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Forslag til vedtak 4/18

Nasjonalt e-helsestyre godkjenner innkalling og dagsorden.
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Forslag til vedtak 5/18

Nasjonalt e-helsestyre godkjenner referat fra møtet 11.01.18.
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Orientering fra Direktoratet for e-helse

Nasjonalt e-helsestyre 14. mars 2018
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Forslag til vedtak 6/18

Nasjonalt e-helsestyre tar sakene til orientering.



Sak 7/18

Styringsgruppesak for 
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14. mars 2018



Side 11

Styringsgruppe Én innbygger – én journal

Møte 2/18 Dato 14.3.2018

Saksliste Sakstype

07/18 Prosjekt Én innbygger – én journal

07/18-1 Generell status for prosjekt Én innbygger – én journal Orientering

07/18-2 Drøfting av pågående arbeid innen behovsanalyse, mål og krav og mulighetsstudie Drøfting



Generell status for prosjekt Én innbygger – én journal

07/18-1



Styringsgruppe Én innbygger – én journal

Møte 2/18 Dato 14.3.2018

Saksliste Sakstype

07/18-1 Generell status for prosjekt Én innbygger – én journal Orientering

Forslag til vedtak:

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



Direktoratet for e-helse har fått i oppdrag å utarbeide en konseptvalgutredning som kan 
ha store konsekvenser for sentrale IKT-løsninger i kommunal helse- og omsorgstjeneste

 Utarbeide en konseptvalgutredning (KVU) for å løse behov knyttet til

 klinisk dokumentasjon og pasient- og brukeradministrasjon i kommunal helse- og 

omsorgstjeneste, inkludert fastlegene

 samhandling med øvrig helsetjeneste

 ta høyde for behovet for samhandling mellom helsetjenesten og andre 

kommunale og statlige tjenesteområder

 Starte ekstern kvalitetssikring (KS1) i juni 2018 og en mulig KS2 i mars 2019

 IKT-sikkerhet skal ha høy prioritet i arbeidet

Side 14

Kilde: Tillegg til tildelingsbrev nr. 1 – én 

innbygger – én journal, 21. februar 2018



Overordnet plan for utarbeidelse av konseptvalgutredning for nasjonal kommunal 
løsning

Side 15

jan feb mar apr mai jun

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26Uke

Alternativ-

analyse

Behovs-

analyse

15.6

KommIT

13.4

KommIT

Mulighets-

dimensjoner

Konsept-

beskrivelser

14.2

NUIT
24.4

NEHS

29.6

KVU til HOD

14.3

NEHS

16.2

KommIT
Styring

Nyttevurderinger

Føringer 

for 

forprosjekt

30.5

NUIT

Kostnads-

analyse

Usikkerhets-

analyse

Konsept-

valg

22.6

NEHS

Mulighets-

studie

Strategi, mål 

og krav

Detaljerte

konseptbeskrivelser

Måned



Møteplan – forankring og involvering

Jan feb mar apr mai jun

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

14.2

NUIT

6.3

DU

14.3

FA

3.4

DU

14.3

NEHS
Styring

25.-26-4

NUFA

24.4

NEHS

16.2

KommIT

29.6

KVU til HOD

31.1

NUFA

15.6

KommIT

KS-fora*

Spesialist 

inkl. NIKT

23.1

NAV**

6.3

Agder**

6.4

FA

8.2

Tromsø

6.4

FIP

Fellesmøte **

9.3

Apotek

Lege-

foreningen,

NSF, Fag-

forbundet**

5.3

Fastleger**

Spesialist

inkl. NIKT

Leverandørmøter

Andre aktører

Barne-

vern

Uke

Arbeidsgruppemøte

Fastleger

Måned

HOD 

ekstern

vurderings-

gruppe

27.2    

Koordinatorer**
22.3

Bergen**

Fellesmøte**

1.6

FA

8.3

Bærum**

Individuell 

plan, 

koordinerende

enhet, H dir

4.5

FA

Spesialist-

helsetjenesten

DU

16.2

IKT-Norge

IKT-

Norge

Pasient- og 

brukerforeninger

9.3

OUS, SØ

Diakonhjemmet

13.3

12.2

OUS

11.4

Apotek** HOD 

ekstern 

vurderings-

gruppe

13.4

KommIT

Referanse-

kommuner

30.5

NUIT

22.6

NEHS

9.4

SØ

15.2

NIKT 

strategi

18.1

NIKT 

styring

5.3

OUS

Bekreftede møter Tentative møter

*Forkortelser KS-fora: DU – KS Digitaliseringsutvalget, FA – KS Fagråd arkitektur, FIP – KS Fagråd infosikkerhet og personvern. **Pasient- og brukerrepresentanter har deltatt/er invitert

Pasient- og brukerrepresentanter har deltatt/er invitert

4.1

Apotek**



Direktoratet for e-helse viderefører bistand til Helseplattformen

Side 17

Bidrag fra Direktoratet for e-helse

• Representasjon i programstyre og 

helsefaglig referansegruppe

• Nasjonal forankringsprosess av 

sentrale endringer i 

Helseplattformens 

konkurransegrunnlag

• Tilgang på ressurser for 

avklaringer i dialogprosessen 

(utvalgte fagområder)

• Faglige innspill innen utvalgte 

fagområder



Nasjonale tema - status for prioriterte områder

Side 18

Pasientportal

 Behov for å avklare hvilke muligheter og 

funksjonalitet helsenorge.no tilbyr og hvordan 

dette skal ses i sammenheng med den 

fremtidige pasientportalen

 Etablert møteserie med helsenorge.no

 Anbefalt integrasjonsstrategi

Legemidler – SFM/PLL/FEST 

 Nasjonal definisjon på lukket legemiddelsløyfe

 Dialog om bruk av FEST

 Dialog med Pasientens legemiddelliste (PLL) 

og sentral forskrivingsmodul (SFM)

Kodeverk og terminologi

 Tydelig retning på SnomedCT vil skape 

trygghet i videre arbeid med leverandørene

 Ønsker bidrag til gravis utvidet bruk av 

SnomedCT i nasjonale fellestjenester og 

registre

 Møteserie etablert 

Felles grunnmur for digitale tjenester

 Arbeidsmøter under planlegging

Pasientrettet saksbehandling

 Egen arbeidsstrøm med referansegruppe hvor 

KS, referansekommune, og Direktoratet for e-

helse deltar

 Innspill til konkurransegrunnlaget

Klinisk kunnskaps- og beslutningsstøtte

 Egen arbeidsstrøm med Helsedirektoratet. FHI 

og Direktoratet for e-helse involvert

 Utarbeidet rapport med relevant tematikk med 

mål om å få felles forståelse 

 Helseplattformen har fokus på interne 

avklaringer om ambisjonsnivå
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Forslag til vedtak  7/18-1

Nasjonalt e-helsestyre tar saken til orientering og prosjektet tar 

med innspill i videre arbeid.



Drøfting av pågående arbeid innen behovsanalyse, 
mål og krav og mulighetsstudie

07/18-2



Styringsgruppe Én innbygger – én journal

Møte 2/18 Dato 14.3.2018

Saksliste Sakstype

07/18-2 Drøfting av pågående arbeid innen behovsanalyse, mål og krav og mulighetsstudie Drøfting

Forslag til vedtak:

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



Del 1: Behovsanalyse



Behovsanalyse

Side 24

1 Er det noen sentrale elementer som mangler i 

beskrivelsen av dagens situasjon?

2 Er behovene utledet fra dagens situasjon dekkende?

3 Hvilke behov er viktigst?



1234

Prioritet

Over 1200 samhandlingsbehov er meldt inn som del av behovsanalysen
UNDER 

ARBEID



Behov for samhandling mellom kommunal helse- og omsorgstjeneste og 
spesialisthelsetjenesten inkl. avtalespesialister

Side 26

Felles plan
f.eks. oversikt, booking, tiltak 

med ansvar og status

Opplysninger og rådata til 

sammenligning
f.eks. labsvar, radiologi, bilde av 

leggsår, EKG, tidl. journalnotater

Generell dialog
f.eks. meldinger mellom 

helsepersonell, videokonferanser

Felles oppsummering
f.eks. kritisk informasjon, 

tidligere sykdommer, bruk av 

tjenester, legemiddelplan 

Prioritet

K
o

m
p

le
k
s
it
e

t Forenkling av 

administrative prosesser 
f.eks. bestilling, søknad, 

tjenestetilbud, ansvarsoverføring

Lav Høy

L
a
v

H
ø

y

4 23 1

UNDER 

ARBEID



Behov for samhandling mellom kommunal helse- og omsorgstjeneste og 
aktører utenfor helse- og omsorgstjenesten

Side 27

Felles plan
f.eks. oversikt, 

booking, tiltak med 

ansvar og status

L
a
v

H
ø

y

Opplysninger og rådata til 

sammenligning
f.eks. tidl. journalnotater, 

skåringsskjema, 

pedagogiske/psykologiske tester
Generell dialog
f.eks. meldinger mellom 

helsepersonell, 

videokonferanser

Felles oppsummering
f.eks. kritisk informasjon, 

tidligere sykdommer, bruk av 

tjenester, legemiddelplan 

Prioritet

K
o

m
p

le
k
s
it
e

t

Forenkling av 

administrative prosesser 
f.eks. bestilling, søknad, 

tjenestetilbud, ansvarsoverføring

Lav Høy

NAV stat

NAV kommune

PPT

Barnevern

Skole/barnehage

Forenkling av 

støtteprosesser 
f.eks. turnus, lager, 

logistikk, lønn, 

finansiering

4 23 1

UNDER 

ARBEID



1

Det er behov for brukervennlige journalsystemer som understøtter ytelse av helsehjelp i kommunal helse- og 

omsorgstjeneste. Dette inkluderer å gi helsepersonell tilgang til nødvendig informasjon, støtte for valg, 

dokumentasjon og administrasjon av helsehjelp. 

2

Det er behov for bedre samhandling som bidrar til helhetlige pasientforløp på tvers av aktører. I kommunal 

helse- og omsorgstjeneste gjelder dette spesielt mellom fastlege, legevakt, helsestasjon og pleie- og 

omsorgstjenesten. Løsningene må understøtte samhandling på tvers av kommuner og interkommunale 

samarbeid og bedre samhandling med spesialisthelsetjenesten. Elementer som trekkes frem er oppdatert plan 

inkludert legemidler, oppsummert pasientinformasjon, hjelpemidler og mulighet for dialog. 

3

Det er behov for samhandling med andre kommunale og statlige tjenesteområder som NAV, skole/barnehage, 

barnevern og PPT. Elementer som trekkes frem er individuell plan og oppfølging av innbyggere med særlige 

behov (som eksempel barn med utviklingshemning, personer med sammensatte lidelser, rus etc.) 

4
Innbygger har behov for brukervennlige løsninger som understøtter aktiv deltakelse i og ivaretakelse av egen 

helse. 

5
Det er behov for et tiltak som understøtter styring og kvalitetsforbedring gjennom systematisk tilgjengeliggjøring 

av data

6
Det er behov for å enkelt kunne utveksle informasjon med velferdsteknologi, medisinsk utstyr og andre 

datakilder

Side 28

UNDER 

ARBEID
Behov utledet fra dagens situasjon



Del 2: Strategi og overordnede krav



Strategi og overordnede krav

Side 37

1 Er målformuleringene på riktig nivå og gir de riktig retning

for tiltaket?

2 Er de overordnede kravene på riktig nivå og avgrenser de 

mulighetsrommet på en hensiktsmessig måte?



Samfunnsmålet skal vise eiers intensjon og ambisjon med tiltaket

Side 38

Samfunnsmål

Bedre helse for innbyggere gjennom en kunnskapsbasert og 

bærekraftig kommunal helse- og omsorgstjeneste som tilbyr 

helhetlige og sikre tjenester

 Samfunnsmålet for denne utredningen er definert med utgangspunkt i det 

prosjektutløsende behovet og er i tråd med overordnede strategier og mål for helse- og 

omsorgssektoren



Effektmål er et uttrykk for den direkte effekten av tiltaket for brukerne og skal være 
avledet av samfunnsmålet

Side 39

2. Mer effektiv ressursbruk i helse-

og omsorgssektoren

Effektmål

1. Innbyggere får kommunale 

helse- og omsorgstjenester av 

høyere kvalitet og økt 

pasientsikkerhet

3. Styrket informasjonssikkerhet 

og bedre personvern for 

innbyggere

 Det er utledet tre sidestilte effektmål basert på de viktigste behovene fra behovsanalysen

 En rekke indikatorer vil kunne dokumentere retning og grad av måloppnåelse



Krav avledet av samfunnsmål og effektmål

Overordnede krav avledet av samfunns- og effektmål

Betydning for effektmål

Innbyggere får kommunale 

helse- og omsorgstjenester av 

høyere kvalitet og

økt pasientsikkerhet

Mer effektiv ressursbruk i 

helse- og omsorgstjenesten

Styrket informasjons-

sikkerhet og bedre 

personvern

1. Tiltaket skal gi ansatte i kommunale helse og omsorgstjenester enklere 

tilgang til oppdatert informasjon
x x

2. Tiltaket skal gi ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester mer 

effektive løsninger for dokumentasjon og administrasjon av helsehjelp
x x

3. Tiltaket skal gi støtte til mer effektiv kommunikasjon i og mellom de 

kommunale helse- og omsorgstjenestene
x x

4. Tiltaket skal gi helsepersonell i kommunal helse- og omsorgstjeneste 

bedre faglig støtte for ytelse av helsehjelp
x x

5. Tiltaket skal gi innbyggere støtte til enklere og mer effektiv 

kommunikasjon med kommunal helse- og omsorgstjeneste
x x x

6. Tiltaket skal legge til rette for mer effektiv samhandling med 

spesialisthelsetjenesten
x x

7. Tiltaket skal sikre at person- og helseopplysninger ikke gjøres 

tilgjengelig for uvedkommende
x

8. Tiltaket skal gi innbyggere enklere tilgang til egne helseopplysninger x

9. Tiltaket skal gi mer effektiv tilgang til relevante data fra den kommunale 

helse- og omsorgstjenesten
x x

10. Tiltaket skal legge til rette for effektiv bruk av velferdsteknologi x x

Side 41



Krav utledet av andre viktige behov

Krav utledet av andre viktige behov Relevans

11. Tiltaket skal legge til rette for å gi innbyggere bedre faglig støtte

Realisere ambisjoner i Meld. St. 26 (2014–2015) –

Fremtidens primærhelsetjeneste og Meld St 10 

(2012-2013) – God kvalitet – trygge tjenester

12.
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

13. Tiltaket skal ta høyde for strukturelle endringer

Ta høyde for mulige fremtidige endringer i 

organisering og ansvarsdeling i sektoren

14.
Tiltaket skal kunne innføres uten at det går utover pasientsikkerhet 

og kvalitet i tjenestetilbudet

Sikre at behovet for kommunale helse- og 

omsorgstjenester blir ivaretatt under innfasing

15. Tiltaket skal kunne innføres trinnvis
Redusere risikoen og sikre læring fra ett trinn til et 

annet

Side 42



Del 3: Mulighetsstudie



Sentrale forutsetninger for utvikling av konsepter

Side 44

Helseplattformen sluttfører sin 

prosess med å anskaffe, tilpasse 

og innføre ny løsning for helse- og 

omsorgstjenesten i region Midt-

Norge.

I mulighetsstudien vil det forutsettes:

• at kommuner, fastleger og 

avtalespesialister utløser sine opsjoner 

om å bruke løsningen som anskaffes 

gjennom Helseplattformen.

Utvikling mot neste generasjons 

EPJ-/PAS-løsning (inkl. kurve) i de 

regionale helseforetakene i Nord, 

Vest og Sør-Øst

I mulighetsstudien vil det forutsettes:

• de tre regionale helseforetakene utenfor 

Midt-Norge realiserer målene om et felles 

samordnet PAS/EPJ for de tre regionene. 

• de tre regionale helseforetakene utenfor 

Midt-Norge realiserer målene om et felles 

grensesnitt mot nasjonale løsninger.

• avtalespesialistene er en del av tiltak i 

spesialisthelsetjenesten

Etableringen av nasjonal 

tjenesteleverandør

I mulighetsstudien vil det forutsettes:

• det er etablert en nasjonal 

tjenesteleverandør i god tid innen en 

eventuell realisering av tiltaket om en 

nasjonal løsning for kommunal helse- og 

omsorgstjeneste er besluttet.

Gjenbruk av beste praksis i 

leverandørmarkedet nasjonalt og 

internasjonalt

I mulighetsstudien vil det forutsettes:

• at det eksisterer et velfungerende 

leverandørmarkedet som kan levere på 

de funksjonelle kravene



Følgende faktorer er ikke dimensjonerende, men felles for alle konsepter 

Side 45

Informasjonssikkerhet og 

personvern

• Informasjonssikkerhet og 

personvern skal løses for alle 

konsepter.

• Omfanget og innretning av 

løsningene kan variere som følge 

av konsept.

Integrasjon med 

administrative systemer i 

kommunene

• Kjerneløsning for kommunal 

helse- og omsorgstjeneste skal 

være integrert med følgende 

løsninger:

• Økonomistyring

• Virksomhetsstyring

• Ressursstyring

• Personal og lønn

Samhandling med andre 

nasjonale tjenester i helse-

og omsorgstjenesten

• Kjerneløsningen for kommunal 

helse- og omsorgstjeneste vil ha 

nødvendig og lovpålagt 

samhandling med:

• Velferdstøtte

• Helseforvaltning (FHI, SLV, 

Helsedirektoratet)

• HELFO

• KPR

• Statens legemiddelverk

Funksjonalitet for 

saksbehandling og logistikk 

styring

• Alle konseptene skal understøtte 

pasientrettet saksbehandling

• Alle konseptene skal understøtte 

behov for flåte- og 

logistikkstyring i helse- og 

omsorgstjenesten

Helsefaglig utvikling og 

standardisering

• Helsefaglig utvikling og 

standardisering vil være 

sentralt i alle konseptene.

• Omfanget og innretning av 

arbeidet kan variere som følge 

av konsept.



Følgende dimensjonerende faktorer danner mulighetsrommet

Side 46

Ansvarsforhold for realisering av 

tiltaket

• Denne mulighetsdimensjonen 

beskriver hvor ansvaret for 

realisering av tiltaket er plassert. 

• Med ansvar mener vi ansvar for å 

gjennomføre de ulike fasene av 

løsningens livsløp, inkludert 

myndighet til å ta beslutninger i de 

ulike fasene, og finansiering 

(finansieringsmodell?) av disse. 

Helse- og omsorgstjenester der 

samhandling skal foregå 

gjennom felles løsning

• Denne mulighetsdimensjonen 

beskriver hvilke helse- og 

omsorgstjenester i kommunen som 

skal omfattes av tiltaket

• For de tjenestene som omfattes av 

tiltaket vil de funksjonelle behovene 

styre det funksjonelle 

ambisjonsnivået

• Sentralt premiss er at 

funksjonalitetsnivået løses av 

leverandørmarkedet

Samhandling mellom 

helsepersonell og andre 

kommunale tjenester 

• Denne mulighetsdimensjonen 

beskriver hvordan samhandling skal 

foregå med tjenester utenfor helse-

og omsorgstjenesten

Samhandling med helsepersonell 

som ikke omfattes av tiltaket

• Denne mulighetsdimensjonen 

beskriver hvordan samhandlingen 

skal håndteres med helsepersonell 

som ikke omfattes av tiltaket

• Samhandling mellom helsepersonell 

som omfattes av tiltaket adresseres 

i mulighetsdimensjon B

Samhandling med innbygger

• Denne mulighetsdimensjonen 

beskriver hvordan samhandling 

skal håndteres med innbygger

• Hvilke muligheter som foreligger 

for samhandling med innbygger vil 

være avhengig av konseptvalg for 

kjerneløsning og samhandling 

A B C D E

t



Mulighetsdimensjon A: 
Ansvarsforhold for realisering av tiltaket

Side 47

1 42

Ingen endring (Lokal 

anskaffelse og lokale 

tilpasninger)

Nasjonal anskaffelse og lokal 

innføring og drift

Utvidet interkommunalt 

samarbeid om anskaffelse, 

innføring, drift og 

videreutvikling

Nasjonal anskaffelse og 

nasjonal innføring, drift og 

videreutvikling

3

• Utvidet interkommunal samarbeid eller 

ansvar for IKT gis til nye fylkeskommuner
• Én nasjonal bestillerfunksjon for 

videreutvikling

• Anskaffelse

• Leverandør-

styring

Lev 

A

Lev 

B

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwirrPPGzMrYAhWDDpoKHdY5CfUQjRwIBw&url=http://ss.prod.fpl.nhn.no/pasient_/kompetansentre_/barnsbeste_/oversikter_/kart_/Sider/helseregioner.aspx&psig=AOvVaw2V617BFjPtKKBlydm8uqUa&ust=1515577568027258


Mulighetsdimensjon B: 
Helse- og omsorgstjenester der samhandling skal foregå gjennom felles løsning

Side 48

1 42

Forskjellige løsninger for de 

ulike tjenestene (som i dag) 

Kommunale helse- og 

omsorgstjenester

Kommunale helse- og 

omsorgstjenester (minus 

fastlegetjeneste)

Kommunale helse- og 

omsorgstjenester + 

Tannlegetjenester, og andre 

private tilbydere

3

Helse- omsorgstjenesteloven § 3-2

Skolehelsetjeneste

Helsestasjonstjeneste

Svangerskap og barselomsorg

Kommunal legevakt

Kommunalt ansatte fastleger

Fastleger  med egen praksis

Habilitering og rehabilitering

Helsetjenester i hjemmet

Personlig assistanse

Plass i institusjon, inkl. sykehjem

Forvaltningsloven § 1

Saksbehandling

Helse- omsorgstjenesteloven § 4-2a

Kommunikasjon med innbygger, 

pasient/bruker, pårørende

Helse- omsorgstjenesteloven § 3-2

Skolehelsetjeneste

Helsestasjonstjeneste

Svangerskap og barselomsorg

Kommunal legevakt

Kommunalt ansatte fastleger

Fastleger med egen praksis

Habilitering og rehabilitering

Helsetjenester i hjemmet

Personlig assistanse

Plass i institusjon, inkl. sykehjem

Forvaltningsloven § 1

Saksbehandling

Helse- omsorgstjenesteloven § 4-2a

Kommunikasjon med innbygger, 

pasient/bruker, pårørende

Helse- omsorgstjenesteloven § 3-9

Fengselshelsetjeneste

Helse- omsorgstjenesteloven § 5-5

Kommunelege

Helse- omsorgstjenesteloven § 3-2

Skolehelsetjeneste

Helsestasjonstjeneste

Svangerskap og barselomsorg

Kommunal legevakt

Kommunalt ansatte fastleger

Fastleger med egen praksis

Habilitering og rehabilitering

Helsetjenester i hjemmet

Personlig assistanse

Plass i institusjon, inkl. sykehjem

Forvaltningsloven § 1

Saksbehandling

Helse- omsorgstjenesteloven § 4-2a

Kommunikasjon med innbygger, 

pasient/bruker, pårørende

Helse- omsorgstjenesteloven § 3-9

Fengselshelsetjeneste

Helse- omsorgstjenesteloven § 5-5

Kommunelege

Tannhelsetjeneste

Helse- omsorgstjenesteloven § 3-9

Fengselshelsetjeneste

Helse- omsorgstjenesteloven § 5-5

Kommunelege



Mulighetsdimensjon C: Samhandling mellom helsepersonell og kommunale tjenester 
utenfor helse- og omsorgstjenesten (ikke adm)

Side 49

1 42

Informasjon utleveres analogt 

ved hjemmel og tjenstlig behov

(2) + innsyn gis til nødvendige 

opplysninger ved hjemmel og 

tjenstlig behov

Informasjon utleveres 

(sendes/mottas) digitalt ved 

hjemmel og tjenstlig behov

(3) + Felles løsning for 

samhandling om 

tverrsektorielle planer

3

Helsepersonell

Skole Barnevern

Helsepersonell

Skole Barnevern

Helsepersonell

PPT Barnevern

Skole

Helsepersonell

Skole Barnevern

PPTPPT
PPT



Faktorer som dimensjonerer konseptene for samhandling

Side 50

Antallet endepunktsløsninger som skal 

inngå i samhandlingskonseptet og 

endepunktsløsningenes integrasjonsevne

• Hvor og hvordan databehandlingsansvaret for 

kjerneløsningene plasseres

• Hvordan skal samhandling kontraktsmessig 

håndteres (bilateralt vs. Multilateralt)

• Hvor mange av aktørene som bruker den 

samme løsningen for å samhandle seg 

imellom

Hvor informasjonen det skal samhandles 

om er lokalisert og eventuelt 

tilgjengeliggjort for aktørene. 

• Hvilket rettsgrunnlag skal ligge til grunn for 

tilgjengeliggjøring av informasjonen det skal 

samhandles om

• Hvor enkelt er det for helsepersonell å finne 

spesifikke helseopplysninger fra kritiske 

samhandlingspartnere

Hvordan informasjonen som det 

samhandles om tilgjengeliggjøres av og 

for helsepersonell. 

• Beskriver hvorvidt helsepersonell er nødt å 

gjøre en aktiv handling for å 

a. gjøre utvalgte helseopplysninger 

tilgjengelig (sending, godkjenning av 

tilgang m.v)

b. få tilgang til helseopplysninger (sending, 

godkjenning av tilgang m.v)

Graden av og typen struktur på 

informasjon som deles

• Sier noe om ambisjonen for 

samhandlingsprosesser som skal 

understøttes. 

• Hvordan endesystemene benytter den 

strukturerte informasjonen vil avhenge av det 

enkelte endesystem og dets evne til å 

automatisk innhente og presentere 

informasjon til helsepersonell.

A B C D



Overordnede konsepter for samhandling for helsepersonell

Side 51

Distribuert lagring og utveksling (som i 

dag)

• Samhandling mellom helsepersonell foregår 

ved utveksling av informasjon og eventuelt 

ved oppslag i enkelte sentrale ressurser 

(reseptformidleren og kjernejournal). 

• Aktuelle samhandlingsmodeller er 

meldingsutveksling og direkte tilgang til 

enkelte ressurser. 

• Utvekslingen er primært knyttet til krav i 

forskrifter, f.eks. epikriser, henvisninger og 

labsvar. 

Delte sentrale ressurser som benyttes til 

samhandling

• Samhandlingen mellom helsepersonell foregår 

via sentrale ressurser som gir tilgang til 

informasjonen. 

• Utvalgt informasjon kan være lagret sentralt, 

eller hentes hos aktørene via en sentral 

ressurs. 

• Aktuelle samhandlingsmodeller er 

dokumentdeling, datadeling og direkte tilgang 

til felles ressurs. 

• Samhandlingsbehov og ambisjonsnivå er 

viktige faktorer i valg av 

samhandlingsmodeller. 

Ressurser i nasjonal kommunal løsning 

benyttes til samhandling

• Samhandling mellom helsepersonell foregår 

via ressurser i nasjonal kommunal løsning. 

• Utvalgt informasjon er lagret i nasjonal 

kommunal løsning. 

• Aktørene må oppdatere ressursene med den 

utvalgte informasjonen. 

• Aktuelle samhandlingsmodeller med aktører 

utenfor nasjonal kommunal løsning er 

dokumentdeling, datadeling og direkte tilgang. 

Direkte oppslag til informasjon som ligger 

lagret distribuert 

• Samhandling mellom helsepersonell foregår 

via direkte oppslag mellom aktørene. 

• Informasjon som det samhandles om ligger 

distribuert hos de enkelte aktørene. 

• Aktuelle samhandlingsmodeller er 

dokumentdeling, datadeling og direkte tilgang.

• Helsepersonell benytter egen brukerflate for 

samhandling.  

S0 S1 S2 S3



Gruppering av konsepter

Side 52

Kommunenes ansvar for kjerneløsning

Som i dag Nasjonal 

rammeavtale

Nasjonal 

løsning
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Gruppe 1:
Sterkere regulering 

og incentiver

Gruppe 4:
Nasjonal 

kjerneløsning for 

alle tjenester

Gruppe 2:
Nasjonal 

rammeavtale
Gruppe 3:

Nasjonal 

kjerneløsning for 

kommunal helse-

og omsorgstjeneste 

(ekskl. selvstendige 

fastleger)

Gruppe 1:
Sterkere regulering og incentiver

Gruppe 2:
Nasjonal rammeavtale

Gruppe 3:
Nasjonal kjerneløsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste, unntatt fastleger 

som er selvstendig næringsdrivende

Gruppe 4:
Nasjonal kjerneløsning for alle tjenester

UNDER 

ARBEID



Gruppe 1: Sterkere regulering og insentiver
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Ansvarsforhold for 

realisering av tiltaket

Helse- og 

omsorgstjenester der 

samhandling skal foregå 

gjennom felles løsning

• Kommuner og fastleger har 

selvstendige ansvar for å anskaffe, 

innføre og drifte kjerneløsninger (som i 

dag).

• Det er sannsynlig at det etableres 

større interkommunale samarbeid for 

å gjennomføre anskaffelse, innføring 

drift og forvaltning av kjerneløsninger.

• Begrenset endring i leverandørenes 

integrasjonsevne (inkludert funksjonell 

endringsevne)

• Helsepersonell innen den 

kommunale helse- og 

omsorgstjenesten fortsetter å 

arbeide innen forskjellige løsninger 

(som i dag)

• Samhandling mellom helse- og 

omsorgstjenesten i kommunen og 

andre kommunale tjenester 

ivaretas av hver enkelt kommune

Hovedtiltak innen denne gruppe 

konsepter

• Det stilles sterkere krav til aktørene om 

å tilpasse egne løsninger for å koble 

seg til de nasjonale 

samhandlingsløsningene.

• Myndighetene tar ansvar for å etablere 

nødvendige samhandlingsløsninger 

mellom kjernesystemer og iverksetter 

nødvendige virkemidler for at 

løsningene fungerer ende-til-ende.

• Helsepersonell får utvidet tilgang til 

kopi av journalopplysninger, og 

pålegges dokumentasjonsplikt for 

enkeltopplysninger i et nasjonalt 

register

• Utvidelse i konsept 2: Felles 

referansearkitektur og felles 

kjernekomponenter

Konsepter for samhandling mellom helsepersonell

Konsept 1: Lokalt ansvar for kjerneløsning videreføres. 

Helsepersonell får utvidet tilgang til journalopplysninger, 

og pålegges å registrere enkeltopplysninger i et 

nasjonalt register

Konsept 2: Lokalt ansvar for kjerneløsning videreføres. 

Journalføring innenfor utvalgte fag- og 

tjenesteområder i felles kjernekomponenter

UNDER 

ARBEID



Gruppe 2: Nasjonal rammeavtale
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Ansvarsforhold for 

realisering av tiltaket

Helse- og 

omsorgstjenester der 

samhandling skal foregå 

gjennom felles løsning

• Kommunene må velge leverandør 

av kjernesystem ved avrop på 

nasjonal rammeavtale

• Hvorvidt det også er obligatorisk for 

fastleger som er selvstendig 

næringsdrivende skiller konseptene 

i denne gruppen

• Det er obligatorisk for alle 

kommuner utenfor Midt-Norge å 

implementere løsning fra en av de 

to leverandørene innen en gitt 

tidsfrist. 

• Standardiserte løsninger for 

samhandling mellom helse- og 

omsorgstjenesten i kommunen og 

andre kommunale tjenester

Hovedtiltak innen denne gruppe 

konsepter

• Nasjonalt tiltak for å anskaffe en 

nasjonal rammeavtale med to 

leverandører. Hver leverandør i 

rammeavtalen dekker funksjonalitet 

for alle kommunale helse- og 

omsorgstjenester, inkludert 

fastlegetjenester.

• Staten tar ansvar for å etablere 

nødvendige samhandlingsløsninger 

mellom kjernesystemer og iverksetter 

nødvendige virkemidler for at 

løsningene fungerer ende-til-ende

• Det stilles sterkere krav til 

leverandørene i anskaffelsen om å 

tilpasse egne løsninger for å koble seg 

til de nasjonale 

samhandlingsløsningene.

• Ansvar for samhandlingen settes inn i 

en multilateral ramme hvor den enkelte 

samhandlingspart primært forholder 

seg til en tredjepart som garantist for 

at samhandlingen fungerer.

Konsepter for samhandling mellom helsepersonell

Konsept 3: Kommunene, unntatt fastleger som er selvstendig 

næringsdrivende, pålegges avrop på nasjonal rammeavtale for 

kjerneløsning. Helsepersonell får utvidet tilgang til 

journalopplysninger, og pålegges å registrere 

enkeltopplysninger i et nasjonalt register

Konsept 4: Kommunene og fastleger pålegges avrop på 

nasjonal rammeavtale for kjerneløsning. Helsepersonell får 

utvidet tilgang til journalopplysninger, og pålegges å registrere 

enkeltopplysninger i et nasjonalt register

UNDER 

ARBEID



Gruppe 3: Nasjonal kjerneløsning uten fastleger
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Ansvarsforhold for 

realisering av tiltaket

Helse- og 

omsorgstjenester der 

samhandling skal foregå 

gjennom felles løsning

• Dagens kjerneløsninger fases ut og 

erstattes av en felles nasjonal 

løsning.

• Fastleger som er selvstendig 

næringsdrivende kan videreføre 

sine kjernesystemer 

• Fastleger med egen praksis vil i 

dette konseptet fortsatt samhandle 

via samhandlingsløsninger med 

andre kommunale helse- og 

omsorgstjenester

• Standardiserte løsninger for 

samhandling mellom helse- og 

omsorgstjenesten i kommunen og 

andre kommunale tjenester

Hovedtiltak innen denne gruppe 

konsepter

• Nasjonalt tiltak for anskaffelse, 

innføring og drift av kjerneløsning for 

kommunale helse- og 

omsorgstjenester.

• Staten tar ansvar for å etablere 

nødvendige samhandlingsløsninger 

mellom kjernesystemer og iverksetter 

nødvendige virkemidler for at 

løsningene fungerer ende-til-ende.

• Samhandlingens omfang begrenses 

av fastlegesystemenes 

integrasjonsevne (inkludert funksjonell 

endringsevne)

Konsepter for samhandling mellom helsepersonell

Konsept 5: En nasjonal kjerneløsning, uten fastleger som er 

selvstendig næringsdrivende. Helsepersonell får utvidet 

tilgang til journalopplysninger, og pålegges å registrere 

enkeltopplysninger i et nasjonalt register

UNDER 

ARBEID



Gruppe 4: Nasjonal kjerneløsning med fastleger (1)

Side 56

Ansvarsforhold for 

realisering av tiltaket

Helse- og 

omsorgstjenester der 

samhandling skal foregå 

gjennom felles løsning

• Dagens kjerneløsninger fases ut og 

erstattes av en felles løsning

• Fastleger som er selvstendig 

næringsdrivende vil i dette 

konseptet bruke nasjonal løsning.

• All digital understøttelse av 

samhandling mellom de ulike 

kommunale helse- og 

omsorgstjenester i den nasjonale 

kjerneløsningen

• Standardiserte løsninger for 

samhandling mellom helse- og 

omsorgstjenesten i kommunen og 

andre kommunale tjenester

Hovedtiltak innen denne gruppe 

konsepter

• Nasjonalt tiltak for anskaffelse, 

innføring og drift av kjerneløsning for 

kommunale helse- og 

omsorgstjenester.

• Ansvar for samhandlingen settes inn i 

en multilateral ramme hvor den enkelte 

samhandlingspart primært forholder 

seg til staten som garantist for at 

samhandlingen fungerer.

• Digital samhandling mellom 

forvaltningsnivåene vil skje ved hjelp 

av dataintegrasjon eller 

dokumentdeling mellom den 

kommunale kjerneløsningen og 

løsningene i spesialisthelsetjenesten; 

Helseplattformen i Midt-Norge og 

kjerneløsninger i Vest, Nord og Sør-

øst. 

• Kjernesystemene kan integreres 

direkte eller via egne 

samhandlingsløsninger.

Konsepter for samhandling mellom helsepersonell

Konsept 6: En nasjonal kjerneløsning, inkludert 

fastlegetjenesten. Dagens samhandlingsløsninger 

videreføres

Konsept 7: En nasjonal kjerneløsning, inkludert 

fastlegetjenesten. Kjerneløsning som informasjonsnav for 

samhandling med spesialisthelsetjenesten

UNDER 

ARBEID



Gruppe 4: Nasjonal kjerneløsning med fastleger (2)

Side 57

Konsepter for samhandling mellom helsepersonell

Konsept 8: En nasjonal kjerneløsning, inkludert 

fastlegetjenesten. Ansvar for dataintegrasjon mellom 

kjerneløsningene i sektor sentraliseres

Ansvarsforhold for 

realisering av tiltaket

Helse- og 

omsorgstjenester der 

samhandling skal foregå 

gjennom felles løsning

• Dagens kjerneløsninger fases ut og 

erstattes av en felles løsning

• Fastleger som er selvstendig 

næringsdrivende vil i dette 

konseptet bruke nasjonal løsning.

• All digital understøttelse av 

samhandling mellom de ulike 

kommunale helse- og 

omsorgstjenester i den nasjonale 

kjerneløsningen

• Standardiserte løsninger for 

samhandling mellom helse- og 

omsorgstjenesten i kommunen og 

andre kommunale tjenester

Hovedtiltak innen denne gruppe 

konsepter

• Nasjonalt tiltak for anskaffelse, 

innføring og drift av kjerneløsning for 

kommunale helse- og 

omsorgstjenester.

• Ansvar for samhandlingen settes inn i 

en multilateral ramme hvor den enkelte 

samhandlingspart primært forholder 

seg til staten som garantist for at 

samhandlingen fungerer.

• Digital samhandling mellom 

forvaltningsnivåene vil skje ved hjelp 

av dataintegrasjon eller 

dokumentdeling mellom den 

kommunale kjerneløsningen og 

løsningene i spesialisthelsetjenesten; 

Helseplattformen i Midt-Norge og 

kjerneløsninger i Vest, Nord og Sør-

øst. 

• Kjernesystemene kan integreres 

direkte eller via egne 

samhandlingsløsninger.

UNDER 

ARBEID
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Forslag til vedtak  7/18-2

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

arbeid.



Sak 12/18

Nøkkeltall for nasjonale 
e-helsetjenester og løsninger

Nasjonalt e-helsestyre 14. mars 2018



Nøkkeltall e-helse 2017

Nasjonale løsninger og tjenester



Bakgrunn

Side 62
https://ehelse.no/nasjonal-e-helsemonitor



Nasjonale tjenester – nøkkeltall 2017

Side 65

18,7 MILL 

BESØK TIL HELSENORGE.NO 2017 

(2016: 12,7 MILL)

7 MILL 

INNLOGGING TIL HELSENORGE.NO 

TJENESTER 2017 (2016: 3,2 MILL)

 Nøkkelfunn:

 Flytting av tjenester samt nye tjenester inn i helsenorge.no øker innloggingsgrad vesentlig mer enn besøk 

 Brukere ønsker, og benytter, digitale e-helse tjeneste



Nasjonale tjenester – nøkkeltall 2017

Side 66

100 %

INNBYGGERE MED KJERNEJOURNAL 

PR. 2017 (n=5,3 MILL)

 Nøkkelfunn:

 Alle RHF, legevakter og 87 % av fastlegene har kjernejournal (des’17)

 Oppslag fra helsepersonell øker kraftig, spesielt fra leger

 Man antar at 4-5% av befolkningen har kritisk informasjon. Så langt er ca. 0,5% registrert (21 000 innbyggere).
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Innbyggertjenester – nøkkeltall 2017

Side 67

91,1 %

ANDEL SOLGTE PAKNINGER PÅ E-

RESEPT PR 1.DES’ 2017 (2016: 88 %)

28 800

OPPSLAG RESEPTLISTE VIA 

NETTAPOTEK DES’ 2017

2,8 MILL

INNLOGGING I MINERESEPTER.NO 

2017 (2016: 2,65 MILL)

 Nøkkelfunn:

 Flytting av mineresepter.no vil antakeligvis gi mer besøk til helsenorge.no – men kan også redusere antall besøk på 

mine resepter.no

 Nettapotekene vil sannsynligvis fortsette sin økning i antall besøkende



Innbyggertjenester – nøkkeltall 2017

Side 68

213 000

OPPSLAG I MINEVAKSINER.NO 2017 

(2016: 134 000)

63 %

ANDEL PASIENTREISER SOM SØKES DIGITALT DES’ 2017 

(DES’ 2016: 23 %)

 Nøkkelfunn:

 Mine vaksiner: har samme utvikling for oppslag som de øvrige «større» tjenestene (som helsenorge.no)  

 8:10 brukere godt / svært godt fornøyd med selvbetjeningstjenesten for pasientreiser
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Forslag til vedtak 12/18

Nasjonalt e-helsestyre tar saken til orientering og 

Direktoratet for e-helse tar med innspill i det videre arbeidet.



Sak 9/18

Etablering av ny tjenesteleverandør

Nasjonalt e-helsestyre 14. mars 2018



Program NEO
Ny e-helseorganisering

Presentasjon for NEHS – 14.03.2018



NEHS ga i oktober sin tilslutning til anbefalingene 
beskrevet i IKT-organiseringsrapporten 

Én innbygger –

én journal

Nasjonal 

e-helsestrategi 

2017 - 2022

2013 2015 2016 2017 2017 2017

Digital agenda 

for Norge

Styrket 

gjennomføringsevne for 

IKT-utvikling

OECD: Digital 

Government 

Review of Norway

IKT-organisering 

i helse- og 

omsorgssektoren

Finansierings-

modeller for 

nasjonale e-

helsetiltak

2017

4



Driverne og behovet er godt dokumentert

Tempo

 Økt gjennomføringskraft

 Digitaliseringen krever 

felles løft

Side 81

Beslutningsprosesser

• Tydeligere ansvar

• Raskere beslutninger

Finansiering

• Større fleksibilitet

• Tjenestepriser



NEO

programmet

Tjeneste 

leverandør

Direktoratet 2.0

NHN strategi

Vi kaller arbeidet:
Ny e-helseorganisering (NEO)

• Tett dialog med HOD, i et stramt tidsløp. 

• HOD vil ta stilling til ett samlet råd om nasjonal 

tjenesteleverandør og ber direktoratet 

synliggjøre ulike synspunkter fra berørte aktører 

i anbefalingen



Leveranser 2018

Side 83

NEO

programmet

Organisasjon, 

ansvar, oppgaver og 

etableringsplan for 

Nasjonal 

tjenesteleverandør

Organisasjon, 

ansvar, oppgaver 

og etableringsplan

for 

Direktorat 2.0

Styringsmodell og 

finansieringsmodell

+

Anbefalt 

selskapsform

Kost/nytte 

analyse

+

Innspill til 

statsbudsjett 

2019

Risikovurdering 

og plan for 

sikkerhet

Veikart for 

Nasjonal 

tjenesteleverandør

2019-2024



Involvering og forankring av spesialisthelsetjenesten og 
kommunesektoren skjer frem til begynnelsen av mai
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Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September

Mulig drøfting

i ekstraordinært 

NEHS?

Ferdigstilt utredning og

plan for gjennomføring/

virksomhetsendring

3 høynivå

konsept-

alternativer 

Plan

etablert

Overordnet 

konseptutredning, 

anbefalt konsept og 

budsjett til HOD

Legge frem for 

regjerings-

beslutning

Orientering

NEHS

Leveranser

Forankring/

beslutninger
Arbeids- og 

dialogmøter 

med sektor 

om 

konsepter

Forslag: 

• Samling IT-ledere 

på Gardermoen

• KS / Kommit

• AD-møtet

Okt-des: Etablering



Metode

Side 88

Concept-rapport nr. 34 (2013): Mulighetsrommet. En studie om konseptutredninger og konseptvalg

Mål

Behov

D
e
t 
ra

s
jo

n
e

lt
 t
e
n
k
te

D
e
t p

o
litis

k
 m

u
lig

e

Krav Krav

Krav Krav

K
ra

v

K
ra

v

K
ra

v

K
ra

v

Mulighetsrommet

K0

K1 K4

K3

K2



Side 89

25%

50%

75%

100%

Workshoper

Analyser

LM/HOD

Destillering

LM/HOD

Sammenstilling

Beslutning LM

Konseptutvikling



De viktigste spørsmålene

Side 90

 Hvem beslutter og finansierer e-helse 

løsningene? Hvordan ivaretas behovet for 

nasjonal styring?

 Hvordan sikres innflytelse fra aktørene i 

sektoren?

 Hvordan er beslutningsprosessen?

 Hvilke finansieringsmodell skal benyttes?

 Hvordan skal ansvar og oppgave 

fordeles mellom direktoratet og 

tjenesteleverandøren?

 Hvem skal eie 

tjenesteleverandøren?

 Selskapsform?

 Hvilke transisjonsstrategi skal vi 

ha?

 Hva er det første (1.1.2019) 

steget?



Involvering og forankring av spesialisthelsetjenesten og 
kommunesektoren skjer frem til begynnelsen av mai

Side 91

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September

Mulig drøfting

i ekstraordinært 

NEHS?

Ferdigstilt utredning og

plan for gjennomføring/

virksomhetsendring

3 høynivå

konsept-

alternativer 

Plan

etablert

Overordnet 

konseptutredning, 

anbefalt konsept og 

budsjett til HOD

Legge frem for 

regjerings-

beslutning

Orientering

NEHS

Leveranser

Forankring/

beslutninger
Arbeids- og 

dialogmøter 

med sektor 

om 

konsepter

Forslag: 

• Samling IT-ledere 

på Gardermoen

• KS / Kommit

• AD-møtet

Okt-des: Etablering
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Forslag til vedtak 9/18

Nasjonalt e-helsestyre tar saken til orientering.
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Nasjonal e-helseportefølje

Nasjonalt e-helsestyre 14. mars 2018



* Det mangler fremdeles estimat fra noen prosjekter, blant annet store initiativ i 

spesialisthelsetjenesten som Helseplattformen

I april 2017 var omfang: 557* MNOK

Nasjonal portefølje for 2018 består av:

Antall:

Omfang (MNOK):

47

669*

94

Nasjonal e-helseportefølje for 2018
Nasjonal e-
helseportef
ølje for 
2018

Sist oppdatert 23.01.2018

Estimat Estimert kostnadsfordeling 2018

Prioriterings-
kategori 2018

ID Prosjekt-/ programnavn Ansvarlig virksomhet
Prosjekteier/ 
Programeier

Portefølje-kontakt Fase for 2018
Krever EPJ-

utvikling i 2018
Status

Budsjett 2018 
(MNOK)

E-helse HDIR RHF NIKT FHI NHN
Fastlege 
(takst-
forh.)

Andre

Digitalisering av arbeidsprosesser

1 81Prosjekt Én innbygger - én journal E-helse Christine Bergland Sara Kallevig Konsept Nei Gul 50 50

1
113
(ny)

Persontilpasset medisin HDIR Johan Torgersen Øyvin Jacobsen Gjennomføring Nei Grønn 21,3 2,1 19,2

2 111Helseplattformen Helse Midt-Norge RHF Nina Bjørlykke Gjennomføring Nei Grønn 0

2
114
(ny)

Digital patologi NIKT HF Gisle Fauskander Nina Bjørlykke Planlegging Nei Grønn 9,5 9,5

2
115
(ny)

Anskaffe rammeavtale for publiseringsløsning for metodebøker NIKT HF Nasjonal IKT Nina Bjørlykke Planlegging Nei Grønn 0,5 0,5

2
117
(ny)

Digitalisert individuell refusjon legemidler HDIR Erik Hviding Øyvin Jacobsen Konsept Nei Grønn 5 5

2
118
(ny)

Innføring av digital patologi Helse Midt-Norge RHF Harald Aarset Nina Bjørlykke Gjennomføring Nei Gul 9,9 7,4 2,5

2
119
(ny)

HMN Lab Helse Midt-Norge RHF Klinikkleder Gilda Opland Nina Bjørlykke Gjennomføring Ja Grønn 0

2
135
(ny)

Program RKL (Standardisering i DIPS Classic og Elektronisk kurve) Helse Sør-Øst RHF Nina Bjørlykke Ukjent Ukjent 0

2 14Pilotere og innføre multidose i e-resept nasjonalt E-helse Hilde Lyngstad Sara Kallevig Gjennomføring Ja Gul 3,9 3,9

2
116
(ny)

Legemidler og kjernejournal i PLO E-helse Hilde Lyngstad Sara Kallevig Gjennomføring Ja Gul 6,1 6,1

3 102Forbedre legemiddelinformasjon og FEST (tidligere SAFEST realisering)NIKT HF Gisle Fauskanger Nina Bjørlykke Gjennomføring Ja Rød 0

3 109
FEST for sykehus - strukturert legemiddelinformasjon for 
spesialisthelsetjenesten

SLV Helga Festøy Helga Festøy Planlegging Nei Rød 10,9 10,9

4
120
(ny)

Pasientsikkerhetsvarsler til innbygger og fastlege SLV Dag Jordbru Helga Festøy Konsept Ja Gul 12,5

Bedre sammenheng i pasientforløp

1 11EPJ-løftet E-helse Inga Nordberg Sara Kallevig Gjennomføring Ja Grønn

20 20
1

121
(ny)

En vei inn - hovedprosjekt HDIR Torunn Janbu Øyvin Jacobsen Konsept Nei Grønn

2 3Digital dialog fastlege (DDFL) - videreføring E-helse Bodil Rabben Sara Kallevig Gjennomføring Ja Gul 9,4 1 6 2,4

2 51Vestlandspasienten/ Alle møter Helse Vest RHF Hilde Christiansen Nina Bjørlykke Gjennomføring Ja Grønn 34 34

2 84DigiHelse Oslo kommune Endre Sandvik Egil Rasmussen Gjennomføring Ja Gul 7,4

2
122
(ny)

Velg behandlingssted - avtalespesialister HDIR Hanne Narbuvold Øyvin Jacobsen Konsept Nei 2 2

2
123
(ny)

DIGI-UNG (tidl. Samordning og videreutvikling av digitale 
helsetjenester for ungdom)

HDIR HDIR Øyvin Jacobsen Planlegging Nei Grønn 5 5

2
124
(ny)

Pakkeforløp pysikisk helse og rus HDIR Gitte Huus Øyvin Jacobsen Gjennomføring Nei Gul 16,5 11,2 5,3

2
125
(ny)

Generisk funksjonsvurderingsverktøy for rehabilitering i 
spesialisthelsetjenesten

HDIR Johan Torgersen Øyvin Jacobsen Konsept Nei Grønn 3,525 3,525

2 64Fødselsepikrise KS/ KommIT Line Richardsen Egil Rasmussen Gjennomføring Ja Gul 0,3 0,3

2 83DIS – Digitale innbyggertjenester for spesialisthelsetjenesten NIKT HF NIKT HF Nina Bjørlykke Gjennomføring Ja Grønn 20 20

2
126
(ny)

Sentral forskrivningsmodul (SFM) E-helse Hilde Lyngstad Sara Kallevig Planlegging Nei Gul 17 17

2
128
(ny)

Kjernejournal - Innsyn journaldokumenter for helsepersonell på tvers E-helse Hilde Lyngstad Sara Kallevig Planlegging Ja Grønn 6 6

Bedre bruk av helsedata

1
129
(ny)

GREP - NPR og KPR HDIR Unn Elisabeth Huse Øyvin Jacobsen Gjennomføring Nei Gul 43,7 26,2 17,5

2 60Nasjonalt infeksjonsregister FHI Geir Bukholm Anette O. Jacobsen Planlegging Nei Gul 5 5

2
136
(ny)

Elektronisk datafangst pasientsikkerhets programmet konseptfase NIKT HF Nasjonal IKT Nina Bjørlykke Konsept Ukjent Grønn 1,3 1,3

2 47Program for kodeverk og terminologi E-helse Inga Nordberg Sara Kallevig Gjennomføring Nei Grønn 24 18 6

2 107Helsedataprogrammet E-helse Bodil Rabben Sara Kallevig Konsept Nei Gul 110 2 108

3 112Nasjonal laboratoriedatabase FHI Geir Bukholm Anette O. Jacobsen Planlegging Nei Rød 0,06 0,06

Helsehjelp på nye måter

1 5Nasjonalt program for velferdsteknologi HDIR Kristin Mehre Øyvin Jacobsen Gjennomføring Ja Grønn 82 30 52

Felles grunnmur for digitale tjenester

1 100
Felles samarbeidsprosjekt for modernisering av Folkeregister i helse-
og omsorgssektoren (MF Helse)

E-helse Norunn Elin Saure Sara Kallevig Gjennomføring Nei Gul 22,3 20 2,3

2 21Program for infrastruktur (FIA) E-helse Inga Nordberg Sara Kallevig Gjennomføring Ja Grønn 70 20 25 25

2 57Høytilgjengelig infrastruktur Norsk Helsenett SF Håkon Grimstad Lars Einar Steinsli Realisering Nei Grønn 20,5 20,5

2 58eDÅR - Elektronisk innrapportering til Dødsårsaksregisteret  FHI Gun Peggy Knudsen Anette O. Jacobsen Gjennomføring Ja Gul 12 6 6

2 101Robust Mobilt Helsenett NIKT HF NIKT HF Nina Bjørlykke Gjennomføring Nei 3,2 3,2

2 108Endring av standard for legemiddelinformasjon SLV Helga Festøy Helga Festøy Konsept Nei Gul 1,8 1,8

2
132
(ny)

PKI infrastrukturløsning Helse Midt-Norge RHF Frode Opsahl Nina Bjørlykke Planlegging Nei Gul 0

4
131
(ny)

API økosystem E-helse Fredrik Glorvigen Sara Kallevig Konsept Nei Grønn 0,5 0,5

Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring

2
133
(ny)

Nasjonal e-helsemonitor E-helse Karl Vestli Sara Kallevig Gjennomføring Nei Grønn 3 3

Ikke kategorisert i strategisk område

2
134
(ny)

Digital forvaltning av helsekrav for førerkort (Vilkår for førerrett) HDIR Svein Lie Øyvin Jacobsen Gjennomføring Nei Rød 0 0

670,6
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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

Prosjekter utsettes, 

eller gjennomføres 

med redusert omfang 

2018

3
Prosjekter som vurderes med høy grad av strategisk 

tilknytning, men uklar nytteverdi og  høy risiko

Prosjekter

gjennomføres ikke 

2018
4

Prosjekter som vurderes å ha lav strategisk 

tilknytning, eller å ha lav nytteverdi og høy risiko selv 

om den strategiske tilknytningen er høy

Prioriteringskategorier



Endringer fra desember 2017

 Lite nasjonalt prioriteringsrom

 Evnen til å realisere e-helsestrategien 

svekkes

Prosjekter/programmer med redusert omfang:

 Pilotere og innføre multidose i e-resept nasjonalt

 Legemidler og kjernejournal i PLO

 Sentral forskrivningsmodul (SFM)

 Program for Felles infrastruktur og Arkitektur (FIA)

 Kjernejournal – Innsyn journaldokumenter for 

helsepersonell på tvers

 Program for kodeverk og terminologi

 Fødselsepikrise

 DIS – Digitale innbyggertjenester for 

spesialisthelsetjenesten

Omfang redusert med 90 MNOK

Prosjekter i kategori 3 er nedskalert og endret til kategori 2, eller utsatt og endret til 

kategori 4



Budsjett

2018

100

Forbedre legemiddelinformasjon og FEST (tidligere SAFEST realisering) 102 Nasjonal IKT HF

Ansvarlig virksomhetProsjekt-/programnavn

0

FEST for sykehus - strukturert legemiddelinformasjon for spesialisthelsetjenesten SLV 10,9109

ID

Nasjonal laboratoriedatabase112 FHI 0,06

3 prosjekter gjenstår i prioriteringskategori 3 3

Jf. oppdragsdokumentene 2018 til RHF-ene: 

De regionale helseforetakene bes, i samråd med Statens Legemiddelverk og Direktoratet for e-helse, om å 

igangsette et arbeid knyttet til etablering av SAFEST. Plan for gjennomføring, etablering og finansiering av 

SAFEST skal legges fram for departementet innen 1. april 2018. 



Prioritet 3 Prioritet 4Prioritet 1

EIEJ

GREP-NPR og KPR

ID 

124

Budsjett 

10-30 MNOK

Budsjett 

>30 MNOK
Budsjett 

<10 MNOK

Budsjett 2018 

(MNOK)

ID 

84

ID 

81

ID 

47

DigiHelse

ID 

64

PKT

Fødsels-

epikrise 

helsest.

ID 

111

Helseplattformen*

ID 
107

Helsedataprogrammet

ID 

58

eDår

ID 

60

Nasjonal infeksjonsregister

ID 

21

Program for felles infra-

struktur (FIA)

ID 

57

Regional utvidelse av 

stamnettet

ID 

101

ID 

102

ID 

100

MF Helse Robust mobilt 

helsenett

SAFEST*

ID 

109

ID 

113

ID 

108

Endre standard lege-

middel-info.

FEST for 

sykehus

Nasjonalt e-

helsemonitor

ID 

11

ID 

14

EPJ-

løftet

Multi-

dose

Prioritet 2

Fordeling per strategisk område og prioritet

ID 

112

Nasjonale 

laboratoriedata

150
Bedre sammenheng 

i pasientforløp

158
Bedre bruk av 

helsedata

82
Helsehjelp på nye 

måter

130
Digitalisering av 

arbeidsprosesser

ID 5

ID 

51

ID 

3

ID 

83

Nasjonalt velferds-

teknologiprogram

Digital dialog 

fastlege

Vestlands-

pasienten

DIS

146
Felles grunnmur for 

digitale tjenester

3
Nasjonal styring av 

e-helse og økt 

gjennomføring

ID
113

Persontilpasset medisin

ID 

114

Digital 

patologi

ID 

115

Rammeverk 

for 

metodebøker

ID 

119

HMN lab*

ID 

135

Program RKL*

ID 

117

ID 

118

Digitalisert 

refusjon 

legemidler

Innføring 

digital 

patologi

ID 

116

Legemidler og 

kjernejournal i 

PLO

ID 

120

Pasientsikkerhetsvarsler til 

innbygger og fastlege

ID 

121

En vei inn

ID 

122

Velg 

behandlings. 

avtalespesialist

er.

ID 

123

DIGI-

UNG

ID 

125

Pakkeforløp 

psykisk 

helse og rus

Gen. funk. 

vurd. vektøy

for. reh. I 

spes.h

ID 

126
ID 

128

SFM

Kjerne-

journal 

innsyn

ID 

129
ID 

136

Elektronisk. Datafangst

ID 

132

PKI 

infrastrukturløsning*

ID 

131

API 

økosystem

*Ikke mottatt budsjettestimatID



Størrelse per aktør

25

Omfang per aktør (MNOK)

103

Fordeling av prosjekter per aktør (antall)

Totalt: 669 MNOK Totalt: 47 prosjekter/programmer

331,3

188,4

78,4

7,7

17,1 20,5 25,2

Direktoratet for e-helse

Helsedirektoratet

RHF-ene/ Nasjonal IKT

KS/kommunene

Folkehelseinstituttet

NHN

SLV

16

10

12

2

3

1
3

Direktoratet for e-helse

Helsedirektoratet

RHF-ene/ Nasjonal IKT

KS/kommunene

Folkehelseinstituttet

NHN

SLV

Samfinansieringsbidrag på 172 MNOK til prosjekter eid av Direktoratet for e-helse



Størrelse per fase**

25

105

Totalt: 669 MNOK Totalt: 44 prosjekter/programmer*

Omfang per prosjektfase (MNOK) Antall per prosjektfase

*FIA er kun representert i grafen på programnivå. Teller man FIA sine delprosjekter hver for seg blir totalt ant. prosjekter 47, men informasjon om FIA sine delprosjekter mangler og er derfor ikke representert i denne grafen

**Dersom prosjektet/programmet har rapportert i denne runden at de ikke benytter DIFI prosjektveiviser er fasen rapportert i forrige runde benyttet i denne fremstillingen

200,0

48,0
420,6

Konsept

Planlegging

Gjennomføring

Avslutning

Realisering

Ukjent

11

8

24

1

Konsept

Planlegging

Gjennomføring

Avslutning

Realisering

Ukjent



Størrelse per prioriteringskategori

25

106

Totalt: 669 MNOK Totalt: 44 prosjekter/programmer*

Omfang per prioriteringskategori (MNOK) Antall per prioriteringskategori

*FIA er kun representert i grafen på programnivå. Teller man FIA sine delprosjekter hver for seg blir totalt ant. prosjekter 47, men informasjon om FIA sine delprosjekter mangler og er derfor ikke represenert i denne grafen

356,7
287,9

11,0
13,0

Prioriteringskategori 1

Prioriteringskategori 2

Prioriteringskategori 3

Prioriteringskategori 4

8

31

3
2

Prioriteringskategori 1

Prioriteringskategori 2

Prioriteringskategori 3

Prioriteringskategori 4



Finansieringskilder - Nasjonal e-helseportefølje 2018*

Side 107

28 % Direktoratet for e-helse

24 %
16 %
19 %

7 %
4 %
2 %

Andre

Helsedirektoratet

Norsk Helsenett

Takstforhandlinger

Folkehelseinstituttet

Regionale Helseforetak/NIKT



Videre arbeid



Rapportering

110



Gevinstrealisering

25

111

Gevinster realiseres ofte hos andre aktører. Ulike prosjekter kan bidra til samme gevinster.  Se på gevinstområder og hvilke prosjekter som bidrar inn.

■ Gevinstrealisering fra Prosjektveiviseren:

Planlegging av gevinstrealiseringen skal påbegynnes 
allerede i konseptfasen av et prosjekt, der forventede 
og ønskede gevinster kartlegges og planlegges. 
Vektleggingen av prosjektets gevinstrealisering må 
følge prosjektet gjennom hele prosjektets levetid, og 
videre inn i linjeorganisasjonen når leveransene mottas 
og gevinstene skal realiseres.

9

19

16 Lav

Medium

Høy

■ Gevinstmodenhet: 28 av 44 prosjekter anses å ha 
lav eller middels modenhet knyttet gevinstrealisering

• Modenhetsnivået er beregnet ut fra aktørene 
rapportering på 5 parametere som indikerer 
modenhet på prosjektets gevinstrealiserings-
arbeid 

• Behov for et eksplisitt bilde av forutsetninger 
prosjektene legger til grunn for å kunne ta ut 
gevinster

Totalt: 44 prosjekter



25

Fordeling av avhengigheter innen utvalgte kategorier i WHOs rammeverket 

for e-helse 

116

Status på prosjektenes eksterne avhengigheter vil i større grad følges opp av nasjonal portefølje.

Det kan være ønskelig å iverksette tiltak knyttet til komponenter som flere prosjekter har avhengighetsforhold til.

Avhengigheter innen porteføljen

• Totalt 82 avhengigheter er rapportert inn. 
• Tjenester og applikasjoner  (1/4 av prosjektene melder kritisk 

avhengighet til EPJ utvikling)

• Personvern og informasjonssikkerhet 

• Standarder, kodeverk og terminologi 

• Infrastruktur og felleskomponenter

• Regelverk

• 49/82 avhengigheter anses som kritiske. Dvs prosjektet kommer 

ikke videre hvis ikke dette blir løst

• 9/49 rapporterer rød status på avhengigheten
• Grønn status – under kontroll

• Gul status – usikkert

• Rød status - uavklart

• Kritiske avhengigheter som er uavklarte og har kortest frist:
• DigiHelse: Tjenesteavtaler og prismodeller mellom E-helse og 

kommunene frist: mars 2018

• EIEJ: Målbilde for etablering av nasjonal grunnmur frist: mai 2018

32

1010

19

11

Tjenester og applikasjoner

Personvern og
informasjonssikkerhet

Standarder, kodeverk og
terminologi

Infrastruktur og felleskomponenter

Regelverk



Status på tiltak i handlingsplanen

Side 120

 Det er utarbeidet en tiltaksliste med utgangspunkt i 

nasjonal handlingsplan for e-helse.

 Formålet med tiltakslisten er å ha en totaloversikt over 

de strategiske tiltakene for å kunne følge opp 

strategisk måloppnåelse av den nasjonal e-helse 

strategien.

Formål og bakgrunn Tiltaksliste

 Handlingsplanen og tiltakslisten består av 79 tiltak 
fordelt på 9 virkemidler og 32 tiltaksområder.

 68 % av tiltakene ble igangsatt i 2017. Strategien har 
med andre ord god fart inn i 2018. 

 Alle de sentrale aktørene i sektoren er involvert i 
realisering av tiltak. 



Prosess –
planlegging av e-helseporteføljen 2019



Vi er her

Prosess - definering av 2019 porteføljen

Side 125

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: Fokus forstå – kategorisere - prioritere

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: Fokus gevinstrealisering - usikkerhetsstyring

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



Pasientens Legemiddelliste
Tiltak på kort- og mellomlangsikt på legemiddelområdet

Inga Nordberg

Oslo 14.03.2018

Side 126



Bedre sammenheng 

i pasientforløp

Innsatsområde #2.3: 

Dele oppdatert legemiddelinformasjon gjennom hele pasientforløpet

Innføre pasientens legemiddelliste i helse- og 

omsorgstjenestene

Handlingsplan tiltak 2017-2022

Inkludere kommunale institusjoner og 

hjemmetjeneste i den digitale 

legemiddelkjeden 

Kvalitetshevende tiltak på dagens 

legemiddelområde 

Bedre funksjonalitet i EPJ (legepraksis)

Side 127https://youtu.be/LV_c352TQeo

https://youtu.be/LV_c352TQeo


1000 innbyggere dør årlig 
grunnet legemiddelfeil



Tiltak for bedret legemiddelhåndtering 

Side 129

«Innføre e-resept, 

kjernejournal og PLL i 

hjemmesykepleie og 

sykehjem»

Legemidler og kjernejournal 

til PLO
Elektronisk multidose

«Trygg forskrivning for 

multidosepasienter i 

e-resept»

Pasientens 

Legemiddelliste

«Én 

legemiddeloversikt –

som dekker alle 

behandlingsledd»

Nasjonale legemiddelprosjekter på kort- og mellomlangsikt

«Sikre helhetlig 

forskrivning til e-resept»

Sentral forskrivningsmodul

«Korrekt 

reseptinformasjon –

kvalitet og økt 

pasientsikkerhet i e-

resept»

Kvalitet i e-resept



SFM

Brukes av EPJ som vil 

ha egen brukerflate, men 

ikke bygge all 

forretningslogikk selv, 

samt SFM GUI (3)

Brukes av EPJ som 

ikke ønsker å lage 

egen brukerflate (20)

Fest

RF …

Brukes av EPJ som vil 

implementere all 

funksjonalitet selv. 

(Obligatorisk for 

kommunikasjon med 

nasjonale løsninger) (2)

SFM DBEn DB per 

virksomhet

Rekvirent

Klient

EPJ

GUI

EPJ 

API

Basis-

API

Sentral forskrivningsmodul
et virkemiddel for å sikre kvalitet og innføring av endringer



Planlagte leveranser 2018

Pasientens legemiddelliste

MultidoseLegemidler og Kjernejournal til PLO

Sentral forskrivningsmodul (fase 1 Vår2019)

Utprøvning og innføring av multidose i e-resept for de med 
systemstøtte

Nasjonal innføring avhenger av at CGM og Hove også 
kommer med funksjonalitet for multidose i e-resept
❖ Avhengig av SFM 

❖ Realisere en Sentral Forskrivningsmodul
❖ Etablere løsningen i tråd med lovverk, krav og føringer 

for håndtering av legemiddelopplysninger 
❖ Koordinere og følge en leverandør gjennom test og 

godkjenningsprosessen
❖ Gjennomføre begrenset utprøving (pilot) på et 

begrenset antall kunder hos en leverandør

❖ Ferdigstille utprøving av e-resept med FM (Larvik og 
Tromsø)

❖ Oppstart innføring e-resept med FM
❖ Utprøving Kjernejournal oppslag i FM
❖ Utprøving Kjernejournal Portal 

Endringer i RF, FM og helsenorge, EPJ
❖ støtte endring fra samtykke til reservasjon
❖ innsyn i logg over bruk
❖ Visning av legemiddellisten for multidosepasienter
Helsefag og juridisk
❖ Regelverksendring trer i kraft medio 2018
❖ Veileder/ rundskriv for bruk av PLL for helsepersonell
Innføring
❖ Informasjonskampanje til innbygger og helsepersonell om 

endrede personvernmekanismer
❖ Kontrollert utprøving av personvernsmekanismer



Side 132
1

3

Løsningene på legemiddelfeltet bygger på hverandre
(foreløpig plan)

Behov for samtidighet 

langs 3 akser:

• Aktører

• Regioner 

• Løsninger



Pasientens Legemiddelliste – risikoområder 

Side 133

Kommunal helse- og omsorgstjeneste blir forsinket med PLL 

Forsinket utvikling av PLL i EPJ legemiddelmoduler

PLL tas ikke i bruk som tiltenkt av helsepersonell 



Risiko fremhevet fra medisinskfaglig arbeidsgruppe i 
Pasientens Legemiddelliste

Samtidighet i innføring – en suksessfaktor

 Innebærer at fastlege, legevakt, sykehus og kommunal helse-

og omsorg er klare for å starte Pasientens legemiddelliste 

samtidig

 En forutsetning for tillitt til listen – avhengig av at «alle» 

oppdaterer

Hvordan sikre at kommunal helse- og omsorg blir klar for 

Pasientens legemiddelliste

 Infrastruktur med tilhørende investeringer 

 Tilpasning i deres EPJ-systemer 

 Endringer i arbeidsprosesser 
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I følge Legemiddelverket dør ca. 1000 innbyggere årlig på grunn av legemiddelfeil. 

Pasientens legemiddelliste vil bidra til riktigere legemiddelbehandling.

Pasientens legemiddelliste vil gi viktige gevinster

Pasientens legemiddelliste vil gi både helseeffekter hos den enkelte pasient, og økonomiske 

effekter for samfunnet. 

Økt livskvalitet som følge av tryggere legemiddelbehandling

Færre legemiddelrelaterte pasientskader og dødsfall

Økt pasientinvolvering gjennom mulighet for innsyn og kontroll

Færre innleggelser som følge av legemiddelfeil

Redusert tidsbruk til legemiddelrelaterte avklaringer og samstemming

Økt deltakelse i arbeidslivet som følge riktigere legemiddelbehandling



50 årsverk i frigjort 

tid for fastlegene

❖ mindre tid på 

legemiddelsamstemming

❖ færre henvendelser fra 

andre deler av 

helsetjenesten med 

spørsmål om legemidler

*Pasientens legemiddelliste vil 

potensielt kunne hindre 50 dødsfall i 

året som følge av 

legemiddelmiddelfeil. 

Etablering av pasientens 

legemiddelliste vil gi både 

helseeffekter og mer direkte 

økonomiske effekter. 

Den største og viktigste virkningen vil 

være helseeffekter. 

50 dødsfall mindre i året
ved innføring av Pasientens legemiddelliste*

Økt livskvalitet

Økt deltagelse i arbeidslivet

Økt bruker-/pasienttilfredshet

Reduksjon i dødsfall

Færre innleggelser 

Side 136

Gevinster for Pasientens legemiddelliste

Frigjort tid for 

helsepersonell i PLO

❖ mindre tid på å få korrekt 

legemiddelliste

❖ mindre tid til reseptfornying 

og kommunikasjon

❖ mer trygghet, færre 

feilmedisineringer og lavere 

legemiddelbruk

Frigjort tid for 

helsepersonell i 

RHF

❖ mindre tid på å få korrekt 

legemiddelliste

❖ reduksjon i antall 

innleggelser

❖ reduksjon i forlenget 

liggetid



Helsedataprogrammet

Nasjonalt e-helsestyre

14. mars 2018



Problem-

beskrivelse
Behovs-

analyse
Mulighets-

dimensjoner
Absolutte

krav

Evaluerings

-kriterier

Samfunns-

økonomisk

analyse

1

2

3

4

5

6

1

6

7

6

1

0

Konsepter for 

Helseanalyseplattformen

Nullalternativ (0)

Prosess konseptvalgutredning for Helseanalyseplattformen

7

Side 138

4

4

7



Konsept 6
Helsedataplattform

Konsept 7
Analyseøkosystem

Konsept 4
Registerkonsolidering

Konsept 1
Helsedataportal

Fire gjenstående konsepter i utredningen



Foreløpige beregninger viser at konsept 7 er det 
samfunnsøkonomisk mest lønnsomme alternativet
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2,6

7,4

10,9

Konsept 1 Konsept 4 Konsept 6 Konsept 7

Netto nåverdi

19,0

*Netto skattevirkning er inkludert i nåverdiberegningene

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

M
ill

ia
rd

e
r



I en stegvis realisering av Helseanalyseplattformen er det 
viktig å legge til rette for leveranser som står på egne bein

Side 141

Hver av de store 

leveransene står 

på egne bein og 

kan videreføres 

uansett om man 

velger å gå videre 

i «trappa»

Veilederen

Én søknad

Analyse-

maskinen

Analyse-

infrastruktur

Analyse-

økosystem

Arbeid med 

helsedata.org

Felles søknadsskjema, 

saksbehandling og delvis 

automatisert 

saksbehandling

Dataplattform etablert 

med enkelte datakilder, 

enkle analyseverktøy 

internt og eksternt. Fokus 

på forskere
Utvidelse av 

dataplattform med flere 

kilder og nye 

analysetjenester

Utvidelse av dataplattform 

med flere kilder og nye 

analysetjenester og 

tilrettelegging av økosystem



Helsedata.org (v1.0) – Lanseres 21. mars

Side 142

https://helsedata-test.qa.nhn.no/


Helsedataprogrammets fire prosjekter

Bidra til å utrede og innføre; standarder, kodeverk, terminologier, protokoller, formater, kanaler, tjenester (API)

Helseanalyseplattformen

Prosjekt

Harmonisering

Prosjekt

Fellestjenester

Prosjekt

Helseanalyseplattformen

Tekniske fellestjenester 

for helseregistre

§

Prosjekt

Organisasjonsutvikling



Organisasjonsutviklingsprosjektet består av 5 delprosjekt

Side 144

Tilgangsforvalter Organisatorisk forankring

av Helseanalyseplattformen

Finansieringsmodell for 

de syv fellestjenestene

Innføring Koordinering av

registerløsninger



https://ehelse.no/helsedataprogrammet

https://ehelse.no/helsedataprogrammet
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Nasjonalt e-helsestyre tar saken til orientering.
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Orientering fra 
Helse- og omsorgsdepartementet

Nasjonalt e-helsestyre 14. mars 2018



Norsk mal: Startside Alternativ 1

Helse- og
omsorgsdepartementet

Lars Bjørgan Schrøder

Nasjonalt e-helsestyre 14. mars 2018

Oppfølging av rapporter fra Direktoratet for e-helse



Mottatte rapporter 2017/2018

Direktoratet for e-helse

• IKT-organisering i helse- og omsorgssektoren (nov 2017)

• Finansieringsmodeller for nasjonale e-helsetiltak (nov 2017)

• Informasjonssikkerhet ved bruk av private leverandører i helse-
og omsorgstjenesten (des 2017)

• Komparativ analyse av de regionale helseforetakene på IKT-
området. Tillegg til hovedrapport (1. juli) (des 2017)

• Veikart for realisering av målbildet for én innbygger – én journal 
(jan 2018)

Regionale helseforetak

• Felles plan – neste generasjon PAS/EPJ (okt 2017)

• Felles plan for utvikling av nye tjenester og løsninger (okt 2017)



Norsk mal: Tekst uten kulepunkter

Rapport om IKT-organisering i helse- og 
omsorgssektoren  

HOD deler Direktoratet for e-helses sine anbefalinger. Disse følges opp 
videre i to spor:

1. Utredning av etablering av en nasjonal tjenesteleverandør

• Oppdrag gitt i tillegg til tildelingsbrev til Direktoratet for e-helse 
og i foretaksmøte til NHN SF.

2. Styrkning av Direktoratet for e-helses myndighetsrolle

• Arbeid forankret i HOD gjennom flere tiltak, herunder vurdering 
av lovforankring av Direktoratet for e-helses rolle og helhetlig 
gjennomgang av IKT-organisering.



Ny finansieringsmodell for nasjonale 
e-helseløsninger

HOD arbeider med å konkretisere 
anbefalingen fra E-helse

Møter med aktørene i sektoren 

Modellen planlegges innført over to år og omfatter i første 
omgang obligatorisk 
samfinansiering av drift, forvaltning og vedlikehold



Komparativ analyse av RHFene

Krav i foretaksmøtet med de regionale helseforetakene i januar 
2018:

• oppdatert felles plan for utviklingen av EPJ/PAS, herunder en 
felles plan for videreutvikling av løsningene

• bidra til å ferdigstille og ta i bruk nødvendige IKT-standarder 
for elektronisk samhandling. 

• utrede mulige metoder for deling av helseinformasjon. 

Oppdrag til Direktoratet for e-helse i tildelingsbrev for 2018

• Ferdigstille og vedta nødvendige IKT-standarder for 
elektronisk samhandling 

• Følge opp arbeidet med alternative tilnærminger for deling av 
helseinformasjon mellom ulike aktører, og med nasjonale 
løsninger og registre. 



Rapport om informasjonssikkerhet ved bruk av 
private leverandører

Rapporten har vært et nyttig verktøy i departementets 
kommunikasjon om informasjonssikkerhet, eks. statsrådens 
redegjørelse til Stortinget i januar.

1. HOD og Direktoratet for e-helse har dialog (jf. tildelingsbrev for 
2018) om videre arbeid: 

• Oppdatering av Normen, kompetanseheving, mm

2. Krav i foretaksmøtet med de regionale helseforetakene i januar 
2018:

• RHFene bes legge anbefalingene i rapporten til grunn for det 
videre arbeidet med informasjonssikkerhet



Veikart om realisering av én innbygger - én journal 

Helseplattformen i region Midt

• HOD får jevnlig orientering fra Direktoratet for e-helse og fra 
Helseplattformen om arbeidet

Nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste

• Oppdrag i tillegg til tildelingsbrev til Direktoratet for e-helse om 
gjennomføring av  KVU

Tre RHFers felles plan for utvikling av EPJ/PAS

• Krav i foretaksmøtet til HSØ, HV og HN (jfr oppfølging av 
komparativ analyse)

Nasjonale tiltak for å understøtte de tre satsingene



Norsk mal: Sluttside Alternativ 2

Helse- og
omsorgsdepartementet

Takk for oppmerksomheten!
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Nasjonalt e-helsestyre tar saken til orientering.



Eventuelt
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