden.  

Realisering av nyttevirkninger over tid tar utgangspunkt i realiseringsstrategien til de ulike 

konseptene. Det er lagt til grunn at det tar om lag 2 år før løsningene er tatt i bruk til 

nytteeffektene hentes ut for fult. For konsept 1 er det lagt til grunn en full nytterealisering 2 år 

etter pasientens legemiddelliste (PLL) er innført i alle kommuner. Forutsetningene er 

begrunnet i at det vil ta noe tid før brukere, både helsepersonell og innbyggere, nyttiggjør 

seg av de mulighetene som ligger i konseptene. Det er videre forutsatt at beslutningsstøtten i 

konsept 4,5 og 7 blir rikere når flere tar i bruk løsningen. Det innebærer at realiseringer av 

nytteeffekter som følger av beslutningsstøtte er estimert til å delvis kunne hentes ut 2 år etter 

innføring, og at den resterende nytten ikke kan hentes ut før 2 år etter at alle har tatt i bruk 

løsningen. 

I det videre vil prissatte og ikke-prissatte virkninger, og forklaringer knyttet til hva som skiller 

mellom vurderingene av de ulike konseptene presenteres.  

Forklaring av metode, årsakssammenhenger bak virkningene med tilhørende referanser i 

litteraturen og øvrige beregningstekniske forutsetninger vil fremkomme i 

konseptvalgutredningen.  

6.5.1 Prissatte nyttevirkninger 

Det er identifisert en rekke prissatte nyttevirkninger som følger av de ulike konseptene. 

De prissatte nyttevirkningene er: 

• Bedre helse som følge av redusert feil, svikt og skader og mer optimal behandling  

• Unngåtte realøkonomiske kostnader som følge av reduksjon av feil, svikt og 

skader og mer optimal behandling  

• Spart tid for helsepersonell i kommunal helse- og omsorgstjeneste (Tidsbesparelser) 

• Unngåtte kostnader til investeringer, drift og forvaltning av kommunale løsninger 

som ligger i nullalternativet (Unngåtte kostnader) 

 

Figur 14 viser nåverdi for de prissatte virkningene fordelt på de i ulike virkningene.  
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Figur 14 Nåverdi av prissatte nyttevirkninger i konseptene 

Under gis det en kort beskrivelse av hver virkning og en forklaring knyttet til hvorfor 

virkningene er vurdert ulikt i de ulike konseptene. Det er tidsbesparelsen for helsepersonell i 

de kommunale helse- og omsorgstjenestene og selvstendig næringsdrivende avtaleparter 

som gir den høyeste nytten, tett fulgt av reduserte realøkonomiske kostnader. Reduksjonen i 

realøkonomiske kostnader kommer som følge av en reduksjon i feil, svikt og skader og mer 

optimal behandling.  

I beregningene av de prissatte effektene er det lagt et forsiktighetsprinsipp til grunn. De 

anvendte beregningsvariablene er lagt i nedre sjikt eller lavere enn det som har fremkommet 

i ekspertgruppemøter og arbeidsmøter med sektoren, samt hva litteraturen tilsier.  

6.5.1.1 Bedre helse som følge av redusert feil, svikt og skade og mer optimal 

behandling  

Det oppstår flere feil, svikt og skade i kommunal helse- og omsorgstjeneste i dag som kan 

unngås. Hvert år mottar Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) 1745 saker knyttet til 

primærhelsetjeneste, hvorav 25 prosent får medhold. Mye av årsaken til at feil skjer er svikt i 

diagnostikk, gjennom eksempelvis ikke rekvirerte prøver eller mangelfull oppfølging av funn, 

eller svikt i behandling gjennom feilmedisinering. Det er grunn til å tro at det oppstår flere feil 

og skader i primærhelsetjenesten enn de sakene som kommer til NPE. Intervjuer med 

helsepersonell våren 2018 underbygger denne antakelsen da det fortelles om skader som 

oppstår som følge av mangel på informasjon om tidligere behandling eller medikamenter.  En 

undersøkelse fra Nord Amerika viser til at det oppstår skader i 1-2 prosent av 

konsultasjonene i primærhelsetjenesten.  

Noen av feilene, svikt og skadene som oppstår kan unngås ved hjelp av enklere tilgang på et 

rikere informasjonsgrunnlag for helsepersonell eller støtte til videre behandlingsvalg 

sammenliknet med nullalternativet. Det er flere studier som peker på at økt 

informasjonstilgang eller beslutningsstøtte vil bidra til å redusere feil.   

Konseptene er vurdert til å påvirke omfanget av feil svikt og skader ulikt.  

Konsept 7 er vurdert til å redusere omfanget av feil, svikt og skader som oppstår i tjenesten 

og legge til rette for at helsepersonell gir en mer optimal behandling i større grad enn i de 
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øvrige konseptene. Siden konseptet innebærer at alle kommunale helse- og 

omsorgstjenester, inkludert selvstendig næringsdrivende med avtale, vil benytte samme 

løsning vil pasientens journal være mer komplett og løsningen vil ha en rikere 

beslutningsstøtte. Konseptet legger også til rette for en større grad av deling av strukturert 

informasjon med spesialisthelsetjenesten enn i nullalternativet, konsept 1 og konsept 4.  

Konsept 5 er vurdert til å gi mye av de tilsvarende prissatte virkningene som i konsept 7.  

Men siden konseptet innebærer at private med avtale selv kan velge å benytte løsningen vil 

mange innbyggere fortsatt ha fastleger som har en egen lokal journal. Det vil gå utover både 

informasjonstilgangen for helsepersonell i løsningen og hvor rik beslutningsstøtten er. En 

god samhandlingsløsning mellom virksomhetene som bruker den nasjonale løsningen og de 

utenfor (inkludert spesialisthelsetjenesten), vil likevel bidra til at informasjonsgrunnlaget for 

de som ikke tar i bruk løsningen vil være bedre enn i nullalternativet. Siden det er forutsatt at 

mange selvstendige næringsdrivende med avtale ikke vil benytte den kommunale løsningen 

vil konseptet likevel innebære at ikke like mange feil, svikt og skader unngås som i konsept 

7.  

Konsept 4 er vurdert til å gi mye av den tilsvarende virkningen på helsen til innbyggere 

gjennom reduserte feil, svikt og skader som konsept 7 og konsept 5. Forskjellen her er at 

samhandlingsløsningen med spesialisthelsetjenesten ikke er like rik som de andre 

konseptene. Mye av informasjonen som deles gjennom samhandlingsløsningen vil fortsatt 

ikke være strukturert og vil derfor ikke kunne benyttes som grunnlagsinformasjon til 

beslutningsstøtten i konseptet. I tillegg er det forutsatt at 60 prosent av innbyggere vil ha 

fastleger, eller andre selvstendige med avtale, som ikke har inngått samarbeid om 

databehandleransvar. Det innebærer at 60 prosent av innbyggere som mottar kommunale 

helse- og omsorgstjenester fortsatt vil ha to ulike journaler og enda flere om de flytter på seg. 

Det vil i verste fall kunne gå utover pasientsikkerheten. Konsept 4 er derfor vurdert til å ha 

noe lavere virkning på feil, svikt og skade og en mer optimal behandling enn både konsept 5 

og 7. 

I konsept 1 er det lagt til grunn innføring av pasientens legemiddelliste. Siden mange av 

skadene som oppstår i kommunal helse- og omsorgstjeneste er knyttet til legemiddelfeil er 

konseptet vurdert til å redusere en del feil, svikt og skader som oppstår. Konseptet 

innebærer ikke like gode samhandlingsløsninger med andre kommunale tjenester, 

næringsdrivende med avtale eller spesialisthelsetjeneste som i de øvrige konseptene. I 

tillegg vil ikke konseptet innebære beslutningsstøtte, utover det som finnes i dag. Konseptet 

er derfor vurdert til å ha lavere påvirkning på antall feil, svikt og skader som kan reduseres 

enn de øvrige konseptene.   

Det er benyttet kvalitetsjusterte leveår (QALY) for å prissette helsevirkningen som følge av 

redusert feil, svikt og skade og mer optimal behandling. Omfanget av virkningen er vurdert 

basert på relevante forskningsartikler, intervjuer med helsepersonell, statistikk fra NPE og 

vurderinger gjort av helsepersonell i prosjektet.  

6.5.1.2 Unngåtte realøkonomiske kostnader knyttet til feil, svikt og skader og 

mer optimal behandling  

Når det oppstår en feil, svikt eller skade i helsetjenesten medfører det realøkonomiske 

kostnader. Det krever ressurser i form av arbeidstid og utstyr knyttet til å behandle feilen eller 

skaden som har oppstått. I tillegg vil fravær fra jobb medføre redusert produksjon og økt 

utbetaling av offentlige ytelser.  
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Verdsettingen av reduserte realøkonomiske kostnader knyttet til de ulike konseptene er lik 

som vurderingene for helseeffekten som er beskrevet over.  

Virkningen er verdsatt basert på beregninger av realøkonomiske konsekvenser av skader i et 

notat fra Helsedirektoratet til Vegdirektoratet med grunnlag i en forskningsrapport fra TØI3. 

Omfanget av virkningen er vurdert basert på relevante forskningsartikler, intervjuer med 

helsepersonell, statistikk fra NPE og vurderinger i prosjektet.  

6.5.1.3 Spart tid for helsepersonell i kommunal helse- og omsorgstjeneste 

(Tidsbesparelser) 

Helsepersonell i kommunal helse- og omsorgstjeneste bruker i dag mye tid på å både 

dokumentere og lete etter informasjon i dagens journalløsninger. Helsepersonell rapporterer 

eksempelvis at de bruker mye tid på å dobbel og trippelføre informasjon mellom systemer og 

fra papir inn i systemer. Helsepersonell bruker også mye tid på ulike former for 

kommunikasjon for å innhente nødvendig pasientinformasjon fra andre virksomheter eller fra 

innbyggere.  

Alle konseptene er vurdert til å medføre redusert tidsbruk for helsepersonell i kommunal 

helse- og omsorgstjeneste. Gjennom en kartlegging i referansekommunene til prosjektet og 

vurdering av helsepersonell i prosjektet er det estimert et betydelig potensial for 

tidsbesparelser.  

Figur 15 illustrerer nåverdien av estimert tidsbesparelse i de ulike konseptene fordelt på 

tjenesteområder. 

 

Figur 15 Nåverdi av tidsbesparelse per tjeneste i de ulike konseptene 

                                                

 

3 Verdi på et kvalitetsjustert leveår (QALY) for sektorovergripende anvendelser i nytte-

kostanalyser. Eksempler på anvendelse for ulike skadegrader ved ulykker, luftforurensning og 

støy og fysisk aktivitet., notat fra Helsedirektoratet til Vegdirektoratet datert 04.05.2017 
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Det er estimert et betydelig potensial for tidsbesparelser i hjemmesykepleien og på 

korttidsavdelinger i kommunal helse- og omsorgstjeneste i alle konseptene. Disse tjenestene 

utgjør også størsteparten av de sysselsatte i kommunal helse- og omsorgstjenesten. Det 

innebærer at minutter spart i løpet av en vakt ganget med årsverk i tjenesten blir til sammen 

en stor samfunnsøkonomisk nyttevirkning. Langtidsavdelinger og fastleger er også vurdert til 

å ha et betydelig potensial for tidsbesparelser.  

Alle konseptene innebærer enklere tilgang på informasjon om pasientens legemidler 

gjennom PLL sammenliknet med nullalternativet. Det medfører tidsbesparelser. I konsept 4, 

5 og 7 vil et funksjonelt løft for alt helsepersonell (med unntak av selvstendig 

næringsdrivende med avtale som velger å ikke benytte løsningen i konsept 5) i hele den 

kommunale helse- og omsorgstjenesten. Det medfører tidsbesparelser på en rekke daglige 

gjøremål som å dokumentere i journalen, skrive henvisninger, dobbel og trippelføre 

informasjon i eget system og innhente informasjon. I tillegg vil bedre samhandlingsløsninger 

med spesialisthelsetjenesten gjøre innhenting av relevant pasientinformasjon enklere. Det er 

særlig konsept 5 og 7 denne virkningen er størst da det er lagt opp til større grad av deling 

av strukturert informasjon fra spesialisthelsetjenesten.  

Tidsbesparelsen er estimert basert på intervjuer med helsepersonell, en rekke arbeidsmøter 

med referansekommuner og vurderinger av helsepersonell i prosjektet.  

6.5.1.4 Unngåtte kostnader til kommunale løsninger som ligger i 

nullalternativet  

Nullalternativet beskriver en rekke investeringer og drift- og forvaltningskostnader for 

kommunale helse- og omsorgstjenester fremover (se Nullalternativet). Konsept 4, 5 og 7 vil 

gi stordriftsfordeler i form av at det gjøres en anskaffelsesprosess og et kjøp samlet for 

kommunene, mot slik det er i dag at hver kommune selv anskaffer sine respektive EPJ/PAS-

systemer. Det samme gjelder kostnader knyttet til drift og vedlikehold i IKT-løsninger hvor de 

fleste kommunene i dag har sin egen IKT-funksjon og det er mange ulike løsninger og 

versjoner av systemer. Gjennom å konsolidere systemporteføljen i den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten er det mulig å redusere kostnadene til drift og forvaltning. I konsept 1 vil 

disse utgiftene fortsatt være gjeldene.  

6.5.2 Ikke prissatte virkninger 

For å vurdere de ikke-prissatte virkningene benyttes Finansdepartementets pluss-

minusmetode. Det innebærer at de ikke-prissatte virkningene av tiltaket vurderes kvalitativt 

opp mot nullalternativet. Konsekvensen av de ikke-prissatte virkningene bestemmes av en 

kombinasjon av betydning og omfang, og flere av vurderingene er gjort i samråd med 

referansekommunene til prosjektet. 

Tabell 4 gir en sammenstilling av de ulike ikke-prissatte virkningene. 
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Tabell 4 Sammenstilling av ikke-prissatte virkninger 

Virkning Konsept 1 Konsept 4 Konsept 5 Konsept 7 

Konsekvenser for ikke-prissatte virkninger 

Innbyggere er tryggere og 

mer tilfredse med kommunale 

helse- og omsorgstjenester 

0 ++ +++ ++++ 

Økt medarbeidertilfredshet 0 + + + 

Bedre tilgang på data om 

virksomheten og tjenesten 
0 ++ +++ ++++ 

Ressursbruk knyttet til 

innhenting og bearbeiding av 

statistikk 

0 + ++ ++ 

Økt effektivitet for 

spesialisthelsetjenesten 
+ + ++ +++ 

Virkninger på konkurranse og 

innovasjon 
0 +++ + ++ 

Samlet vurdering 0 ++ ++ +++ 

 

De tre største ikke-prissatte virkningene i de fleste konseptene er: 

• Innbyggere er tryggere og mer tilfredse med kommunal helse- og omsorgstjeneste 

• Bedre tilgang på data om virksomheten og kommunal helse- og omsorgstjeneste 

• Virkninger på konkurranse og innovasjon 

Konsept 7 er vurdert til å ha den største konsekvensen knyttet til de ikke-prissatte 

virkningene. I konsept 5 vil alle kommunale helse- og omsorgstjenester ha en felles journal 

for innbyggere, men mange selvstendig næringsdrivende er vurdert til å stå utenfor. 

Endringen sammenliknet med nullalternativet for mange av virkningene er derfor vurdert til 

betydelige også i konsept 5. Konsept 4 vil medføre at alle kommunale helse- og 

omsorgstjenesten inkludert selvstendig næringsdrivende med avtale får et funksjonelt løft. 

Dette innebærer en betydelig endring sammenliknet med nullalternativet for hele 

primærhelsetjenesten. Konsept 1 er vurdert til å ha mindre endringer sammenliknet med 

nullalternativet for de fleste virkningene og konsekvensene er derfor vurdert til null.  

I det videre gis det en nærmere beskrivelse av vurderingen for hver enkelt virkning.  

6.5.2.1 Innbyggere er tryggere og mer tilfredse med kommunale helse- og 

omsorgstjenester 

At innbyggere er trygge på at de får riktig behandling og at de møter en mindre fragmentert 

tjeneste har stor verdi for samfunnet. Det er sentrale politiske mål om å sette pasienten i 

sentrum, samt ha helhetlige pasientforløp.  

De ulike konseptene vil påvirke innbyggeres trygghet og tilfredshet ulikt. Innbyggere vil 

gjennom konsept 7 få enhetlig og enkel tilgang til informasjon fra sin egen journal fra 

kommunal helse- og omsorgstjeneste inkludert selvstendig næringsdrivende med avtale. I 

tillegg vil innbyggere enklere kunne ivareta sine personvernrettigheter i konseptet og være 
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tryggere på at de vil oppleve likere kvalitet i tjenestetilbudet uavhengig av hvor og når de 

behandles fordi konseptet innebærer økt grad av nasjonal standardisering.  

Den økte innbyggertilfredsheten vil være gjeldende for konsept 4 og 5 også, men der er 

endringen sammenliknet med nullalternativet vurdert til å være noe mindre enn i konsept 7. I 

konsept 5 vil ikke innbyggere oppleve like stor endring sammenliknet med nullalternativet 

fordi mange av fastlegene og andre selvstendig næringsdrivende med avtale vil stå utenfor 

løsningen4. Det innebærer at mange vil ha fastleger som ikke har tilgang på like rik 

beslutningsstøtte og løsninger med nasjonal standardisering. Likevel vil 

samhandlingsløsningen for fastleger som ikke tar i bruk løsningen være bedre enn i konsept 

1 og 4, i tillegg til at det stiller krav til informasjon som disse fastlegene må dele med den 

nasjonale samhandlingsløsningen. Innbygger vil derfor kunne oppleve også fastleger som 

ikke tar i bruk løsningen har mer informasjon enn de ville hatt i konsept 1 og 4.  

I konsept 4 er det mange innbyggere5 som fortsatt vil ha flere journaler fordi fastlegen og 

andre selvstendig næringsdrivende ikke har inngått samarbeid om databehandleransvar med 

kommunen. Det betyr at mange innbyggere ikke vil få tilgang til enhetlig informasjon fra sin 

kommunale journal, og det vil dermed være mer tungvint å ivareta sine personvernrettigheter 

i konsept 4 sammenliknet med konsept 7 og 5. Konsept 4 medfører også at andre kommuner 

ikke vil ha tilgang på journalen fra en kommune, noe som vil redusere trygghetsfølelsen til 

innbyggere flytter på deg eller som har fastleger eller mottar kommunale tjenester fra en 

annen kommune enn der deres journal er.  

I konsept 1 er det ventet mindre endringer for innbyggere som følge av innføring av 

pasientens legemiddelliste slik at innbyggere vet at helsepersonell har oversikt over hvilke 

medikamenter som pasienten står på. Endringen fra nullalternativet er likevel noe begrenset 

da helse- og omsorgstjenestene som gis er ventet å fortsatt avhenge av helsepersonells 

egne erfaringer og preferanser.  

6.5.2.2 Økt medarbeidertilfredshet for ansatte i kommunal helse- og 

omsorgstjeneste inkludert selvstendig næringsdrivende med avtale  

At medarbeidere i kommunal helse- og omsorgstjeneste er fornøyde på jobb er vurdert til å 

ha relativt liten verdi for samfunnet sammenliknet med de øvrige ikke-prissatte virkningene i 

analysen.  

Alle konseptene legger til rette for mer brukervennlige journalsystemer i kommunal helse- og 

omsorgstjeneste. Den inkrementelle forbedringen i funksjonalitet i journalsystemene for 

helsepersonell og oversikt over pasientens medikamenter i konsept 1 er vurdert til å utgjøre 

en liten positiv endring sammenliknet med nullalternativet. I de øvrige konseptene er det 

vurdert at et funksjonelt løft vil gi en middels positiv endring sammenliknet med 

nullalternativet. Selv om journalsystemet er et sentralt arbeidsverktøy for helsepersonell er 

det andre tiltak som er vurdert å kunne påvirke medarbeidertilfredsheten i større grad. 

                                                

 

4 Forutsatt at 50 prosent av selvstendig næringsdrivende med avtale tar i bruk løsningen 

5 Forutsatt at 40 prosent av innbyggere er tilknyttet selvstendig næringsdrivende med avtale 

(fastlege mm.) som har inngått avtale om databehandleransvar med sin kommune 
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6.5.2.3 Bedre tilgang på data om virksomhetene og kommunale helse- og 

omsorgstjenester inkludert selvstendig næringsdrivende med avtale 

Det er begrenset tilgang på data om kommunal helse- og omsorgstjeneste i dag. Verdien for 

samfunnet av økt kunnskap om tjenestene som kan benyttes til kvalitetsforbedring, 

helseovervåking, styring, forskning og beredskap er høy. Det er et av tre mål i 

Stortingsmeldingen Én innbygger – én journal.  

De ulike konseptene vil påvirke tilgangen til data om virksomheten og tjenestene ulikt. 

Konsept 7 er vurdert til å gi både virksomheter og kommuner bedre tilgang på data om sine 

tjenester fordi alle kommunale tjenester, inkludert selvstendig næringsdrivende bruker 

samme løsning. I tillegg legger konseptet til rette for muligheten til å sammenstille 

informasjon om tjenestene på tvers av kommuner. Konsept 7 er derfor vurdert til å i stor grad 

bidra til at data er tilgjengelig for en mer kunnskapsbasert styring av tjenestene på et 

kommunalt- og statlig nivå og at det kan være enklere å igangsett riktige forebyggende tiltak. 

Konseptet legger også til rette for et rikere datagrunnlag til helseovervåking, forskning og 

beredskap.  

Virkningen er vurdert til å være noe mindre i konsept 5. Konsept 5 bidrar til at virksomheter 

som benytter løsningen vil få bedre tilgang til data til mer kunnskapsbasert styring. I tillegg vil 

konseptet legge til rette for data om kommunale helse- og omsorgstjenester som kan 

sammenliknes på tvers av tjenester og kommuner. Siden det legges til grunn at det er frivillig 

for selvstendig næringsdrivende med avtale å ta i bruk løsningen forutsettes det at noen 

ønsker å stå utenfor. Det vil redusere tilgangen på data om de tjenestene som ytes av blant 

annet fastleger og andre selvstendig næringsdrivende med avtale.  

I konsept 4 og 1 vil det fortsatt være mange journaler. I konsept 4 vil kommuner og 

selvstendige næringsdrivende som inngår samarbeid ha rik tilgang på data. Det samme vil 

gjelde vil gjelde kommuner og fastleger som ikke inngår samarbeid, men kommunen vil ikke 

ha fullstendig informasjon, da viktig informasjon fra selvstendig næringsdrivende avtaleparter 

vil utebli. Det vil også være begrensende muligheter for å sammenligne data på tvers av 

kommunene og samfunnet vil ha mindre rik datatilgang enn i konsept 5 og 7. I konsept 1 vil 

det ikke være noe endring sammenlignet med nullalternativet.  

6.5.2.4 Ressursbruk knyttet til innhenting og bearbeiding av statistikk 

Tjenestene rapporterer om at det er mye av arbeidet med datainnsamling som gjennomføres 

manuelt. Registerforvalterne som mottar statistikk fra kommunene meddeler også at det 

brukes tid på å bearbeide dataene. Muligheten til å gjennomføre manuelle prosesser mer 

effektivt i offentlige tjenester er vurdert til å ha stor verdi for samfunnet. 

Konsept 4, 5 og 7 vil påvirke hvordan statistikk fra den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten innhentes og bearbeides. I konsept 7 vil det være en betydelig mer effektiv 

tilgang på helhetlig statistikk om både kommunal helse- og omsorgstjeneste enn i 

nullalternativet og virkningen er derfor vurdert til stor. Konsept 5 vil være noe mindre effektivt 

å innhente informasjon fra de selvstendig næringsdrivende som er utenfor løsningen men 

endringen fra nullalternativet er likevel vurdert til stor. I K4 vil tilgangen på statistikk i den 

enkelte kommune foreligge i journalen og således være effektiv å både innhente og 

bearbeide. Det legges til grunn at dersom det er ønskelig å innhente statistikk fra flere 

kommuner og selvstendig næringsdrivende med avtale vil det være mer tidkrevende enn i 

konsept 5 og 7.  

I konsept 1 vil innhenting og bearbeiding av statistikk stort sett forekomme som i 

nullalternativet og omfanget av virkningen er derfor vurdert til intet.  
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6.5.2.5 Økt effektivitet for spesialisthelsetjenesten knyttet til å innhente 

informasjon fra primærhelsetjenesten 

Noen deler av spesialisthelsetjenesten bruker tid på å både innhente informasjon og dele 

informasjon med primærhelsetjenesten. Økt effektivitet i statsforetak er vurdert til å ha stor 

verdi for samfunnet.  

Konsept 1 og konsept 4 vil gi spesialisthelsetjenesten noe enklere tilgang på informasjon 

gjennom pasientens legemiddelliste og mulighet for økt dokumentdeling sammenliknet med 

nullalternativet og er derfor vurdert til å ha liten positiv virkning. I både konsept 5 og konsept 

7 vil spesialisthelsetjenesten kunne få enklere tilgang på informasjon fra 

primærhelsetjenesten gjennom HIE-løsningen sammenliknet med i dag. I konsept 5 er 

virkningen vurdert til å være noe mindre enn i konsept 7 siden mange selvstendig 

næringsdrivende med avtale ikke vil dele tilsvarende strukturert informasjon i HIE-løsningen 

som de øvrige kommunale helse- og omsorgstjenesten. Denne forskjellen er vurdert som 

liten og endringen fra nullalternativet i både konsept 5 og 7 er middels positiv.  

6.5.2.6 Virkninger på konkurranse og innovasjon 

Trygghet om at alle aktørene har samlet og sanntidig tilgang til nødvendige 

helseopplysninger vil kunne redusere bytte- og transaksjonskostnader for brukere av helse- 

og omsorgstjenestene. Reduserte bytte- og transaksjonskostnader vil legge til rette for en 

mer virksom konkurranse i markedet, og gi aktørene bedre forutsetninger for å kunne 

konkurrere på innovasjon og nye tjeneste- og behandlingsformer for å øke kvalitet og 

effektivitet i helse- og omsorgssektoren.  

Færre journalsystemer med standardiserte grensesnitt i den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten vil også kunne gjøre det mer attraktivt for andre aktører å tilby 

tilleggsfunksjonalitet og komplementære løsninger som kan kobles mot journalløsningene. 

Dette vil legge til rette for at det skapes bedre muligheter for innovasjoner knyttet til 

utnyttelse av velferdsteknologi og ny medisinsk teknologi.  

Størrelsen på effekten er vanskelig å anslå ettersom den avhenger av fremtidig medisinsk og 

teknologisk utvikling. Med hensyn til de ulike konseptene vurderes K1 å ikke gi endring 

sammenlignet med dagens situasjon. K4 vurderes å gi en stor positiv forbedring, grunnet 

færre systemer og mer standardiserte grensesnitt. I K4 unngås også en monopolsituasjon. 

Dette kan gi gunstige insentiver mht å øke verdien av journalløsningen gjennom å utvikle og 

legge til rette for nye aktører som ønsker å tilby komplementære produkter og tjenester.  

K5 vil også gi en forbedring som vurderes som liten positiv. Et felles system vil alt annet likt 

gjøre det enklere å bytte tjenesteleverandør, men vil i mindre grad enn K4 gi incentiver til å 

utvikle og legge til rette for nye tjenester. At alle fastlegene ikke er med trekker også ned 

sammenlignet med K7 som vurderes å ha middels positiv effekt. 
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6.6 Måloppnåelse 

Samfunnsmålet er uttrykt gjennom to effektmål. Kravene er avledet av det prosjektutløsende 

behov og samfunns- og effektmål. I dette kapitlet vurderes konseptenes oppnåelse av 

effektmålene og oppfyllelse av kravene. 

6.6.1 Måloppnåelse 

Effektmålene er vurdert ut ifra et samfunnsmessig perspektiv. Det vil være forskjeller mellom 

de ulike tjenestene og virksomhetene, med her er det den samfunnsmessige verdien som er 

vurdert.  

En foreløpig vurdering av konseptenes effektmåloppnåelse er gitt i Tabell 5 og nærmere 

beskrevet i det videre.  

Tabell 5 Vurdering av effektmåloppnåelse 

Effektmål  
Vurdering av måloppnåelse 

K1 K4 K5 K7 

Effektmål 1 
Innbyggere får 

kommunale helse og 

omsorgstjenester av 

høyere kvalitet og økt 

pasientsikkerhet 

Lav Lav til middels Middels Høy 

Effektmål 2 
Mer effektiv 

ressursbruk i helse- og 

omsorgstjenesten 

Lav Lav til middels Middels Høy 

 

6.6.1.1 Effektmål 1 

I vurdering av effektmål 1 menes høyere kvalitet og økt pasientsikkerhet gjennom færre 

behandlingsfeil, pasientskader og mer optimal behandling. Det er særlig tre ting som i dette 

tiltaket gir høyere kvalitet og økt pasientsikkerhet: 

1. Tilgang på informasjon 

2. Økt funksjonalitet 

3. Tilgang på data for styring, ledelse, forskning og forebyggende folkehelsearbeid 

 

Konsept 7 er vurdert til å ha høyest måloppnåelse. I dette konseptet vil tjenestene fremstå 

som langt mer koordinerte og helhetlige enn i dag. Konseptet legger til rette for økt 

innbyggermedvirkning og behandler vil kunne ta beslutninger på et rikere 

informasjonsgrunnlag. Konseptet er derfor vurdert til å øke kvaliteten i selve behandlingen og 

øke pasientsikkerheten. Konseptet vil også legge til rette for økt og bedre datatilgang om 

hele kommunal helse- og omsorgstjeneste som gir et godt grunnlag for styring, 

kunnskapsutvikling, forebyggende arbeid, forskning og beredskap. 

Det er mer utfordrende å vurdere måloppnåelse for konsept 5 og 4 knyttet til kvalitet. I 

konsept 5 gjør frivilligheten til selvstendig næringsdrivende avtaleparter at pasientforløpet 

ikke blir like koordinert og helhetlig som i konsept 7. Konsept 5 kan langt på vei ha 

tilsvarende måloppnåelse som konsept 7 dersom mange selvstendig næringsdrivende 

avtaleparter tar i bruk løsningen og de kan nærme seg lav måloppnåelse dersom få private 
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med avtale tar i bruk løsningen. I denne vurderingen er det lagt til grunn at 50 prosent av 

selvstendige næringsdrivende avtaleparter kommer til å ta i bruk løsningen. Uavhengig av 

andelen private med avtale som benytter seg av løsningen vil funksjonaliteten i løsningen for 

kommunale tjenester være god og med gode samhandlingsløsninger for 

spesialisthelsetjenesten. Samhandlingsløsninger for selvstendig næringsdrivende 

avtaleparter som velger å ikke ta i bruk løsningen vil ikke være like god som den for 

spesialisthelsetjenesten, men bedre enn i konsept 1 og 4. Det vil påvirke potensialet for et 

helhetlig pasientforløpet negativt sammenliknet med konsept 7 fordi fastlegen er sentral i de 

fleste pasientforløp. Innbyggere vil derfor oppleve en mindre koordinert tjeneste enn i 

konsept 7 og vil måtte forholde seg til flere journaler. Tilgangen på data vil være god på 

kommunalt nivå, men man vil få et brudd i pasientinformasjonen fordi konseptet ikke gir 

helhetlig informasjon fra selvstendig næringsdrivende avtaleparter. Konseptet er vurdert til 

middels måloppnåelse. 

Konsept 4 er vurdert til lav til middels måloppnåelse. Vurderingen er en konsekvens av 

fleksibiliteten som ligger i konseptet. Konseptet vil kunne gi mange ulike sjatteringer av 

løsninger som vil begrense samhandlingsløsningene. Konseptet gir, som i dag, lokal 

journalføring. Det går utover muligheten for et helhetlig pasientforløp og tilgangen på 

informasjonsgrunnlag for behandler sammenliknet med konsept 5 og 7. Konseptet gir færre 

muligheter for å hente ut data til forskning og forebyggende arbeid sammenliknet med 

konsept 5 og 7. Konsept 4 kan medføre at innbyggere vil få større forskjeller i ytelse av 

helsehjelp enn i dag fordi noen kommuner som inngår samarbeid kan få nokså gode 

løsninger som kan føre til økt behandlingskvalitet, mens andre kan ha mange ulike løsninger 

i en kommune med begrenset funksjonalitet, noe som kan resultere i at innbygger ikke vil 

oppleve så stor endring sammenlignet med dagens situasjon.  

Konsept 1 er vurdert som noe bedre enn i dag knyttet til kvalitet og pasientsikkerhet. Noe 

bedre funksjonalitet, mer dokumentdeling og pasientens legemiddelliste kan gi bedre tilgang 

på informasjon. Tilgang til data for styring, ledelse og forskning er vurdert til å være som i 

dag. 

6.6.1.2 Effektmål 2 

Effektmålet innebærer at sektorens ressurser benyttes på en måte som gir størst mulig nytte 

for innbyggere, mer helse for pengene.  

Der er spesielt to drivere bak vurderingen av effektmål 2: 

1. Tidsbruk for helsepersonell 

2. Redusert ressursbruk som kan knyttes til effektmål 1 (reduserte pasientskader og 

mer optimal behandling) 

 

Konsept 7 er vurdert til å ha høyest måloppnåelse. Helsepersonell vil bruke mindre tid til å 

lete og innhente informasjon. Det vil være lettere å innhente informasjon i egne systemer og 

det vil være færre dobbelt- og trippelregistreringer. Bedre kvalitet og økt pasientsikkerhet vil 

gi redusert ressursbruk i sektoren, i form av reduserte kostnader til behandling.  

I konsept 5 er måloppfyllelsen knyttet til effektiv bruk av ressurser vurdert til middels. I dette 

konseptet vil helsepersonell fortsatt bruke tid på å innhente informasjon fra selvstendig 

næringsdrivende avtaleparter. Kvalitetsforbedringene vil ikke være like stor i dette konseptet 

som i konsept 7 og vil derfor også føre til at reduksjonen i ressursbruk knyttet til færre feil og 

mer optimal behandling ikke er like stor som i konsept 7.  
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Konsept 4 er vurdert til lav til middels måloppnåelse. I konseptet vil helsepersonell fortsatt ha 

begrenset med informasjon sammenliknet med konsept 5 og 7, da det vil være lokale 

journaler med begrensede samhandlingsløsninger. Konseptet vil føre til noe redusert 

ressursbruk knyttet til økt funksjonalitet i løsningene sammenliknet med dagens situasjon. 

Det vil også være noe redusert ressursbruk som følge av færre feil, men i liten grad. 

Konsept 1 er vurdert til å ha lav måloppnåelse knyttet til effektiv ressursbruk. Det er 

hovedsakelig knyttet til innføring av pasientens legemiddelliste som vil føre til redusert 

tidsbruk for helsepersonell i forbindelse med samstemming av legemiddelliste. En 

kvalitetsforbedring på grunn av bedre samhandlingsløsninger vil føre til noe redusert 

ressursbruk.   

6.7 Gjennomføringsrisiko 

6.7.1 Innledning 

Følgende avsnitt gir en overordnet vurdering av konseptene med hensyn til 

gjennomføringsrisiko. Vurderingen av gjennomføringsrisiko tar som forutsetning at 

nødvendige beslutninger for å iverksette tiltaket er tatt, og at nødvendige rammebetingelser 

for gjennomføring er etablert. Gjennomføringsrisiko blir delt inn i fire hovedgrupper: 

• Styringsrisiko. Dette er risiko knyttet til beslutninger nasjonalt og lokalt for å iverksette og 

prioritere tiltaket innenfor de rammer som er vedtatt i styringsdokumentet.  

• Definisjonsrisiko. Dette er risiko knyttet til definisjon av den funksjonalitet som hvert 

enkelt konsept skal levere og omfatter fagstyring og styring av omfang og funksjonalitet. 

• Løsningsrisiko. Risiko som kan oppstå i anskaffelse og konfigurering/utvikling av de 

løsningskomponenter som utgjør hvert enkelt konsept. Løsningsrisiko vurderer 

leverandørmarkedets evne til å levere løsningskomponenter, evnen til å etablere en 

leveranseorganisasjon, spesialisthelsetjenestens evne til å realisere de 

løsningskomponenter som er nødvendige for å realisere nytte, samt evnen til å etablere 

de nasjonale løsningene som skal understøtte samhandling. 

• Innføringsrisiko. Dette er risiko knyttet til mottakende organisasjons evne til å etablere 

nødvendig mottaksprosjekt for å gjøre lokale tilpasninger, integrasjoner, opplæring, 

konvertering samt tilpasninger av arbeidsprosesser. 
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Følgende figur gir en oversikt over når de ulike risikoområdene kan oppstå gjennom tiltakets 

levetid. 

 

Figur 16 Oversikt over når de ulike risikoområdene kan oppstå gjennom tiltakets levetid 

  

Gjennomføringsrisikoen blir vurdert i henhold til følgende risikokategorier: 

Risikokategori Beskrivelse 

A. Finansiering Finansiering er primært knyttet til beslutningen om å iverksette tiltaket. 
Beslutningen vil omfatte etableringen av en finansieringsmodell for 
investeringen og driftskostnader gjennom tiltakets levetid.   

B. Rettsgrunnlag Risikoområdet er knyttet til hvorvidt relevant lovverk må endres eller nytt 
lovverk må etableres for å gjennomføre konseptet og risiko og tids- og 
ressursbruk knyttet til en slik lovendring. Risiko knyttet til endring i 
rettsgrunnlaget er tett knyttet opp til beslutningen. Konsekvensen av 
manglende rettsgrunnlag vil innebære at tiltaket ikke settes i gang. 

C. Eierstyring Risikoområdet adresserer i gjennomføringen risikoer knyttet til styringsmessige 
forhold som må legges til rette av eierdepartementene (Helse- og 
omsorgsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet) og av 
relevante underliggende fagetater og virksomheter. Vi har valgt å vurdere risiko 
knyttet til helseforetakene i egen risikokategori (Spesialisthelsetjenesten) 

D. Virksomhetsstyring Risikoområdet adresserer risiko knyttet til de aktørene som omfattes av tiltaket 
og deres evne til å håndtere endringer i mål og prioriteringer i den enkelte 
virksomhet, å gjennomføre nødvendige budsjettdisposisjoner, samt å avsette 
nødvendig kapasitet i mottaksprosjekt under innføringen. 

E. Fagstyring Risikoområdet omfatter risiko knyttet til evnen og muligheten til å etablere 
styringsmodell for helsefaglig standardisering og utvikling, samt evnen til å 
mobilisere nødvendig kapasitet og kompetanse til å delta i den helsefaglige 
utviklingen.  

F. Omfang og 
funksjonalitet 

Risikoområdet omfatter risiko knyttet til håndtering og styring av risiko, hvorvidt 
aktørene som omfattes av tiltaket blir enig om omfang og funksjonalitet som 
skal leveres av tiltaket, samt evnen til å håndtere endringsbehov underveis i 
anskaffelsen og implementeringen. 
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G. Leverandør-
markedet 

Denne kategorien adresserer de risikopunkter som relaterer seg til 
leverandørmarkedets evne til å realisere omfanget av konseptet. 

H. Leveranse-
organisasjon 

Muligheten til å etablere en leveranseorganisasjon, herunder nasjonal 
tjenesteleverandør, som håndterer gjennomføringen vil være avgjørende for 
etablering av løsning og teknisk og organisatorisk implementering. 

I. Spesialist-
helsetjenesten 

Det er satt fire forutsetninger knyttet til spesialisthelsetjenesten i Helse Midt-
Norge RHF, Helse Nord RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Vest RHF: 

• En samordning av EPJ/PAS-utviklingen er viktig for å redusere arbeidet 
og kompleksiteten med å etablere nye nasjonale samhandlingsløsninger. 
Dette gjelder både mht teknisk interoperabilitet (hvilke tekniske grensesnitt 
som skal benyttes), semantisk interoperabilitet (hvilke standarder på 
kodeverk, terminologier og informasjonsmodeller som skal benyttes) og 
organisatorisk interoperabilitet (hvordan samhandling skal foregår i ulike 
kliniske prosesser). 

• Spesialisthelsetjenesten i Nord, Sør-Øst og Vest har uttrykket intensjon om å 
etablere et felles knutepunkt for samhandling med nasjonale løsninger. 
Dette er en forlengelse av å samordne EPJ/PAS-utviklingen, og skal 
redusere kompleksiteten i forbindelse med implementering av nasjonale 
løsninger. 

• Samhandling med avtalespesialister blir håndtert gjennom strategiene i 
spesialisthelsetjenesten. 

• Helseplattformen gjennomføres som planlagt og kommuner, fastleger og 
avtalespesialister i region Midt-Norge utløser opsjonen om å ta i bruk 
Helseplattformen. 

Hvorvidt disse blir realisert vil ha ulike konsekvenser for realisering av nytte i 
konseptene. 

J. Nasjonale løsninger Risikoområdet omfatter risiko knyttet de nasjonale løsningene som skal 
etableres i tillegg til journalløsningen, herunder samhandlingsløsning, 
identitets- og tilgangsstyring, tekniske grensesnitt og sentral infrastruktur (f.eks 
driftssenter, nettverk). 

K. Innføring Risikoområdet omfatter risiko knyttet til tilpasning, konvertering, teknisk 
innføring, opplæring og organisasjonsutvikling i mottakende virksomhet. 
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Hvert risikoområde blir vurdert opp mot sannsynlighet og konsekvens. Vi bruker samme 

definisjoner på sannsynlighet, konsekvens og kritikalitet som er angitt veilederen for 

risikoanalyse i Difis prosjektveivisere.  

 

Definisjon av Sannsynlighet 

Meget liten  
(0 % - 5 %) 

Det er meget liten sannsynlighet at risikoen oppstår  

Liten  
(6 % - 24 %) 

Denne risikoen er mulig men det har ikke oppstått før i sektoren, eller det har 
vært engangstilfeller der denne risikoen har oppstått. 

Moderat 
(25 % - 49 %) 

Denne risikoen har oppstått noen få ganger med ujevne mellomrom før. 

Stor  
(50 % - 74 %) 

Denne risikoen har oppstått flere ganger før. 

Svært stor  
(75 % - 100 %) 

Denne risikoen oppstår som regel i denne type prosjekter i sektoren, eller har 
oppstått som regel i prosjekter som er gjennomført før, eller er en helt ny risiko 
som er overhengende for prosjektet. 

 

Definisjon av Konsekvens 

Ubetydelig Risikoen har ingen betydning for konseptets kostnad, fremdrift eller 
leveransekvalitet. 

Lav Risikoen påvirker ikke kostnadsbudsjettet, men vil medføre at fremdriften blir 
forsinket.  Risikoen vil ikke ha negative konsekvenser for kjernevirksomheten 
sammenlignet med dagens situasjon. 

Moderat Risikoen har moderat betydning for konseptets kostnad, fremdrift eller 
leveransekvalitet. Risikoen vil ikke ha negative konsekvenser for 
kjernevirksomheten sammenlignet med dagens situasjon. 

Alvorlig Risikoen vil påvirke både kostnadsbudsjettet og fremdriften betydelig, men vil 
ikke ha negative konsekvenser for kjernevirksomheten sammenlignet med 
dagens situasjon. 

Svært alvorlig Risikoen vil ha negative konsekvenser for ytelsen av helsehjelp og vil påvirke 
både kostnadsbudsjettet og fremdriften. Denne konsekvensgraden brukes også 
for beslutningsrisikoer som innebærer at tiltaket ikke bør igangsettes. 
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6.7.2 Vurdering av gjennomføringsrisiko for konseptene 

Under følger en overordnet vurdering av risikovurderingen knyttet til konseptene med en 

beskrivelse av de største risikoområdene.  

Samlet vurdering av gjennomføringsrisiko for Konsept 1. 

 

Risiko: Moderat-lav 

Beslutningsrisikoen i konsept 1 er vurdert til lav. Konseptet innebærer at det forskriftsfestes 

høyere krav til funksjonalitet og samhandlingsevne i virksomhetens journalløsninger. Det 

etableres virkemidler for å stimulere til at aktørene sørger for at deres journalløsninger 

oppfyller disse kravene. Nasjonale myndigheter styrker utviklingen av nasjonal grunnmur og 

nasjonale samhandlingsløsninger. 

Styringsrisikoen (B, C, D) er vurdert til moderat. Den største risikoen er knyttet til om hvorvidt 

det vil være mulig å etablere og reelt følge opp et regime der det stilles høyere krav til 

aktørenes individuelle valg av journalløsninger.  

Definisjonsrisikoen (E, F) er vurdert til lav. Nye funksjonelle krav vil utvikles inkrementelt og 

er en videreføring av dagens måte å utvikle ny samhandlingsfunksjonalitet på.  

Løsningsrisikoen (G, H, I, J) er vurdert til moderat – lav. Det er spesielt knyttet risiko til om 

leverandørene vil klare å oppfylle de kravene som aktørene vil stille. Konsekvensen av at 

risikoen slår til er moderat da manglende oppfyllelse av kravene primært vil medføre lavere 

nytterealisering enn det som er beregnet.  

Implementeringsrisikoen (K) er vurdert til lav. Risikoen er primært knyttet til konvertering i 

forbindelse med reinvesteringer. 
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Samlet vurdering av gjennomføringsrisiko for Konsept 4. 

 

Risiko: Moderat til kritisk 

Beslutningsrisikoen i konsept 4 er vurdert til moderat. Konseptet innebærer at det anskaffes 

minimum to nasjonale løsninger på en rammeavtale, og at det etableres pålegg for 

leverandører av kommunale helse- og omsorgstjenester til å bruke en av løsningene. 

Styringsrisikoen (B, C, D) er vurdert til moderat. Den mest kritiske risikoen er knyttet til 

hvorvidt det vil kunne etableres et regelverk om pålegg for alle aktører som leverer 

kommunale helse- og omsorgstjenester til å bruke en av løsningene på rammeavtalen, på 

tross av at konseptet er besluttet iverksatt i stortinget. Sannsynligheten for dette er vurdert til 

liten. Konsekvensen av at det ikke kan opprettes et slikt regelverk gjør at konseptet ikke 

igangsettes (svært alvorlig). Konseptet innebærer at den enkelte aktør på selvstendig 

grunnlag beslutter når de skal gjøre avrop på en av løsningene innenfor en gitt tid. Risikoen 

for at denne tidsfristen settes langt frem, eller at aktørene vil utsette beslutningen er vurdert 

som stor. Konsekvensen er at implementeringstiden og kostnadene kan øke, ettersom man 

over lengre tid må understøtte parallelle løsninger nasjonalt. 

Definisjonsrisikoen (E, F) er vurdert til moderat. Det er en risiko at mangelfull deltakelse til å 

definere omfang og funksjonalitet gjør at kravspesifikasjonen som ligger til grunn for 

anskaffelsen vil utvides i omfang og inneholde funksjonalitet som leverandørmarkedet vil 

kunne respondere på. Konsekvensen av denne risikoen er vurdert til alvorlig. Konsekvensen 

for at risikoen slår til er at antallet leverandører som kan dekke behovene begrenses. I verste 

fall vil det kun bli stående i igjen en leverandør, hvilket innebærer at konseptet ikke kan 

realiseres som opprinnelig planlagt. Da må det vurderes om konsept 5 eller konsept 7 

istedenfor skal iverksettes. 

Løsningsrisikoen (G, H, I, J) er vurdert til moderat – kritisk. Konseptet stiller vesentlig høyere 

krav til etableringen av nasjonale løsninger for samhandling enn dagens situasjon: (1) det 

anskaffes en samhandlingsløsning (Health Information Exchange) som muliggjør dokument- 

og datadeling; (2) det etableres en terminologiserver og SNOMED-CT innføres som 

gjeldende terminologi for samhandling og dokumentasjon; (3) Nødvendige informasjonskilder 

for å understøtte identitets- og tilgangsstyring oppgraderes slik at informasjonen er 
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standardisert og reglene for tilgangsstyring er normert. Sannsynligheten for at 

kompleksiteten knyttet til å innføre samhandlingsløsningene i Konsept 5 er underestimert er 

vurdert til stor (4). Primært er det knyttet stor usikkerhet til standardiseringen av 

informasjonskildene for identitets- og tilgangsstyring. Konsekvensen av at risikoen inntreffer 

er vurdert til alvorlig (4) og at det vil medføre vesentlig høyere kostnader og ta lengre tid å 

implementere identitets- og tilgangsstyring som oppfyller kravene samt ny 

samhandlingsfunksjonalitet.. Nytterealiseringen vil da også bli forsinket. 

Implementeringsrisikoen (K) er vurdert til moderat. Risikoen er spesielt knyttet til konvertering 

av helseopplysninger i forbindelse med at eksisterende løsninger erstattes med en av de nye 

løsningene i rammeavtalen.  

Samlet vurdering av gjennomføringsrisiko for Konsept 5. 

 

Risiko: Moderat til kritisk 

Beslutningsrisikoen i konsept 5 er vurdert til kritisk. Konseptet innebærer at det besluttes at 

det etableres en nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjenester, med pålegg for 

kommuner å bruke løsningen. Det forskriftsfestes at selvstendig næringsdrivende 

avtaleparter pålegges krav til å oppgradere sine løsninger til å møte vesentlig høyere krav til 

samhandling og tettere integrasjon (data- og dokumentdeling) gjennom de nasjonale 

samhandlingsløsningene. Kommunene forplikter å bruke løsningen og det etableres en 

styringsmodell for å styre omfang og funksjonalitet, samt helsefaglig utvikling og 

standardisering. Konsekvensen av at disse elementene ikke er på plass er svært alvorlig og 

bør medføre at tiltaket ikke igangsettes. 

Styringsrisikoen (B, C, D) er vurdert til moderat. Den mest kritiske risikoen er knyttet til 

hvorvidt det vil kunne etableres et regelverk om pålegg for kommunene å bruke den 

nasjonale løsningen, på tross av at konseptet er besluttet iverksatt i stortinget. 

Sannsynligheten for dette er vurdert til liten. Konsekvensen av at det ikke kan opprettes et 

slikt regelverk gjør at konseptet ikke igangsettes (svært alvorlig). Risikoen for at det vil ta tid 

for mange kommuner og deres avtaleparter til å revidere avtalene dem imellom og beslutte 

om innføring av løsningen er vurdert som stor. Det er sannsynlig at det vil være betydelig 

endringsmotstand blant selvstendig næringsdrivende avtaleparter. Konsekvensen av risikoen 
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er at kommunene må velge mellom å alene ta i bruk nasjonal kommunal løsning, eller å 

utsette innføringen inntil at avtalene er inngått. Konsekvensen er vurdert til moderat. I tilfelle 

kommunen allikevel velger å innføre ny løsning, uten deltakelse av mange av deres 

avtaleparter er at samhandlingen med disse blir på dagens nivå. Videre vil innføringstiden bli 

vesentlig lenger enn planlagt, og dermed kostnadene. 

Definisjonsrisikoen (E, F) er vurdert til moderat kritisk. Det er stor interesse i kommunene for 

å delta i arbeidet med en nasjonal kommunal løsning, som har vært vist gjennom den høye 

deltagelsen i forstudiet. Det kan være en ressurs-/prioriteringsutfordring i den enkelte 

kommune, men dette kan løses ved at virksomheter som deltar i standardiseringsarbeid med 

ressurser kan kompenseres med frikjøp og bruk av andre sentrale ressurser. Allikevel er det 

viktig at de ressursene som deltar i den helsefaglige standardisering og utviklingen har 

mandat til å gjennomføre arbeidet på vegne av alle kommunene. Konsekvensen av at den 

etablerte standarden allikevel ikke aksepteres av alle kommuner og avtaleparter er vurdert til 

stor (4), ettersom risikoen kan medføre at innføringen i kommuner som kommer etter 

pilotprosjekter vil påkreve store endringsønsker i forhold til de etablerte standardene, med 

påfølgende økte kostnader til frikjøp/ansettelser og forsinket fremdrift. 

Løsningsrisikoen (G, H, I, J) er vurdert til moderat – kritisk. Konseptet stiller vesentlig høyere 

krav til etableringen av nasjonale løsninger for samhandling enn dagens situasjon: (1) det 

anskaffes en samhandlingsløsning (Health Information Exchange) som muliggjør dokument- 

og datadeling; (2) det etableres en terminologiserver og SNOMED-CT innføres som 

gjeldende terminologi for samhandling og dokumentasjon; (3) Nødvendige informasjonskilder 

for å understøtte identitets- og tilgangsstyring oppgraderes slik at informasjonen er 

standardisert og reglene for tilgangsstyring er normert. Sannsynligheten for at 

kompleksiteten knyttet til å innføre samhandlingsløsningene i Konsept 7 er underestimert er 

vurdert til stor (4). Primært er det knyttet stor usikkerhet til standardiseringen av 

informasjonskildene for identitets- og tilgangsstyring. Konsekvensen av at risikoen inntreffer 

er vurdert til alvorlig (4) og at det vil medføre vesentlig høyere kostnader og ta lengre tid å 

implementere identitets- og tilgangsstyring som oppfyller kravene samt ny 

samhandlingsfunksjonalitet.. Nytterealiseringen vil da også bli forsinket. 

Implementeringsrisikoen (K) er vurdert til kritisk. Risikoen er spesielt knyttet til konvertering 

av helseopplysninger i forbindelse med at eksisterende løsninger erstattes med en av de nye 

løsningene i rammeavtalen. Videre er det stor sannsynlighet for at enkelte kommuner eller 

kommunegrupper ikke vil ha nødvendig kapasitet og kompetanse til å etablere 

mottaksprosjektet. Sannsynligheten er liten for større kommuner. Konsekvensen er vurdert til 

stor (4) da hendelsene vil påvirke kostnader og implementeringstid i vesentlig grad i forhold 

til det som er estimert i grunnkalkylen. 
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Samlet vurdering av gjennomføringsrisiko for Konsept 7. 

 

Risiko: Moderat til Kritisk 

Beslutningsrisikoen i konsept 7 er vurdert til kritisk, og høyere enn i konsept 5. Konseptet 

innebærer at det besluttes at det etableres en nasjonal løsning for kommunal helse- og 

omsorgstjenester, med pålegg for kommuner og deres selvstendige næringsdrivende 

avtaleparter til å bruke løsningen. Aktørene forplikter seg til en innføringsstrategi der 

kommuner og deres avtaleparter innfører den nasjonale løsningen samtidig. Det etableres en 

styringsmodell for å styre omfang og funksjonalitet, samt helsefaglig utvikling og 

standardisering. Konsekvensen av at disse elementene ikke er på plass er svært alvorlig og 

bør medføre at tiltaket ikke igangsettes. 

Styringsrisikoen (B, C, D) er vurdert til moderat. Den mest kritiske risikoen er knyttet til 

hvorvidt det vil kunne etableres et regelverk om pålegg for kommunene og selvstendig 

næringsdrivende avtaleparter til å bruke den nasjonale løsningen, på tross av at konseptet er 

besluttet iverksatt i stortinget. Sannsynligheten for dette er vurdert til liten. Konsekvensen av 

at det ikke kan opprettes et slikt regelverk gjør at konseptet ikke igangsettes (svært alvorlig). 

Videre er risikoen for at beslutninger om å ta i bruk løsningen vil ta lenger tid vurdert til 

moderat. Dette vil påvirke kostnadene og nytterealiseringen. 

Definisjonsrisikoen (E, F) er vurdert til moderat kritisk. Det er stor interesse i kommunene for 

å delta i arbeidet med en nasjonal kommunal løsning, som har vært vist gjennom den høye 

deltagelsen i forstudiet. Det kan være en ressurs-/prioriteringsutfordring i den enkelte 

kommune, men dette kan løses ved at virksomheter som deltar i standardiseringsarbeid med 

ressurser kan kompenseres med frikjøp og bruk av andre sentrale ressurser. Allikevel er det 

viktig at de ressursene som deltar i den helsefaglige standardisering og utviklingen har 

mandat til å gjennomføre arbeidet på vegne av alle kommunene. Konsekvensen av at den 

etablerte standarden allikevel ikke aksepteres av alle kommuner og avtaleparter er vurdert til 

stor (4), ettersom risikoen kan medføre at innføringen i kommuner som kommer etter 

pilotprosjekter vil påkreve store endringsønsker i forhold til de etablerte standardene, med 

påfølgende økte kostnader til frikjøp/ansettelser og forsinket fremdrift. 
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Løsningsrisikoen (G, H, I, J) er vurdert til moderat – kritisk. Konseptet stiller vesentlig høyere 

krav til etableringen av nasjonale løsninger for samhandling enn dagens situasjon: (1) det 

anskaffes en samhandlingsløsning (Health Information Exchange) som muliggjør dokument- 

og datadeling; (2) det etableres en terminologiserver og SNOMED-CT innføres som 

gjeldende terminologi for samhandling og dokumentasjon; (3) Nødvendige informasjonskilder 

for å understøtte identitets- og tilgangsstyring oppgraderes slik at informasjonen er 

standardisert og reglene for tilgangsstyring er normert. Sannsynligheten for at 

kompleksiteten knyttet til å innføre samhandlingsløsningene i Konsept 4 er underestimert er 

vurdert til stor (4). Primært er det knyttet stor usikkerhet til standardiseringen av 

informasjonskildene for identitets- og tilgangsstyring. Konsekvensen av at risikoen inntreffer 

er vurdert til alvorlig (4) og at det vil medføre vesentlig høyere kostnader og ta lengre tid å 

implementere identitets- og tilgangsstyring som oppfyller kravene samt ny 

samhandlingsfunksjonalitet.. Nytterealiseringen vil da også bli forsinket. 

Implementeringsrisikoen (K) er vurdert til kritisk. Risikoen er spesielt knyttet til konvertering 

av helseopplysninger i forbindelse med at eksisterende løsninger erstattes med en av de nye 

løsningene i rammeavtalen. Videre er det stor sannsynlighet for at enkelte kommuner eller 

kommunegrupper ikke vil ha nødvendig kapasitet og kompetanse til å etablere 

mottaksprosjektet. Sannsynligheten er liten for større kommuner. Konsekvensen er vurdert til 

stor (4) da hendelsene vil påvirke kostnader og implementeringstid i vesentlig grad i forhold 

til det som er estimert i grunnkalkylen. 

6.7.3 Oppsummering av gjennomføringsrisiko 

Vurderingen av gjennomføringsrisikoen viser at konsept 1 vil ha den laveste 

gjennomføringsrisikoen, da dette konseptet til store deler innebærer å videreføre dagens 

situasjon. I konsept 1 har aktørene et selvstendig ansvar til å modernisere sine 

kjerneløsninger, samtidig som man styrker de nasjonale løsningene og bruker sterkere 

virkemidler ovenfor aktørene for å akselerere utviklingen av samhandlingsfunksjonalitet.  

De øvrige konseptene innebærer å gjennomføre nasjonale tiltak for å akselerere utviklingen 

av kjerneløsningen. Dette vil medføre at virksomhetene i mindre grad vil kunne tilpasse 

løsningene og i større grad må bruke nasjonalt standardisert funksjonalitet.  

Beslutningsrisikoen er kritisk i alle konseptene. Konsept 4 og konsept 7 forutsetter at det 

innføres et regelverk som pålegger at alle aktørene som omfattes av tiltaket i kommunal 

helse- og omsorgstjeneste over tid oppgrader sine journalløsninger og tar i bruk en av de 

løsningene som det er inngått rammeavtale med (konsept 4) eller den nasjonale kommunale 

journalløsningen (konsept 7). Manglende beslutninger om å innføre et slikt pålegg tilsier at 

intet av disse konseptene bør iverksettes. I konsept 5 vil pålegget begrense seg til 

kommunen, men kommunenes selvstendige næringsdrivende avtaleparter vil pålegges 

høyere krav til å realisere funksjonalitet og samhandlingsevne på de løsninger de velger. 

Styringsrisikoen i gjennomføringen er vurdert til moderat i konsept 4, 5 og 7. Det 

forutsettes at nødvendige rammebetingelser og styringsmodeller er etablert i forkant av en 

endelig stortingsbeslutning. Det er kritisk for alle konseptene at regelverket utformes i tråd 

med denne beslutningen. Sannsynligheten for at så ikke skjer er vurdert til liten, så fremt et 

av disse konseptene blir besluttet finansiert og iverksatt. I alle konsepter er det lagt inn lang 

tid før aktørene som omfattes av tiltaket må ta i bruk henholdsvis løsningene i rammeavtalen 

(konsept 4) eller den nasjonale løsningen (konsept 5 og 7). Det er derfor vurdert at risikoen 

for manglende beslutninger er moderat i alle konsepter. 
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Definisjonsrisikoen (fagstyring og definisjon av omfang og funksjonalitet) er vurdert 

moderat til kritisk i alle konsepter. Konseptene 4, 5 og 7 stiller krav til leverandørmarkedet 

for journalløsninger i kommunal helse- og omsorgstjeneste som er vesentlig høyere enn det 

dagens leverandører kan levere. Det er derfor viktig at det skapes forutsigbare rammer for 

hvilken funksjonalitet og hvilket omfang anskaffelsen skal ha slik at det blir attraktivt for andre 

leverandører til å delta i konkurransen I konsept 4 er risikoen for at omfang og funksjonalitet 

øker utover det som er definert som naturlig inkludert i journalløsninger for helse- og 

omsorgstjeneste vurdert som kritisk. Konsept 4 er avhengig av det inngås avtale med 

minimum to leverandører. En utvidelse av omfang og funksjonalitet vil kunne begrense 

antallet aktører som kan møte behovene. I verste fall vil man kunne ende opp med en 

leverandør hvilket bør ha som konsekvens at man implementerer enten konsept 5 eller 

konsept 7. I konsept 5 og 7 er det avgjørende at styringsmodell og deltagelse for helsefaglig 

utvikling og standardisering, samt standardisering av kodeverk og terminologier er etablert 

og at deltakelsen sikrer representativitet og at standardene er normerende. Konsekvensen 

av at så ikke skjer er alvorlig, ettersom det vil kunne øke kostnadene og 

implementeringstiden vesentlig på å innføre den nasjonale løsningen. 

Løsningsrisikoen er vurdert til moderat til kritisk i alle konseptene. Konsept 4 er 

avhengig av det inngås avtale med minimum to leverandører som kan levere på de samlede 

funksjonelle behovene for hele den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Det er en stor 

sannsynlighet for at konkurransen ikke vil tiltrekke seg tilstrekkelig antall leverandører. I 

verste fall vil man kunne ende opp med en leverandør hvilket bør ha som konsekvens at man 

implementerer enten konsept 5 eller konsept 7.  

Konsept 5 og 7, og delvis konsept 4, innebærer at det innføres en kommunal journal for alle 

innbyggere, og at helsepersonell i større grad samhandler gjennom felles løsning. Begge 

konsepter inneholder omfattende utvikling for å realisere en identitets- og tilgangsstyring som 

ivaretar personvern og helsepersonells tjenstlige behov. Det er vurdert at risikoen er kritisk 

med hensyn til at kompleksiteten knyttet til dette er undervurdert. 

Konseptene 5 og 7 stiller store krav til at samhandlingsevnen hos de aktørene som ikke 

bruker de nye journalløsningene styrkes for å utnytte potensialet i den tett integrerte 

samhandlingsløsningen som etableres. Dette stilles høyere krav i konsept 5 og 7 til at 

spesialisthelsetjenesten samordner sine utviklinger og deltar i utviklingen av mer avansert 

samhandlingsfunksjonalitet og tar denne i bruk i tråd med implementeringen av nye løsninger 

i kommunen. Det er knyttet moderat risiko til begge disse forutsetningene i konseptene.  

Implementeringsrisikoen er vurdert til moderat i konsept 4 og kritisk i konsept 5 og 7.  

Risikoen er spesielt knyttet til konvertering av helseopplysninger i forbindelse med at 

eksisterende løsninger erstattes med en av de nye løsningene i rammeavtalen. Videre er det 

stor sannsynlighet for at enkelte kommuner eller kommunegrupper ikke vil ha nødvendig 

kapasitet og kompetanse til å etablere mottaksprosjektet. Sannsynligheten er liten for større 

kommuner. Konsekvensen er vurdert til stor (4) da hendelsene vil påvirke kostnader og 

implementeringstid i vesentlig grad i forhold til det som er estimert i grunnkalkylen. 

6.8 Risiko- og sårbarhetsanalyse  

Som en del av konseptvalgutredningen er det gjennomført en risiko- og sårbarhetsvurdering 

knyttet til informasjonssikkerheten i konseptene. Risiko- og sårbarhetsvurderingen vil være et 

vedlegg til konseptvalgsutredning. Det følgende er et sammendrag av vurderingen.  
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Formålet med risiko- og sårbarhetsvurderingen har vært å vurdere risikonivået knyttet til 

informasjonssikkerhet i de ulike konseptalternativene for felles kommunal løsning for helse- 

og omsorgstjenesten, da med fokus på hva som skiller de ulike konseptene. 

Vurderingen fokuserer på den relative forskjellen i risikonivå mellom konseptene. Risikobildet 

for informasjonssikkerhet knyttet til dagens løsning(er) er ikke vurdert (absolutt risikonivå), og 

det tas derfor ikke stilling til hvorvidt risikonivået for dagens løsning(er) er akseptabelt. 

Vurderingene er også å betrakte som vurdering av iboende risikonivå (før 

kontroller/sikkerhetstiltak). Utilsiktede hendelser som følge av naturkatastrofer, brann og 

lignende er ikke vurdert, da leveransemodell og fysiske lokasjoner for eventuelle datasentre 

eller andre sentrale infrastrukturkomponenter ennå ikke er bestemt. 

Metodikken er basert på anerkjente ISO/IEC standarder og det er gjort bruk av prinsipper 

beskrevet i IRAM2. Det er tatt utgangspunkt i verdiene, dvs. de informasjonsobjektene som 

løsningene skal behandle, for å identifisere uønskede hendelser (risikoer) og vurdere 

konsekvenser. Det er gjort en vurdering av relevante trusselaktører som underlag for 

risikovurderingene. 

Generelt er iboende risikonivå knyttet til informasjonssikkerhet relativt høyt for alle 

konseptene fordi skadepotensialet knyttet til helseopplysninger (enten på avveie, 

utilgjengelig eller feil) er høyt. For alle konseptalternativene er det nødvendig å inkludere 

robuste informasjonssikkerhetstiltak i funksjonskravene til nye løsninger, dvs. både tekniske, 

fysiske og organisatoriske risikoreduserende tiltak. Konseptene har forskjellige 

sårbarhetsprofiler. Her følger en oppsummering av foreløpig analyse. 

Konfidensialitet: 

Sårbarheten er større for de konseptene der helseopplysninger konsolideres i færre 

løsninger (konsept 4, 5 og 7).  

Konsept 4, 5 til 7 er vurdert til moderat til lav sannsynlighet og høy konsekvens for at 

utilsiktede hendelser vil kunne føre til brudd på konfidensialiteten. Sårbarheten er spesielt 

knyttet til: 

a. tilsiktet bruk av sensitiv informasjon,  

b. eksponering av helseopplysninger til helsepersonell uten tjenstlige behov – pga 

mangelfull tilgangskontroll,   

c. eksponering av adresseopplysninger for personer med adressesperre (kode 6 og 

kode 7) 

d. helseopplysninger behandles utenfor EU/EØS av leverandørene i 

anskaffelsesprosessen og i ordinær drift 

Konsept 1 er vurdert til moderat – høy sårbarhet på enkelte hendelser: 

a. eksponering av helseopplysninger til helsepersonell uten tjenstlige behov – pga 

usikker informasjonsutveksling 

b. innbygger har ikke mulighet til å motsette seg deling av helseopplysninger 

c. tilsiktet bruk av sensitiv informasjon 
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Integritet: 

Sårbarheten er vurdert større for konseptene der helseopplysninger potensielt er spredt på 

flere journalløsninger (konsept 1 og 5). Sårbarheten er vurdert til høy-moderat sannsynlighet 

og høy-svært høy konsekvens. Sårbarheten er spesielt knyttet til: 

a. Det oppstår feil i data som følge av manuelle feilhandlinger (utilsiktet) 

b. Innbygger får ikke mulighet til å kreve retting eller sletting av helseopplysninger 

Tilgjengelighet: 

Alle konseptene er sårbare ovenfor hendelser som vil påvirke på tilgjengeligheten. 

Konsept 4, 5 og 7 (de mest konsoliderte konseptene) er vurdert til en sårbarhet på enkelte 

hendelser som har lav-moderat sannsynlighet men høy-svært høy konsekvens. Disse 

hendelsene er: 

a. Tilsiktet/utilsiktet og ikke-planlagte nedetider på løsninger som mange helsepersonell 

er avhengige av  

b. Tilsiktede tjenestenektangrep, dvs at kritisk funksjonalitet i løsningene blir blokkert 

c. Utilsiktet tilgjengelighet på løsninger som følge av infrastrukturfeil 

d. Sabotasje på infrastruktur 

Konsept 1 er vurdert til en sårbarhet på enkelte hendelser som har høy-svært høy 

sannsynlighet og moderat-høy konsekvens. Disse hendelsene er: 

a. Helsepersonell får ikke tilgang til nødvendige pasientopplysninger 

b. Innbyggers rett til å motsette seg deling av helseopplysninger er ikke reflektert riktig i 

alle helseløsninger 

c. Innbygger får ikke mulighet til å motsette seg deling av helseopplysninger 

Tabell 6 gir en oversikt av risikoene som er vurdert. 

Tabell 6 – Risikoscenarier  

Nr. KIT6 Uønsket hendelse 
Risikonivå 

K1 K4 K5 K7 

R1 K Tilsiktet misbruk av sensitiv informasjon. - For å 

presse/utnytte privatpersoner 

4 6 8 8 

R2 K Fysisk innbrudd/tyveri av opplysninger (utstyr). 2 3 3 3 

R3 K Snoking, f.eks. helsepersonell som ser i journaler 

uten tjenstlige behov.  

3 2 4 4 

R4 K Utilsiktet informasjonslekkasje. Eksponering av 

data til allmennheten, f.eks. ved at 

pasientjournaler blir tilgjengeliggjort for bredt. 

2 3 3 3 

                                                

 

6 Konfidensialitet, Integritet, Tilgjengelighet. 
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R5 K Utilsiktet informasjonslekkasje. Eksponering av 

data til helsepersonell uten tjenstlige behov - pga. 

tilgangsstyringsforhold. Gjelder brukerne av 

løsningene omfattet av konseptene.  

2 2 6 6 

R6 K Utilsiktet informasjonslekkasje. Eksponering av 

data til helsepersonell uten tjenstlige behov - pga. 

usikker informasjonsutveksling. Gjelder brukerne 

av løsningene omfattet av konseptene. 

6 3 6 3 

R7 K Myndighetsaktør forsøker å nyttiggjøre seg av 

data til illegitime formål. 

4 6 6 6 

R8 K Feil i anskaffelsesprosessen fører til at sensitive 

data blir behandlet utenfor EU/EØS eller 

godkjente tredjeland. 

3 6 6 6 

R9 K Manglende etterlevelse av kontrakt fører til at 

sensitiv data blir behandlet utenfor EU/EØS eller 

godkjente tredjeland. 

3 6 6 6 

R10 T Utilsiktet og ikke-planlagte nedetider på systemer 

(alle systemer løsningene er avhengige av) 

2 4 6 4 

R11 T Tilsiktet og ikke-planlagte nedetider på systemer 

(alle systemer løsningene er avhengige av) 

1 8 6 8 

R12 T Utilsiktet utilgjengelighet på systemene som følge 

av infrastrukturfeil. 

2 4 3 4 

R13 T Tilsiktet utilgjengelighet (sabotasje, etc.) på 

systemene som følge av infrastrukturfeil. 

1 4 3 4 

R14 T Tilsiktede tjenestenektangrep 1 8 6 8 

R15 T Helsepersonell får ikke tilgang til nødvendige 

pasientopplysninger (utilsiktet)  

9 9 6 3 

R16 T Innbyggers rett til å motsette seg deling av 

helseopplysninger (sperreretten) er ikke reflektert 

riktig i alle helseløsninger  

8 2 6 2 

R17 I Feil i data som følge av manuelle feilhandlinger 

(utilsiktet) 

9 6 8 4 

R18 I Manipulering av data (tilsiktet) - Inkluderer 

utveksling av informasjon der tredjepart 

interfererer. 

3 3 8 4 

R19 I Feil i konfigurasjon, applikasjoner eller i 

forbindelse med integrasjoner som fører til 

endring i data. 

6 6 4 4 

R20 T Innbygger får ikke informasjon om eller innsyn i 

hvor egne helseopplysninger er lagret 

6 4 2 2 

R21 I Innbygger får ikke mulighet til å kreve retting eller 

sletting av helseopplysninger 

9 3 3 3 

R22 K Innbygger får ikke mulighet til å motsette seg 

deling av helseopplysninger (retten til å sperre) 

6 2 4 2 

R23 K Personer med adressesperre (Kode 6 og kode 7) 

kan lokaliseres  

3 6 6 6 
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Figur 17 og Figur 18 viser det iboende risikobildet for de fire ulike konseptene (konsept 1, 4, 

5 og 7). Tabell 6 gir en oversikt av risikoene som fremkommer i risikovurderingene. 

 

      

 

 

 

Figur 17 – Risikobilder for konseptene 1 og 4 
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Figur 18 – Risikobilder for konseptene 5 og 7 

 

6.8.1 Tiltak i konseptalternativene for å redusere sårbarheten 

I konsept 4, 5 og 7 er det satt av betydelige ressurser til å etablere en nasjonal identitets- og 

tilgangsstyring. Dette for å sikre at helseopplysninger ikke kommer på avveie, og at det kun 

er de personene som har et tjenstlig behov for tilgang til opplysningene som skal få det. Det 

legges også opp til etablering av en sikkerhetsinfrastruktur der alle brukere av de nasjonale 

løsningene må identifisere seg med elektronisk ID på høyeste sikkerhetsnivå (nivå 4).  

Kostnadsestimatene reflekterer for øvrig at løsninger av denne typen krever høy sikkerhet, 

og det er lagt til grunn at det vil bli stilt høye sikkerhetskrav i konkurransegrunnlagene. 
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6.9 Juridiske vurderinger 

Konseptene reiser ulike juridiske spørsmål og personvernspørsmål. Som del av 

alternativanalysen er det gjort en overordnet vurdering av forskjellene mellom konseptene i 

lys av konkurranseregelverket, personvernkonsekvenser og krav i personvernregelverket.  

Det er foreløpig ikke gjort en vurdering etter sikkerhetsloven. I neste fase vil det være aktuelt 

å vurdere anbefalt konsept etter den nye sikkerhetsloven som ventes å tre i kraft i 2019.  

6.9.1 Overordnet vurdering av personvern   

De fire konseptene innebærer i ulike grad nye måter å behandle helseopplysninger på i 

kommunal helse- og omsorgstjeneste i form av økt samling og deling av helseopplysninger.  

Som del av alternativanalysen er det derfor gjennomført en overordnet 

personvernkonsekvensvurdering av de fire konseptene etter gjeldende rett og sett i lys av 

kravene i EUs personvernforordning (personvernforordningen).  

EUs personvernforordning stiller krav om at det skal gjennomføres en DPIA (Data Protection 

Impact Assessment), jf. art. 35, når helseopplysninger skal behandles og risikoen ved 

behandlingen ikke er ubetydelig. I nåværende fase er det ikke gjennomført for de fire 

konseptene fordi løsningen ikke er beskrevet på et detaljert nok nivå.  

Den overordnede vurderingen av de fire konseptene inneholder gjennomgang av prinsippene 

for behandling av personopplysninger, jf. EUs personvernforordning art 5, og de kravene i 

personvernregelverket som er sentrale for konseptene. Denne vurderingen vil være et 

vedlegg til konseptvalgutredningen.  

 

Under følger en vurdering av kravet om rettslig grunnlag og ansvar:   

6.9.1.1 Rettslig grunnlag 

De fire konseptene er beskrevet som lokal/regionale eller nasjonale journalløsninger for 
behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp, administrasjon av slik hjelp og 
kvalitetssikring av helsehjelpen til den enkelte. Alle konseptene innebærer etablering av 
behandlingsrettede helseregistre, jf. definisjonen av pasientjournalloven § 2 d). For å 
behandle helseopplysninger til dette formålet krever EUs personvernforordning og 
pasientjournalloven at det skal foreligge et rettslig grunnlag for behandlingen.  
 
Det er behov for å avklare rettsgrunnlaget for løsningene og behandlingene av 
helseopplysninger i alle de fire konseptene. Det er da de nye nasjonale løsningene som 
vurderes, dvs. samhandlingsløsninger, ev. deljournalløsninger og en ev. nasjonal 
journalløsning. Det legges til grunn at behandlingen som allerede skjer per i dag har gyldig 
rettsgrunnlag.  
 
Foreløpig konklusjon er at ingen av konseptene fullt ut vil kunne etableres innenfor gjeldende 
regelverk. Alle konseptene vil med andre ord kreve regelverksutvikling for å kunne oppfylle 
prinsippet om lovlighet og kravene i gjeldende rett og personvernforordningen.  
 
Konsept 1 vil delvis kunne realiseres innenfor gjeldende rett. Det å realisere konseptet fullt ut 

med en utvidet samhandlingsløsing, "dokumentdeling", nye del-journalløsninger mv, vil 

imidlertid kunne kreve rettslige endringer. Det vil kunne være behov for å regulere 

samhandlingsløsningen, samt at det vil kunne være behov for ny forskrift etter § 10 for nye 

felles del-journalløsninger på bestemte områder. I konsept 4 vil det i tillegg være behov for 

rettslige endringer for kunne pålegge virksomhetene å ta løsningen i bruk.  



Nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste 

  55 

 

Konsept 5 og konsept 7 vil trolig kreve de mest omfattende regelverksendringene for å kunne 

etablere en felles nasjonal journalløsning. Det kan være aktuelt å etablere en nasjonal 

journalløsning i en lovbestemmelse i pasientjournalloven. For konsept 7 vil det også være 

behov for å regulere bruk av løsningen. Videre vil det i forskrift kunne gis nærmere 

bestemmelser om ansvar, hvordan opplysningene skal behandles, mv.  

6.9.1.2 Dataansvarlig  

EUs personvernforordning opererer med rollene behandlingsansvarlig (i helselovgivningen 

betegnet som dataansvarlig) og databehandler. Hovedansvaret for behandlingen av 

helseopplysninger ved helsehjelp ligger hos dataansvarlig. Den er definert som den som 

bestemmer formålet og hvilke hjelpemidler som brukes, men kan også utpekes i lov eller 

forskrift. En databehandler behandler helseopplysningene på vegne av dataansvarlige. 

Databehandleren har ingen selvstendig råderett over helseopplysningene og kan bare 

handle innenfor rammen av oppdraget og en klar avtale med dataansvarlige.  

Alle løsningene i konseptene vil måtte ha en dataansvarlig. Det må derfor gjøres en 

vurdering av roller og ansvar for alle de fire konseptene og løsningene. Det er da først og 

fremst ansvaret for de nasjonale løsningene/behandlingene i alle konseptene som må 

vurderes. Ansvaret for lokal/felles journal ligger i dag stort sett hos virksomhetene.    

Konsept 7 og konsept 5 legger opp til å samle ansvaret hos "én aktør". Disse konseptene vil 

innebære endringer i dagens ansvarsforhold. Det vil for disse konseptene måtte avklares 

hvilken aktør, som i lov eller forskrift, skal utpekes som dataansvarlig for den nasjonale 

journalløsningen. Videre må det gås opp hvilke ansvar som ligger hos den nasjonale 

aktøren, og hvilket ansvar som blir liggende igjen hos virksomhetene.  

Etablering av en nasjonal løsning vil kunne medføre at det må gjøres et tydeligere skille 

mellom på den ene siden ansvaret for selve det journalløsningen (behandlingsrettede 

helseregisteret) som kan ligge på nasjonalt nivå og de rettigheter som knytter seg direkte til 

behandlingen av helseopplysningene iht. personvernregelverket, og på den andre siden de 

plikter og rettigheter som knytter seg til det helsefaglige arbeidet som utøves hos den enkelte 

virksomhet som yter helsehjelp.  

 

Det vil for konsept 1 og konsept 4 måtte avklares hvordan dataansvaret skal håndteres for de 

nasjonale løsningene, dvs. samhandlingsløsningene og deljournalløsningene. Det kan da 

være hensiktsmessig å plassere ansvaret hos én aktør, slik at man får en tydelig aktør med 

ansvar for forvaltning, internkontroll, etterlevelse av sikkerhetskrav, håndtering av rettigheter 

mv. En tydelig aktør kan også være gunstig for at sanksjoner skal kunne gjøres gjeldende 

uten at ansvaret pulveriseres ut over et stort antall aktører med begrenset mulighet til å ta et 

slikt ansvar.  

 

6.9.2 Vurdering etter konkurranseregelverk 

Det er bare i begrenset grad mulig å si noe sikkert om konkurranserettslige konsekvenser av 

konseptene ut fra konseptbeskrivelsene slik de foreligger på dette stadiet i prosessen. Det er 

særlig leveransemodellene for konseptene som vil kunne påvirkes av konkurranseretten, og 

disse er foreløpig kun beskrevet på et overordet nivå. 

Konsept 1, som er en videreføring av dagens situasjon, medfører ikke særskilte 

konkurranserettslige utfordringer. De øvrige konseptene reiser hver for seg ulike 

anskaffelsesrettslige spørsmål, da særlig knyttet til hvilke unntak fra anskaffelsesregelverket 



Nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste 

  56 

 

som vil kunne gi kommuner grunnlag for å anskaffe EPJ-tjenester fra en nasjonal leverandør 

uten konkurranse. Det er flere mulige alternativer i anskaffelsesforskriften. 

Det vil antagelig være problematisk for kommunene (og eventuelt fastlegene) å kjøpe inn 

EPJ-tjenester fra den nasjonale tjenesteleverandøren i medhold av unntaket for utvidet 

egenregi. Dette vil antagelig gjelde uavhengig av om man tar utgangspunkt i konsept 4, 5 

eller 7. 

Når det gjelder en eventuell enerettsmodell, vil dette i prinsippet kunne være aktuelt for alle 

de tre konseptene. Samtidig kan det være noe usikkert om enerett er like anvendelig for 

konsept 5, der det for enkelte brukere er frivillig å delta. 

Også offentlig-offentlig samarbeid kan være et mulig grunnlag for unntak fra 

konkurransekravet. Her er det imidlertid flere spørsmål som må underlegges nærmere 

vurdering, særlig i forbindelse med fastlegenes rolle i et eventuelt slikt samarbeid. Det må 

også vurderes nærmere om det foreligger et genuint samarbeid, og ikke bare en utveksling 

av tjenester mot vederlag. 

Oppsummert er det en mulighet for at anskaffelsesregelverket kan legge noen begrensninger 

på hvordan leveransemodellene i konseptene 4, 5 og 7 utformes. Eventuelt kan det være 

behov for regelverksutvikling for å avhjelpe noen av disse begrensningene. Det er imidlertid 

sannsynlig at unntak fra konkurransekravet vil kunne baseres på ett av de mulige unntakene 

i regelverket, for eksempel ved at det etableres en form for enerett for tjenesteleverandøren. 

Sentralfinansiering av tiltaket vil eventuelt medføre at tjenesteleveransene vil falle helt 

utenfor anskaffelsesregelverket. Regelverket vil dermed uansett ikke representere en 

absolutt begrensning for noen av konseptene. 

Hva angår de støtterettslige problemstillingene, er det særlige spørsmålet om hvorvidt 

tjenesteleverandøren vil utøve økonomisk aktivitet som kommer på spissen. Dette gjelder 

imidlertid uavhengig av de ulike konseptene. Avhengig av den aktuelle 

finansieringsmodellen, kan det også oppstå spørsmål om hvorvidt fastlegene får en 

økonomisk fordel i strid med støtteregelverket. Også dette er en relevant problemstilling 

under alle konseptene. Også slike forhold vil imidlertid kunne avhjelpes gjennom utformingen 

av leveransemodellene og gjennom regelverksutvikling. 
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6.10  Sammenstilt alternativanalyse 

Under følger en oppsummering av den foreløpige vurderingen av konseptene gjort av 

alternativanalysen.  

Type vurdering Konsept 1 Konsept 4 Konsept 5 Konsept 7 

Måloppnåelse 

Effektmål 1 
Lav Lav til middels Middels Høy 

Måloppnåelse 

Effektmål 2 
Lav Lav til middels Middels Høy 

Kravoppnåelse Lav Lav til middels Middels Høy 

Innbyrdes rangering 

av 

samfunnsøkonomisk 

lønnsomhet (uten 

usikkerhetspåslag) 

Lavest Nest lavest Nest høyest Høyest 

Innbyrdes rangering 

av ikke-prissatte 

virkninger 

Lavest Nest lavest Nest høyest Høyest 

Gjennomføringsrisiko Lav til moderat 
Moderat til 

kritisk 

Moderat til 

kritisk 

Moderat til 

kritisk 

 

Alle konseptene vil føre til forbedringer sammenlignet med nullalternativet. Konsept 7 er 

vurdert til å ha høyest mål- og kravoppnåelse og er det konseptet med høyest 

samfunnsøkonomisk lønnsomhet, i tillegg til høyest rangering av de ikke-prissatte 

virkningene. Fra et samfunns- og innbyggerperspektiv vil konseptet gi høyest oppfyllelse av 

ambisjonen om "én innbygger – én journal" og vesentlig bidra til en mer helhetlig og 

koordinert helsetjeneste. Konseptet gir størst muligheter for å oppnå bedre samhandling med 

spesialisthelsetjenesten og andre kommunale og statlige tjenester. Konseptet vil gi 

helsepersonell i kommunene et markant funksjonelt løft og bidra til en mer effektiv 

ressursbruk i helse- og omsorgssektoren.  

Gjennomføringsrisikoen for konsept 7 er vurdert som moderat til kritisk. Konseptet stiller 

store krav til styring, bl.a. innen helsefaglig standardisering og utvikling, samt for IKT-styring 

mellom virksomhetene som brukere (kunder) og tjenesteleverandøren. Disse 

risikoelementene vil også gjelde for konsept 5. I tillegg har konsept 7 også 

gjennomføringsrisiko knyttet til endringsmotstand fra fastlegene og andre selvstendig 

næringsdrivende avtaleparter. Konsept 5, hvor det er valgfritt for selvstendig 

næringsdrivende avtaleparter å ta i bruk løsningen, kan derfor være et mer realistisk og 

gjennomførbart konsept, selv om mål- og kravoppnåelsen og den samfunnsøkonomiske 

lønnsomheten vil være lavere enn konsept 7. 
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7 Føringer for forprosjekt  

NB! Kapittelet er foreløpig skrevet med utgangspunkt i en anbefaling om enten K5 eller K7 

Det anbefalte konseptet medfører betydelige investeringer som berører og får effekt for en 

rekke ulike aktører og interessenter. I dette kapittelet beskriver vi overordnet innretning av 

prosjektet i forprosjektfasen samt sentrale temaer som det skal jobbes videre med i denne 

fasen. 

Realisering av konseptet fordrer oppmerksomhet rundt en rekke problemstillinger. Prosjektet 

har identifisert fem hovedtemaer som vil være særlig viktig å jobbe videre med i 

forprosjektfasen. Disse er: 

1. Styring, organisering og finansiering 

2. Helsefaglig standardisering og standardisering av arbeidsprosesser 

3. Gjennomføringsstrategi, herunder kontraktsstrategi og juridiske vurderinger 

4. Usikkerheter 

5. Gevinstrealisering 

 

I tillegg har vi identifisert avhengigheter til andre pågående initiativ som det er nødvendig å ta 

hensyn til i det videre arbeidet.  

7.1 Videreføring av prosjektet til forprosjektfasen  

Arbeidet har frem til i dag vært organisert som et prosjekt med Direktoratet for e-helse som 

prosjekteier og Nasjonalt e-helsestyre som styringsgruppe. Våren 2018 har styringsmodellen 

vært supplert med kommunesektorens KommIT-råd og underliggende utvalg. Arbeidet har 

involvert sektor gjennom arbeids- og referansegrupper og hatt særlig tett samarbeid med fire 

kommunegrupper med til sammen 44 kommuner. Prosjektet har vært finansiert med 

bevilgninger til Direktoratet for e-helse og sektor har stilt med ressurser til arbeids- og 

referansegrupper. 

I oppdragsbrevet fra Helse- og omsorgsdepartementet for 2018 fremgår det at arbeidet med 

forprosjektfasen skal startes opp med tanke på en mulig KS2 våren 2019. Dette innebærer at 

eksisterende prosjektorganisasjon videreføres. For ytterligere forankring med sektor foreslår 

vi at prosjektstyret (som prosjektet tidligere har benyttet som styringsnivå under Nasjonalt e-

helsestyre) reetableres. Vi foreslår at prosjektstyret fortsatt skal ha representasjon fra fag- og 

profesjonsforeninger.  

Prosjektet vil fortsette med arbeids- og referansegrupper med bred deltagelse fra sektor. 

Hensynet til fremdrift og beslutningsdyktighet innebærer imidlertid at det vil være behov for 

en enda sterkere og mer forpliktende involvering av kommunene og selvstendig 

næringsdrivende aktører i forprosjektfasen enn tidligere. 
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7.2 Styring, organisering og finansiering 

Gjennomføring av anbefalt konseptalternativ fordrer etablering av nye styrings- og 

finansieringsmodeller. Det pågår nå arbeid i sektoren vedrørende ny e-helseorganisering, 

herunder organisering av Direktoratet for e-helses myndighetsrolle og leveranserolle, og 

etablering av nasjonal tjenesteleverandør.  

Arbeidet er organisert i program Ny e-helseorganisering (NEO) i Direktoratet for e-helse og 

skal på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet utarbeide et beslutningsgrunnlag for 

etablering av en nasjonal tjenesteleverandør. Dette arbeidet vil blant annet beskrive nye 

styrings- og finansieringsmodeller for nasjonale e-helseløsninger. 

Det er naturlig å ta utgangspunkt i anbefalingene fra NEO-programmet i gjennomføringen av 

dette tiltaket. Samtidig må vi forvente at nasjonale tjenesteleveranser av virksomhetskritiske 

journalløsninger for kommuner og selvstendig næringsdrivende aktører stiller andre krav til 

styringsmodeller og finansieringsmodeller, enn det som NEO anbefaler for de nasjonale e-

helseløsningene. 

7.2.1 Finansiering 

Det anbefalte konseptet innebærer betydelige kostnader i form av investeringer, samt 

forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU). I tillegg vil realisering av konseptet medføre 

ressursbruk knyttet til myndighetsutøvelse og regulatoriske oppgaver. Behovet for 

finansiering vil dermed være stort. I hovedtrekk kan kostnader og ressursbruk deles inn i 7 

kategorier: 

1. Regulatoriske oppgaver 

2. Strategiske styringsoppgaver 

3. Investeringer i kjerneløsning 

4. FDVU kjerneløsning  

5. Investeringer i samhandlingsløsning 

6. FDVU samhandlingsløsning  

7. Implementering, innføring og tilpasning (investeringer og FDVU).  

a. I de enkelte kommunene 

b. Hos selvstendig næringsdrivende (inkl. fastleger) og andre aktører 

 

Direktoratet for e-helse utarbeidet i 2017 en utredning med overordnede anbefalinger til 

Helse- og omsorgsdepartementet for hvordan bærekraftig finansiering av digitalisering i 

helsesektoren kan sikres.7 Rapporten omfatter både anbefalinger for hvordan nasjonale e-

helsetiltak kan finansieres, og hvordan myndighetsrollen kan styrkes når det gjelder 

finansiering som virkemiddel.  

I vurderingen av finansieringsmodell av konseptet vil vi ta utgangspunkt i dette tidligere 

arbeidet. Arbeidet vil også ta hensyn til, og koordineres med, arbeidet med 

finansieringsmodeller i NEO-programmet. I det følgende presenteres noen mulige prinsipper 

                                                

 

7 Direktoratet for e-helse (2017): Finansieringsmodeller for nasjonale e-helsetiltak 
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og vurderingskriterier for valg av finansieringsmodell. Deretter beskrives nærmere hvilke 

spørsmål som vil være sentrale å jobbe videre med i den neste fasen. 

7.2.1.1 Prinsipper og avveininger ved valg av finansieringsmodell 

For å realisere ambisjonene i konseptet er det både nødvendig og naturlig at sektoren bidrar 

med finansiering. Dette gjelder særlig fordi gevinstene av konseptet i stor grad forventes å 

tilfalle aktørene i sektoren. Konseptet innebærer å bytte ut virksomhetskritiske systemer som 

allerede i dag finansieres av aktørene selv, og vil gi besparelser i form av unngåtte kostnader 

til dagens systemlandskap. Det er derfor naturlig at aktørene i sektor bidrar med finansiering, 

samtidig som det kan være gode grunner til at også deler av kostnadene dekkes av staten. I 

tabellen nedenfor har vi oppstilt noen eksempler på prinsipper og kriterier som 

finansieringsmodellen bør tilfredsstille. I forprosjektet vil det måtte jobbes videre med å 

forankre, og skape forståelse for hva som ønskes oppnådd ved valg av finansieringsmodell:  

Finansieringsmodellen bør 

understøtte ønsket utvikling 

for konseptet 

Finansieringsmodellen bør understøtte ønsket utvikling på e-

helseområdet. Det innebærer at aktørene motiveres til å legge til 

rette for arbeidet med å realisere konseptet på en mest mulig 

hensiktsmessig måte 

Finansieringsmodellene bør 

gi insentiver og legge til rette 

for bred og effektiv 

implementering av konseptet 

Nytteeffektene av konseptet avhenger av bred implementering hos 

et stort antall aktører. Finansieringsmodellen bør derfor legge til 

rette for at dette kan skje effektivt 

Finansieringsmodellen bør gi 

en riktig fordeling av 

kostnadene mellom de ulike 

aktørene i de ulike fasene og 

ta hensyn til aktørenes 

gevinster 

En riktig fordeling innebærer at kostnadene som bæres av den 

enkelte aktør tar hensyn til gevinstrealiseringspotensialet hos 

denne. Dette vil være viktig for å gi samfunnsøkonomisk riktige 

incentiver. 

Finansieringsmodellen bør 

være forståelige, 

transparente, stabile og 

målbare 

Finansieringsmodellen bør være: 

Forståelig: Finansieringsmodellen må være forståelige for de 

involverte partene. I dette ligger at det ikke må kreve for store 

ressurser å sette seg inn i modellen  

Transparent: Berørte parter må lett kunne skaffe seg informasjon 

om prinsippene og beregningene som ligger til grunn for 

kostnadsfordelingen i modellen.  

Stabil (forutsigbar): Finansieringsmodellen må være forutsigbar, 

hvilket innebærer at det ikke forekommer hyppige og uannonserte 

endringer i reglene for fastsettelsen eller størrelsen på aktørenes 

finansieringsbidrag.  

Målbar: Fastsettelsen av den enkeltes finansieringsbidrag bør 

bygge på et datagrunnlag som kan aksepteres av partene og som 

rimelig lett kan innrapporteres og kontrolleres.  

Finansieringsmodellen bør 

være enkel og effektiv å 

administrere  

Finansieringsmodellen bør utformes på en måte som gir lavest 

mulige administrative kostnader og er enkel å etterleve.  
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Viktige avveininger ved valg av finansieringsmodell 

En sentral avveining er å avklare hvilke leveranser og oppgaver som eventuelt ikke er egnet 

for samfinansiering, og som bør finansieres over statsbudsjettet. For aktivitetene som 

vurderes som egnet for samfinansiering er spørsmålet hvordan kostnadene bør fordeles 

mellom de ulike aktørene.  

Hvilke aktiviteter som bør finansieres over statsbudsjettet 

Det er gode grunner til at myndighetsoppgaver, og da særlig regulatoriske oppgaver bør 

finansieres over statsbudsjettet. Dette er også diskutert i Direktoratet for e-helse (2017)8 hvor 

det heter at: 

Myndighetsoppgaver bør gjennomføres på en nøytral og uavhengig måte uten 

sektorbindinger eller sektorføringer. Samfunnet og sektoren skal forholde seg lojale til 

reguleringer, nasjonale retningslinjer og føringer som utarbeides. Det skal i liten grad være 

rom for at særgrupper påvirker myndighetsutøvelse, og det må ikke være slik at 

myndighetsutøvelse påvirkes av måten disse oppgavene finansieres på. 

Behovet for å sikre uavhengighet og habilitet i myndighetsoppgavene, at oppgavene har 

nytte for hele sektoren, samt at oppgavene ofte vil ha en forholdsvis stabilt løpende 

kostnadsprofil, taler for at regulatoriske oppgaver som hovedregel bør egenfinansieres 

gjennom bevilgninger over statsbudsjettet (egenfinansiering).  

Med utgangspunkt i dette resonnementet vurderes det foreløpig som mest hensiktsmessig at 

finansieringen av regulatoriske oppgaver dekkes over statsbudsjettet. Hvilke andre oppgaver 

som bør anses som myndighetsoppgaver og eventuelt bør fullfinansieres over statsbudsjettet 

vil måtte jobbes videre med i forprosjektet. Det må også vurderes i hvilken grad staten bør ta 

deler av kostnadene knyttet til andre aktiviteter 

Hvilke aktiviteter som er egnet for samfinansiering i sektoren 

Det er gode argumenter for å benytte samfinansiering fra sektoren for leveranseoppgaver. 

Dersom kundene eller brukerne finansierer, vil de også ha insentiver til å etterspørre riktige, 

behovsorienterte og kostnadseffektive løsninger i utvikling og drift. Dette hindrer 

overinvesteringer sammenlignet med en situasjon hvor tjenester oppfattes som gratis. 

Dersom brukerne eksponeres for kostnadene ved løsningene vil de også gis insentiver til å 

realisere gevinstene, gjennom å avvikle eventuelle eksisterende systemer og tilpasse 

virksomheten til nye løsninger. Slik gevinstrealisering vil kunne være en nødvendig 

forutsetning for å frigjøre midlene som skal benyttes til å betale for bruken av e-

helseløsningen. Dette er også i tråd med vurderinger gjort i NEO-programmet der det som 

hovedregel foreløpig er vurdert at leveranseoppgaver som utvikling, forvaltning, drift og 

vedlikehold av nasjonale IKT-løsninger, bør være gjenstand for obligatorisk samfinansiering.  

7.2.1.2 Mulige modeller for samfinansiering 

En utfordring ved valg av finansieringsmodell er at kostnader og gevinster vil kunne være 

asymmetrisk fordelt mellom virksomheter. Det blir viktig å finne finansieringsmodeller som gir 

en riktig fordeling av kostnadene mellom de ulike aktørene i ulike faser. Dette innebærer at 

                                                

 

8 Direktoratet for e-helse (2017): Finansieringsmodeller for nasjonale e-helsetiltak 
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fordelingen av kostnadene også må ta hensyn til gevinstrealiseringspotensialet hos de ulike 

aktørene. Deler av gevinstene oppstår også i form av kvalitet for innbyggere, og er vanskelig 

å tilbakeføre til virksomhetene i sektor. Dette kan være et argument for at staten bør bidra 

med finansiering også utover de rene myndighetsoppgavene. 

I forprosjektet må det derfor jobbes videre med mulige modeller for samfinansiering, som i 

størst mulig grad tilfredsstiller kriteriene oppstilt ovenfor. Dette arbeidet må koordineres med 

øvrige initiativer for finansieringsmodeller på e-helseområdet, og da særlig NEO-

programmet. Det vil være viktig å sikre bred forankring og størst mulig enighet om modellen i 

forbindelse med arbeidet. Alternative modeller har tidligere vært drøftet i Nasjonalt e-

helsestyre. Foreløpig vurderes det som mest interessant å se på modeller der det etableres 

èn type modell for finansiering av pukkelkostnadene i investeringsfasen, mens det i 

driftsfasen vil kunne gjelde en annen type obligatorisk samfinansieringsmodell der 

kostnadene fordeles de direkte brukerne etter en nøkkel for å dekke FDVU. For 

pukkelkostnadene i investeringsfasen bør det særlig også vurderes hvorvidt staten skal ha et 

ansvar, og da eventuelt også på hvilken måte. 

Avhengig av i hvilken grad løsningen gjøres obligatorisk også for fastlegene, vil det måtte 

vurderes hvordan modellen kan innrettes med tanke på insentiver for størst mulig deltakelse. 

Gode insentiver som sikrer bred deltagelse vil kunne ha stor betydning for den 

samfunnsøkonomiske nytten av tiltaket. 

7.2.2 Styring og organisering  

Gjennomføring av tiltaket stiller krav til styring og organisering. Aktørbildet er komplekst og 

behovet for involvering kan være ulikt i ulike faser av gjennomføringen. God involvering av 

helsepersonell og andre fagpersoner er forutsetninger for å lykkes med gjennomføringen. 

Nasjonalt e-helsestyre drøftet styring og organisering 22. juni 2017 (sak 26/17-3) og vurderte 

da at rolledelingen bør gi en entydig plassering av myndighet, ansvar og oppgaver. Det bør 

skilles mellom styringsrollen (myndighetsutøving, premissgiver), virksomhetsrollen 

(helsetjenesteproduksjon, kravstiller) og leveranserollen (leveranse av IKT-tjenester). Et 

sentralt innspill var at det bør være en enhetlig styring av tiltaket for å sikre 

gjennomføringskraft, og at ansvaret for dette bør ligge i Direktoratet for e-helse i innledende 

gjennomføringsfaser. Nasjonalt e-helsestyre ga videre innspill om at gjennomføring av 

tiltaket krever etablering av en nasjonal tjenesteleverandør for drift og forvaltning av 

løsningen. Dette er under arbeid i NEO-programmet. Den nasjonale tjenesteleverandøren 

bør inngå nødvendige kontrakter for å etablere løsning og overta programaktiviteter knyttet til 

etablering og innføring av løsning. 

7.2.2.1 Gjennomføringsfaser og sentrale beslutninger 

Gjennomføring av tiltaket omfatter flere faser. Etter konseptvalget vil man gå inn i 

forprosjektfasen hvor gjennomføring planlegges og det utarbeides et styringsunderlag for 

gjennomføringen. Deretter vil man gå inn i en anskaffelsesfase før etablering av løsningen, 

innføring og til sist driftsfasen. En overordnet oversikt over de ulike fasene og sentrale 

beslutninger er gitt i tabellen på neste side. 
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 Forprosjekt Anskaffelse Etablering av 

løsning 

Innføring Drift 

Hoved-

beslutning 

Beslutning om å 

gå videre eller 

ikke. 

Valg av løsning 

og leverandør(er). 

Konfigurering / 

standardisering 

av løsning. 

 

Utrullings-

rekkefølge. 

Forvaltning og 

leverandør-

styring. 

Utvalg av 

sentrale 

delbeslut-

ninger 

• Styringsmodell 

• Gjennom-

føringsstrategi 

• Finansiering 

• Detaljering av 

konsept 

• Drift- og 

forvaltnings-

modell 

• Juridiske 

vurderinger  

• Kontraktstrategi 

 

• Konkurranse-

grunnlag 

• Kvalifisering av 

tilbydere 

• Evaluerings-

modell  

• Nedvalg og valg 

av 

leverandør(er) 

• Tilpasning av 

løsning 

• Utvikling av 

løsning 

• Lokale 

tilpasninger 

• Aktører som 

inngår 

• Kommuner som 

inngår 

• Videreutvikling 

• Optimalisering 

• Tilpasning og 

integrasjon mot 

andre prosjekter 

og teknologi 

Tabell 7 faser i prosjektet og beslutningspunkter 

Noen sentrale beslutningsområder som skal beskrives i styringsmodellen er: 

• Hvordan kommunene og selvstendig næringsdrivende aktører skal forplikte seg til 

omfang, funksjonelle behov og krav til løsningen. Funksjonelle behov og krav er avhengig 

av hvordan sentrale prosesser i den kommunale helse- og omsorgstjenesten utføres og 

organiseres. Dette må derfor sees i sammenheng med arbeidet med standardisering av 

arbeidsprosesser.  

• Hvordan valg av leverandør skal besluttes  

• Hvordan man sikrer at kommunene og (eventuelt) selvstendig næringsdrivende aktører 

tar i bruk felles løsning.  

• Hvordan man sikrer at kommunene og selvstendig næringsdrivende aktører forplikter 

ressurser til programmet 

• Hvordan man sikrer at kommunene og (eventuelt) selvstendig næringsdrivende aktører 

inkludert etablering av lokale/regionale innføringsprosjekter. 

• Hvordan systemeierskapet skal håndteres operativt i implementerings- og 

drift/forvaltningsfasen, dvs. hvordan videreutvikling av løsningen skal prioriteres og 

finansieres. 

7.2.2.2 Foreløpige vurderinger for styring og organisering 

Nasjonalt e-helsestyre ble på nytt orientert om arbeidet med styring og organisering i møtet 

25. oktober 2017 (sak 41/17–4), og momenter fra dette underlaget er videreført her.  

Vi legger til grunn at gjennomføring av konseptet skal organiseres som et program9. 

Varigheten på programmet og tidspunkt for overlevering til linjen er avhengig av anbefalt 

gjennomføringsstrategi og hvilket ansvar programmet eventuelt skal ha i 

                                                

 

9 Difi anbefaler metodikk fra Managing successful programmes (MSP) fra Axelos 
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gevinstrealiseringen. En mulig modell er at programmet avsluttes etter første innføringsfase 

og at den nasjonale tjenesteleverandøren overtar innføringsaktiviteten og sentrale 

(program)oppgaver knyttet til gevinstrealisering.  

Helse- og omsorgsdepartementet er tiltakets fag- og eierdepartement. Avhengig av 

finansierings- og bevilgningsmodell vil departementet ha en styringsrolle knyttet til utløsning 

av midler fra usikkerhetsavsetninger. Kommunal- og moderniseringsdepartement bør inngå i 

eierstyringen og prosjektet vil etterspørre innspill fra Helse- og omsorgsdepartementet på 

hvordan den overordnede fag- og eierstyringen skal skje. 

Direktoratet for e-helse og nasjonal tjenesteleverandør vil ha sentrale eier- og styringsroller. 

Det er naturlig at roller og ansvar justeres over tid, hvor Direktoratet for e-helse kan ha en 

eier- og pådriverrolle i planlegging og forberedelse, samt en sentral rolle i anskaffelsen, men 

at rollefordelingen i anskaffelsen må speile forutsetningen om at det er den nasjonale 

tjenesteleverandøren som skal inngå kontrakt(er) med leverandørmarkedet og være 

ansvarlig for at løsningen etableres.  

Konseptet skal erstatte virksomhetskritiske løsninger for en rekke kommuner og (muligens 

for) selvstendig næringsdrivende aktører og det er avgjørende for prosjektet med bred 

deltakelse fra disse. I dag finnes det ingen overordnet beslutningsmyndighet for kommunene 

utover Stortinget, og de til enhver tid etablerte formelle styringslinjene fra Stortinget, regjering 

og departement til kommuner, spesialisthelsetjeneste og andre virksomheter definerer de 

overordnede rammene for hvordan styringsmodellen for programmet utformes. Den 

nasjonale styringsmodellen for e-helse (samstyringsmodellen) har hatt en viktig rolle i 

arbeidet så langt. Det samme har styringsmodell for digitaliseringsarbeidet i kommunal 

sektor med KommIT rådet, Digitaliseringsutvalget, Fagråd arkitektur og Fagråd infosikkerhet 

og personvern. Det anbefales at disse arenaene får roller i det videre arbeidet. 

Det vil imidlertid påføre programmet en vesentlig risiko å måtte forholde seg til alle 

kommunene og virksomheter individuelt. Det betyr at det er nødvendig å utvikle modeller for 

styring og organisering som er innrettet for å ta bindende beslutninger, som sikrer at 

prosjektet gjennomføres effektivt, og som samtidig organiseres på en måte som sikrer bred 

involvering. Innen styring og organisering vil vi derfor spesielt se på etablering av en 

styringsmodell med representativitet fra kommunesiden, som har fullmakter til å ta 

beslutninger på vegne av alle kommuner (utenfor Midt-Norge) innenfor et gitt mandat. Vi må 

også tydeliggjøre hvilke beslutninger som eventuelt må følge de etablerte formelle 

styringslinjene. Kommunene vil involveres tett i arbeidet med å beskrive en slik modell i 

forprosjektfasen. 

For å sikre faglige innspill og god forankring bør et bredt aktørbilde involveres i 

gjennomføring av tiltaket. Helsepersonell og andre fagpersoner må involveres tett for å sikre 

at behovene og kravene til løsningene blir samordnet og standardisert der dette er 

hensiktsmessig. Helsepersonell, nasjonale fagmyndigheter som Helsedirektoratet og 

Folkehelseinstituttet, spesialisthelsetjenesten, pasient- og brukerforeninger, og fag- og 

profesjonsforeninger bør inngå i programmets organisering. Andre relevante aktører kan 

være Statens Legemiddelverk og Datatilsynet.  

Programmet vil organiseres med et programkontor og flere prosjekter som vil ha ulik 

bemanning i ulike faser. Foreløpige vurderinger er at det bør etableres et prosjekt for 

anskaffelse og et prosjekt for innføring og gevinstrealisering. Det kan også være aktuelt å 

etablere et eget prosjekt for helsefaglig standardisering og standardisering av 

arbeidsprosesser. Hvert prosjekt kan organiseres med et eget prosjektstyre og prosjekteiere, 

og for programmet bør det etableres et programstyre med programeier som leder. 
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Programmets omfang og sektorens styringsstruktur kan gjøre det nødvendig å etablere et 

overordnet eier- og styringsnivå som sikrer formelle investeringsbeslutninger og som ivaretar 

overordnet strategi og prioriteringer, herunder prioritering og avgrensninger mot andre 

strategiske tiltak. 

7.3 Helsefaglig standardisering og standardisering 

av arbeidsprosesser 

Journalløsninger som anskaffes i dag gir vesentlig større mulighet til å integrere støtte for 

arbeidsprosesser og kliniske rutiner og prosedyrer enn dagens systemer i kommunal helse- 

og omsorgstjenesten. For å implementere dette på en hensiktsmessig må fagpersoner og 

fremtidige brukere av løsningene involveres tett. Løsningene må tilfredsstille de ulike 

brukergruppenes behov, med mulighet for lokale tilpasninger og fleksibilitet. Samtidig er man 

avhengig av en viss grad av nasjonal helsefaglig standardisering og standardisering av 

arbeidsprosesser for å realisere identifiserte gevinster. Hva som bør standardiseres nasjonalt 

må avklares i forprosjektfasen. Standardiseringsarbeidet bør starte så snart som mulig og 

senest i anskaffelsesfasen.  

Det må etableres en styringsmodell og organisering for å standardisere arbeidsprosesser i 

den kommunale helse- og omsorgstjenesten, beslutte disse, og konfigurere løsningen i 

henhold til disse. En forutsetning for standardiseringen er at man velger et felles språk 

(helsefaglig kodeverk og terminologi).  

I dag er det flere myndighetsorganer som har en rolle innen helsefaglig standardisering, og 

det gjennomføres også vesentlig arbeid med dette i virksomhetene. Direktoratet for e-helse 

er normerende myndighet innen helsefaglig kodeverk og terminologi og vil ha en sentral rolle 

i å fatte de vedtak som er nødvendig innen dette området. Helsedirektoratet er øverste 

helsefaglige myndighet og bør sammen med Folkehelseinstituttet ha en rolle i en 

styringsmodell for helsefaglig standardisering. I denne modellen bør relevante virksomheter, 

virksomhetsfunksjoner, helsepersonellgrupper og fag- og profesjonsforeninger inngå. Bred 

deltagelse fra helsepersonell vil være avgjørende for å lykkes i arbeidet.  

Når løsningen er innført og i drift må virksomhetene ha et felles sett med spilleregler for 

hvordan endringsønsker knyttet til arbeidsprosesser og helsefaglig praksis skal meldes inn, 

vurderes og prioriteres. Roller og ansvar må være tydelige for å sikre en god samstyring i 

videreutvikling av fellesløsninger. 

7.4 Gjennomføringsstrategi 

Gjennomføringen av tiltaket vil gi store gevinster, men har også har høy risiko. Det er viktig å 

finne en god balanse av hensynet til å redusere risiko til et akseptabelt nivå, men samtidig 

kunne gjennomføre innenfor beregnet kostnadsramme, og sikre raskt nok uttak av gevinster. 

Gjennomføringen av tiltaket vil skje over flere år. Gjennomføringen må kunne håndtere 

endringer i politiske rammebetingelser og teknologiske og strukturelle endringer. Noen 

sentrale momenter er beskrevet under: 

• Politiske rammebetingelser endres. Det er kommet en rekke stortingsmeldinger de 

siste årene som beskriver ambisiøse politiske mål for helse- og omsorgssektoren. Ulike 

politiske prioriteringer mellom de ulike målene vil kunne ha en innvirkning på 

gjennomføringen av konseptet.   
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• Strukturelle forutsetninger endres. Det vil komme endringer i kommunestruktur og i 

organisering og ansvarsfordeling i helsetjenesten. Dette må i best mulig grad ivaretas 

underveis i gjennomføringen. 

• Medisinske og teknologiske forutsetninger endres. Flere medisinskfaglige og 

teknologiske utviklingstrender kan påvirke hvordan konseptet best kan gjennomføres. Det 

er viktig at disse trendene i best mulig grad ivaretas underveis i gjennomføringen.  

7.4.1 Gjennomføringsprinsipper 

For å balansere risiko, kostnader og gevinster, samt håndtere endringer i 

rammebetingelsene på en best mulig måte, har vi definert noen gjennomføringsprinsipper 

som bør ligge til grunn for videre planlegging i forprosjektfasen. En overordnet anbefaling er 

at konseptet realiseres med trinnvis innføring og selvstendige og veldefinerte prosjekter som 

godkjennes hver for seg.   

Dele opp tiltaket i mindre prosjekter som balanserer risiko og nytte  

Konseptet omfatter mange aktører og brukere og har flere års gjennomføringstid. Det er stor 

sannsynlighet for at det vil skje endringer i rammebetingelser (organisering, finansiering, 

styring), nye teknologiske løsninger og behandlingsmetoder i perioden. Ved å dele tiltaket 

opp i flere prosjekter som hver for seg realiserer nytteverdi for sektoren og sluttbruker, vil 

risikoen reduseres og det vil være mulig å endre innretningen på fremtidige prosjekter som 

følge av vesentlige endringer. Mulige komponenter som kan benyttes for å sette sammen 

aktuelle prosjekter er 1) hvilken tjeneste/funksjon og aktører som innfører journalløsningen, 

2) hvilken funksjonalitet som gjøres tilgjengelig og 3) geografisk utbredelse. Ulike 

kombinasjoner av disse gir ulike omfang for hvert av innføringsprosjektene. I tillegg kan det 

være aktuelt å dele opp anskaffelsen i flere anskaffelser, f.eks. skille mellom anskaffelse av 

EPJ/PAS og samhandlingsløsning.  

Det første prosjektet bør bygge på eksisterende prosjekt hvis mulig 

Mange av aktørene har systemer som ikke tilfredsstiller dagens behov eller holder tritt med 

behovet for ny funksjonalitet. Noen kommuner kan allerede være i gang med anskaffelse av 

journalløsninger. I så fall kan være hensiktsmessig å gjøre et slikt prosjekt, som enten er 

planlagt eller pågående, til tiltakets første prosjekt. Da utnytter man eksisterende moment og 

gjennomføringskraft i de aktuelle kommunene og det kan allerede være satt av ressurser 

lokalt til tiltaket.   

Prosesser som sikrer kontroll på programmets omfang og tidshorisont 

En risiko i store prosjekter er at omfang øker underveis i gjennomføringen. Dette kan føre til 

forsinkelser, kostnadsoverskridelser og redusert uttak av gevinster. Programmet bør etablere 

tydelige prosesser for endringsønsker knyttet til omfang, med klare beslutningsstrukturer. 

Programmet bør også ha en begrenset tidshorisont, og behov som ikke kan realiseres innen 

tiltakets tidshorisont, må utsettes til neste fase (nytt program eller fra linjen). 

Kvalitetssikringsport etter hvert innføringsprosjekt 

Det vil være mye læring å hente når et innføringsprosjekt er ferdigstilt. Programmet bør legge 

opp til kvalitetssikring og evaluering av hvert innføringsprosjekt før man går videre til neste. 

Lengde og omfang på kvalitetssikringen bør balanseres mot nødvendig ned- og 

oppbemanning av programmet i påvente av denne. Behovet for evaluering og læring kan 

være størst i starten, mens etter hvert kan kvalitetssikringen trolig gjøres i parallell med 

oppstart av neste innføringsprosjekt.  
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Overlevering til drift og forvaltning i programperioden 

Løsninger som innføres gjennom tiltaket må i løpet av programperioden overføres til en 

organisasjon som permanent utfører drift og forvaltning.  

7.4.2 Kontraktstrategi 

Kontraktsstrategien vil utgjøre en sentral del av gjennomføringsstrategien. Den vil 

oppsummere både sentrale valg og vurderinger som er gjort tidligere i prosjektet, og valg 

som vil være av avgjørende betydning for realiseringen av løsningen og muligheten til å 

realisere ønskede gevinster. Anskaffelsesprosessen og kontrakten(e) denne vil lede frem til, 

vil etablere vesentlige premisser og rammer for realiseringen av prosjektet. 

Kontraktsstrategien bør derfor behandle alle vesentlige spørsmål knyttet til både 

anskaffelsesprosessen og det ønskede innholdet i kontrakten(e). 

Anskaffelsen vil måtte følge anskaffelsesregelverket, som stiller klare formelle krav til 

hvordan en offentlig anskaffelse skal gjennomføres. Regelverket stiller blant annet krav om 

at prosessen skal være forutsigbar for leverandørene, og det vil derfor være begrenset 

mulighet til å justere kursen underveis, etter at anskaffelsen og rammene for denne er 

formidlet til leverandørene. Regelverket gir også grunnlag for å kunne få kjent inngåtte 

kontrakter ugyldig, dersom det har forekommet vesentlige feil i anskaffelsesprosessen. Det 

vil derfor være avgjørende viktig at en kontraktsstrategi er godt gjennomarbeidet og har 

lykkes med å identifisere de valgene som vil være nødvendige for å oppnå ønskede 

resultater. Det vil også være viktig at denne er basert på et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag, 

herunder undersøkelser av hva markedet kan tilby. 

En anskaffelse som den forestående, vil ha høy gjennomføringsrisiko av flere grunner. For 

det første, er det identifisert en høy grad av kompleksitet i behovene som skal løses, hvilket 

tilsier en høy grad av kompleksitet også i de løsningene som vil være aktuelle. Dernest vil 

den ventede kontraktsverdien være så høy at det er grunn til å tro at leverandørene som ikke 

vinner kontrakten vil ha høy motivasjon for å finne feil ved prosessen som kan medføre at 

den kjennes ugyldig. Et tredje forhold som vil bidra til risikoen er det omfanget av sensitive 

personopplysninger som skal behandles i den fremtidige løsningen, i kombinasjon med de 

svært strenge kravene til informasjonssikkerhet som vil gjelde for en slik løsning. Endelig vil 

kunden også ha omfattende indirekte kostnader i forbindelse med etableringen av løsningen, 

knyttet til systemer som skal integreres med løsningen, opplæring av brukerne mm. Dette vil 

i løpet av kort tid kunne gjøre det lite aktuelt for kunden å avslutte kontrakten, og vil kunne gi 

en innlåsingseffekt der kunden i realiteten ikke vil kunne benytte en av de kraftigste 

misligholdsbeføyelsene. 

Det vil følgelig være viktig å gjøre en analyse av partenes risikoeksponering og evne til å 

bære risiko, og å tilpasse kontraktsdokumentene i forhold til dette. Et element i dette vil 

kunne være å ha et særlig høyt fokus, både på å vurdere aktuelle leverandørers 

kvalifikasjoner og på å utforme gode insentivmekanismer i kontrakten(e). 

Videre vil det være viktig å ha et særlig høyt fokus på hvordan det kan legges til rette for god 

informasjonssikkerhet i løsningen. Sentrale elementer i dette vil være oppgavefordelingen og 

modeller for samarbeid mellom kunden og leverandøren, samt tydelige rammer for hvor og 

hvordan data skal kunne behandles. Vesentlige spørsmål i denne sammenheng vil være 

hvorvidt pasientdata vil kunne behandles i utlandet og eventuelt hvor, og i hvilket omfang 

behandlingen av pasientdata i det hele tatt kan overlates til private leverandører. 
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Det vil være viktig at disse vurderingene baseres på gode risikovurderinger, både knyttet til 

informasjonssikkerhet og til gjennomføringsrisiko generelt, slik at anskaffelsesprosessen og 

kontrakten(e) i størst mulig grad kan benyttes som redskap til å redusere risiko. 

Med grunnlag i anskaffelsens ventede kompleksitet og risiko, antas det også at det vil være 

naturlig å benytte en dialogbasert anskaffelsesprosess. De mest aktuelle prosessene antas å 

være konkurranse med forhandlinger eller konkurransepreget dialog. Det vil antagelig ikke 

være aktuelt å benytte prosesser som i særlig grad legger til rette for innovasjon, som for 

eksempel innovasjonspartnerskap. Informasjon prosjektet har samlet så langt, tyder på at 

markedet for EPJ-systemer er forholdsvis modent, slik at det ikke vil være behov for å 

inkludere innovasjon i anskaffelsesprosessen. Dette må imidlertid verifiseres før endelig 

anskaffelsesstrategi besluttes. Det vil også uansett være viktig at anskaffelsen baseres på 

åpne behovsbeskrivelser, slik at leverandørene har rom til å presentere nyvinnende 

løsninger på kundens behov, og også å videreutvikle løsningene etter at kontrakt er inngått. 

Et siste forhold som vil være avgjørende for i hvilken grad anskaffelsen vil kunne gi grunnlag 

for gevinstrealisering, er hvilke opsjoner på utvidelser som inkluderes i kontrakten. Dette kan 

være både opsjoner på utvidet funksjonalitet og på at løsningen kan tas i bruk av nye 

brukergrupper. Kontraktsrettslig vil opsjoner ikke medføre noen forpliktelser for kunden, kun 

muligheter. Dersom kontrakten derimot ikke inkluderer relevante opsjoner, for eksempel for 

nye brukergrupper, vil det ikke være mulig på et senere tidspunkt å utvide bruken av 

løsningen til disse. Eneste alternativ for disse vil da være at det gjennomføres en ny 

anskaffelse, hvilket både vil medføre en potensiell dobling av prosesskostnadene knyttet til 

gjennomføringen av anskaffelsen og også at den senere anskaffelsesprosessen leder frem til 

en annen løsning. 

 

7.4.3 Juridiske vurderinger 

Alle konseptene vil måtte realiseres på en måte som er i overensstemmelse med 

personvernregelverket som gjelder på tidspunktet for realiseringen av tiltaket. Alle 

konseptene vil kunne forutsette regelverksutvikling, som vil måtte inngå som en del av 

prosjektgjennomføringen og eventuelt sees som en prosjektrisiko.  

Vurderingen av de fire nedvalgskonseptene er ikke en fullverdig Data Protection Impact 

assessment (DPIA) etter forordningens art 35, selv om vurderingstemaene i stor grad vil 

være de samme. Når valg av konsept er gjort, og teknisk løsning er på tilstrekkelig detaljert 

nivå, må det gjennomføres en fullverdig DPIA.  

Det vil måtte gjøres mer inngående juridiske vurderinger i forprosjektet av konseptet som 

velges, bl.a. etter personvernregelverket, konkurranseregelverket, sikkerhetsloven og 

helselovgivningen. 

7.5 Usikkerheter  

<Usikkerhetsanalysen er under arbeid.>  

7.6 Gevinstrealisering 

I henhold til DFØs veileder for gevinstrealisering består gevinstrealiseringsprosessen av fire 

trinn; identifisere gevinster, planlegge gevinstrealisering, gjennomføre gevinstrealiseringen 

og dokumentere realiserte gevinster. Den samfunnsøkonomiske analysen gjennomført i 
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denne utredningen utgjør en sentral del av første trinn i gevinstrealiseringsprosessen, 

identifisere gevinster.  

Trinnet planlegge gevinstrealisering vil være en viktig del av forprosjektet og det må her 

utarbeides en gevinstrealiseringsplan og en modell for å følge opp gevinstene som kan 

brukes i etablerte styringslinjer. Det er en særlig utfordring i dette prosjektet at tiltaket er 

komplekst og vil treffe en rekke virksomheter i mange kommuner. Som påpekt i DFØs 

veileder for gevinstrealisering er samspillet mellom linje- og prosjektorganisasjonen en av de 

største utfordringene ved gevinstrealisering. Dersom linjeorganisasjonene ikke gjør de 

nødvendige tilpasningene for å kunne utnytte tiltakene i konseptet vil dette i neste omgang 

kunne føre til at forventede gevinster ikke blir realisert. Det vil derfor være en kritisk 

suksessfaktor å etablere et tydelig ansvar og eierskap for gevinstrealiseringen både sentralt 

og ute i de enkelte virksomhetene. De gevinstansvarlige vil ha en viktig rolle med hensyn til å 

sikre et godt samspill mellom linje- og prosjektorganisasjonen. De gevinstansvarlige må 

være pådrivere for gevinstrealiseringen, og få ansvar for å gjennomføre nødvendige tiltak 

underveis. Å identifisere gevinstansvarlige i virksomhetene som berøres vil derfor være en 

sentral del av forprosjektet. 

Arbeidet med gevinstrealisering vil kreve gode prosesser med sikte på bred forankring og 

forståelse av hvordan gevinstene kan realiseres. Arbeidet må også ses i sammenheng med 

modeller for styring og finansiering10. Det vil være sentralt at hver aktør/kommune er med på 

å verifisere potensialet for gevinster knyttet til sine tjenester før det etableres en plan og det 

settes en forventning til hvor mye finansielle gevinster som hentes ut. Erfaringer med 

gevinstarbeid knyttet til velferdsteknologi i Bergen kommune viser at selv om potensialet som 

ble identifisert var stort, ble det vedtatt å hente ut en gevinst på om lag 60 prosent. Den 

resterende gevinsten ble liggende igjen i utførerenheten i form av kvalitetsheving i 

tjenestetilbudet. Det vil kunne bety at potensialet som er identifisert i første trinn i 

gevinstrealiseringsarbeidet må endres i tråd med dialogen med de ulike gevinsteierne før 

den faktiske gevinstrealiseringsplanen etableres. 

I overgangen mellom fasene identifisere og planlegge for gevinster er det videre viktig å 

skille mellom hva som er en faktisk realiserbar gevinst og hva som kan prissettes i en 

samfunnsøkonomisk analyse. Noen kvalitative gevinster vil prissettes i den 

samfunnsøkonomiske analysen men kan ikke ventes å hentes ut finansielt. Eksempelvis vil 

det gjelde gevinsten Bedre helse som prissettes i analysen ved hjelp av QALY11. Disse 

gevinstene må likevel følges opp i en gevinstrealiseringsplan i form av relevante indikatorer. 

Videre vil noen identifiserte gevinster kunne hentes ut i både i økt tjenestekvalitet og/eller 

redusert ressursbruk. Potensialet knyttet til tidsbesparelser er et eksempel på en slik gevinst, 

som ikke nødvendigvis direkte skal hentes ut som overføres til finansielle besparelser. 

                                                

 

10 Ansvaret som prosjekteier vil kunne ligge i statsforvaltningen og gevinstansvarlig vil kunne ligge 

utenfor statsforvaltningen (blant annet kommune). Denne utfordringen er pekt på både i 

veilederen for gevinstrealisering og veileder i etatsstyring. I en rapport utarbeidet av en 

arbeidsgruppe i DIFI og DFØ blir denne problemstillingen diskutert og rapporten legger frem 

ulike anbefalinger for å øke kunnskapen på området (Anbefalinger om tiltak for bedre 

gevinstrealisering, DFØ/DIFI, 15. desember 2016).  

11 Kvalitetsjusterte leveår som er en måleenhet for helsegevinster som benyttes for å kunne gjøre 

kost-nytte vurderinger. 
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Hvordan tidsbesparelsen skal hentes ut må derfor avklares når gevinstrealiseringsplanen 

fastsettes.  

7.7 Avhengigheter til andre initiativ 

Gjennomføring av tiltaket har grensesnitt og avhengigheter til andre initiativ. I tabellen 

nedenfor gis en kort beskrivelse av noen sentrale avhengigheter, samt hvordan disse tenkes 

håndtert videre. 

Avhengighet  Kort beskrivelse av avhengighet Håndtering av avhengighet  

Kommunesektorens 
digitaliseringsstrategier og 
-initiativ 

Kommunene jobber med digitalisering 
både i helsesektoren og andre 
sektorer, og tiltakets omfang og 
fremdrift kan ha avhengigheter til 
kommunenes øvrige 
digitaliseringsinitiativ. 

Tett samarbeid og jevnlige 
avklaringer med KS, inkludert deres 
styringsmodell for digitalisering, og 
kommunene som inngår i Nasjonalt 
e-helsestyre.  

Gode prosesser for å håndtere 
endringsforslag i programmet.  

Spesialisthelsetjenesten 

 

Fremdrift og måloppfyllelse for 
modernisering og samordning av 
journalløsninger i Helse Nord RHF, 
Helse Vest RHF og Helse Sør-Øst 
RHF kan påvirke måloppfyllelse for 
konseptet, spesielt knyttet til 
samhandling.  

Helseplattformen i Midt-Norge kan 
gjøre erfaringer som påvirker den 
nasjonale gjennomføringen.  

Samarbeid med 
spesialisthelsetjenesten gjennom 
ressursbidrag til prosjektet, samt 
representasjon i prosjektets 
styringsmodell. 

 
Samarbeid med Helseplattformen. 

Utvalgte prosjekter i 
nasjonal e-helseportefølje 

 

Programmet må avklare grensesnitt 
mot prosjekter og programmer i den 
nasjonale e-helseporteføljen, 
herunder: 

• Program for Felles 
infrastruktur og arkitektur (FIA) 

• Program for kodeverk og 
terminologi (PKT) 

• Videreutvikling av nasjonale 
løsninger (kjernejournal, 
helsenorge.no, e-resept), 
spesielt innen legemiddelfeltet 

Samarbeid om faglige vurderinger. 
Fellesmøter for koordinering, 
forankring og faglige innspill.  

Nasjonalt e-helsestyre, NUIT og 
NUFA er felles arenaer for forankring 
og tilslutninger. 

Helsedataprogrammet og 
Velferdsteknologi-
programmet 

Programmene vil være behovs- og 
kravstillere mot prosjektet. Nasjonal 
løsning for kommunale helse- og 
omsorgstjenester vil ha integrasjon 
mot registre og/eller 
helseanalyseplattform og mot 
løsninger for velferdsteknologi. 

Samarbeid om faglige vurderinger. 
Fellesmøter for koordinering, 
forankring og faglige innspill.  

Nasjonalt e-helsestyre, NUIT og 
NUFA er felles arenaer for forankring 
og tilslutninger.  

Etablering av nasjonal 
tjenesteleverandør 

Det vil være behov for avklaringer 
knyttet til nasjonal tjenesteleverandør, 
herunder også anbefalinger knyttet til 
styrings- og finansieringsmodeller. 

Samarbeid for koordinering, 
forankring og faglige innspill. 
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8 Bilag: Vurdering av 

gjennomføringsrisiko 

8.1 Gjennomføringsrisiko for konsept 1 

Risikokategori S K Beskrivelse 

B. Regelverk 

2 3 

Forutsetninger: 

Konseptet innebærer at det forskriftsfestes høyere krav til funksjonalitet og 
samhandlingsevne i virksomhetens journalløsninger. Det etableres virkemidler for 
å stimulere til at aktørene sørger for at deres journalløsninger oppfyller disse 
kravene. 

Kravene må følges opp gjennom at det innføres sanksjoner for de aktørene som 
ikke realiserer kravene. 

Vurderinger 

Det er en liten sannsynlighet (2) for at ikke nødvendige regelverksendringer går 
gjennom, da dette er begrensede endringer i forhold til dagens situasjon.  

Konsekvensen av at risikoen slår til er moderat (3) da manglende oppfyllelse av 
kravene vil medføre lavere nytterealisering enn det som er beregnet. 

C. Eierstyring 

4 3 

Forutsetninger: 

Konseptet forutsetter at det etableres sterkere forskriftsfestede krav til oppfyllelse 
av funksjonalitet og samhandlingsevne hos den enkelte aktør, samt at det 
etableres virkemidler (også finansielle) for å stimulere til at disse blir oppfylt.  

Det må også være vilje å følge opp manglende oppfyllelse av kravene med 
potensielle sanksjoner.  

Vurdering: 

Sannsynligheten er vurdert til stor (4). Historien har vist at det er trolig at et slikt 
regime ikke vil la seg implementere, eller at kravene blir for lave.  

Konsekvensen av at risikoen slår til er vurdert moderat (3) til at det vil både ta 
lenger tid og være mer kostbart å realisere den styrkede 
samhandlingsfunksjonaliteten. Realiseringen av nytten som felleskomponentene 
skal understøtte (f.eks. mer og bedre legemiddelhåndtering, økt dokument- og 
datadeling) blir da vesentlig forsinket. 

D. 
Virksomhets-
styring 

3 3 

Forutsetninger: 

Konseptet forutsetter at hver enkelt aktør på individuell basis eller i samarbeid 
med andre aktører implementerer de nye forskriftfestede kravene. 

Vurdering: 

Erfaringer fra e-resept, kjernejournal og meldingsløftet viser at innføring tar lenger 
tid enn først planlagt. Sannsynligheten for at dette også vil skje med hensyn til at 
nødvendige prioriteringer og budsjettdisponeringer blir foretatt i den takten det er 
ønskelig er vurdert til moderat (3), på tross av bruken av virkemidler for å stimulere 
til ønsket utvikling. 

Konsekvensen av lavere endringstakt vil medføre at det vil ta lengre tid før mer 
avansert samhandlingsfunksjonalitet utbredes til alle aktører. Kostnadene vil også 
kunne bli høyere som følge av lengre implementeringstid. Konsekvensen er 
vurdert til moderat (3). 
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Risikokategori S K Beskrivelse 

E. Fagstyring 

2 2 

Forutsetninger: 

Samhandlingen i konseptet blir primært realisert ved at man definerer nye 
meldingsstandarder, nye profiler for dokumentdeling, samt nye 
informasjonsområder for datadeling. 

Det vil være behov for å videreføre og styrke dagens modell for helsefaglig 
utvikling og standardisering. Utviklingen vil skje inkrementelt. 

Vurdering: 

Sannsynligheten for at nødvendig helsefaglig utvikling og standardisering ikke blir 
gjennomført er liten (2). Endringene er inkrementelle og vil kreve at et smalt 
spekter av helsepersonell må mobiliseres for hver endring. 

Konsekvensen av at dette ikke skjer er at det vil ta lenger tid å realisere ny 
samhandlingsfunksjonalitet. Konsekvensen er vurdert til lav (2). 

F. Omfang og 
funksjonalitet 

2 3 

Forutsetninger: 

Konseptet innebærer at hver enkelt aktør vil ha selvstendig ansvar til å dekke de 
funksjonelle behovene for å realisere de kravene som er forskriftsfestet. 

Samhandlingen i konseptet blir primært realisert ved at man definerer nye 
meldingsstandarder, nye profiler for dokumentdeling, samt nye 
informasjonsområder for datadeling. Utviklingen vil skje inkrementelt og nye 
funksjonelle krav vil forskriftsfestes. 

Hver enkelt aktør vil utover felles krav på selvstendig basis styre omfang og 
funksjonalitet. 

Vurdering: 

Sannsynligheten for at det ikke vil bli enighet om de felles kravene som skal 
forskriftsfestes er vurdert til liten (2).  

Konsekvensen av det ikke blir enighet om felles krav er at det vil ta lenger tid til å 
realisere ny samhandlingsfunksjonalitet. Konsekvensen er derfor moderat (3). 

G. Leverandør-
markedet 

4 3 

Forutsetninger: 

I konseptet vil aktørene selvstendig ha ansvar for at deres leverandører etterlever 
nye standarder for samhandling.  

Det vil brukes virkemidler som gir insentiver til aktørene for å implementere 
forskriftfestede krav til funksjonalitet og samhandlingsevne. EPJ-løftet for 
leverandører av fastlege-systemer videreføres, samt det opprettes et tilsvarande 
EPJ-løft for leverandører av journalløsninger for kommunal helse- og 
omsorgstjeneste. 

Det etableres nasjonalt forum for å harmonisere leverandørstyringen også for 
kommunene etter samme modell som EPJ-løftet for fastlegene. Dette vil 
sannsynligvis kunne bedre leverandørenes evne til å tilpasse seg. 

Vurdering: 

Sannsynligheten for at virkemidlene ikke vil være tilstrekkelige for å styrke 
leverandørenes evne til å levere på nye krav er vurdert til stor (4). Leverandørene 
av fastlegesystemer og PLO-systemer er relativt små, og har historisk vist at 
finansielle insentiver ikke er tilstrekkelig for å akselerere deres endringsevne. En 
økt forutsigbarhet gjennom utvidede virkemidler vil skape mulighet for 
leverandørene til å styrke sin leveransekapasitet. 

Konsekvensen av manglende endringsevne hos leverandørene er vurdert til 
moderat (3), ettersom dette vil påvirke både fremdrift og kostnader for 
implementering av mer avansert samhandling. Den største konsekvensen vil 
imidlertid være på manglende funksjonell måloppnåelse. 
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Risikokategori S K Beskrivelse 

H. Leveranse-
organisasjon 

1 3 

Forutsetninger: 

Konseptet innebærer at leveranseorganisasjonen av nasjonale løsninger for 
samhandling må styrkes for å utvikle legemiddelliste, dokument- og datadeling. 

Porteføljestyringen videreføres og styrkes med at det gis mulighet for å bruke 
virkemidler til å stimulere utviklingen av ny samhandlingsfunksjonalitet som gir høy 
verdi. 

Vurdering: 

Sannsynligheten for at det ikke vil være mulig å styrke leveranseorganisasjonen er 
vurdert til meget liten (1). Dette er kompetanse som er bygget opp i Direktoratet for 
e-helse gjennom e-resept, kjernejournal og helsenorge.no, samt etableringen av 
samstyringsmodellen.  

Konsekvensen av manglende leveranseevne er moderat (3), ettersom dette vil 
påvirke både fremdrift og kostnader for implementering av mer avansert 
samhandling. Den største konsekvensen vil imidlertid være på manglende 
funksjonell måloppnåelse og nytterealisering. 

I. Spesialist-
helsetjenesten 

3 3 

Forutsetninger: 

Konseptet innebærer samhandlingen styrkes med funksjonalitet som pasientens 
legemiddelliste og dokumentdeling. Videre vil det også være aktuelt å innføre 
deling av mer strukturerte helseopplysninger (datadeling). 

Det forutsettes at spesialisthelsetjenesten samordner sin utvikling av sin side av 
denne type funksjonalitet. Dette vil redusere kompleksiteten og kostnadene for 
nasjonale løsninger. 

Vurdering: 

Sannsynligheten for at denne samordningen ikke blir gjort er vurdert til moderat 
(3). Historisk har hvert enkelt helseforetak innført egne tekniske løsninger for å 
samhandle med kommuner og fastleger. Komparativ analyse av de regionale 
helseforetakene på IKT-området viser til at de tre helseregionene har styrket 
samarbeidet om modernisering av EPJ/PAS, men at det fortsatt er utfordringer 
knyttet til dette.  

Konsekvensen av manglende samordning er vurdert til moderat (3). 
Kompleksiteten vil øke og dette vil påvirke både evnen til å forskriftsfeste felles 
krav, utviklingskostnad og implementeringstid.  

J. Nasjonale 
løsninger 

2 3 

Forutsetninger: 

Konseptet innebærer at nasjonal grunnmur styrkes med mulighet for dokument- og 
datadeling.  

Det vil skje en inkrementell innføring av SNOMED-CT som terminologi alt ettersom 
ny samhandlingsfunksjonalitet utvikles og implementeres. 

Vurdering: 

Sannsynligheten for at omfang og funksjonalitet i samhandlingen ikke realiseres i 
nasjonal grunnmur er vurdert til liten (2). Risikoen er primært knyttet til manglende 
finansiering og manglende implementering i endepunktsløsningene. 

Konsekvensen av at risikoen inntreffer er at det vil medføre høyere kostnader og 
ta lengre tid å implementere ny samhandlingsfunksjonalitet. Konsekvensen er 
vurdert til moderat (3). Nytterealiseringen vil da også bli forsinket. 
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Risikokategori S K Beskrivelse 

K. Innføring 

3 2 

Forutsetninger: 

Konseptet innebærer at hver enkelt aktør har eget ansvar om å innføre ny 
funksjonalitet. Innføringen vil skje inkrementelt og vil tas over den ordinære driften. 

Ved nyanskaffelser av journalløsning må det foretas en konvertering fra gamle til 
nye løsninger 

Vurdering: 

Risikoen er primært knyttet til konvertering i forbindelse med reinvesteringer. 
Sannsynligheten til at dette vil skje er vurdert til moderat (3).  

Konsekvensen er vurdert til lav (2) og vil primært påvirke kostnadene ved innføring 
av nye løsninger. Implementeringstiden vil også kunne forlenges noe. 

 

 

  



Nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste 

  75 

 

8.2 Gjennomføringsrisiko for konsept 4 

Risikokategori S K Beskrivelse 

B. Regelverk 

2 5 

Forutsetninger: 

Konseptet innebærer at det anskaffes minimum to nasjonale løsninger på en 
rammeavtale, og at det gjøres obligatorisk for leverandører av kommunale helse- 
og omsorgstjenester til å bruke en av løsningene. 

Konseptet forutsetter regelverksendringer for å etablere hjemmel for å innføre en 
nasjonal kommunal løsning, samt stille krav om pålegg for at denne skal benyttes 
for kommunale helse- og omsorgstjenester. Konseptet vil dermed innebære en 
stor styringsmessig endring, med at det vil pålegges aktører innenfor kommunal 
helse- og omsorgstjenesten å bruke en av de journalløsningene det er inngått 
avtale om.  

 

Vurderinger 

Sannsynligheten for at for at ikke nødvendige regelverksendringer går gjennom er 
vurdert til liten (3) etter at tiltaket er besluttet i stortinget.  

Aktørene vil i konseptet beholde handlefrihet når det gjelder tidspunktet de må ta i 
bruk løsningen, hvilken av løsningene de velger og hvilken tilleggsfunksjonalitet 
utover basiskonfigurasjonen de ønsker å ta i bruk, samt om de ønsker å inngå 
avtale om databehandlingsansvar med andre aktører i og utenfor den enkelte 
kommune. 

Konsekvensen av at risikoen slår til er svært alvorlig (5) da konseptene ikke bør 
realiseres uten at man har etablert nødvendig rettsgrunnlag for å gjennomføre 
konseptet. 

C. Eierstyring 

3 3 

Forutsetninger: 

Konseptet innebærer at det anskaffes minimum to nasjonale løsninger på en 
rammeavtale. Konseptet forutsetter at det etableres nødvendig rettsgrunnlag for 
løsningene, samt at det forskriftsfestes at leverandører av kommunale helse- og 
omsorgstjenester benytter rammeavtalen innen avtalt tid. 

Det er i kost- nyttevurdering satt forutsetninger at det blir satt en tidsbegrensing 
frem til 2032 for å ta i bruk  

Vurdering: 

Sannsynligheten er vurdert til moderat (3) for at det vil ta lenger tid før alle aktører 
benytter en av løsningene i rammeavtalen. Historien har vist at det er trolig at et 
regime med forskriftfestede krav vanskelig lar seg implementere, men at det er 
satt av tilstrekkelig tid i forutsetningene for at alle aktører skal gjøre avrop på 
rammeavtalen 

Konsekvensen av at risikoen slår til er vurdert til moderat (3) ettersom både ta 
lenger tid og være mer kostbart å realisere konseptet. Realiseringen av nytten blir 
da vesentlig forsinket. 
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Risikokategori S K Beskrivelse 

D. 
Virksomhets-
styring 

3 3 

Forutsetninger: 

Konseptet forutsetter at hver enkelt aktør på individuell basis eller i samarbeid 
med andre aktører beslutter å innføre en av de journalløsningene det er inngått 
avtale med. 

Videre forutsettes det at det opprettes et nasjonalt program som bistår aktørene i 
innføringen. 

I forbindelse med denne beslutningen vil det også gjennomføres en prosess lokalt 
for å avklare hvorvidt det skal inngås avtale mellom alle aktørene innen en 
kommune om databehandlingsansvar. 

Det må avklares hvorvidt eksisterende interkommunale samarbeid innen helse- og 
omsorgstjenester skal videreføres under et og samme databehandleransvar. 

Det er i kost- nyttevurdering satt forutsetninger at det blir satt en tidsbegrensing 
frem til 2032 for å ta i bruk en av løsningene i rammeavtalen. 

Vurdering: 

Sannsynligheten for at enkelte kommuner vil utsette beslutninger om å 
gjennomføre innføringen av en av løsningene er vurdert til moderat (3). Mange 
kommuner ønsker å avvente prosessen med å inngå avtale om 
databehandlingsansvar med sine avtaleparter, slik at det kan opprettes en reell 
journal for innbyggerne i kommunen. 

Sannsynligheten for at de selvstendig næringsdrivende avtalepartene (herunder 
fastleger) vil utsette innføring av en journalløsningene blir vurdert til moderat (3).  

Samlet sett er sannsynligheten er vurdert til stor (3). 

Konsekvensen av lavere endringstakt vil medføre at det vil ta lengre tid før mer 
avansert samhandlingsfunksjonalitet utbredes til alle aktører. Kostnadene vil også 
kunne bli vesentlig høyere som følge av lengre implementeringstid. Konsekvensen 
er vurdert til moderat (3). 

E. Fagstyring 

3 3 

Forutsetninger: 

Krav til løsninger på rammeavtalen vil medføre et betydelig løft fra dagens 
løsninger, da det forutsettes at løsningene vil ha funksjonalitet som tilsvarer et 
trede-generasjons EPJ-system (Gartner).  

Det kan forventes at både nasjonale og internasjonale aktører vil være interessert i 
å tilby en løsning, og det vil være et stort behov for å tilpasse løsningene.  

Tiltaket innebærer at det opprettes en nasjonal styringsmodell og et nasjonalt 
prosjekt for helsefaglig standardisering og utvikling, samt standardisering av 
kodeverk og terminologier. 

Vurdering: 

Sannsynligheten for at det vil bli krevende å etablere nasjonal styringsmodell og 
prosjekt for helsefaglig utvikling og standardisering er vurdert til moderat (3). Det 
antas å være stor interesse for å delta, men det vil kunne bli utfordrende å få nok 
ressurser og arbeidet prioritert. Risikoen kan reduseres med frikjøp av enkelte 
ressurser og bruk av andre sentrale ressurser som innehar den nødvendige 
kompetanse. 

Konsekvensen vil være at løsningene som tilbys på rammeavtalen ikke er godt 
nok tilpasset den helsefaglige utviklingen og standardiseringen. Det vil medføre at 
man ikke får utnyttet potensialet i løsningene, og mangelfull kvalitet og verdi av 
samhandlingen. Konsekvensen er vurdert til moderat (3). 
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Risikokategori S K Beskrivelse 

F. Omfang og 
funksjonalitet 

3 4 

Forutsetninger: 

Konseptet innebærer at det skal inngås rammeavtale med to eller flere 
leverandører for journalløsning, samt implementere samhandling med innbygger, 
andre helsetjenester (som ikke bruker løsningene), med andre kommunale og 
statlige tjenester, samt med administrative funksjoner i kommunen. 

Det etableres en felles kravspesifikasjon under anskaffelsen. Det etableres en 
styringsmodell for å styre omfang og funksjonalitet som skal inngå i anskaffelsen. 

Det etableres en nasjonal leverandørstyring som skal håndtere endringsbehov i 
innførings- og drifts/forvaltningsfasene for å harmonisere bestillinger til 
leverandørene. 

Vurdering: 

Arbeidet med Én innbygger – én journal har så langt vist at kommunene har de 
samme behovene uavhengig av størrelse av kommunene og hvordan helse- og 
omsorgstjenesten er organisert i den enkelte kommune. Det er risiko for at 
aktørene under forprosjektfasen og i økende grad under anskaffelsen vil spille inn 
ulike behov som i utgangspunktet ikke dekkes av opprinnelig omfang og som det 
ikke er naturlig at en journalløsning dekker. Sannsynligheten for dette er vurdert til 
moderat (3). 

Konsekvensen for at risikoen slår til er at antallet leverandører som kan dekke 
behovene begrenses. I verste fall vil det kun bli stående i igjen en leverandør, 
hvilket innebærer at konseptet ikke kan realiseres som opprinnelig planlagt. Da må 
man vurdere å iverksette konsept 5 eller konsept 7. Økt omfang vil også medføre 
at kompleksiteten øker. Konsekvensen er vurdert til alvorlig (4). 

G. Leverandør-
markedet 

3 4 

Forutsetninger: 

Konseptet innebærer at det skal inngås rammeavtale med to eller flere 
leverandører for å levere journalløsninger som dekker funksjonalitet for alle 
kommunale helse- og omsorgstjenester. 

Det etableres et nasjonalt tiltak som sørger for at journalløsningene samhandler 
med innbyggertjenester, andre journalløsninger i spesialisthelsetjenesten, 
systemer i andre kommunale og statlige tjenester og administrative systemer i 
kommunen. 

Det etableres et nasjonalt anskaffelsesprosjekt som sørger for en felles 
kravspesifikasjon og gjennomføring av en felles anskaffelse. 

Omfanget av anskaffelsen vil gjøre det attraktivt for en til flere internasjonale 
leverandører til å delta i konkurransen. 

Det forventes at flere av dagens leverandører, enten som selvstendige 
leverandører eller i en form for samarbeid vil kunne støtte omfanget beskrevet for 
kjerneløsningen. 

Vurdering: 

Sannsynligheten til at det ikke vil være nok deltakelse fra leverandørmarkedet i en 
konkurranse er vurdert til moderat (3). Det som kan øke risikoen er at omfang og 
funksjonalitet i anskaffelsen tilsvarer mer enn det som omfattes av en 
journalløsning, samt at det ikke kan gis noen garantier om hvor stort volum den 
enkelte leverandør vil kunne realisere. 

Konsekvensen for at risikoen slår til er at antallet leverandører som kan dekke 
behovene begrenses. I verste fall vil det kun bli stående i igjen en leverandør, 
hvilket innebærer at konseptet ikke kan realiseres som opprinnelig planlagt. Da må 
man vurdere å iverksette konsept 5 eller konsept 7. Økt omfang vil også medføre 
at kompleksiteten øker. Konsekvensen er vurdert til alvorlig (4). 
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Risikokategori S K Beskrivelse 

H. Leveranse-
organisasjon 

2 3 

Forutsetninger: 

Konseptet innebærer at det må etableres en sentral programorganisasjon for å 
gjennomføre anskaffelsen av rammeavtalen, gjennomføring av konfigurering av 
løsningen, samt å yte støtte under implementering av løsningen.  

Videre er det avgjørende at det etableres en sentral leverandørstyring som sikrer 
at videreutviklingen av løsningene samordnes. 

Leverandørene leverer løsningene basert på skyløsninger (med dataene forvaltet i 
Norge) og disse blir databehandlere. 

Vurdering: 

Sannsynligheten for at nødvendig leveranseorganisasjon ikke kan realiseres er 
vurdert til liten (2). Dette er kompetanse som er bygget opp i Direktoratet for e-
helse gjennom e-resept, kjernejournal og helsenorge.no, samt etableringen av 
samstyringsmodellen.  

Konsekvensen av mangelfull leverandørorganisasjon er vurdert til moderat (3). Det 
er primært kostnader og fremdrift i etableringen og innføringen som vil påvirkes. 

I. Spesialist-
helsetjenesten 

3 3 

Forutsetninger: 

Konseptet innebærer samhandlingen styrkes med funksjonalitet som pasientens 
legemiddelliste og dokumentdeling. Videre vil det også være aktuelt å innføre 
deling av mer strukturerte helseopplysninger (datadeling). 

Det vil innføres en nasjonal terminologiserver der kodeverk og terminologier blir 
forvaltet. Terminologiene vil basere seg på SNOMED-CT. 

Det forutsettes at spesialisthelsetjenesten samordner sin utvikling av sin side av 
denne type funksjonalitet, samt utnytter standardiserte koder og terminologier. 
Dette vil redusere kompleksiteten og kostnadene for nasjonale løsninger. 

Vurdering: 

Sannsynligheten for at denne samordningen ikke blir gjort er vurdert til moderat 
(3). Historisk har hvert enkelt helseforetak innført egne tekniske løsninger for å 
samhandle med kommuner og fastleger. Komparativ analyse av de regionale 
helseforetakene på IKT-området (4) viser til at de tre helseregionene har styrket 
samarbeidet om modernisering av EPJ/PAS, men at det fortsatt er utfordringer 
knyttet til dette.  

Konsekvensen av manglende samordning er vurdert til moderat (3). 
Kompleksiteten vil øke og dette vil påvirke både evnen til å forskriftsfeste felles 
krav, utviklingskostnad og implementeringstid. Ettersom alle aktørene over tid vil 
bruke en av de journalløsningene som det er inngått rammeavtale om, vil 
samhandlingen innad i kommunen kunne realiseres opp til et akseptabelt nivå. 
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Risikokategori S K Beskrivelse 

J. Nasjonale 
løsninger 

4 4 

Forutsetninger: 

Konseptet innebærer en vesentlig styrking av de nasjonale 
samhandlingsløsningene. 

Det anskaffes en samhandlingsløsning (Health Information Exchange) som 
muliggjør dokument- og datadeling i henhold til de internasjonale standardene 
som er tilgjengelige på markedet. 

Det etableres en terminologiserver og SNOMED-CT innføres som gjeldende 
terminologi for samhandling og dokumentasjon. 

Nødvendige informasjonskilder for å understøtte identitets- og tilgangsstyring 
oppgraderes slik at informasjonen er standardisert og reglene for tilgangsstyring er 
normert. 

Vurdering: 

Sannsynligheten for at kompleksiteten knyttet til å innføre 
samhandlingsløsningene i Konsept 4 er underestimert er vurdert til stor (4). 
Primært er det knyttet stor usikkerhet til standardiseringen av informasjonskildene 
for identitets- og tilgangsstyring.  

Konsekvensen av at risikoen inntreffer er vurdert til alvorlig (4) og at det vil 
medføre høyere kostnader og ta lengre tid å implementere identitets- og 
tilgangsstyring som oppfyller kravene samt ny samhandlingsfunksjonalitet.. 
Nytterealiseringen vil da også bli forsinket. 

K. Innføring 

3 3 

Forutsetninger: 

Konseptet innebærer at hver enkelt aktør tar ansvar for å beslutte når de ønsker å 
ta i bruk en av løsningene på rammeavtalen.  

Det etableres et lokalt mottaksprosjekt som tar ansvar for lokale tilpasninger, 
teknisk integrasjon med administrative løsninger i kommunen og systemer i andre 
kommunale tjenester som ikke er nasjonale. 

Mottaksprosjektet vil også ha ansvar for å gjøre nødvendige tilpasninger til de 
helsefaglige prosesser og prosedyrer, kodeverk og terminologier som ble 
utarbeidet gjennom den helsefaglige utviklingen og standardisering i tilpasnings- 
og etableringsfasen. Videre må mottaksprosjektet sørge for at gevinster blir 
realisert. 

Det etableres nødvendig kapasitet og kompetanse i den nasjonale 
leveranseorganisasjonen som støtter den enkelte aktør i innføringen. 

Alle eksisterende løsninger vil erstattes og helseopplysninger som er nødvendige 
for at de nye løsningene skal fungere optimalt må konverteres. 

Vurdering: 

Sannsynligheten for at enkelte kommuner eller kommunegrupper ikke vil ha 
nødvendig kapasitet og kompetanse til å etablere mottaksprosjektet er vurdert til 
moderat (3). Sannsynligheten er mindre for større kommuner.  

Sannsynligheten for at konverteringen vil være mer omfattende enn estimert er 
vurdert til stor (4). På tross av at helseopplysninger skal konverteres fra mange av 
de samme systemene, er det en risiko at konfigureringen og bruken av den 
samme løsningen er forskjellig hos de ulike aktørene.  

Sannsynligheten for det vil komme vesentlige endringsønsker knyttet til prosesser 
og prosedyrer er vurdert til moderat (3). I konseptet er det imidlertid lagt opp til at 
kommuner skal kunne gjøre større tilpasninger utenfor basiskonfigurasjonen. 

Konsekvensen er vurdert til moderat (3) da hendelsene vil påvirke kostnader og 
implementeringstid i vesentlig grad i forhold til det som er estimert i grunnkalkylen. 
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8.3 Gjennomføringsrisiko for konsept 5 

Risikokategori S K Beskrivelse 

B. Regelverk 

2 5 

Forutsetninger 

Konseptet vil ha behov for regelverksendringer. Det må etableres hjemmel for å 
innføre en nasjonal kommunal løsning Det må stilles krav om at denne skal 
benyttes for kommunale helse- og omsorgstjenester (med unntak av selvstendige 
næringsdrivende avtaleparter). Det må etableres forskrifter der det stilles krav til 
selvstendige næringsdrivende avtaleparter om å realisere nødvendig funksjonalitet 
og samhandlingsevne i sine respektive journalløsninger. 

Vurdering: 

Dette er omfattende endringer i regelverk i forhold til dagens situasjon. 
Sannsynligheten for at dette ikke går i gjennom er vurdert til liten når først det 
foreligger en stortingsbeslutning om å igangsette tiltaket, men sannsynligheten for 
at arbeidet blir forsinket er vurdert til liten (2). 

Konsekvensen av at risikoen slår til er svært alvorlig (5) da konseptene ikke bør 
videreføres, fordi man ikke har nødvendig rettsgrunnlag for å gjennomføre 
konseptet. 

C. Eierstyring 

3 3 

Forutsetninger: 

Konseptet innebærer at selvstendig næringsdrivende avtaleparter oppgraderer 
sine eksisterende journalløsninger slik at kravene til samhandling i konseptet blir 
ivaretatt.  

Kravene til samhandlingsevne i dette konseptet vi være vesentlig høyere enn i 
konsept 1, samtidig som det ikke legges til rette for den samme virkemiddelbruken 
for å stimulere kommunenes selvstendige næringsdrivende avtalepartene til å 
oppgradere sine egne journalløsninger. 

Det må være vilje til å følge opp manglende oppfyllelse av kravene med 
potensielle sanksjoner, eller stille krav til å ta i bruk den etablerte nasjonale 
kommunale løsningen. 

I grunnkalkylen er det forutsatt at ca. 50 % av de selvstendig næringsdrivende 
avtalepartene velger å bruke den nasjonale kommunale løsningen, fremfor å ta 
kostnaden med å implementere de økte kravene. 

Vurderingen: 

Sannsynligheten for at kravene ikke vil følges opp med nødvendige 
sanksjoner/krav er vurdert til moderat (3). Historien har vist at et slikt regime 
vanskelig vil la seg realisere, men gitt at dette konseptet er besluttet  

Konsekvensen av at samhandlingskravene ikke implementeres av de selvstendig 
næringsdrivende avtalepartene (spesialt fastlegene) er vurdert til moderat (3) 
sammenlignet med de forutsetningene som er satt i grunnkalkylen. 14 % av 
fastlegene er fast ansatte i kommunen. 30 % av fastlegene har et tett samarbeid 
med kommunen og opererer sin praksis i kommunens lokaler.  
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Risikokategori S K Beskrivelse 

D. 
Virksomhets-
styring 

3 3 

Forutsetninger: 

Det etableres et nasjonalt program med flere sekvensielle innføringsprosjekter. 
Det forutsettes at hver enkelt kommune tar nødvendige beslutninger til å 
implementere nasjonal kommunal løsning innenfor den tidsrammen som er avtalt. 

De selvstendig næringsdrivende avtaleaktørene kan på frivillig basis bestemme 
seg for å ta i bruk nasjonal kommunal løsning. For de aktørene som velger å 
videreføre egne løsninger vil det stilt krav til implementerer de nye forskriftfestede 
kravene til funksjonalitet og samhandlingsevne. 

Videre forutsettes det at det opprettes et nasjonalt program som styrer og bistår 
aktørene i innføringen. 

Vurdering: 

Sannsynligheten for at de selvstendig næringsdrivende avtalepartene (herunder 
fastleger) vil utsette en beslutning om enten å innføre en journalløsning eller å 
møte de nye forskriftsfestede kravene er vurdert til stor (4). Det er stor risiko at 
dette vil påvirke mange kommuner til å avvente en beslutning om innføring av 
nasjonal kommunal løsning, inntil det er en avklart situasjon om fastleger i 
kommunen vil delta, slik at man kan opprette en reell kommunal journal for alle 
innbyggerne i kommunen. Det som trekker ned risikoen for at så skjer er at mange 
kommuner må oppgradere sine eksisterende løsninger for å dekke økte behov. 
Samlet sett er sannsynligheten er vurdert til moderat (3). 

Konsekvensen av at kommunene avventer beslutninger vil være stor ettersom det 
vil påvirke både kostnadsbudsjettet og fremdriften for implementering av 
løsningen, spesielt om det er flere store kommuner som velger å vente. Men 
konseptet vil kunne gjennomføres selv om en del (mindre) kommuner er 
avventende til å bli med. Konsekvensen er vurdert til moderat (3). 

E. Fagstyring 

3 4 

Forutsetninger: 

Konseptet innebærer at det vil innføres en nasjonal kommunal journalløsning som 
vil dekke mesteparten av tjenestene i kommunal helse- og omsorgstjeneste 
uavhengig av hvor stor andel av de selvstendig næringsdrivende avtalepartene 
som velger å ta i bruk løsningen. En stor andel (15 %) av fastlegene er kommunalt 
ansatte. 

Det er behov for å opprette en nasjonal styringsmodell for helsefaglig utvikling og 
standardisering, samt for standardisering av terminologi og kodeverk.  

Det opprettes et nasjonalt prosjekt som styrer og koordinerer denne utviklingen og 
med deltakelse fra ressurser fra sektoren. Prosjektet for mandat til å fatte 
nødvendige beslutninger knyttet til den helsefaglige utviklingen og 
standardiseringen av kodeverk og terminologi. 

Vurdering:  

Sannsynligheten for at det vil bli krevende å etablere prosjekt for helsefaglig 
utvikling og standardisering er vurdert til moderat (3). Det er stor interesse i 
kommunene for å delta i arbeidet med en nasjonal kommunal løsning, som har 
vært vist gjennom den høye deltagelsen i forstudiet. Det kan være en ressurs-
/prioriteringsutfordring i den enkelte kommune, men dette kan løses ved at 
virksomheter som deltar i standardiseringsarbeid med ressurser kan kompenseres 
med frikjøp og bruk av andre sentrale ressurser. Allikevel er det viktig at de 
ressursene som deltar i den helsefaglige standardisering og utviklingen har 
mandat til å gjennomføre arbeidet på vegne av alle kommunene.  

Konsekvensen av at den etablerte standarden allikevel ikke aksepteres av alle 
kommuner og avtaleparter er vurdert til stor (4), ettersom risikoen kan medføre at 
innføringen i kommuner som kommer etter prosjekt 1 vil påkreve store 
endringsønsker i forhold til de etablerte standardene, med påfølgende økte 
kostnader til frikjøp/ansettelser og forsinket fremdrift. 
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Risikokategori S K Beskrivelse 

F. Omfang og 
funksjonalitet 

3 3 

Forutsetninger: 

Konseptet innebærer at det inngås avtale med en leverandør for journalløsning, 
samt implementere samhandling med innbygger, andre helsetjenester (som ikke 
bruker løsningene), med andre kommunale og statlige tjenester, samt med 
administrative funksjoner i kommunen. 

Det etableres en felles kravspesifikasjon under anskaffelsen. Det etableres en 
styringsmodell for å styre omfang og funksjonalitet som skal inngå i anskaffelsen. 

Det etableres en nasjonal leverandørstyring som skal håndtere endringsbehov i 
innførings- og drifts/forvaltningsfasene for å harmonisere bestillinger til 
leverandøren. 

Vurdering: 

Arbeidet med Én innbygger – én journal har så langt vist at kommunene har de 
samme behovene uavhengig av størrelse av kommunene og hvordan helse- og 
omsorgstjenesten er organisert i den enkelte kommune. Det er risiko for at 
aktørene under forprosjektfasen og i økende grad under anskaffelsen vil spille inn 
ulike behov som i utgangspunktet ikke dekkes av opprinnelig omfang og som det 
ikke er naturlig at en journalløsning dekker. Sannsynligheten for dette er vurdert til 
moderat (3). 

Konsekvensen for at risikoen slår til er at antallet leverandører som kan dekke 
behovene begrenses. I verste fall vil det kun bli stående i igjen en leverandør, 
hvilket innebærer at man mister forhandlingsrommet i endelige forhandlinger. Økt 
omfang vil også medføre at kompleksiteten øker. Konsekvensen er at kostnadene 
blir høyere enn estimert i grunnkalkylen. Konsekvensen er vurdert til moderat (3). 

G. Leverandør-
markedet 

2 4 

Forutsetninger: 

Konseptet innebærer at det etableres et anskaffelsesprosjekt for å inngå avtale 
med en leverandør for å levere en nasjonal journalløsning.  

Anskaffelsen vil også omfatte en tett integrert samhandlingsløsning som skal 
sørge for nødvendig samhandling med journalløsninger i spesialisthelsetjenesten 
og med avtaleparter som velger å videreføre egne journalløsninger.  

Det etableres et nasjonalt tiltak som sørger for at journalløsningene samhandler 
med innbyggertjenester, andre journalløsninger i spesialisthelsetjenesten, 
avtaleparter som velger å videreføre egne journalløsninger, systemer i andre 
kommunale og statlige tjenester og administrative systemer i kommunen. 

Omfanget av anskaffelsen vil gjøre det attraktivt for en til flere internasjonale 
leverandører til å delta i konkurransen. 

Det forventes at flere av dagens leverandører, enten som selvstendige 
leverandører eller i en form for samarbeid vil kunne støtte omfanget beskrevet for 
kjerneløsningen. 

Vurdering: 

Sannsynligheten for at det ikke blir tilstrekkelig konkurranse er vurdert til liten (2). 
Anbudsprosessen til Helseplattformen, samt lignende prosjekter i andre land 
(f.eks. Finland) har vist at det er stor interesse fra leverandørmarkedet i å levere 
denne type løsninger. I tillegg har disse konseptene et nasjonalt omfang som bør 
medføre en minst like stor interesse fra leverandørmarkedet.  

Konsekvensen av mangelfull respons fra leverandørmarkedet er alvorlig (4) da det 
vil være nødvendig å redusere kravene for å kunne realisere konseptet. 
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Risikokategori S K Beskrivelse 

H. Leveranse-
organisasjon 

3 2 

Forutsetninger: 

Konseptet innebærer at det må etableres en sentral programorganisasjon for å 
gjennomføre anskaffelsen av rammeavtalen, gjennomføring av konfigurering av 
løsningen, samt å yte støtte under implementering av løsningen.  

Videre er det avgjørende at det etableres en sentral leverandørstyring som sikrer 
at videreutviklingen av løsningen samordnes. 

Det etableres en nasjonal tjenesteleverandør som opererer som databehandler. 
Databehandlingsansvaret sentraliseres. 

Vurdering: 

Sannsynligheten for at det ikke vil være mulig å etablere en programorganisasjon 
med tilstrekkelig kapasitet og kompetanse er vurdert til moderat (3). 
Konsekvensen av manglende kapasitet er at implementeringen vil ta lengre tid og 
være mer kostbar. Konsekvensen er vurdert til moderat (3) 

Sannsynligheten for at det ikke lar seg gjøre å etablere en nasjonal leverandør er 
vurdert til liten (2). Dette er en prosess som allerede er satt i gang. Konsekvensen 
av at det ikke er opprettet en nasjonal tjenesteleverandør er at programmet må 
ivareta behovet for å inngå avtale med en tredjepart som ivaretar behovet. 
Konsekvensen er vurdert til liten (2), da det vil påløpe kostnader og påvirke 
implementeringstiden utover det som er lagt inn i grunnkalkylen. 

I. Spesialist-
helsetjenesten 

4 3 

Forutsetninger: 

Konseptet innebærer at det anskaffes en samhandlingsløsning som er tett 
integrert med den nasjonale journalløsningen. 

Samhandlingen mellom de kommunale helse- og omsorgstjenestene og 
spesialisthelsetjenesten styrkes ved at det implementeres et stort omfang av 
dokumentdeling og datadeling.  

Den nye samhandlingsløsningen vil sammen med den nasjonale kommunale 
journalløsningen inneholde oppdaterte og relevante helseopplysninger for 
innbyggere som bor i kommuner utenfor region Midt-Norge. 

Spesialisthelsetjenesten samordner sin utvikling for å kunne samhandle med den 
kommunale helse- og omsorgstjenesten. Dette innebærer at det innføres et felles 
grensesnitt, der nasjonalt avtalte standarder for kodeverk og terminologier 
understøtter datadeling, og felles definisjoner på de dokumenter som det skal 
samhandles om. 

Samhandling mellom de kommunale helse- og omsorgstjenestene og 
avtalespesialister foregår gjennom samhandlingsløsningen, og fremstår som om 
avtalespesialistene er en integrert del av spesialisthelsetjenesten. 

Vurdering: 

Sannsynligheten for at helseregionene ikke vil kunne samordne utviklingen på det 
totale EPJ/PAS-området vurderes til stor (4). Det er prosjektets forståelse at det 
foreløpig ikke ligger planer for å vurdere hvordan "et felles grensesnitt" potensielt 
skal kunne realiseres. Prosjektet ser det som trolig for at dette ikke blir 
implementert innen den neste 3-5 årsperioden. 

Sannsynligheten for at ikke avtalespesialistene blir en del av helseregionenes 
systemportefølje vurderes som stor (4). Det foreligger foreløpig ingen strategier 
som har beskrevet at avtalespesialistene vil tilbys funksjonalitet gjennom 
helseregionenes EPJ/PAS-løsninger. 

Konsekvensen av manglende realisering av disse forutsetningene er vurdert til 
moderat (3) i konsept 5. Konseptet vil fortsatt kunne realiseres, men det vil kunne 
innebære at lavere samhandlingsfunksjonalitet vil realiseres enn det som er antatt. 
Videre vil det måtte påregnes noe mer ressursbruk (kostnader) enn om 
forutsetningene var realisert, samt at det vil ta lenger tid før nytten blir realisert. 
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Risikokategori S K Beskrivelse 

J. Nasjonale 
løsninger 

4 4 

Forutsetninger: 

Konseptet innebærer en vesentlig styrking av de nasjonale 
samhandlingsløsningene. 

Det anskaffes en samhandlingsløsning (Health Information Exchange) som 
muliggjør dokument- og datadeling i henhold til de internasjonale standardene 
som er tilgjengelige på markedet. 

Det etableres en terminologiserver og SNOMED-CT innføres som gjeldende 
terminologi for samhandling og dokumentasjon. 

Nødvendige informasjonskilder for å understøtte identitets- og tilgangsstyring 
oppgraderes slik at informasjonen er standardisert og reglene for tilgangsstyring er 
normert. 

Vurdering: 

Sannsynligheten for at kompleksiteten knyttet til å innføre 
samhandlingsløsningene i Konsept 5 er underestimert er vurdert til stor (4). 
Primært er det knyttet stor usikkerhet til standardiseringen av informasjonskildene 
for identitets- og tilgangsstyring.  

Konsekvensen av at risikoen inntreffer er vurdert til alvorlig (4) og at det vil 
medføre høyere kostnader og ta lengre tid å implementere identitets- og 
tilgangsstyring som oppfyller kravene samt ny samhandlingsfunksjonalitet.. 
Nytterealiseringen vil da også bli forsinket. 

K. Innføring 

3 4 

Forutsetninger: 

Konseptet innebærer at det etableres et nasjonalt program med flere 
mottaksprosjekter. Den enkelte kommune beslutter i hvilket av 
innføringsprosjektene de skal delta. 

Det etableres nødvendig kapasitet og kompetanse i den nasjonale 
leveranseorganisasjonen som støtter den enkelte aktør i innføringen. 

Det etableres et lokalt mottaksprosjekt som tar ansvar for lokale tilpasninger, 
teknisk integrasjon med administrative løsninger i kommunen og systemer i andre 
kommunale tjenester som ikke er nasjonale. 

Mottaksprosjektet vil også ha ansvar for å gjøre nødvendige tilpasninger til de 
helsefaglige prosesser og prosedyrer, kodeverk og terminologier som ble 
utarbeidet gjennom den helsefaglige utviklingen og standardisering i tilpasnings- 
og etableringsfasen. Videre må mottaksprosjektet sørge for at gevinster blir 
realisert. 

Alle eksisterende løsninger vil erstattes og helseopplysninger som er nødvendige 
for at de nye løsningene skal fungere optimalt må konverteres. 

Vurdering: 

Sannsynligheten for at enkelte kommuner eller kommunegrupper ikke vil ha 
nødvendig kapasitet og kompetanse til å etablere mottaksprosjektet er vurdert til 
moderat (4). Sannsynligheten er liten (2) for større kommuner.  

Sannsynligheten for at konverteringen vil være mer omfattende enn estimert er 
vurdert til stor (4). På tross av at helseopplysninger skal konverteres fra mange av 
de samme systemene, er det en risiko at konfigureringen og bruken av den 
samme løsningen er forskjellig hos de ulike aktørene. 

Sannsynligheten for det vil komme vesentlige endringsønsker knyttet til prosesser 
og prosedyrer er vurdert til moderat (3). 

Sannsynligheten for at en av risikoene knyttet til innføring slår til er vurdert til stor 
(4). 

Konsekvensen er vurdert til stor (4) da hendelsene vil påvirke kostnader og 
implementeringstid i vesentlig grad i forhold til det som er estimert i grunnkalkylen. 
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8.4 Gjennomføringsrisiko for konsept 7 

Risikokategori S K Beskrivelse 

B. Regelverk 

2 5 

Forutsetninger 

Konseptet vil ha behov for regelverksendringer og medfører at man må ha 
hjemmel for å innføre en nasjonal kommunal løsning, og stille krav om at denne 
skal benyttes for alle kommunale helse- og omsorgstjenester, inkludert alle av 
kommunens avtaleparter. 

Vurdering: 

Dette er omfattende endringer i regelverk i forhold til dagens situasjon.  Konseptet 
innebærer at ansvarsforholdet for mange selvstendig næringsdrivende 
avtaleparter vil endres. Sannsynligheten for at dette ikke går i gjennom er vurdert 
til liten når først det foreligger en stortingsbeslutning om å igangsette tiltaket, men 
sannsynligheten for at arbeidet blir forsinket er vurdert til liten (3). 

Konsekvensen av at risikoen slår til er svært alvorlig (5) da konseptene ikke kan 
realiseres, fordi man ikke har nødvendig rettsgrunnlag for å gjennomføre 
konseptet. 

C. Eierstyring 

3 3 

Forutsetninger: 

Konseptet forutsetter en gjennomføringsstrategi der kommuner og deres 
selvstendige næringsdrivende avtaleparter samtidig tar i bruk nasjonal kommunal 
journalløsning, slik at det opprettes en innbygger – en kommunal journal. 

Prosjektet vil gjennomføres over mange år og tiltaket er avhengig av at 
ansvarsforhold, avtaler og styring opprettholdes relativt stabilt over disse årene og 
gjennom tre stortingsperioder. 

Vurdering: 

Sannsynligheten for at det vil kan komme endringer i ansvarsfordeling, 
organisering og styring av enkelte tjenester som vil ha stor påvirkning på viktige 
rammebetingelser for tiltaket er vurdert til moderat (3). Det er initiert flere 
vurderinger og utprøvinger, f.eks vurdering av fastlegeordningen, samt utprøving 
av oppfølgningsteam og primærhelseteam, som vil kunne resultere i mindre eller 
større endringer i organisasjon og styringsmodell. 

Konsekvensen av at det blir endringer i ansvarsforhold, organisering og styring før 
tiltaket er gjennomført er vurdert til moderat (3). Tiltaket må sørge for at løsningen 
bygger inn nødvendig fleksibilitet. Endringer vil imidlertid påvirke både kostnader 
og tid moderat. 

D. 
Virksomhets-
styring 

3 3 

Forutsetninger: 

Konseptet forutsetter at innføringen av nasjonal kommunal løsning, skjer samlet 
for alle kommunale helse- og omsorgstjenester i en kommune. Det opprettes 
dermed en kommunal journal for alle innbyggerne i kommunen. 

I grunnkalkylen er det estimert med en innføringstid på syv år (2024 – 2030), og 
med en optimal utnyttelse av kapasiteten i det nasjonale programmet. 

Kommunen og dets selvstendige næringsdrivende avtaleparter må gjennomføre 
endringer i avtalene dem imellom.  

Vurdering: 

Sannsynligheten for at det vil ta tid for mange kommuner og dets avtaleparter til å 
revidere avtalene er vurdert som moderat (3). Det er sannsynlig at det vil være 
endringsmotstand i begynnelsen blant selvstendig næringsdrivende avtaleparter, 
men at denne vil avta utover programmets levetid. 

Konsekvensen er at kommunene må velge mellom å alene ta i bruk nasjonal 
kommunal løsning, eller å utsette innføringen inntil at avtalene er revidert. 
Konsekvensen er vurdert til moderat (3). I tilfelle kommunen allikevel velger å 
innføre ny løsning, uten deltakelse av mange av deres avtaleparter er at 
samhandlingen med disse blir på dagens nivå. Videre vil innføringstiden bli 
vesentlig lenger enn planlagt, og dermed kostnadene. 
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Risikokategori S K Beskrivelse 

E. Fagstyring 

3 4 

Forutsetninger: 

Konseptet innebærer at det vil innføres en nasjonal kommunal journalløsning som 
vil dekke tjenestene i kommunal helse- og omsorgstjeneste. 

Det er behov for å opprette en nasjonal styringsmodell for helsefaglig utvikling og 
standardisering, samt for standardisering av terminologi og kodeverk. Det 
opprettes et nasjonalt prosjekt som styrer og koordinerer denne utviklingen. 

Vurdering:  

Sannsynligheten for at det vil bli krevende å etablere nasjonal styringsmodell og 
prosjekt for helsefaglig utvikling og standardisering er vurdert til moderat (3). Det 
er stor interesse i kommunene for å delta i arbeidet med en nasjonal kommunal 
løsning, som har vært vist gjennom den høye deltagelsen i forstudiet. For 
kommuner som likevel skulle ha anskaffet nytt system, vil det trolig medføre 
mindre ressursbruk å gjøre dette gjennom et nasjonalt prosjekt. Det kan være en 
ressurs-/prioriteringsutfordring i den enkelte kommune, men dette kan løses ved at 
virksomheter som deltar i standardiseringsarbeid med ressurser kan kompenseres 
med frikjøp og bruk av andre sentrale ressurser. Allikevel er det viktig at de 
ressursene som deltar i den helsefaglige standardisering og utviklingen har 
mandat til å gjennomføre arbeidet på vegne av alle kommunene.  

Konsekvensen av at risikoen inntreffer er vurdert til stor (4), ettersom risikoen kan 
medføre at innføringen i kommuner som følger i prosjekt 2 – x vil medføre at store 
endringsønsker i forhold til de etablerte standardene, med påfølgende økte 
kostnader til frikjøp/ansettelser og forsinket fremdrift. 

F. Omfang og 
funksjonalitet 

3 3 

Forutsetninger: 

Konseptet innebærer at det inngås avtale med en leverandør for journalløsning, 
samt implementere samhandling med innbygger, andre helsetjenester (som ikke 
bruker løsningene), med andre kommunale og statlige tjenester, samt med 
administrative funksjoner i kommunen. 

Det etableres en felles kravspesifikasjon under anskaffelsen. Det etableres en 
styringsmodell for å styre omfang og funksjonalitet som skal inngå i anskaffelsen. 

Det etableres en nasjonal leverandørstyring som skal håndtere endringsbehov i 
innførings- og drifts/forvaltningsfasene for å harmonisere bestillinger til 
leverandøren. 

Vurdering: 

Arbeidet med Én innbygger – én journal har så langt vist at kommunene har de 
samme behovene uavhengig av størrelse av kommunene og hvordan helse- og 
omsorgstjenesten er organisert i den enkelte kommune. Det er risiko for at 
aktørene under forprosjektfasen og i økende grad under anskaffelsen vil spille inn 
ulike behov som i utgangspunktet ikke dekkes av opprinnelig omfang og som det 
ikke er naturlig at en journalløsning dekker. Sannsynligheten for dette er vurdert til 
moderat (3). 

Konsekvensen for at risikoen slår til er at antallet leverandører som kan dekke 
behovene begrenses. I verste fall vil det kun bli stående i igjen en leverandør, 
hvilket innebærer at man mister forhandlingsrommet i endelige forhandlinger. Økt 
omfang vil også medføre at kompleksiteten øker. Konsekvensen er at kostnadene 
blir høyere enn estimert i grunnkalkylen. Konsekvensen er vurdert til moderat (3). 
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Risikokategori S K Beskrivelse 

G. Leverandør-
markedet 

2 4 

Forutsetninger: 

Konseptet innebærer at det etableres et anskaffelsesprosjekt for å inngå avtale 
med en leverandør for å levere en nasjonal journalløsning.  

Anskaffelsen vil også omfatte en tett integrert samhandlingsløsning som skal 
sørge for nødvendig samhandling med journalløsninger i spesialisthelsetjenesten 
og med avtaleparter som velger å videreføre egne journalløsninger.  

Det etableres et nasjonalt tiltak som sørger for at journalløsningene samhandler 
med innbyggertjenester, andre journalløsninger i spesialisthelsetjenesten, 
systemer i andre kommunale og statlige tjenester og administrative systemer i 
kommunen. 

Omfanget av anskaffelsen vil gjøre det attraktivt for en til flere internasjonale 
leverandører til å delta i konkurransen. 

Det forventes at flere av dagens leverandører, enten som selvstendige 
leverandører eller i en form for samarbeid vil kunne støtte omfanget beskrevet for 
kjerneløsningen. 

Vurdering: 

Sannsynligheten for at det ikke blir tilstrekkelig konkurranse er vurdert til liten (2). 
Anbudsprosessen til Helseplattformen, samt lignende prosjekter i andre land 
(f.eks. Finland) har vist at det er stor interesse fra leverandørmarkedet i å levere 
denne type løsninger. I tillegg har disse konseptene et nasjonalt omfang som bør 
medføre en minst like stor interesse fra leverandørmarkedet.  

Konsekvensen av mangelfull respons fra leverandørmarkedet er alvorlig (4) da det 
vil være nødvendig å redusere kravene for å kunne realisere konseptet. 

H. Leveranse-
organisasjon 

3 2 

Forutsetninger: 

Konseptet innebærer at det må etableres en sentral programorganisasjon for å 
gjennomføre anskaffelsen av rammeavtalen, gjennomføring av konfigurering av 
løsningen, samt å yte støtte under implementering av løsningen.  

Videre er det avgjørende at det etableres en sentral leverandørstyring som sikrer 
at videreutviklingen av løsningen samordnes. 

Det etableres en nasjonal tjenesteleverandør som opererer som databehandler. 
Databehandlingsansvaret sentraliseres. 

Vurdering: 

Sannsynligheten for at det ikke vil være mulig å etablere en programorganisasjon 
med tilstrekkelig kapasitet og kompetanse er vurdert til moderat (3). 
Konsekvensen av manglende kapasitet er at implementeringen vil ta lengre tid og 
være mer kostbar. Konsekvensen er vurdert til moderat (3) 

Sannsynligheten for at det ikke lar seg gjøre å etablere en nasjonal leverandør er 
vurdert til liten (2). Dette er en prosess som allerede er satt i gang. Konsekvensen 
av at det ikke er opprettet en nasjonal tjenesteleverandør er at programmet må 
ivareta behovet for å inngå avtale med en tredjepart som ivaretar behovet. 
Konsekvensen er vurdert til liten (2), da det vil påløpe kostnader og påvirke 
implementeringstiden utover det som er lagt inn i grunnkalkylen. 
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Risikokategori S K Beskrivelse 

I. Spesialist-
helsetjenesten 

4 3 

Forutsetninger: 

Konseptet innebærer at det anskaffes en samhandlingsløsning som er tett 
integrert med den nasjonale journalløsningen. 

Samhandlingen mellom de kommunale helse- og omsorgstjenestene og 
spesialisthelsetjenesten styrkes ved at det implementeres et stort omfang av 
dokumentdeling og datadeling.  

Den nye samhandlingsløsningen vil sammen med den nasjonale kommunale 
journalløsningen inneholde oppdaterte og relevante helseopplysninger for 
innbyggere som bor i kommuner utenfor region Midt-Norge. 

Spesialisthelsetjenesten samordner sin utvikling for å kunne samhandle med den 
kommunale helse- og omsorgstjenesten. Dette innebærer at det innføres et felles 
grensesnitt, der nasjonalt avtalte standarder for kodeverk og terminologier 
understøtter datadeling, og felles definisjoner på de dokumenter som det skal 
samhandles om. 

Samhandling mellom de kommunale helse- og omsorgstjenestene og 
avtalespesialister foregår gjennom samhandlingsløsningen, og fremstår som om 
avtalespesialistene er en integrert del av spesialisthelsetjenesten. 

Vurdering: 

Sannsynligheten for at helseregionene ikke vil kunne samordne utviklingen på det 
totale EPJ/PAS-området vurderes til stor (4). Det er prosjektets forståelse at det 
foreløpig ikke ligger planer for å vurdere hvordan "et felles grensesnitt" potensielt 
skal kunne realiseres. Prosjektet ser det som trolig for at dette ikke blir 
implementert innen den neste 3-5 årsperioden. 

Sannsynligheten for at ikke avtalespesialistene blir en del av helseregionenes 
systemportefølje vurderes som stor (4). Det foreligger foreløpig ingen strategier 
som har beskrevet at avtalespesialistene vil tilbys funksjonalitet gjennom 
helseregionenes EPJ/PAS-løsninger. 

Konsekvensen av manglende realisering av disse forutsetningene er vurdert til 
moderat (3) i konsept 7. Konseptet vil fortsatt kunne realiseres, men det vil kunne 
innebære at lavere samhandlingsfunksjonalitet vil realiseres enn det som er antatt. 
Videre vil det måtte påregnes noe mer ressursbruk (kostnader) enn om 
forutsetningene var realisert, samt at det vil ta lenger tid før nytten blir realisert. 

J. Nasjonale 
løsninger 

4 4 

Forutsetninger: 

Konseptet innebærer en vesentlig styrking av de nasjonale 
samhandlingsløsningene. 

Det anskaffes en samhandlingsløsning (Health Information Exchange) som 
muliggjør dokument- og datadeling i henhold til de internasjonale standardene 
som er tilgjengelige på markedet. 

Det etableres en terminologiserver og SNOMED-CT innføres som gjeldende 
terminologi for samhandling og dokumentasjon. 

Nødvendige informasjonskilder for å understøtte identitets- og tilgangsstyring 
oppgraderes slik at informasjonen er standardisert og reglene for tilgangsstyring er 
normert. 

Vurdering: 

Sannsynligheten for at kompleksiteten knyttet til å innføre 
samhandlingsløsningene i Konsept 7 er underestimert er vurdert til stor (4). 
Primært er det knyttet stor usikkerhet til standardiseringen av informasjonskildene 
for identitets- og tilgangsstyring.  

Konsekvensen av at risikoen inntreffer er vurdert til alvorlig (4) og at det vil 
medføre høyere kostnader og ta lengre tid å implementere identitets- og 
tilgangsstyring som oppfyller kravene samt ny samhandlingsfunksjonalitet. Enkelte 
avtaleparter (spesielt fastleger som er selvstendig næringsdrivende) kan da velge 
å utsette beslutningen om å ta i bruk nasjonal kommunal løsningen, ettersom 
samhandlingen med spesialisthelsetjenesten ikke blir bedre enn dagens nivå. 
Nytterealiseringen vil da også bli forsinket. 
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Risikokategori S K Beskrivelse 

K. Innføring 

3 4 

Forutsetninger: 

Konseptet innebærer at det etableres et nasjonalt program med flere 
mottaksprosjekter. Den enkelte kommune og deres avtaleparter beslutter i hvilket 
av innføringsprosjektene de skal delta. 

Det etableres nødvendig kapasitet og kompetanse i den nasjonale 
leveranseorganisasjonen som støtter den enkelte aktør i innføringen. 

Det etableres et lokalt mottaksprosjekt som tar ansvar for lokale tilpasninger, 
teknisk integrasjon med administrative løsninger i kommunen og systemer i andre 
kommunale tjenester som ikke er nasjonale. 

Mottaksprosjektet vil også ha ansvar for å gjøre nødvendige tilpasninger til de 
helsefaglige prosesser og prosedyrer, kodeverk og terminologier som ble 
utarbeidet gjennom den helsefaglige utviklingen og standardisering i tilpasnings- 
og etableringsfasen. Videre må mottaksprosjektet sørge for at gevinster blir 
realisert. 

Alle eksisterende løsninger vil erstattes og helseopplysninger som er nødvendige 
for at de nye løsningene skal fungere optimalt må konverteres. 

Vurdering: 

Sannsynligheten for at enkelte kommuner eller kommunegrupper ikke vil ha 
nødvendig kapasitet og kompetanse til å etablere mottaksprosjektet er vurdert til 
moderat (3). Sannsynligheten er liten (2) for større kommuner.  

Sannsynligheten for at konverteringen vil være mer omfattende enn estimert er 
vurdert til stor (4). På tross av at helseopplysninger skal konverteres fra mange av 
de samme systemene, er det en risiko at konfigureringen og bruken av den 
samme løsningen er forskjellig hos de ulike aktørene. 

Sannsynligheten for det vil komme vesentlige endringsønsker knyttet til prosesser 
og prosedyrer er vurdert til moderat (3). 

Sannsynligheten for at en av risikoene knyttet til innføring slår til er vurdert til 
moderat (3). 

Konsekvensen er vurdert til stor (4) da hendelsene vil påvirke kostnader og 
implementeringstid i vesentlig grad i forhold til det som er estimert i grunnkalkylen. 
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Sak 28/18: Orientering fra Helseplattformen 

Forslag til vedtak 

Nasjonalt e-helsestyre tar saken til orientering og Helseplattformen tar med innspill i videre arbeid.  

 

Hensikt med saken 

Orientere om status for Helseplattformens anskaffelse, samt samarbeid med Direktoratet for e-helse og 

øvrig nasjonal forankring.  

Helseplattformen vil utdype utvalgte tema i sin presentasjon i møtet, herunder vurderinger omkring status 
i anskaffelsen, arbeid med forvaltningsorganisasjon og forberedelser til innføring, samt ivaretakelse av 
kommunale behov og samhandling.  
 

Bakgrunn 

Om Helseplattformen 

Det skal anskaffes og implementeres et nytt pasientadministrativt system (PAS) og ny elektronisk 
pasientjournal (EPJ) for Helse Midt-Norge. Til gjennomføring av dette er det etablert en 
programorganisasjon med navnet Helseplattformen. Programmet eies av Helse Midt-Norge og Trondheim 
kommune, og skal etablere en journalløsning for hele helsetjenesten, på tvers av tjenestenivå. Alle 
kommuner i Midt-Norge har signert opsjonsavtaler, og fastleger og andre private aktører vil få tilbud om å 
koble seg på løsningen når den blir innført.  

Det er første gang i Norge at det etableres en journal som følger pasienten i alle møter med 
helsetjenesten. Midt-Norge er utpekt som regional utprøvingsarena for det nasjonale målbildet «Én 
innbygger – én journal». Helseplattformen har tett samarbeid med bl.a. Direktoratet for e-helse om en 
rekke tema av nasjonal interesse. 

I starten av 2018 ble programmet styrket av ytterligere deltakelse fra Trondheim kommune i 

programorganisasjonen, herunder flere representanter i programledelsen (programdirektør kommune, 

assisterende programdirektør, medisinsk fagsjef), samt personalressurser knyttet til økonomi og IKT. Det 

er videre gjennomført flere møter i Samarbeidsrådet for opsjonskommuner i løpet av våren, hvor det er 

drøftet hvordan Helseplattformen kan sikre en god deltakelse fra opsjonsaktørene i de kommende 
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innføringsfasene. Videre er det opprettet en dialog mellom Helseplattformen og fastlegene, samt 

avtalespesialistene.  

Helseplattformens fremdrift er i henhold til plan (pr 1. juni 2018). 

 

Status i anskaffelsen  

Anskaffelsen gjennomføres som konkurransepreget dialog med prekvalifisering, flere dialogrunder, 

evaluering og nedvalg av leverandører på fastsatte tidspunkt i løpet av anskaffelsesperioden. 

Konkurransegrunnlagets versjon 2.0 ble tilsendt leverandørene 17. januar.  

Fire leverandørselskap leverte tilbud i konkurransen om Helseplattformen i mai 2017. I oktober sto 

anskaffelsesprosjektet igjen med tre av disse, og siden januar har de to selskapene Epic og Cerner 

Norge konkurrert om å levere løsningen. I perioden etter dette er det gjennomført en omfattende 

dialogprosess med leverandørene. Konkurransegrunnlaget oppdateres gjennom dialogfasen og sendes til 

de leverandørene som til enhver tid er en del av konkurransen. Et komplett oppdatert 

konkurransegrunnlag vil ferdigstilles ultimo juni 2018, som grunnlag for prøvetilbud. I februar 2018 ble det 

gjennomført referansebesøk og erfaringsbesøk hos leverandørenes eksisterende kunder i hhv. Europa 

og USA. 

Cerner Norge har ultimo mai 2018 konkludert med at de ikke vil levere et endelig tilbud. Det vises til 

kunngjøringstekst på programmets nettsider for mer informasjon om leverandørens begrunnelse. 

Helseplattformen vurderer situasjonen slik at det er etablert et godt grunnlag for å sluttføre anskaffelsen 

av en helhetlig løsning. Tidlig i juni 2018 gjennomføres det besøk ved Epics hovedkontor, inklusive drifts-, 

support og utviklingsavdelinger, samt overordnet dialog/møter med global toppledelse. 

 

Nasjonal forankring 

I tråd med oppdraget om å være utprøvingsarena for Én innbygger – én journal har Helseplattformen tett 

dialog med Direktoratet for e-helse om sentrale tema i anskaffelsen, som har avhengigheter til nasjonale 

aktører og myndigheter. Samarbeidet er blant annet viktig for å sikre at Helseplattformen er godt 

koordinert med utviklingen av nasjonale tjenester, og vice versa, slik at potensialet som ligger i moderne 

journalløsninger kan realiseres. Tema med spesielt fokus i samarbeidet er digitale innbyggertjenester 

(pasientportal), kodeverk og terminologi, legemiddelfeltet, klinisk kunnskaps- og beslutningsstøtte, 

pasientrettet saksbehandling og nasjonal grunnmur.  

Direktoratet for e-helse har i perioden januar – mars 2018 samarbeidet med Helseplattformen om en 

gjennomgang av endringene i det oppdaterte konkurransegrunnlaget. Innspillene er gjennomgått av 

Helseplattformen og bidrar til å sikre overførbarhet til en ev. fremtidig nasjonal anskaffelse. En tilsvarende 

prosess ble gjennomført høsten 2016 for første versjon av konkurransegrunnlaget.  

Helse Midt-Norge RHF og Trondheim kommune har jevnlige møter med Helse- og 
omsorgsdepartementet for å drøfte finansiering og forvaltning av Helseplattformens fremtidige løsning. 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har også deltatt i møter hvor bl.a. finansieringsbehovet har 
vært tema. 
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Veien videre 

Parallelt med anskaffelsen arbeider Helseplattformen med forberedelser for innføring og 
gevinstrealisering, samt standardisering innen helsefag og arbeidsprosesser. Det pågår også et arbeid 
med å utrede en felleseid organisasjon som skal ivareta blant annet kontraktsforvaltning og 
leverandøroppfølging for løsningen. Andre aktuelle oppgaver kan være å sikre en god og kundetilpasset 
oppfølging av alle aktører som skal ta i bruk løsningen.  Helse Midt-Norge og Trondheim kommune er 
enige om at Helse Midt-Norge IT (HEMIT) skal etablere og drifte den felles løsningen midlertidig til en 
langsiktig driftsmodell er avklart. Arbeidet med å beskrive og etablere en driftsplattform, 
integrasjonsplattform (ESB) og sikkerhetsplattform (IAM) pågår. Videre har Helseplattformen iverksatt 
arbeid med fire risikovurderinger, herunder for Helseplattformen generelt, deler av Helseplattformen i 
«skyen», personvernkonsekvensvurdering (DPIA) og risikovurdering etter sikkerhetsloven.  
 
Helseplattformen har fokus på å sikre at aktører i Midt-Norge har et bredt eierskap til anskaffelse og 
innføring av den nye løsningen i den kommende tiden. Samarbeidsrådet for opsjonskommuner og 
etablering av en samarbeidsmodell rettet mot fastleger vil derfor være meget sentralt fremover.   
 
 



 Nasjonalt e-helsestyre 

Sak 29/18 Etablering av nasjonal tjenesteleverandør 

Forslag til vedtak 

Nasjonalt e-helsestyre slutter seg til foreslått prosess for forankring og høring. Innspill til selve konseptet 

tas med i det videre arbeidet. 

Hensikt med saken 

Det vises til tidligere saker om etablering av Nasjonal tjenesteleverandør og ny e-helseorganisering (sak 

39/17, 16/18, 21/18). Helse- og omsorgsdepartementet har informert direktoratet og Norsk Helsenett om 

at etablering av tjenesteleverandør ikke vil kunne skje i 2019. Det legges nå opp til en prosess som tar 

sikte på at regjeringen vil fatte en beslutning om dette i løpet av 2019. Dette betyr at anbefalingen om å 

etablere tjenesteleverandøren i to steg med det første steget 1. januar 2019 ikke ble tatt til følge. 

Dette har medført en justering av det opprinnelige oppdraget av 2. mars (Statsbudsjettet 2018, kapittel 

744 Direktoratet for helse: Tillegg til tildelingsbrev nr. 3). Justeringen innebærer at Direktoratet og NHN 

skal levere anbefaling til departementet om konsept for tjenesteleverandør med modell for finansiering og 

samstyring innen 30. juni. Det er ønskelig at innholdet og videre prosess for 2018/2019 behandles en 

første gang i Nasjonalt e-helsestyre 22. juni.  

Bakgrunn 

Som vedlegg til denne saken, foreligger en versjon 0.8 av direktoratet og NHNs anbefaling om konsept 

for tjenesteleverandør, beskrivelse av direktoratets rolle som følge av dette og modell for finansiering og 

samstyring ved å videreutvikle den nasjonale styringsmodellen. 

Direktoratet og NHN beskriver i vedlagte rapport behovet for en felles nasjonal leveransekraft til å løse de 

nasjonale leveranseoppgavene innen e-helse. En tjenesteleverandør, bestående av leveransemiljøene i 

dagens direktorat og NHN, skal sammen med det gjenværende direktoratet utgjøre en felles nasjonal 

samordnende og koordinerende kraft. I samarbeid skal tjenesteleverandøren og direktoratet sørge for 

gode leveranser på utvalgte nasjonale områder hvor felles innsats er nødvendig og riktig for å løse 

sektorens og innbyggernes behov for digitale løsninger og grunnmur.  

"Direktoratet 2.0" skal være en lydhør og strategisk bestiller og koordinator på nasjonens vegne, og skal 

lede an i digitaliseringen i tett samarbeid med sektor, myndigheter og tjenesteleverandøren. Direktoratet 

skal være lyttende, både for sektorens behov for effektivisering og understøtting av helsepersonells 
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arbeidshverdag, og for innbyggernes og politikkens ønske om pasientens helsetjeneste. Gjennom å legge 

til rette for samarbeid mellom aktørene i sektor og gjennom å rådgi Helse- og omsorgsdepartementet, er 

det direktoratets rolle å sørge for at det totale e-helsetilbudet er innrettet slik at e-helsestrategien kan 

realiseres.  

Tjenesteleverandøren skal ta utgangspunkt i dagens NHN og utvikle seg videre til å være en profesjonell 

teknologiaktør og tjenesteintegrator innenfor rammen av nasjonale føringer. Økt bruk av markedet blir 

særdeles viktig i dette arbeidet. Tjenesteleverandøren vil være en teknologisk spydspiss med virkemidler 

(organisatoriske og finansielle), handlingsrom og fleksibilitet til å gjennomføre helhetlige investeringer, og 

levere nasjonale løsninger stabilt og kostnadseffektivt. Tjenesteleverandøren skal også ha den 

nødvendige kontakten og dialogen med sektoren (kundesiden) til at utformingen av nasjonale løsninger 

hensyntar tjenstlige behov. Program- og produktstyrer som felles arena for sektor (kunde) og 

tjenesteleverandør skal sikre dette.  

Et godt samspill mellom direktoratet, tjenesteleverandøren og sektoren vil gi økt gjennomføringskraft og 

skape digitale tjenester som styrker både primær- og spesialisthelsetjenesten, til det beste for pasientene 

og innbyggerne. 

Samstyring – tjenesteleverandøren leverer kun på oppdrag besluttet i den nasjonale 

porteføljestyringen 

Det anbefales å innføre nye modeller for samstyring og finansiering som bidrar til å gi økt gjennom-

føringsevne og fleksibilitet. Anbefalt modell for samstyring er en videreutvikling av dagens nasjonale 

styringsmodell på følgende områder:  

• Styrke koblingen av portefølje- og strategiprosessene med statsbudsjettprosesser 

• Samle programmene, prosjektene og forvaltningen av nasjonale løsninger i én felles porte-

føljeoversikt 

• Samstyring ved hjelp av nasjonal styringsmodell 

• Styrke program-, prosjekt- og produkteierstyring 

Essensen i samstyringen ligger i at nasjonalt e-helsestyre med underliggende utvalg definerer hvorvidt et 

tiltak eller løsning skal være nasjonal(t) eller ikke, og dermed avgjøres også spørsmålet om hva 

tjenesteleverandøren skal utføre av oppgaver. NUIT og nasjonalt e-helsestyre vil prioritere og gi 

overordnede rammer på et strategisk nivå. Program-, prosjekt- og produktstyrer vil styre på et taktisk nivå 

innenfor de gitte rammer. 

Ny modell for finansiering innebærer i all hovedsak at sektoren finansierer drift og forvaltning av nasjonale 

e-helseløsninger, mens utviklingen finansieres dels gjennom budsjettbevilgninger til direktoratet og 

gjennom bidrag fra øvrige aktører i helseforvaltningen og sektoren.  

Tiltaket anbefales gjennomført med virkning fra 1. januar 2020. Tiltaket antas å innebære overføring av 

om lag 200 ansatte som arbeider med utvikling, test, forvaltning og drift av de nasjonale e-helse-

løsningene fra direktoratet til tjenesteleverandøren. Det er imidlertid knyttet usikkerhet til anslaget, og 

dette vil det arbeides med i videre prosess. Alle oppgaver og ansatte flyttes på samme tidspunkt. Dersom 

det besluttes å opprette en tjenesteleverandør, vil direktoratet i samarbeid med NHN arbeide med den 

praktiske implementeringen av tiltaket. Det er viktig at det gjennomføres grundige risikovurderinger med 

tilhørende tiltak som iverksettes. 

Organisering, finansiering og styring av arbeidet med nasjonale e-helseløsninger presenteres i mer detalj 

i vedlegg til saken. 



 

 Notat side 3 av 4 

Videre prosess for forankring og dialog med sektor 

Konsept for tjenesteleverandør, styringsmodell og finansieringsmodeller er krevende problemstillinger å 

behandle. Nasjonalt e-helsestyre har påpekt behovet for å få et fullstendig beslutningsunderlag på høring.  

I det følgende beskrives en skisse til prosess, men det understrekes at det ligger til Helse- og 

omsorgsdepartementet å beslutte rammene for denne prosessen.  

I perioden juni til september legges det opp til en forankrings- og dialogprosess hvor Direktoratet for e-

helse inviterer representanter fra Nasjonalt e-helsestyre til en serie arbeidsmøter hvor det er rom for å 

diskutere detaljene i modellene. Et forslag er at medlemmene i Nasjonalt e-helsestyre utnevner 1-2 

representanter hver som får mandat fra sin virksomhet til å gå inn i disse arbeidsmøtene og representere 

interessene til hver enkelt aktør. Resultatene av disse arbeidsmøtene vil være underlag og innspill til 

departementets arbeid.  

Helse- og omsorgsdepartementet vil også ha egen dialog med aktørene, særskilt kommunesektoren, som 

ikke ligger i departementets styringslinje. Det vurderes også en formell høringsprosess fra departementet 

som grunnlag for budsjettarbeidet for 2020.   

Sektoren vil således få flere anledninger til å utøve innflytelse i utforming av tjenesteleverandør, modell 

for finansiering og modell for samstyring.  

Utkast til milepælsplan 

Milepæl Dato 

Når anbefaling om tjenesteleverandør forelegges HOD fra Direktoratet for e-helse og NHN 30. juni 

Når forankrings- og dialogprosess med representanter utpekt fra Nasjonalt e-helsestyre 
starter 

(eks 3 arbeidsmøter over 3 uker av 3 timer i perioden uke 34-36) 

30. juni 

Når resultater fra forankrings- og dialogprosess med sektor behandles i Nasjonalt e-
helsestyre første gang 

12. sept. 

Når Nasjonalt e-helsestyre (dette betinger et ekstraordinært møte som p.t. ikke er 
berammet) innstiller på omforent forslag til Helse- og omsorgsdepartementet 

28. sept. 

 

Vedtak på tidligere relevante saker 

Sak Tema  Vedtaksformulering 

21/18 Etablering av ny 
tjenesteleverandør 

Nasjonalt e-helsestyre tilslutter seg anbefalingene om stegvis 
implementering. 

16/18 Etablering av ny 
tjenesteleverandør 

Nasjonalt e-helsestyre tar saken til orientering med følgende innspill:  

1. Finansieringsløsning er krevende og svært vanskelig å få på 
plass. For det løftet sektoren har behov for trengs det friske midler.  

2. Sektoren/Aktørene i helsesektoren må sikres reell innflytelse på 
utvikling og drift, og finansierings- og samstyringsmodellene må 
utredes videre og legges frem for Nasjonalt e-helsestyre.  
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3. Nasjonalt e-helsestyre er enig i at Nasjonal Tjenesteleverandør tar 
organisatorisk utgangspunkt i Norsk Helsenett.  

4. Det fremstår urealistisk å få på plass finansiering og styring innen 
1.1.2019.  

5. Nasjonalt e-helsestyre ber om et fullstendig beslutningsunderlag 
som omfatter finansierings- og samstyringsmodeller. Det bes om at 
dette sendes på høring. 

39/17   
 

Tilleggsoppdrag: 
IKT-organisering i 
helse- og 
omsorgssektoren 

Nasjonalt e-helsestyre tilslutter seg anbefalingene i rapporten om 
IKT-organisering i helse- og omsorgssektoren med endringer som 
kom frem i møtet. 

Nasjonalt e-helsestyret har følgende kommentarer: 

- I rapporten anbefales det at nasjonal tjenesteleverandør for 
både statlige og kommunale tjenester bør etableres som 
statsforetak, og at Direktoratet for e-helse får en sentral rolle 
med e-helse på tvers av statlig og kommunal sektor. 
Direktoratet for e-helse bes, i dialog med HOD, 
spesialisthelsetjenesten, KMD, KS og representanter for 
kommunesektoren, inklusive fastlegene, å utrede en modell 
for samstyring. I denne modellen må kommunesektoren og 
spesialisthelsetjenesten sikres reell innflytelse over 
finansiering og utvikling av fellesløsninger samt i styring av 
nasjonal tjenesteleverandør. 
 

- Det må utredes hvordan sektoren, herunder 
spesialisthelsetjenesten, kommuner og fastleger, sikres reell 
medbestemmelse ved prioritering og finansiering av den 
nasjonale porteføljen. Det må også tydeliggjøres hva som 
skal ligge i en nasjonal portefølje. 
 

- Det må tydeliggjøres at digitalisering skal brukes som 
verktøy i produktivitetsutviklingen. 
 

-  Det må sikres reell medinnflytelse fra brukerne ved utvikling 
og valg av IKT-løsninger. 

 

------------------------- 
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Forord 

Teknologiutviklingen og digitaliseringens betydning for kvalitet i helsetjenestene gir behov 

for større grad av nasjonal samordning fremover. Samarbeid på nasjonalt nivå kan utløse 

nye og store samfunnsmessige verdier og vil gi bedre ressursutnyttelse.  

OECD-rapporten Digital Government Review of Norway (2017) beskriver Norge som et 

foregangsland innen bruken av digitale løsninger. Det er imidlertid utfordringer knyttet til 

"silotankegang", desentralisert styring og for lite samordning. Dette gjør at vi ligger bak 

land vi kan sammenligne oss med. På helseområdet er årsaken til dette at felles nasjonale 

digitaliseringsbehov svares ut med mange bestillere som ikke er samordnet inn mot 

mange leverandører. Summen av alle enkeltvirksomhetenes beslutninger lokalt løser ikke 

den totale samfunnsmessige verdien, eller gir en utnyttelse av ressursene som ikke er 

optimal i et nasjonalt perspektiv.  

Det er behov for økt nasjonal koordinering og styring, og det er behov for felles innsats om 

nasjonale digitaliseringstiltak. Overordnede strategier som definerer felles behov og 

samordnede bestillinger er avgjørende for å lykkes. Helse- og omsorgsdepartementet har 

gitt Direktoratet for e-helse et mandat om å samordne og koordinere den nasjonale e-

helseutviklingen. Det gjør direktoratet i dag, både gjennom å utøve myndighet (premiss-

giver, fagorgan og tilrettelegger) og gjennom å operere som leverandør av nasjonale e-

helseløsninger.  

Behovet for felles nasjonale løsninger øker. I tiden som kommer vil igangsatte felles 

initiativer gi nye felles løsninger. Dagens leveranse- og finansieringsmodell har ikke de 

nødvendige egenskapene for å håndtere fremtidens behov. Det handler blant annet om 

styringsmekanismer som ikke gir sektoren tilstrekkelig og reell innflytelse i den nasjonale 

samstyringen. Det handler også om at direktoratet innenfor rammen av en kontant-

budsjettert stat, ikke har finansielt handlingsrom til å kunne gjennomføre kostnadseffektive 

og helhetlige investeringer på tvers av år. Videre handler det om at dagens organisering, 

styring og finansiering i for liten grad understøtter en nødvendig eierskapsfølelse i sektor, 

til de nasjonale digitaliseringstiltakene. Manglende eierskapsfølelse gir i sin tur for lav vilje 

til å bidra i finansieringen, og gjør det vanskelig å sikre en stabil og kostnadseffektiv 

forvaltning og drift av de nasjonale løsningene.   

Direktoratet for e-helse og Norsk Helsenett SF (NHN) mener det er behov for en felles 

nasjonal leveransekraft til å løse de nasjonale leveranseoppgavene innen e-helse. En 

tjenesteleverandør, bestående av leveransemiljøene i dagens direktorat og NHN, skal 

sammen med det gjenværende direktoratet utgjøre en felles nasjonal samordnende 

digitaliseringskraft. I samarbeid skal tjenesteleverandøren og direktoratet sørge for gode 

leveranser på utvalgte nasjonale områder hvor felles innsats er nødvendig og riktig.  

Direktoratet skal være en lydhør og strategisk bestiller på nasjonens vegne, og skal lede 

an i digitaliseringen i tett samarbeid med sektor, myndigheter og tjenesteleverandøren. 

Direktoratet skal være lyttende, både for sektorens behov for effektivisering og under-

støtting av helsepersonells arbeidshverdag, og for innbyggernes og politikkens ønske om 

pasientens helsetjeneste. Gjennom å legge til rette for samarbeid mellom aktørene i sektor 

og gjennom å rådgi Helse- og omsorgsdepartementet, er det direktoratets rolle å sørge for 

at det totale e-helsetilbudet er innrettet slik at den nasjonale verdien maksimeres.  
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Tjenesteleverandøren skal være en profesjonell teknologiaktør og tjenesteintegrator, som 

innenfor rammen av nasjonale føringer omdanner behov til e-helsetjenester på en mest 

mulig effektiv måte, blant annet gjennom aktiv bruk av markedet. Tjenesteleverandøren vil 

være en teknologisk spydspiss med virkemidler (organisatoriske og finansielle), handlings-

rom og fleksibilitet til å gjennomføre helhetlige investeringer, og levere nasjonale løsninger 

stabilt og kostnadseffektivt. Tjenesteleverandøren skal også ha den nødvendige kontakten 

og dialogen med sektoren (kundesiden) til at utformingen av nasjonale løsninger hensyntar 

kundelandskapet og tjenstlige behov. Program- og produktstyrer som felles arena for 

sektor (kunde) og tjenesteleverandør skal sikre dette.  

Et godt samspill mellom direktoratet, tjenesteleverandøren og sektoren vil gi økt gjennom-

føringskraft og skape digitale tjenester som styrker både primær- og spesialisthelse-

tjenesten, til beste for pasientene. Direktoratets anbefaling om endret organisering, 

finansiering og styring av arbeidet med nasjonale e-helseløsninger presenteres nærmere i 

dette dokumentet. 

Anbefalingene oppsummert er at: 
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1 Oppdraget 

Direktoratet for e-helse (direktoratet) har fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet 

å utarbeide et beslutningsgrunnlag og en etableringsplan for en nasjonal tjenesteleverandør 

for IKT-løsninger. Oppdraget er gitt som oppfølging av direktoratets anbefalinger i rapportene 

IKT-organisering i helse- og omsorgssektoren (2017). Arbeidet er gjort i samarbeid med 

Norsk Helsenett SF (NHN). 

Dette dokumentet redegjør for anbefalt forretningsmodell for tjenesteleverandøren opp mot 

dagens modell. Forretningsmodellen omfatter beskrivelse av hva som er oppdraget til 

tjenesteleverandøren, hva den skal levere til hvem, og hvordan den skal styres, organiseres 

og finansieres. Dette ses i sammenheng med direktoratets myndighetsrolle. Løsningseier-

rollen er også belyst. Det er gjennomført en vurdering av gevinster og økonomiske 

konsekvenser av tiltaket, utarbeidet en plan for overføring av oppgaver, forslag til fordeling 

av budsjettrammene mellom den nye tjenesteleverandøren og direktoratet på etablerings-

tidspunktet, samt en overordnet plan for videreutvikling av tjenesteleverandøren. 

Arbeidet er gjennomført i perioden mars til juni 2018. En utvidet beskrivelse av dagens 

situasjon med mer detaljert utredning og begrunnelse for anbefalingen er gitt i vedlegg til 

denne rapporten. Det er gjennomført prosesser for forankring internt i begge organisasjoner, 

og utviklingsretningen i arbeidet er presentert for Nasjonalt e-helsestyre og sektoren i ulike 

sammenhenger. Den 14. september skal direktoratet levere en ferdigstilt utredning med plan 

for gjennomføring av tiltaket. 

 

2 Dagens situasjon og utfordringer 

Økt velstand, høyere levealder og digitalisering av samfunnet er forhold som er med på å 

endre norsk helsetjeneste. For å nå helsepolitiske mål om bedre kvalitet, økt pasient-

sikkerhet og effektiv ressursbruk, er det nødvendig å utnytte mulighetene som ligger i 

teknologi på en bedre måte. 

Aktørene i sektoren driver i dag et betydelig arbeid med utvikling, forvaltning og drift av e-

helseløsninger. Direktoratet for e-helse er både premissgiver, fagorgan, tilrettelegger og 

produktleverandør til sektoren. Direktoratet skal med utgangspunkt i disse rollene og i tråd 

med de føringene departementet gir, bidra til at vedtatt politikk iverksettes. NHNs oppdrag er 

å levere og videreutvikle en sikker, robust og hensiktsmessig nasjonal IKT-infrastruktur for 

effektiv samhandling mellom aktørene i helse- og omsorgstjenesten. NHN har også ansvar 

for teknisk drift av en rekke nasjonale tjenester og registre. RHF-ene og kommunene har høy 

innsats på området og utvikler og drifter komplekse løsninger for sine virksomheter, både i 

felles selskaper og på selvstendig grunnlag. I tillegg har andre aktører i helseforvaltningen og 

sektoren behov for og utvikler e-helseløsninger i sine virksomheter. E-helsetiltakene som 

gjennomføres hos de forskjellige aktørene er i hovedsak finansiert gjennom tildelinger til 

aktørene over statsbudsjett.  
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Nasjonal e-helsestrategi 2017-2022 ligger til grunn som retning for arbeidet. Sektoren 

samhandler om felles initiativ gjennom den nasjonale styringsmodellen for e-helse. Modellen 

ble etablert av direktoratet i 2016 for å styrke samordning og for å oppnå raskere 

gjennomføring av e-helseutviklingen. Modellen har bidratt til økt dialog og tillit mellom 

aktørene i sektoren, og kompenserer for at helse- og omsorgssektoren ikke har én felles 

eier. Nasjonal styringsmodell for e-helse inkluderer tre nasjonale utvalg (Nasjonalt e-

helsestyre, NUIT og NUFA) og tre nasjonale prosesser for henholdsvis strategi, portefølje-

styring og forvaltningsstyring. Nasjonal arkitekturstyring er under oppbygging og inngår i de 

nasjonale prosessene. Direktoratet har sekretariatsansvaret for utvalgene og er eier av 

prosessene. Prosessene sørger for felles strategisk retning for e-helse samt koordinering og 

forankring i sektoren. Gjennom dette oppnår man transparens slik at alle er informert om hva 

det jobbes med, og man får innsikt i avhengigheter og risiko. Det er etablert funksjoner 

og/eller arenaer for samhandling med og involvering av aktørene innen hver av prosessene. 

Eksempler på dette er produktstyrer i forbindelse med forvaltningsstyring, nasjonal arena for 

samhandling med fag- og interesseorganisasjoner og sektorsammensatte styringsgrupper for 

program/prosjekt..  

Tiltakene i porteføljen blir i dag fordelt i fire prioriteringskategorier, basert på tre prioriterings-

kriterier vedtatt av Nasjonalt e-helsestyre i 2017. De tre kriteriene er strategisk tilknytning 

(60%), nytteverdi (20%) og risiko (20%).  

De fire prioriteringskategoriene, som tiltakene i porteføljen er fordelt i, er:  

Prioriterte prosjekter for 

gjennomføring 2019 

1 Prosjekter som er myndighetspålagt med øremerkede midler i 2018 

2 
Prosjekter som vurderes med høy grad av strategisk tilknytning, høy 

nytteverdi og akseptabel risiko 

Prosjekter utsettes, eller 

gjennomføres med redusert 

omfang i 2019 

3 

Prosjekter som vurderes med høy grad av strategisk tilknytning, høy 

nytteverdi og uklar risiko 

Prosjekter gjennomføres ikke 

i 2019 
4 

Prosjekter som vurderes å ha lav strategisk tilknytning, eller å ha lav 

nytteverdi og høy risiko selv om den strategiske tilknytningen er høy 

Figur 2-1: Prioriteringskategorier 

Som et ledd i forvaltningsstyringen er det laget kriterier for nasjonale løsninger. Nasjonale 

løsninger er løsninger som tas i bruk på tvers av sektoren, hvor det er behov for at det 

offentlige tar et helhetsansvar. Nasjonale løsninger skal oppfylle kriterier som per i dag er 

knyttet til stordriftsfordeler, samfunnsverdier, fordelingshensyn og fellesgoder (jf. rapporten 

IKT-organisering i helse- og omsorgssektoren).  

Nasjonale løsninger skal styres gjennom sektorsammensatte produktstyrer. Produktstyrer 

anbefaler målbilde og veikart, prioriterer større endringsbehov og foreslår nye prosjekter til 

nasjonal e-helseportefølje. I dag er det etablert to produktstyrer.  

Til tross for høy aktivitet og dagens etablerte styringsmodeller er det likevel slik at gjennom-

føringsevnen og effektiviteten i arbeidet med digitalisering av helse- og omsorgssektoren er 

for lav. Både Styrket gjennomføringsevne for IKT-utvikling i helse- og omsorgstjenesten 

(2015), IKT-organisering i helse- og omsorgssektoren (2017), Finansieringsmodeller for 

nasjonale e-helsetiltak (2017) og Nasjonal e-helsestrategi og mål 2017-2022 (2017) 

understreker mangel på styring, samordning og finansielle virkemidler som bygger opp under 

ambisjonsnivået. Det er særlig to utfordringer som adresseres: 
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• Lav gjennomføringsevne: Dagens styringsmodell gir for lav gjennomføringsevne med 

begrenset koordinert utvikling av IKT i helse- og omsorgstjenesten. Styringsmodellen 

mangler mekanismer for å sikre optimal felles porteføljestyring av sektorovergripende 

IKT-tiltak. Det mangler også sentrale finansielle virkemidler til å kunne gjøre helhetlige 

investeringer i felles nasjonale tiltak. 

• Lav utnyttelse av stordriftsfordeler: Dagens organisering av IKT-funksjonene i sektoren 

utnytter i liten grad potensialet i stordrift og realiserer for få synergier ved anskaffelser, 

drift, forvaltning og utvikling av løsninger. Det konkurreres om begrenset IKT-

kompetanse, hvilket gjør organiseringen sårbar med hensyn til dekning av fremtidig 

kompetansebehov. Det konkurreres også om knappe investeringsmidler. Innenfor RHF-

ene er det en økende grad av konsolideringer, og kommunene søker på stadig flere 

områder samarbeid.  

 

For å understøtte helsepolitiske mål, er det behov for en organisering, styring og finansiering 

som gir et hensiktsmessig omfang og en riktig innretning på nasjonale e-helseløsninger. 

Organisering, styring og finansiering må danne rammebetingelser som muliggjør stabil og 

samtidig innovativ leveranse av nasjonale e-helseløsninger. I tillegg må organisering, styring 

og finansiering understøtte en kostnadseffektiv oppgaveløsning. Disse behovene er 

bakgrunnen for direktoratets og NHNs anbefaling om å etablere en tjenesteleverandør, og for 

å endre styrings- og finansieringsmodellene.  

Formålet er å skape en tjenesteleverandør som har mulighet til å levere gode og kostnads-

effektive e-helsetjenester og underliggende infrastruktur til innbyggere, pasienter og helse-

personell. Behov for mer samordning og styring skal ikke gå på bekostning av behovet for å 

utvikle digitale løsninger og tjenester så nært innbyggere, pasienter og helsepersonell som 

mulig. Fokus på brukers behov, etablerte prosjektmodeller og tjenesteutvikling "ute i" 

tjenesten er avgjørende for å lykkes. En nasjonal tjenesteleverandør med tilhørende 

hensiktsmessige styrings- og finansieringsmodeller, vil bidra til effektiv oppgaveløsning, 

sterkere nasjonal samordning og mer koordinert bruk av det private leverandørmarkedet, 

samtidig som aktørene i sektoren sikres innflytelse på utviklingen av porteføljen av e-

helsetjenester. 

 

3 Anbefalt konsept 

Direktoratet og NHN anbefaler at det etableres en nasjonal tjenesteleverandør for e-helse, 

med utgangspunkt i NHN, og at det innføres nye modeller for samstyring og finansiering. 

Tjenesteleverandørens samfunnsoppdrag bør være å levere helhetlige nasjonale e-helse-

løsninger til sektoren, pasienter og innbyggere. Helse- og omsorgsdepartementet beslutter, 

etter råd fra sektoren, hva som skal løses i fellesskap nasjonalt. Nasjonale løsninger vil som 

hovedregel være løsninger som tas i bruk på tvers av sektoren, hvor det er behov for at det 

offentlige tar et helhetsansvar. Nasjonale løsninger skal utløse samfunnsverdier på tvers av 

enkeltaktører, understøtte ønsket fordeling av digitale helsetjenester og forvalte fellesgoder 

til samfunnets beste. Tjenesteleverandørens kjerneoppgaver blir å anskaffe (source) 

innovative tjenester i markedet, styre, forvalte og integrere disse slik at de understøtte 

prosesser og verdikjeder på tvers av helse- og omsorgssektoren.  
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Anbefalt modell for samstyring er en videreutvikling av dagens nasjonale styringsmodell på 

følgende områder:  

• Styrke koblingen av portefølje- og strategiprosessene med statsbudsjettprosesser 

• Samle programmene, prosjektene og forvaltningen av nasjonale løsninger i én felles 

porteføljeoversikt 

• Samstyring ved hjelp av nasjonal styringsmodell 

• Styrke program-, prosjekt- og produkteierstyring 

 

Ny modell for finansiering innebærer at sektoren i hovedsak finansierer drift og forvaltning av 

nasjonale e-helseløsninger, mens anskaffelser og utvikling finansieres dels gjennom 

budsjettbevilgninger til direktoratet, dels gjennom bidrag fra øvrige aktører i helseforvaltning 

og sektor. 

Tiltaket anbefales gjennomført med virkning fra 1. januar 2020. Tiltaket antas å innebære 

overføring av om lag 200 ansatte som arbeider med utvikling, test, forvaltning og drift av de 

nasjonale e-helseløsningene. Det er imidlertid knyttet usikkerhet til anslaget, og dette vil det 

arbeides videre med i videre prosess. Oppgaver og ansatte anbefales overført på ett og 

samme tidspunkt. Dersom det besluttes å opprette en tjenesteleverandør, vil direktoratet i 

samarbeid med NHN arbeide med den praktiske implementeringen av tiltaket. Det er viktig at 

det gjennomføres grundige risikovurderinger med tilhørende tiltak. 

Det anbefalte konseptet er illustrert i Figur 3-1.  

 

 

Figur 3-1: Anbefalt konsept 

Nedenfor følger en nærmere beskrivelse av anbefalt forretningsmodell for tjeneste-

leverandøren. 
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3.1 Elementer i forretningsmodellen 

Anbefalt forretningsmodell for tjenesteleverandør må ses i sammenheng med 

departementets, direktoratets og sektoraktørenes roller, ansvar og oppgaver, for å skape en 

helhetlig organisering av e-helseområdet.  

Beskrivelsen av det anbefalte konseptet besvarer fem hovedspørsmål: 

Tema Spørsmål 

Ansvars- og 

oppgavefordeling 

Hvem skal ha ansvar for hva i samarbeidet mellom direktorat og 

tjenesteleverandør? 

Samstyring av 

e-helseområdet 

Hvordan skal departementet, direktorat, tjenesteleverandør og sektor 

samstyre digitaliseringen fremover? 

Finansierings-

modell 

Hvordan skal aktiviteter, oppgaver og leveranser på 

e-helseområdet finansieres? 

Bestiller – 

utførerrelasjon 

Hvor mange «bestillere» skal tjenesteleverandøren ha, og hvor 

mange leverandører skal levere til nasjonal portefølje med direktoratet 

som bestiller? 

Selskapsform, 

eierskap og 

selskapsstruktur 

Hvordan skal tjenesteleverandøren organiseres, hvem skal eie 

tjenesteleverandøren og hvordan skal virksomheten struktureres?  

 

3.2 Ansvars- og oppgavedeling 

All myndighetsutøvelse innenfor e-helsefeltet (rollen som premissgiver, fagorgan og 

pådriver/tilrettelegger) vil ligge i direktoratet. Leveranseoppgaver som utvikling, forvaltning og 

drift vil ligge i nasjonal tjenesteleverandør. 

I samhandlingen mellom direktoratet, sektoren og tjenesteleverandøren om de nasjonale 

løsningene vil det være oppgaver som må løses og beslutninger som må tas på strategisk, 

taktisk og operasjonelt nivå. Ideer, behov og tiltak initieres fra flere ulike miljøer, fra politisk 

nivå, fra sektor og fra helseforvaltningen.  

Prinsipielt vil direktoratet ha et strategisk ansvar med en bestillingsfunksjon og jobbe tett med 

tjenesteleverandøren. Direktoratet vil, innenfor et sett med rammer og gjennom den 

nasjonale styringsmodellen, fasilitere beslutninger for hva som skal gjøres på et strategisk og 

til dels taktisk nivå. Til dette ansvaret ligger også å vurdere hvilket virkemiddel som er best 

egnet til å løse innmeldte behov, herunder vurdering av om regulering og normering er egnet 

som virkemiddel, eller om det er nødvendig å tilby nasjonale løsninger gjennom 

tjenesteleverandøren. Direktoratet ivaretar gjennom dette sin rolle som pådriver/tilrettelegger 

for å samordne sektorens behov og ivareta strategien.  

Tjenesteleverandøren får som oppgave å definere hvordan oppgavene skal løses, og 

deretter løse dem. På et operativt, og dels taktisk nivå har tjenesteleverandøren stor frihet til 

å ta egne valg, innenfor de strategiske og økonomiske rammene som er gitt. Omfanget av 
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tjenesteleverandørens leveranser defineres i første omgang av hva som i dag leveres fra 

henholdsvis NHN og direktoratet.  

Hvordan denne oppgavefordelingen utformes i praksis vil konkretiseres i forvaltningsavtaler 

og prosjektavtaler. Det må være tydelig definerte løsningseiere for nasjonale fellesløsninger. 

I dag er Direktoratet for e-helse for eksempel løsningseier for e-resept og Helsenorge. Andre 

aktører i sektoren kan også fungere som løsningseiere for utvalgte løsninger. Utøvelsen av 

løsningseierskapet er definert gjennom prosessene og strukturene i den nasjonale 

samstyringen. 

Den anbefalte ansvars- og oppgavedelingen gir et mest mulig tydelig og ensartet grensesnitt 

mellom direktoratet og tjenesteleverandøren, og organiseringen gir mulighet for 

profesjonalisering og stordriftsfordeler. 

3.3 Samstyring av e-helseområdet 

Det anbefales å videreutvikle nasjonal styringsmodell for å styrke nasjonal styring og økt 

gjennomføring på følgende områder:  

1. Styrke koblingen av portefølje- og strategiprosessene med statsbudsjettprosesser 

2. Samle programmene, prosjektene og forvaltningen av nasjonale løsninger i én felles 

porteføljeoversikt 

3. Samstyring ved hjelp av nasjonal styringsmodell 

4. Styrke program-, prosjekt- og produkteierstyring 

 

Styrke koblingen av portefølje- og strategiprosessene med statsbudsjettprosessen 

Helsetjenesten i Norge er politisk styrt. Det er viktig at den nasjonale styringsmodellen 

understøtter dette. Helse- og omsorgsdepartementet må ha ansvar for helhetlige budskap 

om prioriteringer, både i forbindelse med de nasjonale prosessene i styringsmodellen og i 

oppfølging av nasjonale beslutninger ut mot de aktørene departementet styrer. Når det 

gjelder kommunesektoren bør Helse- og omsorgsdepartementet sikre god forankring med 

mulighet for innspill fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  

For tverrsektorielt samarbeid er det viktig at Helse- og omsorgsdepartementet sikrer 

forankring med Kunnskapsdepartementet (f.eks. Helsedataprogrammet), Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet (Difi) og Arbeids- og sosialdepartementet (NAV) med flere. 

Arbeidet direktoratet har med å planlegge neste års portefølje sammen med sektoren, bør 

starte ca. tre måneder tidligere enn i dag. Årsmøteplanen for de nasjonale utvalgene skal 

tilpasses frister for tekst og tall som Helse- og omsorgsdepartementet setter i budsjett-

prosessen, samt budsjettprosesser i henholdsvis regionale helseforetak og kommune-

sektoren. 

Den nasjonale porteføljestyringsprosessen skal sørge for at departementet tidsnok får 

informasjon om hvilke tiltak de nasjonale utvalgene mener er de viktigste for kommende 

budsjettår. Helse- og omsorgsdepartementet kan på denne måten, gjennom statsbudsjettet 

og oppdrags- og tildelingsbrev til sektoren, sikre at tiltak i den nasjonale porteføljen 

gjenspeiles i de formelle styringsdokumentene. På denne måten kan departementet sikre at 

sektoren følger opp arbeidet med styrket nasjonal styring og økt gjennomføringsevne de 

kommende årene.  
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Figur 3-2 illustrerer årshjulet for de nasjonale utvalgene, med koblinger mellom den 

nasjonale porteføljestyringsprosessen og prosessen for statsbudsjettet.  

 

Figur 3-2: Årshjulet for planlegging og prioritering av portefølje 

 

Figuren illustrerer prosessene overordnet. I januar sonderer direktoratet for e-helse med 

Helse- og omsorgsdepartementet (som har egen dialog med Kommunal- og moderniserings-

departementet) rundt føringer for budsjettet påfølgende år og rundt forventet ramme. 

Deretter benytter direktoratet den nasjonale styringsmodellen for å få sektorens anbefaling til 

prioriteringer. I løpet av mai skal direktoratet oversende innstilling om prioriteringer til 

departementet. Eventuell uenighet i sektoren skal fremgå av innstillingen. Helse- og 

omsorgsdepartementet sonderer igjen med Kommunal- og moderniseringsdepartementet og 

KS før innspill til statsbudsjettet gis til augustkonferansen. De fleste innspillene vil være 

overordnet og i form av en tekstlig beskrivelse og tallestimater.  

Oppfølgingen av eventuelle satsningsforslag vil være Helse- og omsorgsdepartementets 

ansvar, og vil ligge utenfor denne prosessen og eventuelt fremkomme i statsbudsjettet.  

Når statsbudsjettet er lagt frem, avslutter direktoratet arbeidet med innspill til neste års 

prioriteringer i NUIT og Nasjonalt e-helsestyre i oktober og november, og sender deretter 

endeling innstilling til Helse- og omsorgsdepartementet. Direktoratet skal sikre at føringene i 

statsbudsjettet blir ivaretatt i prioriteringene. Sektorens syn skal også fremkomme tydelig.  

De nasjonale prosessene må videreutvikles og profesjonaliseres. Det må blant annet stilles 

økte krav til metodebruk, utredninger og informasjonsgrunnlag, for å bedre kvaliteten i 

saksunderlagene. Samfunnsøkonomiske analyser, inklusive kost-nytte vurderinger, og 

systematisk arbeid med gevinststyring må ligge til grunn og følges opp. Nye tiltak som 

foreslås skal alltid inneholde budsjettanslag med levetidskostnader, inkludert kostnader til 

utvikling, innføring, forvaltning og drift.  
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Nasjonal arkitekturstyring må formalisere sitt styringsgrunnlag og integreres i de øvrige 

nasjonale prosessene. Den nasjonale arkitekturfunksjonen skal være en pådriver og 

tilrettelegger, og sørge for at arkitekturbeslutninger som berører flere parter i sektoren tas på 

et godt nok grunnlag. Dette forutsetter et nært samarbeid med sektoren for å avklare behov, 

og forankre og kommunisere styringsgrunnlaget.  

Det er behov for at direktoratet kan ta arkitekturbeslutninger innenfor spesifikke områder av 

nasjonal interesse. Direktoratet skal blant annet utarbeide utredninger og styringsgrunnlag, 

gjøre arkitekturvurderinger og håndtere arkitekturhenvendelser. Arkitekturvurderinger er en 

sentral del av porteføljeanalyser, inkludert overordnet kvalitetssikring før definerte 

beslutningspunkter for utvalgte sentrale tiltak.  

 

Samle programmer, prosjekter og forvaltningsaktiviteter i en felles nasjonal porteføljeoversikt 

I dagens modell plasseres utviklingstiltak og forvaltning i separate porteføljer. Den nasjonale 

porteføljestyringen dekker utviklingstiltakene, mens forvaltningsstyringen dekker tjenester 

som allerede er utviklet. Et eksempel på dette er at større prosjekter som DIS på Helsenorge 

håndteres som et eget tiltak og inngår som del av nasjonal prosjektportefølje, mens mindre 

forvaltningstiltak håndteres av produktstyret. 

De nasjonale prosessene for porteføljestyring og forvaltningsstyring videreføres som to 

prosesser i den nasjonale styringsmodellen. Det er imidlertid behov for å se de totale 

utviklings- og forvaltningskostnadene samlet i én felles oversikt. I felles oversikt vil rammer 

for forvaltning inkluderes. I tillegg vil tiltak for videreutvikling legges inn i oversikten og 

prioriteres på lik linje med øvrige tiltak i porteføljen. Dersom disse tiltakene prioriteres inn vil 

rammen for forvaltning øke og håndteres videre i produktstyret. Ved å samle de totale 

utviklings- og forvaltningskostnadene i én felles oversikt, gir dette grunnlag for riktigere 

prioriteringer og en helhetlig oversikt over finansierings- og kapasitetsbehov.   

Den nasjonale styringsmodellen fungerer som overordnet porteføljestyre for den nasjonale 

porteføljen. Dette innebærer blant annet at det gjøres en årlig prioritering av alle tiltakene i 

porteføljen. Alle tiltak som understøtter strategien, har avhengigheter til strategien eller er 

avhengig av nasjonal innsats, inngår i nasjonal portefølje og vil dermed vurderes i denne 

prioriteringen. 

Den nasjonale porteføljen må synliggjøre hvilke tiltak tjenesteleverandøren er involvert i, og 

med hvilket omfang/ramme. Tjenestene som i dag leveres av NHN vil inngå i den samlede 

porteføljen, og styres i samstyringsmodellen beskrevet i kapitlet nedenfor. I den grad 

tjenester NHN leverer i dag ikke faller inn i et framtidig leveransespekter vil det vurderes 

alternative leveransemodeller for å sikre leveranse til kundene 

De fire prioriteringskategoriene som tiltakene i nasjonal portefølje prioriteres etter, utvides 

med én ny kategori; tiltak med høy grad av strategisk tilknytning - men som mangler 

finansiering (se kategori nr. 3 i figur nedenfor). Prioriteringskategoriene støtter sektoren i 

prosessen med å prioritere de rette tiltakene. Etter å ha gjennomført prioritering, vil det 

kunne være prosjekter som vurderes med høy grad av strategisk tilknytning, høy nytteverdi 

og akseptabel risiko, men som likevel ikke prioriteres på grunn av manglende finansiering. 

Her gis det muligheter for samfinansiering, som kan føre til at det likevel blir gjennomført, 

dvs. endrer status fra kategori 3 til 2.  

I Figur 3-3 benyttes begrepet «prosjekter», men prioriteringskategoriene vil også gjelde for 

forvaltningstiltak. 
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Prioriterte prosjekter for 

gjennomføring 2018 

1 
Prosjekter som er myndighetspålagte med øremerkede midler i 2018 

Forvaltning av nasjonale e-helseløsninger 

2 
Prosjekter som vurderes med høy grad av strategisk tilknytning, høy 

nytteverdi og akseptabel risiko – med finansiering etter felles prioritering 

Prosjekter utsettes, eller 

gjennomføres med redusert 

omfang 2018 

3 
Prosjekter som vurderes med høy grad av strategisk tilknytning, høy 

nytteverdi og akseptabel risiko - men mangler finansiering 

4 
Prosjekter som vurderes med høy grad av strategisk tilknytning, men 

uklar nytteverdi og høy risiko 

Prosjekter gjennomføres 

ikke 2018 
5 

Prosjekter som vurderes å ha lav strategisk tilknytning, eller å ha lav 

nytteverdi og høy risiko selv om den strategiske tilknytningen er høy 

Figur 3-3: Anbefalte prioriteringskategorier 

 

Samstyring ved hjelp av nasjonal styringsmodell  

Nasjonal styringsmodell er sentral for å sikre innspill og forankre vurderinger, og for å samle 

sektoren rundt felles beslutninger. Styringsmodellen anbefales videreutviklet slik at nasjonal 

styringsmodell blir et overordnet og strategisk porteføljestyre for den delen av den nasjonale 

porteføljen som tjenesteleverandøren er involvert i. Også oppgaver som samfinansieres av 

flere aktører, uten at tjenesteleverandøren er involvert, skal samstyres etter denne modellen. 

Nasjonalt e-helsestyre gir sin tilslutning til den årlige porteføljen, med overordnede rammer, 

finansiering, oppstart og avslutning av prosjekter, programmer og forvaltning av produkter.  

Oppdrag som samfinansieres og/eller skal løses av tjenesteleverandøren skal behandles i 

denne samstyringsmodellen, uavhengig av hvordan disse er finansiert eller hvem som har 

tatt initiativet. Mindre relaterte oppdrag og oppgaver bør slås sammen hvis mulig, slik at den 

taktiske styringen i størst mulig grad skjer i program-, prosjekt og produktstyrer.  

 

Figur 3-4: Porteføljeoversikt 
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Dersom Nasjonalt e-helsestyre ikke blir enige om prioritering eller fastsettelse av over-

ordnede rammer, legger direktoratet frem en anbefaling til Helse- og omsorgsdepartementet. 

I anbefalingen skal synspunkter som har fremkommet i diskusjonen fremgå. Helse- og 

omsorgsdepartementet vil drøfte saker som angår kommunene med Kommunal- og 

omsorgsdepartementet og KS når dette er naturlig. 

Styringsmodellen er avhengig av noen grunnleggende premisser. Helse- og omsorgs-

departementet bør ikke detaljstyre innholdet i hele porteføljen, men heller som hovedregel 

legge overordnede føringer innledningsvis og i statsbudsjettet. I noen tilfeller vil det være 

naturlig med klare føringer på spesielt prioriterte politiske saker. I tillegg må aktørene i 

styringsmodellen ta hensyn til at det er RHF-ene og kommunene som i all hovedsak bidrar 

økonomisk, i tillegg til den sentrale finansieringen av nasjonale løsninger. Det kan tenkes at 

eventuell prioritering av fastlegers behov må ha særskilt finansiering f. eks. i form av 

satsningsforslag.  

 

Styrke program-, prosjekt- og produkteierstyring 

Alle programmer, prosjekter og produkter/løsninger som tjenesteleverandøren leverer eller 

som samfinansieres skal ha relevante sektorsammensatte styrer (henholdsvis program-, 

prosjekt- eller produktstyrer). Med mindre særskilte forhold tilsier noe annet, skal direktorat 

og tjenesteleverandøren være representert i alle styrer som inngår i samstyringen. En viktig 

oppgave for direktoratets representant i disse styrene er å sørge for at eierrollen ivaretas.  

Det må være tydelig definerte løsningseiere for nasjonale fellesløsninger. I dag er 

Direktoratet for e-helse for eksempel løsningseier for e-resept og Helsenorge. Andre aktører i 

sektoren kan også fungere som løsningseiere for utvalgte løsninger. Løsningseier kan være 

ledere av produktstyrer. 

Sektor kan gjennom deltakelse i program-, prosjekt- og produktstyrer påvirke og samstyre 

prioriteringer innenfor overordnede rammene gitt av porteføljestyret (Nasjonalt e-helsestyre). 

Sektors behov for forvaltning håndteres gjennom løpende prioritering innenfor gitte rammer i 

produktstyret. Modellen med sektorsammensatte programstyrer og produktstyrer ønskes 

videreført og styrket. Ved uenighet i produkt- eller programstyrer, eller ved behov for 

beslutninger ut over dette nivåets mandat, løftes diskusjonen opp gjennom styringsmodellen. 

Den anbefalte modellen for samstyring legger til rette for å se sektorens behov samlet, og 

prioritere mellom ulike behov som gir størst samlet verdi for sektoren og samfunnet. 

Modellen balanserer behovet for sektorinnflytelse med behovet for effektive beslutnings-

prosesser. 

3.4 Finansieringsmodell 

Finansieringen av tjenesteleverandøren skjer ved at tjenesteleverandøren fakturerer den 

som har bestillingsmyndighet (direktoratet) og kunder. Drift- og forvaltningskostnadene for 

nasjonale løsninger betales gjennom samfinansiering fra sektor (kunder). Mindre 

utviklingstiltak finansieres gjennom at direktoratet (bestiller) og sektor stiller utviklingsmidler 

til disposisjon, for felles prioritering og fordeling ved hjelp av samstyringsmodellen. Større 

utviklingstiltak vil antagelig kunne finansieres gjennom satsningsforslag eller særskilte 

tildelinger. Tjenesteleverandøren bør ha tilgang til lån med staten som långiver. NHNs 

eksisterende ordning bør tilpasses i retning av RHF-enes låneordning. Denne mekanismen 

kan benyttes til å ta pukkelkostnader ved større utviklingstiltak. Nødvendig egenkapital for å 
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kunne gjøre låneopptak må enten hentes inn fra sektoren eller tilføres gjennom særskilte 

bevilgninger over statsbudsjettet. Tjenesteleverandøren bør gis anledning til å bygge opp 

nødvendig egenkapital gjennom å legge påslag på drift- og forvaltningskostnader.  

Finansiering av tjenesteleverandørens leveranser vil i overgangsåret 2020 skje gjennom 

bestilling og betaling fra direktoratet, budsjettildeling direkte til tjenesteleverandøren (dagens 

budsjettildeling til NHN), samfinansiering fra sektor og finansiering fra andre kilder (dagens 

betalingsmodeller for en del av NHNs tjenestetilbud). 

Den anbefalte finansieringsmodellen er i samsvar med overordnede anbefalinger om statlige 

fellesløsninger. Modellen skaper, gjennom samfinansiering, eierskapsfølelse hos kundene til 

de nasjonale tiltakene og gir sektor insentiver til å bidra til riktige prioriteringer. 

3.5 Bestiller – utførerrelasjon 

I bestiller-utførerrelasjonen mellom direktoratet og tjenesteleverandøren vil direktoratet kun 

bestille fra tjenesteleverandøren. Tjenesteleverandøren leverer kun på direktoratets 

bestillinger gjennom den nasjonale styringsmodellen. Dersom sektoren ønsker at nye e-

helsetjenester skal leveres av tjenesteleverandøren må dette skje gjennom den nasjonale 

styringsmodellen, og ved at direktoratet administrerer bestillingen til tjenesteleverandøren. 

Tjenesteleverandøren vil benytte markedet i utstrakt grad, for å levere på de bestillingene 

som direktoratet gjør på vegne av kundene (sektor og departement). 

At direktoratet er den eneste som bestiller tjenester fra tjenesteleverandøren, er ikke til 

hinder for at tjenesteleverandøren vil ha en stor mengde kunder. Kundene vil tegne avtaler 

med tjenesteleverandøren om bruk av de tjenestene som tilbys, og den løpende kunde-

oppfølgingen vil være direkte mellom tjenesteleverandøren og kundene. Direktoratets rolle 

blir å bestille nye tjenester som skal inngå i tjenesteleverandørens tjenestekatalog, eller 

endringer i eksisterende tjenester. Direktoratet har som oppgave å fasilitere en prosess hvor 

sektorens behov samordnes i den nasjonale porteføljen. Prioritering gjennom den nasjonale 

styringsmodellen sikrer at de riktige tjenestene produseres. 

Den anbefalte bestiller-utførerrelasjonen gir et balansert forhold mellom direktoratet og 

tjenesteleverandøren, og organiseringen begrenser behovet for innkjøpskompetanse i 

direktoratet og koordineringsressurser i tjenesteleverandøren. 

3.6 Selskapsform, eierskap og selskapsstruktur 

Anbefalingen knyttet til selskapsform for tjenesteleverandøren tar utgangspunkt i NHNs 

organisering i dag. Dette medfører at tjenesteleverandøren blir et statsforetak, organisert 

som ett selskap med Helse- og omsorgsdepartementet som eier. Den anbefalte selskaps-

formen er administrativt enklest, og det er mest kostnadseffektivt å bygge videre på NHNs 

organisering. For de fleste praktiske formål er det ingen vesentlige forskjeller mellom 

organisering som et statsforetak og et statlig eid aksjeselskap. 

Det legges til grunn at eierstyringen ikke skal brukes til å styre innhold og retning på 

tjenesteleverandørens leveranser, men at dette skjer gjennom samstyringen i den nasjonale 

styringsmodellen. Sektorens behov for styring ivaretas dermed gjennom samstyringen, slik at 

eierskap ikke er avgjørende for god samstyring av e-helseutviklingen.  
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4 Vurdering av tiltaket 

4.1 Juridiske vurderinger 

Det er innhentet flere juridiske vurderinger fra Kluge Advokatfirma AS; to prinsipielle, knyttet 

til anskaffelsesrettslige spørsmål og selskapsform, samt en overordnet vurdering av den 

konkrete anbefalingen som fremkommer her. Denne siste vurderingen fokuserer på 

konkurranserettslige (anskaffelses- og statsstøtterettslige) forhold ved anbefalingen, da disse 

kan ha direkte betydning for hvordan tjenesteleverandøren organiseres og hvilke tjenester 

denne kan levere til sektoren. Det vil være nødvendig å gjøre mer inngående vurderinger 

som del av arbeidet med å planlegge gjennomføringen av tiltaket. 

Det er få anskaffelsesrettslige utfordringer ved dagens situasjon, da det i begrenset grad er 

knyttet betaling til de tjenestene som leveres til sektoren. Disse tjenesteleveransene faller 

dermed per i dag utenfor anskaffelsesregelverket. Tjenesteleveranser mellom direktoratet og 

NHN er basert på unntaket for egenregi. Ved innføring av brukerbetaling, vil offentlige 

aktørers tjenestekjøp fra tjenesteleverandøren bli omfattet av anskaffelsesregelverket. I den 

grad det er ønskelig å unnta disse anskaffelsene fra kravet om konkurranse, vil det være 

nødvendig å finne dekkende unntaksbestemmelser i anskaffelsesregelverket. Kluge har 

vurdert unntakene for egenregi, forskjellige enerettsmodeller og unntaket for offentlig-

offentlig samarbeid. Det er ingen av unntakene som per nå kan sies å gi et sikkert grunnlag 

for å unnta samtlige aktuelle tjenester fra konkurransekravet. Det er imidlertid så langt ikke 

gjort noen inngående vurdering av rettslige utfordringer og muligheter knyttet til de enkelte 

tjenestene. Basert på en overordnet vurdering, kan det se ut som det i hvert fall vil kunne 

etableres enerettsmodeller for flere av tjenestene, og at også de andre unntakene, under 

noen forutsetninger, vil kunne være anvendelige. Etablering av avgrensede eneleverandør-/ 

enerettsmodeller, vil også kunne være en hensiktsmessig del av regelverksarbeidet knyttet til 

innføring av (obligatorisk) brukerfinansiering. I verste fall vil man, ved å sentralfinansiere 

enkelte tjenester, også kunne unnta disse helt fra anskaffelsesregelverket. 

Kluge påpeker for øvrig at en modell der mer enn 20 % av tjenesteleverandørens aktivitet er 

rettet mot andre aktører enn mor og søsterselskaper, vil medføre at heller ikke de sistnevnte 

kan unnta sine tjenestekjøp basert på unntaket for egenregi. Her viser nyere rettspraksis at 

dette også gjelder der de øvrige aktørene er offentlige organer. I lys av dette, bør det foretas 

en ny vurdering av hvordan fordelingen av tjenesteleverandørens aktivitet kan og bør 

beregnes. Problemstillingen vil for øvrig kunne komme ytterligere på spissen dersom det 

innføres brukerbetaling fra sektoren. 

Vurderingene viser for øvrig at gjennomføringen av tiltaket ikke vil medføre nye 

statsstøtterettslige utfordringer. Gjennomføringen av tiltaket vil samtidig kunne være 

fordelaktig fra et støtterettslig perspektiv sammenholdt med dagens situasjon, fordi det sikrer 

en klarere rollefordeling mellom myndighetsutøvelse og tjenesteytelser. Dette legger 

forholdene bedre til rette for å kunne håndtere eventuelle støtterettslige utfordringer. 

Direktoratet kan ikke se at overføringen av oppgaver mellom direktoratet og tjeneste-

leverandøren vil medføre andre juridiske utfordringer, utover de som vil sette rammer for 

selve gjennomføringen, herunder for eksempel regulering som gjelder arbeidsforhold. 



Etablering av nasjonal tjenesteleverandør  

 

[Rapportnummer]  19 

 

All bruk av underleverandører vil uansett måtte skje i tråd med personvernregelverket og 

være basert på tilstrekkelige risikovurderinger, slik at personopplysninger ikke eksponeres 

for en uakseptabel risiko. Dataansvaret for de enkelte løsningene vil forbli hos den 

virksomhet hvor det er i dag, inntil det eventuelt besluttes noe annet. Direktoratet vil forbli 

dataansvarlig for løsningene som overføres til tjenesteleverandøren, og som sådan ha et 

ansvar for å følge opp informasjonssikkerheten overfor denne. 

4.2 Prinsipielle spørsmål og avveiinger 

Tiltaket reiser i liten eller ingen grad prinsipielle spørsmål som kan være til hinder for 

realisering. De ansattes rettigheter vil ivaretas, og det skjer ingen endring i fordelingen av 

oppgaver mellom privat og offentlig sektor. 

4.3 Gevinster og kostnader 

Etablering av en nasjonal tjenesteleverandør vil gi gevinster og kostnader for samfunnet. De 

som primært berøres av etableringen er ansatte i Direktoratet for e-helse og NHN, 

beslutningstakere i sektoren, Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet, Finansdepartementet, øvrige deler av NHN og Direktoratet for 

e-helse, samt leverandørmarkedet for e-helse. 

4.3.1 Gevinster ved ny organisering, finansiering og styring 

Den samlede gevinsten av etablering av en nasjonal tjenesteleverandør med nye styrings- 

og finansieringsmodeller er økt gjennomføringsevne i e-helseutviklingen. Med økt gjennom-

føringsevne menes da økt kvalitet, effektivitet og tempo i både leveranseoppgaver og 

myndighetsoppgaver. 

Økt gjennomføringsevne oppstår som følge av flere drivere: Tiltaket vil gi mer fleksible 

finansieringsmodeller, økt skalerbarhet, tydeligere skille i ansvars- og oppgavedeling, mer 

spesialiserte og profesjonaliserte fagmiljøer, tydeligere samstyring og økt bruk av markedet. 

Det antas at disse elementene over tid vil medføre økt oppslutning om arbeidet med 

nasjonale e-helseløsninger og vilje til å prioritere nasjonale tiltak. Drivere for økt 

gjennomføringsevne er illustrert i Figur 4-1. 

 

Figur 4-1: Drivere for effektene av ny organisering på e-helseområdet 

Utvikling av e-helseløsninger vurderes å stå sentralt for å løse eksisterende og fremtidige 

utfordringer i helse- og omsorgstjenesten. Sektoren er stor og viktig; SSBs helseregnskap 
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viser at utgiftene til samlede helsetjenester i 2017 utgjorde mer enn 340 mrd. kroner. Økt 

gjennomføringsevne i produksjon av e-helsetjenester, gjennom økt kvalitet, økt effektivitet og 

økt tempo, vurderes å være av stor betydning for samfunnet.  

Tydeligere ansvars- og oppgavedeling med avstand mellom forvaltning og forretning, vil øke 

gjennomføringsevnen og bidra til mer spesialiserte og profesjonaliserte fagmiljøer. Økt bruk 

av markedet og bedre utnyttelse av stordriftsfordeler, vil styrke gjennomføringsevnen 

ytterligere. Kombinert med profesjonalisering, mer fleksible finansieringsmodeller og økt 

skalerbarhet vil e-helseutviklingen kunne styrkes betraktelig ved gjennomføring av tiltaket. 

Direktoratet for e-helse får økte muligheter til å fasilitere en helhetlig digitalisering av 

helsesektoren, ved å styrke innsatsen innen nasjonal arkitektur, juridiske virkemidler, 

økonomiske analyser og strategisk analyse. Dette vil gi Helse- og omsorgsdepartementet en 

tydeligere rådgiver enn i dag. 

Gevinstene av tiltaket knytter seg til den samlede porteføljen av løsninger som i dag ligger i 

henholdsvis direktoratet og NHN. Gevinstene vil forsterke seg dersom porteføljen til 

tjenesteleverandøren i fremtiden utvides med nye tjenester. En slik utvidelse er sannsynlig 

ettersom store pågående prosjekter vil ha behov for en tjenesteleverandør. Denne typen 

potensielt fremtidig gevinst av tiltakene håndteres særskilt, se egen omtale i kapittel 4.4.  

4.3.2 Kostnader ved ny organisering, finansiering og styring 

Tiltaket gir forbigående kostnader knyttet til selve etableringen av en tjenesteleverandør. 

Tiltaket gir også et varig økt bemanningsbehov i både direktoratet og hos tjeneste-

leverandøren.  

Varig økt bemanningsbehov følger av nye arbeidsprosesser og aktiviteter i en ny ansvars- og 

oppgavefordeling, ny finansieringsmodell og hevet kvalitet i samstyringen. Direktoratet skal 

utvikle seg videre som myndighet, og tjenesteleverandøren skal utvikle seg for å kunne 

håndtere større og mer komplekse oppgaver. Det er foreløpig ikke klarlagt hvor mange nye 

årsverk det vil være behov for. Det er heller ikke klarlagt i hvilken grad nye årsverk vil kreve 

tilførsel av friske midler, eller om økt årsverksbehov delvis kan finansieres gjennom 

effektivisering. Det anslås foreløpig at den varige netto-merkostnaden til økt bemanning vil 

være 10-30 millioner kroner.  

Direktoratet har estimert kostnadene ved tiltaket sammenliknet med nullalternativet. 

Nullalternativet er en videreføring av dagens situasjon, med uendret oppgavefordeling, 

uendret samstyring og uendret finansiering. Estimatene må revideres frem mot endelig 

etablering dersom tiltaket besluttes  

Kostnadstyper som er belyst:  

• Engangskostnader i 2018 og 2019 dekkes over gjeldende budsjetter. Kostnader som 

dekkes over gjeldende budsjetter gir ikke behov for økte totalbudsjetter, men genererer 

likevel en samfunnsøkonomisk kostnad ved tiltaket fordi annen aktivitet må 

nedprioriteres. 

• Engangskostnader i 2020 dekkes dels over gjeldende budsjetter, men medfører også et 

behov for en engangstilføring av friske midler til direktoratet (se nedenfor). Engangs-

kostnadene som dekkes over gjeldende budsjetter er samfunnsøkonomiske kostnader. 
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• Varig endrede driftskostnader medfører behov for økte totalbudsjetter (2020 og frem-

over), det vil si et økt finansieringsbehov. Økte varige kostnader som ikke finansieres 

gjennom effektivisering må kompenseres ved økt bevilgning over statsbudsjettet eller 

endret prioritering. Disse kostnadene er også samfunnsøkonomiske kostnader ved 

tiltaket. 

• Virksomhetsoverdragelsen innebærer at kostnader flyttes mellom virksomhetene, selv 

om budsjettpostene er uendret. Disse kostnadene øker ikke totalbudsjetter, gir ikke et 

endret finansieringsbehov og er ikke samfunnsøkonomiske kostnader. 

 

Tabell 4-1 oppsummerer de samlede kostnadsvirkningene av ny organisering med utgangs-

punkt i premissene gitt i virksomhetsoverdragelsen. 

Kostnadsvirkninger Totalt 2018 2019 2020 2021=> 

Engangskostnader (mill. kr)      

Bruk av eksterne ressurser til utredning og 

implementering  

19,0 7,0 7,5 4,5 0 

Bruk av interne ressurser til utredning og 

implementering 

16,2 6,9 6,9 2,4 0 

Regnskapsteknisk kostnad som følge av 

flytting av ansatte* 

24,9 0 0 24,9 0 

Sum 60,1 13,9 14,4 31,8 0 

      

Varige kostnader (årlig endring, mill. kr)      

Økt antall årsverk (nettovirkning) 10-30 0 0 10-30 10-30 

Harmonisering av pensjonsordning 5,5 0 0 5,5 5,5 

Sum 16-36 0 0 16-36 16-36 

      

Samfunnsøkonomisk analyse      

Samfunnsøkonomisk nåverdikostnad (mill. kr)            170-430 (avhengig av netto nye årsverk) 

Ikke-prissatte kostnader                 Anses å ha mindre omfang 

* Skyldes endring av regnskapsprinsipp. Kommenteres nærmere under. 

Tabell 4-1: Oppsummering av kostnadsvirkninger ved tiltaket 

 

4.3.3 Samfunnsøkonomisk nåverdi 

Kostnadene knyttet til feriepenger og pensjon er ikke samfunnsøkonomiske kostnader fordi 

de ikke legger beslag på samfunnets ressurser (penger skifter eier, men forsvinner ikke). 

Øvrige kostnader i tabellen over utgjør de samfunnsøkonomiske kostnadene ved tiltaket. 
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De prissatte samfunnsøkonomiske kostnadene er behandlet i en nåverdianalyse. 

Direktoratet har lagt til grunn en levetid for tiltaket på 15 år, 4 prosent diskonteringsrente og 

0,8 prosent reallønnsvekst. Basert på dette er den samfunnsøkonomiske nåverdikostnaden 

beregnet til mellom 170 og 430 millioner 2018-kroner (inkludert 20 prosent skatte-

finansieringskostnad og relativt til nullalternativet), der den lave enden av estimatet 

representerer varige årlige kostnader på 16 millioner og den høye enden 36 millioner kroner. 

Det anses ikke som mulig innenfor en akseptabel usikkerhet, å gi anslag på kroneverdien av 

de identifiserte nyttevirkningene. I stedet illustreres det hvilken effektivisering som må til for å 

veie opp for tiltakets kostnader. Effektiviseringsbehovet beregnes med tre ulike perspektiver; 

effektiviseringen i helsevesenet totalt sett, effektiviseringen i helsevesenets IKT-funksjoner 

og effektivisering i direktoratet og tjenesteleverandøren. Det legges til grunn at 

effektiviseringen inntreffer det tredje året tjenesteleverandøren er i drift, og at 

effektiviseringen vedvarer i hele analyseperioden. 

Effektiviseringen som er nødvendig for å alene forsvare tiltaket er følgende (intervallet 

skyldes usikkerhet om størrelsen på et varig økt bemanningsbehov): 

1. En varig effektivisering av helsevesenet (kilde: SSBs helseregnskap) på 0,7 til 0,18 

promille. 

2. En varig effektivisering av IKT-funksjonene i helse- og omsorgstjenesten (anslått til 10 

mrd. kroner årlig) på 0,16 til 0,41 prosent. 

3. En varig effektivisering av direktoratet og NHN på 1,3 til 3,3 prosent. 

Dersom det legges til grunn at de fremtidige mulighetene som tiltaket gir (kapittel 4.4) også 

gir en betydelig positiv verdi, vil det kreve en lavere effektiviseringsgrad enn vist i disse 

eksemplene for at tiltaket skal være samfunnsøkonomisk lønnsomt. 

4.3.4 Økonomiske konsekvenser (budsjettmessige konsekvenser) 

Flyttingen av oppgaver mellom direktoratet og tjenesteleverandøren (NHN) gir ingen 

budsjettmessige konsekvenser. Dette fordi tjenesteleverandøren vil fakturere direktoratet for 

tjenestene som leveres, med et beløp som tilsvarer kostnadene som flyttes. Begge 

virksomhetene beholder derfor i utgangspunktet sine budsjetter. 

Engangskostnadene knyttet til utredningen, planleggingen og den praktiske imple-

menteringen av tiltaket, dekkes over gjeldende budsjetter i 2018 og 2019. Disse kostnadene 

gir ingen budsjettmessige konsekvenser, med unntak av de regnskapstekniske kostnadene 

knyttet til likviditetsbehovet ved overføring av årsverk mellom to virksomheter med ulike 

regnskapsprinsipper. Ved overgang fra kontantprinsipp i staten til periodiseringsprinsipp i 

foretak endres system for avsetning og utbetaling av feriepenger. Dette er resultat av at 

regnskap etter periodiseringsprinsippet krever regnskapsføring av feriepengeforpliktelser, 

mens regnskap etter kontantprinsippet ikke krever det. Staten pådrar seg feriepengefor-

pliktelsene uansett, men i regnskaper ført etter kontantprinsippet er ikke disse synlige før de 

utbetales. "Kostnaden" gjør staten hverken fattigere eller rikere. Dette er en teknisk 

disposisjon som innebærer å flytte kapital fra sentral stat til statsforetakets egenkapital, slik 

at foretaket kan bære forpliktelsen (skyldige feriepenger) regnskapsmessig. Avsetningene på 

24,9 millioner kroner, må enten dekkes inn gjennom tilføring av friske midler på direktoratets 

budsjett (tjenesteleverandøren fakturerer direktoratet for avsetningene), gjennom styrking av 

egenkapitalen hos tjenesteleverandøren eller gjennom redusert aktivitetsnivå. Alternativet 

med å belaste tjenesteleverandørens egenkapital er vurdert, men anses ikke å være 
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forsvarlig. Direktoratet og NHN anbefaler at kostnaden dekkes inn gjennom en engangs-

tilføring av friske midler til direktoratet. 

Varig økte driftskostnader som følge av økning i antall årsverk og endret pensjonskostnad for 

ansatte som overføres til tjenesteleverandøren får budsjettmessige konsekvenser. Det er 

behov for en økt bevilgning over statsbudsjettet til direktoratet på et sted mellom 16 og 36 

millioner kroner i 2020 og tilsvarende i 2021 og årene fremover. Det vil arbeides videre med 

å detaljere årsverksbehov og effektiviseringspotensial, slik at et mer presist 

finansieringsbehov fremkommer i starten av 2019. 

Tiltaket innebærer at sektoren skal finansiere FDV-kostnadene for de nasjonale løsningene.  

Budsjettmessige konsekvenser er oppsummert i Tabell 4-2. 

Budsjettmessige konsekvenser i mill. kr. 2020 2021 2022-> 

Likviditetsbehov feriepenger 24,9 0 0 

Økte varige årsverkskostnader samt økt 

pensjonskostnad 

16-36 16-36 16-36 

Totalt 41-61 16-36 16-36 

Tabell 4-2: Oppsummering av budsjettvirkninger ved tiltaket 

 

4.4 Fremtidige muligheter 

I tillegg til de identifiserte gevinstene av tiltaket vil den nye organiseringen, samstyringen og 

finansieringsmodellen gi fremtidige muligheter som har verdi. En slik fremtidig mulighet er at 

tjenesteleverandøren kan utgjøre et drifts-, forvaltnings- og anskaffelsesmiljø for fremtidige 

nasjonale e-helseløsninger som i dag er under planlegging. 

De pågår i dag flere prosesser der e-helsetjenester med stor betydning for sektoren er under 

utvikling. Dette gjelder for eksempel Helseplattformen og nasjonal kommunal løsning på 

EPJ-området. Slike prosjekter vil, dersom de blir vedtatt realisert, ha behov for en tjeneste-

leverandør som kan gjennomføre utvikling og/eller anskaffelser og som kan forvalte og drifte 

løsningene.  

Det er tenkelig at kombinasjonen av direktoratet og NHN slik virksomhetene er i dag, kunne 

fungert som en tjenesteleverandør for disse tjenestene. Dette vil imidlertid kreve en betydelig 

videreutvikling av dagens organisasjoner for å få på plass nødvendige kapabiliteter. Det 

antas at etableringen av en tjenesteleverandør vil legge et grunnlag som gjør det enklere og 

mindre kostbart å realisere disse store kommende tjenestene, sammenlignet med dagens 

situasjon.  

NHN og direktoratet har, gitt dagens tjenesteportefølje, begrenset erfaring med kliniske 

løsninger, prosess og beslutningsstøttetjenester for helsepersonell. For å kunne ivareta de 

nye løsningene må tjenesteleverandøren bygge opp nye kapabiliteter i henhold til 

programmenes behov og tidsplan for anskaffelse og innføring1. Utvikling av kapabiliteter og 

                                                
1 For detaljer, referer til rapporten «Veikart for realiseringen av målbildet for Én innbygger – én 

journal», Direktoratet for e-helse, 12. januar 2018. 
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modenhetsnivå som svarer til behovene til velferdsteknologisk knutepunkt, helseanalyse-

plattformen, nasjonal kommunal løsning og Helseplattformen i Midt-Norge vil sannsynligvis 

kreve to til tre år. Nødvendige kapabiliteter kan utvikles gjennom kompetanseutvikling, 

ansettelser og aktiv deltakelse i de forskjellige programmene. 

Når løsningene først er plassert hos tjenesteleverandøren, vil det også kunne realiseres stor-

driftsfordeler som ikke realiseres dersom det opprettes egne tjenesteleverandører for enkelt-

tjenestene. 

Gitt at disse kommende e-helsetjenestene er samfunnsøkonomisk lønnsomme, vil det være 

ønskelig at de realiseres så raskt som mulig. Det kan også argumenteres for at etableringen 

av en tjenesteleverandør muliggjør overtagelse av disse løsningene på et tidligere tidspunkt 

enn det som ville vært mulig ved en videreføring av dagens organisering. Dersom tjenestene 

plasseres hos tjenesteleverandøren, vil det kunne realiseres stordriftsfordeler og tjeneste-

integrasjon som ikke realiseres dersom det opprettes egne tjenesteleverandører for enkelt-

tjenester. Overtakelse av etablerte e-helsetjenester på et senere tidspunkt gir ofte lavere 

synergier fordi disse tjenestene kan være bygget med ulike infrastrukturer/plattformer, ha 

ulike kontrakter med underleverandører (f.eks. SLA), benyttet ulike verktøy og være 

implementert ved hjelp av ulike prosesser og praksiser.  

Risiko for forsinkelser og problemer i innføring av de nye løsningene vil være avhengig av 

forskjeller i modenhet og kapabiliteter mellom tjenesteleverandøren og alternative 

leverandører. Det er f.eks. ingen eksisterende e-helseleverandør som er godt posisjonert for 

å ta seg av nasjonal kommunal løsning eller helseanalyseplattformen i dag. Risikoen ved å 

bygge opp en alternativ leverandør vil derfor kunne anses som like høy som ved å bygge 

opp tjenesteleverandøren.  

Figur 4-2 sammenligner tidsplanen for etablering av tjenesteleverandøren med tidsplanen for 

Helseplattformen Midt-Norge og nasjonal kommunal løsning. 

 

Figur 4-2: Overordnede tidsplaner 

 

Helseplattformen planlegger i 2019 å inngå kontrakt med, én leverandør for en felles 

elektronisk pasientjournal for hele helsetjenesten i Midt-Norge. Helseplattformen er positive 
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til etableringen av en nasjonal tjenesteleverandør, men deres tidsløp tillater ikke at en 

nyetablert virksomhet uten tilstrekkelig kompetanse og erfaring fra drift av kliniske-, prosess- 

og beslutningsstøtteløsninger tar en ledende rolle på kort sikt. Det er ikke nok tid til å bygge 

kapabiliteter og oppnå et nødvendig modenhetsnivå for å kunne ivareta Helseplattformen. 

Helseplattformprogrammet etablerer derfor en egen tjenesteleverandør for drift og forvaltning 

av den nye løsningen. Denne tjenesteleverandøren forutsettes etablert med utgangspunkt i 

HEMIT og i samarbeid med Trondheim kommune og de andre aktørene i sektoren som 

deltar i programmet. Det blir derfor sannsynligvis først aktuelt for tjenesteleverandøren å ta 

ansvar for Helseplattformen dersom denne løsningen skal nasjonaliseres. Den fremtidige 

utviklingen i Helseplattformen, nasjonal kommunal løsning og veikartet for å realisere "en 

innbygger – en journal", vil være med å avgjøre hvordan dette skal håndteres.  

Anskaffelser og innføringsplaner til nasjonal kommunal løsning, velferdsteknologisk 

knutepunkt og helseanalyse plattformen tilsier at det vil være nok tid til å utvikle kapabiliteter 

og modenhet slik at tjenesteleverandøren kan ivareta disse løsningene. Dette forutsetter 

imidlertid at kapabilitetsoppbyggingen prioriteres og utføres som en koordiner oppgave 

mellom direktoratet og NHN i 2018 og 2019 frem mot etableringen. Gitt denne 

forutsetningen, vil tjenesteleverandøren kunne ta en ledende rolle i forvaltning og drift av 

disse løsningene. Dersom tjenesteleverandøren skal håndtere slike løsninger, innebærer det 

at disse inngår i den nasjonale porteføljen og underlegges den nasjonale samstyringen. 

Det er direktoratets oppfatning at denne opsjonen alene kan forsvare hele kostnaden ved 

omorganiseringen og etableringen av tjenesteleverandøren. Kostnadene ved å opprette flere 

tjenesteleverandører vil være høyere og gi lavere samordning og koordinering av e-

helsetiltak.  

4.5 Fordelingsvirkninger 

Ny finansieringsmodell vil medføre at sektoren, herunder kommunene, finansierer en større 

del av de nasjonale løsningene enn i dag. Dersom dette ikke kompenseres med økte 

bevilgninger til sektoren, vil dette være en fordelingsvirkning.  

Ansatte som overføres fra direktoratet til tjenesteleverandøren vil få noe økt pensjons-

sparing, på bekostning av staten. 

Utover dette vil ikke tiltaket medføre vesentlige fordelingsvirkninger. Dersom tiltaket 

finansieres av helsesektoren, vil kostnadene og nytten treffe i samme sektor.  

4.6 Gjennomføringsrisiko 

Det knytter seg lav gjennomføringsrisiko til tiltaket samlet sett. Selve etableringen av 

tjenesteleverandøren har begrenset kompleksitet, da det i stor grad er hele avdelinger/ 

seksjoner som flyttes fra én virksomhet til en annen. Arbeidssted og de mest vesentlige 

arbeidsbetingelsene forblir uendret. Dette gir en begrenset risiko for at nøkkelansatte sier 

opp, og en begrenset risiko for at kvaliteten på arbeidet blir skadelidende i overgangs-

perioden. Risikoen for at e-helsetjenestene blir utilgjengelige eller at informasjonssikkerheten 

ikke ivaretas, anses som lav og akseptabel.  

Uansett vil en prosess med etablering av en nasjonal tjenesteleverandør være en god 

anledning til en helhetlig gjennomgang av statsstøtterettslige forhold knyttet til leverandørens 
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tjenesteyting til sektoren, for å vurdere om det er juridisk risiko tilknyttet til enkelte av 

tjenestene. 

Implementering av nye modeller for styring og finansiering vil for aktørene i sektor kunne 

oppleves som en større endring enn selve etableringen av tjenesteleverandøren. Nye 

modeller for styring og finansiering vil i stor grad være reverserbare; dersom det oppstår 

uønskede virkninger, vil det være mulig å gå tilbake til tidligere modell, uten vesentlig 

kostnad. Endrede finansierings- og styringsmodeller gir i liten grad risiko for tjeneste-

leverandørens daglige drift. Det knytter seg således svært begrenset risiko også til denne 

delen av tiltaket. 

Det vil imidlertid alltid være noe risiko tilknyttet en omorganisering av denne typen, og det er 

derfor viktig at arbeidet med omorganiseringen er grundig, basert på erfaringer og med god 

ledelse. Et gjennomføringsprosjekt må baseres på anerkjent prosjektmetodikk og gjennom-

føres i tråd med beste praksis for risikohåndtering, herunder direktoratets anbefalinger 

knyttet til informasjonssikkerhet. 

Også en videreføring av dagens situasjon innebærer risiko. Utfordringene ved dagens 

situasjon kan bli tydeligere over tid, som en følge av økende oppgavevolum og mer 

komplekse e-helsetjenester. Det kan derfor argumenteres for at risikoen ved å videreføre 

dagens samlede modell er vel så høy som risikoen i det anbefalte konseptet. 

4.7 Administrative konsekvenser 

Tiltaket gir enkelte administrative konsekvenser.  

Det er behov for å gjennomføre noen eieroppgaver knyttet til overgangen til nasjonal 

tjenesteleverandør, blant annet sørge for at selskapet har den nødvendige kompetansen til å 

ivareta selskapets nye oppgaver, samt eventuelt gjøre endringer i vedtekter. Det må skje en 

konkret gjennomgang av om ansvar og oppgaver som overføres til tjenesteleverandøren er 

innenfor rammene av virksomhetens formålsbestemmelse2 eller om det er behov for 

tilpasninger i disse.  

Videre arbeid med detaljering av styrings- og finansieringsmodell vil kreve tett involvering av 

Helse- og omsorgsdepartementet og involvering fra sektoren. 

Etablering av tjenesteleverandøren gir ikke behov for endring av lover eller forskrifter. Data-

ansvaret for løsningene der ansvaret for utførelse av oppgaver overføres, forblir i direktoratet 

som i dag. Det må imidlertid vurderes om det er behov for å oppdatere eksisterende 

databehandleravtaler mellom virksomhetene i forbindelse med at tjenesteleverandøren får et 

utvidet operativt ansvar for løsningene. Videre må det vurderes om direktoratets plikt til å 

kjøpe og betale for tjenestene fra tjenesteleverandøren bør formaliseres, i og med at 

budsjettmidlene knyttet til direktoratets løsninger ikke overføres sammen med det operative 

ansvaret. Det er nærliggende å anta at dette best kan håndteres gjennom at det etableres en 

avtale mellom virksomhetene, som samtidig trekker opp de sentrale rammene for 

samarbeidet. 

Innføring av nye finansieringsmodeller vil antagelig kreve at det etableres rettslig grunnlag for 

dette, eventuelt også nye lovhjemler. 

                                                
2 Som nedfelt i stiftelsesdokumenter og vedtekter 
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5 Veien videre 

5.1 Arbeid frem til iverksetting av tiltaket 

Direktoratet og NHN vil arbeide videre med iverksetting av tiltaket, dersom det besluttes 

gjennomført. Det er lagt til grunn en etablering fra 1. januar 2020. Dersom hele eller deler av 

tiltaket skal realiseres tidligere må dette arbeidet fremskyndes. Direktoratet og NHN 

anbefaler at arbeidet igangsettes så raskt som mulig, basert på prinsippene som er etablert i 

utredningsfasen. Arbeidet omfatter oppgaver innenfor fire sentrale områder; kartlegging av 

tidligere erfaringer og endringsbehov, virksomhetsutvikling av tjenesteleverandøren, 

videreutvikling av samstyrings- og finansieringsmodellene og forberedelser i forbindelse med 

selve virksomhetsoverdragelsen. Oppgavene innenfor disse fire områdene er listet i Figur 

5-1 på neste side. 

5.2 Mulig overgang til alternativt konsept 

Direktoratet har også utredet et konsept der tjenesteleverandøren organiseres som et 

aksjeselskap med datterselskaper. Dette konseptet er ment å skulle ivareta et eventuelt 

behov for at aktører i sektoren skal kunne ha eierskap i tjenesteleverandøren. Konseptet 

åpner også opp for at tjenesteleverandøren kan ha flere bestillere, men at ett datterselskap 

alltid har direktoratet som eneste bestiller. En slik konsernmodell gjør det mulig for andre 

aktører å benytte tjenesteleverandøren, også for tjenester som ikke skal inngå i den 

nasjonale samstyringen. 

Dersom det skulle oppstå behov for slik endring i eierskap eller bestiller-utførerrelasjon, vil 

det være mulig å endre organiseringen av tjenesteleverandøren. Det vil være arbeid knyttet 

til å omdanne virksomheten til et aksjeselskap og til å skille ut datterselskaper, men dette vil 

være håndterbart, og vil kunne gjennomføres innenfor en relativt kort tidshorisont. Behovet 

for en eventuell endring som dette vil måtte vurderes jevnlig. 
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 Figur 5-1: Arbeidsoppgaver etter beslutning 
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6 Begrepsoversikt 

Begrep (alfabetisk) Forklaring av begrepet 

Forretningsmodell Forretningsmodellen besvarer hva som er oppdraget til en virksomhet, 

hva den skal ha ansvar for og hvilke oppgaver den skal løse, hva den skal 

levere til hvem, hvordan den skal styres, organiseres og finansieres.  

Forvaltning Oppdatering, videreutvikling og vedlikehold av IKT tjenester og løsninger. 

Omtales som forvaltning og brukes om IKT-forvaltning så lenge annet ikke 

er spesifisert. 

Løsning/produkt Løsning og produkt er tolket til å bety det samme, men blir brukt i ulike 

situasjoner. Løsning/produkt er logisk komponent, når den er satt sammen 

med andre logiske komponenter, realiserer en tjeneste. En løsning 

samvirker med arbeidsprosesser, organisatoriske og styringsmessige 

strukturer, kompetanse og kultur.  

Nasjonal portefølje Oversikt over IKT-tiltak i helsetjenesten som understøtter nasjonal e-

helsestrategi, har avhengigheter til prosjekter i den nasjonale e-

helsestrategien eller er avhengig av nasjonal innsats. 

Nasjonal 

styringsmodell for e-

helse 

 

En styringsmodell for e-helse er et sett med prosesser som sikrer riktig og 

effektiv bruk av digitalisering som verktøy for å oppnå helsepolitiske mål. 

For å sikre god påvirkning og forankring i prosessene er det etablert flere 

sektorsammensatte utvalg med tilhørende mandat.  

Nasjonale løsninger  

 

Nasjonale løsninger er løsninger som tas i bruk på tvers av sektoren, hvor 

det er behov for at det offentlige tar et helhetsansvar. Nasjonale løsninger 

skal oppfylle kriterier som per i dag er knyttet til, samfunnsverdier, 

fordelingshensyn og fellesgoder (jf. Rapport om IKT-organisering i helse- 

og omsorgssektoren). Kandidater til nasjonale løsninger foreslås lagt fram 

for beslutning i Nasjonalt e-helsestyre for å sikre forutsigbarhet og 

forankring. For nasjonale løsninger vil det stilles krav til en 

sektorsammensatt forvaltningsstyring og strategi som er i henhold til 

nasjonal e-helsestrategi. Eksempel på en nasjonal løsning i dag er 

helsenorge.no. 

Portefølje 

 

En portefølje består av tiltak som gjennom en prosess (definering) er valgt 

ut av et porteføljestyre. Tiltakene kan være i form av prosjekter, 

programmer, eller oppgaver (for eksempel forvaltningsoppgaver). Felles 

for tiltakene er at de til sammen bidrar til å realisere en strategi og at de 

har avhengigheter til hverandre. Avhengighetene kan skyldes at de deler 

knappe ressurser som finansiering, kompetanse, utviklingskapasitet e.l. 

Porteføljestyring 

 

Porteføljestyring er et verktøy for å realisere en strategi. Rammeverket for 

beste praksis for porteføljestyring er MoP (Management of Portfolios, 

Axelos), anbefalt av Difi. Se vedlegg Metode for beskrivelse av MoP. MoP 

deler porteføljestyring inn i to separate sykluser; definering og leveranse. 

Gjennom definering velger man ut de riktige tiltakene for gjennomføring og 

gjennom leveranse følges tiltakene opp slik at man gjennomfører tiltakene 

riktig. Tiltakene som velges gjennom definering utgjør en portefølje. 

Program Et program er en samling av prosjekter med et felles overordnet mål, som 

sammen skal bidra til forandringer og gevinster i en eller flere 
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 virksomheter eller sektorer. Det som kjennetegner et program er 

beskrevet i vedlegg Metode. 

Program- og 

prosjektstyring 

 

Prosjekter styres i henhold til prosjektveiviseren.no (Difi), som er en 

modell for overordnet prosjektstyring. Prosjektveiviseren baserer seg på 

PRINCE2 (Axelos). Programmer styres i henhold til MSP (Axelos). Begge 

rammeverkene er internasjonale og basert på beste praksis. Prosjekteier 

og programeier er ansvarlige for leveransene fra henholdsvis prosjekt og 

program innenfor rammene som er gitt av for eksempel et porteføljestyre. 

For å sikre god forankring vil de viktigste interessentene inviteres inn som 

deltagere i program- /prosjektstyrer for å delta i styringen innenfor 

programmets-/ prosjektets mandat. 

Prosjekt 

 

Et prosjekt er en midlertidig organisasjon etablert med den hensikt å 

levere ett eller flere produkter som bidrar til å realisere den avtalte 

Prosjektbegrunnelsen. Prosjekter kjennetegnes ved at oppgaven er av 

unik karakter, har gitte mål, med en avgrenset ramme for omfang-, tid- og 

kostnad. Bruk av prosjekt som arbeidsform gir ofte en positiv effekt for 

linjeorganisasjonen i form av større vekt på oppgaven, bedre styring av 

oppgaven og en god arena for tverrfaglig samarbeid. 

Tjenesteleverandørens 

portefølje 

Alle IKT-investeringer innen utvikling, forvaltning, infrastruktur og drift i 

hele helse- og omsorgstjenesten. 

Sourcing Sourcing er en strategisk beslutning om hvorvidt en oppgave skal løses 

med interne ressurser, eller om hele eller deler av oppgaven skal kjøpes 

fra en annen virksomhet. 

Tjeneste Summen av IT-produkter og -løsninger som koblet sammen leveres for å 

dekke et behov. ITIL-definisjon: "Et middel for å levere verdi til kunden ved 

å fremme resultat som kunden ønsker å oppnå uten å ha eierskap i visse 

kostnader og risikoer". 

Tjenesteeier/ 

løsningseier 

Omtalt i oppdragsbrevet som tjenesteeier. Utredningen benytter begrepet 

løsningseier. Har overordnet ansvar for tjenesten og har myndighet til å 

beslutte endringer i den innenfor gitte rammer. For tjenester som eies av 

staten, benyttes betegnelsen her om den virksomheten som utøver 

løsningseierskapet på vegne av staten, basert på delegasjon fra 

departementet. 

Tjenesteintegrasjon 

(Service Integration) 

Integrasjon handler om å integrere flere perspektiver (kunde, ressurs, 

support, osv.), prosesser (kjerne-, støtte- og styringsprosesser) og 

verdikjeder (egne og partneres) for å skape optimale tjenester for 

brukerne. 

Veikart Et veikart er en langtidsplan på høyt nivå som viser hvordan virksomheten 

utvikler seg strategisk mot et definert målbilde, som f.eks. beskrevet i et 

«blueprint». 

Virksomhetsutvikling Virksomhetsutvikling er oppgaver og aktiviteter som gjør at en virksomhet 

(enhet, selskap) fungere på etableringstidspunktet, om ett år og om fem 

år; dvs. det samlede settet av aktiviteter og oppgaver som gjør at 

virksomheten kan implementere sin strategi og nå sine mål. Dette kan 

være forbedringer innen organisasjon, kultur og ledelse samt 

utviklings/forbedringsprosesser relatert til kompetanse, løsninger og 

tjenester.  
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 Nasjonalt e-helsestyre 

Nasjonal e-helseportefølje: status 2018 og planlegging av 2019  

Forslag til vedtak 

Nasjonalt e-helsestyre tar saken til orientering. Innspillene som framkom i møtet tas med i videre 

prosess for planlegging av e-helseportefølje i 2019. 

Hensikt med saken 

Hensikten med saken er å:  

• Orientere om status for e-helseportefølje og planleggingen av 2019 

• Få innspill fra Nasjonalt e-helsestyre til overordnet prioritering av initiativ i Direktoratet for e-helse 

i 2019 

 

Bakgrunn 

For en redegjørelse for status vises det til vedlegg 6-a.  

Det ble gjennomført drøftinger knyttet til prioritering av tiltak i nasjonal portefølje 2019 i NUIT-møtet 

30.mai, Sak 16/18. Tilbakemeldingen fra NUIT-møtet viste at ulike aktører har ulike behov og i 

utgangspunktet ser ut til å ønske ulik prioritering. Både legemiddelområdet, nasjonal kommunal løsning 

og felles grunnmur ble trukket frem av enkeltaktører som områder som bør prioriteres høyest.  

Det ønskes innspill fra e-helsestyre til overordnet prioritering av nasjonale e-helse initiativ for 2019, 

spesielt knyttet til initiativ i Direktoratet for e-helse.  

 

Prioritering av initiativ i Direktoratet for e-helse 

Direktoratet for e-helse har meldt inn et behov for 21 tiltak til 2019-porteføljen. E-helses tiltak har i 2018-

porteføljen et totalt budsjettomfang på 353 mill. Omtrent halvparten av dette er finansiert gjennom 

samfinansiering. I den foreløpige 2019-porteføljen har estimert omfang for direktoratets tiltak økt til 674 

mill. Økningen skyldes overgang fra utredninger til gjennomføring og at et lavt ambisjonsnivå i 2018 fører 

til et oppdemmet behov. 

Til 

Dato 

Saksnummer 

Type 

Møte 5/18 

22.06.2018 

30/18 

Drøftingssak 

 

Fra 

Saksbehandler 

 

Christine Bergland 

Inga Nordberg 

 

Vedlegg 6 
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Direktoratet for e-helse har ansvar for nasjonale løsninger. Omfanget på forvaltning av de nasjonale 

løsningene øker årlig, ettersom løsningene i større grad tas i bruk og videreutvikles med nye tjenester 

Drøftingene i NUIT 30.mai viste at aktørene anerkjenner at det er behov for prioritering, men de ulike 

aktørene har ulikt syn på hva som bør prioriteres for 2019. Direktoratet ber derfor Nasjonalt e-helsestyre 

om innspill til prioritering av følgende hovedområder:  

- Legemiddelområdet 

- Nasjonal kommunal løsning 

- Felles grunnmur for digitale tjenester 

- Forvaltning av nasjonale løsninger 

 

Innspillene fra NUIT var: 

• Legemiddelområdet: Representanter fra spesialisthelsetjenesten uttrykte behov for å prioritere 

digitalisering av legemiddelområdet. Dette for å øke pasientsikkerheten, samt effektivisere 

tjenesten. 

• Nasjonal kommunal løsning: Representanter fra kommunene påpekte risikoen ved å utsette en 

modernisering av den kommunale EPJen, som skal løses gjennom EIEJ. Nasjonal kommunal 

løsning er et betydelig løft 

• Felles Grunnmur: Flere påpekte behovet for økt fokus på utvikling av en felles grunnmur for 

digitale tjenester. Spesielt er deler av dette området en viktig forutsetning for Helseplattformen og 

nasjonal kommunal løsning. 

• Forvaltning: Direktoratet for e-helse er ansvarlig for at de nasjonale e-helseløsningene forvaltes 

på et tilstrekkelig nivå og må ivareta dette på en ansvarlig måte. 

 

Finansiering en viktig faktor når det kommer til prioritering. Rammene for 2019 er ikke avklart, men det 

synes tydelig at det er vanskelig å prioritere alle de nevnte områdene over i parallell dersom man ikke 

løfter samfinansieringens nivå betydelig. 

Nasjonalt e-helsestyre bes gi innspill til Direktoratet for e-helse knyttet til: 

1. Overordnet prioritering 

2. Finansielle bidrag fra sektor: Parallell prioritering vil kreve økt finansiering. Nye 

finansieringsmodeller er under utarbeidelse, men vil ikke være klare til 2019. Kan for eksempel 

kommunene bidra til finansiering av forprosjekt for nasjonal kommunal løsning? Kan 

spesialisthelsetjenesten bidrar økt finansiering til digitalisering av legemiddelområdet?  



 Nasjonalt e-helsestyre 

Status på nasjonal portefølje 2018 og de foreløpige innspillene til 2019-porteføljen  

Bakgrunn 

Det henvises til sak 8/18 fra Nasjonalt e-helsestyret 14.3.2018 der til Nasjonal e-helseportefølje 2018 og 

prosess for planlegging av 2019-porteføljen ble tilsluttet.  

Direktoratet for e-helse har i mars og april gjennomført dialogmøter med aktørenes representanter i NUIT 

og NUFA. Formålet med møtene var å få innsikt i de ulike aktørenes planer for 2019 og identifisere 

aktuelle tiltak som bør meldes inn til nasjonal e-helseportefølje 2019. 27.4 var fristen for 

statusrapportering på tiltak i e-helseporteføljen 2018 og for foreløpig innmelding av tiltak for 2019. I NUITs 

møte den 30.5. ble status lagt fram. NUIT ble også invitert til å komme med innspill til den foreløpige e-

helseporteføljen generelt og på Direktoratets andel av porteføljen spesielt.  

Neste frist for rapportering og innmelding til nasjonal e-helseportefølje er 10.10. Det er videre planlagt at 

NUIT skal gi sin innstilling til 2019-porteføljen 22.11, med tilslutning i Nasjonalt e-helsestyre 6. 12. 

RHF-ene har gjennom foretaksprotokollene fra januar 2018 fått i oppdrag å melde inn og rapportere på 

strategiske IKT-tiltak til nasjonal porteføljestyring. Helse Midt-Norge og Helse Sør-Øst har rapportert ved 

rapporteringsfrist april. Helse Vest og Helse Nord har bekreftet at de vil rapportere sine prosjekter innen 

rapporteringsfrist i oktober. 

Tiltakene i nasjonal portefølje for 2019 prioriteres i prioriteringskategorier gitt tabellen nedenfor: 

Prioriterte prosjekter for 

gjennomføring 2019 

1 Prosjekter som er myndighetspålagt med øremerkede midler i 2019 

2 
Prosjekter som vurderes med høy grad av strategisk tilknytning, høy 

nytteverdi og akseptabel risiko 

Prosjekter utsettes, eller 
gjennomføres med redusert 

omfang i 2019 
3 

Prosjekter som vurderes med høy grad av strategisk tilknytning, høy 

nytteverdi og uklar risiko 

Prosjekter gjennomføres ikke 
i 2019 

4 
Prosjekter som vurderes å ha lav strategisk tilknytning, eller å ha lav 
nytteverdi og høy risiko selv om den strategiske tilknytningen er høy 

 

Kriterier for at tiltaket skal inkluderes i nasjonal e-helseportefølje er: 

• understøtter nasjonal e-helsestrategi 

• har avhengigheter til prosjekter i den nasjonale e-helseporteføljen eller nasjonal innsats 

• understøtter andre nasjonale strategier og som krever EPJ-utvikling 

E-helseportefølje med tiltakene i anbefalte prioriteringskategorier, legges frem for NUIT i november. 

Aktøren som melder inn tiltaket skal selv gjøre en vurdering av i hvilken grad tiltaket har: 

• Høy grad av strategisk tilknytning 

• Høy nytteverdi      

• Akseptabel risiko 

Direktoratet for e-helse vil ved utsendelse av rapporteringsmal og tilhørende veileder inkludere ytterligere 

beskrivelse av den skisserte inndelingen i prioriteringskategorier.  

Vedlegg 6-a 
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Status Nasjonal e-helseportefølje 2018 

Økt omfang 

Nasjonal e-helseportefølje 2018 består i april av 54 prosjekter med et omfang på 942 mill. Ved forrige 
rapportering bestod porteføljen av 47 prosjekt (* Program for felles infrastruktur og arkitektur (FIA) telt 
som 4 prosjekt) med omfang på 669 mill. Økningen i omfang er på nær 40%, og skyldes i stor grad 
innrapportering av prosjekter fra Helse Sør-Øst og Helsedirektoratet. SLV har ved denne rapporteringen 
angitt budsjett til to prosjekt som manglet ved forrige rapportering.  

Helse Vest og Helse Nord har bekreftet at de vil rapportere sine prosjekter i oktober. Dette vil medføre en 
ytterligere økning av totalomfanget på den nasjonale e-helseporteføljen. Se vedlegg 6-b for oversikt over 
Nasjonal e-helseportefølje 2018. 

Det er innmeldt 13 nye prosjekter til porteføljen gjennom rapporteringen i april. Prosjektene som er meldt 
inn til 2019-porteføljen og har pågående aktivitet og finansiering i 2018, er inkludert i Nasjonal e-
helseportefølje 2018. Det gjelder følgende prosjekter: 
 

ID Prosjekt/program Ansvarlig 
virksomhet 

Budsjett 2018 

137 Modernisering av reseptregisteret FHI Ikke oppgitt 
138 Oppfølgingsteam HDIR 10 mill. 
139 Primærhelseteam HDIR 47,5 mill. 

140 Pilotprosjekt ParkinsonNet Norge HDIR 7 mill. 

141 Internettbasert behandling av angst og depresjon i kommunen HDIR 6 mill. 

142 Regionalt laboratoriesystem HSØ 71 mill. 

143 Medikamentell kreftbehandling HSØ 32 mill. 

144 Regional kurve og medikasjon  HSØ 94 mill. 

145 DigiHelsestasjon KS/ 
KommIT 

9 mill. 

146 Ny ehelse-organisering E-helse 20 mill. 

 148 Nytt CMS/ publiseringsverktøy for helsenorge.no E-helse 1 mill. 
149 Digital førerrettsforvaltning E-helse 16,5 mill. 
154 Felles klinisk kunnskapsgrunnlag E-helse 1,8 mill. 

 
Siden forrige rapportering er 3 prosjekter tatt ut av porteføljen: 
 

ID Prosjekt/program Ansvarlig 
virksomhet 

Begrunnelse  

113 Persontilpasset medisin HDIR Ulike initiativ som ikke følges opp som prosjekt/ 
program 

134 Digital forvaltning av helsekrav for 
førerkort (Vilkår for førerrett) 

HDIR Overført til E-helse, nytt prosjekt 149 

135 Program RKL (Standardisering i DIPS 
Classic og Elektronisk kurve) 

HSØ HSØ har valgt å rapportere på utvalgte prosjekt i 
programmet og ikke programmet i seg selv 

 

Størrelse per aktør knyttet til eierskap: 

Aktør Størrelse (MNOK) Antall prosjekter 

Direktoratet for e-helse 363,2* 16 

Helsedirektoratet 214,7 12 

RHF-ene/ Nasjonal IKT 308,2 15 
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KS/kommunene 16,5 3 

Folkehelseinstituttet 17,2 4 

NHN 20,5 1 

SLV 1,8 3 

  942,1 54 

50% av direktoratet for e-helses andel av porteføljen er samfinansiert; 171,8 MNOK. 

 

Overordnet status og risiko 

Nær halvparten av prosjektene melder grønn status1. 

• 50 % av prosjektene (27 prosjekter) melder om grønn status 

• 39 % av prosjektene (21 prosjekter) melder om gul status 

• 2 % av prosjektene (ett prosjekt) melder om rød status 

• 9 % av prosjektene (5 prosjekter) har ikke oppgitt status. Disse er i tidlig fase.  
 

SLV sitt prosjekt 109 FEST for sykehus - strukturert legemiddelinformasjon for spesialisthelsetjenesten 
melder om rød status. Årsaken er at prosjektet mangler finansiering. Nasjonal IKT sitt prosjekt 102 
Forbedre legemiddelinformasjon og FEST (heretter SAFEST) melder avhengighet med rød status til dette 
prosjektet. Det er en pågående prosess i Helse- og omsorgsdepartementet for å løse problemstillingen 
som vil detaljeres i revidert oppdragsbrev til RHFene og i tillegg til tildelingsbrev til Direktoratet for e-
helse. 

 

Risikoprofilen på portefølje 2018 er relativt stabil siden januar 2018. Noen flere prosjekter melder om 
medium risiko. Fordeling av risiko er som følger: 

• 19 % av prosjektene (10 prosjekter) melder om grønn risiko 

• 67 % av prosjektene (36 prosjekter) melder om gul risiko 

• 4 % av prosjektene (2 prosjekter) melder om rød risiko 

• 11% av prosjektene (6 prosjekter) har ikke oppgitt risiko. 
 

Følgende prosjekter melder om høy risiko: 

 

ID Prosjekt/program Ansvarlig 
virksomhet 

Begrunnelse  Tiltak  

118 Innføring av digital 
patologi 

HMN Risiko for at sammenslåing av Sympathy 
trekker ut i tid, kan føre til forsinkelser i 
DPS-løsning. Å fortsette med tre 
Sympathy-installasjoner i HMN, øker 
kostnadene og reduserer reell nytteverdi.  

Ikke oppgitt  

142 Regionalt 
laboratoriesystem 

HSØ Manglende standardisering av regionale 
definisjoner (master data). Manglende 
regional plattform. 

Midlertidig etablere 
løsningen på eksisterende 
plattform og være pådriver 
for etablering av regional 
plattform. 

 

 

                                                                 
1 Merk at det er stor forskjell på granularitet på statusrapporteringen fra store programmer til små prosjekter 
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Status og videre arbeid med definering av Nasjonal e-helseportefølje 2019 

Innmeldte prosjekter/program til 2019-porteføljen 

I dialogmøtene la aktørene frem egne planer samt refleksjoner mht. hvilke prosjekter som bør ligge i den 
nasjonale porteføljen basert på følgende føringer: 

• Prosjekter som understøtter nasjonal e-helsestrategi 

• Prosjekter som har avhengigheter til prosjekter i den nasjonale e-helseporteføljen eller nasjonal 
innsats 

• Prosjekter som understøtter andre nasjonale strategier og som krever EPJ-utvikling 
 

Totalt er det meldt inn 59 prosjekter til 2019 porteføljen med et omfang i overkant av 1 mrd. Av disse er 
49 videreført fra 2018 og det er meldt inn 10 nye prosjektkandidater.  

I tabellen nedenfor listes foreløpige antall tiltak og budsjettall pr aktør innmeldt til 2019 til nasjonal 

portefølje 2019. Både estimert omfang og antall prosjekter er foreløpig, og vil endres. Merk at KS, og 

Folkehelseinstituttet ennå ikke har spilt inn estimert omfang på sine tiltak i 2019 og at porteføljen til 

Direktoratet for e-helse er tilnærmet fordoblet i omfang i forhold til i 2018: 

Aktør Størrelse (MNOK) Antall prosjekter 

Direktoratet for e-helse 674 21 

Helsedirektoratet 159 12 

RHF-ene/ Nasjonal IKT 193 18 

KS/kommunene 0 2 

Folkehelseinstituttet 0 3 

NHN 0 0 

SLV 42 3 

  1068 59 

 

Følgende 10 prosjekter er nye i nasjonal e-helseportefølje 2019: 

ID Prosjekt/program Ansvarlig 
virksomhet 

Foreløpig estimert omfang 
2019 

147 Digitale innbyggertjenester og økosystem helsenorge E-helse 50 mill. 
150 Reservedrift for helsenorge.no E-helse 5 mill. 

151 Reservedrift Kjernejournal E-helse 8 mill. 

152 Reservedrift Grunndata E-helse 8 mill. 

153 Grunndataløftet E-helse 8 mill. 

155 Felles anvendelse av grunndata i sentrale registre NIKT HF Ikke oppgitt 

156 Referansearkitektur interregionalt tjenestelag for integrasjon NIKT HF Ikke oppgitt 

157 Antibiotikastyring – indikasjonsbasert beslutningsstøtte og 
rapportering 

NIKT HF Ikke oppgitt 

158 Forenklet innrapportering til helseregistre NIKT HF Ikke oppgitt 

159 Tjenestebasert adressering - e-resept E-helse 5 mill. 
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Følgende fem prosjekter videreføres ikke i nasjonal e-helseportefølje 2019:  

ID Prosjekt/program Ansvarlig virksomhet Resultat 

84 DigiHelse Oslo Kommune  Etablert digitale innbyggertjenester knyttet til 
hjemmetjenesten på nasjonal plattform, inkl 
tjenesteavtaler og prismodeller. Utprøving i 9 
kommuner. Videre innføring fortsetter i regi  av KS 

58 eDÅR – elektronisk 
innrapportering til 
Dødsårsaksregisteret  

Folkehelseinstituttet Elektronisk innrapportering som medfører 
tidsbesparelser, økt datakvalitet og forbedret 
personvern.  Videre oppgaver tas i DÅR forvaltning 

47 Regional utvidelse av 
stamnettet 

NHN Ny nettinfrastruktur som kan realisere 
høytilgjengelige tjenester og samtrafikk mellom ulike 
deler av helsesektoren 

115 Anskaffe rammeavtale for 
publiseringsløsning for 
metodebøker 

NIKT HF Rammeavtale anskaffet. Kan gi økt kvalitet i 
kunnskapsgrunnlag som leger benytter.  

146 Ny e-helseorganisering NEO E-helse Planlagt virksomhetsendring iverksatt. 
Etableringsprosjekter igangsettes i Direktoratet for 
e-helse og NHN i 2019  

 

Basert på informasjon fra aktørenes rapportering og gjennom dialogmøtene er det gjort noen 

overordnede analyser av 2019-porteføljen.  

Totalinvesteringer og gevinster 

For først gang ble aktørene ved rapportering i april bedt om å oppgi et mer helhetlig bilde av kostnader og 

gevinster, herunder totalinvestering, forventede forvaltningskostnader og antatt levetid. Det ble ikke 

rapportert inn tilstrekkelig data for å kunne gi et realistisk helhetsbilde i denne omgang, men 

datagrunnlaget vil forbedres gjennom prosessen.  

Gitt innkomne estimater anslås det at nasjonal e-helseportefølje representerer en totalkostnad på 4,5 

mrd. Det er viktig å presisere at det mangler informasjon fra 40% av prosjektene i porteføljen og man 

kjenner heller ikke til hvilke metoder som er benyttet av i de ulike prosjektene for å estimere totalkostnad.  

Størrelsesfordeling på totalkostnad for prosjektene er: 

• Under 10 mill.: 8 prosjekter (13%) 

• 10-100 mill.: 18 prosjekter (29%) 

• Over 100 mill.: 10 prosjekter (18%) 

 

Porteføljekontoret har definert gevinstmodenhet knyttet til i hvor stor grad det arbeides med 

gevinstrealisering i prosjektene. 94% av prosjektene som er i plan- og gjennomføringsfase anses for å ha 

medium til høy gevinstmodenhet, noe som tyder på at det jobbes systematisk med gevinster. Omtrent 1/3 

av disse prosjektene har kvantifisert gevinstene i kroneverdi.  Vurderingen er at aktørene har fokus på 

gevinstarbeidet, men ytterligere kvantifisering av gevinster vil muliggjøre bedre måling av effektene av 

den nasjonale porteføljen. Gevinstmodenheten har steget i perioden nasjonalt porteføljekontor har fulgt 

opp dette. 

Forutsetninger som prosjektene i porteføljen legger til grunn for å kunne ta ut forventede gevinster 

Aktørene oppgir at totalt 86 kritiske forutsetninger som må være tilstede for at gevinster skal kunne tas ut 

etter at prosjektene er levert. Som tidligere er behov for EPJ-utvikling den vanligste forutsetningen for å 

kunne ta ut gevinster. Nesten halvparten av de kritiske forutsetningene er knyttet til EPJ-utvikling, med en 

relativt lik fordeling av EPJ-utvikling hos spesialisthelsetjenesten, kommunen og hos fastlege.  
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Avhengigheter som er nødvendige for å kunne levere prosjektene 

Det er rapportert inn 97 avhengigheter som må være tilstede for at prosjektene skal kunne levere sine 

resultater som planlagt, over halvparten av disse vurderes av prosjektene til å være av høy kritikalitet. Et 

høyt antall kritiske avhengigheter betyr at mange prosjekter er avhengige av leveranser fra andre for å 

kunne levere. Ca 70% av avhengighetene er relatert til felles grunnmur for digitale tjenester, herunder 

kategorisert som: 

• Personvern og informasjonssikkerhet 

• Standarder, kodeverk og terminologi 

• Infrastruktur og felleskomponenter 

• Regelverk 

 

Fire avhengigheter er rapportert som kritiske og med rød status (siste kolonne indikerer frist for når 

prosjektet anser at avhengigheten må være innfridd) 

ID Prosjekt/program Ansvarlig 
virksomhet 

Beskrivelse av avhengighet Frist 

11 EPJ-løftet E-helse Innføring av ID i returnerte prøvesvar til fastlege fra 
foretak og private aktører. Helt avgjørende for 
kontroll at ID i innsendingen returneres (EPJ-løftets 
løsning vil ikke fungere uten retur av denne ID-en) 

2018 

100 MF Helse E-helse HelseID må innføres i sektor (v/ev forsinkelse 
oppfylles ikke SKDs sikkerhetskrav og Helse må 
finne annen løsning) 

2019 

112 Nasjonal laboratoriedatabase FHI Etablering av nasjonal laboratoriedatabase i ht 
ønsket konsept, krever endringer i lovverket, bl.a. 
Pasientjournalloven. En nedskalert versjon vil kun 
kreve mindre endring i forskriftene. 

Ikke 
fastsatt 

64 Fødselsepikrise til 
helsestasjon 

KS/KommIT Prosjektet er avhengig av at helseforetakene sender 
eller tilgjengeliggjør strukturert fødselsepikrise til 
helsestasjonene 

Des. 2022 

 

Videre prosess for å planlegge 2019-porteføljen 

E-helse fortsetter arbeidet med planlegging av 2019 i henhold til tilsluttede prosess.  

Strategisk tilknytning var prioriteringskriteriet som i 2018 ble tillagt størst vekt. Prosjektene i foreløpig 

2019-portefølje er så langt fordelt mellom de 6 strategiske områdene, hvorav prosjektene tilknyttet 

område 2 er ytterligere fordelt mellom innsatsområder, dvs. til følgende område: 

• 2.1 Involvere innbyggere 

• 2.2 Sikre kontinuitet i ansvarsoverganger 

• 2.3 Legemiddelhåndtering 

• 2.4 Akuttmedisinsk kjede 

 

Figuren nedenfor viser fordelingen av foreløpig porteføljen.  
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I tillegg til områdene ovenfor krever forvaltning av de nasjonale løsningene (helsenorge.no, kjernejournal, 

e-resept og grunndata) ressurser. 

Dersom man antar at direktoratet for e-helse har en økonomisk ramme i 2019 som er omtrent på samme 

nivå som i 2018, vil dette kreve svært krevende prioriteringer.  

Oppsummert står man ovenfor en situasjon der man på overordnet nivå ser ut til å måtte prioritere 

mellom følgende områder i 2019: 

• Digitalisering av legemiddelområdet 

• En innbygger- en journal: Nasjonal kommunal løsning 

• Felles grunnmur for digitale tjenester  

• Forvaltning av nasjonale løsninger 

 

 



Nasjonal e-helseportefølje 2018
Nasjonal e-helseportefølje for 2018 Vedlegg 6-b

Budsjett 

2018

Prioriterings-

kategori 2018
ID Prosjekt-/ programnavn Ansvarlig virksomhet

Prosjekteier/ 

Programeier
Fase for 2018 Status

Budsjett 

2018 

(MNOK)

E-helse HDIR RHF NIKT Kommune FHI NHN

Fastlege 

(takst-

forh.)

Andre

1 11 EPJ-løftet E-helse Inga Nordberg Gjennomføring Grønn 20 20

1 81 Prosjekt Én innbygger - én journal E-helse Christine Bergland Konsept Gul 50 50

2 111 Helseplattformen Helse Midt-Norge RHF NN Gjennomføring Grønn 0

2 114 Digital patologi NIKT HF Lisbet Sviland Gjennomføring Gul 8,2 8,2

2 118 Innføring av digital patologi Helse Midt-Norge RHF Harald Aarset Gjennomføring Gul 9,9 7,4 2,5

2 119 HMN Lab Helse Midt-Norge RHF
Klinikkleder Gilda 

Opland
Gjennomføring Grønn 0

2 142 Regional laboratoriestystem Helse Sør-Øst RHF Eli Stokke Rondeel Gjennomføring Gul 71 71

2 154 Felles klinisk kunnskapsgrunnlag NIKT HF Geir Tålloli HNRHF Konsept 0 1,8 1,8

2 3 Digital dialog fastlege (DDFL) - videreføring E-helse Bodil Rabben Gjennomføring Gul 9 1,5 7,5

2 14 Pilotere og innføre multidose i e-resept nasjonalt E-helse Hilde Lyngstad Gjennomføring Gul 3,9 3,9

2 51 Vestlandspasienten/ Alle møter Helse Vest RHF Hilde Christiansen Gjennomføring Grønn 34 34

2 64 Fødselsepikrise til helsestasjon KS/KommIT Line Richardsen Realisering Gul 0,1 0,1

2 83
DIS – Digitale innbyggertjenester for 

spesialisthelsetjenesten
NIKT HF Øyvind Nottveit Gjennomføring Gul 20 20

2 84 DigiHelse Oslo kommune Endre Sandvik Gjennomføring Gul 7,4 2,4 5

2 108 Endring av standard for legemiddelinformasjon SLV Helga Festøy Planlegging Grønn 1,8 1,8

2 116 Legemidler og kjernejournal i PLO E-helse Hilde Lyngstad Gjennomføring Gul 6,1 6,1

2 117 Digitalisert individuell refusjon legemidler HDIR

Hans Martin 

Hovengen/Steinar 

Marthinsen

Planlegging Grønn 5 5

2 122 Velg behandlingssted - avtalespesialister HDIR Steinar Mathisen Konsept 0 1,8 1,8

2 123
DIGI-UNG (tidl. Samordning og videreutvikling av 

digitale helsetjenester for ungdom)
HDIR HDIR Konsept Gul 5 5

2 124 Pakkeforløp pysikisk helse og rus HDIR Gitte Huus Gjennomføring Gul 16,5 11,2 5,3

2 126 Sentral forskrivningsmodul (SFM) E-helse Hilde Lyngstad Gjennomføring Grønn 17 17

2 128
Kjernejournal - Innsyn journaldokumenter for 

helsepersonell på tvers
E-helse Hilde Lyngstad Planlegging 0 6 6

2 138 Oppfølgingsteam HDIR Kristin Mehre Planlegging Grønn 10 10

2 139 Primærhelseteam HDIR Kristin Mehre Gjennomføring Grønn 47,5 47,5

2 140 Pilotprosjekt ParkinsonNet i Norge HDIR Johan Torgersen Konsept Grønn 7 7

2 141
Internettbasert behandling for angst og depresjon i 

kommunen
HDIR

Per Mange 

Mikaelsen
Planlegging Grønn 6 6

2 143 Medikamentell kreftbehandling Helse Sør-Øst RHF Eli Stokke Rondeel Gjennomføring Gul 32 32

2 144 Regional kurve og medikasjon Helse Sør-Øst RHF Eli Stokke Rondeel Gjennomføring Gul 94 94

2 145 DigiHelsestasjon KS/KommIT KS/KommIT Konsept 0 9 9

2 148 Nytt CMS/publiseringsløsning for helsenorge.no E-helse Fredrik Glorvigen Gjennomføring Grønn 1 1

2 149
Digital Førerettsforvaltning

E-helse Hilde Lyngstad Konsept Grønn 16,5 3 1,5 12

3 102
Forbedre legemiddelinformasjon og FEST (tidligere 

SAFEST realisering)
NIKT HF Gisle Fauskander Gjennomføring Gul 32,3

3 109
FEST for sykehus - strukturert legemiddelinformasjon 

for spesialisthelsetjenesten
SLV Helga Festøy Planlegging Rød 0

4 120 Pasientsikkerhetsvarsler til innbygger og fastlege SLV Helga Festøy Konsept Gul 0

1 107 Helsedataprogrammet E-helse Bodil Rabben Konsept Grønn 102 22 80

1 121 En vei inn -  hovedprosjekt HDIR
Anne-Grete 

Skjellanger
Konsept Grønn 9,4 1 6 2,4

1 129 GREP - NPR og KPR HDIR Stein Olav Gystad Gjennomføring Grønn 22 4,5 17,5

2 58
eDÅR - Elektronisk innrapportering til 

Dødsårsaksregisteret  
FHI Gun Peggy Knudsen Gjennomføring Gul 12 6 6

2 60 Nasjonalt infeksjonsregister FHI Geir Bukholm Planlegging Gul 5 5

2 125
Generisk funksjonsvurderingsverktøy for rehabilitering i 

spesialisthelsetjenesten
HDIR Kristin Mehre Planlegging Grønn 2,5 2,5

2 136
Elektronisk datafangst pasientsikkerhetsprogrammet 

konseptfase 
NIKT HF

Anita Schumacher 

Ahus
Konsept Grønn 1,3 1,3

2 137 Modernisering av Reseptregisteret FHI Marta Ebbing Konsept Grønn 0 0

3 112 Nasjonal laboratoriedatabase FHI Geir Bukholm Planlegging Gul 0,2 0,2

1 5 Nasjonalt program for velferdsteknologi HDIR Kristin Mehre Gjennomføring Grønn 82 30 52

1 100
Felles samarbeidsprosjekt for modernisering av 

Folkeregister i helse- og omsorgssektoren (MF Helse)
E-helse Norunn Elin Saure Gjennomføring Gul 22,3 20 2,3

2 21 Program for Felles infrastruktur og arkitektur (FIA) E-helse Inga Nordberg Gjennomføring Grønn 70 20 25 25

2 47 Program for kodeverk og terminologi E-helse Inga Nordberg Gjennomføring Grønn 24 18 6

2 57 Regional utvidelse av stamnettet Norsk Helsenett SF Frode Johansen Gjennomføring Gul 20,5 20,5

2 101 Robust Mobilt Helsenett NIKT HF Jon Mathisen (UNN) Gjennomføring Grønn 3,2 3,2

2 115
Anskaffe rammeavtale for publiseringsløsning for 

metodebøker
NIKT HF Per Meinich HSØ Gjennomføring Grønn 0,5 0,5

2 132 PKI infrastrukturløsning Helse Midt-Norge RHF Frode Opsahl Gjennomføring Grønn 0

4 131 API økosystem E-helse Fredrik Glorvigen Konsept 0 0,5 0,5

2 133 Nasjonal e-helsemonitor E-helse Karl Vestli Gjennomføring Grønn 3,4 3,4

2 146 Ny e-helseorganisering NEO E-helse Karl S. Vestli Konsept Grønn 20 10 10

942,1

Kostnadsfordeling 2018

Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring

Felles grunnmur for digitale tjenester

Helsehjelp på nye måter

Bedre bruk av helsedata

Bedre sammenheng i pasientforløp

Digitalisering av arbeidsprosesser

Program Kodeverk og Terminologi står oppført med tilsammen 8,5 mill. som 
finansieres av andre prosjekter/programmer. 
8,5 mill. er derfor fratrukket totalsummen her
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