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5 anbefalinger i rapporten  

IKT-organisering i helse- og 

omsorgssektoren

knyttet til 

Bærekraftig finansiering av 

nasjonale e-helsetiltak må 

sikres

Felles grunnmur for digitale 

tjenester må etableres

Juridiske virkemidler bør 

utvikles og tas i bruk

Nasjonale fagmyndigheter 

må styrkes

Nasjonal styringsmodell bør 

videreutvikles

Økt gjennomføringsevne 

gjennom nasjonal styring av e-helse

https://ehelse.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/12/Rapport - IKT-organisering i helse- og omsorgssektoren.pdf


Bruk av juridiske virkemidler

 Direktoratet har gitt et overordnet bilde av behovene for sterkere virkemidler både på kort og lang 
sikt, knyttet til områdene: 
 Nasjonal styringsmodell for e-helse 

 Felles grunnmur for digitale tjenester 

 Nasjonal e-helseplattformer og tjenester 

 Utviklingen må skje trinnvis etter hvert som tiltakene konsekvensutredes

 Direktoratet vektlegger et fortsatt godt samarbeide med og gode forankringsprosesser i sektoren

 Andre virkemidler som f.eks. finansiering bør vurderes i tillegg til de juridiske, for å understøtte 
gjennomføring av en regulering
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Ny St. Meld om Helsenæringen

 Ny stortingsmelding skrives i et samarbeid mellom NFD og HOD

 Direktoratets hovedbudskap i sine innspill 15.05:

 Realiserering av nasjonale strategier og mål

 Tydelig avklaring av et fremtidige samspill

 Marked skapes med innovasjonsmetodikk som verktøy

 Forutsetninger og premisser for vekst må identifiseres, tydeliggjøres og  understøttes



Forutsetninger og muligheter

Organisatoriske

Kunnskap og 

kompetanse

Finansielle og 

politiske

Personvern og 

informasjons-

sikkerhet

Bærekraftig 

leverandørmarked

Teknologiske 

muligheter

Operasjonalisering 

og tydeliggjøring av 

samarbeid i 

økosystem

Riktige leveranser effektivt 

Forretnings- og 

finansieringsmodeller

Innebygget i 

løsninger

Det nye norske 

fortrinn?

Sikre skalerbarhet og 

globalt potensiale

Nasjonale 

løsninger/tungvekts IT

og disruptive

teknologier

Innovasjon som 

verktøy og metodikk

Styrer, tilrettelegger 

og er pådriver for 

gode e-

helseløsninger. 

Helsepolitiske/samfunnsøkonomiske 

mål

Skape marked 

for 

helsenæringen

Direktoratet for e-

helse fremmer 

sektorens behov
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Velferdsteknologisk knutepunkt

Realiseringsstrategi

Utprøving

Utredning

2017
2019

Realisering 

2018



Status velferdsteknologisk knutepunkt

Utprøving
• Leveransepakke 1 satt i produksjon for Oslo 

kommune den 24/5
Hendelser fra ca. 270 medisindispensere registreres 
automatisk i EPJ (ca. 600 registreringer per døgn)

• Det arbeides videre med leveranser til Bodø 
kommune, Bærum kommune og Skien 
kommune, i tillegg til mer funksjonalitet til 
Oslo

• Det opparbeides fortløpende erfaring med 
forvaltning og videreutvikling av 
knutepunktet
Skal dekke alle tre EPJ leverandører, nye VFT-leverandører, 
påkobling av nye kommuner med allerede utviklet 
funksjonalitet

Utredning
• Alternativer for veien videre er definert i 

samarbeid med kommuner, leverandører, KS, 
NHN og E-helse

• Alternativene vil bli diskutert med HOD ila 
juni

• Anbefalt alternativ skal etter planen leveres 
til HOD innen 1. oktober
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KonsumentMelding om fødsel

«Eksisterende elektroniske løsning 
oppgraderes for tildeling av 

fødselsnummer fra modernisert 
folkeregister»

Felles samarbeidsprogram for modernisering av folkeregisteret i helse og omsorgssektoren

Melding om dødsfall

«Tilrettelegger enhetlig 
informasjonsgrunnlag 

tilpasset sektorens behov for 
tilgjengelighet til 

folkeregisterinformasjon»

«Fra 3-lags papirskjema til elektronisk 
løsning som også omfatter melding 

om dødsårsak»

Modernisering av Folkeregister



MF Helse – overordnet plan (forbehold finansiering 2019+)

2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022

høst vår høst vår høst vår Høst vår Høst vår høst vår

Konseptfase 

Planfase 

Gjennomføring

Melding om dødsfall 
Utvikling Utprøving

Melding om fødsel
Utvikling Utprøving

Konsument
Utvikling 

#1

Utprøving 

#1

Utvikling 

#2

Utprøving 

#2

Dagens folkeregister (DSF) 

Modernisert folkeregister (MF)

Planlegge 

(5 spor)
Innføre (moderniserte) tjenester

Innføre nye tjenester

Innføring

Innføring



Orientering fra Direktoratet for e-helse

Stortingsmelding om helsenæringen

1

2

IKT-forskriften 

3

4

Velferdsteknologisk knutepunkt

5

Modernisering av Folkeregisteret

HelseID

6 Strategisk innretning grunnmur



HelseID løser opp i plunder og heft

• HelseID legger til rette for god 

brukervennlighet og skjuler 

kompleksitet

• HelseID muliggjør enhetlig 

pålogging til e-helseløsninger, 

støtter «single sign-on», og legger 

til rette for deling av data- og 

dokumenter

• Sektoren må nå sikre at egne 

ansatte har en e-ID som kan 

fungerer både med lokale og 

nasjonale e-helseløsninger for å 

utnytte mulighetene med HelseID



Bistand til sektoren for innføring av HelseID

► Løpende støtte for å ta i bruk felleskomponenten

Opplæring og kunnskapsspredning

► Opplæringstilbud for å sikre økt kompetanse i 

sektoren

► Opplæringspakke for et varig kurstilbud

Videreutvikling av HelseID

► Nye behov

Tjenestetilbydere/tjenester

► Modernisert Folkeregister Helse og eDÅR

► Nasjonal kjernejournal
(enkel pålogging, tett integrasjon kritisk informasjon og 

legemidler, deling av dokumenter, PLO)

► Pasientens legemiddelliste

► Nasjonale medisinske kvalitetsregistre

► Kreftregisteret

► Yrkesdoseregisteret

► M.fl.

Identitetstilbydere

► Helseregioner

► Kommuner/kommunesamarbeid

Brukerorganisasjoner

► Alle

Pågående aktiviteter i FIA-programmet



Det er viktig å forstå at HelseID 

er en muliggjører, ikke en 

selvstendig løsning eller ny e-ID

Innføring må gjøres i regi av 

prosjektene som tar i bruk 

HelseID.

Gevinstene kommer først når 

HelseID tas i bruk av tjenestene, 

og vil øke i takt med utbredelsen

Målet er at HelseID skal

benyttes i alle nasjonale e-

helseløsninger og at sektoren 

gradvis skal ta løsningen i 

bruk
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Felles grunnmur for digitale tjenester⎹ Strategisk retning

Side 29

VISJON

Et enklere helse-Norge

MISJON

Grunnmuren legger til rette for 

effektiv og sikker elektronisk 

samhandling i helse- og 

omsorgssektoren.

MÅL

• Sikre enhetlig styring og 

forvaltning av felles grunnmur 

for digitale tjenester

• Utvikle felles byggeklosser 

som legger til rette for enhetlig 

samhandling på tvers

• Ta i bruk felles kodeverk og 

terminologi for å legge til rette 

for sømløs informasjonsflyt

• Styrke informasjonssikkerhet 

og personvern knyttet til 

samhandling på tvers

Felles grunnmur for digitale tjenester er en forutsetning for samhandling mellom aktørene i 

helse- og omsorgssektoren. Den består av kodeverk og terminologi, felles grunndata, 

felleskomponenter, felles krav og retningslinjer samt felles infrastruktur. 

BESKRIVELSE



Felles grunnmur for digitale tjenester⎹ Anbefalt målbilde 2023

Side 30

Byggeklossene kan ha forskjellige 

eiere, men er underlagt felles 

styrings- og forvaltningsmodell

STYRING OG 

FORVALTNING

FORMÅL

Grunnmuren løser 

felles behov

ANVENDELSE

Grunnmuren legger til rette for effektiv og sikker 

elektronisk samhandling i helse- og omsorgssektoren



Felles grunnmur for digitale tjenester⎹ Byggeklosser

Side 31

Kodeverk og terminologi 

sikrer entydig bruk av 

begreper og relasjoner 

mellom dem, og består 

av koder for bruk i IKT-

systemer. 

Felles infrastruktur legger 

til rette for effektiv og 

sikker deling av 

informasjon og økt bruk 

av mobile enheter 

gjennom et 

høytilgjengelig helsenett.

Felleskomponenter 

løser behovet en gang, 

og nyttiggjøres av flere 

IT-løsninger, fremfor at 

hver enkelt virksomhet 

bygger funksjonaliteten 

for seg selv. 

Felles krav og 

retningslinjer er styrende 

dokumentasjon som 

regulerer deling av 

informasjon mellom 

aktørene, ivaretakelse av 

informasjonssikkerhet og 

personvern, mm. 

Felles grunndata består 

av opplysninger om 

helsepersonell, 

organisasjon, tjenester, 

behandlingssteder, 

adresser, m.m., og er 

nødvendig for å etablere 

sikker og helhetlig 

samhandling mellom 

aktørene.



Forslag til vedtak

Nasjonalt e-helsestyre tar sakene til orientering.
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Nasjonalt e-helsestyre 22.6.2018

Delbeslutning og videre strategi for SNOMED CT i Norge



Hvorfor trenger vi felles språk?

Side 35

Innbyggere Helsepersonell Myndigheter/eiere Politikere/forskere Leverandører

Standardisert språk legger til rette for sømløs informasjonsflyt

Jeg vil forstå informasjon 

om meg selv
Jeg vil ha enkel, effektiv 

og sikker arbeidsstøtte 

Jeg trenger data av høy 

kvalitet for å ta riktige 

beslutninger

Jeg trenger data av høy 

kvalitet for å gjøre riktige 

vurderinger 

Jeg trenger standarder for 

å utvikle løsninger av høy 

kvalitet



Helsedata-/informasjon

Dataprodusent

Nasjonal Kommunal Løsning (EIEJ), 
Helseplattformen (HP)
Regional EPJ-konsolidering 

Felles grunnmur for digitale tjenester

Program for Kodeverk og Terminologi (PKT)

Helsedataprogrammet (HDP)

Datakonsument



 Beslutningen om innmelding i SNOMED International 
ble tatt av Direktoratet for e-helse på bakgrunn av 
konseptutredning som fikk tilslutning i

 E-helsestyret 6.6.2016 (sak 24/16)

og

 Helse- og omsorgsdepartementet 24.8.2016

 Innmelding sendt 11.10.2016

 Formell oppstart av medlemskap 1.1.2017

Side 37

Hvordan ble beslutningen om innmelding i SNOMED 
International tatt?



Hva innebar innmeldingen?

 Beslutning om innmelding juni 2016 markerte starten på en utforskningsperiode

 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):

Side 38

 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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Forankring Terminologi og kodeverk visjon og konseptbeskrivelse

Tilslutning og støtte fra:

• Programstyret i Kodeverk og Terminologi 11. april

• Fagutvalget (NUFA) 25. april

• Helseplattformens programstyre 29.mai

• Interregionalt fagdirektørmøte 11. juni
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Behov for delbeslutninger

Det 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. Direktoratet  for e-helse bekrefter og tydeliggjør valg av SNOMED CT som felles 
standardisert terminologi i Norge
 Beslutningen legger til rette for å realisere et økosystem for kodeverk og terminologi.

 Kostnadene ved denne beslutningen er på linje med de kostnadene Direktoratet for e-helse bærer i dag.

 Denne beslutningen innebærer ikke valg av innføringsstrategi.

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

Side 50



53

Forslag til vedtak

Nasjonalt e-helsestyre tar saken til orientering og ber Direktoratet 

for e-helse ta med seg innspill framkommet i møtet.
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Formål 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. 
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Kilde: SSB Tabell 10811, 

helseutgifter eks. investeringer 

Offentlig: 277 Mrd (85%)

Egenbetaling: 48 Mrd (15%)

Spesialisthelsetjenesten

Innleggelser

Dagbehandling

Polikliniske konsultasjoner

Rehabilitering

Kommunale omsorgstjenester

Sykehjemstjenester

Hjemmesykepleie mv

Kom. / Fylkeskommunale helsetjenester

Allmennlegetjenester

Tannlegetjenester

Øvrige Kostnader

Medisiner og medisinske forbruksvarer

Støttetjenester (radiologi, lab, transport)

Øvrig (helsestasjon, bedriftshelsetjeneste

120,2 

83,8 

4,9 

31,4

90,8

50,5

40,3

36,7

19,6

17,1

6,1

71,9

25,4

35,3

11,2

2%

37 %

28 %

11 %

SUM 325

22 %

Ressursbruk i helse- og omssorgstjenesten (2016)

Side 56



Side 57

FASTLEGE

14 MILL
KONSULTASJONER HOS 

ALLMENLEGE

11 MILL
KONTAKTER PER

BREV OG TELEFON

600 000
ÅRLIGE BYTTER AV

FASTLEGE

SAMHANDLING

54 MILL
UTSKREVNE

RESEPTER

23 %
Andel av innleggelser hos 

spesialist som resulterer i 

hjemmetjeneste eller 

institusjonsplass

280 000
BRUKERE I PLEIE- OG 

OMSORGSTJENESTEN

4 MILL
SENDTE PLEIE- OG 

OMSORGSMELDINGER

KOMMUNE

1,4 MILL
NYHENVISTE TIL 

VENTELISTE

40 000
ANTALL PLASSER I 

INSTITUSJON 

Døgnopphold Poliklinikk

Sykehjem

Døgnopph.

Hjemme-

sykepleie mv.Kontakter

FASTLEGE SPESIALISTHELSETJ. PLEIE OG OMSORG

70 % 33 %

Andel av

befolkning i

kontakt med

Andel av årsverk

totalt i

helsesektoren

Andel av

totale kostnader

i helsesektoren

29 %

26% 15% 12%

2 % 4 %

2 %

6 %

10 %

11 %

NØKKELTALL

49 %

Kilde: SSB (2017), Helsedirektoratet (2018), Apotekforeningen (2016) og NHN (2018) 



Konseptalternativer som vurderes

Side 58

Videreføre 

virksomhetenes 

selvstendige ansvar. 

Kompenserende 

løsninger for bedre 

samhandling mellom 

virksomhetene

K1

Nasjonal rammeavtale 

for kjerneløsninger 

med obligatorisk krav 

til innføring i den 

enkelte virksomhet

K4

Nasjonal løsning. 

Valgfritt for selvstendig 

næringsdrivende

K5

Nasjonal løsning – en 

kommunal journal

K7

Fortsette som i dag

0

Foreløpig



Dagens situasjon
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K1

Side 60



K4

Side 61



K5

Side 62



K7

Side 63



Samhandling med andre kommunale tjenester i K5/K7

Side 64



Forutsetninger om når konseptene implementeres og når nytte kan 
realiseres

Side 65

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Utrullingstakt til kommunene i K4, K5 og K7

Konsept 7 - kommuner Konsept 5 - kommuner Konsept 4 - kommuner

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Utrullingstakt til fastleger og andre private i K4, K5 og K7

Konsept 7 - fastleger og andre private Konsept 5 - fastleger og andre private

Konsept 4 - fastleger og andre private

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Utrulling av legemidler og kjernejournal til kommunen i K1Implementering Realisering av nytte

• Planlagt utrulling av pasientens legemiddelliste til 

kommunal helse- og omsorgstjeneste slik at alle 

kommuner har tilgang til både kjernejournal og e-

resept i løpet av 2027

• Jevn investering til inkrementelle forbedringer i 

perioden 2021-2030

• 100 prosent realisering av nyttevirkninger som 

følge av PLL 4 år etter at alle kommuner har 

tilgang (2031)

• 100 prosent realisering av nyttevirkninger som 

følge av inkrementelle forbedringer 2 år etter hver 

investering

K1

• Første kommune tar i bruk den nye løsningen i 

2024

• Alle kommuner, inkludert fastleger og avtaleparter  

har tatt i bruk løsningen innen utgangen av 2030

• 40 prosent i av innbyggerne har en fastlege som 

har inngått avtale om databehandleransvar med 

kommunale helse- og omsorgstjenesten

• 100 prosent realisering av tidsbesparelser 2 år 

etter kommunen har tatt i bruk den nye løsningen

• 100 prosent realisering av nyttevirkningene 4 år 

etter siste virksomhet har tatt i bruk løsningenK4

• Alle kommuner har tatt i bruk den nye løsningen i 

2028. Første kommune tar i bruk løsningen i 2024

• 50 prosent av fastlegene og andre private vil ta i 

bruk den nye løsningen i løpet av 2031 

• 15 prosent samtidig som kommunene

• 35 prosent 3-4 år etter at kommunene 

har tatt i bruk løsningen

• 100 prosent realisering av tidsbesparelser 2 år 

etter kommunen har tatt i bruk den nye løsningen

• 100 prosent realisering av virkningene knyttet til 

kvalitet 4 år etter siste virksomhet har tatt i bruk 

løsningen
K5

• Første kommune vil ta i bruk løsningen fra 2024

• Fastleger og andre private aktører tar i bruk den 

nye løsningen samtidig som de kommunale helse 

og omsorgstjenestene

• Det forutsettes at alle kommuner og fastleger tar i 

bruk den nye løsningen innen utgangen av 2030

• 100 prosent realisering av tidsbesparelser 2 år 

etter kommunen har tatt i bruk den nye løsningen

• 100 prosent realisering av virkningene knyttet til 

kvalitet 4 år etter siste virksomhet har tatt i bruk 

løsningen 
K7

Foreløpig



Positive og negative virkninger i den samfunnsøkonomiske analyse
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Kvalitativ vurderingBeregning av samfunnsøkonomisk lønnsomhet

Kostnadsvirkninger

Tidsbesparelser for helsepersonell i 

kommunen

Økt medarbeidertilfredshet

Innbyggere blir tryggere og mer tilfredse

Endrings- og omstillingskostnader

Drifts- og forvaltningskostnader

Ressursbruk til innhenting og bearbeiding 

av statistikk

Investeringskostnader

Bedre tilgang på data om virksomheten og 

tjenesten

Bedre helse

Unngåtte kostnader i nullalternativet

Unngåtte realøkonomiske kostnader

Nyttevirkninger

Økt effektivitet i spesialisthelsetjenesten

Foreløpig



Virkningene er verdsatt basert på intervjuer med helsepersonell i 
referansekommunene, litteratur og vurderinger av helsepersonell i direktoratet

Side 67

Verdsetting

• Nedre sjiktet av estimater og  forutsetninger

• Verdsetter kun ett ledd i virkningskjeden for å unngå dobbelttelling 

• Offentlig lønns- og aktivitetsstatistikk

• NPE statistikk (snitt siste 5 år) for å vurdere omgang og årsak til pasientskader

• Vurderinger av helsepersonell i referansekommunene og i direktoratet

2

Usikkerhetsanalyse
• Gjennomført ekstern usikkerhetsanalyse av kostnadsestimatene

• Sensitivitetsanalyse av forutsetninger knyttet til nytteestimater

• Vurdering av usikkerhet i ikke-prissatte virkninger

3

Innhenting av erfaringstall1

• Erfaringstall fra relevante referanseprosjekter, litteratur og referansekommuner

• 4 arbeidsmøter med 44 referansekommuner

• Intervju med helsepersonell i kommunal helse- og omsorgstjeneste, helsepersonell fra 

spesialisthelsetjenesten og innbyggere

• 70 helsepersonell har vurdert tidsbruk

Kvalitetssikring
• Intern kvalitetssikring i direktoratet for e-helse

• Omfattende involvering av sektor i arbeidet
4

Foreløpig



Alle konseptene er samfunnsøkonomiske lønnsomme gitt de 
forutsetningene som er lagt til grunn i analysen

Side 68

• Analyseperiode: 2021-2040

• Diskonteringsrente: 4 prosent

• Foreløpig uten 

skattefinansieringskostnad

• SSBs befolkningsframskrivinger 

(MMMM) er lagt til grunn for vekst 

i behov for tjenester

• Det er lagt til grunn «full dekning» 

av tjenesten og ingen 

ressursbegrensninger i form av 

personell eller andre ressurser.

• Tallene er eksklusive Helse Midt-

Norge

• Forutsetninger knyttet til 

kostnadsestimater – egen slide

• Forutsetninger knyttet til 

nytteberegninger – egen slide

*Ikke inkludert skattefinansieringskost/nytte

Sentrale forutsetninger

13 117 

22 762 

30 635 

41 845 

 -

 5 000

 10 000

 15 000

 20 000

 25 000

 30 000

 35 000

 40 000

 45 000

Konsept 1 Konsept 4 Konsept 5 Konsept 7

M
ill

. k
r

Netto nåverdi av konseptene*
Neddiskontert. Periode: 2021 - 2040
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Sentrale begreper ved kostnadsoverslag og usikkerhetsavsetninger*

69

Grunnkalkyle

Uspesifisert

Forventede tillegg

Restusikkerhet

Usikkerhetsavsetninger

p85

p50

Kostnad

Foreslått kostnadsramme

Forventet kostnad

Basiskostnad

Forventet kostnad er det korrekte uttrykket 

for hvor mye det er ventet at prosjektet skal 

koste når det er fullført. 

Kostnadsrammen angir hvor mye 

beslutningstakerne har satt av for å 

finansiere prosjektet. Denne størrelsen 

inneholder en usikkerhetsavsetning. Det 

forventes ikke at usikkerhetsavsetningen skal 

gå med i prosjektet. Usikkerhetsavsetningen 

disponeres ikke av prosjektet. 

Styringsrammen angir grensen for hvor mye 

den ansvarlige på det aktuelle nivået 

maksimalt kan disponere.

Styringsmål angir hvilken kostnad den 

budsjettansvarlige skal styre mot. På hvert 

nivå holdes igjen en avsetning for å ha 

frihetsgrader når behov for mer penger blir 

synliggjort på nivået under. 

* Forklaringer er hentet fra Finansdepartementets 

veileder nr. 2 (www.ntnu.no/concept/veiledere). Figur er 

modifisert til Direktoratet for E-helse sine farger.

Styringsmål for prosjektleder 
(settes av utførende etat)

Styringsramme for utførende etat

Vedtatt kostnadsramme for 
Fagdepartment som prosjekteier

Resultat av estimering og analyse Formelle styringsnivåer

http://www.ntnu.no/concept/veiledere


Investeringskostnad for de ulike konseptene
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Investeringskostnad for konseptene 2021 – 2031
(MNOK, 2018-kr, eks. mva)

P85

P50

Uspesifisert

Grunnkalkyle

Drift og forvaltning:

Årlig drift- og forvaltningskostnad 

etter fullført utrulling:

(2018-kr, eks mva, ikke neddiskontert)

• K1: 318 MNOK

• K4: 572 MNOK

• K5: 618 MNOK

• K7: 568 MNOK

6 100

16 200

14 000

15 100

Nøkkeltall:

Gjennomsnittlig årlig 

investeringskostnad (p50) i K1 utgjør 

0,4 % av årlige brutto driftsutgifter 

til helse og omsorg i kommunene. 

Tilsvarende tall for K7 er 0,9 %.

Investeringen i K1 er tilbakebetalt i 

2028. Tilsvarende for K7 er 2031. 

Foreløpig



9 370 

18 139 
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Nåverdi av nyttevirkninger per konsept
Neddiskontert i perioden 2018-2040

Tidsbesparelse Bedre helse Unngåtte realøkonomiske kostnader

Unngåtte kostnader Endrings- og omstillingskostnader

Nyttevirkninger for de ulike konseptene

Side 71

Nytteverdien per 

innbygger per år er

• K1: 346 NOK

• K4: 696 NOK

• K5: 833 NOK

• K7: 1 050 NOK

Foreløpig



Konseptfase Forprosjektfase Anskaffelse Tilpasnings- og 

etableringsfase

Innføringsfase Drifts- og 

forvaltningsfasen

Beslutningsrisiko

Ulike risikotyper

Side 72

Sentralt styrings-
dokument

Stortings-
beslutning

Konsept-
valgutredning (KVU)

Regjerings-
beslutning

A. Finansiering

B. Rettsgrunnlag

Styringsrisiko

B. Rettsgrunnlag C. Eierstyring D. Virksomhetsstyring

Definisjonsrisiko

E. Fagstyring F. Omfang og funksjonalitet

Løsningsrisiko

G. Leverandørmarkedet H. Leveranseorganisasjon I. Spesialisthelsetjenesten J. Nasjonale løsninger

Innføringsrisiko

K. ImplementeringGjennomføringsrisiko



Gjennomføringsrisiko
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K1

K5

K1 K4

K7

Foreløpig



Risiko- og sårbarhetsvurdering

Side 74

 ROS vurderer relative forskjell i risikonivå for 

informasjonssikkerhet

 Vurderer iboende risikonivå, dvs. risiko før tiltak

 Iboende risikonivå knyttet til informasjonssikkerhet 

er relativt høyt for alle konseptene

 Nødvendig å inkludere robuste informasjonssikkerhetstiltak i 

funksjonskravene 

 Nasjonale løsninger (K4, K5 og K7) vil være bedre tilrettelagt 

for å etablere en helhetlig informasjonssikkerhetsarkitektur 

enn K1

 ROS-vurderingen gir ikke et entydig svar på hvilket 

av konseptene som har størst risikonivå
 Utfordringene knyttet til eventuelt konfidensialitetsbrudd er 

større for de konseptene der helseopplysninger konsolideres i 

færre løsninger (K5, K7 og til dels K4)

 Men utfordringer knyttet til å sikre rettidig tilgang til fullstendige 

og oppdaterte helseopplysninger er større i konseptene der 

helseopplysninger er spredt på flere journaler (K1 og K4)

Konfidensialitet

 Felles løsninger eller nasjonale løsninger kan gi økt 

motivasjon for et angrep fra trusselaktører

 Lokale løsninger eller løsninger begrenset til et mindre antall 

virksomheter gjør ikke sannsynligheten mindre for at sensitiv 

informasjon kommer på avveie, men det er færre som blir 

berørt ved eventuelt brudd

 Konsekvensen lavere (men sannsynligheten større) for K1 

enn for de andre konseptene

Tilgjengelighet 

 Tilgang på helseopplysninger (gitt tjenstlig behov): Bedre ved 

felles løsninger, og spesielt der det er én felles journal (K5 og 

K7)

 Teknisk tilgang (eng. connectivity): 

Ved felles løsninger (K4, K5 og K7) er det flere som blir berørt 

hvis løsningene er utilgjengelige

Integritet 

 For integritet (som datakvalitet), er det bedre med felles 

løsninger (K5 og K7) enn med løsninger der 

helseopplysninger er spredt i mange systemer

 Men man er mer sårbar hvis det først skjer et integritetsbrudd 

(uriktig endring) i konseptene med én journal (K5 og K7) fordi 

endringen når fler



Sentrale temaer for forprosjektfasen –
styring, organisering og finansiering krever særskilt fokus

Seks sentrale tema for forprosjektfasen:

Side 75

Styring, organisering og finansiering1

Helsefaglig standardisering2

Gjennomføringsstrategi3

Redusere usikkerhet4

Gevinstrealisering5

Avhengigheter til andre initiativ

Gjennomføring av tiltaket fordrer etablering 

av nye styrings- og finansieringsmodeller

✓ Styring og organisering

o Sikrer effektiv gjennomføring

o Representativitet og bred involvering

o Fullmakter til å ta beslutninger på vegne av 

kommunene

✓ Finansiering

o Ulike modeller for ulike faser

o Plan for gevinstrealisering 

o Vurdere insentiver

Arbeidet må sees i sammenheng med NEO/ 

nasjonal tjenesteleverandør, og krever tett 

involvering av kommunesektoren.

Juridiske vurderinger6

Foreløpig



Sammenstilt alternativanalyse
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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 

Samfunnsøkonomisk 

lønnsomhet (p50) 
12,6 mrd. 22 mrd. 29,5 mrd. 40,3 mrd. 

Innbyrdes rangering 

av ikke-prissatte 

virkninger 

0 +/++ ++ +++ 

Gjennomføringsrisiko 
Lav til 

moderat 

Moderat til 

kritisk 

Moderat til 

kritisk 

Moderat til 

kritisk 

 

Foreløpig



Forslag til vedtak

77

Vedtakstekst utarbeides i møtet. 



Sak 28/18
Helseplattformen

Nasjonalt e-helsestyre 22. juni 2018



EGEN PRESENTASJON

Side 79



80

Forslag til vedtak

Nasjonalt e-helsestyre tar saken til orientering og Helseplattformen 

tar med seg innspill i videre arbeid.



Sak 29/18
Etablering av nasjonal tjenesteleverandør

Nasjonalt e-helsestyre 22. juni 2018



Anbefaling om etablering av tjenesteleverandør med tilhørende 
styrings- og finansieringsmodell skal leveres HOD 30. juni

 Versjon 0,80

 Rapporten vil være Direktoratet for e-helse sin 

anbefaling til departementet. Utarbeidet sammen 

med NHN. 

 Nasjonalt e-helsestyre sine synspunkter 

inkluderes i leveranse 30. juni, og følges opp i 

temamøter i august



Vårt mål i dag

Har vi riktig tenkning på plass?

Videre prosess gjøres kjent

 Direktoratets rolle som 

«bestiller» for det som 

defineres å være nasjonalt?

 Forsterkning av den 

nasjonale styringsmodellen?

 Essensen i 

finansieringsmodellene?

 Temamøter i august

 Høringsprosess

 Siktemål: 2020-budsjettet
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1

2



Storting

Direktoratet for e-helse

«Bestiller»

Regjering

SF

Tjenesteleverandør

«Utfører»

(benytter markedet)

HOD

KMD

Etatsstyring Eierstyring

Konseptet

Kommunene

RHFRHFRHFRHF

KommuneneKommuneneKommunene

SLA
NEHS

NUIT

NUFA

• Tjenesteintegrasjon
• Tjenestestyring
• Sourcing/anskaffelser

• Fasilitere, gjennom NEHS, 
hva som skal bestilles av 
tjenesteleverandøren

• Samordne sektorens behov Utvikling innenfor vedtatt 
produktstrategi og rammer

RHFRHFRHF
Helse-

forvaltn
Samstyring

Sektor og innbyggere

Strategisk 

samstyring 

prioritering, og 

samordning av 

ulike behov

Program- prosjekt 

og 

forvaltningsstyring 

gjennom avtaler



• Styrke program-, prosjekt- og 
produkteierstyring 

• Samstyring ved hjelp av nasjonal styringsmodell 

• Samle programmene, prosjektene og forvaltningen av nasjonale løsninger i én 
felles porteføljeoversikt 

• Styrke koblingen av portefølje- og strategiprosessene med statsbudsjettprosesser 

Samstyring, videreutvikling på følgende områder: 
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Uendret, 

kontinuerlig 

forbedring

En tjenesteleverandør som styres og 
leverer på oppdrag i en felles nasjonal 
portefølje

Forsterke og forbedre den nasjonale 
styringsmodellen («de riktige tingene»)

Utvikle og forvalte digitale løsninger der 
behovet er – nært brukere og 
helsepersonell og med bruk av markedet

Direktoratet og Tjenesteleverandøren som 
èn felles nasjonal samordnende 
digitaliseringskraft («gjøre tingene riktig»)

Kritiske suksessfaktorer for å lykkes



La oss gå gjennom rapporten….
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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.



X-tras / backup



Samstyring ved hjelp av nasjonal styringsmodell 
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2019

Høringsnotat på 

dep. foreleggelse

Forslag til videre prosess for 2018/2019

22. juni

NEHS

12. september

NEHS

28. september

Ekstraordinært

NEHS?

Dialog og prosess med 

sektor

Jun      Jul      Aug      Sep      Okt      Nov      Des      Jan      Feb      Mar      Apr      Mai      Jun      Jul     Aug      Sep      Okt      Nov      Des

2020

Tjenesteleverandør

30. juni

Levere anbefaling

1. Utkast 

høringsnotat

Høringsperiode Etablering / interimsperiode

Omtale I RNB

25. januar

Budsjett-frist 

HOD

12. mars

Budsjett-

konferanse

xx. august

Budsjett-

konferanse



Sektoren vil få flere anledninger til å utøve innflytelse i utforming 
av tjenesteleverandør, modell for finansiering og modell for 
samstyring. 

 Forslag: 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. 
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Så..kan vi «huke av»?…

Har vi riktig tenkning på plass?

Er videre prosess forstått?

 Direktoratets rolle som 

«bestiller» for det som 

defineres å være nasjonalt?

 Forsterkning av den 

nasjonale styringsmodellen?

 Essensen i 

finansieringsmodellene?

 Forankring og dialog 

fortsetter (detaljene)

 Høringsprosess

 Inn mot 2020-budsjettet



«Knaggene»

Roller Påvirkning og 
innflytelse

Videre prosess

Penger

Har vi riktig konstruksjon på plass?



Kommunene

RHFRHFRHFKNEHS

KNUIT

KNUFA

NEHS

NUIT

NUFA

$

§

Storting

Direktoratet for e-helse

«Bestiller» Konsensus

Regjering

Samstyring (bestilling)

Eierstyring

SFRHF

Tjenesteleverandør

«Utfører»

(benytter markedet)

HOD

KMD KommuneneKommuneneKommunene

Produktstyrer

Prosjektstyrer
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Tjenestestyring

Tjeneste-

integrasjon
Sourcing

- Verdi/forretningsansvar for 

tjenesten langs hele livsløpet

- Markedsoversikt; løsninger og 

leverandører av e-

helsetjenester

- ‘Go-to-Market’ ansvar 

(prismodell/prisnivå, 

leveransekanal)

- Styring av utvikling og 

forvaltning av tjenester

- Anskaffelse (purchasing)

- Verdikjedeledelse (supply chain

management)

- Leverandørrelasjon (supplier

relationship management)

- Utvikling, drift og forvaltning av 

integrasjonsløsninger

- Tilpasning til kjerne-, støtte- og 

styringsprosesser

- Integrasjon inn i verdikjeder

- E-helse arkitektur 

- Implementasjons- og 

supporteffektivitet (tid og 

kostnad)

- Informasjonssikkerhet

Tjenesteleverandørens kjerneoppgaver



2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 20xx 20xx 2030

Én innbygger 

én journal

Tilpasning, innføring, 

fase 1

Innføring fase 2, 3, ...

Innføring fase 2, 3, ...

Planlegging

Anskaffelse

Tilpasning, innføring, fase 1

Helseplattformen Midt-Norge

Nasjonal kommunal løsning

Anskaffelse

Nasjonal tjenesteleverandør

Etablering

Bygg 

kapabiliteter

og kultur
Økt kapasitet, modenhet og omfang

Fremtidige muligheter



BRUKERE
• Bruker helsetjenester 

• Bruker verktøy for å tilby helsetjenester

• Har funksjonelle behov/ ønsker digitale tjenester

KUNDE • Representerer brukerne

• Har ansvar for helhetlige helse/forvaltningstjenester

• Eier behov for digitale tjenester i kraft av å være ansvarlige for 

helse/forvaltningstjenester

• Definerer krav til digital tjeneste

• Kjøper digitale tjenester for å dekke behov til brukere

BESTILLER
• Representerer kjøper

• Samler og koordinerer behov

• Tilrettelegger for helhetlig prioritering

• Definerer digital tjeneste i samarbeid med kunde/behovseier og utfører 

• Forvalter løsningseierskapet for digitale tjenester på vegne av 

kunde/tjenesteansvarlig («sørger for»)

• Eier nasjonale produkter/løsninger

• Innbyggere 

• Helsepersonell

• Forskere, byråkrater, andre i og utenfor sektor

• HOD (representerer innbyggerne) – delegerer 

til HDIR, FHI, SLV, Direktoratet for e-helse 

• NEHS

• Helsevirksomheter og kommuner 

(representerer helsepersonell)

TJENESTELEVERANDØR (UTFØRER) • Foreslår tjenestedesign (setter sammen produkter/løsninger til tjenester)  

• Forsyner digitale tjenester i henhold til bestillinger

• Forvalter av nasjonale produkter/løsninger på vegne av eier

• Bruker markedet til å levere i henhold til bestillinger/oppdrag (sourcer) 

UNDERLEVERANDØR

• Direktoratet for e-helse

• Ny aktør: Nasjonal tjenesteleverandør

• Leverandørmarked

• Tjenesteleverandør

• Andre offentlige tjenesteleverandører (Difi m.fl.)

Helse/forvaltningstjeneste

Digital 

tjeneste

Digital tjeneste

Sum av produkter/ løsninger

Organi-

sering
Prosess

Hvem… …gjør hva?

Nasjonal 

styringsmodell

• Produserer digitale tjenester

• Leverer produkter, løsninger, arbeidskraft til tjenesteintegrator

Roller i verdikjeden
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NUIT

NUIT

NUIT

NEHS

NEHS

NEHS

NEHS

Endelig 

prioritering

Statsbudsjett 

fremlegges

Oppdrags- og 

tildelingsbrev fra HOD år t+1

Forslag til portefølje 

innenfor foreløpige 

rammer 

(scenariebasert)

Anbefalt portefølje 

innenfor foreløpige 

rammer

Årshjul

år t

NUFA NUFA

NUFA NUFA

Planlegge neste års 

portefølje sammen med 

sektor

Direktoratet

Direktoratet

NUIT og NEHS
Forslag til tekst og 

beløp i statsbudsjett

HOD og KMD

Stortinget

NUIT og NEHS

P
o
litis

k
e
 fø

rin
g
e
r 

HOD

HOD og KMD

Bidra til konsistens mellom 

portefølje og  formelle 

styringsdokumenter

Bidra til konsistens mellom 

portefølje og  formelle 

styringsdokumenter

Direktoratet bidrar

HOD beslutter,          

i samråd med KMD

Detaljere portefølje 

sammen med sektor

Direktoratet

Direktoratet bidrar

HOD beslutter,          

i samråd med KMD

Styrke koblingen av portefølje- og strategiprosessene med 

statsbudsjettprosesser 



101

Prioriterte prosjekter for 

gjennomføring 2018

1
Prosjekter som er myndighetspålagte med øremerkede midler 

i 2018

2
Prosjekter som vurderes med høy grad av strategisk 

tilknytning, høy nytteverdi og akseptabel risiko – med 

finansiering

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

Prioriteringskategorier

Samle programmene, prosjektene og forvaltningen av nasjonale   

løsninger i én felles porteføljeoversikt 



Side 102

Fag- og interesse-

organisasjoner

Leverandører

Nasjonale arenaer 

Pasient- og brukerutvalg*

* Delvis innført

Program B Prosjekt CProgram A

Styringsgrupper i program/prosjekt

Styrke program-, prosjekt- og produkteierstyring 



Direktoratet

for e-helse

Side 103

Årlig drifts-

bevilgning 

myndighets-

oppgaver

Årlig 

bevilgning 

utviklings-

formål

Årlig betaling 

av utviklings-

formål

Nye utviklingsformål

Årlig avdrag og renter på lån i 

tilknytning til tidligere utvikling

• Lån

• Årlig renter og avdrag

RHF-er,

kommuner, andre

• Årlig betaling for forvaltning, 

drift og vedlikehold tjenester

• Eventuell samfinansiering av 

utvikling

Helse- og omsorgsdepartementet

Eventuelt-

egenkapital 

(hvis AS)

Nasjonal

tjenesteleverandør

(SF eller AS)

A B

B C

D

E

Anbefalt finansieringsmodell



Anbefalingen oppsummert

Side 104

Det etableres en nasjonal tjenesteleverandør for e-helse med utgangspunkt i NHN, og det innføres nye modeller for samstyring 

og finansiering som bidrar til å gi økt gjennomføringsevne og fleksibilitet.1

Innenfor den nasjonale porteføljen defineres oppdragene til tjenesteleverandøren av direktoratet og sektoren gjennom en 

forsterket nasjonal styringsmodell. 4

Finansieringen av tjenesteleverandøren skjer ved at tjenesteleverandøren fakturerer den som har bestillingsmyndighet 

(direktoratet) og kunder. Tjenesteleverandøren bør ha tilgang til låneordning i regi av Helse- og omsorgsdepartementet.5

Tjenesteleverandørens kjerneoppgaver blir å anskaffe (source) innovative tjenester i markedet, styre, integrere og forvalte 

disse slik at de understøtter prosesser og verdikjeder på tvers av helse- og omsorgssektoren.3

Tjenesteleverandørens samfunnsoppdrag er å levere helhetlige nasjonale e-helse-løsninger til sektoren, pasienter og 

innbyggere, basert på det Helse- og omsorgsdepartementet etter råd fra sektoren, beslutter skal løses i fellesskap.2

Tjenesteleverandøren organiseres med utgangspunkt i NHN, som et statsforetak med Helse- og omsorgsdepartementet som 

eier. 6

Det gjennomføres en virksomhetsoverdragelse fra direktoratet til tjenesteleverandøren (NHN), med virkning fra 1. januar 2020.7

All myndighetsutøvelse innenfor e-helsefeltet; rollen som premissgiver, fagorgan og pådriver/tilrettelegger, fortsetter å ligge i 

direktoratet.
8



Forslag ny prosess frem mot høring

Side 105

30/6 24/8?22/6

Sektoren

Direktoratet

HOD

NEHS NEHS?

Anbefaling Tilleggs-

notat

Temamøter

<31/8 15/11-15/1August

HøringDep-

prosess

budsjett 

prosess
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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.



Sak 30/18
Nasjonal e-helseportefølje

Nasjonalt e-helsestyre 22. juni 2018



NUFA

5.-6.9
NEHS 

24.4

Vi er her

Porteføljestyringsprosessen
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Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

NUFA

7.-8.11

Å
rs

h
ju

l 
2
0
1

8

Porteføljedefinisjon 2019

NUFA

25.-26.4

NUFA

31.1-1.2

✓NUIT vedtar innstilling 2019 

portefølje

✓Nasjonalt e-helsestyre 

tilslutter 2019 portefølje

✓Analysere og forstå 

portefølje

✓Avklare prosessen for å 

definere 2019 porteføljen

Kommunikasjon

✓Identifisere initiativ til 2019 

porteføljen, 1:1 møter NUIT og NUFA 

medlemmer

✓ Avklart samfinansiering 2019 fra 

RHF-ene   

NEHS 

22.6
NUIT

30.5

NUIT

21.11

NEHS 

6.12

Porteføljeleveranse 2018

P
o

rt
e
fø

lj
e
s

ty
ri

n
g

NUIT

14.2
NEHS 

14.3

St. prop. 1.

10.10 Siste frist 

innmelding 2019 

portefølje

5.11Siste frist 

tilbakemelding 2019 

portefølje

20.4 Frist 

innmelding 2019 

portefølje

NEHS 

12.9



Forslag til vedtak

109

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

110

• Orientere om status for e-helseporteføljen 2018 og planleggingen av 2019 

• Få innspill fra Nasjonalt e-helsestyre til overordnet prioritering av initiativ i 

Direktoratet for e-helse i 2019 



Prioritering 2019



Omfang på foreløpig nasjonal portefølje 2019 overstiger 1 mrd NOK fordelt på 
59 prosjekter 

112

25

Omfang pr aktør for 2019 (mill.)* Antall prosjekter/programmer pr aktør

Totalt: 59 prosjekter/programmerTotalt: 1 068 mill.

*22 prosjekter/programmer har ikke oppgitt forventet finansieringsbehov for 2019

674

159

193

42

Direktoratet for e-helse

Helsedirektoratet

RHF-ene/ Nasjonal IKT

SLV

21

12

18

2

3

3

Direktoratet for e-helse

Helsedirektoratet

RHF-ene/ Nasjonal IKT

KS/kommunene

Folkehelseinstituttet

SLV



Endring av standard for legemiddelinformasjon

Pasientsikkerhetsvarsler til innbygger og fastlege

FEST for sykehus – strukturert legemiddelinformasjon for spes.h.tj.

Tjenestebasert adressering - e-resept

Grunndataløftet

Reservedrift grunndata

Reservedrift kjernejournal

Forbedre legemiddelinformasjon og FEST (tidligere SAFEST)

6

Robust Mobilt Helsenett

Nasjonalt infeksjonsregister

Nasjonal laboratoriedatabase

Modernisering av Reseptregisteret

Prosjekter/programmer innmeldt til 2019-porteføljen

Nasjonal IKT HF

Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet

0,9

-

-

-

Nasjonalt program for velferdsteknologi Helsedirektoratet

Digitalisert individuell refusjon legemidler

82

Helsedirektoratet 5

Én vei inn - hovedprosjekt Helsedirektoratet -

Velg behandlingssted - avtalespesialist Helsedirektoratet

DIGI-UNG Helsedirektoratet -

Pakkeforløp psykisk helse og rus Helsedirektoratet -

Generisk funksjonsverktøy for rehabilitering i spesialisthelsetjenesten Helsedirektoratet

GREP – NPR og KPR

3,5

Helsedirektoratet -

Oppfølgingsteam Helsedirektoratet 12

Primærhelseteam Helsedirektoratet 47,5

Pilotprosjekt ParkinsonNet i Norge Helsedirektoratet 3

Internettbasert behandling for angst og depresjon i kommunen Helsedirektoratet -

Helseplattformen Helse Midt-Norge RHF -

Innføring av digital patologi Helse Midt-Norge RHF -

HMN lab Helse Midt-Norge RHF -

PKI Infrastrukturløsning Helse Midt-Norge RHF -

Regional laboratoriesystem Helse Sør-Øst RHF 51

Medikamentell kreftbehandling Helse Sør-Øst RHF 18

Regional kurve og medikasjon Helse Sør-Øst RHF 87

Vestlandspasienten / Alle møter Helse Vest RHF -

Fødselsepikrise til helsestasjon KS/KommIT 0,2

DigiHelsestasjon KS/KommIT -

DIS – Digitale innbyggertjenester for spesialisthelsetjenesten Nasjonal IKT HF 20

60

112

137

5

117

121

122

123

124

125

129

138

139

140

141

111

118

119

132

142

143

144

51

64

145

83

12,5

Elektronisk datafangst pasientsikkerhetsprogrammet konseptfase

Felles klinisk kunnskapsgrunnlag

Felles anvendelse av grunndata i sentrale registre

Nasjonal IKT HF

Nasjonal IKT HF

Nasjonal IKT HF

-

0,2

-

Referansearkitektur interregionalt tjenestelag for integrasjon Nasjonal IKT HF

Antibiotikastyring – indikasjonsbasert beslutningsstøtte og rapportering

-

Nasjonal IKT HF -

Forenklet innrapportering til helseregistre Nasjonal IKT HF -

Digital Førerrettsforvaltning Direktoratet for e-helse

Statens legemiddelverk 12,5

Digital dialog fastlege (DDFL) - videreføring Direktoratet for e-helse 9

EPJ-løftet Direktoratet for e-helse

Pilotere og innføre multidose i e-resept nasjonalt

17

Direktoratet for e-helse 1,9

Program for Felles infrastruktur og arkitektur (FIA) Direktoratet for e-helse 173

Program for kodeverk og terminologi Direktoratet for e-helse 60

Prosjekt Èn innbygger - èn journal Direktoratet for e-helse 60

MF Helse -Modernisering av folkeregisteret i helse- og omsorgssektor Direktoratet for e-helse 80

Helsedataprogrammet Direktoratet for e-helse 100

Legemidler og kjernejournal i PLO Direktoratet for e-helse 13,1

Sentral forskrivningsmodul (SFM) Direktoratet for e-helse 36

Kjernejournal – Innsyn journaldokumenter for helsepersonell på tvers Direktoratet for e-helse 7

API økosystem Direktoratet for e-helse 8,8

Nasjonal e-helsemonitor Direktoratet for e-helse 3,5

Reservedrift helsenorge.no Direktoratet for e-helse 5

Digitale innbyggertjenester og økosystem helsenorge Direktoratet for e-helse 50

Nytt CMS/publiseringsløsning for helsenorge.no Direktoratet for e-helse 8

136

154

155

156

157

158

101

Nasjonal IKT HF -102

Direktoratet for e-helse 8

Direktoratet for e-helse 8

Direktoratet for e-helse 8

Direktoratet for e-helse 5

Statens legemiddelverk -108

Statens legemiddelverk 29109

120

2

11

14

21

47

81

100

107

116

126

128

131

133

147

148

149

150

151

152

153

159Digital patologi Nasjonal IKT HF 16,1114



Direktoratet for e-helses omfang av porteføljen er tilnærmet fordoblet 
fra 2018 til 2019 

25

Økning i Direktoratet for e-helses prosjekter fra 2018 til 2019-portefølje

• Direktoratet for e-helses omfang av porteføljen 

tilnærmet fordoblet fra 2018 til 2019

• April 2018: 353 mill. kroner

• 2019: 672 mill. kroner

• Vil kreve stram prioritering

353

674
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Drøfting i NUIT 30.mai viser at ulike aktører har ulike innspill til 
hva som bør prioriteres i 2019

Digitalisering av 

legemiddelområdet, for økt 

pasientsikkerhet og 

effektivisering av tjenesten 

Nasjonal kommunal 

løsning er et betydelig løft 

for modernisering av den 

kommunale EPJen

Økt fokus på felles digital 

grunnmur er en viktig 

forutsetning for annen e-

helseutvikling



Økte forvaltningskostnader knyttet til de nasjonale e-helseløsningene

E-resept

Grunndata



Direktoratet for e-helse – prioritering 2019

Side 117

Digitalisering av 

legemiddel-området
EIEJ- «Nasjonal 

kommunal løsning» 

Forvaltning av  

nasjonale løsninger

Felles grunnmur for 

digitale tjenester

Nasjonalt e-helsestyre bes gi innspill til Direktoratet for e-helse knyttet til: 

1. Overordnet prioritering 

2. Mulig samfinansiering fra sektor til utvalgte tiltak 



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. 



Sak 31/18
Eventuelt

Nasjonalt e-helsestyre 22. juni 2018



Nasjonalt e-helsestyre 12. september på 
Nordlandssykehuset HF i Bodø

Tirsdag 11. september:

 Middag kl 19, Radisson Blu, Bodø

Onsdag 12. september

 Nordlandssykehuset HF, Parkveien 95, 8005 Bodø

 kl 8.00 – 9.00: 

- omvising og presentasjon av teknologi innført på Nordlandssykehuset

- samhandlinger med fastleger/legekontor

- medisinsk avstandsoppfølging av pasienter mellom omsorgsnivåer 

 kl 9.00 – 14.00: møte i Nasjonalt e-helsestyre 

Side 121


