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 Møte i Nasjonalt e-helsestyre 
Møte 7/2018   

Dato 12. sept 2018 

Tid Kl. 08.00-14.00 

Sted Nordlandssykehuset, Bodø 

Medlemmer Christine Bergland (Direktoratet for e-helse) 
Cathrine Lofthus (Helse Sør-Øst RHF)  
Stig Slørdahl (Helse Midt-Norge RHF)  
Lars Vorland (Helse Nord RHF) 
Herlof Nilssen (Helse Vest RHF)  
Gunn Peggy S. Knudsen (Folkehelseinstituttet) 
Camilla Dunsæd (Kvinesdal kommune)  
Nina Mevold (Bergen kommune)  

Arild Sundberg (Oslo kommune) 
Inger Østensjø (KS)  
Kristin W. Wieland (KS)  
Ivar Halvorsen (fastlegene)  
Anne-Lise Ryel (Kreftforeningen)  
Lilly Ann Elvestad (FFO)  
Bjørn Guldvog (Helsedirektoratet) 
Steffen Sutorius (DIFI) 

Observatører Håkon Grimstad (Norsk Helsenett SF)  

 

Sak  Tema Sakstype 

 Innledning med presentasjon fra Nordlandssykehuste HF og Helse 
Nord IKT 

1. Omvisning Nordlandssykehuset (NSHF) med vekt på digitale 
pasientlogistikk-løsninger og kort presentasjon av Helse 
Nord RHF og NSHF 

2. Orientering om IKT-samarbeid mellom Helse Nord IKT, 
fastleger og kommuner 

3. Medisinsk avstandsoppfølging - innovasjonsprosjekt på tvers 
av omsorgsnivå (NSHF og Bodø kommune) 

 

36/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning 

37/18 Godkjenning av referat fra Nasjonalt e-helsestyre 29.08.18 Godkjenning 

38/18 Møteplan Nasjonale utvalg 2019 Orientering 

39/18 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering 

40/18 Styringsgruppesak for Èn innbygger - èn journal  Orientering 

41/18 Nasjonal e-helseportefølje (utsatt sak fra 22.6.2018) Drøfting 

42/18 Satsningsforslag 2020 Orientering 

43/18 Nasjonal helse- og sykehusplan Orientering 

44/18 Helsenæringsmeldingen Orientering 

45/18 Informasjonsfilmen "Pasienten kommer hjem" Orientering 

46/18 Eventuelt  

 

Sak Tema Sakstype 

36/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden  Godkjenning 

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

 

37/18 Godkjenning av referat fra møtet 29. august 2018 Godkjenning 

 Forslag til vedtak: 
Nasjonalt e-helsestyre godkjenner referat fra møtet 29.08.18. 
 

Referat fra 29.8.18 
ettersendes. 

38/18 Møteplan 2019 Orientering 

 Møteplan for Nasjonale utvalg i 2019 legges frem til orientering. 
 

 

 Forslag til vedtak: 
Nasjonalt e-helsestyre tar saken til orientering. 

 

39/18 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering 

 Direktoratet for e-helse informere om følgende saker: 
 

Vedlegg 1 
Toppnotat 
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• Relevante tilleggsoppdrag fra Helse- og 
omsorgsdepartementet i 2018 

‒ Nr. 5: e-konsultasjon hos fastlege  
‒ Nr. 6: Diagnosekoder for antibiotikaresepter  
‒ Nr. 7: Oppdrag om å bistå Helse Sør-Øst med 

informasjonstiltak og teknisk løsning for 
nyfødtscreeningen  

‒ Nr. 9: Enhetlig og strukturert legemiddelinformasjon  

• Plan for felles digital grunnmur 
Strategiprosessen 

Orientering fra 
Direktoratet for e-
helse 
 
 

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

 

40/18 Styringsgruppesak for Èn innbygger - èn journal  Orientering 

 Direktoratet for e-helse orientere om status i arbeidet med journal- 
og samhandlingsløsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste.  

Vedlegg 2 
Toppnotat EIEJ 

 Forslag til vedtak: 
Nasjonalt e-helsestyre tar saken til orientering.    

 

41/18 Nasjonal e-helseportefølje (utsatt sak fra 22.6.2018) Drøfting 

 Direktoratet for e-helse legger frem status for nasjonal e-
helseportefølje 2018 og ber om innspill fra Nasjonalt e-helsestyre på 
initiell nasjonal portefølje 2019, samt foreløpige vurderinger av 
ambisjonsnivå på prioriterte områder. 

Vedlegg 3 
Toppnotat Nasjonal 
e-helseportefølje 
 
Vedlegg 3A  
Status nasjonal 
portefølje 2018 og 
foreløpige innspill 
2019 

 Forslag til vedtak: 
Nasjonalt e-helsestyre tar saken til orientering. Innspillene som 
framkom i møtet tas med i videre prosess for planlegging av e-
helseportefølje i 2019. 

 

42/18 Satsningsforslag 2020 Orientering 

 Direktoratet vil i møtet orientere Nasjonalt e-helsestyre om det 
pågående arbeidet med satsningsforslag 2020. 
 

Vedlegg 4 
Toppnotat 
Satsningsforslag 
2020 

 Forslag til vedtak: 
Nasjonalt e-helsestyre tar saken til orientering. Innspill til tema, 
innretning og dimensjonering av forslagene tas med i det videre 
arbeidet.  
 

 

43/18 Nasjonal helse- og sykehusplan Orientering 

 Helse- og omsorgsdepartementet ved Are Forbord, vil orientere om 
status og hvordan arbeidet med nasjonal helse- og sykehusplan er 
organisert.  
 

Vedlegg 5 
Toppnotat Nasjonal 
helse- og 
sykehusplan 

 Forslag til vedtak: 
Nasjonalt e-helsestyre tar saken til orientering. Innspillene som 
framkom i møtet tas med i videre arbeidet med Nasjonal helse- og 
sykehusplan. 

 

44/18 Helsenæringsmeldingen  

 Direktoratet for e-helse orienteringssak om sine innspill til 
stortingsmelding om helsenæringen. 

Vedlegg 6  
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Toppnotat 
Helsenærings-
meldingen 

 Forslag til vedtak: 
Nasjonalt e-helsestyre tar saken til orientering 

 

45/18 Informasjonsfilmen "Pasienten kommer hjem" Orientering 

 Anne Lise Ryel viser informasjonsfilmen "Pasienten kommer hjem". 
Filmen er laget i samarbeid mellom Kreftforeningen og Oslo 
kommune og ble lansert 15. august under Arendalsuka. 

 

46/18 Eventuelt  

VEDLEGG:   
Vedlegg 1  Toppnotat Orientering fra Direktoratet for e-helse 
Vedlegg 2  Toppnotat Èn innbygger - èn journal 
Vedlegg 3  Toppnotat Nasjonal e-helseportefølje 
Vedlegg 3A  Status nasjonal portefølje 2018 og foreløpige innspill 2019 
Vedlegg 4 Toppnotat Satsningsforslag 2020 
Vedlegg 5 Toppnotat Nasjonal helse- og sykehusplan 
Vedlegg 6  Toppnotat Helsenæringsmeldingen 
 
  
 

https://kreftforeningen.no/aktuelt/siste-nyheter/pasienten-kommer-hjem/
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DIREKTORATET FOR E-HELSE 

1 

 

Orientering fra Direktoratet for e-helse  

Forslag til vedtak 

Nasjonalt e-helsestyre tar sakene til orientering. 

 

Hensikt med saken 

Direktoratet for e-helse vil orientere Nasjonalt e-helsestyre om flere saker og nevner konkret følgende: 

 Relevante tilleggsoppdrag fra HOD i 2018 

Nr. 5: e-konsultasjon hos fastlege 

Regjeringen vil forbedre og modernisere fastlegeordningen ved å digitalisere flere helsetjenester og 

etablere pasientens netthelsetjeneste. Etablering av pasientens netthelsetjeneste og imøtekommelse 

av brukernes forventninger, innebærer at fastlegene bl.a. er tilgjengelig på digitale flater og bruker 

digitale verktøy der det er hensiktsmessig. I tråd med dette vil regjeringen innføre krav om at fastleger 

skal tilby e-konsultasjon til de som ønsker det. 

Direktoratet for e-helse skal innen 1. des. utrede tekniske muligheter for og konsekvenser av å 

innføre krav om at fastleger skal tilby e-konsultasjon (video, tekst, bilde). Hvilke muligheter som ligger 

i det private leverandørmarkedet, hvordan private leverandører kan tilby tjenester i det offentlige 

tjenestetilbudet og hvordan markedsaktørenes løsninger kan realiseres på helsenorge.no skal 

vurderes i gjennomføringen. Det skal også foretas en sammenligning med og vurdering av andre 

lands løsninger.  

Oppdraget legger til grunn nært samarbeid med bl.a. NHN, Legeforeningen og Helsedirektoratet, og 

andre relevante aktører (e.g. kommuner og helseforetak). Direktoratene har startet utredningen for 

fullt fra august 2018, bl.a. med et åpent dialogmøte med leverandører og sektor 22. august.  

Nr. 6: Diagnosekoder for antibiotikaresepter 

Direktoratet for e-helse fikk 28. mai 2018 tilleggsoppdrag fra Helse og Omsorgsdepartementet om å 

utrede løsningsvalg for diagnosekoder på antibiotikaresepter.  

Til 

Dato 

Saksnummer 

Type 

Møte 7/18 

12.09.2018 

39/18 

Orientering 

 

Fra 

Saksbehandler 

 

Inga Nordberg og Karl Vestli 

Sonja Turøy Brugman 

 

Vedlegg 1 
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Direktoratet for e-helse skal sammen med Folkehelseinstituttet (FHI) utrede nærmere tre aktuelle 

løsningsalternativ:  

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

Helse- og omsorgsdepartementet har bedt FHI å ta hovedansvaret for å vurdere alternativ 1 og at 

Direktoratet for e-helse gjør tilsvarende for alternativ 2 og 3. 

Direktoratet for e-helse skal oversende svar på oppdraget 1. desember 2018.  

 
Nr. 7: Oppdrag om å bistå Helse Sør-Øst med informasjonstiltak og teknisk løsning for 
nyfødtscreeningen 
Etter Stortingets behandling av Prop.26 L, vedtok Stortinget endringer i behandlingsbiobankloven 
som gir adgang til lagring av blodprøvene fra nyfødtscreeningen uten tidsbegrensning. Helse- og 
omsorgsdepartementet har gitt Helse Sør-Øst oppdraget for etablering av teknisk løsning og 
informasjonstiltak knyttet til varig lagring av nyfødtscreening. Direktoratet for e-helse skal bistå 
Helse Sør-Øst med å få på plass nødvendige løsninger.  

 
Direktoratet for e-helse og Helse Sør-Øst har gjennomført et oppstartsmøte og startet arbeidet 
med å beskrive behov og vurdere mulige tekniske løsninger. 

 
Det skal overleveres en foreløpig status for oppdraget til Departementet 1. oktober. Oppdraget 
skal ferdigstilles innen 1. juli 2019.  

 
 

Nr. 9: Enhetlig og strukturert legemiddelinformasjon 

De regionale helseforetakene har, i tråd med tidligere utredninger i regi av de regionale 

helseforetakene og Nasjonal IKT, i oppdragsbrev fått i oppgave å realisere fire prioriterte 

kravområdene knyttet til SAFEST. Direktoratet for e-helse skal i samråd med de regionale 

helseforetakene, FHI, Helsedirektoratet, KS og Statens legemiddelverk gjøre en overordnet 

vurdering av mulige tiltak for å realisere en enhetlig og strukturert legemiddelinformasjon i helse- 

og omsorgstjenesten. Oppdraget er å lage et mandat for konseptfasen som inkludere beskrivelse 

av videre prosess på området om hvordan en eventuell konseptvalgutredning kan gjennomføres. 

 Plan for felles digital grunnmur 

Etablering av en felles grunnmur for digitale tjenester er et av de overordnede målene i Nasjonal e-

Helsestrategi. Direktoratet for e-helse har fått i oppdrag fra departementet om å utarbeide plan for 

utvikling av felles grunnmur i tråd med sektorens behov. Planen skal ferdigstilles innen utgangen av 

2018. Direktoratet vil informere Nasjonalt e-helsestyre om status for arbeidet med rapporten. 

 

 Strategiprosessen 

Direktoratet orienterer om status for strategiprosessen og det pågående arbeidet med 

revideringsfasen. I NUIT-møtet 30.5.18 ba utvalget Direktoratet om å utarbeide forslag til oppdatert 

nasjonal e-helsestrategi hvor følgende tre perspektiv skulle styrkes; innbyggerperspektivet, 

innovasjon samt informasjonssikkerhet og personvern. Videre ble Direktoratet bedt om å utarbeide 

forslag til en ny, felles handlingsplan for e-helse i samarbeid med NUIT- og NUFA-medlemmene. De 

reviderte strategidokumenter vil bli fremlagt Nasjonalt e-helsestyre for behandling 6.12.18.  
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Prosjekt Én innbygger – én journal 
Nasjonal journal- og samhandlingsløsning for kommunal helse- og 

omsorgstjeneste – status og videre arbeid 

 

 

Hensikt med saken 

Orientere om status i arbeidet med journal- og samhandlingsløsning for kommunal helse- og 

omsorgstjeneste.  

Status  

Direktoratet for e-helse overleverte konseptvalgutredningen til Helse- og omsorgsdepartementet  

6. juli 2018. Rapport med vedlegg er tilgjengelig på ehelse.no. 

Direktoratet anbefaler, i tråd med tilslutning fra Nasjonalt e-helsestyre 22. juni (sak 27/18), en nasjonal 

kommunal journalløsning med helhetlig samhandling (konsept 7). Målet er at alle kommuner og 

selvstendige næringsdrivende avtaleparter til kommunen (utenfor Midt-Norge) tar i bruk løsningen. Det vil 

være frivillighet i de innledende faser. Virkemidler for å sikre full tilslutning må vurderes nærmere, om 

nødvendig må obligatorisk tilknytning vurderes.  

Direktoratet for e-helse har i august presentert konseptvalgutredningen for HOD, KMD og KS samt 

prosjektstyre for Én innbygger – én journal. Oversikten under viser gjennomførte og planlagte møter:  

• Helse- og omsorgsdepartementet 14.8 

• Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KS og Helse- og omsorgsdepartementet 20.8 

• Prosjektstyre for Én innbygger – én journal 29.8 

• NUFA 5.9 

• Datatilsynet 28.8 og 10.9  

• Legeforeningen 17.9 

• EPJ-leverandørmøte (Direktoratet for e-helse) 18.9 

• KS e-helseråd 20.9 

  

Til 

Dato 

Saksnummer 

Type 

Møte 7/18 

12.09.2018 

40/18 

Orientering 

   

Forslag til vedtak:  

Nasjonalt e-helsestyre tar saken til orientering.    

Vedlegg 2 
 

https://ehelse.no/strategi/n-innbygger-n-journal/nasjonal-journallosning-for-kommunal-helse-og-omsorgstjeneste
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Ekstern kvalitetssikring 

Ekstern kvalitetssikring (KS1) startet i august og utføres av Holte Consulting i samarbeid med A2, SNF og 

Proba.  

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." 

KS1-rapport forventes klar innen desember 2018. KVU og KS1-rapport vil være underlag for en eventuell 

regjeringsbehandling av konseptvalg og videre arbeid.  

Ekstern kvalitetssikrer har satt opp en møteserie med prosjektet for å gå nærmere inn i de enkelte deler 

av utredningen, se oversikt i tabellen under.  

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 

 

Videre arbeid 

Prosjektets hovedaktivitet i høst er å understøtte ekstern kvalitetssikrer. Resterende kapasitet vil gå til å 

behandle sentrale spørsmål knyttet til styring, organisering og finansiering. Prosjektet ønsker å videreføre 

det tette samarbeidet med KS og kommunesektoren.  

Tidsplan for det videre arbeidet og budsjett for 2019 er til avklaring.  

Vedtak på tidligere relevante saker 

Sak Tema  Vedtaksformulering 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

27/18 Konseptvalgutredning nasjonal løsning 
for kommunal helse- og 

Nasjonalt e-helsestyre gir sin tilslutning til konsept 7 for realisering 
av en nasjonal kommunal løsning for pasientjournal og helhetlig 
samhandling. Målet er at alle skal slutte seg til, om nødvendig må 
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omsorgstjeneste – foreløpig vurdering 
av konseptalternativer 

obligatorisk tilknytning vurderes. Nasjonalt e-helsestyre mener at 
det må være frivillig for avtaleparter å slutte seg til i de innledende 
fasene av gjennomføringsarbeidet. 
 
I sin tilslutning legger Nasjonalt e-helsestyre til grunn Direktoratet 
for e-helse sin foreløpige alternativanalyse bearbeidet etter innspill 
gitt i møtet og forutsetter at den samfunnsøkonomiske analysen, 
inkl. kostnadsestimater, blir vurdert av ekstern kvalitetssikrer. 
Nasjonalt e-helsestyre ber om at direktoratet orienterer om 
sentrale funn og anbefalinger fra den eksterne kvalitetssikringen 
høsten 2018. 
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Nasjonal e-helseportefølje: status 2018 og planlegging av 2019  

Forslag til vedtak 

Nasjonalt e-helsestyre tar saken til orientering. Innspillene som framkom i møtet tas med i videre 

prosess for planlegging av e-helseportefølje i 2019. 

Hensikt med saken 

Hensikten med saken er å:  

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

vurderinger av ambisjonsnivå på prioriterte områder 

Bakgrunn 

Aktørene har i april 2018 rapportert status på porteføljen og spilt inn prosjekter for portefølje 2019. For en 

redegjørelse for status 2018 og innspilte prosjekter 2019 vises det til vedlegg 3A. Vedlegget var også 

saksgrunnlag til Nasjonalt e-helsestyre 22.juni. Saken ble utsatt til dagens møte. Direktoratet for e-helse 

mottar 10.oktober aktørenes oppdaterte status og prosjektforslag til nasjonal portefølje 2019. Videre er 

planen at NUIT skal gi sin innstilling til 2019-porteføljen 22.november, med tilslutning i Nasjonalt e-

helsestyre 6. desember. 

Det ble gjennomført drøftinger knyttet til prioritering av tiltak i nasjonal portefølje 2019 i NUIT-møtet 

30.mai, Sak 16/18. Tilbakemeldingen fra NUIT-møtet viste at ulike aktører har ulike behov og ulike innspill 

på prioritering. De utvalgte prioriteringsområdene som ble trukket fram i møtet var legemiddelområdet, 

nasjonal kommunal løsning og felles digital grunnmur. Direktoratets budsjettsituasjon og signalisert 

samfinansieringsnivå fører til behov for prioritering mellom disse områdene. Det ser ikke ut til å være rom 

for ønsket framdrift i parallell. Direktoratet er derfor i gang med vurderinger av ambisjonsnivå på 

aktiviteter i 2019. 

 

 

 

Til 

Dato 

Saksnummer 

Type 

Møte 7/18 

12.09.2018 

41/18 

Drøftingssak 

 

Fra 

Saksbehandler 

 

Christine Bergland 

Inga Nordberg 

 

Vedlegg 3 
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Direktoratets handlingsrom 2019 

Direktoratet for e-helse er ansvarlig for at de nasjonale e-helseløsningene forvaltes. Omfanget på 

forvaltning av de nasjonale løsningene øker årlig, ettersom løsningene i større grad tas i bruk og 

videreutvikles med nye tjenester. Tilpasning til GDPR gir også behov for tiltak.  

Økt finansieringsbehov til forvaltning av de nasjonale e-helseløsningene gir mindre rom for utviklingstiltak 

og innsats på strategiske områder. I prioriteringsprosessen har Direktoratet for e-helse utarbeidet ulike 

ambisjonsnivåer for legemiddelområdet, nasjonal kommunal løsning og felles digital grunnmur, slik at 

man kan få et best mulig beslutningsunderlag.  

Ambisjonsnivåene som er vurdert er: 

• Nivå 1:  

Nivå som tar aktiviteten drastisk ned. Aktivitetsnivået er tilstrekkelig for videre framdrift i 2020 og 

tilsvarer ikke full stopp. 

• Nivå 2:  

Utvalgte behov. Aktivitetsnivået er valgt ut på bakgrunn av gevinstvurdering, avhengigheter og 

tidskritikalitet 

• Nivå 3:  

Samlet behov  

Direktoratets foreløpige vurdering av prioritering av de utvalgte områdene er: 

• Legemiddelområdet – gjennomføring prioriteres på nivå 2 

o Dette gir en fortsatt utvikling av Pasientens legemiddelliste, men i 2019 vil fokus være på 

utvikling av Sentral forskrivningsmodul med mål om ferdigstilling tidlig 2020. I tillegg vil 

man fortsette med pilotering og innføring av multidose. Dette nivået gir en forlenget 

gjennomføringsperiode for Pasientens legemiddelliste. 

• Nasjonal kommunal løsning – gjennomføring prioriteres på nivå 2 

o Med dette nivået vil prosjektet understøtte ekstern kvalitetssikrer gjennom KS1 

prosessen. I tillegg planlegges gjennomføring av et forprosjekt. Potensielt 

anskaffelsestidspunkt vil med dette nivået utsettes noe.  

• Felles digital grunnmur – gjennomføring prioriteres på nivå 1  

o På dette nivået tas aktiviteten i de nasjonale programmene Felles Infrastruktur og 

Arkitektur (FIA) og Program for Kodeverk og Terminologi (PKT) kraftig ned. Det arbeides 

med å utarbeide underlag for å tydeliggjøre konsekvenser og leveranser. Eksempel på 

konsekvens vil være utsettelse av realisering av økosystem for terminologi. I praksis gir 

dette en innføringsstrategi for SNOMED CT som ikke involverer det planlagte 

samarbeidet med Helseplattformen, noe som igjen vil gi negativ effekt for øvrige deler av 

sektoren. Dette vil presenteres nærmere i møtet. Innspill fremkommet i NUFA som 

avholdes 5.- 6. september vil bli synliggjort i møtet.   

Videre prosess  

Aktørene har frist 10.oktober for endelig innmelding av prosjekter til nasjonal portefølje 2019. Føringer for 

denne innmeldingen er at: 

 Prosjekter som meldes inn til nasjonal portefølje skal være vurdert opp mot prioriteringskriteriene: 
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 Strategisk tilknytning; prosjekter må ha sterk strategisk tilknytning til nasjonal e-

helsestrategi 

 Nytteverdi; prosjekter må ha høy nytteverdi 

 Risiko; alle prosjekter må ha en akseptabel risiko 

 

 Finansiering av tiltaket skal være realistisk dvs. at prosjekter som ikke har finansiering ikke skal 

meldes inn. 

 Avhengigheter til leveranser fra andre prosjekter skal så langt det er mulig være avklart, – dvs. 

det skal ikke meldes inn prosjekter som det er uklart om kan gjennomføres.  

Etter innmeldingsfristen til nasjonal e-helseportefølje skal NUIT etter planen gi sin innstilling til 2019-

porteføljen 22.november, med tilslutning i Nasjonalt e-helsestyre 6. desember. 



 Nasjonalt e-helsestyre 

  

VEDLEGG 3A SAK 41/18 STATUS NASJONAL PORTEFØLJE 2018 
OG FORELØPIGE INNSPILL 2019 

1 

 

Status på nasjonal portefølje 2018 og de foreløpige innspillene til 2019-porteføljen  

Bakgrunn 

Det henvises til sak 8/18 fra Nasjonalt e-helsestyret 14.3.2018 der til Nasjonal e-helseportefølje 2018 og 

prosess for planlegging av 2019-porteføljen ble tilsluttet.  

Direktoratet for e-helse har i mars og april gjennomført dialogmøter med aktørenes representanter i NUIT 

og NUFA. Formålet med møtene var å få innsikt i de ulike aktørenes planer for 2019 og identifisere 

aktuelle tiltak som bør meldes inn til nasjonal e-helseportefølje 2019. 27.4 var fristen for 

statusrapportering på tiltak i e-helseporteføljen 2018 og for foreløpig innmelding av tiltak for 2019. I NUITs 

møte den 30.5. ble status lagt fram. NUIT ble også invitert til å komme med innspill til den foreløpige e-

helseporteføljen generelt og på Direktoratets andel av porteføljen spesielt.  

Neste frist for rapportering og innmelding til nasjonal e-helseportefølje er 10.10. Det er videre planlagt at 

NUIT skal gi sin innstilling til 2019-porteføljen 22.11, med tilslutning i Nasjonalt e-helsestyre 6. 12. 

RHF-ene har gjennom foretaksprotokollene fra januar 2018 fått i oppdrag å melde inn og rapportere på 

strategiske IKT-tiltak til nasjonal porteføljestyring. Helse Midt-Norge og Helse Sør-Øst har rapportert ved 

rapporteringsfrist april. Helse Vest og Helse Nord har bekreftet at de vil rapportere sine prosjekter innen 

rapporteringsfrist i oktober. 

Tiltakene i nasjonal portefølje for 2019 prioriteres i prioriteringskategorier gitt tabellen nedenfor: 

Prioriterte prosjekter for 

gjennomføring 2019 

1 Prosjekter som er myndighetspålagt med øremerkede midler i 2019 

2 
Prosjekter som vurderes med høy grad av strategisk tilknytning, høy 

nytteverdi og akseptabel risiko 

Prosjekter utsettes, eller 
gjennomføres med redusert 

omfang i 2019 
3 

Prosjekter som vurderes med høy grad av strategisk tilknytning, høy 

nytteverdi og uklar risiko 

Prosjekter gjennomføres ikke 
i 2019 

4 
Prosjekter som vurderes å ha lav strategisk tilknytning, eller å ha lav 
nytteverdi og høy risiko selv om den strategiske tilknytningen er høy 

 

Kriterier for at tiltaket skal inkluderes i nasjonal e-helseportefølje er: 

• understøtter nasjonal e-helsestrategi 

• har avhengigheter til prosjekter i den nasjonale e-helseporteføljen eller nasjonal innsats 

• understøtter andre nasjonale strategier og som krever EPJ-utvikling 

E-helseportefølje med tiltakene i anbefalte prioriteringskategorier, legges frem for NUIT i november. 

Aktøren som melder inn tiltaket skal selv gjøre en vurdering av i hvilken grad tiltaket har: 

• Høy grad av strategisk tilknytning 

• Høy nytteverdi      

• Akseptabel risiko 

Vedlegg 3A 
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Direktoratet for e-helse vil ved utsendelse av rapporteringsmal og tilhørende veileder inkludere ytterligere 

beskrivelse av den skisserte inndelingen i prioriteringskategorier.  

Status Nasjonal e-helseportefølje 2018 

Økt omfang 

Nasjonal e-helseportefølje 2018 består i april av 54 prosjekter med et omfang på 942 mill. Ved forrige 
rapportering bestod porteføljen av 47 prosjekt (* Program for felles infrastruktur og arkitektur (FIA) telt 
som 4 prosjekt) med omfang på 669 mill. Økningen i omfang er på nær 40%, og skyldes i stor grad 
innrapportering av prosjekter fra Helse Sør-Øst og Helsedirektoratet. SLV har ved denne rapporteringen 
angitt budsjett til to prosjekt som manglet ved forrige rapportering.  

Helse Vest og Helse Nord har bekreftet at de vil rapportere sine prosjekter i oktober. Dette vil medføre en 
ytterligere økning av totalomfanget på den nasjonale e-helseporteføljen. Se vedlegg 6-b for oversikt over 
Nasjonal e-helseportefølje 2018. 

Det er innmeldt 13 nye prosjekter til porteføljen gjennom rapporteringen i april. Prosjektene som er meldt 
inn til 2019-porteføljen og har pågående aktivitet og finansiering i 2018, er inkludert i Nasjonal e-
helseportefølje 2018. Det gjelder følgende prosjekter: 
 

ID Prosjekt/program Ansvarlig 
virksomhet 

Budsjett 2018 

137 Modernisering av reseptregisteret FHI Ikke oppgitt 
138 Oppfølgingsteam HDIR 10 mill. 
139 Primærhelseteam HDIR 47,5 mill. 

140 Pilotprosjekt ParkinsonNet Norge HDIR 7 mill. 

141 Internettbasert behandling av angst og depresjon i kommunen HDIR 6 mill. 

142 Regionalt laboratoriesystem HSØ 71 mill. 

143 Medikamentell kreftbehandling HSØ 32 mill. 

144 Regional kurve og medikasjon  HSØ 94 mill. 

145 DigiHelsestasjon KS/ 
KommIT 

9 mill. 

146 Ny ehelse-organisering E-helse 20 mill. 

 148 Nytt CMS/ publiseringsverktøy for helsenorge.no E-helse 1 mill. 
149 Digital førerrettsforvaltning E-helse 16,5 mill. 
154 Felles klinisk kunnskapsgrunnlag E-helse 1,8 mill. 

 
Siden forrige rapportering er 3 prosjekter tatt ut av porteføljen: 
 

ID Prosjekt/program Ansvarlig 
virksomhet 

Begrunnelse  

113 Persontilpasset medisin HDIR Ulike initiativ som ikke følges opp som prosjekt/ 
program 

134 Digital forvaltning av helsekrav for 
førerkort (Vilkår for førerrett) 

HDIR Overført til E-helse, nytt prosjekt 149 

135 Program RKL (Standardisering i DIPS 
Classic og Elektronisk kurve) 

HSØ HSØ har valgt å rapportere på utvalgte prosjekt i 
programmet og ikke programmet i seg selv 

 

Størrelse per aktør knyttet til eierskap: 
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Aktør Størrelse (MNOK) Antall prosjekter 

Direktoratet for e-helse 363,2* 16 

Helsedirektoratet 214,7 12 

RHF-ene/ Nasjonal IKT 308,2 15 

KS/kommunene 16,5 3 

Folkehelseinstituttet 17,2 4 

NHN 20,5 1 

SLV 1,8 3 

  942,1 54 

50% av direktoratet for e-helses andel av porteføljen er samfinansiert; 171,8 MNOK. 

 

Overordnet status og risiko 

Nær halvparten av prosjektene melder grønn status1. 

• 50 % av prosjektene (27 prosjekter) melder om grønn status 

• 39 % av prosjektene (21 prosjekter) melder om gul status 

• 2 % av prosjektene (ett prosjekt) melder om rød status 

• 9 % av prosjektene (5 prosjekter) har ikke oppgitt status. Disse er i tidlig fase.  
 

SLV sitt prosjekt 109 FEST for sykehus - strukturert legemiddelinformasjon for spesialisthelsetjenesten 
melder om rød status. Årsaken er at prosjektet mangler finansiering. Nasjonal IKT sitt prosjekt 102 
Forbedre legemiddelinformasjon og FEST (heretter SAFEST) melder avhengighet med rød status til dette 
prosjektet. Det er en pågående prosess i Helse- og omsorgsdepartementet for å løse problemstillingen 
som vil detaljeres i revidert oppdragsbrev til RHFene og i tillegg til tildelingsbrev til Direktoratet for e-
helse. 

 

Risikoprofilen på portefølje 2018 er relativt stabil siden januar 2018. Noen flere prosjekter melder om 
medium risiko. Fordeling av risiko er som følger: 

• 19 % av prosjektene (10 prosjekter) melder om grønn risiko 

• 67 % av prosjektene (36 prosjekter) melder om gul risiko 

• 4 % av prosjektene (2 prosjekter) melder om rød risiko 

• 11% av prosjektene (6 prosjekter) har ikke oppgitt risiko. 
 

Følgende prosjekter melder om høy risiko: 

 

ID Prosjekt/program Ansvarlig 
virksomhet 

Begrunnelse  Tiltak  

118 Innføring av digital 
patologi 

HMN Risiko for at sammenslåing av Sympathy 
trekker ut i tid, kan føre til forsinkelser i 
DPS-løsning. Å fortsette med tre 
Sympathy-installasjoner i HMN, øker 
kostnadene og reduserer reell nytteverdi.  

Ikke oppgitt  

                                                                 
1 Merk at det er stor forskjell på granularitet på statusrapporteringen fra store programmer til små prosjekter 



| Nasjonalt e-helsestyre 

 

  

VEDLEGG 3A SAK 41/18 STATUS NASJONAL PORTEFØLJE 
2018 OG FORELØPIGE INNSPILL 2019 

4 

 

142 Regionalt 
laboratoriesystem 

HSØ Manglende standardisering av regionale 
definisjoner (master data). Manglende 
regional plattform. 

Midlertidig etablere 
løsningen på eksisterende 
plattform og være pådriver 
for etablering av regional 
plattform. 

 

 

 

Status og videre arbeid med definering av Nasjonal e-helseportefølje 2019 

Innmeldte prosjekter/program til 2019-porteføljen 

I dialogmøtene la aktørene frem egne planer samt refleksjoner mht. hvilke prosjekter som bør ligge i den 
nasjonale porteføljen basert på følgende føringer: 

• Prosjekter som understøtter nasjonal e-helsestrategi 

• Prosjekter som har avhengigheter til prosjekter i den nasjonale e-helseporteføljen eller nasjonal 
innsats 

• Prosjekter som understøtter andre nasjonale strategier og som krever EPJ-utvikling 
 

Totalt er det meldt inn 59 prosjekter til 2019 porteføljen med et omfang i overkant av 1 mrd. Av disse er 
49 videreført fra 2018 og det er meldt inn 10 nye prosjektkandidater.  

I tabellen nedenfor listes foreløpige antall tiltak og budsjettall pr aktør innmeldt til 2019 til nasjonal 

portefølje 2019. Både estimert omfang og antall prosjekter er foreløpig, og vil endres. Merk at KS, og 

Folkehelseinstituttet ennå ikke har spilt inn estimert omfang på sine tiltak i 2019 og at porteføljen til 

Direktoratet for e-helse er tilnærmet fordoblet i omfang i forhold til i 2018: 

Aktør Størrelse (MNOK) Antall prosjekter 

Direktoratet for e-helse 674 21 

Helsedirektoratet 159 12 

RHF-ene/ Nasjonal IKT 193 18 

KS/kommunene 0 2 

Folkehelseinstituttet 0 3 

NHN 0 0 

SLV 42 3 

  1068 59 

 

Følgende 10 prosjekter er nye i nasjonal e-helseportefølje 2019: 

ID Prosjekt/program Ansvarlig 
virksomhet 

Foreløpig estimert omfang 
2019 

147 Digitale innbyggertjenester og økosystem helsenorge E-helse 50 mill. 
150 Reservedrift for helsenorge.no E-helse 5 mill. 

151 Reservedrift Kjernejournal E-helse 8 mill. 

152 Reservedrift Grunndata E-helse 8 mill. 

153 Grunndataløftet E-helse 8 mill. 
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155 Felles anvendelse av grunndata i sentrale registre NIKT HF Ikke oppgitt 

156 Referansearkitektur interregionalt tjenestelag for integrasjon NIKT HF Ikke oppgitt 

157 Antibiotikastyring – indikasjonsbasert beslutningsstøtte og 
rapportering 

NIKT HF Ikke oppgitt 

158 Forenklet innrapportering til helseregistre NIKT HF Ikke oppgitt 

159 Tjenestebasert adressering - e-resept E-helse 5 mill. 

 

Følgende fem prosjekter videreføres ikke i nasjonal e-helseportefølje 2019:  

ID Prosjekt/program Ansvarlig virksomhet Resultat 

84 DigiHelse Oslo Kommune  Etablert digitale innbyggertjenester knyttet til 
hjemmetjenesten på nasjonal plattform, inkl 
tjenesteavtaler og prismodeller. Utprøving i 9 
kommuner. Videre innføring fortsetter i regi  av KS 

58 eDÅR – elektronisk 
innrapportering til 
Dødsårsaksregisteret  

Folkehelseinstituttet Elektronisk innrapportering som medfører 
tidsbesparelser, økt datakvalitet og forbedret 
personvern.  Videre oppgaver tas i DÅR forvaltning 

47 Regional utvidelse av 
stamnettet 

NHN Ny nettinfrastruktur som kan realisere 
høytilgjengelige tjenester og samtrafikk mellom ulike 
deler av helsesektoren 

115 Anskaffe rammeavtale for 
publiseringsløsning for 
metodebøker 

NIKT HF Rammeavtale anskaffet. Kan gi økt kvalitet i 
kunnskapsgrunnlag som leger benytter.  

146 Ny e-helseorganisering NEO E-helse Planlagt virksomhetsendring iverksatt. 
Etableringsprosjekter igangsettes i Direktoratet for 
e-helse og NHN i 2019  

 

Basert på informasjon fra aktørenes rapportering og gjennom dialogmøtene er det gjort noen 

overordnede analyser av 2019-porteføljen.  

Totalinvesteringer og gevinster 

For først gang ble aktørene ved rapportering i april bedt om å oppgi et mer helhetlig bilde av kostnader og 

gevinster, herunder totalinvestering, forventede forvaltningskostnader og antatt levetid. Det ble ikke 

rapportert inn tilstrekkelig data for å kunne gi et realistisk helhetsbilde i denne omgang, men 

datagrunnlaget vil forbedres gjennom prosessen.  

Gitt innkomne estimater anslås det at nasjonal e-helseportefølje representerer en totalkostnad på 4,5 

mrd. Det er viktig å presisere at det mangler informasjon fra 40% av prosjektene i porteføljen og man 

kjenner heller ikke til hvilke metoder som er benyttet av i de ulike prosjektene for å estimere totalkostnad.  

Størrelsesfordeling på totalkostnad for prosjektene er: 

• Under 10 mill.: 8 prosjekter (13%) 

• 10-100 mill.: 18 prosjekter (29%) 

• Over 100 mill.: 10 prosjekter (18%) 

 

Porteføljekontoret har definert gevinstmodenhet knyttet til i hvor stor grad det arbeides med 

gevinstrealisering i prosjektene. 94% av prosjektene som er i plan- og gjennomføringsfase anses for å ha 

medium til høy gevinstmodenhet, noe som tyder på at det jobbes systematisk med gevinster. Omtrent 1/3 
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av disse prosjektene har kvantifisert gevinstene i kroneverdi.  Vurderingen er at aktørene har fokus på 

gevinstarbeidet, men ytterligere kvantifisering av gevinster vil muliggjøre bedre måling av effektene av 

den nasjonale porteføljen. Gevinstmodenheten har steget i perioden nasjonalt porteføljekontor har fulgt 

opp dette. 

Forutsetninger som prosjektene i porteføljen legger til grunn for å kunne ta ut forventede gevinster 

Aktørene oppgir at totalt 86 kritiske forutsetninger som må være tilstede for at gevinster skal kunne tas ut 

etter at prosjektene er levert. Som tidligere er behov for EPJ-utvikling den vanligste forutsetningen for å 

kunne ta ut gevinster. Nesten halvparten av de kritiske forutsetningene er knyttet til EPJ-utvikling, med en 

relativt lik fordeling av EPJ-utvikling hos spesialisthelsetjenesten, kommunen og hos fastlege.  

Avhengigheter som er nødvendige for å kunne levere prosjektene 

Det er rapportert inn 97 avhengigheter som må være tilstede for at prosjektene skal kunne levere sine 

resultater som planlagt, over halvparten av disse vurderes av prosjektene til å være av høy kritikalitet. Et 

høyt antall kritiske avhengigheter betyr at mange prosjekter er avhengige av leveranser fra andre for å 

kunne levere. Ca 70% av avhengighetene er relatert til felles grunnmur for digitale tjenester, herunder 

kategorisert som: 

• Personvern og informasjonssikkerhet 

• Standarder, kodeverk og terminologi 

• Infrastruktur og felleskomponenter 

• Regelverk 

 

Fire avhengigheter er rapportert som kritiske og med rød status (siste kolonne indikerer frist for når 

prosjektet anser at avhengigheten må være innfridd) 

ID Prosjekt/program Ansvarlig 
virksomhet 

Beskrivelse av avhengighet Frist 

11 EPJ-løftet E-helse Innføring av ID i returnerte prøvesvar til fastlege fra 
foretak og private aktører. Helt avgjørende for 
kontroll at ID i innsendingen returneres (EPJ-løftets 
løsning vil ikke fungere uten retur av denne ID-en) 

2018 

100 MF Helse E-helse HelseID må innføres i sektor (v/ev forsinkelse 
oppfylles ikke SKDs sikkerhetskrav og Helse må 
finne annen løsning) 

2019 

112 Nasjonal laboratoriedatabase FHI Etablering av nasjonal laboratoriedatabase i ht 
ønsket konsept, krever endringer i lovverket, bl.a. 
Pasientjournalloven. En nedskalert versjon vil kun 
kreve mindre endring i forskriftene. 

Ikke 
fastsatt 

64 Fødselsepikrise til 
helsestasjon 

KS/KommIT Prosjektet er avhengig av at helseforetakene sender 
eller tilgjengeliggjør strukturert fødselsepikrise til 
helsestasjonene 

Des. 2022 

 

Videre prosess for å planlegge 2019-porteføljen 

E-helse fortsetter arbeidet med planlegging av 2019 i henhold til tilsluttede prosess.  
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Strategisk tilknytning var prioriteringskriteriet som i 2018 ble tillagt størst vekt. Prosjektene i foreløpig 

2019-portefølje er så langt fordelt mellom de 6 strategiske områdene, hvorav prosjektene tilknyttet 

område 2 er ytterligere fordelt mellom innsatsområder, dvs. til følgende område: 

• 2.1 Involvere innbyggere 

• 2.2 Sikre kontinuitet i ansvarsoverganger 

• 2.3 Legemiddelhåndtering 

• 2.4 Akuttmedisinsk kjede 

 

Figuren nedenfor viser fordelingen av foreløpig porteføljen.  

 
I tillegg til områdene ovenfor krever forvaltning av de nasjonale løsningene (helsenorge.no, kjernejournal, 

e-resept og grunndata) ressurser. 

Dersom man antar at direktoratet for e-helse har en økonomisk ramme i 2019 som er omtrent på samme 

nivå som i 2018, vil dette kreve svært krevende prioriteringer.  

Oppsummert står man ovenfor en situasjon der man på overordnet nivå ser ut til å måtte prioritere 

mellom følgende områder i 2019: 

• Digitalisering av legemiddelområdet 

• En innbygger- en journal: Nasjonal kommunal løsning 

• Felles grunnmur for digitale tjenester  

• Forvaltning av nasjonale løsninger 
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SATSNINGSFORSLAG 2020 

Forslag til vedtak 

Nasjonalt e-helsestyre tar saken til orientering. Innspill til tema, innretning og dimensjonering av 

forslagene tas med i det videre arbeidet.  

 

Hensikt med saken 

I tråd med tildelingsbrevet fra Helse- og omsorgsdepartementet skal Direktoratet for e-helse innen 

1.november levere forslag til nye store satsninger til statsbudsjettet for 2020. Direktoratet er nå i dialog 

med Helse- og omsorgsdepartementet om relevante temaer for arbeidet.  

I følge mandatet til Nasjonale e-helsestyre, skal styret, som del av sine oppgaver; behandle store 
satsningsforslag og IKT-konsekvenser av vedtatt politikk.   
 
Direktoratet ønsker nå å orientere Nasjonalt e-helsestyre om det pågående arbeidet med store 
satsningsforslag 2020, og lytte til innspill på foreslåtte tema, innretting og dimensjonering av disse.  
 
Satsningsforslagene skal bidra til å realisere Nasjonal e-helse strategi (2017-2022) 
 
I arbeidet med satsningsforslag 2020 har Direktoratet lagt til grunn Nasjonal strategi for e-helse. Nasjonalt 

e-helsestyre ga våren 2017 sin tilslutning til strategien. Dermed har aktørene i helse- og omsorgssektoren 

samlet seg om en felles utviklingsretning for e-helse.  

Ambisjonsnivået for nasjonale e-helseløsninger er høyt. Kostnadene knyttet til investering i nye løsninger 

og forvaltning, drift, vedlikehold og videreutvikling av eksisterende løsninger vil øke betydelig fremover 

dersom ambisjonene skal realiseres.  

Det pågår arbeid med å utvikle en felles finansieringsmodell som på sikt vil bidra til en forutsigbar og 

bærekraftig fordeling av kostnader blant aktørene. I mellomtiden har Direktoratet for e-helse et særskilt 

ansvar for å etablere rammer for den nasjonale e-helseutviklingen på, inkludert finansielt handlingsrom.  

  

Til 

Dato 

Saksnummer 

Type 

Møte 7/18 

12.09.2018 

42/18 

Orientering 

 

Fra 

Saksbehandler 

 

Karl Vestli 

Irene Olaussen 

 

Vedlegg 4 
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Satsningsforslag signaliserer hvilke tiltak Direktoratet anser som særlig viktig i en strategisk kontekst, og 

argumenterer for finansiering av disse. Direktoratet har utarbeidet foreløpige beskrivelser av 

satsningsforslag 2020. Alle de foreslåtte temaene er innrettet for å bidra til å realisere mål innen, og på 

tvers av de seks satsningsområdene i Nasjonal e-helse strategi.  

   
 
Figur 1. Foreslåtte tema til store satsningsforslag til statsbudsjettet 2020 
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VEDLEGG 5 SAK 43/18 TOPPNOTAT NASJONAL HELSE- OG SYKEHUSPLAN 1 

 

Nasjonal helse- og sykehusplan (2020-2023) 

Forslag til vedtak 

Nasjonalt e-helsestyre tar saken til orientering. Innspillene som framkom i møtet tas med i videre arbeidet 

med Nasjonal helse- og sykehusplan. 

 

Hensikt med saken 

Helse- og omsorgsdepartementet, Are Forbord, vil orientere om status og hvordan arbeidet med nasjonal 

helse- og sykehusplan er organisert.  

Bakgrunn 

Nasjonal helse- og sykehusplan skal tentativt legges fram høsten 2019. Planen skal være regjeringens 

operative redskap for å realisere en bærekraftig helsetjeneste. Planperioden er 2020-2023 med langsiktig 

mål til 2035 for å sikre en bærekraftig utvikling.  
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VEDLEGG 6 SAK 44/18 TOPPNOTAT HELSENÆRINGSMELDINGEN 1 

 

Helsenæringsmeldingen 

Forslag til vedtak: Nasjonalt e-helsestyre tar saken til orientering 

 

Hensikt med saken: Orienteringssak om Direktoratet for e-helse sine innspill til stortingsmelding om 

helsenæringen. 

Bakgrunn 

Regjeringen skal i 2019 legge frem en stortingsmelding om helsenæringen. Meldingen skal beskrive 

hvordan helsenæringen kan bidra til mer effektiv ressursbruk, økt verdiskaping i norsk økonomi, nye 

lønnsomme arbeidsplasser i privat sektor og bedre helsepolitisk måloppnåelse. En innovativ og lønnsom 

helsenæring kan bidra til at vi når helsepolitiske mål på en mer effektiv måte, eksempelvis gjennom å 

utnytte mulighetene den teknologiske og medisinske utviklingen gir. 

Stortingsmeldingen skrives i samarbeid mellom Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) og Helse- og 

omsorgsdepartementet (HOD). Arbeidet med meldingen ledes av NFD, som bredt inviterte aktører til å 

komme med sine innspill.  

Direktoratet for e-helse og relasjon til helsenæringen 

 

Føringer i tildelingsbrevet for 2018 fra Helse- og omsorgsdepartementet understreker at Direktoratet for 

e-helse skal forholde seg aktivt til helsenæringen. I tillegg har sentrale aktiviteter i direktoratet potensielt 

mange skjæringspunkter med helsenæringen.  

Direktoratet leverte 15.05.18 sine første, overordnede innspill til stortingsmeldingen. 23.08.18 ble det 

gjennomført et møte mellom NFD, HOD og Direktoratet for e-helse, der innspillene ble lagt frem og 

ytterligere diskutert, og direktoratet har stilt seg disponibel for arbeid med meldingen ved behov. 
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VEDLEGG 6 SAK 44/18 TOPPNOTAT HELSENÆRINGSMELDINGEN 2 

 

Helsenæringens plass som del av fremtidens helse-Norge – Innspill fra Direktoratet for e-helse til 

arbeid med kommende stortingsmelding om helsenæringen 

Hovedinnspill: 

1. For at helsenæringen skal bidra til bedre helsepolitisk måloppnåelse, mener direktoratet at aktører i 

helsenæringen må kjenne til og understøtte nasjonale mål og krav, blant annet nasjonal e-helsestrategi. 

Meldingen må omtale hva en helsepolitisk måloppnåelse innebærer. 

2. Direktoratet peker på arbeidet med en felles grunnmur for digitale tjenester og viktigheten av å 

understøtte utvikling av helsenæring på slik felles infrastruktur. Virkemidler som stimulerer til et 

harmonisert kravbilde og som øker sjansene for bærekraftig vekst, kan være modeller og katalysatorer for 

tjenesteinnovasjon, og felles nasjonal e-helse arkitektur inkludert standarder, kodeverk og 

felleskomponenter, som igjen er basert på internasjonale standarder og prinsipper. 

3. Direktoratet peker på viktigheten av at meldingen omtaler finansieringsmodeller knyttet til fremvekst av 

helsenæringen. Finansieringsmodellene må være robuste og avklarte og understøtte både riktig og 

effektiv vekst, langsiktighet og forutsigbarhet. Direktoratet viser her til arbeidet med Finansieringsmodeller 

for nasjonale e-helsetiltak, publisert høst 2017. 

4. Helsenæringen kan få tilgang til og ta i bruk data fra nasjonale e-helse produkter og tjenester. 

Direktoratet viser til arbeid med APIer fra helsenorge-plattformen og velferdsteknologisk knutepunkt, og til 

helsedataprogrammet for tilgang til helsedata for næringsutviklere. Det er behov for å jobbe godt felles på 

dette området. Helsedataprogrammet har derfor fokusert på et bredt sektorielt samarbeid for å finne gode 

løsninger slik at helsenæringen kan høste og, etter hvert, bidra med data. 

Innspillene til meldingen ble levert en tid tilbake. Vi presiserer at programmet har gjennom 

leverandørdialog og gjennom bl.a. en egen arbeidsgruppe for innovasjon og næringsutvikling, fått innspill 

på hvordan markedet kan bidra med tjenester og data til Helseanalyseplattformen. Den valgte 

utviklingsretningen legger også opp til en fleksibel arkitektur som vil gjøre det mulig å bruke data fra 

mange ulike kilder, inkludert data fra markedet. Helsedataprogrammets styringsforaer og arbeidsgrupper 

har deltakelse fra helsesektoren, UH-sektoren og privat næringsliv. Dette har vært viktig for programmets 

måloppnåelse ettersom programmet skal bidra til gevinster for aktører i flere sektorer i tillegg til at 

realiseringen av Helseanalyseplattformen vil kreve innsats fra virksomheter i andre sektorer enn 

helsesektoren, eksempelvis SSB og universiteter. 

5. Det er et stort behov for at samarbeidet mellom offentlig og private aktører og hvordan dette skal 

operasjonaliseres blir avklart gjennom en stortingsmelding om helsenæringen. Direktoratet viser til 

rapporten "Helhetlig system for innovasjon i helse – og omsorgstjenesten" fra Helsedirektoratet til helse – 

og omsorgsdepartementet overlevert i februar 2018. Det "øko-system" for innovasjon som her skisseres, 

er en strategisk tilnærming som også må relateres til næringsliv og helsenæringen. 

6. For å sikre at sektorens bestillerrolle blir tydeligere og leveransen fra helsenæringen holder en høy 

kvalitet, viser direktoratet til eksempler på gode metodevurderinger og viktigheten av å omtale slike i 

meldingen. Leveransene må treffe reelle behov, både hos sektor og innbyggere.  

Innspillene fra direktoratet er i sin helhet publisert på regjeringens nettsider og på ehelse.no. 

 

 

https://nettsteder.regjeringen.no/helsenaeringen/innspill/
https://ehelse.no/Documents/E-helsekunnskap/Innspill%20fra%20Direktoratet%20for%20e-helse%20til%20arbeid%20med%20kommende%20stortingsmelding%20om%20helsenæringen.pdf

