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Forslag til vedtak

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

Nasjonalt e-helsestyre godkjenner referat fra møtet 29. aug 2018.
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Årshjul for nasjonal styringsmodell for e-helse 2019

 Nasjonalt e-helsestyre 

 22. mars - fredag

 10. mai - fredag

 19. juni - onsdag

 12. sept - torsdag (Helse Vest)

 2. des - mandag

 Ekstra møter Nasjonalt e-helsestyre ved 

behov:

 16. jan

 15. feb

 3. juni

 28. okt

Side 8

Ekstra møte 

Nasjonalt e-helsestyre

22
Årshjul 

2019

NEHS 

15.2

NEHS 

3.6 

NUFA

30.–31.1 

NUIT

13.2

NEHS 

22.3

NUFA

24.-25.4

NUIT 

7.5

NEHS 

10.5

NEHS 

19.6

NUFA

4.-5.9

NUFA

6.-7.11

NUIT

19.11

NEHS 

2.12

NEHS 

12.9

NEHS 

16.1 

NEHS 

28.10



Nasjonal styringsmodell 
– utvalgene involveres i tre hovedprosesser
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Tilslutningssaker for de nasjonale prosessene i 
Nasjonalt e-helsestyre 2019

Side 10

Strategiprosessen

 Tilslutning til revidert strategi- og 

handlingsplan

 Desember 2019

Porteføljestyringsprosessen

 Tilslutning til portefølje 2020

 Desember 2019

Andre tema

 Evaluering og revidering mandat nasjonale 

utvalg



Forslag til vedtak

Nasjonalt e-helsestyre tar saken til orientering.
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Orientering fra Direktoratet for e-helse

Nr. 5: e-konsultasjon hos fastlege

2

2.1

Tilleggsoppdrag fra HOD 2018

2.2

2.3

Nr 6: Diagnosekoder for antibiotikaresepter

3

Nr. 7: Oppdrag om å bistå Helse Sør-Øst med informasjonstiltak og 

teknisk løsning for nyfødtscreeningen

Strategiprosessen; status

4 Velferdsteknologiprogrammet

2.4 Nr. 9: Enhetlig og strukturert legemiddelinformasjon

Plan for felles digital grunnmur1



Plan for utvikling av felles grunnmur 

E-helsestyre

12.09.2018



Direktoratet for e-helse skal

«Innen 1. oktober levere plan for utvikling av 

felles grunnmur. Arbeidet med planen skal 

sørge for at tema av nasjonal karakter fra 

arbeidet med Helseplattformen og øvrig 

arbeid med én innbygger – én journal følges 

opp»
Tildelingsbrev nr. 1 for 2018

Helsedataprogrammet

Felles plan 

RHF

Samhandlings-

behov i sektorFELLES GRUNNMUR 

FOR DIGITALE TJENESTER

Felles grunnmur for digitale tjenester
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Nasjonal strategi for e-helse 2017-2022

Visjonen for 

Én innbygger – én journal 

1. Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang 

til pasient- og brukeropplysninger

2. Innbyggerne skal ha tilgang på enkle og sikre 

digitale tjenester

3. Data skal være tilgjengelig for 

kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring 

og forskning
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Behov for grunnmur

 Innføring av digital samhandling så langt 

viser mangler i samhandlings- og 

gjennomføringsevne, spesielt for behov 

som går på tvers av virksomheter 

 70% av tiltakene i den nasjonale porteføljen 

rapporterer avhengigheter til grunnmur for 

måloppnåelse
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Effektmål

Mer effektiv og helhetlig samhandling gjennom hele pasientforløpet

Økt gjennomføringsevne 

Styrket informasjonssikkerhet og personvern

Økt innovasjon og næringsutvikling
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32 33 34 35 36 37 38 4039

Utarbeide Plan for felles 
grunnmur

Behandling NUFA, NUIT, 

NEHS

31 41 42 43 44 45 46 47

August

Utarbeide utkast plan

Innspill og forankring i sektor

September desember

48 49 50 51 52

november

V 0.4 V 0.6 V 0.7 V 0.95 V 1.0

V 0.95

Levere til HOD

V 1.0

HOD

Forankring av arbeidet | Forankringsplan høst 2018

V 0.6

V 0.6 V 0.95V 0.90

V 0.8

V 0.90

V 0.9

Oktober

NUFA NUFA NUIT NEHS
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e-konsultasjon (video, tekst og bilde) – Oppdrag Hdir og E-helse

Tilleggsoppdrag nr. 5/2018 HOD (E-helse): E-konsultasjon hos fastlege

Tilleggsoppdrag nr. 27/2018 HOD (Hdir): E-konsultasjon hos fastlege og legevakt

Direktoratet for e-helse skal utrede: 

 Tekniske muligheter for og konsekvenser av å innføre krav om at fastleger skal tilby e-konsultasjon (video, tekst, bilde)

Vurderingen skal inneholde: 

 Muligheter i det private leverandørmarkedet inkludert hvordan det kan legges til rette for at private leverandører skal 

kunne tilby sine tjenester i det offentlige tjenestetilbudet. 

 Hvordan markedsaktørenes løsninger kan realiseres på helsenorge.no

 I hvilken grad de tekniske løsningene også kan brukes i digital dialog mellom tjenesteytere

 Departementet ber i tillegg om at det gjøres en benchmarking av lignende løsninger i land det er naturlig å sammenligne 

seg med. 

 Økonomiske og administrative konsekvenser av de tekniske løsningene skal være vurdert. 

 Angis en tidsplan for når e-konsultasjon kan være innført i tjenesten. 

- Oppdraget utføres i tett samarbeid med Helsedirektoratet, Legeforeningen og Norsk Helsenett og andre relevante 

aktører

Side 26



Bred deltakelse i dialogmøte 22. august 2018

Side 27

 I plenum, med

 Helsedirektoratet

 Direktoratet for e-helse

 Den norske legeforening

 1:1 møter leverandør m/

E-helse og Dnlf

I plenum og i 1:1 møte etterpå. 



Status primo september:  e-konsultasjon 

 Det er etablert samarbeid og avtalt dialogmøter med Helsedirektoratet, Legeforeningen, 
Norsk Helsenett og Norsk senter for e-helseforskning (NSE). 

 Det er etablert prosjektorganisasjon i begge direktoratene, som er samordnet.

 Arbeidet startet med dialogmøte med leverandører og 1:1 møte 22-23. august. 
Arrangert i samarbeid med Legeforeningen, Helsedirektoratet og E-helse. 

 Oppdrag NSE: Kunnskap fra og benchmark av lignende løsninger i andre land
 Delleveranse 1. sept. 2018

 Mange aktiviteter- stort fokus – prosjektet i rute
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Diagnosekoder på antibiotikaresepter 

Direktoratet for e-helse skal utrede alternativene: 

 2. Diagnosekoden vedlegges resepten, men meldingsformatet for e-resept endres ikke 

 3. Meldingsformatet for e-resept endres og utvides med et eget felt for diagnosekode 

FHI skal utrede:

 1. Diagnosekoden sendes rett fra rekvirent til Reseptregisteret, ikke via resepten 

Vurderingen skal inneholde: 

o En overordnet oversikt over hvilke endringer som må gjøres i de elektroniske systemene hos de ulike aktørene (rekvirentenes elektroniske pasientjournaler, 

IKT-systemer hos apotekene og HELFO, e-resept, Reseptregisteret, FEST, kjernejournal mv.) og et grovt anslag på hva videre utredning og implementering 

vil koste. 

o En overordnet vurdering av risiko ved å gjennomføre tiltaket gjennom alternativ 2 eller 3, inkludert en vurdering av mulige konsekvenser for 

gjennomføringen av andre pågående e-helsetiltak, som pasientens legemiddelliste. 

o Et grovt anslag for når tiltaket tidligst kan være innført. 

Forutsetninger

o Tid og risiko knyttet til nødvendige juridiske endringer for å implementere tiltaket skal ikke medregnes

o Apotekansatte bør også kunne se diagnosekoden

- Helse- og omsorgsdepartementet ber om at de to etatene samarbeider tett om oppdragene og at Helsedirektoratet og Statens legemiddelverk trekkes med der 

dette er aktuelt. 

- Før svar på oppdraget sendes departementet skal styringsgruppen mot antibiotikaresistens i helse- og omsorgstjenesten ha fått muligheten til å uttale seg. 

- Departementet ber om å få oversendt svar på oppdraget innen 1. desember 2018. 
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Nyfødtscreeningen: Informasjon til barn og foreldre

Stortingets vedtak om varig lagring  nyfødtscreeningen medfører 

behov for informasjon og digital kommunikasjon med eksisterende og 

nye deltagere i nyfødtscreeningen



Behov for informasjon
og samtykkeadministrasjon

Engangsoppgave ifm. innføring av endring

 Informasjon til de foreldrene som har samtykket til lagring 
av blodprøve før den nye bestemmelsen trer i kraft. 
Informasjon om at lagringstiden er endret til ubegrenset 
og om retten til å trekke samtykket tilbake og kreve 
destruksjon av prøvene. Informasjonen skal gis senest ett 
år etter at loven er trådt i kraft.  

Løpende informasjonstiltak iht. endret lagringstid

 Informasjon til foreldrene om retten til å trekke samtykket 
tilbake og kreve destruksjon av blodprøven mellom ett og 
to år etter fødselen. 

 Informasjon til barnet og foreldrene om retten til å trekke 
samtykket tilbake og kreve destruksjon av prøvene det 
kalenderåret barnet fyller 16 år. 

Helse Sør-Øst RHF er ansvarlig for at nødvendige tiltak 
gjennomføres. E-helse har fått i oppgave å bistå Helse Sør-
Øst.
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Informasjon: Meldinger til innbygger Samtykke-administrasjon

Side 34

Mulig bruk av tjenester på Helsenorge
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Enhetlig og strukturert legemiddelinformasjon

Bodø, 12.9.2018



Formål Nytteverdi

Side 37

Enhetlig og strukturert legemiddelinformasjon

Tilgjengeliggjøre et kvalitetssikret 

informasjonsgrunnlag for legemiddeldata 

gjennom hele verdikjeden for 

legemiddelhåndtering og for 

sekundærbruk. 

Tilrettelegger for effektiv og trygg bruk av 
legemidler

• Sømløse legemiddeloverganger mellom 
omsorgsnivåer

• Nasjonal beslutningsstøtte

• Bivirkningsrapportering

Tilrettelegger for effektiv sekundærbruk
• Statistikk og bruk av 

helsedata/legemiddeldata

• Økonomioppfølging

• Effektiv maskinlæring 



Kort historikk

2015/

2016

Tiltak «29.4 SAFEST planlegging» 

Planlegge for en nasjonal løsning med én kilde til oppdatert legemiddelinformasjon der 

utgangspunktet for den nasjonale løsningen var FEST.  Bygde på Tiltak «29.3 Foredling av 

FEST for spesialisthelsetjenesten (SAFEST)

Usikkerhet knyttet til tidsplaner, avhengigheter og finansiering, 

uklarheter knyttet til arkitektur,

Konsekvens:

Tiltak 29.4 kunne ikke levere «Å planlegge for et gjennomføringsprosjekt»

Juni 

2017

Styringsdokument for prosjekt SAFETS gjennomføring  

Første trinn med fokus på etablere løsning for de fire av de høyest prioriterte kravområdene 

fra SAFEST. Totalt antall krav 22.

April 

2018

Felles plan for gjennomføring, etablering og finansiering av nasjonalt tjenestegrensesnitt 

for legemiddelinformasjon  
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Nye oppdrag juni 2018

1. De regionale helseforetakene har fått i oppdrag å realisere de fire prioriterte 

kravområdene knyttet til SAFEST, i tråd med tidligere utredning i regi av de regionale 

helseforetakene og Nasjonal IKT.

 Strekkode

 Ernæring

 Katalog virkestoffordinering

 Datakvalitet

2. E-helse: Enhetlig og strukturert legemiddelinformasjon(Tillegg til tildelingsbrev nr. 9 )

Direktoratet for e-helse, i samråd med de regionale helseforetakene, FHI, 

Helsedirektoratet, KS og Statens legemiddelverk, er bedt om å gjøre en overordnet 

vurdering av mulige tiltak for realisering av enhetlig og strukturert 

legemiddelinformasjon i den samlede helse- og omsorgstjenesten.
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Leveranser knyttet til enhetlig og strukturert 
legemiddelinformasjon  

Side 40

1) Overordnet oversikt over sektorens behov

2) Oversikt over relevante e-helsetiltak herunder 
terminologi og kodeverk 

3) En vurdering av behov for tekniske tilpasninger i de 
nasjonale e-helseløsninger

4) Beskrivelse av behovet for et sentralt 
forvaltningsregime  

5) Et forslag til videre prosess på området og hvordan 
en eventuell konseptvalg-utredning bør gjennomføres

6. Utredningen vil inngå som en del av 

beslutningsgrunnlaget for den videre prosessen 

for de resterende områdene i SAFEST og 

eventuelle oppfølgende oppdrag til aktørene. 

Frist for oppdraget er 15. november 2018

Prosjektmandat(er)



Orientering fra Direktoratet for e-helse

Nr. 5: e-konsultasjon hos fastlege

2

2.1

Tilleggsoppdrag fra HOD 2018

2.2

2.3

Nr 6: Diagnosekoder for antibiotikaresepter

3

Nr. 7: Oppdrag om å bistå Helse Sør-Øst med informasjonstiltak og 

teknisk løsning for nyfødtscreeningen

Strategiprosessen; status

4 Velferdsteknologiprogrammet

2.4 Nr. 9: Enhetlig og strukturert legemiddelinformasjon

Plan for felles digital grunnmur1



Nasjonal strategi og handlingsplan for e-helse (2017-2022)
Strategiprosessens revideringsfase 

Karl Vestli

NEHS 12.september 2018 



Våren 2018 ble det gjennom en gap-analyse avdekket tre sentrale 
perspektiver som i for liten grad beskrives i strategien

Innbygger som en ressurs helsetjenesteInnovasjon
Informasjonssikkerhet og 

personvern



#5.1 Sikre enhetlig styring og 

forvaltning av felles grunnmur 

for digitale tjenester

#1.1 Modernisere elektroniske 

pasientjournalsystemer (EPJ)

#1.2 Digitalisere 

legemiddelkjeden innenfor hvert 

helseforetak og i hver kommune

#4.2 Legge til rette for 

helsetjenesteinnovasjon

#2.1 Sikre kontinuitet i 

ansvarsoverganger
#4.1 Mobilisere innbygger som 

en ressurs i e-helse verdikjeden
#6.1 Styrke og videreutvikle 

nasjonal styring

#6.2 Skape en nasjonal og 

skalerbar leveransekraft

#2.2 Dele oppdatert 

legemiddelinformasjon i hele 

pasientforløpet

#2.3 Dele viktige 

helseopplysninger i den 

akuttmedisinske kjeden

Digitalisering av 

arbeidsprosesser 

Bedre sammenheng 

i pasientforløp

Nasjonal styring 

av e-helse og økt 

gjennomføring

Felles grunnmur for 

digitale tjenester

Helsehjelp på nye 

måter

Vi etablerer felles nasjonal handlingsplan med 16 innsatsområder 
*under arbeid 

#5.2 Utvikle felles byggeklosser 

som legger til rette for enhetlig 

samhandling på tvers

#3.1 Tilby enklere tilgang på 

sammenstilte helsedata og 

avansert analysefunksjonalitet 

Bedre bruk av 

helsedata

#6.4 Styrke 

informasjonssikkerhet og 

personvern

#6.5 Bygge digital kompetanse

#5.3 Sikre sømløs 

informasjonsflyt gjennom felles 

kodeverk og terminologi

#6.3 Styrke innførings- og 

implementeringsapparatet
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Velferdsteknologisk knutepunkt

Erfaringer og anbefalinger for veien videre

NEHS, 12.09.18



Viktigste aktiviteter i nasjonalt velferdsteknologiprogram (NVP)

 Hjelper over 250 kommuner (dekker ca. 4 mill innbyggere) til å innføre 

velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenesten

 Prøver ut nye tjenestekonsepter for avstandsoppfølging av personer med kroniske 

sykdommer sammen med 6 kommuneprosjekter 

 Prøve ut og vurderer nasjonal infrastruktur for informasjonsdeling i et 

velferdsteknologisk økosystem
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Tiltak fra myndighetene må balansere behov i 
helsetjenesten og næringsutvikling

Side 52

 Vurderingen må knyttes opp mot behov 
som bl.a. behandles i
 «Leve hele livet» - kvalitetsreform for eldre

 kommende «Nasjonal Helse- og sykehusplan»

 …og arbeidet som gjøres i forbindelse med 
ny stortingsmelding om helsenæringen

 …og arbeidet som gjøres i forbindelse med 
nasjonal ehelse-grunnmur og 
myndighetenes rolle i utvikling av nye 
ehelse-løsninger

 Samtidig ønsker kommuner og næringsliv 
forutsigbarhet så fort som mulig

Behov i 
helsetjenesten

Myndighetsrollen

Nasjonalt 
velferdsteknologi-

program

Næringsutvikling



Status

Side 53

Utprøving av an felles knutepunkt-tjeneste 
(informasjon som skal deles går gjennom et felles 

IT system) 

 I drift siden 24/5 for Oslo kommune

 Ca. 200 journalføringer pr dag er nå 

automatisert

 Ansatte er svært fornøyde

 Arbeider videre med å få på flere 

kommuner med deres IT systemer

 Tilrettelegging i EPJene går tregt

Hva ønsker kommunene og 

leverandørene seg?

 77% av 123 spurte kommuner har et stort 

behov for informasjonsutveksling mellom 

VFT-løsninger og EPJ innen 1-5 år

 Sprik blant leverandørene om hvilken rolle 

myndighetene bør ta for å sikre rask 

implementering og positiv næringsutvikling 



Foreløpige identifiserte alternativer

Side 54

 Alternativ 0: Nullalternativet
Ikke noe tiltak fra myndighetene utover det som er 
igangsatt i dag. Markedet løser dette selv

 Alternativ 1: Felles krav og retningslinjer for 
velferdsteknologi
Dette alternativet innebærer at myndighetene 
bidrar til å definere relevante standarder, basert på 
internasjonale standarder eller nasjonale tekniske 
spesifikasjoner. 

 Alternativ 2: Etablering av nasjonalt 
knutepunkt
Tiltak fra myndighetene som innebærer tilbud til 
kommunene om en nasjonal knutepunkt-tjeneste 
som sørger for at integrasjoner blir ivaretatt 
gjennom en nasjonal IT-løsning som eies av 
staten. EPJ

VFT 
«dings»/
forsystem

Respons-
løsning

Nasjonale 
grensesnittspesifikasjoner

VKP

VKPVKP

Alternativ 2

Alternativ 1



Områder vi trenger å vurdere grundigere før et alternativ 
kan velges

 Finansiering
 Hva er kostnadene knyttet til et nasjonalt knutepunkt? 

 Ved valg av brukerfinansiering - hva er betalingsviljen til kommunene?  

 Risiko og sårbarhet
 Ansvarsforhold, kompleksitet og risikovurdering i en fullskala-løsning

 Juridiske vurderinger
 Lagring av sensitive data – hvordan og hvor lenge? Nasjonale register? Hjemmel?

 Markedsutvikling og næringsutvikling
 Utvikling av markedet og samarbeid næringsliv/myndigheter for tilrettelegging for 

innovasjon?
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Vi anbefaler å gjennomføre 2 hovedaktiviteter i 2019

1. Fortsette utprøvingen av knutepunktet med nye kommuner, nye leverandører og ny 
funksjonalitet
 bygger erfaring med utvikling, drift og forvaltning av en slik nasjonal tjeneste
 etablerer gradvis en katalog med åpne datagrensesnitt mellom komponenter i et VFT økosystem

2. Prøves ut et konsept der eksterne aktører (utenfor myndighetene) i større grad tar et 
operativt ansvar  
 foreslå og spesifisere nødvendige grensesnitt
 etablere et opplegg for støtte til leverandører, test og godkjenning

Disse 2 aktivitetene henger sammen i gjennomføringen av nye kommuneprosjekter i 
utprøvingen.

Endelig valg av alternativ vil bli dokumentert i et satsningsforslag, gjeldende fra 2021, som 
Nasjonalt velferdsteknologiprogram vil utarbeide høsten 2019.
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Forslag til vedtak

Nasjonalt e-helsestyre tar sakene til orientering.



Sak 40/18
Styringsgruppesaker for Én innbygger –

én journal

Nasjonalt e-helsestyre 12. sep 2018



Én innbygger – én journal
Nasjonal journal- og samhandlingsløsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste

Nasjonalt e-helsestyre
12. september 2018



Overordnet status

 Direktoratet for e-helse overleverte KVU-rapport til Helse- og 

omsorgsdepartementet 6. juli 2018

 Ekstern kvalitetssikring, KS1, har startet

- Holte Consulting, A2, SNF, Proba

 KS1-rapport forventes klar innen desember 2018

 KVU og KS1-rapport vil være underlag for en ev. regjerings-

behandling av konseptvalg og videre arbeid
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Gjennomførte og planlagte møter i høst

Dato Aktør Tema 

14.8 Helse- og omsorgsdepartementet Presentasjon av KVU

20.8 Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KS og Helse- og 

omsorgsdepartementet

Presentasjon av KVU

28.8 Nettverket for koordinerende enheter Nasjonalt erfaringsmøte om sykehusenes koordinering omkring 

pasienter med behov for langvarige og komplekse tjenester 

28.8 og 10.9 Datatilsynet Presentasjon av KVU

29.8 Prosjektstyre for én innbygger – én journal Presentasjon av KVU

30.8 Helse Sør-Øst, fagnettverk EPJ Presentasjon av KVU

5.9 NUFA Presentasjon av KVU

17.9 Legeforeningen Presentasjon av KVU, videre involvering

17.9 Nasjonal arena for fag- og interesseorganisasjoner Presentasjon av KVU

17.9 og 18.9 Referansekommuner og pasient- og brukerorganisasjoner Fokusområder

18.9 EPJ leverandørmøte (Direktoratet for e-helse) Presentasjon av KVU

20.9 KS e-helseråd Presentasjon av KVU, sentrale tema i forprosjektet

9.10 BUFDIR Presentasjon av KVU

17.10 Barneverntjenesten Presentasjon av KVU

18.10 E-kommunekonferanse Presentasjon av KVU, sentrale tema i forprosjektet

19.10 Lokalt samarbeidsutvalg for Hallingdal Presentasjon av e-helse og KVU

15.11 Prosjektstyre for én innbygger – én journal
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I tillegg kommer møter med referansekommuner (foreløpig planlagt møteserie i november) og konferanser.  Videre møteplan for øvrige aktører er under arbeid.



Ekstern kvalitetssikring pågår og KS1-rapport foreligger innen desember

Notat 1 fra ekstern kvalitetssikrer ble mottatt 31.8, med følgende hovedkonklusjon: 

KVU Nasjonal løsning for helse- og omsorgstjeneste oppfyller Finansdepartementets krav til struktur og 

innhold av KVU. Vi kan på et overordnet nivå ikke finne grunnleggende mangler eller inkonsistenser i 

rapporten som tilsier at kvalitetssikring ikke kan gjennomføres. Vi ønsker å legge hovedvekt på 

vurderinger knyttet til mulighetsstudien, virkninger av og valg av konsepter, og føringer for 

forprosjektfasen. 
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Dato Fase

04.09 Behovsanalysen

10.09 Introduksjon til konseptvalgutredningen

19.09 Mål og krav

09.10 Mulighetsstudien og konseptbeskrivelser

17.10 Alternativanalysen (investeringskostnader)

17.10 Gevinster

07.11 Føringer for forprosjekt

Ekstern kvalitetssikrer har satt opp en 

møteserie med prosjektet for å gå nærmere inn 

i de enkelte deler av utredningen.

Ekstern kvalitetssikrer vil sannsynligvis også 

gjennomføre møter med interessenter i sektor.



Veien videre

 Understøtte ekstern kvalitetssikrer

 Jobbe videre med sentrale tema:

 Omfang på tiltaket

 Gjennomføringsstrategi

 Styring, organisering og finansiering

 Kontraktsstrategi

 Fortsatt tett samarbeid med KS og kommunesektoren, og 

sektoren for øvrig
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Forslag til vedtak

Nasjonalt e-helsestyre tar saken til orientering.



Sak 41/18 Nasjonal e-helseportefølje

Nasjonalt e-helsestyre 12. september 2018



Hensikt med saken

Få innspill fra Nasjonalt e-helsestyre på initiell nasjonal portefølje 2019, samt foreløpige 

vurderinger av ambisjonsnivå på prioriterte områder



Porteføljestyringsprosessen

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember
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Porteføljedefinisjon 2019

NUFA

25.-26.4
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innstilling 2019 

portefølje

✓Nasjonalt e-

helsestyre tilslutter 

2019 portefølje
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NEHS 

22.6
NUIT

30.5

NUIT

21.11

NEHS 

6.12

Porteføljeleveranse 2018
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NUIT

14.2
NEHS 

14.3

St. prop. 1.

10.10 Siste frist 

innmelding 2019 

portefølje

20.4 Frist 

innmelding 2019 

portefølje

NUFA

5.-6.9

NEHS 

12.9



Status nasjonal e-helseportefølje 2018



• Porteføljen har økt i omfang med ca. 40% 

• Økning fra 669 mill. til 942 mill. Helse Sør-Øst står for ca

200 MNOK av økningen

• Prosjekter innmeldt til 2019-porteføljen med finansiering og 

aktivitet i 2018, inngår i status 2018

• Det mangler estimat fra 8 prosjekter

Nasjonal portefølje for april 2018 består av:

Antall prosjekter/programmer:

Totalbudsjett (mill.):

54

942

47

669



2

eDÅR – Elektronisk innrapportering til Dødsårsaksregisteret

Nasjonalt infeksjonsregister

Nasjonal laboratoriedatabase

Modernisering av Reseptregisteret

Prosjekter/programmer i 2018-porteføljen - april

Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet

Ansvarlig virksomhetProsjekt-/programnavn

12

5

-

-

Nasjonalt program for velferdsteknologi Helsedirektoratet

Digitalisert individuell refusjon legemidler

82

Helsedirektoratet 5

Én vei inn - hovedprosjekt Helsedirektoratet 9,4

Velg behandlingssted - avtalespesialist Helsedirektoratet

DIGI-UNG Helsedirektoratet 5

Pakkeforløp psykisk helse og rus Helsedirektoratet 16,5

Generisk funksjonsverktøy for rehabilitering i spesialisthelsetjenesten Helsedirektoratet

GREP – NPR og KPR

2,5

Helsedirektoratet 22

Oppfølgingsteam Helsedirektoratet 10

Primærhelseteam Helsedirektoratet 47,5

Pilotprosjekt ParkinsonNet i Norge Helsedirektoratet 7

Internettbasert behandling for angst og depresjon i kommunen Helsedirektoratet 6

Helseplattformen Helse Midt-Norge RHF -

Innføring av digital patologi Helse Midt-Norge RHF 10

HMN lab Helse Midt-Norge RHF -

PKI Infrastrukturløsning Helse Midt-Norge RHF -

Regional laboratoriesystem Helse Sør-Øst RHF 71

Medikamentell kreftbehandling Helse Sør-Øst RHF 32

Regional kurve og medikasjon Helse Sør-Øst RHF 94

Vestlandspasienten / Alle møter Helse Vest RHF 34

Fødselsepikrise til helsestasjon KS/KommIT 0,1

DigiHelsestasjon KS/KommIT 9

DigiHelse Oslo kommune 7,4

58

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

84

1,8

Regional utvidelse av stamnettet

DIS – Digitale innbyggertjenester for spesialisthelsetjenesten

Robust Mobilt Helsenett

Forbedre legemiddelinformasjon og FEST (tidligere SAFEST)

Norsk Helsenett SF

Nasjonal IKT HF

Nasjonal IKT HF

Nasjonal IKT HF

20,5

20

3,2

32,3

Digital patologi Nasjonal IKT HF

Anskaffe rammeavtale for publiseringsløsning for metodebøker

8,2

Nasjonal IKT HF 0,5

Elektronisk datafangst pasientsikkerhetsprogrammet konseptfase Nasjonal IKT HF 1,3

Felles klinisk kunnskapsgrunnlag Nasjonal IKT HF

Endring av standard for legemiddelinformasjon Statens legemiddelverk 2

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

EPJ-løftet Direktoratet for e-helse

Pilotere og innføre multidose i e-resept nasjonalt

20

Direktoratet for e-helse 3,9

Program for Felles infrastruktur og arkitektur (FIA) Direktoratet for e-helse 70

Program for kodeverk og terminologi Direktoratet for e-helse 24

Prosjekt Èn innbygger - èn journal Direktoratet for e-helse 50

MF Helse -Modernisering av folkeregisteret i helse- og omsorgssektor Direktoratet for e-helse 22,3

Helsedataprogrammet Direktoratet for e-helse 102

Legemidler og kjernejournal i PLO Direktoratet for e-helse 6,1

Sentral forskrivningsmodul (SFM) Direktoratet for e-helse 17

Kjernejournal – Innsyn journaldokumenter for helsepersonell på tvers Direktoratet for e-helse 6

API økosystem Direktoratet for e-helse 0,5

Nasjonal e-helsemonitor Direktoratet for e-helse 3,4

Ny e-helseorganisering - NEO Direktoratet for e-helse 20

Nytt CMS/publiseringsløsning for helsenorge.no Direktoratet for e-helse 1

Digital Førerrettsforvaltning Direktoratet for e-helse 16,5

57

83

101

102

114

115

136

154

108

2

11

14

21

47

81

100

107

116

126

128

131

133

146

148

149

Ansvarlig virksomhetProsjekt-/programnavn

*Nye prosjekt ved rapportering 27/4-18xxx

FEST for sykehus – strukturert legemiddelinformasjon for spes.h.tj. Statens legemiddelverk -109

Pasientsikkerhetsvarsler til innbygger og fastlege Statens legemiddelverk -120



363,2

214,7

308,2

16,5 17,2

20,5

1,8

Direktoratet for e-helse

Helsedirektoratet

RHF-ene/ Nasjonal IKT

KS/kommunene

Folkehelseinstituttet

NHN

SLV

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

Økning i omfang av nasjonal portefølje i 2018

25

Januar 2018 April 2018

Totalt: 669 mill. Totalt: 942 mill.



160,9

388,9

154,4

82,0

132,5

23,4

Digitalisering av arbeidsprosesser

Bedre sammenheng i pasientforløp

Bedre bruk av helsedata

Helsehjelp på nye måter

Felles grunnmur for digitale tjenester

Nasjonal styring av e-helse og økt
gjennomføring

April 2018

Omfang per strategisk område i Nasjonal 
e-helsestrategi 2017-2022

Totalt: 942 mill.

Digitalisering 

av arbeids-

prosesser 

Bedre 

sammenheng 

i pasientforløp

Helsehjelp 

på nye 

måter

Felles 

grunnmur for 

digitale 

tjenester

Nasjonal 

styring av e-

helse og økt 

gjennomføring

Bedre bruk 

av helsedata



Omfang per fase i Prosjektmodellen

25

April 2018

Totalt: 942 mill.

• 24% av porteføljens omfang i konseptfase

• kan medføre betydelig økning i 

gjennomføring

• 73% av porteføljeomfang er p.t. i 

gjennomføringsfase

• Ikke systematisk oppfølging av  

gevinstrealisering (realiseringsfasen)

• Kun ett prosjekt i realiseringsfase
• 64 Fødselsepikrise til Helsestasjon (KS)

• Faseoverganger er følges per i dag ikke opp på 

porteføljenivå

224,3

36,5

681,2

0,0 0,1

Konsept

Planlegging

Gjennomføring

Avslutning

Realisering



Planlegging 2019



Foreløpig 2019-portefølje er 59 prosjekter med budsjett i 2019 på ca. 1 mrd. 
Estimert omfang og antall prosjekter vil endres

25

Antall prosjekter/programmer pr aktør

Totalt: 59 prosjekter/programmer

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

21

12

18

2

3
3

Direktoratet for e-helse

Helsedirektoratet

RHF-ene/ Nasjonal IKT

KS/kommunene

Folkehelseinstituttet

SLV

• Ny innmelding og rapportering 10.oktober

• Det er forventet at en justering av den 

foreløpige 2019-portefølje både mhp antall og 

budsjett
• Flere prosjekter som er spilt inn til portefølje 

2019 mangler budsjettomfang



Omfang per strategisk område i e-helsestrategien
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Digitalisering 

av arbeids-

prosesser 

Bedre 

sammenheng 

i pasientforløp

Felles 

grunnmur for 

digitale 

tjenester

Bedre bruk 

av helsedata

Nasjonal 

styring av e-

helse og økt 

gjennomføring

Helsehjelp på 

nye måter

144 mill. kroner
8 prosjekter

Prosjekteiere:
RHF /NIKT
E-helse 

378 mill. kroner
27 prosjekter

Prosjekteiere:
HDIR
RHF /NIKT
E-helse
KS/kommune
SLV

104 mill. kroner
9 prosjekter

Prosjekteiere:
E-helse
FHI
HDIR
NIKT

82 mill. kroner
1 prosjekt

Prosjekteiere:
HDIR

367 mill. kroner
13 prosjekter

Prosjekteiere:
E-helse
RHF /NIKT

4 mill. kroner
1 prosjekt

Prosjekteiere:
E-helse



Nasjonal portefølje – totale investeringskostnader: 4,5 milliarder
Tilstrekkelig kunnskap om totalinvestering i porteføljen mangler

25

Totalt: 62 prosjekter

Behov for å se total investering for å få et helhetlig kostnadsbilde og for å kunne gjøre riktige 

prioriteringer

■ 40% av prosjekter/ program har ikke oppgitt 
totalkostnad

■ Totalkostnad på portefølje, gitt dagens 
innkomne rapportering er på 4,5 milliarder

• Kunstig lavt tall ettersom 40% av 
initiativene ikke har oppgitt data

■ Størrelsesfordeling på totalkostnad:

• Under 10 mill: 8 prosjekter (13%)

• 10-100 mill: 18 prosjekter (29%)

• 100-500 mill: 10 prosjekter (16%)

• Mer enn 500 mill: 1 prosjekt (2%)

• Ikke oppgitt totalkostnad: 22 prosjekter (40%)

40 %

13 %

29 %

16 %

2 %

Totalkostnad for nasjonal portefølje

ikke oppgitt

under 10 mill

10-100

100-500

over 500



Forvaltningskostnader som konsekvens av porteføljen

25

Årlige forvaltningskostnader

Totalt: 62 prosjekter

Behov for å se forvaltningskostnader som følge av prosjektene i porteføljen for å få et helhetlig 
kostnadsbilde og for å kunne gjøre riktige prioriteringer

■ 71% av prosjektene oppgir ikke 
størrelsesorden på årlige 
forvaltningskostnader

■ For prosjektene som har angitt 
størrelsesorden på forvaltningskostnader 
summeres dette opp til 260 mill. pr år

• Kunstig lavt tall pga. manglende rapportering

■ Aktørene ble bedt om å angi løsningens levetid

• 54% av prosjektene har ikke rapportert på 
dette

18 %

6 %

5 %

71 %

under 10 mill

10-30 mill

over 30 mill

ikke oppgitt



Gevinster
Ytterligere kvantifisering av gevinster vil gi bedre måling av effekter

25

Modenhet knyttet til prosjektenes gevinstarbeid
■ 27 % av prosjektene har tallfestet gevinster

■ Halvparten av prosjektene i plan- og 
gjennomføringsfase scorer høyt på gevinstarbeid

• Tyder på at flere av prosjektene jobber systematisk 
med gevinster

• 1/3 av disse prosjektene har tallfestet gevinster i 
kroneverdi  

Totalt: 34 prosjekter (kun prosjekter i plan- og gjennomføringsfase)

6 %

44 %
50 %

Lav

Medium

Høy



Gevinsthierarkiet
Sammenheng mellom prosjekter, avhengigheter, forutsetninger og gevinster

Gevinster

Prosjekt

Avhengighet

Forutsetninger

Prosjekter har leveranser som skal føre til 

gevinster

Prosjektene kan ha avhengigheter som må 

være tilstede for å levere sine leveranser 

f.eks. leveranser fra andre prosjekter

For at prosjektets gevinster skal realiseres 

kan det ligge forutsetninger til grunn. F.eks

innføringsprosjekter el EPJ-utvikling

102 Forbedre legemiddel-

informasjon og FEST (tidl SAFEST)

109 FEST for sykehus, strukturert 

legemiddelinformasjon for 

spesialisthelsetjenesten

EPJ-utvikling i 

spesialisthelsetjenesten

• Bortfall av manuelt arbeid for å 

forbedre legemiddelinformasjon

• Økt kvalitet i pasientbehandling



25

Fordeling av avhengigheter i henhold til WHO rammeverk for e-helse

Avhengigheter som er nødvendige for å levere prosjektene i porteføljen

■ 97 avhengigheter er rapportert inn fra 
aktørene

■ Hvorav 49 er kategorisert som kritiske

■ 70 avhengigheter er relatert til grunnmur 
(72%) 

■ Personvern og informasjonssikkerhet

■ Standarder, kodeverk og terminologi

■ Infrastruktur og felleskomponenter

■ Regelverk

■ Haster med avklaring: Over 40 % av 
avhengighetene har avklaringsfrist i 2018

■ 4 avhengigheter er rapportert med rød 
status

37

7

14

25

14

Tjenester og
applikasjoner

Personvern og
informasjonssikkerhet

Standarder, kodeverk og
terminologi

Infrastruktur og
felleskomponenter

Regelverk

Totalt: 97 rapporterte avhengigheter (økning fra 82 fra forrige rapp.) Grunnmur



25

Fordeling av kritisk viktige forutsetninger

EPJ-utvikling er den viktigste forutsetningen som må ligge til grunn for at 
porteføljens gevinster skal kunne realiseres

■ Aktørene har meldt inn 86 kritiske forutsetninger, 
som må oppfylles for at prosjektets gevinster kan 
tas ut

■ Det betyr at for å realisere skisserte gevinster 
må tiltak iverksettes

■ EPJ-utvikling*: Nær halvparten av de kritisk viktige 
forutsetningene er knyttet til EPJ-utvikling

■ Andre prosjekter: 1/4 av forutsetningene er knyttet 

til at andre prosjekter må gjennomføres

■ Særlig gjelder dette Sentral forskrivningsmodul 

(ID: 126), samt mer generelle 

innføringsprosjekter o.l. 

*Noe overlapp mellom rapportering på kategoriene «EPJ-utvikling» og «Andre prosjekter 

må gjennomføres»

22

13 13
14

8
7

9

Totalt: 86 kritisk viktige forutsetninger rapportert



Foreløpig vurdering fra direktoratet



Økte forvaltningskostnader reduserer tilgjengelige prosjektmidler

E-resept

Grunndata

Tid

Totale 
midler



Direktoratet for e-helse – prioriteringsprosess
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Digitalisering av 

legemiddel-

området
EIEJ- «Nasjonal 

kommunal løsning» 

Felles grunnmur for 

digitale tjenester

Prosjekter som finansieres med øremerkede midler 
eller direkte fra sektor gjennomføres innenfor de 

rammer og føringer som blir gitt.

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



Videre prosess frem mot nasjonalt e-helsestyre 6.desember

•Noen innspill fra NUFA 5.sept

• Behov for nye finansieringsmodeller er tydelig. Økende 

forvaltningsforpliktelser er en konsekvens av økt 

digitalisering. Uheldig at økt forvaltning redusere videre 

digitalisering.

• Det er nødvendig med prioritering. Støtte fra NUFA om at 

de viktigste leveransene innen legemiddelområdet 

• Som fagorgan etterlyser NUFA høyere prioritering av 

leveranser i grunnmur samt analyse av konsekvenser av 

denne prioriteringen for de pågående prosjektene som 

skal realisere ‘En innbygger en journal’, dvs. 

Helseplattformen, Nasjonal kommunal løsning og DIPS 

Arena. 

 Ny innrapportering 10.okt

 Tilpasset realistisk finansiering

 Prioriteringsvurdering av porteføljen 

21.november i NUIT



88

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 42/18
Forslag til satsninger 2020

Karl Vestli, Divisjonsdirektør Strategi 

Nasjonalt e-helsestyre 12. sep 2018



Plan for Direktoratets arbeid med satsningsforslag til Statsbudsjettet 2020

Juli August

Direktoratet for e-helse utarbeider satsingsforslag

September Oktober November DesemberApril Mai Juni
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Seminar 

8.6

✓Tema

✓Metode

E-helse

29.5

✓Tema

✓Prosess

LM/HOD

30.5

S
O

M
M

E
R

F
E

R
IE

Seminar 

28.6

✓Politiske mål

✓Interessentanalyse

HOD

12.6

✓Orientering i 

kontaktmøte

✓Oversende HOD  

forslag til tema

Digitaliserings-

rådet 

27.9

E-helse

24.9

✓Innretting og 

dimensjonering

Seminar

28.8

✓Samfunnsøkonomisk 

analyse

Frist 0.9

1.10

HOD

10.9

✓Nedvalg 

tema

✓Finpuss

✓Evaluere

E-helse

14.12

✓Evaluere prosess

✓Strategisk langtidsplan

E-helse

23.10

✓ Oversende 

HOD 0.9

HOD

Uke 44

✓Tilbake-melding v0.9 

Seminar

17.10

E-helse

21.8

FRIST 1.0

NEHS

12.9

HOD

11.9
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Forslag til vedtak

Nasjonalt e-helsestyre tar saken til orientering. Innspill til tema, 

innretning og dimensjonering av forslagene tas med i det videre 

arbeidet.
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Nasjonal helse- og sykehusplan

Nasjonalt e-helsestyre 12. sep 2018



Helse- og omsorgsdepartementet

Norsk mal: Startside Alternativ 1

Helse- og
omsorgsdepartementet

Ehelsestyre, 12. september 2018

Avdelingsdirektør Are Forbord

Helse- og omsorgsdepartementet

Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023



Helse- og omsorgsdepartementet

Norsk mal:Tekst med kulepunkter



Helse- og omsorgsdepartementet

Norsk mal:Tekst med kulepunkter

Oppgaven: Hvordan realisere pasientens helsetjeneste 

på en bærekraftig måte?



Helse- og omsorgsdepartementet

Høy risiko og kompleksitet

2%-5% av pasientene

Medium risiko

15%-35% av pasienter

Lav risiko

60%-80% av pasienter

Risiko Ressursbruk

5% av pasientene står for 

50% av ressursbruken

Brukes alltid ressursene på rett sted og tid?



Helse- og omsorgsdepartementet

Høy risiko og kompleksitet

2%-5% av pasientene

Medium risiko

15%-35% av pasienter

Lav risiko

60%-80% av pasienter

Risiko Ressursbruk

5% av pasientene står for 

50% av ressursbruken

Brukes alltid ressursene på rett sted og tid?

Effektivisering

Uønsket variasjon

Samvalg

Prioritering

Pasientskader

Teknologi

Samhandling

Fastleger

Teknologi

Forebygging

Pasientnære tjenester



Helse- og omsorgsdepartementet

Norsk mal:Tekst med kulepunkter

98

Regional 
Utviklingsplan 

X
Skal gi retning og ramme



Helse- og omsorgsdepartementet

Norsk mal:Tekst med kulepunkter

Prosjektstruktur

99

Samhandling

Kompetanse

Teknologi

Psykisk helsevern

HOD RHF Hdir ehdir

Analyser, 
dedikert 
ressurs 

Analyser, tiltak

Analyse, Import av 
utdanning og 

personell

Analyser ,tiltak

Analyser, tiltak

Variasjon

Pasient-
sikkerhet

Ledelse

Priori-
tering

Frem-
skrivninger 

Helse 
Sørøst

Finans-
iering

FHI

Helse Midt

Helse Vest

Helse Sørøst

Helse Nord

Analyser 

• Personell, brukere og ledere

• Eksterne ledere

• Spm: Hva ønsker pasienten og hva 

betyr det for innretning av tjenesten?

• 3-4 møter høst 18/vinter 19

Rådgivnings-

gruppe 

somatikk

Rådgivnings-

gruppe 

psykisk hv

Innspill fra HF
• Prosjektet besøker ca 2/3 

av alle HF høsten 2018

• POL besøk i tillegg

Ekstern forankring og 

kommunikasjon

Organisasjonene
• To møter med de store 

profesjonsorganisasjonene 

– høst 2018 og vår 2019.

• + adhoc kontakt

Møter med KMD 

og FIN

Møter KS og 

K10



Helse- og omsorgsdepartementet

Norsk mal:Tekst med kulepunkter

Samhandlingen kan svikte mange steder

Sykehus Kommune

Toppleder

Mellomleder

Helsepersonell



Helse- og omsorgsdepartementet

Norsk mal:Tekst med kulepunkter

Finansiering:

• Forløp

• Atferd/nudging

DMS Værnes:

• Innkjøp

• Med tek utstyr

• Innsyn journal

Pakkeforløp:

• Spesifikt i 

sykehus

• Generisk i 

kommunen

Felles 

legemiddellliste

Legegrupper på 

tvers av nivåer

Felles 

planprosesser

Ulike løsninger i 

Oslo og Loppa
Gode dialog-

løsninger  for 

fastlegen

Kreve: Rett info til 

rett person til rett 

tid

Felles ressurser:

• Diakonhj –

geriatere

• Vestfold- felles 

case mgmt

Intermediære 

enheter

Interkommunalt 

samarbeid

Involvere 

pårørende før 

utskrivning

St. Olavs

Stavanger
Vestre 

Viken

Diakonhj.

Helgeland

UNN



Helse- og omsorgsdepartementet

Norsk mal:Tekst med kulepunkter

Hvordan kan nasjonale virkemidler understøtte?

Faglig normering

Styring

ReguleringFinansiering

Kompetanse

Digitale forutsetninger

Avtaler



Helse- og omsorgsdepartementet

Fra parter til partnere



Helse- og omsorgsdepartementet

Norsk mal:Tekst med kulepunkter

Hva må gjøres Av hvem

Gjennomføre/lede 
hver for seg

RHF og
kommuner

X X X X

Gjennomføre 
sammen

RHF og 
kommuner

X X X X

Finansiere HOD/Hdir X X X X

Normere Hdir

Regulere HOD/Hdir X

Styre HOD X X X

Lage felles digitale 
løsninger

Ehdir X X



Helse- og omsorgsdepartementet

Norsk mal:Tekst med kulepunkter

Hva må gjøres Av hvem

Gjennomføre/lede 
hver for seg

RHF og
kommuner

X X X X

Gjennomføre 
sammen

RHF og 
kommuner

X X X X

Finansiere HOD/Hdir X X X X

Normere Hdir

Regulere HOD/Hdir X

Styre HOD X X X

Lage felles digitale 
løsninger

Ehdir X X

3 6 7 1 5 2 4

Hva betyr mest for bærekraft?



Helse- og omsorgsdepartementet

Fra sengepost til hjem



Helse- og omsorgsdepartementet

Norsk mal:Tekst med kulepunkter

Hvordan kan nasjonale virkemidler understøtte?

Faglig normering

Styring

Regulering
Finansiering

Kompetanse

Digital forutsetninger

Avtaler



Helse- og omsorgsdepartementet

Norsk mal:Tekst med kulepunkter

Prosess

Planlegge
Utrede/ 
dialog

Skrive 
melding

Beslutte

Høst 2017 2018 Vår 2019 Høst 2019

Gjennomføre

2020 -

RHF

Etater

Kommune

Pasienter

Personell



Helse- og omsorgsdepartementet

Norsk mal:Tekst med kulepunkter

Reserver



Helse- og omsorgsdepartementet

Norsk mal:Tekst med kulepunkter

110

Hvor vil vi? Hva må til? Regne på det
2 3 4 5

Gjennomføre

✓ A

✓ B

✓ C

✓ D

✓ E

✓ F

Holder ikke å tro 

eller håpe, må 

sannsynliggjøre at 

medisinen vil virke

Samhandling

Teknologi

Kompetanse

Hva er problemet?
1

Eksempel:

Hvordan skal vi gå til verks?

• Finansiering

• Regulering

• Styring

• Organisering

• Normering etc



Helse- og omsorgsdepartementet

Norsk mal:Tekst med kulepunkter

Fem spørsmål til KS og K10

1. For hvilke konkrete pasientgrupper opplever dere 

samhandlingsutfordringene som størst? Hva består 

utfordringene helt konkret av?

2. Hvilke konkrete nye modeller/varianter for samarbeid 

med sykehusene prøver dere for tiden ut for å bøte på 

disse utfordringene? Hvilke kan være mest aktuelle å 

bredde ut?

3. Hvordan arbeider dere helt konkret for å sikre større 

sammenheng og helhetlig styring internt kommunen?

4. Hvilke tre konkrete forslag (ambisiøse men realistiske) til 

endringer i nasjonale rammebetingelser er viktigst?

5. Hva er de tre viktigste konkrete endringer kommunene 

kan gjøre selv innenfor dagens rammer? 



Helse- og omsorgsdepartementet

Norsk mal:Tekst med kulepunkter

Det legges til grunn at etatene gjennomfører utredningene i samarbeid med hverandre og de regionale helseforetakene. Etatene har selvstendig resultatansvar for sine respektive oppdrag, 

men Helsedirektoratet er ansvarlig for å lede arbeidet, herunder etablere en god styringsstruktur for arbeidet. 

Helsedirektoratet bes om å utrede:

• Hvilke pasientgrupper som egner seg for å motta medisinsk avstandsoppfølging. 

• Hvordan Helsedirektoratet bør tilpasse sitt arbeid med faglige retningslinjer for å understøtte denne utviklingen.

• Hvordan finansieringsordningene bør videreutvikles for å understøtte denne utviklingen.

• Hvordan systemet for egenandeler bør tilpasses.

• Hvilke endringer i regelverket og/eller regelverksfortolkning som er nødvendige eller ønskelige. 

•

Direktoratet for e-helse bes om å utrede:

• Hvilke tekniske forutsetninger som kreves for å understøtte medisinsk avstandsoppfølging; herunder IKT-infrastrukturer, arkitekturer, felleskomponenter, tekniske standarder etc.

• Hvilke eventuelle endringer i dagens regelverk som er nødvendige for å understøtte effektiv informasjonsdeling ved medisinsk avstandsoppfølging i helse- og omsorgssektoren. 

• Hvordan behovet for nasjonal veiledning (til virksomheter og leverandører) om krav til informasjonssikkerhet og personvern ifm. anskaffelse og bruk av løsninger for medisinsk 

avstandsoppfølging, herunder økt trusselbilde, bør ivaretas.

Statens Legemiddelverk skal delta i arbeidet. Legemiddelverket bes om, i lys av den ønskede utviklingen av helsetjenesten, å vurdere om det er behov for å justere Legemiddelverkets 

forvaltning av sitt ansvar for regelverk og veiledning knyttet til medisinsk utstyr Denne vurderingen skal inngå i den samlede leveransen til Helse- og omsorgsdepartementet innen 1. 

desember 2018, jf. under.

Oversikten over problemstillinger som bør utredes må ikke anses som uttømmende. Dersom etatene vurderer, bl.a. etter samråd med RHF, at også andre problemstillinger er viktige å 

inkludere i utredningen bør det reflekteres i prosjektplanen som skal leveres til Helse- og omsorgsdepartementet, jf. under. 

Arbeidet skal ivareta behovet for samhandling mellom sykehus og kommunal helse- og omsorgstjeneste. Utredningene må også sees i sammenheng med arbeidet knyttet til medisinsk 

avstandsoppfølging i Nasjonalt velferdsteknologiprogram som ledes av Helsedirektoratet. Nasjonale rammer og systemer skal understøtte samhandlingen mellom tjenestenivåene. 

Arbeidet skal sikre ivaretakelse av innbyggere som av ulike årsaker ikke kan benytte seg av det digitale tjenestetilbudet. 

Det bes om at etatene leverer en felles plan for utredning og videre prosess til Helse- og omsorgsdepartementet innen 1. desember 2018. Planen skal inkludere en leveranse til 

sykehusplanen vinteren 2018. Tidsfrist og innretning for dette avtales nærmere i dialog med Helse- og omsorgsdepartementet. Ansvarlig kontaktperson for arbeidet i departementet er 

Juliane Mekki. Ansvarlig leder er avdelingsdirektør Are Forbord. 
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Forslag til vedtak

Nasjonalt e-helsestyre tar saken til orientering. Innspillene som 

framkom i møtet tas med i videre arbeid med Nasjonal helse- og 

sykehusplan.
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Helsenæringsmeldingen

Nasjonalt e-helsestyre 12. sep 2018



«Helsenæringens plass som del av fremtidens helse-Norge»
Hovedinnspill til Stortingsmelding om helsenæringen

Karl Stener Vestli,
Direktoratet for e-helse

NEHS 12.09.18



Stortingsmelding om helsenæringen i 2019

Beskrive hvordan helsenæringen kan bidra til

 mer effektiv ressursbruk, 

 økt verdiskaping i norsk økonomi, 

 nye lønnsomme arbeidsplasser i privat sektor 

 bedre helsepolitisk måloppnåelse.

Side 116

 Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) og Helse- og 

omsorgsdepartementet (HOD) 

 Innspill 15.05.18. Oppfølgingsmøte 23.08.18.

 Langsgående dialog under skrivearbeidet 

 Sluttføres starten av 2019



Mange grensesnitt mellom næring og direktorat

Side 117

Eksempel



Side 118

«Infrastruktur» å benytte 

seg av

Finansiering

Data til utvikling og 

kvalitetsforbedring 

Innsikt i nasjonale mål og 

krav

Forstå brukerbehov

Minimere risiko

Forstå måloppnåelse

Forutsetninger for vekst i 

helsenæringen

S
a

m
a
rb

e
id

 p
ri
v
a

t 
o
g
 o

ff
e
n
tl
ig

Rammebetingelser 

som offentlige må besørge

Bestillerkompetanse.

Levereansekraft. 

Felles grunnmur for digitale tjenester; arkitektur, felles standarder og 

API

Robuste 

finansierings-

modeller

Helsedata

Velferdsteknologisk 

knutepunkt

Helsenorge.no

Informasjons-

sikkerhet og 

personvern

Nasjonal e-

helsestrategi
Bevare velferdsstat



Side 119

«Infrastruktur» å benytte 

seg av

Finansiering

Data til utvikling og 

kvalitetsforbedring 

Innsikt i nasjonale mål og 

krav

Forstå brukerbehov

Minimere risiko

Forstå måloppnåelse

Forutsetninger for vekst i 

helsenæringen

S
a

m
a
rb

e
id

 p
ri
v
a

t 
o
g
 o

ff
e
n
tl
ig

Bestillerkompetanse.

Levereansekraft. 

Robuste 

finansierings-

modeller

Helsedata

Velferdsteknologisk 

knutepunkt

Helsenorge.no

Informasjons-

sikkerhet og 

personvern

Felles grunnmur for digitale tjenester; arkitektur, felles standarder og 

API

Nasjonal e-

helsestrategi
Bevare velferdsstat

Rammebetingelser 

som offentlige må besørge



Side 120

«Infrastruktur» å benytte 

seg av

Finansiering

Data til utvikling og 

kvalitetsforbedring 

Innsikt i nasjonale mål og 

krav

Forstå brukerbehov

Minimere risiko

Forstå måloppnåelse

Forutsetninger for vekst i 

helsenæringen

S
a

m
a
rb

e
id

 p
ri
v
a

t 
o
g
 o

ff
e
n
tl
ig

Bestillerkompetanse.

Levereansekraft. 

Robuste 

finansierings-

modeller

Helsedata

Velferdsteknologisk 

knutepunkt

Helsenorge.no

Informasjons-

sikkerhet og 

personvern

Rammebetingelser 

som offentlige må besørge

Felles grunnmur for digitale tjenester; arkitektur, felles standarder og 

API

Nasjonal e-

helsestrategi
Bevare velferdsstat



Side 121

«Infrastruktur» å benytte 

seg av

Finansiering

Data til utvikling og 

kvalitetsforbedring 

Innsikt i nasjonale mål og 

krav

Forstå brukerbehov

Minimere risiko

Forstå måloppnåelse

Forutsetninger for vekst i 

helsenæringen

S
a

m
a
rb

e
id

 p
ri
v
a

t 
o
g
 o

ff
e
n
tl
ig

Bestillerkompetanse.

Levereansekraft. 

Robuste 

finansierings-

modeller

Informasjons-

sikkerhet og 

personvern

Rammebetingelser 

som offentlige må besørge

Helsedata

Velferdsteknologisk 

knutepunkt

Helsenorge.no

Felles grunnmur for digitale tjenester; arkitektur, felles standarder og 

API

Nasjonal e-

helsestrategi
Bevare velferdsstat



Side 122

«Infrastruktur» å benytte 

seg av

Finansiering

Data til utvikling og 

kvalitetsforbedring 

Innsikt i nasjonale mål og 

krav

Forstå brukerbehov

Minimere risiko

Forstå måloppnåelse

Forutsetninger for vekst i 

helsenæringen

S
a

m
a
rb

e
id

 p
ri
v
a

t 
o
g
 o

ff
e
n
tl
ig

Bestillerkompetanse.

Levereansekraft. 

Robuste 

finansierings-

modeller

Helsedata

Velferdsteknologisk 

knutepunkt

Helsenorge.no

Informasjons-

sikkerhet og 

personvern

Rammebetingelser 

som offentlige må besørge

Felles grunnmur for digitale tjenester; arkitektur, felles standarder og 

API

Nasjonal e-

helsestrategi
Bevare velferdsstat



Side 123

«Infrastruktur» å benytte 

seg av

Finansiering

Data til utvikling og 

kvalitetsforbedring 

Innsikt i nasjonale mål og 

krav

Forstå brukerbehov

Minimere risiko

Forstå måloppnåelse

Forutsetninger for vekst i 

helsenæringen

S
a

m
a
rb

e
id

 p
ri
v
a

t 
o
g
 o

ff
e
n
tl
ig

Rammebetingelser 

som offentlige må besørge

Bestiller-kompetanse.

Levereansekraft. 

Robuste 

finansierings-

modeller

Helsedata

Velferdsteknologisk 

knutepunkt

Helsenorge.no

Informasjons-

sikkerhet og 

personvern

Felles grunnmur for digitale tjenester; arkitektur, felles standarder og 

API

Nasjonal e-

helsestrategi
Bevare velferdsstat



Side 124

«Infrastruktur» å benytte 

seg av

Finansiering

Data til utvikling og 

kvalitetsforbedring 

Innsikt i nasjonale mål og 

krav

Forstå brukerbehov

Minimere risiko

Forstå måloppnåelse

Forutsetninger for vekst i 

helsenæringen

S
a

m
a
rb

e
id

 p
ri
v
a

t 
o
g
 o

ff
e
n
tl
ig

Bestillerkompetanse.

Levereansekraft. 

Felles grunnmur for digitale tjenester; arkitektur, felles standarder og 

API

Robuste 

finansierings-

modeller

Helsedata

Velferdsteknologisk 

knutepunkt

Helsenorge.no

Informasjons-

sikkerhet og 

personvern

Nasjonal e-

helsestrategi
Bevare velferdsstat

Samarbeid 

privat og 

offentlig

Rammebetingelser 

som offentlige må besørge



Forslag til vedtak

Nasjonalt e-helsestyre tar saken til orientering.
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Informasjonsfilmen «Tim blir syk – en 

fremtidshistorie»

Nasjonalt e-helsestyre 12. sep 2018



Tim blir syk – en fremtidshistorie 

https://kreftforeningen.no/aktuelt/siste-nyheter/pasienten-kommer-hjem/
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Eventuelt
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