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 Møte i Nasjonalt e-helsestyre 
Møte 8/2018   

Dato 6.desember 2018 

Tid Kl. 10.00-15.00 

Sted Radisson Blu Gardermoen 

Medlemmer Christine Bergland (Direktoratet for e-helse) 
Cathrine Lofthus (Helse Sør-Øst RHF)  
Stig Slørdahl (Helse Midt-Norge RHF)  
Lars Vorland (Helse Nord RHF) 
Herlof Nilssen (Helse Vest RHF)  
Gunn Peggy S. Knudsen (Folkehelseinstituttet) 
Camilla Dunsæd (Kristiansand kommune)  
Trond Brattland (Tromsø kommune)  
Benedicte Løseth (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 

47/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning 

48/18 Godkjenning av referat fra Nasjonalt e-helsestyre 12.09.18.  Godkjenning 

49/18 Endring av mandat og medlemmer Orientering 

50/18 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering 

51/18 Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan 2019-2022 Tilslutning 

52/18 Nasjonal e-helseportefølje 2019  Tilslutning 

53/18 Plan for utvikling av felles grunnmur Drøfting 

54/18 Orientering fra sektoren: KS sin styringsmodell på digitalisering Orientering 

55/18 Orientering fra sektoren: Felles plan for RHF-ene Orientering 

56/18 Helsedataprogrammet Orientering 

57/18 Eventuelt Orientering 

 

Sak Tema Sakstype 

47/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden  Godkjenning 

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

 

48/18 Godkjenning av referat fra møtet 12.september 2018 Godkjenning 

 Forslag til vedtak: 
Nasjonalt e-helsestyre godkjenner referat fra møtet 12.desember 
2018.  
 

Vedlegg 1:  
Referat fra møtet 
12.september 2018.  

49/18 Endring av mandat og medlemmer Orientering 

 Hensikten med saken er å informere om endring i mandatet til 
Nasjonal e-helsestyre etter en beslutning om at Legeforeningen skal 
være representert med en fastlege i styret.  

Som følge av at flere av kommunenes og KS sine medlemmer i de 
nasjonale utvalgene har endret eller sluttet i sine stillinger er det 
også utpekt nye representanter i Nasjonalt e-helsestyre og NUIT.    

Vedlegg 2: 
Toppnotat endring 
av mandat og 
medlemmer 
 
Vedlegg 2A:  
Mandat Nasjonalt e-
helsestyre 
 

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

 

50/18 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering 

 Direktoratet for e-helse informerer om aktuelle saker.  
 

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

 

51/18 Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan Tilslutning 

 Direktoratet for e-helse legger frem oppdatert Nasjonal e-
helsestrategi 2017-2022 og forslag til Strategisk plan for e-helse 
2019-2022 (0.9 versjon) for tilslutning. 

Vedlegg 3: 
Toppnotat Nasjonal 
e-helsestrategi og 
strategisk plan 2019-
2022 
 
Vedlegg 3A: 
Nasjonal e-
helsestrategi 2019-
2022 V0.9 
 
Vedlegg 3B: 
Strategisk plan 2019-
2022 V0.9 

 Forslag til vedtak: 
Nasjonalt e-helsestyre gir sin tilslutning til oppdatert Nasjonal e-
helsestrategi 2017-2022 og Strategisk plan for e-helse 2019-2022 
med forbehold om at innspillene fra møtet innarbeides.  

 

52/18 Nasjonal e-helseportefølje  Tilslutning 

 1. Orientere Nasjonalt e-helsestyre om status, risiko og sentrale 
utfordringer for pågående nasjonal e-helseportefølje.  

2. Nasjonalt e-helsestyre tilslutter seg Nasjonal e-helseportefølje 
2019.  

Vedlegg 4: 
Toppnotat Nasjonal 
e-helseportefølje 
2019 
 
Vedlegg 4A: 
Nasjonal e-
helseportefølje 
Excel-oversikt 
 
Vedlegg 4B: 
Statusrapport 
Nasjonal e-
helseportefølje 2018 
(separat vedlegg)   
 

 Forslag til vedtak: 
Nasjonalt e-helsestyre tilslutter seg Nasjonal e-helseportefølje 2019 
og tar status, risiko og sentrale utfordringer for pågående nasjonal 
portefølje til orientering.    

 

53/18 Plan for utvikling av felles grunnmur Drøfting 

 Saken vil ettersendes til medlemmene i Nasjonalt e-helsestyre.  Vedlegg ettersendes 

54/18 Orientering fra sektoren: KS sin styringsmodell på digitalisering Orientering 

 Hensikten med saken er å informere om modellen for styring og 
organisering av digitaliseringsarbeidet i kommunal sektor.  

Vedlegg 5: 
Toppnotat KS sin 
styringsmodell 
 

 Forslag til vedtak: 
Nasjonalt e-helsestyre tar saken til orientering.  
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55/18 Orientering fra sektoren: Felles plan for EPJ i RHF-ene Orientering 

 Erik M. Hansen, Helse Vest RHF, vil orientere om felles plan fra RHH 
som ble overlevert Helse- og omsorgsdepartementet 1.november.   

Vedlegg 6:  
Toppnotat Felles 
plan for EPJ  
 
Vedlegg 6A:  
Felles plan for EPJ 
(rapport) 

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

 

56/18 Helsedataprogrammet Orientering 

 Direktoratet for e-helse vil orientere Nasjonalt e-helsestyre om 
status for Helsedataprogrammet, med vekt på de mest sentrale 
sakene som gjelder etableringen av Helseanalyseplattformen og 
utredning av forvaltningsmodell og tilgangsforvalter for 
Helseanalyseplattformen. 

Vedlegg 7: 
Toppnotat 
Helsedata-
programmet 

 Forslag til vedtak: 
Nasjonalt e-helsestyre tar saken til orientering og ber 
Helsedataprogrammet ta innspillene fra møtet med i det videre 
arbeidet.   

 

57/18 Eventuelt  

VEDLEGG:   
Vedlegg 1: Referat fra Nasjonalt e-helsestyre 12.september 2018  
Vedlegg 2: Toppnotat endring av mandat og medlemmer   
Vedlegg 2A: Mandat Nasjonalt e-helsestyre  
Vedlegg 3: Toppnotat Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan 2019-2022 
Vedlegg 3A: Nasjonal e-helsestrategi 2019-2022 V0.9 
Vedlegg 3B: Strategisk plan 2019-2022 V0.9   
Vedlegg 4: Toppnotat Nasjonal e-helseportefølje 20198 
Vedlegg 4A: Nasjonal e-helseportefølje Exceloversikt 
Vedlegg 4B: Statusrapport Nasjonal e-helseportefølje 2018 (separat vedlegg)   
Vedlegg 5: Toppnotat KS sin styringsmodell  
Vedlegg 6: Toppnotat Felles plan for EPJ 
Vedlegg 6A: Felles plan for EPJ (rapport)Vedlegg 5  
Vedlegg 7: Toppnotat Helsedataprogrammet  
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Referat fra møte i Nasjonalt e-helsestyre 
Møte 7/2018   

Dato 12. sept 2018 

Tid Kl. 09.30-14.00 

Sted Nordlandssykehuset, Bodø 

Medlemmer   

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

Kristin W. Wieland (KS)  
Inger Østensjø (KS)  
Ivar Halvorsen (Fastlegene)  
Lilly Ann Elvestad (FFO)  
Steffen Sutorius (DIFI) 
Anne-Lise Ryel (Kreftforeningen)  
Håkon Grimstad (Norsk Helsenett SF) - 
Observatør 

Ikke til stede Bjørn Guldvog (Helsedirektoratet) Arild Sundberg (Oslo kommune) 

Observatører   

Direktoratet 
for e-helse  

Inga Nordberg 
Karl Vestli 
Bodil Rabben 

Siv Ingebrigtsen 
Sonja T. Brugman 
Tor Gunnar Saakvitne 

 

Sak  Tema Sakstype 

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 "Tim blir syk – en fremtidshistorie" Orientering 

46/18 Eventuelt  

 

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 

 Ingen innspill til innkalling og dagsorden  

 Vedtak: 
Nasjonalt e-helsestyre godkjenner innkalling og dagsorden. 

 

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

 Ingen innspill til referatet.  

 Vedtak: 
Nasjonalt e-helsestyre godkjenner referat fra møtet 29.08.18. 

 

38/18 Årshjul 2019  

Vedlegg 1 
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 Sonja Turøy Brugman presenterte årshjulet for2019 for de nasjonale 

utvalgene.  

 

 Vedtak: 
Nasjonalt e-helsestyre tar saken til orientering 

 

39/18 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering 

 Karl Vestli og Inga Nordberg, Direktoratet for e-helse, informerte om 
følgende saker: 
 
Plan for utvikling av felles grunnmur  
Arbeidet med felles grunnmur er et ledd i oppfølging av St.meld.nr. 9: Én 
innbygger – én journal. Direktoratet skal levere rapport med 
anbefalinger for utvikling av felles grunnmur med løsninger som 
understøtte felles behov i helse- og omsorgssektoren. Planen er nå på 
høring i sektoren.   
 
Direktoratet for e-helse fikk spørsmål om de ser den helhetlige planen og 
prioriteringer opp mot andre nasjonale satsninger, slik som Nasjonal 
Kommunal Løsning og Helseplattformen og behovet for å få på plass 
samhandlingsløsninger på kort og mellomlang sikt. Det er avgjørende å 
ha fokus på samhandling. Med kort frist for høringsinnspill er det 
vanskelig å forankre dette godt hos arkitekter. Direktoratet for e-helse 
ser utfordringen med kort høringsfrist og ønsker dialog for å legge en 
plan for å få innspill. 
 
Videre kom det innspill på at selv om dette er grunnmur for helse, er det 
viktig å se hvordan den henger sammen med andre sektorer i 
forvaltningen, og at det ikke tas valg som begrenser mulighetene 
fremover. 
 
Relevante tilleggsoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet i 2018 
Nr. 5: e-konsultasjon hos fastlege  
Direktoratet for e-helse skal sammen med Helsedirektoratet utrede 
tekniske muligheter for e-konsultasjon og konsekvenser av å innføre krav 
om at fastleger skal tilby dette.  
 

Det er satt opp plenums- og én-til-én møter med 
aktørene/leverandørene og avtalt dialogmøter med Helsedirektoratet, 
Legeforeningen, NHN og NSE. Det er etablert en prosjektorganisasjon i 
begge direktoratene. NSE har fått oppdrag om å innhente kunnskap fra 
andre land på området. 
 

Det kom spørsmål om det er besluttet hvor sterkt knytning løsningen 
skal ha til helsenorge-plattformen. Bekymringen i den forbindelse er at 
det kan gi forsinkelser i løsningen. Det ble også spurt om 
videokonsultasjon er tenkt inn i løsningen. Direktoratet for e-helse svarte 
at det ikke er tatt stilling til disse spørsmålene. I dag har EPJ-
leverandører ulik takt ift implementering av digital dialog. For å sikre lik 
tilgang til tjenestene er det derfor et ønske å bruke helsenorge-
plattformen, men at utredningen vil vise om løsningen også vil 
tilgjengeliggjøres på andre plattformen. Det vil være fokus på tett dialog 
med hele sektoren i utredningsarbeidet. 
 
Nr. 6: Diagnosekoder for antibiotikaresepter  
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Tiltaket er satt i gang for å bedre ha oversikt over hvilke antibiotika som 
blir brukt når. Oppdraget utføres sammen med FHI. Direktoratet for e-
helse sin rolle er å se på endringene som må gjøres i e-resept kjeden 
(inkludert EPJ-systemene).  
 
Det ble påpekt at det er teknisk vanskelig, alle tekniske løsninger i e-
resept kjeden må kanskje endres (dvs alle EPJ-løsninger, FM/SFM, RF, 
apotektsystemer og Reseptregisteret). Det er tre alternativer som 
utredes. Alle har en viss teknisk kompleksitet. 
 
Nr. 7: Oppdrag om å bistå Helse Sør-Øst med informasjonstiltak og 
teknisk løsning for nyfødtscreeningen  
Oppdraget er en oppfølging av stortingsvedtaket som åpner for lagring 
av blodprøver fra nyfødtscreening uten tidsbegrensning. Helse Sør-Øst 
har fått hovedoppdraget om å etablere teknisk løsning. Direktoratet for 
e-helse skal bistå Helse Sør-Øst i dette arbeidet, bl.a. med teknisk løsning 
for samtykkefunksjonalitet. Man utreder om det kan løses gjennom 
samtykkefunksjonaliteten som benyttes på helsenorge.  
 
Det kom innspill på at det i denne sammenheng er viktig å huske på 
samspill og gjenbruk av Nasjonalt fødselsregister. 
 
Nr. 9: Enhetlig og strukturert legemiddelinformasjon  
RHF'ene har fått i oppdrag å realisere fire prioriterte kravområder 
knyttet til SAFEST. Dette arbeidet er i en idéfase der fokus er å skaffe en 
overordnet oversikt over sektorens behov, relevante e-helsetiltak som 
terminologi og kodeverk, vurdering av behov for tekniske tilpasninger i 
de nasjonale e-helseløsningene, behovet for et sentralt 
forvaltningsregime, forslag til videre prosess på området og hvordan en 
eventuelt konseptvalg-utredning bør gjennomføres. Direktoratet for e-
helse bistår RHF'ene i dette arbeidet. 
 
Det kom innspill på at det må ses på hvordan dette henger sammen med 
grunnmur.  
 

Strategiprosessen 
Strategiprosessen er i en revideringsfase for strategien 2017-2022. Våren 
2018 ble det gjennomført en gap-analyse der de tre "i-ene" fremheves; 
Innbygger som en ressurs, Innovasjon (helsetjenesteinnovasjon) og 
informasjonssikkerhet og personvern. 
 
Hovedområdene for strategien ligger fast. Det jobbes nå med å beskrive 
16 innsatsområdene i strategien, og Direktoratet for e-helse vil komme 
tilbake i Nasjonalt e-helsestyre i desember for å få tilslutning for de 
reviderte innsatsområder. 
 
Velferdsteknologiprogrammet 
Det ble gitt en presentasjon av status for arbeidet med 
velferdsteknologiprogrammet og hovedalternativene som vurderes nå. 
Direktoratet for e-helse vil anbefale at utredning skal fortsettes samtidig 
som løsningen som i dag er tatt i bruk i Oslo kommune breddes videre 
ut. 
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Det kom innspill på at arbeidet med Velferdsteknologisk knutepunkt ikke 
er en del av arbeidet med Nasjonal kommunal løsning, men at det er 
avhengigheter som må være i fokus i det videre arbeidet. Fra 
kommunesiden oppleves det at rapporten trenger bearbeiding for at 
man kan stille seg bak den. Det er en bekymring om at kommunene ikke 
er tilstrekkelig involvert og at det trengs flere runder for å få innspill til 
rapporten. 
 
Nasjonalt e-helsestyre ytret en generell bekymring til at det er så mye 
som skal svares ut i form av tilleggsoppdrag at en ikke får gjort 
oppgavene som er langsiktige da det kan gå på bekostning av 
gjennomføringskraften for eksisterende tiltak og nasjonal strategi. 
 

 Vedtak: 
Nasjonalt e-helsestyre tar sakene til orientering. 

 

40/18 Styringsgruppesak Èn innbygger - èn journal  Orientering 

 Karl Vestli, Direktoratet for e-helse, orienterte om status i arbeidet med 
journal- og samhandlingsløsning for kommunal helse- og 
omsorgstjeneste.  
 
Det ble informert om at det fortsatt pågår høy aktivitet rettet mot 
planlagte møter/forankring i høst. Ekstern kvalitetssikrer har levert Notat 
1 som sier at konseptvalgutredningen oppfyller Finansdepartementets 
krav til struktur og innhold. Dette er en viktig milepæl. Ekstern 
kvalitetssikrer gjennomfører en møteserie med Direktoratet for e-helse 
på de ulike temaene i KVU'en. I tillegg vil EKS møte sentrale aktører i 
sektor. 
 
Det kom innspill på at det er viktig hvilke ord som brukes, og at det må 
presiseres at samhandlingsløsningene må være for hele helsetjenesten 
ikke bare for kommunal sektor.  
 
Videre gav Nasjonalt e-helsestyre tilbakemelding om at det er positivt at 
ekstern kvalitetssikrer legger opp til møter med andre aktører i sektoren.  
 

 

 Vedtak: 
Nasjonalt e-helsestyre tar saken til orientering.    

 

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

 Inga Nordberg, Direktoratet for e-helse, la frem status for nasjonal e-
helseportefølje 2018 og ba om innspill fra Nasjonalt e-helsestyre på 
initiell nasjonal portefølje 2019, samt foreløpige vurderinger av 
ambisjonsnivå på prioriterte områder. 
 
Målsettingen er å bruke porteføljen som verktøy for å se hvordan den 
nasjonale e-helse strategien etterleves. Nasjonal e-helseportefølje 2018 
består per nå av 54 prosjekter med totalt budsjettomfang på 942 
millioner kroner.  
 
Endelig innmelding til nasjonal portefølje 2019 er 10. oktober. Foreløpig 
behovsinnmelding til 2019 porteføljen er 59 prosjekter med et totalt 
budsjett opp mot 1 milliard kroner. Det er et behov for å se 
forvaltningskostnader som følge av prosjektene i porteføljen for å få et 
helhetlig kostnadsbilde og kunne gjøre riktig prioritering. Det har også 
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sett på gevinstområdet, avhengigheter, og forutsetninger i arbeidet med 
defineringen av 2019-porteføljen.  
 
Direktoratet for e-helse fremhevet at forvaltningskostnadene til 
direktoratet øker jevnt, noe som begrenser handlingsrommet for 
utvikling. Nasjonalt e-helsestyre gav innspill på at det er viktig å være 
tydelig ovenfor eier på hvilke konsekvenser igangsetting av 
utviklingstiltak har for forvaltningskostnader, slik at man ser helheten 
når det bevilges midler til utvikling av nasjonale løsninger fremover. 
 
Det er pekt på tre ulike områder som er i fokus i forhold til hva 
helsesektoren samlet bør prioritere; legemiddelområdet, Nasjonal 
kommunal løsning og grunnmur. Det er beskrevet tre ambisjonsnivåer på 
de ulike områdene og det ble drøftet hvilke ambisjonsnivå som skal være 
på de ulike temaene. Alle områdene kan ikke prioriteres like høyt 
innenfor eksisterende rammer, men dette kan endres dersom det blir 
gitt tilførsel av friske midler. Det ble fremhevet at prioritering for 2019 
blir utfordrende, og at det etter alt å dømme ikke vil være mulig å ha like 
høy fremdrift på alle områdene som man gjerne skulle ønsket.   
 
Det kom innspill til en av de kritiske avhengighetene som er vurdert 
rundt MF Helse; helse-ID.  

 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 Forslag til satsninger 2020  

 Direktoratet for e-helse ved Karl Vestli presenterte status for arbeidet 
med satsninger i 2020.  
 
De pågående prosesser med Departementet for utarbeidelse av 
satsningsforslag til Statsbudsjettet 2020 er mer involverende enn 
tidligere. Dette gjøres for å øke kvaliteten i satsningsforslagene og 
foreløpige innspill.   
 
Tema for satsningsforslag er: 

• Digitalisering av legemiddelområdet 

• Helsedataprogrammet 

• Felles grunnmur for digitale tjenester 

• Nasjonal kommunal løsning 

• Pasientens netthelsetjeneste 

• Modernisert folkeregister – Helse 

• NEO – etablering 

• NEO – finansiering 
 
Forslagene skal leveres til helse og omsorgsdepartementet innen 1. 
november. 

 

 Vedtak: 
Nasjonalt e-helsestyre tar saken til orientering.  

 

43/18 Nasjonal helse- og sykehusplan  

 Helse- og omsorgsdepartementet ved Are Forbord, orienterte om status 
for arbeidet med nasjonal helse- og sykehusplan og hvordan det er 
organisert. Bærekraft er viktig; i fremtiden vil det være et større behov 
for årsverk i helse- og omsorgssektoren enn det som er realistisk kan 
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skaffes til veie. For å imøtekomme dette må målsettingen være å 
redusere ressursbruken for pasientene med høy risiko og kompleksitet, 
og samtidig redusere aktiviteten mot pasientene med lavere risiko. 
Prosjektet har deltagelse fra HOD, RHF, Helsedirektoratet, Direktoratet 
for e-helse, FHI, og i forhold til ekstern forankring og kommunikasjon. Et 
viktig hensyn i arbeidet med stortingsmeldingen er hvordan nasjonale 
virkemidler kan understøtte samhandlingen. Arbeidet er i en prosess 
med å innhente innspill, selve meldingen vil skrives over nyttår.  
 
Det kom innspill på at det må ses på helheten i tjenesteproduksjonen av 
helsetjenester når man ser på bærekraft, ikke bare på sykehus. Dette er 
særlig når man snakker om samhandling og at man peker på at 
kapasitetsutfordringene man opplever i spesialisthelsetjenesten blant 
annet tenkes løst i primærhelsetjenesten. Videre kom det innspill på at 
det er viktig å involvere pasientgruppene i dette arbeidet.  
 
Det vises til Blankholm-utvalget som skal utrede prioriteringer i 
kommunal helse- og omsorgstjeneste og tannhelsetjeneste og 
Kommunenes strategiske forskningsorgan som jobber for å styrke 
forskning, innovasjon og utdanning inne kommenese helse- og 
omsorgstjenester. Arbeidet som gjøres på disse to områdene har viktige 
grensesnitt mot denne stortingsmeldingen. 
  

 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, ved Karl Vestli, orienterte om samhandlingen 
med Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) rundt St meld om 
helsenæringen. Meldingen er et samarbeid mellom NFD og HOD og 
sluttføres i 2019. Den skal beskrive hvordan helsenæringen kan bidra til 
mer effektiv ressursbruk, økt verdiskapning i norsk økonomi, nye 
lønnsomme arbeidsplasser i privat sektor og bedre helsepolitisk 
måloppnåelse.  
 
I innspillene omtaler Direktoratet for e-helse det de mener er viktige og 
generelle forutsetninger for vekst og som meldingen må adressere. 
Direktoratet for e-helse har flere skjæringspunkter med helsenæringen 
gjennom sine nasjonale løsninger. Spesielt nevnes oppbygging av felles 
infrastruktur, standarder og tilgang til grunndata, kodeverk og helsedata 
som elementer relevante for helsenæringen. I tillegg kan direktoratet gi 
tilgang til API-er knyttet til nasjonale løsninger, som helsenorge.no og 
velferdsteknologisk knutepunkt. Disse kan fungere som et økosystem for 
innovasjon og både understøtte og være forutsetninger for bærekraftig 
vekst i helsenæringen. Robuste finansieringsmodeller, god 
informasjonssikkerhet og personvern (Normen) i løsningene, samt god 
bestillerkompetanse i sektoren og en helsenæring som har god 
forståelse av behov, rammer og krav fra det offentlige, mener 
Direktoratet for e-helse er viktige forutsetninger og elementer som må 
omtales i meldingen.  
 
Videre er det viktig at samarbeid mellom offentlig og privat sektor 
avklares og omtales. Innspillene viser til rapporten fra februar 2018; 
Helhetlig system for innovasjon i helse – og omsorgstjenestene, 
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Helsedirektoratets anbefalinger til organisering og tiltak for økt 
innovasjonsevne og innovasjonskapasitet. Direktoratet for e-helse deltok 
i arbeidet. Det "øko-system" for innovasjon som her skisseres, er en 
strategisk tilnærming som også må relateres til næringsliv og 
helsenæringen og slike samarbeidende økosystemer bør omtales i 
meldingen.  
 
Direktoratet for e-helse har i sin dialog med NFD opplevd at innspillene 
har vært nyttige og gitt nye perspektiv som har beriket arbeidet med 
Helsenæringsmeldingen.  
 
Nasjonalt e-helsestyre synes det er mange gode innspill. Samtidig 
påpekes viktigheten av å fremheve at det i dag er en situasjon hvor det 
er for lite innovasjon på grunn av lite økonomi i et fragmentert marked. 
Det etterlyses at man ser helhetlig på innovasjon i offentlig sektor. 

 Vedtak: 
Nasjonalt e-helsestyre tar saken til orientering. 

 

45/18 Informasjonsfilmen "Tim blir syk - en fremtidshistorie" Orientering 

 Anne Lise Ryel presenterte filmen "Tim blir syk – en fremtidshistorie". 
Dette er en film til inspirasjon til hvordan fremtiden kan være. Filmen er 
laget i samarbeid mellom Kreftforeningen og Oslo kommune og ble 
lansert 15. august under Arendalsuka. 
 

 

46/18 Eventuelt  

 Nasjonal tjenesteleverandør; 
Direktoratet for e-helse gav en kort orientering om arbeidet med å 
overlevere rapport om Nasjonal tjenesteleverandør etter møte i 
Nasjonalt e-helsestyre 29. august. Rapporten ble sendt over til 
Departementet innen fristen, men den ble unntatt offentlighet for å gi 
kommunesektoren anledning til å innarbeide presiseringer. Endelig 
rapport er nå oversendt og vil offentliggjøres innen kort tid. 
 
Departementet ser at det vil være krevende å få gjennomført en høring 
knyttet til rapporten og vurderer ulike prosesser for å innhente innspill. 
Departementet vurderer også hvordan man kan få gjort nødvendige 
avklaringer bl.a. knyttet til juridisk spørsmål, finansierings- og 
samstyringsmodeller, m.m. Målsetningen er fremdeles at man skal starte 
etableringen av Nasjonal tjenesteleverandør 01.01.2020.  
Den intense innsatsen fra sektoren for å enes om en felles plan er blitt 
lagt merke til i regjeringen. Dette er nybrottsarbeid og unikt. I arbeidet 
med Nasjonal tjenesteleverandør er også stadig flere deler av HOD blitt 
involvert. Der er positivet.  
 

 

 Det tas i dette møte avskjed med to medlemmer, Inger Østensjø som har 
representert KS og Nina Mevold som har representert kommunene. 
Leder av Nasjonalt e-helsestyre takket begge representantene for 
innsatsen deres i Nasjonalt e-helsestyre og gav samtidig honnør til 
Direktoratet for e-helse som driver de nasjonale utvalgene i 
styringsmodellen. Dette er krevende arbeid for et direktorat, men 
Nasjonalt e-helsestyre mener dette bidrar til å dra sektoren videre i rett 
retning. 
 

 

https://kreftforeningen.no/aktuelt/siste-nyheter/pasienten-kommer-hjem/
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Det vil i etterkant av møtet være en prosess mellom Direktoratet for e-
helse og KS for utnevning av representanter fra kommunene og KS til 
utvalgene. 

 



 Nasjonalt e-helsestyre 

Endring av mandat Nasjonalt e-helsestyre og medlemssammensetning nasjonale utvalg  

Forslag til vedtak 

Nasjonalt e-helsestyre tar saken til orientering.  

Hensikt med saken 

Hensikten med saken er å informere om endring i mandatet til Nasjonal e-helsestyre etter en beslutning 

om at Legeforeningen skal være representert med en fastlege i styret. Som følge av at flere av 

kommunenes og KS sine medlemmer i de nasjonale utvalgene har endret eller sluttet i sine stillinger er 

det også utpekt nye representanter i Nasjonalt e-helsestyre og NUIT.   

Bakgrunn 

I møte med Legeforeningen 17. september ble det avklart at Legeforeningen skal være representert med 

en fastlege i Nasjonalt e-helsestyre. Frem til nå har KS utpekt fastlegerepresentanten i Nasjonalt e-

helsestyre. Det har vært dialog mellom Direktoratet for e-helse, KS og Legeforeningen vedr. denne 

saken. 

I forbindelse med dette er mandatet for Nasjonalt e-helsestyre endret. Revidert mandat er lagt ved saken 

(vedlegg 2A). Ifølge mandatet for Nasjonalt e-helsestyre er det Direktoratet for e-helse som godkjenner 

mandatet. Endringen ble behandlet i Ledermøtet i Direktoratet for e-helse 9. oktober 2018. 

Videre har flere av kommunenes og KS sine representanter i de nasjonale utvalgene sluttet i sine 

stillinger og fått nye roller. Som en følge av dette har KS hatt en gjennomgang av medlemmene i alle 

utvalgene og utpekt nye medlemmer. Det vil i møtet bli lagt frem oversikt over medlemssammensetningen 

i utvalgene etter disse endringene. 

Vedtak på relaterte tilsluttende saker 

Sak Tema  Vedtaksformulering 

2/16 Mandat Nasjonalt e-
helsestyre  

Nasjonalt e-helsestyre stiller seg bak mandatet som er 
utarbeidet av Direktoratet for e-helse og foreslått 
representasjon og leder.  Nasjonalt e-helsestyre er ved 
dette konstituert.  

Til 

Dato 

Saksnummer 

Type 

Møte 8/18 

06.12.2018 

49/18 

Orientering 

 

Fra 

Saksbehandler 

 

Christine Bergland  

Sonja Turøy Brugman 

 

Vedlegg 2 
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15/16  Reviderte mandater for NUIT 
og NUFA 

Nasjonalt e-helsestyre vedtar reviderte mandater for 
NUIT og NUFA.  
Nasjonalt e-helsestyre er orientert om foreslått prosess 
for å utpeke representasjon i NUIT og NUFA.  

 

 

 



Mandat for Nasjonalt e-helsestyre 

Mandat for Nasjonalt e-helsestyre (NEHS) 

Bakgrunn  

Sterkere nasjonal styring og koordinering av IKT-utviklingen i helse- og omsorgssektoren er et av fire 

strategiske grep som trekkes frem i Meld. St. 9 Én innbygger – én journal (2012-2013). Mange 

selvstendige aktører i sektoren gjør det nødvendig å styrke samordningen av IKT-utviklingen. 

Figuren under viser nasjonal styringsmodell for e-helse. Styringsmodellen endrer ikke de til enhver 

tid etablerte styringslinjene fra Stortinget, regjeringen og departementer til etater, virksomheter og 

kommuner. Oppgaver som er beskrevet i punkt 3 må utføres innen rammen av dette og de enkelte 

aktørenes fullmakter. 

 

Figur: Nasjonal styringsmodell for e-helse 

 

Formål 

Formålet med Nasjonalt e-helsestyre er å styrke gjennomføringsevnen av IKT-utviklingen i helse- og 

omsorgstjenesten ved nasjonal styring og samordning og har en rådgivende funksjon overfor 

Direktoratet for e-helse. Nasjonalt e-helsestyre skal: 

 Bidra til at sektoren har relevante, forankrede, forpliktende og realistiske IKT-strategier og 

mål  

 Bidra til bedre måloppnåelse og raskere gevinstrealisering gjennom raskere utvikling og 

innføring av ny funksjonalitet og nye løsninger samt raskere realisering av endringer og 

tilpasninger i eksisterende løsninger  

 Bidra til bedre utnyttelse av ressurser og ny teknologi 

 

Oppgaver og ansvar 
 
Strategiprosess: 

 Tilrå nasjonal e-helsestrategi og fireårige handlingsplaner, inkludert virkemidler for å sikre 

gjennomføring 

sbrugm
Tekstboks
VEDLEGG 2A



Mandat for Nasjonalt e-helsestyre 

 
Porteføljestyring: 

 Tilrå prioriteringer i nasjonal e-helseportefølje, inkludert finansiering og leveranseplan 

 Tilrå strategiske valg innen arkitektur, standarder, kodeverk og terminologi 

 Beslutte omfang av nasjonal e-helseportefølje  

 Beslutte prioriteringskriterier for nasjonal e-helseportefølje 

 
Forvaltningsstyring: 

 Beslutte omfang av nasjonal forvaltningsstyringsmodell (hvilke nasjonale løsninger) 

 Utpeke ledere for styringsorganer for nasjonale fellesløsninger i helsetjenesten 

 
Andre oppgaver: 

 Behandle store satsningsforslag og IKT-konsekvenser av vedtatt politikk  

 Være styringsgruppe for forprosjekt én innbygger – én journal 

 Informere og forankre Nasjonalt e-helsestyres innstilling i egne virksomheter og styringslinjer 

 
Direktoratet for e-helse vedtar mandatet for Nasjonalt e-helsestyre. 
Nasjonalt e-helsestyre vedtar mandat og sammensetning av representanter i NUIT og NUFA. 

 

Sammensetning 

Direktoratet for e-helse utpeker leder for Nasjonalt e-helsestyre.  

De respektive virksomhetene møter med sine toppledere og disse møter på vegne av sin 

organisasjon og/eller brukergruppe. KS utpeker medlemmer fra kommunesiden. Legeforeningen sin 

utpekte representant skal være fastlege. Følgende er representert i Nasjonalt e-helsestyre: 

 De regionale helseforetakene (fire medlemmer) 

 Kommuner (fire medlemmer) 

 KS (ett medlem) 

 Direktoratet for e-helse (ett medlem) 

 Helsedirektoratet (ett medlem) 

 Folkehelseinstituttet (ett medlem) 

 Pasient- og brukerforeninger (to medlemmer) 

 Legeforeningen (en fastlege)  

 Norsk Helsenett SF (observatør) 

 Helse- og omsorgsdepartementet (observatør) 

Det er ikke anledning til å stille med stedfortredere i møtene til Nasjonalt e-helsestyre.  

Sekretariat og møteplan 

Direktoratet for e-helse har sekretariatsfunksjonen for Nasjonalt e-helsestyre, NUIT og NUFA. Dette 

ivaretas av Nasjonalt porteføljekontor. Nasjonalt e-helsestyre skal avholde tre-fem møter hvert år, og 

disse skal være koordinert med møtene i NUIT og NUFA. Sekretariatsfunksjonen har ansvar for å 

utvikle et felles årshjul i god tid før inngangen til et nytt år. 



Mandat for Nasjonalt e-helsestyre 

Funksjonstid 

Funksjonstid for styret er i utgangspunktet 2 år, men kan forlenges.  

Mandatet og sammensetning av Nasjonalt e-helsestyre bør evalueres jevnlig og ved endringer i 

styringsmodeller eller organisering av e-helsefeltet.  



 Nasjonalt e-helsestyre 

Nasjonal e-helsestrategi 2017-2022 og Strategisk plan for e-helse 2019-2022 (0.9 versjon) 

Forslag til vedtak 

Nasjonalt e-helsestyre gir sin tilslutning til oppdatert Nasjonal e-helsestrategi 2017-2022 og Strategisk 
plan for e-helse 2019-2022 med forbehold om at innspillene fra møtet innarbeides. 
 
 
Hensikt med saken 

Den foreslåtte strategiske planen for e-helse ble presentert i møtet med Prioriteringsutvalget (NUIT) 21. 
november 2018 (sak 21/18). NUIT tilsluttet seg saken og ba om at følgende skulle innarbeides: 
 

• Begrepet handlingsplan endres til strategisk plan. 

• Planen må vise prioritering mellom innsatsområdene for at den skal fungere som et tilstrekkelig 
verktøy for realisering av nasjonal e-helsestrategi. 

• Eksisterende prioriteringer i planen, det vil si initiativ som allerede er igangsatt, må tydeliggjøres. 

• Innspill til tematiske og språklige justeringer skal innarbeides i planen. 
 
Videre ba NUIT Direktoratet om å komme tilbake i 2019 med en plan for hvordan den strategiske planen 
skal bli et prioriteringsverktøy for nasjonal e-helseportefølje gjennom en tydelig prioriteringsprosess. 
 
 

Bakgrunn 

Nasjonal e-helsestrategi 2017-2022 er helse- og omsorgssektorens felles strategi for IKT og digitalisering 
og beskriver den strategiske retningen for e-helseutviklingen gjennom seks satsingsområder. Strategien 
ble lansert i 2017 og følger opp regjeringens mål for IKT-utviklingen i helse- og omsorgssektoren slik 
beskrevet i Meld. St. 9 (2012-2013) Én innbygger – én journal – Digitale tjenester i helse- og 
omsorgssektoren. Strategisk plan for e-helse 2019-2022 beskriver helse- og omsorgssektorens 
nødvendige innsats for å realisere det strategiske målbildet i strategien gjennom 14 innsatsområder. 
 
I 2017 ble Nasjonal e-helsestrategi 2017-2022 tilsluttet av Nasjonalt e-helsestyre og overlevert Helse- og 
omsorgsdepartementet. Direktoratet etablerte samtidig en strategiprosess for forvaltning av strategi og 
plan. 
 
Direktoratet gjennomførte våren 2018 en strategisk analyse. På grunnlag av denne ble det gitt 
anbefalinger om oppdatering av strategi og etablering av felles strategisk plan. Disse ble behandlet i 
NUIT 30. mai 2018 (sak 15/18). I møtet stilte utvalget seg bak Direktoratets anbefaling om: 
 

Til 

Dato 

Saksnummer 

Type 

Møte 8/18 

06.12.2018 

51/18 

Tilslutning 

 

Fra 

Saksbehandler 

 

Karl Vestli 

Irene Olaussen 

 

Vedlegg 3 

https://ehelse.no/Documents/Nasjonale%20utvalg/NUIT/M%c3%b8tedokumenter%20NUIT%2021.11.18.pdf
https://ehelse.no/Documents/Nasjonale%20utvalg/NUIT/Referat%20NUIT%2030.05.18.pdf
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1. Oppdatering av inneværende Nasjonal e-helsestrategi i henhold til tre sentrale perspektiver som 
til dels er fraværende, eller i liten grad beskrevet i strategien: innbygger, innovasjon og 
informasjonssikkerhet. 

2. Etablering av en felles strategisk plan for e-helse bestående av innsatsområder som tar 
utgangpunkt i strategiens seks strategiske satsingsområder. 

 
Høsten 2018 har Direktoratet, gjennom dialogmøter med NUIT- og NUFA-medlemmene og i samarbeid 
med Nasjonal Arena for samhandling med fag- og interesseorganisasjonene, utarbeidet et forslag til en 
strategisk plan for e-helse for perioden frem til 2022. Videre har Direktoratet oppdatert inneværende e-
helsestrategi henhold til de tre perspektivene nevnt ovenfor og basert på ytterligere innspill fra NUIT-
møtet 30. mai. 
 
Følgende endringer er gjort i Nasjonal e-helsestrategi 2017-2022 

• Teksten for følgende satsningsområder oppdateres i tråd med tilslutninger i Nasjonalt e-
helsestyre:  

o Digitalisering av arbeidsprosesser oppdateres med tekst fra veikart EIEJ. 
o Bedre bruk av helsedata oppdateres med tekst fra Helsedataprogrammet. 
o Helsehjelp på nye måter oppdateres med fremheving av Innbygger, Innovasjon og 

Medisinsk avstandsoppfølging. 
o Felles grunnmur for digitale tjenester oppdateres med tekst fra arbeid med plan. 

• Innsatsområdene i inneværende strategi konkretiseres i den strategiske planen for e-helse. 
 
Følgende er gjort i etableringen av en felles strategisk plan for e-helse 2019-2022 
Planen beskriver 14 innsatsområder, underlagt strategiens seks satsingsområder, som skal bidra til å 
realisere den vedtatte strategiske retningen for e-helseutviklingen. Disse innsatsområdene er basert på 
innholdet i inneværende strategi. 
 
Planen vil bli oppdatert i tråd med endrede rammebetingelser, herunder ny kunnskap og nye tilslutninger i 
den nasjonale styringsmodellen for e-helse. Innsatsen som igangsettes og resultatene som oppnås 
avhenger blant annet av nye finansieringsmodeller. Flere av målene i planen er langsiktige, og noen 
aktiviteter vil bli igangsatt, men ikke sluttført, i løpet av planperioden.  
 
Direktoratet for e-helse vil i løpet av 2019 utarbeide et forslag for hvordan Strategisk plan for e-helse 
2019-2022 kan bidra inn i arbeidet med nasjonal e-helseportefølje og påfølgende prioriteringer. Den 
strategiske planen vil dermed, sammen med nasjonal portefølje og arkitekturstyring, bli et robust verktøy 
for realiseringen av Nasjonal e-helsestrategi 2017-2022. 
 
Direktoratet har bedt om innspill på den strategiske planen fra Nasjonale Arena for samhandling med fag- 
og interesseorganisasjonene. Innkomne innspill vil presenteres på foil i møtet 6. desember. 
 

 

Vedtak på tilsluttende saker 

Sak Tema  Vedtaksformulering 

10/17 Nasjonal e-helsestrategi 2017-2022  Nasjonalt e-helsestyre gir sin tilslutning til Nasjonal e-
helsestrategi 2017-2022 med forbehold om at 
innspillene fra møtet innarbeides.  
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Felles e-helsestrategi for helse- og omsorgssektoren 
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Om dokumentet  
 
 
Nasjonal e-helsestrategi 2017-2022 er helse- og omsorgssektorens felles strategi for IKT og 
digitalisering – e-helse. Strategien angir de strategiske målene for e-helseutvikling, og hvordan disse 
bidrar til å realisere overordnende helse- og omsorgspolitiske mål. 
 
Strategien er utarbeidet av Direktoratet for e-helse i samarbeid med aktørene i den nasjonale 
styringsmodellen for e-helse. Nasjonalt e-helsestyre har gitt sin tilslutning til strategien og de seks 
strategiske satsingsområdene i denne.   
 
Strategien er overordnet og gjengir ikke tiltakene for perioden. Det vil i strategiperioden bli 
utarbeidet tilhørende strategiske planer med prioriterte innsatsområder av nasjonal betydning. 
Strategi og plan er førende for prioriteringer i den nasjonale e-helseporteføljen. Den nasjonale e-
helseporteføljen rommer konkrete tiltak som skal bidra til å realisere e-helsestrategien.   
 
 
For informasjon om e-helsestrategien og tilhørende strategisk plan, se https://ehelse.no/Strategi.  
 

 

  

https://ehelse.no/Strategi
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Økt velstand, høyere levealder og digitalisering av samfunnet er med på å endre det norske helse- og 
omsorgssystemet. Livskvalitet er ikke bare knyttet til god helse eller til graden av plager og sykdom. 
Det handler like mye om muligheten til at vi som innbygger skal kunne forstå, vurdere og mestre vår 
egen situasjon. Digitaliseringen gir uante muligheter og nye utfordringer både for individ og samfunn. 
En felles strategisk retning for en samlet helse- og omsorgssektor vil derfor være bærebjelken for et 
vellykket resultat.  

 
Vår visjon er å digitalisere helse- og omsorgstjenesten slik at den oppleves enklere, bedre og mer 
helhetlig for innbyggerne. Den reelle kvaliteten i helse- og omsorgstjenesten skal øke og ressursene 
skal utnyttes bedre. Digitale tjenester skal utformes i samspill mellom pasient og helsetjeneste, slik at 
pasienten deltar aktivt i beslutninger om egen helse.  

 
Nasjonal e-helsestrategi med tilhørende strategisk plan skal legge til rette for at denne visjonen nås.  

 
 

Signatur 
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Overordnede mål og føringer for digitalisering av helse- og omsorgstjenesten for 
perioden 2017-2022  
 
 
Norge har et av verdens beste helse- og omsorgssystemer. Helsepersonell leverer tjenester av høy 
kvalitet til innbyggerne. Pasient- og brukerrettigheter som skal sikre innbyggernes aktive deltakelse i 
egen helse og omsorg er nedfelt i lovverket. Demografiske endringer med en aldrende befolkning og 
flere kroniske og sammensatte lidelser kombinert med et økende muligheter for medisinsk 
behandling, vokser utgiftene til helse og omsorg, og systemet settes under press. E-helse er en 
forutsetning for å sikre et bærekraftig helse- og omsorgssystem som leverer tjenester av høy kvalitet. 
 
Dagens IKT-systemer begrenser god utnyttelse av helse- og omsorgstjenestens ressurser. Tungvinte 
og mangelfulle arbeidsverktøy gir dobbeltarbeid og bidrar ikke til god utnyttelse av kompetanse. Den 
digitale samhandlingen i sektoren er fortsatt ikke fullt utbredt og gevinstene av digitaliseringen blir i 
mange tilfeller ikke tatt ut.  
 
Innbyggerne i Norge er aktive nettbrukere som er vant til digitale tjenester, både til å innhente 
informasjon, kommunisere og til å utføre tjenester selv. Befolkningen forventer å kunne ta i bruk 
ulike typer digitale tjenester for kontakt med helse- og omsorgstjenesten.  
 
Meld. St. 27 (2015-2016) Digital agenda for Norge — IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet 
beskriver hvordan IKT kan fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor. Innbyggerne skal stå i 
sentrum. Digitale tjenester skal være lette å forstå og lette å bruke for alle, og informasjon og 
løsninger skal kunne gjenbrukes. Samtidig er det svært viktig å ivareta personvern og 
informasjonssikkerhet. Det skaper tillit til løsningene og er en forutsetning for digitalisering. 
Politikken skal tilrettelegge for økt verdiskaping og produktivitet. Gjennomføringsevnen på 
digitaliseringsområdet skal økes.   
 
For å nå helsepolitiske mål om bedre kvalitet, økt pasientsikkerhet, og bedre bruk av kompetanse og 
ressurser er det nødvendig å utnytte mulighetene som ligger i digital teknologi på en bedre måte. E-
helseløsninger utfordrer eksisterende arbeidsmåter, tankesett og kultur i helse- og 
omsorgstjenesten. Det er derfor avgjørende at alle parter har nødvendig digital kompetanse og 
kompetanse om endringsledelse for å lykkes med digitaliseringen. 
 
Nasjonal e-helsestrategi tar utgangspunkt i målbildet for e-helseutviklingen som ble formulert i Meld. 
St. 9 (2012-2013) Én innbygger – én journal – Digitale tjenester i helse- og omsorgssektoren. 
Nødvendige helseopplysninger skal følge pasienten gjennom hele pasientforløpet. IKT-systemene 
som helsepersonell bruker i dag, støtter i for liten grad opp under dette. Stortingsmeldingen setter 
tre overordnede mål for IKT-utviklingen i helse- og omsorgssektoren:  
 

• Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger  
• Innbyggerne skal ha tilgang på enkle og sikre digitale tjenester  
• Data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og forskning  

 
Stortingsmeldingen beskriver også behovet for sterkere nasjonal styring og koordinering av IKT-
utviklingen i helse- og omsorgssektoren. Et grunnleggende prinsipp for realisering av e-
helsepolitikken er at det som kan bli løst nasjonalt, skal bli løst nasjonalt. 
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Strategi for perioden 2017 – 2022  
 
 
Utviklingsretningen mot en digital journal og samhandlingsløsning for hele helse- og 
omsorgstjenesten er prioritert.1 Behov for digital samhandling skal ivaretas i perioden. 
Legemiddelfeltet skal styrkes.  
 
Den politiske visjonen i Meld. St. 9 (2012-2013) Én innbygger – én journal skal realiseres med 
stegvise, selvstendige prosjekter som styres overordnet nasjonalt. Noen av hovedgrepene for denne 
perioden er derfor å legge en strategisk plan, starte opp tiltak, og videreutvikle etablerte nasjonale 
løsninger som understøtter utviklingsretningen. Første tiltak blir en utprøving av målbildet med en 
løsning for det geografiske området som dekker helse- og omsorgstjenesten i Helse Midt-Norge. 
Samtidig planlegges en anskaffelse for journal og samhandlingsløsning for kommunale helse- og 
omsorgstjeneste utenfor Midt-Norge.  
 
En kartlegging av interessentbehov og en gjennomgang av tilsynsrapporter og stortingsmeldinger 
peker på flere sentrale behov som må løses nasjonalt. Noen må prioriteres på kort og mellomlang 
sikt, før en felles nasjonal journal og samhandlingsløsning er på plass. Dette gjelder særlig behov for 
bedre sammenheng i pasientforløp, som i hovedsak må dekkes gjennom eksisterende løsninger og 
IKT-infrastrukturer. Medisinsk avstandsoppfølging og bedre bruk av helsedata krever imidlertid at det 
etableres ny infrastruktur.  
 
Den strategiske retningen for e-helseutviklingen beskrives gjennom seks satsingsområder. De 
strategiske områdene Digitalisering av arbeidsprosesser, Bedre sammenheng i pasientforløp, Bedre 
bruk av helsedata og Helsehjelp på nye måter er funksjonelle områder med en direkte verdi for helse- 
og omsorgstjenesten. De strategiske områdene Felles grunnmur for digitale tjenester og Nasjonal 
styring av e-helse og økt gjennomføringsevne beskriver grunnleggende forutsetninger for de fire 
første områdene. 
 
 

  

                                                           
1 Helsedirektoratet fikk i 2014 i oppdrag å vurdere ulike konsepter for å realisere målene i Meld. St. 9 (2012-2013) «Én 
innbygger – én journal». Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse leverte i januar 2016 sin anbefaling for hvordan 
målene kan realiseres. Regjeringen ga i juni 2016 sin tilslutning til anbefalingen om at en felles, nasjonal løsning for 
elektronisk pasientjournal (EPJ) og pasientadministrativt system (PAS) i helse- og omsorgstjenesten bør være målbildet for 
Én innbygger – én journal. 
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Digitalisering av arbeidsprosesser 
 
 
Gjennom den pågående moderniseringen av sektorens IKT-systemer tas viktige skritt i retning av 
visjonen én journal for hele helse- og omsorgstjenesten. Dette er et langsiktig målbilde og innebærer 
store organisatoriske og tekniske endringer for helsetjenesten.  
 
IKT-systemene skal være tilpasset helsepersonellets mange arbeidsmåter. Løsningene skal tilby 
funksjoner for planlegging, prosess- og beslutningsstøtte der oppdatert medisinsk og helsefaglig 
kunnskap anvendes direkte for å støtte pasientbehandling.  
 
Moderniseringen av sektorens IKT-systemer vil gi innbygger et samlet bilde av egen journal med 
tilgang til egne helseopplysninger og møter en helse- og omsorgstjeneste som er mer forberedt og 
koordinert. Dette skal gi innbygger mulighet til å være aktiv i prosesser og beslutninger om egen 
helse og omsorg og ivareta sine personvernrettigheter. Videre vil moderniseringen bidra til at 
samhandling mellom kommunale helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten blir 
vesentlig forbedret, og samhandling med andre statlige og kommunale tjenester bedre tilrettelagt. 
Virksomheter og kommuner få bedre tilgang til data om sine tjenester og kan legge til rette for mer 
kunnskapsbasert styring og utvikling av tjenestene. 
 
Moderniseringen av sektorens IKT-systemer er avhengig av at vesentlige opplysninger blir strukturert 
hensiktsmessig og har samme meningsinnhold, uavhengig av IKT-verktøy. Samtidig må felles kliniske 
retningslinjer for prosess- og beslutningsstøtte kunne utvikles nasjonalt og tilpasses lokale forhold 
med utgangspunkt i samme kunnskapsgrunnlag.  
 
Strategi for den samlede gjennomføringen av satsingsområdet er beskrevet i Veikart for realisering 
av målbildet Én innbygger – én journal og omhandler de tre parallelle strategiske tiltakene: 
Helseplattformen i region Midt-Norge, modernisering av journalløsninger og innføring av elektronisk 
kurve i de øvrige tre regionale helseforetakene, og innføring av ny journal og samhandlingsløsning for 
kommunal helse- og omsorgstjeneste. Veikartet har fått tilslutning fra helsesektoren og 
konkretisering av gjennomføringen for spesialisthelsetjenesten er ytterligere beskrevet i de regionale 
helseforetakenes strategier og deres Felles plan for modernisering av EPJ og PAS. I tillegg legges til 
grunn en nasjonal helhetlig samhandling som sikrer at de tre strategiske tiltakene til sammen bidrar 
til målbildet Én innbygger – én journal. 
 
Legemiddelfeltet vil i strategiperioden være et prioritert område. Digitalisering av legemiddelkjeden 
vil kunne sikre at helsepersonell til enhver tid har riktig legemiddelopplysninger tilgjengelig. 
Digitalisering av denne arbeidsprosessen muliggjør samhandling rundt legemiddelopplysningene 
innenfor en og samme virksomhet og tilrettelegger også for samhandling om legemiddelopplysninger 
på tvers av virksomheter.  
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Bedre sammenheng i pasientforløp  
 
 
God samhandling mellom myndighetsnivåene, mellom aktørene i helse- og omsorgssektoren, på tvers 
av sektorer, og mellom de som yter og den som mottar helse- og omsorgstjenester er avgjørende for 
å sikre god pasientbehandling.  
 
Etter innføring av samhandlingsreformen med økt fokus på forebygging og overføring av oppgaver 
fra spesialisthelsetjenesten til den kommunale helse- og omsorgstjenesten har behovet for å ta i bruk 
ny teknologi for utveksling av informasjon og kunnskap økt. Fokus på innbyggeren – pasienter og 
pårørende - som ressurs og verdifulle bidragsytere for planlegging og gjennomføring av helhetlige 
pasientforløp har også økt.   
 
Det er fortsatt store mangler i sektorens samhandlingsevne. Spesielt gjelder dette for samhandling 
rundt en felles oppdatert oversikt over legemidler som hver enkelt pasient benytter. En slik oversikt 
antas å være det viktigste enkelttiltaket for å bedre pasientsikkerheten på legemiddelområdet.  
 
Felles IKT-systemer, som beskrevet i målbildet Én innbygger - én journal skal i økende grad bidra til å 
binde sammen en fragmentert helsetjeneste og understøtte en mer koordinert tjenesteyting. I 
strategiperioden vil integrasjon mellom EPJ-systemer og nasjonale løsninger være det viktigste 
grunnlaget for å koordinere og dele helseopplysninger mellom virksomheter. 
 
Det er allerede etablert en rekke nasjonale løsninger og infrastruktur for samhandling - Elektronisk 
meldingsutveksling, Kjernejournal, Helsenorge.no og e-resept. Med utgangspunkt i disse skal 
mulighetsrommet for mer dynamiske digitale dialog- og samarbeidsformer utforskes. Målet er at e-
helse skal bidra til godt koordinerte helse- og omsorgstjenester.  
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Bedre bruk av helsedata 
 
 
Norske helsedata omtales som en betydelig samfunnsressurs. Effektiv tilgang til komplett, korrekt og 
oppdatert informasjon er en forutsetning for bedre bruk av helsedata for kvalitetsforbedring, 
helseanalyse, ledelse, beredskap og forskning.  
 
Norge har en rekke helseregistre i verdensklasse. Sammen med informasjonen som ligger i sektorens 
øvrige IKT-systemer og andre nasjonale registre utgjør disse unike kilder til kunnskap om 
befolkningens helse og aktiviteten i og kvalitet på helse- og omsorgstjenesten. Høyere press på helse- 
og omsorgstjenestene gjør at helsedata og data fra virksomhetene stadig får en viktigere rolle i 
styring og forvaltning for å sikre riktigere ressursbruk i samfunnet. 
 
Dagens brukere av helsedata opplever at det er for komplisert og tidkrevende å få tilgang til data, 
samt å kombinere data fra ulike kilder. Hvert år går liv tapt fordi helsedata ikke blir benyttet i 
tilstrekkelig grad til å utvikle bedre behandlingstilbud og bedre styring av sektorens ressursbruk.  
 
Bedre bruk av helsedata omfatter både primærbruk og sekundærbruk. Primærbruk av helsedata 
handler i hovedsak om at riktig og relevant pasientinformasjon er tilgjengelig for riktig 
behandlingspersonell på riktig tidspunkt og dermed kan brukes direkte knyttet til behandling. All 
annen bruk av helsedata kan beskrives som sekundærbruk. Dette inkluderer bruk av helsedata til 
forskning, helseanalyser, beredskap, kvalitetsarbeid, styring og planlegging. 
 
I tillegg til data fra helseregistre skal vi bli bedre på å utnytte data fra andre kilder i og utenfor 
sektoren på nye måter.  Det skjer nå en enorm utvikling innen områder som stordata, maskinlæring 
og kunstig intelligens som gir potente verktøy for helseanalyse og mer persontilpassede 
behandlingsformer. Kombinasjonen av gode helsedata og nye digitale verktøy for helseanalyse vil 
danne grunnlaget for mer kunnskapsbaserte helse- og omsorgstjenester, og sette fart på 
helserelatert forskning og næringsutvikling.  
 
Helsedataprogrammet er ett sentralt tiltak for bedre utnyttelse av norske helsedata og forenkle 
tilgang, sammenstilling og analyse av helsedata på tvers av registrene. For å tilrettelegge for 
etablering av en nasjonal helseanalyseplattform skal det også utvikles og innføres nasjonale 
fellestjenester på tvers av helseregistrene. Utover dette er det behov for å arbeide med tiltak som 
forenkler innrapportering og primærbruk, samt bidrar til bedre utnyttelse av data fra andre kilder 
enn registrene. 
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Helsehjelp på nye måter  
 
 
I møte med demografiske utfordringer som en aldrende befolkning, vekt i kroniske og sammensatte 
sykdommer og lidelser, og økt etterspørsel etter helse- og omsorgstjenester må vi våge å tenke nytt 
og utvikle nye måter å utøve helse og omsorg på. Vi må bli bedre på forebygging, tidlig innsats og 
helhetlig oppfølging. Ny teknologi og digitalisering spiller en nøkkelrolle i dette. 
 
Vi må tilrettelegge for at innbyggerne – pasienter og pårørende – kan ta en større del, og delta som 
en aktiv ressurs i planlegging og gjennomføring av behandling og oppfølging. Med teknologi og 
digitalisering kan vi gi innbyggeren tilgang til egne helsedata, inkludert innsyn i egen journal, og 
implementere verktøy for samhandling på tvers av fag og virksomheter som ivaretar pasienters 
behov for helhetlig oppfølging. Med e-helse skal vi legge til rette for at innbyggeren, med sin 
kunnskap og erfaring på eget liv og helse, får være en kompetent og aktiv deltaker i ytelse av 
helsehjelp. 
 
Aktørene i akademia og i næringslivet er viktige samarbeidspartnere for en innovativ offentlig sektor. 
Helsenæringen er i rask vekst. Å tilrettelegge for produktivt samarbeid mellom offentlig og privat 
sektor kan bidra til mer effektiv ressursbruk, økt verdiskaping i norsk økonomi, nye lønnsomme 
arbeidsplasser i privat sektor og bedre helsepolitisk måloppnåelse. Offentlig sektor skal være en 
viktig pådriver for innovasjon i næringslivet. Det skjer blant annet gjennom utvikling av nye 
rammebetingelser og standarder, nye tjenester, innovative løsninger, forenklede prosesser og 
prosedyrer, og gjennom å sette fokus på tjenesteinnovasjon som et sentralt virkemiddel. 
 
Teknologi, i samspill med mennesker og organisasjon, kan skape koplinger som gjør det mulig å utøve 
helse og omsorg på avstand. Målet er å gi personer med helseutfordringer trygghet til å kunne bo i 
egen bolig lengst mulig, og muligheter til å mestre eget liv og helse. Kommunene er godt i gang med 
innføring av velferdsteknologi. Nasjonalt program for velferdsteknologi bidrar bl.a. til utvikling, 
utprøving, innføring og kunnskapsspredning. Nå følger sykehusene på, med fokus på ibruktakelse av 
medisinsk avstandsoppfølging. For å utnytte potensialet i de teknologiske løsningene må nasjonale 
myndigheter bidra til aktørene kan operere innen sikre og effektive organisatoriske rammer.  
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Felles grunnmur for digitale tjenester 
 
 
Felles grunnmur for digitale tjenester er et sett med byggeklosser som skal legge til rette for enkel og 
sikker samhandling på tvers av virksomheter og forvaltningsnivå ved å løse felles behov én gang. 
Byggeklossene skal benyttes av sektoren i sitt digitaliseringsarbeid og kan gjenbrukes på tvers av alle 
e-helseløsninger. 
 
Ordet byggekloss brukes som et samlebegrep for elementer i grunnmuren som gjøres tilgjengelige 
for sektoren, inkludert tekniske felleskomponenter, innhold, prosesser og dokumenter som inngår 
som styringsgrunnlag.  
 
Felles grunnmur for digitale tjenester er relevant for pågående og planlagte nasjonale e-helsetiltak 
hvor samordning, arkitektur, standardisering og infrastruktur er virkemidler. Grunnmuren skal gi 
betydelig raskere, sikrere og mer kostnadseffektiv digitalisering av helse- og omsorgssektoren og 
tilrettelegge for enkel og sikker samhandling på tvers av forvaltningsnivåene og bedre muligheter for 
innovasjon.  
 
Det er behov for en felles forståelse av hvordan informasjon skal deles mellom aktører og 
virksomheter, og dette er avgjørende for å sikre at data kan følge pasienten gjennom et 
pasientforløp. Grunnmuren løser felles behov med felles løsninger der det er mulig. Det legges til 
grunn at Felles grunnmur skal være forutsigbar og at den er tilgjengelig for alle i sektoren. 
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Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføringsevne 
 
 
Skal vi lykkes med digitaliseringen av helse- og omsorgssektoren er vi avhengig av å kunne ta i bruk et 
mangfoldig og sterkt virkemiddelapparat. Styring, regulering. finansiering, samt dialog og felles 
læring er alle grunnleggende for å gjennomføre de strategiske målsettingene for e-helse.  
 
Felles utfordringer krever felles løsninger og det er bred enighet i sektoren om at det er behov for å 
satse mer på nasjonale e-helsetiltak fremover. For at sektoren skal nå det langsiktige målbildet i 
Meld. St. 9 (2012-2013) Én innbygger – én journal, må nasjonal styring av e-helse styrkes i perioden. 
Det er behov for å formalisere samstyringen som skjer gjennom den nasjonale styringsmodellen slik 
at aktørene samler seg bak en felles retning.  
 
Ny e-helseorganisering, gjennom etableringen av en nasjonal tjenesteleverandør, vil kunne styrke 
leveranseevnen på e-helseområdet, gjennom økt kvalitet, effektivitet og tempo i utviklingen og 
forvaltningen av tjenestene.   
 
Bruken av etablerte nasjonale e-helseløsninger og behovet for flere og rikere tjenester har økt 
betydelig de senere årene. Kostnader til investering i nye nasjonale løsninger, samt kostnader til drift, 
forvaltning, vedlikehold og videreutvikling av eksisterende løsninger har økt. Implementering av en 
mer langsiktig, forpliktende finansieringsmodell, der hele sektoren bidrar, er et avgjørende bidrag for 
å øke gjennomføringsevnen i arbeidet med den nasjonale e-helseporteføljen.  
 
Verdiene av e-helsetiltak realiseres først når e-helseløsninger og tjenester tas i bruk, og brukes på 
riktig måte. E-helse handler vel så mye om organisatoriske endringer som teknologi.  
E-helseløsninger utfordrer eksisterende arbeidsmåter, tankesett og kultur i helse- og 
omsorgstjenesten. Rask innføring og utbredelse, samt riktig bruk av e-helse fordrer at formål er godt 
forstått, og at det settes av tilstrekkelig med kapasitet og kompetanse til gjennomføring. Det er 
behov for ledere med kompetanse på endringsledelse og gevinstrealiseringsarbeid.  
 
Optimal utvikling, innføring og bruk av e-helseløsninger er sterkt knyttet til tilgang til digital 
kompetanse. Ledere og medarbeidere på alle nivå av helse- og omsorgssystemet trenger 
kompetanse om IKT og digitalisering og de må kunne relatere denne kompetansen til utøvelsen av 
sitt fag og sin rolle.  
 
Det er en forutsetning for digitalisering i helse- og omsorgssektoren at informasjonssikkerhet og 
personvern blir ivaretatt i alle faser av e-helseløsningenes livsløp. Innbyggerne skal ha tillit til at den 
enkeltes helseopplysninger behandles på en trygg og sikker måte. Dette er et arbeid som er høyt 
prioritert.  
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Om dokumentet 
 
 
Direktoratet for e-helse har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet utarbeidet en 
strategisk plan for e-helse for helse- og omsorgssektoren for perioden frem til 2022. Planen skal 
følge opp vedtatt politikk og gi en samlet fremstilling av prioriterte innsatsområder av nasjonal 
betydning. Planen skal bidra til forutsigbar IKT-utvikling gjennom strategisk styring og nasjonal 
samordning på e-helseområdet i hele helse- og omsorgssektoren.  
 
I tråd med oppdraget er den strategiske planen utarbeidet i samarbeid med aktørene i den 
nasjonale styringsmodellen for e-helse. Hensikten med dokumentet er å samle aktørene til felles 
innsats for å realisere Nasjonal e-helsestrategi 2017 – 2022. 
 
 
For informasjon om Nasjonal e-helsestrategi og strategisk plan, se https://ehelse.no/Strategi. 
  

https://ehelse.no/Documents/Nasjonal%20e-helsestrategi%20og%20handlingsplan/Nasjonal%20e-helsestrategi%202017-2022%20(PDF).pdf
https://ehelse.no/Strategi
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Strategisk plan for e-helse 2019 – 2022  
 
 
Planen beskriver innsatsen som er nødvendig for å realisere Nasjonal e-helsestrategi 2017 – 
2022. Strategien ble lansert i 2017 og følger opp regjeringens mål for IKT-utviklingen i helse- og 
omsorgssektoren slik beskrevet i Meld. St. 9 (2012-2013) Én innbygger – én journal – Digitale 
tjenester i helse- og omsorgssektoren. 
 
Sentralt i strategien står visjonen om å digitalisere helse- og omsorgstjenesten slik at den 
oppleves enklere, bedre og mer helhetlig for innbyggerne. 
 
Planen består av 14 innsatsområder. Innsatsområdene understøtter de seks satsningsområdene 
i Nasjonal e-helsestrategi. Planen er et samlende og veiledende redskap for aktørene i helse- og 
omsorgssektoren når de skal planlegge og gjennomføre egne og felles e-helsetiltak.  
 

 
 
Prioritering og oppfølging av konkrete tiltak vil skje gjennom arbeidet med den Nasjonale e-
helseporteføljen. Status på de strategiske tiltakene i porteføljen vil bli fulgt opp for å kunne 
gjøre kontinuerlige vurderinger av strategisk måloppnåelse.  
 
Innsatsen som igangsettes og resultatene som oppnås avhenger blant annet av finansiering og 
styringsvirkemidler. Flere av målene i planen er langsiktige, og aktivitet vil bli igangsatt, men ikke 
sluttført, i løpet av planperioden.  
 
Planen vil bli oppdatert i tråd med endrede rammebetingelser, herunder politiske føringer og 
tilslutninger i den nasjonale styringsmodellen for e-helse.  
 
Planen reflekterer de prioriteringer som er gjort siden lanseringen av nasjonal e-helsestrategi i 
2017, som innebærer tiltak på kort/mellomlang og lang sikt.  

• På kort/mellomlang sikt er tiltak for digitalisering av legemiddelområdet høyt prioritert, 
sammen med Velferdsteknologi, Bedre bruk av helsedata og Felles grunnmur. 

• På langsikt ligger veikart for Én innbygger – én journal til grunn med tiltakene Nasjonal 
kommunal løsning, Helseplattformen og Felles plan for RHF.  

• Felles finansieringsmodeller må utvikles for å gi økt forutsigbarhet og 
gjennomføringsevne 

 
I tillegg må felles finansieringsmodeller må etableres for å gi økt gjennomføringsevne og 
forutsigbarhet.  



 

4 
 

Digitalisering av arbeidsprosesser 
 
 
Gjennom den pågående moderniseringen av helse- og omsorgssektorens journalsystemer tas 
viktige skritt i retning av en moderne journal for hele helse- og omsorgstjenesten. IKT-systemene 
skal være tilpasset helsepersonellets mange arbeidsmåter. Med utgangspunkt i strukturerte 
data skal løsningene tilby funksjoner for planlegging, prosess- og beslutningsstøtte der 
oppdatert medisinsk og helsefaglig kunnskap anvendes direkte for å støtte pasientbehandling.  
 
Det strategiske satsingsområdet "Digitalisering av arbeidsprosesser" består av følgende 
innsatsområder: 

• 1.1 Modernisere journalløsninger. 

• 1.2 Digitalisere legemiddelkjeden innenfor hver virksomhet. 
 
 
Innsatsområde 1.1 Modernisere journalløsninger   
Innbyggerne forventer et forsvarlig, helhetlig og koordinert helse- og omsorgstilbud. 
Virksomhetene i spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten er 
ansvarlig for å sørge for at tjenestene som ytes er i tråd med krav til kvalitet og pasientsikkerhet. 
Moderne IKT-systemer skal understøtte virksomhetene i dette ved å gi helsepersonell enkel og 
sikker tilgang til pasientinformasjon slik at virksomheten kan yte forsvarlig helsehjelp samtidig 
som helsepersonells dokumentasjonsplikt blir ivaretatt. Videre skal IKT-systemene gjøre 
informasjon tilgjengelig for kvalitetsforbedring, styring, helseanalyse og forskning. 
 
IKT og digitalisering er viktige virkemidler for å tilrettelegge for helhetlige og sammenhengende 
pasientforløp. Pasientadministrative systemer (PAS) og elektroniske pasientjournaler (EPJ) skal 
sammen med nasjonale samhandlingsløsninger for helse- og omsorgssektoren utvikles i retning 
av målbildet Én innbygger - én journal. Dette er en langsiktig innsats og innebærer store 
organisatoriske og tekniske endringer for sektoren. 
 
Mål for innsatsområdet 

• Moderniseringen av sektorens EPJ-systemer vil gi innbygger en samlet tilgang til egne 
helseopplysninger. Innbyggeren skal møte en helse- og omsorgstjeneste som er mer 
forberedt og koordinert. Dette skal gi innbygger mulighet til å være aktiv i prosesser og 
beslutninger om egen helsehjelp og ivareta sine personvernrettigheter. 

 Helsepersonell får tilgang til riktig informasjon, og bedre og mer brukervennlig 
arbeidsverktøy som støtter ytelsen av helsehjelp. Det gjør at helsepersonell sparer tid, 
har bedre tilgang til oppdatert og relevant informasjon, og bedre støtte til å følge beste 
praksis.  

 Med innføringen av helhetlige digitale samhandlingsløsninger blir samhandling mellom 
kommunale helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten vesentlig forbedret, 
og samhandling med andre statlige og kommunale tjenester blir bedre tilrettelagt.  

 Virksomheter og kommuner får bedre tilgang til data om sine tjenester og kan legge til 
rette for mer kunnskapsbasert styring og utvikling av tjenestene. 

 
Planlagt aktivitet for perioden 2019 – 2022  
Strategi for den samlede gjennomføringen av innsatsområdet er beskrevet i Veikart for Én 
innbygger – én journal gjennom tre langsiktige og parallelle tiltak: 
 

 Fullføre anskaffelse og starte innføring av en ny IKT-plattform for helse- og 
omsorgstjenesten i Midt-Norge gjennom programmet Helseplattformen. 
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 Videreutvikle eksisterende journalløsninger i Helse Nord RHF, Helse Vest RHF og Helse 
Sør-Øst RHF, og fullføre innføringen av elektroniske kurveløsninger, i tråd med Felles 
plan for neste generasjon EPJ/PAS.  

 Etablere løsning for helhetlig samhandling og felles pasientjournal for kommunal helse- 
og omsorgstjeneste (utenfor Midt-Norge). I tillegg legges til grunn en nasjonal helhetlig 
samhandling med Felles grunnmur som bidrar til at de tre strategiske tiltakene til 
sammen bidrar til målbildet Én innbygger – én journal. 

 
Det siste tiltaket innebærer en felles pasientjournal for kommunal helse- og omsorgstjeneste 
med helhetlig samhandling for kommuner utenfor Midt-Norge. Kommunenes behov for bedre 
arbeidsverktøy og bedre samhandling er stort i dag og forsterkes ytterligere i årene som 
kommer som følge av demografisk utvikling og mål om økt ansvarsoverføring til kommunene. 
Det anbefalte tiltaket skal gi personell i kommunal helse- og omsorgstjeneste brukertilpassede 
og mer effektive løsninger for tildeling, administrasjon, ytelse og dokumentasjon av helsehjelp. 
Tiltaket inkluderer helhetlig løsning for samhandling for hele helsetjenesten og med andre 
kommunale og statlige tjenesteområder.  
 
Gjennomføringen av de tre tiltakene representerer en vesentlig forenkling av dagens 
kompliserte systemlandskap. Arbeidet som er igangsatt vil strekke seg utover denne 
strategiperioden, men på sikt bidra til å realisere sentrale mål for e-helseutviklingen. 
 
 
Innsatsområde 1.2 Digitalisere legemiddelkjeden innenfor hver virksomhet 
For å sikre at helsepersonell til enhver tid har riktig legemiddelopplysninger må 
legemiddelkjeden digitaliseres. Digitalisering og tilgang til strukturert informasjon muliggjør 
samhandling rundt legemiddelopplysningene og er nødvendig for å bedre kvaliteten i 
legemiddelbehandlingen og ivareta pasientsikkerheten på en god måte.  
 
Elektroniske kurve- og medikasjonsløsninger i sykehus og funksjonalitet for å dokumentere 
legemiddelopplysninger i kommunal helse- og omsorgstjeneste vil gi helsepersonell en samlet 
oversikt over pasientens legemiddelbruk innad i den enkelte virksomhet.  
 
Erfaring har vist at digitalisering av legemiddelopplysninger og dertil tilhørende funksjonalitet er 
krevende å innføre. Informasjon om legemiddelbehandlingen må være tilgjengelig der 
helsepersonellet utfører arbeidet, og kunne koordineres mellom kurve, pasientjournal og 
spesialiserte fagsystemer. Mye arbeid gjenstår fortsatt. De regionale helseforetakene har 
anskaffet elektroniske kurvesystemer med dekkende funksjonalitet for legemidler, men 
systemene er ikke tatt i bruk ved store deler av helseforetakene. I kommunene blir 
pasientjournalen benyttet i stedet for egne kurvesystemer, men funksjonaliteten for 
legemiddelbehandling er ikke dekkende og brukes i varierende grad.  
 
Det er et stort uforløst potensial i å implementere digital beslutningsstøtte for å understøtte 
helsepersonell i avgjørelser om utredning, pleie og behandling. Utviklingen på området går for 
sakte. Det er store udekkede behov rundt det å implementere oppdaterte retningslinjer 
tilpasset lokal klinisk praksis, også på legemiddelområdet.  
 
Mål for innsatsområdet 

• Helsepersonell jobber digitalt med legemiddelopplysninger i egen virksomhet og har 
tilgang til digital beslutningsstøtte. Det bidrar til å redusere feil ved forordning og 
oppfølging av legemidler, og styrker pasientsikkerheten. 
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Planlagt aktivitet for perioden 2019 – 2022  

• Fullføre innføring av elektronisk kurve i sykehusene og samtidig implementerer 
legemiddelforordning og -administrasjon. Kliniske IKT-systemer som inneholder 
informasjon om pasientens legemiddelbehandling integreres på en slik måte at 
pasientens plan for legemiddelbehandling er komplett. 

• Utarbeide plan for gjennomføring, etablering og finansiering av SAFEST og realisere 
prioriterte kravområder.  

• Utrede behov og mulige tiltak for realisering av enhetlig og strukturert 
legemiddelinformasjon i den samlede helse- og omsorgstjenesten. 

• Kommunesektoren vil jobbe for å utvikle sine journalsystemer i tråd med kommunenes 
behov og som støtter opp under målene på e-helseområdet.  
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Bedre sammenheng i pasientforløp 
 
 
Det er godt dokumentert at det er i overgangene mellom behandlingsinstanser at risikoen for 
svikt i pasientforløpene er størst. Det gir grobunn for en forverring i pasientens helsesituasjon. 
Felles IKT-løsninger, som beskrevet i målbildet Én innbygger - én journal vil i økende grad bidra 
til å understøtte mer helhetlige og sammenhengende pasientforløp. I strategiperioden vil 
imidlertid integrasjon mellom virksomhetenes IKT-systemer og bruk av eksisterende nasjonale 
løsninger fortsatt være det viktigste grunnlaget for å kunne dele helseopplysninger og planlegge 
og koordinere behandling og forløp mellom virksomheter.  
 
Det strategiske satsingsområdet "Bedre sammenheng i pasientforløp" består av følgende 
innsatsområder: 

• 2.1 Bidra til plan og kontinuitet i ansvarsoverganger. 

• 2.2 Dele oppdaterte legemiddelopplysninger. 
 
 
Innsatsområde 2.1 Bidra til plan og kontinuitet i ansvarsoverganger  
Sterkere pasientrettigheter og økt valgfrihet for innbyggere, økt spesialisering og 
funksjonsfordeling innebærer at pasientene oftere enn før beveger seg mellom forskjellige 
enheter og forvaltningsnivåer i helse- og omsorgstjenesten. Brudd eller feil i informasjonskjeden 
kan resultere i at pasientene ikke får den helsehjelpen de har behov for og krav på.  
 
En sammenhengende, digital pasientadministrasjon er nødvendig for å kunne planlegge 
behandling og unngå brudd og mangelfull oppfølging i pasientforløpet, avtalespesialister 
inkludert.  
 
Pasienter og pårørende kan tilføre viktig kunnskap og erfaring i planleggingen av pasientforløp. 
Som innbygger er vi aldri bare en pasient eller pårørende. Vi innehar mange ulike roller som må 
koordineres. Løsninger som setter innbyggeren i stand til å ta del i planlegging av effektive 
forløp vil gjøre det enklere å kombinere rollen som pasient eller pårørende med andre oppgaver 
i yrkes- og familielivet.      
 
I dag brukes meldingsutveksling for å overføre informasjon i planlagte ansvarsoverganger ved 
hjelp av henvisninger og epikriser. Imidlertid har helsepersonell også behov for å gjøre 
avklaringer og rådføre seg på tvers av organisasjoner i en mer dialogbasert form. 
 
Ved akuttinnleggelser eller øyeblikkelig hjelp til kronisk syke pasienter, vil det være viktig at 
helsepersonell har tilgang til opplysninger om pågående helsehjelp og relevant sykdomshistorie. 
For å få raskere tilgang til de nødvendige helseopplysningene trenger helsepersonell tilgang til 
kritisk informasjon og å kunne gjøre oppslag i andre virksomheters pasientjournaler. 
I strategiperioden er det behov for å videreføre digitaliseringen av ansvarsoverganger og gi 
helsepersonell og innbyggere nye verktøy for å planlegge og ha dialog om behandling. 
 
Mål for innsatsområdet 

 Henvisning, saksbehandling og henvisningssvar skjer i en sammenhengende digital 
arbeidsprosess. Det gir bedre grunnlag for helhetlig administrativ oppfølging av 
helsehjelp slik at pasienten får rett behandling til rett tid.  

 Pasienter og pårørende med samtykke har innsyn i egne helseopplysninger, og kan ta 
del i administrasjon av forløp. Dette bidrar til mer effektiv planlegging av pasientforløp, 
og gir innbyggeren større mulighet til å være en informert og aktiv del av behandlingen.  
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 Helsepersonell kan raskt, enkelt og sikkert gjøre nødvendige oppslag i 
pasientopplysninger fra andre behandlingssteder. Dette for å unngå feil, kunne 
gjenbruke prøvesvar og sikre raskere helsefaglige beslutninger.  

 
Planlagt aktivitet for perioden 2019 – 2022  

• Ta i bruk dokumentdeling basert på nasjonal referansearkitektur slik at helsepersonell 
med tjenstlige behov har mulighet for innsyn i journal i andre virksomheter.  

• Gi innbyggere innsyn i egen journal via helsenorge.no og videreutvikle løsninger som 
setter pasient og pårørende i stand til å ta aktiv del i administrasjon og planlegging av 
forløp videreutvikles.  

• Prøve ut ulike former for digital dialog og digitale verktøy for felles planlegging av 
pasientforløp. Med mer dynamiske verktøy for kommunikasjon på tvers av omsorgsnivå 
får en raskt gjort helsefaglige avklaringer og lagt planer for helhetlige pasientforløp. 

 
 
Innsatsområde 2.2 Dele oppdaterte legemiddelopplysninger 
Brukt riktig er legemidler med på å bedre helse, livskvalitet og leveutsikter til mange pasienter, 
men brukt eller håndtert feil er legemidler en av de vanligste årsakene til pasientskader. 
Risikoen for alvorlige legemiddelfeil er særlig stor i overgangene mellom tjenestenivåer. Det 
gjelder også mellom organisatoriske enheter innad i kommunal helse- og omsorgstjeneste. 
Risikoen for feil øker også når en pasient bruker flere legemidler, og når flere helsepersonell på 
ulike nivå er involvert i legemiddelbehandlingen. 
 
En hovedutfordring på legemiddelfeltet er at det ikke eksisterer en felles sanntids oversikt på 
over hvilke legemidler en pasient bruker. En slik felles liste med oppdatert 
legemiddelinformasjon er et viktig virkemiddel i arbeidet med å forbedre pasientsikkerhet, i 
tillegg til bedre utnyttelse av kapasitet og ressurser, redusert forbruk av helsetjenester og 
reduserte legemiddelutgifter.  
 
Mål for innsatsområdet 

• Helsepersonell med tjenstlig behov har til enhver tid oversikt over pasientens 
legemiddelopplysninger. Dette bidrar til økt pasientsikkerhet og effektivitet i 
helsetjenesten. 

• Helsepersonell med tjenstlig behov har mulighet til å strukturere og sammenstille siste 
sentral legemiddelliste med legemiddellisten i egen virksomhet, noe som gir økt kvalitet 
ved forskrivning av nye legemidler. 

• Innbygger har digital tilgang til legemiddelopplysninger, noe som fører til høyere grad av 
etterlevelse. 

 
Planlagt aktivitet for perioden 2019 – 2022  
Merk at digitalisering av legemiddelopplysninger internt i hver virksomhet, som beskrevet i 
innsatsområde 1.2, er en viktig del av arbeidet med å realisere felles oppdatert 
legemiddelinformasjon.   

• Innføre innbyggerrettet ordning for reservasjonsrett og innsyn i legemiddelliste.  

• Utprøvning av "Pasientens legemiddelliste".  

• Innføre Kjernejournal i kommunal pleie og omsorgstjeneste.  

• Innføre e-resept i kommunal pleie og omsorgssektor.   
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Bedre bruk av helsedata 
 
 
Effektiv tilgang til komplett, korrekt og oppdatert informasjon er en forutsetning for bruk av 
helsedata for kvalitetsforbedring, helseanalyse, ledelse, beredskap og forskning. For å oppnå 
dette trengs det data fra en rekke forskjellige kilder, både i og utenfor helse- og 
omsorgstjenesten. Tilgangen til relevante data av høy kvalitet er imidlertid krevende, noe som 
gjør det vanskelig å utnytte norske helsedata til mer kunnskapsbaserte helse- og 
omsorgstjenester og riktigere ressursbruk i sektoren. Vi må derfor støtter oppunder målene i 
den nasjonale helseregisterstrategien, i tillegg til å utnytte mulighetsrommet knyttet til å ta i 
bruk ny teknologi som gjør det mulig å samle inn, lagre og behandle data raskt og 
kostnadseffektivt. Ved å sørge for enkel tilgang, gode analyser og utvikling av 
beslutningsgrunnlag vil vi oppnå bedre folkehelse, mer involverte innbyggere og en styrket 
pasientrolle. Sektoren får dermed mer kunnskap som kan brukes til en rekke formål, blant annet 
forebygging- og behandlingsarbeid, virksomhetsstyring, beredskap og nasjonal monitorering. 
 
Det strategiske satsingsområdet "Bedre bruk av helsedata" består av følgende innsatsområder: 

• 3.1 Bedre behandling med bedre utnyttelse av helsedata. 

• 3.2 Bedre bruk av helsedata til sekundærformål. 
 
 
Innsatsområde 3.1 Bedre behandling med bedre utnyttelse av helsedata 
Helse- og omsorgssektoren forvalter enorme mengder data som er en verdifull råvare for 
datadrevet innovasjon. Det er et stort potensial for å ta i bruk helsedata innen 
helsetjenesteyting da helsedata kan benyttes til å kvalitetssikre utredning, pleie og behandling 
av pasienter. Videre er det et stort potensial for helseanalyse ved å kombinere helsedata med 
informasjon som ligger i sektorens øvrige IKT-systemer og andre nasjonale registre. Forenkling 
av innrapportering og uthenting av data fra helseregistrene og andre datakilder, samt enklere 
tilgang til data og muligheter for å sammenstille data, også i tilnærmet sanntid, vil gi ny innsikt 
som kan brukes til beslutningsstøtte og kvalitetsforbedring i tjenesten. Videre er det muligheter 
for å ta i bruk kunstig intelligens for å analysere fritekst, bilder eller proprietære strukturerte 
data på norsk som ikke er utnyttet i dag. 
 
For å oppnå disse gevinstene er det avgjørende at helsesektoren klarer å overkomme de 
organisatoriske utfordringene som begrenser tilgang til og bruk av helsedata. Dagens IKT-
løsninger støtter i liten grad utveksling av helsedata på tvers, samt bruk av helsedata i 
behandling da mye av helsedataen er ustrukturert eller ikke-standardisert, og ligger spredt i 
mange IKT-løsninger. Spredte helsedata utgjør i seg selv en risiko for pasientbehandlingen når 
avgjørende informasjon ikke er tilgjengelig. Slik tilgang er vanskeligere å understøtte når 
strukturen av helsedata ikke er standardisert, eller informasjonen foreligger som fritekst. Den 
teknologiske utviklingen kan bidra til å møte slike utfordringer ved å legge til rette for løsninger 
for analyse av ustrukturerte data ved hjelp av naturlig språkteknologi, maskinlæring og andre 
former for kunstig intelligens. Helseanalyse på stordata gir ny innsikt og kan på sikt åpne for at 
tjenesten kan gi bedre prediksjoner og behandling og yte høyere kvalitet. Fjernbehandling og 
presisjonsmedisin er eksempler på mulige applikasjonsområder som slik teknologi medfører. 
Utover de organisatoriske utfordringene, finnes det et sett med juridiske utfordringer der det 
blant annet må avklares når og i hvilken grad det finnes hjemler for å bruke helsedata til andre 
formål enn det er samlet inn for. 
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Mål for innsatsområdet 

• Økt bruk av helsedata i forebyggingsarbeid og behandling gir større innsikt i 
pasientbehandling og skaper verdi for pasienten gjennom mer persontilpasset og 
kunnskapsbasert behandling. 

• Økt tilgang på helsedata for klinikere og annet behandlingspersonell gir et bedre verktøy 
for behandler og et bedre beslutningsgrunnlag både diagnostisering og behandling, noe 
som fører til høyere kvalitet, bedre timing og mindre feil gjennom behandlingsløpet. 

• Bedre bruk av klinisk beslutningsstøttesystem med strukturerte og standardiserte 
helsedata bedrer pasientsikkerheten, øker kvaliteten og effektiviserer 
pasientbehandlingen. 

 
Planlagt aktivitet for perioden 2019 – 2022  

• Følge opp arbeidet med persontilpasset medisin slik beskrevet i Nasjonal strategi for 
persontilpasset medisin i helsetjenesten 2017 – 2021. 

• Bidra til å identifisere potensialet i kunstig intelligens. 

• Arbeide for gode rammebetingelser for forskning og utvikling på området 
helsedataanalyse. 

 
 
Innsatsområde 3.2 Bedre bruk av helsedata til sekundærformål 
Norge har en rekke helseregistre i verdensklasse som samlet utgjør en unik kilde til kunnskap om 
befolkningens helse, og kvaliteten på helse- og omsorgstjenesten. Helsedata representerer et 
fortrinn for helseforskning og innovasjon og kan bidra til at Norge blir en attraktiv 
vertskapsnasjon for forskningsprosjekter, næringsutvikling og kliniske studier. Videre kan bruk 
av helsedata i styring og administrasjon bidra til mer kunnskapsbaserte helsetjenester og 
riktigere ressursbruk i helsetjenesten. Det er behov for bedre kvalitet på og økt tilgang til 
helsedata til forskning, helseanalyser, beredskap, kvalitetsarbeid, styring og planlegging. 
 
Helseregistrene har imidlertid blitt utformet over lang tid uten dekkende nasjonale eller 
internasjonale standarder, terminologier og kodeverk. Dette gjør det vanskelig å sammenstille 
data fra forskjellige registre og oppnå god kvalitet uten tidkrevende arbeid. Dagens system for 
tilgang til data fra registrene hviler derfor på en desentralisert organisering av 
registerforvaltningen og en rettslig regulering som gjør det tidkrevende og vanskelig å få tilgang 
til helsedata. Komplisert tilgang begrenser igjen muligheten for bruk av helsedata til forskning, 
innovasjon og næringsutvikling. Videre medfører et fragmentert registerfelt at 
personopplysninger innrapporteres på tvers av registrene, og innbyggerne har i dag begrenset 
medvirkning og innsynsmulighet i egne helseopplysninger.  
 
Mål for innsatsområdet 

• Gjennom enklere tilgjengeliggjøring av helsedata og etablering av avansert 
analysefunksjonalitet vil vi bli i stand til å bedre utnyttelsen av og kvaliteten på norske 
helsedata, samt forenkle tilgang, sammenstilling og analyse av helsedata på tvers av 
registrene. Dette gjelder for helsedata til forskning, helseanalyser, beredskap, 
kvalitetsarbeid, styring og planlegging, og vil bidra til bedre personvern og 
informasjonssikkerhet, mer effektiv registerforvaltning, mer og bedre helseforskning og 
mer innovasjon og næringsutvikling. 

• Bedre bruk av helsedata til styring og administrasjon vil føre til mer kunnskapsbaserte 
helsetjenester og riktigere ressursbruk i helsetjenesten. Videre vil det også bidra til mer 
involverte innbyggere og en styrket pasientrolle. 

 

https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1192/Nasjonal%20strategi%20for%20persontilpasset%20medisin%20i%20helsetjenesten%20IS-2446.pdf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1192/Nasjonal%20strategi%20for%20persontilpasset%20medisin%20i%20helsetjenesten%20IS-2446.pdf
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Planlagt aktivitet for perioden 2019 – 2022  

• Etableringen av en nasjonal analyseplattform, og en forvaltningsorganisasjon for 
tilgjengeliggjøring og analyse av helsedata, forenkler tilgangen til helsedata og legger til 
rette for forskning og avanserte analyser på tvers av helseregistre, grunndata, og andre 
kilder til helseopplysninger.  
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Helsehjelp på nye måter 
 
 
Behovet for helse- og omsorgstjenester er økende. Skal vi sikre et bærekraftig helse- og 
omsorgssystem må vi tørre å tenke nytt, og utvikle nye måter å utøve helse og omsorg på. Vi må 
bli bedre på forebygging og tidlig innsats. Vi må tilrettelegge for at innbyggeren – som pasient og 
pårørende – kan ta i bruk sine ressurser i behandling og omsorg. Offentlig sektor må gjøre 
aktørene i næringslivet til naturlige og gode samarbeidspartnere for tjenesteyting og innovasjon. 
Ny teknologi og digitalisering spiller en nøkkelrolle i dette. Teknologi, i samspill med mennesker 
og organisasjon, kan skape koplinger som gjør det mulig å utøve helse og omsorg på avstand. 
Teknologi kan sette pasienter og pårørende i stand til å delta aktivt i egen helse og omsorg 
gjennom verktøy for tverrfaglig samhandling som ivaretar pasienters behov for helhetlig 
oppfølging.  
 
Det strategiske satsingsområdet "Helsehjelp på nye måter" består av følgende innsatsområder: 

• 4.1 Tilrettelegge for innbyggeren som ressurs. 

• 4.2 Stimulere til innovasjon. 

• 4.3 Helsehjelp og omsorg på avstand. 
 
 
Innsatsområde 4.1 Tilrettelegge for innbyggeren som ressurs  
I pasientens helsetjeneste er pasient og helsepersonell likeverdige samarbeidspartnere. 
Brukermedvirkning er relevant for e-helse både for å ivareta innbyggerperspektivet i strategisk 
styring, utvikling av nasjonale løsninger, og i konkret tjenesteyting.  Innsatsen på dette området 
skal bidra til å styrke og legge til rette for innbyggernes deltakelse i e-helseutviklingen.  
 
Innbyggerperspektivet setter viktige tema på den strategiske dagsorden. I kjølvannet av økte 
teknologiske muligheter dukker det opp prinsipielle spørsmål knyttet til utviklingen av vårt 
velferdssamfunn. Det omhandler blant annet spørsmål knyttet til rollefordeling, prioritering, 
personvern, og forholdet mellom digitale skillelinjer og sosiale forskjeller i helse. Den strategiske 
styringen av e-helse skal gi innbyggerne mulighet til å ta del i disse viktige diskusjonene.  
 
Pasienter og pårørende er viktige endringsagenter og kan bidra til løsningsutvikling og 
tjenesteyting. Dette kan skje på flere måter. Eksempelvis i form av tilgang til et robust og 
oppdatert kunnskapsgrunnlag om innbyggere i relasjon til e-helse og ved direkte involvering i 
ekspertgrupper og lekmannspanel for konkrete tjenester.  
 
Helse- og omsorgstjenester får større betydning og tas i bruk når de oppleves som nyttige og 
relevante for brukerne, pasienter og pårørende. E-helse skal legge til rette for at innbygger kan 
ta i bruk egne ressurser i behandling og oppfølging. E-helse skal bidra til at innbyggerne kan 
oppøve kompetanse på, ivareta og forbedre egen helse i den grad de selv er i stand til det. Slik 
deltakelse bidrar til relevante og gode tjenester, og kan ha en terapeutisk effekt i seg selv. 
Pasientens digitale helsetjeneste skal gi innbyggere tilgang til kvalitetssikret informasjon om 
egen helse og verktøy for medvirkning i behandling og omsorg. Løsningene skal bidra til at 
helsepersonell bruker mindre tid på rutinekontroller og samtidig gi pasienten bedre og raskere 
medisinsk oppfølging når behovet virkelig er der. Mer fleksibel tilgang til helse- og 
omsorgstjenester, utenfor institusjoner og kontortider, reduserer behovet for å være borte fra 
arbeid for å møte helsetjenesten. Lavterskel tjenester som verktøy for egenmestring skal bidra å 
økt tilgjengelighet i helsetjenesten - innbyggere skal få hjelpen de trenger, når de trenger det.  
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Mål for innsatsområdet 

• Innbyggerperspektivet er ivaretatt i den nasjonale styringsmodellen for e-helse og 
investeringene som gjøres i e-helse nasjonalt har høy grad av legitimitet og tillit i 
befolkningen. 

• Kunnskap om innbyggernes erfaring, behov, ønsker, tillit og kompetanse knyttet til e-
helse er styrket og kommer til anvendelse i konkrete nasjonale utrednings- og 
utviklingsprosjekter med mål om å styrke relevans og nytte på disse. 

• Pasientens netthelsetjeneste utvikles og gir innbyggere tilgang til sikre og 
brukervennlige digitale tjenester. Innbygger står i sentrum av, og tar aktivt del i 
utviklingen av digitale tjenester. Dette vil gi bedre helse og livskvalitet for pasienter og 
pårørende og gevinster for samfunnet i form av tidsbesparelse for de som yter tjenester, 
så vel som de som mottar disse.   

 
Planlagt aktivitet for perioden 2019 – 2022  

• Nasjonal arena for innbygger er etablert som et supplement til den nasjonale 
styringsmodellen for e-helse. 

• Befolkningsundersøkelse på e-helse i regi av Direktoratet for e-helse er gjennomført.  

• Pasientbasert ekspertutvalg for nasjonale e-helse løsninger etablert. 

• Videreutvikle pasientens netthelsetjeneste gjennom satsningen på Helsenorge.no. 
 
 
Innsatsområde 4.2 Stimulere til innovasjon  
Innovasjon og næringsutvikling kan bidra til å løse de helseutfordringene vi står ovenfor samtidig 
som det skaper verdier og trygger arbeidsplasser. I Norge har vi gode forutsetninger for å lykkes 
med dette. Vi har en sterk helse- og omsorgssektor med store mengder helsedata. Vi har en 
høyt utdannet befolkning- Vi har behov for å skape trygge høykompetansearbeidsplasser innen 
nye næringer.  
 
Det er mange gode eksempler der helsepersonell, pasienter og pårørende, og kommersielle 
aktører tar i bruk teknologi og viser at det er mulig å utøve helsehjelp på smartere måter. 
Samtidig er det mye som tyder på at den samlede innovasjonsevnen er for dårlig. For å sette fart 
på utviklingen, og sikre at innovasjon er relevant for behovene i tjenestene må offentlig sektor 
ta rollen som pådriver. Det handler om å skape gode rammebetingelser som gir aktører med 
gode ideer fleksibilitet til å innovere innenfor forutsigbare rammer. Gjennom virkemidler som 
standarder, arkitektur og infrastruktur bidrar det offentlige til å forenkle innovasjonsprosesser. 
Mer kunnskap om og bruk av virkemidler som innovative anskaffelser.  
 
Det er ikke tilstrekkelig å utvikle et nytt produkt eller beskrive en ny prosess, en må sikre at 
løsningen fungerer innenfor rammene som den offentlige helse- og omsorgstjenesten opererer 
innunder. Nye digitale løsninger må gå hånd i hånd med tjenesteinnovasjon. Det innebærer en 
gjensidig tilpasning mellom teknologi og sosiale, kulturelle og organisatoriske faktorer.  
 
Mål for innsatsområdet 

• Helsenæringen kan bruke data fra nasjonale e-helseløsninger og helseregistre som 
grunnlag for næringsutvikling og innovasjon.  

• Tjenestedesign inngår i viktige nasjonale digitaliseringsløp innenfor helse- og 
omsorgstjenesten. E-helseprosjekter bidrar til helsetjenesteinnovasjon. 

• Infrastruktur som støtter innovasjon for digitale tjenester er etablert og bidrar til 
skalering av innovasjon og næringsutvikling på e-helseområdet. 
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Planlagt aktivitet for perioden 2019 – 2022  

• Spre kunnskap om, og øke bruk av virkemidler som innovative anskaffelser i nasjonale 
anskaffelser. 

• Programmeringsgrensesnitt (APIer) for nasjonale e-helseløsninger tilgjengeliggjøres 
gjennom felles grunnmur for digitale tjenester.   

• Spre kunnskap om, og øke bruk av verktøy som "Veikart for tjenesteinnovasjon" (KS) og 
Veikart for behovsdrevet innovasjon" (InnoMed) i e-helseprosjekter.  

• Det skal etableres en arena for innovasjon på e-helseområdet slik at nødvendig kontakt 
med næringsklynger, innovasjon og forskningsmiljøer kan etableres og vedlikeholdes. 
Slike innovasjonsmiljø gir ringvirkninger for nye innovasjoner. Det vil øke 
innovasjonstakten og helsenæringen kan skyte ytterligere fart.  

• Følge opp relevante tiltak i Regjeringens strategi for HelseOmsorg21 og de kommende 
stortingsmeldingene Helsenæringsmeldingen og Innovasjon i offentlig sektor.  

 
 
Innsatsområde 4.3 Helsehjelp og omsorg på avstand 
IKT og digitaliseringen åpner et nytt mulighetsrom for å yte helsehjelp og omsorg. Et bredt 
spekter av nettbaserte løsninger er allerede tilgjengelig via Helsenorge.no, og flere skal utvikles. 
Ett annet, nytt område under utvikling er medisinsk avstandsoppfølging. Felles for disse 
tjenestene er at de muliggjør at innbyggere får dekket sine tjenestebehov helt eller delvis uten å 
være i fysisk kontakt med helsepersonell, utenfor institusjon og i innbyggerens hjem 
 
For mange pasienter vil dette gi et bedre tjenestetilbud, som ved at sårbare pasienter slippe å 
utsette seg for helserisiko forbundet med reise til og fra sykehus. Det kan også frigjøre tid hos 
helsepersonell og bidra til en mer bærekraftig utvikling av helsetjenesten. 
Realiseringen av pasientens helsetjeneste skal sikre en langt større og sterkere brukerinvolvering 
i beslutninger, der nettbaserte verktøy og medisinsk avstandsoppfølging kan bli sentrale verktøy 
for å oppnå dette. Medisinsk avstandsoppfølging skal ha et helhetlig perspektiv og ivareta 
behovet for samhandling og faglig riktig oppgavedeling mellom pasient, sykehus og kommunal 
helse- og omsorgstjeneste, herunder fastlegene. Nasjonale rammer og systemer skal 
understøtte samhandlingen mellom tjenestenivåene slik at pasienten opplever en mest mulig 
sømløs helsetjeneste.  
 
For å nå målet om økt digitalisering i helsetjenesten, vil det være behov for å se på hvordan 
pasienter og tjenestene kan nyttiggjøre seg teknologiske løsninger, og hvordan medisinsk 
avstandsoppfølging og nettbaserte tjenester kan innarbeides som en naturlig del av helse- og 
omsorgstjenestene og hva som skal til for at pasienter og tjenestene kan realisere gevinster med 
disse nye tjenestene.  
 
Det vil i strategiperioden være behov for å senke tersklene for utbredelse av avstandsteknologi. 
Det finnes flere former for avstandsoppfølging som krever ulik tilnærming organisatorisk, 
juridisk og teknisk. Finansiering av aktivitet for helsehjelp på avstand er en viktig faktor. På 
teknologisiden er det behov for å løse tekniske forutsetninger for å kunne realisere og skalere 
løsninger og tjenestemodeller i sektoren. Utfordringer knytter seg blant annet til manglende 
finansiering av medisinsk avstandsoppfølging og brukerstyrte tjenester. Det er også pekt på at 
avstandsoppfølging setter pasienten i sentrum og involverer ofte flere behandlere, som stiller 
store krav til samhandling og felles løsninger. Det er et høyt kompetansebehov ved medisinsk 
avstandsoppfølging. Ikke minst setter medisinsk avstandsoppfølging store krav til 
informasjonssikkerhet og personvern.  
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Mål for innsatsområdet 

• Medisinsk avstandsoppfølging gir mulighet for en mer fleksibel og tilpasset 
helsetjeneste, med bedre mulighet for innbyggeren selv å mestre eget liv og helse, samt 
en bedre ressursbruk i tjenestene. 

 
Planlagt aktivitet for perioden 2019 – 2022  

• Helhetlig plan for utnyttelse av medisinsk avstandsoppfølging er etablert. Strategien 
bygger på et solid kunnskapsgrunnlag der en har utredet og implementert nødvendige 
tilpasninger i nasjonale rammer og virkemidler. 

• Prøve ut og innføre et bredt utvalg av avstandsoppfølgingstjenester, eksisterende som 
e-konsultasjon og velferdsteknologi og nye som hjemmemonitorering og hjemme-
sykehus, som en integrert del av sømløs samhandling.  

• Videreutvikle pasientens netthelsetjeneste, tilgang til lavterskel, høytilgjengelige 
tjenester via Helsenorge.no 
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Felles grunnmur for digitale tjenester 
 
 
Felles grunnmur for digitale tjenester er et sett med byggeklosser som skal legge til rette for 
enkel og sikker samhandling på tvers av virksomheter og forvaltningsnivå. Byggeklossene skal 
benyttes av sektoren i sitt digitaliseringsarbeid og kan gjenbrukes på tvers av alle e-
helseløsninger. 
 
Ordet byggekloss brukes som et samlebegrep for elementer i grunnmuren som gjøres 
tilgjengelige for sektoren, inkludert tekniske felleskomponenter, innhold og dokumenter som 
inngår som styringsgrunnlag.  
 
Felles grunnmur for digitale tjenester er relevant for pågående og planlagte nasjonale e-
helsetiltak. Grunnmuren skal gi betydelig raskere, sikrere og mer kostnadseffektiv digitalisering 
av helse- og omsorgssektoren og tilrettelegge for enkel og sikker samhandling på tvers av 
forvaltningsnivåene og bedre muligheter for innovasjon. Det er behov for en felles forståelse av 
hvordan informasjon skal deles mellom aktører og virksomheter, og dette er avgjørende for å 
sikre at data kan følge pasienten gjennom et pasientforløp. Grunnmuren løser felles behov med 
felles løsninger der det er mulig.   
 
Det strategiske satsingsområdet "Felles grunnmur for digitale tjenester" består av følgende 
innsatsområder: 

• 5.1 Utvikle felles byggeklosser som tilrettelegger for samhandling. 

• 5.2 Helhetlig og effektiv styring og forvaltning av byggeklossene i felles grunnmur. 
 
 
Innsatsområde 5.1 Utvikle felles byggeklosser som tilrettelegger for samhandling  
Byggeklossene i grunnmuren tilbyr kodeverk og terminologi, felles grunndata, 
felleskomponenter, felles krav og retningslinjer, og felles infrastruktur. Det er behov for 
koordinert og effektiv utvikling av Felles grunnmur i takt med sektorens behov. Arbeidet må ha 
god forankring i sektoren. 
 
Dagens samhandling mellom virksomhetene i helse- og omsorgstjenesten er i hovedsak basert 
på meldingsutveksling. Dette er en samhandlingsform som er godt utbredt, og dekker de 
grunnleggende behovene, blant annet sending av henvisning og epikrise mellom fastlege og 
sykehus. Allikevel har helsepersonell fortsatt ikke tilstrekkelig tilgang på nødvendige pasient- og 
brukeropplysninger gjennom pasientforløpet og samhandlingen er heller ikke tilstrekkelig 
effektiv. Så lenge pasient- og brukeropplysninger lagres i forskjellige fagsystemer, tvinger det seg 
frem et behov for å ta i bruk nye samhandlingsformer. Disse utfordringene understreker 
behovet for å blant annet arbeide med innføring og videreutvikling av felleskomponenter, 
innføring av internasjonale e-helsestandarder, styrking av arbeidet med informasjonssikkerhet 
og personvern (blant annet gjennom Normen), tilrettelegging for innføring av felles kodeverk og 
terminologi, samt sikre at felles grunndata har tilstrekkelig kvalitet og tilgjengelighet.  
 
Mål for innsatsområdet 

• Ved etablering av en felles grunnmur for digitale tjenester vil forutsetningene for 
samhandling på tvers bli løst én gang gjennom å sørge for at e-helseløsningene snakker 
sammen. Utover effektiv og enhetlig samhandling vil grunnmuren legge til rette for økt 
tjenesteinnovasjon og næringsutvikling. 
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Planlagt aktivitet for perioden 2019 – 2022  

• Dagens samhandling, som er basert på elektronisk meldingsutvikling, er styrket på 
prioriterte områder. 

• Felles grunndata har tilstrekkelig kvalitet og tilgjengelighet for sikker identifikasjon av 
person, virksomhet og personell for blant annet å understøtte nye samhandlingsformer. 

• Arbeidet med data- og dokumentdeling som standardisert samhandlingsform er 
påbegynt, slik at tilbydere av e-helseløsninger kan begynne å planlegge og utvikle nye e-
helsetjenester som kan tilby deling og oppdatering strukturerte data på tvers av 
virksomheter og mellom IKT-systemer. 

• Tilrettelegging for sømløs informasjonsflyt gjennom tilgang til felles kodeverk og 
terminologi i e-helseløsningene er påbegynt.  

• Byggeklossene i felles grunnmur er tilgjengelig for det kommersielle markedet og andre 
innovatører, med selvbetjeningsmuligheter og test-/utviklingsmiljø. 
 

 
Innsatsområde 5.2 Helhetlig og effektiv forvaltning av byggeklossene i felles grunnmur 
Byggeklossene i grunnmuren har flere eiere, og forvaltes i dag uavhengig av hverandre. IKT-
politiske målsetninger, strategiske tiltak, og behovene til sektoren blir da i varierende grad 
fanget opp og prioritert i et helhetlig perspektiv. Dette fører til en fragmentert utvikling av felles 
grunnmur hvor det tar lang tid å gjennomføre nye initiativer og endringer, og hvor ressurser 
utnyttes ineffektivt. Dagens situasjon gjør at det krevende å få på plass effektiv og helhetlig 
samhandling gjennom hele pasientforløpet, styrke arbeidet med informasjonssikkerhet og 
personvern, og legge til rette for innovasjon og næringsutvikling. Etablering av felles grunnmur 
handler om behovet for koordinert og effektiv utvikling og forvaltning av Felles grunnmur i takt 
med sektorens behov. Dette vil ta for seg forholdet til nasjonal styringsmodell for e-helse, 
samordning med nasjonale komponenter, prinsipper og føringer (tverrsektorielt), 
prosessbeskrivelser, finansieringsprinsipper, samt krav og forpliktelser ved drift, utvikling og 
videreutvikling av byggeklossene.  
 
Mål for innsatsområdet 

• Det forløper en koordinert utvikling og forvaltning av grunnmuren som innebærer økt 
gjennomføringsevne og raskere digitalisering, i tillegg til økt innovasjon og 
næringsutvikling i hele sektoren. 

 
Planlagt aktivitet for perioden 2019 – 2022  

• Det skal for Felles grunnmur etableres koordinert og effektiv forvaltning i takt med 
sektorens behov. Arbeidet skal ha god forankring i sektoren.  
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Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføringsevne 
 
 
E-helseområdet bringer felles utfordringer som krever felles løsninger – dette må gjenspeiles i 
virkemiddelbruken. Det brukes i dag få og til dels svake virkemidler for å understøtte målene i 
den nasjonale e-helsestrategien og dette fører til en fragmentert utvikling og begrenser 
gjennomføringsevnen. For å nå strategiske målsetningene for e-helse er det behov for å samle 
innsatsen om felles prioriterte områder. Samstyring gjennom den nasjonale styringsmodellen 
må styrkes. Parallelt må vi se nærmere på hvordan felles finansieringsmodeller kan bidra til mer 
helhetlig prioritering og økt gjennomføringsevne. Pedagogiske virkemidler som 
erfaringsutveksling, veiledning og støtte til innføring er essensielt for å få til et samlet nasjonalt 
løft. E-helse må ikke reduseres til et spørsmål om teknologi alene. Digitalisering av helse og 
omsorg er en pågående prosess med fokus på om ting kan gjøres annerledes til bedre nytte for 
innbyggere, helsepersonell, virksomheter og helse- og omsorgssystemet i sin helhet. Å endre 
eksisterende praksiser rokker ved etablerte roller og relasjoner og kan være krevende på mange 
nivå; politisk, kulturelt, organisatorisk og sosialt. E-helse er et resultat av et samspill mellom 
teknologi, fag og organisasjon. For å lykkes må aktørene evne å kombinere innsikt i medisinsk og 
helsefaglige virksomhet med kompetanse på digitalisering. Å skape et produktivt samspill i møte 
mellom ulike faglige kulturer krever aktiv endringsledelse.  
 
 
Det strategiske satsingsområdet "Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføringsevne" består 
av følgende innsatsområder: 

• 6.1 Skape en nasjonal leveransekraft. 

• 6.2 Styrke arbeidet med innføring og sikre at gevinster oppnås 

• 6.3 Styrke arbeidet med beredskap, informasjonssikkerhet og personvern. 
 
 
Innsatsområde 6.1 Skape en nasjonal leveransekraft 
Aktørene i helse- og omsorgssektoren driver hver for seg et betydelig og godt arbeid med 
utvikling, forvaltning og drift av e-helseløsninger. Samtidig er resultatet av lokale og regionale 
beslutninger et fragmentert IKT-landskap sett i et nasjonalt perspektiv. En sterkere nasjonal 
leveransekraft på digitaliseringsområdet vil øke sektorens samlede gjennomføringsevne. Det 
fordrer nye finansieringsmodeller og en mer robust styringsmodell. 
 
Den etablerte styringsmodellen for e-helse søker å kompensere for mangelen på en enhetlig 
styringslinje i helse- og omsorgssektoren og etablere konsensus gjennom samstyring. Økt 
gjennomføringsevne fordrer at styringsmodellen videreutvikles. Beslutninger som gjøres må i 
økende grad være kunnskapsbaserte, og basere seg på realistiske og positive effektanalyser. Det 
skaper legitimitet og motiverer de som berøres av tiltakene og som skal bidra til å realisere disse 
i praksis. Dette er viktig når en skal sikre at prinsipielle og strategiske tilslutninger som skjer i 
Nasjonalt e-helsestyre effektueres blant aktørenes virksomheter.  
 
I dag blir nasjonale e-helseløsninger i hovedsak levert gjennom statlige forvaltningsorganer. 
Finansieringen skjer i hovedsak over statsbudsjettet direkte til aktørene som utfører oppgavene 
og utvikler og forvalter løsningene. Gjennom de siste årene er det i økende grad kommet på 
plass samfinansiering rundt felles nasjonale løsninger. Utviklingen er positiv, men andelen av 
nasjonale tiltak som er samfinansiert er fortsatt beskjeden og må styrkes ytterligere. Dette er 
viktig for å få til felles satsning på e-helsefeltet, og understøtte regjeringens mål om at det som 
kan løses nasjonalt, skal løses nasjonalt.  
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En nasjonal leverandørfunksjon som besørger anskaffelse, utvikling, drift og forvaltning av 
fellesløsninger, understøttet av nye og mer fleksible finansieringsmodeller, kan være løsningen 
på dette. Et førende prinsipp for utviklingen vil være en mest mulig entydig plassering av 
oppgaver, ansvar og myndighet. Det tilsier at en nasjonal IKT-leverandørfunksjon bør rendyrkes 
som en nøytral organisasjon for å unngå uheldig rolleblanding mellom myndighetsutøvelse, 
tjenesteproduksjon og IKT-leverandør. En nasjonal tjenesteleverandør skal sørge for gode og 
kostnadseffektive e-helsetjenester og underliggende infrastruktur til innbyggere og 
helsepersonell, og bruke innovasjons- og gjennomføringskraften i markedet for å nå dette målet. 
Tjenesteleverandøren må også bygge gode samarbeidsmodeller for innføring med aktørene i 
sektoren som sikrer at kunnskap og erfaring forvaltes som et felles gode og overføres mellom 
aktører, løsninger, og prosjekter over tid og sted. 
 
Mål for innsatsområdet 

• Helse- og omsorgssektoren har reell innflytelse på utviklingen av porteføljen av 
nasjonale og felles e-helsetjenester gjennom en videreutviklet og mer formalisert 
nasjonal styringsmodell.   

• Aktørene i sektoren opplever de etablerte finansierings- og leveransemodellene som 
forutsigbare, kostnadseffektive og at de gir rom for å skalere de nasjonale løsningene. 

• Helse- og omsorgssektoren benytter nasjonalt styringsgrunnlag som e-helsestandarder, 
kodeverk og terminologi, arkitekturprinsipper, referansearkitekturer, retningslinjer og 
veiledere og andre normerende dokumenter. 

• Sektoren får en styrket gjennomføringsevne i leveransen av e-helseløsninger ved at 
nasjonale leveranseoppgaver løses i en nasjonal leverandørfunksjon. 

 
Planlagt aktivitet for perioden 2019 – 2022  

• Videreutvikle og styrke den nasjonale styringsmodellen for e-helse. 

• Etablere felles finansieringsmodeller og økt grad av samfinansiering av nasjonale e-
helsetiltak.  

• Styrke Direktoratet for e-helse sin fag- og myndighetsrolle.  

• Etablere nasjonal tjenesteleverandør.  
 
 
Innsatsområde 6.2 Styrke arbeidet med innføring og sikre at gevinster oppnås   
For å sikre at e-helseløsninger tas i bruk på en god og riktig måte og at gevinster blir oppnådd er 
det behov for å jobbe mer systematisk med innføring og endringsledelse. Gevinstene av e-helse 
materialiserer seg ofte i form av bedre kvalitet og pasientsikkerhet og det er nødvendig med 
målrettet innsats for å oppnå disse. 
 
Verdiene av e-helsetiltak realiseres først når e-helseløsninger og tjenester tas i bruk. E-helse-
løsninger utfordrer eksisterende arbeidsmåter, tankesett og kultur i helse- og omsorgstjenesten.  
Det er derfor avgjørende at alle parter har kompetanse om endringsledelse og gevinstarbeid for 
å lykkes med digitaliseringen. Deler av sektoren har etablert e-helsemiljøer og kompetansen 
øker i takt med gjennomføringen av flere og større e-helseprosjekter. Kommuner og 
helseforetak legger i økende grad til rette for at ansatte og ledere får nødvendig 
kompetansepåfyll innen e-helse og digital ledelse. Universitetene og høyskolene øker også sine 
tilbud i tråd med denne etterspørselen. 
 
I tillegg til kompetanse, er felles planer og tilstrekkelig ressurser til gjennomføring en 
nødvendighet. Rask innføring og utbredelse, fordrer en enighet om hvordan behovene skal 
møtes og gevinster kan realiseres. De involverte partene bør avklare forventninger, roller og 
ansvar for ulike e-helseinitiativ, samt at det må settes av tilstrekkelig med ressurser og 
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kompetanse til gjennomføring. Nasjonal styringsmodell er et godt utgangspunkt for felles 
prioriteringer, men en felles utfordring er å komme fra nasjonal prioritering til den enkelte 
virksomhets prioritering. Denne utfordringen krever ytterligere tiltak tilpasset det enkelte 
initiativet. 
 
Mål for innsatsområdet 

• Det er en gjensidig enighet mellom sektoren og myndighetene om hvordan man kan 
samarbeide om innføring og gevinstrealisering av nasjonale e-helseløsninger. 

• Det er identifisert dedikerte ressurser i sektoren, innenfor ansvarsområdene 
behovskartlegging, innføring og gevinstrealisering (herunder gevinsteierskap). 

• Kompetansen innen endringsledelse, innføring og gevinstrealisering samt generell digital 
kompetanse knyttet til e-helse er styrket.  

• E-helse og digitalisering er i økende grad et tema for helseprofesjonsutdanningene, samt 
utdanning rettet mot administrasjon og ledelse innen sektoren. 

 
Planlagt aktivitet for perioden 2019 – 2022  

• Prosjektveiviseren.no (Difi) legges til grunn for beslutninger om å igangsette tiltak, 
oppfølging av disse gjennom oppdatering av prosjektbegrunnelsen i 
prosjektgjennomføringen. 

• Beskrive og forankre modell for samarbeid om innføring og gevinster med sektor. 

• Utarbeidet veileder for gevinststyring i helse- og omsorgssektoren som kan brukes i 
arbeidet med å gjennomføre utvalgte kompetansehevende tiltak. 

• Bidra til å etablere e-helsekompetanse som del av nasjonale utdanningsplaner for 
helseprofesjonene.  

 
 
Innsatsområde 6.3 Styrke arbeidet med beredskap, informasjonssikkerhet og personvern 
Helse- og omsorgssektoren blir i økende grad utsatt for digitale angrep, nye sårbarheter og et 
skiftende trusselbilde. Økt digitalisering fører med seg økt oppmerksomhet rundt 
sikkerhetsbrudd. Den nye personvernforordningen gir også økt oppmerksomhet og her er 
ledelsens ansvar og god risikostyring sentrale elementer. Innbyggere må ha tillit til at helse- og 
omsorgssektoren sikrer konfidensialitet, tilgjengelighet, robusthet og integritet for helse- og 
personopplysninger. Videre må innbyggere kunne utøve egne personvernrettigheter på en enkel 
og helthetlig måte. Ivaretakelse av informasjonssikkerhet og personvern er en forutsetning for 
digitalisering. Styrking av innsatsen på dette området må skje gjennom en større og helhetlig 
satsning på felles tiltak i sektoren.  
 
Mål for innsatsområdet 

 Innebygd personvern er ivaretatt for alle nye e-helseløsninger, bl.a. gjennom gode 
personvernkonsekvensvurderinger der det er nødvendig, og bruk av løsninger som 
personvernkomponenten, logganalyse og innsyn. 

 Den nasjonale styringsmodellen har økt tilgang på sikkerhets- og 
personvernkompetanse, som styrker ivaretakelse av informasjonssikkerhet og 
personvern i den nasjonale porteføljen av e-helseløsninger og gir bedre forankring av 
nye, felles sikkerhetstiltak i sektoren. 

 Det er tydelige krav til implementering av forebyggende tiltak i virksomhetene, og 
sektoren har styrket strategisk kapasitet for beredskap, forebygging og håndtering av 
IKT-hendelser. Dette er basert på kunnskap om sikkerhetstilstanden i sektoren. 

 Helse- og omsorgssektoren har økt kunnskap og kompetanse om informasjonssikkerhet 
og personvern gjennom kompetansehevende tiltak som er tilpasset ulike roller og 
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brukergrupper. De kompetansehevende tiltakene omfatter bl.a. innebygd personvern, 
basiskompetanse, ledelsens ansvar og bestillerkompetanse. 

 
Planlagt aktivitet for perioden 2019 – 2022  

• Gjennomføre en nåsituasjonsanalyse for IKT-sårbarheter og sikkerhetstilstanden i hele 
sektoren. 

• Etablere årlige tillitsmålinger i befolkningen som måler befolkningens tillit til helse- og 
omsorgssektorens sikring av helseopplysninger.  

• Utarbeide konkrete planer for kompetanseheving som blant annet inkluderer konkrete 
planer for å øke tilgangen på kompetanse innen informasjonssikkerhet og personvern til 
både sektoren og til utvalgene i den nasjonale styringsmodellen. 



 Nasjonalt e-helsestyre 

Nasjonal e-helseportefølje 2019 

Forslag til vedtak 

Nasjonalt e-helsestyre tilslutter seg Nasjonal e-helseportefølje 2019 og tar status, risiko og sentrale 

utfordringer for pågående nasjonal portefølje til orientering.   

Hensikt med saken 

1. Orientere Nasjonalt e-helsestyre om status, risiko og sentrale utfordringer for pågående nasjonal 

e-helseportefølje. 

2. Nasjonalt e-helsestyre tilslutter seg Nasjonal e-helseportefølje 2019. 

Bakgrunn 

Det henvises til sak 22/18 fra NUIT 22.11.2018 med følgende vedtak: 

"NUIT tilslutter seg definering av Nasjonal e-helseportefølje 2019 med de innspill som kom frem i møtet. 
Innstillingen legges frem for tilslutning i Nasjonalt e-helsestyre 6. desember". 

NUIT påpekte at legemiddelområdet må prioriteres høyt og at det er ønsket høyere aktivitet på 
Grunnmursområdet. Kommunesektoren presiserte at modernisering av kommunal EPJ må prioriteres. 
Det ble videre påpekt at det er en kritisk avhengighet mellom Helseplattformen og leveranser fra Program 
for Kodeverk og Terminologi og at denne avhengigheten må komme tydeligere frem i underlaget. 
Generelt er det behov for å jobbe videre med finansieringsmodeller og styringsmodell for å sikre større 
handlingsrom for reell prioritet og gjennomføringsevne. 

Porteføljeprosessen 

2019-porteføljen har tidligere vært prosessert i følgende møter i sak 16/18 fra NUIT 30.5.2018, sak 31/18 
fra NUFA 5.september og sak 41/18 fra Nasjonalt e-helsestyre 12.9.2018. Det har i tillegg vært 
gjennomført 1:1-dialogmøter med aktørenes NUIT- og NUFA-medlemmer hvor det ble gitt innspill til 
2019-prioritering av Direktoratet for e-helses andel av den nasjonale porteføljen.  

Prioriteringskriterier 

Nasjonalt e-helsestyre tilsluttet seg i sak 33/17 fra 13.09.17 følgende overordnede prioriteringskriterier for 
nasjonal e-helseportefølje: 

• Strategisk tilknytning, med størst vekting på 60 % 

• Nytteverdi, med en vekting på 20 % 

Til 
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• Risiko, med en vekting på 20 % 

Det forutsettes at aktørene tar ansvar for å møte prioriteringskriteriene og har finansiering for det enkelte 
prosjekt før det meldes inn til den nasjonale porteføljen. 

1. Status for pågående portefølje 

Alle RHF-ene har nå rapportert inn IKT-strategiske prosjekter til den nasjonale e-helseporteføljen, jf. 

oppdrag i helseforetaksprotokollene fra januar 2018. Omfanget av den pågående porteføljen har derfor 

økt med 18 % siden forrige rapportering i april og er nå for første gang i overkant av 1 mrd. NOK. RHF-

enes andel av porteføljen har i løpet av 2018 økt med cirka 400 Mill, og Direktoratet for e-helses andel av 

porteføljen utgjør ikke lenger 50 % av porteføljen. Det mangler fremdeles kostnadsestimat på flere 

prosjekter som f.eks. Helseplattformen og prosjekter fra Helse Nord, så omfanget er i realiteten høyere 

enn det som fremkommer i underlaget.   

94 % av nasjonal e-helseportefølje eies av RHF-ene/Nasjonal IKT, Direktoratet for e-helse og 

Helsedirektoratet. Kommunene eier 1 % av prosjektene i porteføljen, men analysen viser at en stor andel 

av prosjektene i porteføljen vil ha innvirkning på kommunene.  

Det strategiske området Digitalisering av arbeidsprosesser utgjør det største strategiområdet målt i 

kostnader og omfatter cirka 40 % av porteføljen. Bedre sammenheng i pasientforløp utgjør 25 % av 

porteføljen, mens de resterende strategiske områdene har vært relativt stabile i omfang i 2018.  

Den overordnede statusen for porteføljen er tilfredsstillende, da prosjektene i hovedsak melder at de går 

etter plan. Det henvises til vedlegg 4B om Statusrapport for nasjonal e-helseportefølje for mer 

informasjon om porteføljen og de enkelte prosjekter.  

2. Risiko og sentrale utfordringer 

Totalt vurderes risikoprofilen på porteføljen som medium og vurderes til å være tilfredsstillende i en sektor 

med høy kompleksitet, både organisatorisk og juridisk. Aktørene oppgir at viktigste årsak til medium risiko 

er begrensede virkemidler og at man må basere seg på andre aktørers samarbeid for å gjennomføre 

prosjektene og realisere gevinstene. At nødvendig forankringsarbeid med sektoren er tidkrevende og 

kostbart oppgis også som forklaring på risikonivået. En sentral del av arbeidet med porteføljen er å gi en 

oversikt over prosjektenes avhengigheter og forutsetninger, og vurdere om porteføljen som helhet kan 

gjennomføres med de risikoer og utfordringer som er til stede. For den pågående nasjonale porteføljen vil 

vi trekke frem følgende tre risiko-områder: 

1. Fra et porteføljeperspektiv ansees sektorens manglende innføring av PKI-infrastruktur, eID og 

HelseID som en risiko. Flere prosjekter melder om avhengighet til innføring av HelseID. Dels 

handler det om at implementering tar mer tid og blir mer kostbart enn antatt, og dels er det 

usikkerhet rundt sektorens planer for implementering av HelseID, PKI-infrastruktur og eID. 

2. Den største og mest kritiske forberedelsesaktiviteten som er identifisert i porteføljen er EPJ-

utvikling. Det er knyttet størst bekymring til leverandørene til kommunene, hvor det mangler en 

felles leverandørstrategi med koordinert bestilling og finansiering av EPJ-utvikling. Generelt er 

det etter konseptvalget for Helhetlig samhandling og felles journal for kommunal helse- og 

omsorgstjeneste (tidligere kalt Én innbygger – én journal) en viss uro i leverandørmarkedet. 

Totalt sett medfører dette at EPJ-leverandørene blir en flaskehals for den nasjonale porteføljen 

og det bør adresseres hva som kan gjøres for å dempe usikkerheten i leverandørmarkedet for å 

utvikle løsningene både på kortere og lenger sikt.  

3. Det er flere av de store prosjekter i den den nasjonale e-helseporteføljen som krever betydelige 

innføringsaktiviteter i kommunene de nærmeste årene for å ta ut planlagte gevinster. I tillegg til 
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EPJ-utvikling innebærer dette nødvendige organisatoriske forberedelser som endring av 

arbeidsprosesser, endringsledelse og kompetanse til å ta i bruk nye løsninger.  

 

3. 2019-porteføljen 

Det er ingen store endringer fra pågående portefølje til 2019-porteføljen. Det er kun meldt inn ett nytt 

prosjekt til nasjonal e-helseportefølje 2019. Det er Id 157 Antibiotikastyring–indikasjonsbasert 

beslutningsstøtte og rapportering som eies av Nasjonal IKT. Følgende tre prosjekter går ut av porteføljen: 

• Id 57 Regional utvidelse av stamnettet (Norsk helsenett) 

• Id 58 eDÅR – Elektronisk innrapportering til Dødsårsaksregisteret (FHI) 

• Id 146 Ny e-helseorganisering NEO (Direktoratet for e-helse) 

Det totale omfanget målt i budsjett er omtrent tilsvarende som i 2018. Dette synliggjør at aktørene 

prioriterer å bruke ressurser på allerede pågående prosjekter fremfor å sette i gang nye i 2019. 

Prosjekter fordelt på prioriteringskategorier 

Som tidligere legges alle prosjektene i den nasjonale e-helseporteføljen i følgende prioriteringskategorier:  

 

Som nevnt innledningsvis forutsettes det at aktørene har gjort sin vurdering av prioriteringskriteriene for 

det enkelte prosjekt før innmelding til den nasjonale porteføljen. Dette medfører at alle prosjektene enten 

er i kategori 1 eller 2 med unntak av prosjekter som har rapportert usikker finansiering. Dette gjelder Id 

120 Pasientsikkerhetsvarsler til innbygger og fastlege som eies av Statens legemiddelverk. For oversikt 

over Nasjonal e-helseportefølje 2019, se vedlegg 4A.  

Foreløpig mangler det finansiering i Direktoratet for e-helse for å etablere SNOMED CT som felles 

terminologi og nasjonale standard. Denne leveranser vil sørge for at implementering av SNOMED CT i 

Helseplattformen vil være i tråd med den nasjonale standarden. Det pågår dialog rundt finansiering av 

denne aktiviteten. Forslaget som foreligger er å øke samfinansieringen fra spesialisthelsetjenesten til 

Program for kodeverk og terminologi (PKT) med 18 mill i tillegg til omfanget som ligger i porteføljen i dag, 

samt en ressursinnsats fra sektor tilsvarende 8 FTE. Det har vært dialog med HOD, Helse Midt og 

direktoratet for e-helse om saken og det forventes at dette realiseres.  

Prioritering av Direktoratet for e-helse sin andel av den nasjonale porteføljen 

Føringer fra Helse- og omsorgsdepartementet og i St. prp.1 er at følgende 6 områder må prioriteres: 

• MF Helse 

• Helsedataprogrammet 

• Sikre forsvarlig forvaltning av nasjonale løsninger 

• Tilstrekkelig midler til videreføring av Felles kommunal journal- og samhandlingsløsning. 

• Legemiddelområdet 

• Standarder, kodeverk og terminologi. 
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Dette begrenser handlingsrommet for prosjekter utover disse prioriterte områdene i 2019. Direktoratet for 

e-helse har gjennom 1:1-dialogmøter med sektoren fått innspill til prioriteringen, som også ble presisert 

fra aktørene i NUIT-møtet 22.11  

På bakgrunn av innspill fra aktørene har Direktoratet for e-helse valgt å samle prosjekter tilknyttet 

legemiddelområdet. Pasientens legemiddelliste (PLL) tas derfor ut av FIA-programmet. På 

legemiddelområdet planlegges det å ferdigstille Sentral forskrivningsmodul (SFM) i 2019, ettersom full 

utbredelse av PLL forutsetter SFM. Det legges også opp til en liten aktivitet på PLL i 2019.  

På grunnmursområdet prioriteres etablering av SNOMED CT som felles terminologi, samt standardisering 

av data- og dokumentdeling og fremtidig styringsmodell for forvaltning av grunnmur. For dokumentdeling 

legges det opp til å prioritere tilgang til dokumenter for helsepersonell på tvers av virksomheter, basert på 

funksjonalitet i Kjernejournal. Det arbeides også med grunnmursleveranser i andre program enn FIA og 

PKT. Direktoratet har en koordinerende rolle med å følge opp disse leveransene.  

For Helhetlig samhandling og felles journal for kommunal helse- og omsorgstjeneste (tidligere kalt Én 

innbygger – én journal) legges det opp til en fremdriftsplan som medfører at forprosjektet blir strukket ut i 

tid, men det arbeides fremdeles med å få på plass samfinansieringsmidler for å øke fremdriften. 
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Vedlegg 4A

Saksnummer 52/18

Budsjett 

2019

Prioriterings-

kategori 2019
ID Prosjekt-/ programnavn Ansvarlig virksomhet

Prosjekteier/ 

Programeier
Fase Status

Budsjett 

2019 

(MNOK)

E-helse HDIR RHF NIKT
KS/kommu

ne
FHI NHN

Fastlege 

(takst-

forh.)

SLV Andre
Ikke 

oppgitt

1 121 En vei inn HDIR
Anne-Grete 

Skjellanger
Gjennomføring Grønn 0

2 51 Alle møter Helse Vest RHF Hilde Christiansen 0 0 0

2 81
Én innbygger – én journal: Helhetlig samhandling og 

felles journal for kommunal helse- og omsorgstjeneste
E-helse Christine Bergland Konsept Grønn 30 30

2 111 Helseplattformen Helse Midt-Norge RHF Helse Midt-Norge Gjennomføring Grønn 0

2 114 Digital patologi NIKT HF Lisbet Sviland Gjennomføring Gul 16,1 16,1

2 117 Selvbetjent helseaktør HDIR

Hans Martin 

Hovengen/Steinar 

Marthinsen

Planlegging Grønn 14,9 14,9

2 118 Innføring av digital patologi Helse Midt-Norge RHF Harald Aarset Gjennomføring Gul 7,5 7,5

2 119 HMN Lab Helse Midt-Norge RHF Gilda Opland Gjennomføring Grønn 120 120

2 142 Regionalt laboratoriestystem Helse Sør-Øst RHF Eli Stokke Rondeel Gjennomføring Gul 51 51

2 143 Medikamentell kreftbehandling Helse Sør-Øst RHF Eli Stokke Rondeel Gjennomføring Gul 18 18

2 145 DigiHelsestasjon Oslo Kommune Endre Sandvik Konsept Gul 0

2 161 Heliks Helse Vest RHF Herlof Nilsen Gjennomføring Gul 154 154

2 163 Regional EPJ Journalinnsyn Helse Sør-Øst RHF Eli Stokke Rondeel Gjennomføring Gul 66 66

2 164 Regional EPJ Modernisering Helse Sør-Øst RHF Eli Stokke Rondeel Planlegging Grønn 40 40

2 166 Legemiddelsamstemming Helse Nord RHF 0 Gjennomføring 0 0

2 167 FRESK Helse Nord RHF 0 Gjennomføring 0 0

2 102
Forbedre legemiddelinformasjon og FEST (tidligere 

SAFEST realisering)
NIKT HF Gisle Fauskander Gjennomføring Gul 0,72 0,72

4 120 Pasientsikkerhetsvarsler til innbygger og fastlege SLV Helga Festøy Konsept Rød 12,5 12,5

1 11 EPJ-løftet E-helse Espen Hetty Carlsen Gjennomføring Gul 21,9 18,9 3

2 3 Digital dialog fastlege E-helse Bodil Rabben Gjennomføring Gul 9 9

2 64 Fødselsepikrise til helsestasjon KS Line Richardsen Realisering Gul 0,2 0,2

2 83
DIS – Digitale innbyggertjenester for 

spesialisthelsetjenesten
NIKT HF Øyvind Nottveit Gjennomføring Grønn 20 20

2 122 Velg behandlingssted - avtalespesialister HDIR Steinar Mathisen Konsept Grønn 6,2 6,2

2 123 DIGI-UNG HDIR
Ellen Margrethe 

Carlsen
Konsept Gul 0

2 124 Pakkeforløp pysikisk helse og rus HDIR Mette Garvoll Gjennomføring Gul 0

2 128
Kjernejournal – Innsyn journal for helsepersonell på 

tvers
E-helse Hilde Lyngstad Gjennomføring Grønn 7 7

2 138 Oppfølgingsteam HDIR Kristin Mehre Gjennomføring Grønn 10 10

2 139 Primærhelseteam HDIR Kristin Mehre Gjennomføring Grønn 47,5 47,5

2 140 Pilotprosjekt ParkinsonNet i Norge HDIR Kristin Mehre Konsept Grønn 7 7

2 144 Regional kurve og medikasjon Helse Sør-Øst RHF Eli Stokke Rondeel Gjennomføring Gul 87 87

2 149 Digital Førerettsforvaltning E-helse Hilde Lyngstad Planlegging Grønn 12,5 2 1,5 9

2 160 Digitalisering av legemiddelområdet E-helse Hilde Lyngstad Gjennomføring Gul 48 48

2 162 AMK - Interregionalt Helse Vest RHF 0 0 0 0

2 165 Nasjonalt prosjekt Digihelse KS Line Richardsen Gjennomføring Grønn 2,1 2,1

2 168 Digitale pasienttjenester Helse Nord RHF 0 Gjennomføring 0 0

1 107 Helsedataprogrammet E-helse Bodil Rabben Planlegging Gul 122 62 60

1 129 GREP - NPR og KPR HDIR Stein Olav Gystad Konsept Gul 0

2 60 Nasjonalt infeksjonsregister FHI Geir Bukholm Planlegging Gul 0,2 0,2

2 112 Nasjonal laboratoriedatabase FHI Geir Bukholm 0 Gul 0

2 125
Generisk funksjonsvurderingsverktøy for rehabilitering i 

spesialisthelsetjenesten
HDIR Kristin Mehre Planlegging Grønn 3,55 3,55

2 137 Modernisering av Reseptregisteret FHI Marta Ebbing Konsept Grønn 0

1 5 Nasjonalt program for velferdsteknologi HDIR Kristin Mehre Gjennomføring Grønn 87 21 66

2 141
Internettassistert behandling for angst og depresjon i 

kommunen
HDIR

Per Mange 

Mikaelsen
Planlegging Gul 9 9

1 100
MF Helse - Felles samarbeidsprogram for modernisering 

av Folkeregister i helse- og omsorgssektoren
E-helse Norunn Elin Saure Gjennomføring Gul 80 80

2 21 Program for Felles infrastruktur og arkitektur (FIA) E-helse Inga Nordberg Gjennomføring Grønn 15 15

2 47 Program for kodeverk og terminologi E-helse Inga Nordberg Gjennomføring Grønn 20 20

2 101 Robust Mobilt Helsenett NIKT HF Jon Mathisen (UNN) Gjennomføring Grønn 4 4

2 132 PKI infrastrukturløsning Helse Midt-Norge RHF Frode Opsahl Gjennomføring Grønn 0

2 154 Felles klinisk kunnskapsgrunnlag NIKT HF Geir Tålloli HNRHF Konsept Rød 0,2 0,2

2 109
FEST for sykehus - strukturert legemiddelinformasjon 

for spesialisthelsetjenesten
SLV Helga Festøy Planlegging Gul 18,3 18,3

2 133 Nasjonal e-helsemonitor E-helse Jon Helge Andersen Gjennomføring Gul 3 3
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 Nasjonalt e-helsestyre 

KS sin styringsmodell på digitalisering 

Forslag til vedtak 

Nasjonalt e-helsestyre tar saken til orientering.  

Hensikt med saken 

Hensikten med saken er å informere om modellen for styring og organisering av digitaliseringsarbeidet i 

kommunal sektor. 

Bakgrunn 

Over en periode har det vært en økende bevissthet i kommunal sektor om nytten av sterkere prioritering 
og koordinering av tiltak på digitaliseringsområdet. Felles organisering og styring av 
digitaliseringsarbeidet i kommunal sektor gjennom samordning og koordinering, vurderes som et 
vesentlig virkemiddel om kommunal sektor skal lykkes innen digitalisering. Kommunene og 
fylkeskommunene har i den forbindelse oppfordret KS til å ta en sentral rolle i dette arbeidet og 
hovedstyret i KS vedtok i september 2015 en styrkning av arbeidet med å samordne 
digitaliseringsarbeidet i kommunal sektor.  
 
KS etablerte i 2016 en modell for organisering og styring av digitaliseringsarbeidet i kommunal sektors 
om sikrer godt samarbeid og bred involvering fra medlemmene. Sammensetningen av råd og utvalg i 
kommunal sektor er viktig for å styrke gjennomføringskraft og gjennomslag i interessepolitiske saker der 
kommunal sektor bør stå samlet. 
 

Styringsmodellen  

KommIT-rådet 

Det er avgjørende at det strategiske og interessepolitiske arbeidet henger godt sammen med 
utviklingsarbeidet i framtiden, og KS vil at medlemmene har stor påvirkning på dette. For å nå målet om 
en samordnet kommunal sektor som leverer digitale tjenester til innbyggere og næringsliv, er det sentralt 
at KS’ arbeid med IKT-samordning i kommunesektoren er godt forankret. Etableringen av et 
digitaliseringsråd – KommIT-rådet skal bidra til dette. 
 
KommIT-rådet er opprettet med basis i vedtak i hovedstyret i KS som et strategisk rådgivende organ for 
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administrerende direktør i KS innen digitaliseringsspørsmål. Formålet med etableringen av KommIT-rådet 
er å styrke KS’ digitale satsing på strategi og utviklingsarbeid, og gi styrket grunnlag for en aktiv 
interessepolitikk. Det er avgjørende at det strategiske og interessepolitiske arbeidet henger godt sammen 
med utviklingsarbeidet i framtiden, og KS vil at medlemmene har stor påvirkning på dette. 
 
Sentrale oppgaver for rådet er:   

• delta i utviklingen av digitaliseringsstrategi for kommuner og fylkeskommuner sammen med KS. 

• gi sin tilrådning til strategi og prioritering av utviklingsoppgavene i KS 

• involveres løpende i oppfølgingen av digitaliseringsarbeidet i KS 
 
Det er administrerende direktør i KS som har ansvaret for KommIT-rådets mandat og som oppnevner 
KommIT-rådets representanter. Rådet består av adminstrative toppledere fra kommunesektoren.  
 
KommIT-rådet skal bidra i utvikling av KS’ posisjoner i saker som får betydning for kommunal sektor, for 
eksempel i forbindelse med lovarbeid og høringer, løfte fram og bidra inn i arbeidet med 
digitaliseringsstrategi samt bidra til at statlig initierte prosjekter med betydning for kommunesektoren er 
forankret.  
 
Medlemmene i rådet skal også prioritere prosjekter innenfor gitte økonomiske og kapasitetsmessige 
rammer. Dette kan være prosjekter der KS, kommuner, fylkeskommuner eller statlige 
virksomheter/departementer finansierer aktiviteter/tiltak. 
 

 

                                                            KS’ styringsmodell på digitaliseringsområdet 

 

Digitaliseringsutvalget (DU) 

Utvalget er et saksforberedende organ for KommIT-rådet og består av eksperter fra kommuner og 
fylkeskommuner. Utvalget kan løfte relevante tema av strategisk betydning til KommIT-rådet. DU er 
sentral i kvalifiseringsprosessen for felles prosjekter i kommunal sektor. DU spiller en kritisk rolle i 
samordningen og utviklingsarbeidet i kommunesektoren. Utvalget behandler i spesifikke prosjekter og 
tema/områder av stor betydning for kommuner og fylkeskommuner.  

DU er videre en viktig arena for innspill til kandidater fra fagrådene og i virksomhetene for øvrig som kan 

bidra i det fellesnasjonale utviklingsarbeidet.  
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Fagrådene 

KS har etablert to fagråd; fagråd for IKT-arkitektur og fagråd for informasjonssikkerhet og personvern. 
Fagrådene er sammensatt av fageksperter fra kommuner og fylkeskommuner. Fagrådene er de løsninger 
som utvikles gjennom felles kommunale digitaliseringsprosjekter. Fagrådene skal være rådgivende til KS’ 
Digitaliseringsutvalg og gir faglige råd til prosjekter som utvikler løsninger for kommunal sektor. 
Fagrådene bidrar også i høringer og tar opp saker av faglig og prinsippiell art.  

 

Andre supplerende råd til modellen på e-helseområdet 

KS har etablert en egen faggruppe på e-helseområdet i juni 2018. Gruppen består hovedsakelig av 
fagpersoner fra ulike kommunehelsetjenester som skal gi KS innspill i arbeidet på e-helse. Faggruppen er 
en god arena for erfaringsdeling og bidrar i arbeidet med avklaring av prioriterte behov for utvikling av 
EPJ.  

 
Andre sentrale organ for å sikre samordning av kommunal sektor, også i digitaliseringsspørsmål 
I tillegg til de ulike rådgivende samstyringsorganene som er opprettet innen digitalisering, brukes også 
andre arenaer for forankring av særlig viktige saker. 

På politisk nivå hovedstyret, storbynettverket, fylkesstyrene, landsstyremøtet – samt landstinget når det 
møtes. 

På administrativt nivå det sentrale rådmannsutvalget, fylkesrådmannsutvalget og rådmannsutvalgets 
ledermøter der også lederne av de fylkesvise rådmannsutvalgene møtes.  

Andre strategiske tiltak som er forankret i styringsmodellen 

FIKS-plattformen 

KS har i samspill med kommunesektoren utviklet en felles plattform for digitalisering i kommunal sektor 
(FIKS). FIKS-plattformen tas i bruk i samhandlingsløsninger- og prosjekter mellom i kommunal sektor og 
mellom stat og kommune/fylkeskommune. Dagens forvaltning av FIKS er knyttet til de 
applikasjonstjenestene og komponentene som KS/KommIT-rådet har besluttet skal være del av FIKS. 
Eksempel på innhold i dag er SvarUt, SvarInn og MinSide – og tilknyttede tjenester knyttet til eksempelvis 
DigiSos (digital søknad om sosialhjelp). KS har også utviklet en løsning for deling av kunnskap og 
kompetanseheving for ansatte i kommuner og fylkeskommuner, KS-Læring 
 
DigiFin 
For å bidra til at flere digitale fellesløsninger utvikles for kommunal sektor, har KS etablert en 
finansieringsordning, DigiFin. Samtlige fylkeskommuner og over 300 kommuner er i dag medlemmer i 
ordningen, som dekker 86% av befolkningen. Ordningen skal sikre mellomfinansiering til utvikling av 
nasjonale komponenter og løsninger som vil gi innbyggerne nye og bedre digitale tjenester, og forutsetter 
tilbakebetaling fra kommuner som tar i bruk tjenestene. Forslag til nye prosjekter må gå gjennom en 
kvalifiseringsprosess som involverer fagrådene, Digitaliseringsutvalget og KommIT-rådet. Disse gir sine 
anbefalinger til KS om digitaliseringsprosjekter er av tilstrekkelig kvalitet, om prosjektene gir tilstrekkelig 
nytte og om de er av strategisk betydning for kommunesektoren. Dette har betydning for om prosjekter får 
prosjektstøtte eller ikke. Beslutning om støtte fattes av administrerende direktør i KS.  
 

Regional samordning 

Det jobbes flere steder med å etablere regionale samarbeid/klynger for å styrke kommunenes samlede 
evne til å arbeide samordnet og strukturert på digitaliseringsområdet. Det vil sette den enkelte kommune i 
regionen i bedre stand til å realisere løsninger og effektene ved å ta dem i bruk. I tillegg bidrar 
samarbeidet til kompetanse- og erfaringsdeling. Den kraften de regionale samarbeidene representerer vil 
sannsynligvis gjenspeiles i styringsmodellen for digitalisering i kommunesektoren framover.   
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Behov for ytterligere tiltak for å sikre gjennomføringskraft i digitaliseringsarbeidet 

 

Samstyring med staten 

I Meld. St. 27 (2015-18) Digital Agenda for Norge skriver Regjeringen i kapittel 9 om én digital offentlig 

sektor at «En forutsetning for å lykkes med digitalisering av offentlige tjenester på tvers av 

forvaltningsnivåene, er at kommunene er sterkt involvert både i utredning, utvikling og forvaltning av nye 

løsninger. En tilnærming hvor staten tar en sterkere rolle for digitalisering i kommunal forvaltning vil kreve 

at staten har god dialog med kommunal sektor, slik at nye løsninger dekker relevante behov, blir tatt i 

bruk og gevinster realiseres.» 

De fleste innbyggertjenester som brukes fra offentlig sektor er kommunale.  I tillegg kommer at statlige 

tjenester og løsninger ofte kun har ønsket effekt om de ses i sammenheng med kommunale løsninger. 

Det er derfor avgjørende at det utvikles en styringsmodell for beslutning og gjennomføring av 

digitaliseringsprosjekter som sikrer samordning og samstyring mellom kommunal og statlig sektor. 

I det 2. konsultasjonsmøtet den 20 april 2018 ba KS derfor Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

om å ta initiativ til sammen med KS og representanter for kommunesektoren å utrede en modell for 

samstyring . KS anbefalte at HOD deltar i arbeidet og at det også vurderes deltakelse fra direktoratet for 

e-helse og fra Difi. Aktuelle modeller må sikre «kommunesektoren [] reell innflytelse over finansiering, 

prioritering og utvikling av fellesløsninger, felles tjenesteleverandører og felles tiltak for offentlig sektor».  

Regjeringen har ansvar alene overfor Stortinget, både når det gjelder saksforberedelser og 

gjennomføring av vedtakene. Statsråden alene styrer departementet og er ansvarlig for oppdrag gitt til 

underliggende etater. Disse styringslinjene ligger fast, og det kan dermed ikke etableres 

samstyringsmekanismer som sår tvil om dette ansvarsprinsippet.  

I denne sammenheng betyr samstyring derfor at kommunal sektor har vesentlig innflytelse over de 

beslutninger som tas på nasjonalt nivå og hvor beslutningene har konsekvenser for kommunal sektor. Fra 

de store strategiske valg til konkrete valg på operasjonelt nivå.  Ofte vil dette være beslutninger med mål 

som kun kan nås dersom kommunesektoren aktivt deltar i gjennomføringen.  

KS har interessepolitisk bla. fremhevet at følgende prinsipper må være oppfylt for å oppnå god 

samstyring: 

• Likeverdighet: Partene må være likeverdige, det innebærer bl.a. at man har like mange 

representanter i utvalg og råd.  

• Representativitet: Kommunesektorens representanter må oppnevnes og delta på vegne av en 

samlet sektor. KS er etablert for å ivareta kommunesektorens interesser overfor staten, og det er 

derfor naturlig at oppnevning skjer via KS. Det er også naturlig at tiltak forankres i de ulike organ 

som kommunesektoren har etablert sammen med KS og som har i oppdrag å samordne 

digitaliseringsarbeidet i kommunesektoren (KommIT-rådet etc.).  

• Tidlig involvering: De utvalg og råd der samstyring foregår må involveres så tidlig som mulig i 
relevante saker. 

• Reell innflytelse: De avgjørelser som blir gjort ved hjelp av samstyring må følges opp slik at man 
oppnår en reell innflytelse.  
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Samstyring innad i kommunesektoren 

Effektiviteten i en samstyringsmodell mellom stat og kommune vil over tid også avhenge av i hvilken grad  

kommunesektoren står strategisk samlet og opptrer tilstrekkelig forutsigbart og tydelig i møte med staten.  

KS’ rolle er å samordne digitaliseringsarbeidet i kommuner og fylkeskommuner, å ivareta 

kommunesektorens behov i statens digitaliseringsarbeid og å bidra til gode rammevilkår for digitalisering i 

kommuner og fylkeskommuner. 

 I en periode har det nå vært en økende bevissthet i kommunal sektor om nytten av sterkere prioriteringer 

og koordinering av tiltak på digitaliseringsområdet.  Mange medlemmer har i den forbindelse oppfordret 

KS til å ta en forsterket sentral rolle i dette arbeidet.  Særlig har utviklingen de siste årene aktualisert 

spørsmålet om hvorvidt KS bør få et mer formelt mandat på vegne av kommunesektoren. Bare i tilfeller 

hvor KS opptrer som arbeidsgiverorganisasjon har KS fullmakt fra medlemmene til formelt å forplikte 

kommunesektoren. I lys av de åpenbare og nødvendige mulighetene digitalisering og styrket innovasjon 

har for en videreutvikling av et godt velferdssamfunn, har KS med bakgrunn i ønsker om dette fra flere av 

medlemmene nå startet en prosess med mål å avklare hvorvidt et flertall av medlemmene mener det er 

god ide at KS gis et tydeligere og mer formelt mandat innen dette området på vegne av sektoren.  Og 

hvis det er god ide; hva vil være forutsetningene et slikt formelt mandat må hvile på?  Dette spørsmålet 

stilles nå i Debattheftet 2019 og vil dermed bli drøftet i alle kommuner og fylkeskommuner i tillegg til at 

det blir et grunnleggende tema på strategikonferansene landet rundt  i februar 2019.  De spørsmålene KS 

stiller er: 

1. Hvordan kan KS best være en utviklingspartner for medlemmene på digitaliseringsområdet? 

2. Bør KS gis et mer formelt mandat på vegne av sine medlemmer på digitaliseringsområdet? 

Hvilke områder er aktuelle og hvilke forutsetninger må en slik rolle hvile på? 

slik rolle hvile på? 
KS forventer at spørsmålene vil utløse en god og viktig debatt i kommunesektoren og vil i oppfølgingen 
av strategikonferansene og tilbakemeldingene fra kommunene og fylkeskommunene,  utarbeide en 
oppsummering og vurdering som grunnlag for drøfting i hovedstyret, landsstyret og endelig om 
situasjonen tilsier det, fremme sak for prinsipiell drøfting og beslutning for KS’ øverste organ, Landstinget 
våren 2020. Hvor kommunesektoren ender i disse spørsmålene er det i dag ikke mulig å forutsi.  Men vi 
mener at tiden er moden for en god drøfting av disse spørsmålene og har stor tro på at 
kommunesektoren uansett vil komme styrket ut av den prosessen som nå er satt i gang 

 

 

 

 

 

http://www.ks.no/fagomrader/Arbeidsgiver/lonn-og-tariff/debattheftet-for-2019/


 Nasjonalt e-helsestyre 

Helse Sør-Øst/Helse Nord/Helse Vest: Felles plan for Neste generasjon PAS/EPJ – 2018.   

Forslag til vedtak 

Nasjonalt e-helsestyre tar saken til orientering.  

Hensikt med saken 

Helse Sør-Øst RHF, Helse Nord RHF og Helse Vest RHF leverte i 2017 dokumentet «Felles plan – Neste 
generasjon PAS/EPJ» til HOD.  

I foretaksprotokollen for 2018 er følgende tatt inn som en oppfølging av dokumentet som ble utarbeidet i 
2017;  

  

• «Foretaksmøtet bad Helse-Sør-Øst RHF, Helse Vest RHF og Helse Nord RHF om, innen 1. 
oktober, å sørge for en oppdatert felles plan for utviklingen av elektronisk pasientjournal (EPJ) og 
pasientadministrative system (PAS), herunder en felles plan for videreutvikling av løsningene.» 

  

De tre RHFene er bedt om å presentere planen i NUIT. Versjon 0.95 er sendt ut til NUIT i vedlegg til 
saken.  

Det gjøres oppmerksom på at det i perioden fra 24.10 – 31.10 pågår en prosess med regionalt forankring 
av planen. Det kan derfor forekomme endringer i den endelige versjonen av planen, som skal sendes til 
HOD 01.11.2018 (fristen er etter avtale med HOD utsatt fra 01.10.2018). 
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1 Sammendrag 
«Én innbygger – en journal» er en tydelig langsiktig målsetting for både pasienter og helsepersonell i Norge. 
Helse Nord RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Vest RHF utarbeidet i 2017 en første versjon av Felles plan for 
neste generasjon PAS/EPJ.  
 

 
 
Samarbeidet har gitt en rekke positive resultater;  

• Det er etablert et nettverk mellom de regionale programmene for kliniske løsninger for 
erfaringsutveksling og kunnskapsdeling.  

• Leverandørdialogen med DIPS AS har bidratt til viktige resultat for selskapet.   

• DIPS har, etter betydelige forsinkelser, levert en versjon av DIPS Arena som dekker en stor del av 
våre funksjonsområder.  

 
Vi har i denne planen redegjort for hvilke funksjonalitet som nå vil bli levert i DIPS Arena, samt beskrevet en 
felles tidsplan som omfatter konkrete innføringsplaner per region. Vi har også spesifisert på hvilke områder 
det er etablert et tett samarbeid mellom de regionale innføringsløpene. Tiltaket som gjennomføres i de tre 
regionale helseforetakene (RHF-ene) er i en operativ gjennomføringsfase basert på allerede implementerte 
løsninger, som skal gjennom et krevende generasjonsskifte og som skal integreres med en rekke andre 
kliniske løsninger i etablerte systemlandskap. 
 
Arbeidet med neste generasjon PAS/EPJ inngår i alle de tre RHF-ene i bredere digitaliseringsprogram, som 
skal sørge for mer helhetlige kliniske løsninger. De pågående regionale programmene viser at de tre RHF-
ene har en betydelig gjennomføringskraft i realisering av regionale og lokale digitaliseringsinitiativ, og 
dermed bidrar til den nasjonale digitaliseringen av helse- og omsorgssektoren.  
 
De tre RHF-ene er av det syn at pasienter og helsepersonell forventer at følgende utfordringer løses på kort 
og mellomlang sikt;  
 

(1) Pasientens legemiddelliste, dvs. det må finnes en nasjonal liste over legemiddel i bruk for hver 
pasient  

(2) En felles nasjonal løsning for kritisk informasjon basert på kjernejournalen  
(3) Deling av journalinformasjon på tvers av virksomheter  
(4) Videreutvikling av helsenorge.no som en del av pasientens helsetjeneste 

 
De regionale initiativene forutsetter at dagens nasjonale fellesløsninger (eResept, kjernejournal, 
velferdsteknologisk knutepunkt og helsenorge.no) videreutvikles for å bidra til bedret samhandling med 
andre aktører i helse- og omsorgstjenesten, jfr. Nasjonal e-Helsestrategi 2017-2022 med tilhørende 
handlingsplan. 
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2 Bakgrunn for arbeidet 

2.1 Oppdrag fra HOD 
Foretaksmøtene i januar 2017 ba særlig Helse Sør Øst RHF, Helse Vest RHF og Helse Nord RHF om å: 
 

• «Sørge for en felles plan og koordinert utvikling av elektronisk pasientjournal (EPJ) og 

pasientadministrative system (PAS), blant annet for å danne grunnlag for felles realisering av 

«En innbygger – en journal». Planen skal ferdigstilles innen 1. oktober 2017.» 

 

De tre RHF-ene leverte dokumentet «Felles plan – Neste generasjon PAS/EPJ» til departementet 
20.10.2017. I foretaksprotokollen for 2018 er følgende tatt inn som en oppfølging av dokumentet som ble 
utarbeidet i 2017;  
 

• «Foretaksmøtet bad Helse-Sør-Øst RHF, Helse Vest RHF og Helse Nord RHF om, innen 1. 

oktober, å sørge for en oppdatert felles plan for utviklingen av elektronisk pasientjournal (EPJ) 

og pasientadministrative system (PAS), herunder en felles plan for videreutvikling av 

løsningene.»  

 
Det er avklart med Helse- og omsorgsdepartementet at frist for levering av den oppdaterte felles planen er 
utsatt fra 1. oktober til 1. november 2018. 
 
Arbeidet med planen er organisert ved en arbeidsgruppe sammensatt av ledere innenfor IKT-området i de 
tre RHFene, programledere for de regionale kliniske programmene og prosjektledere for de regionale 
prosjektene for overgang fra DIPS Classic til DIPS Arena. Dette har gitt arbeidsgruppen stor bredde i 
vurderingene og godt inngrep med de faktiske initiativene som er under gjennomføring. Det er regionenes 
vurdering at oppdraget gitt av HOD i seg selv er nyttig for å utvikle og forsterke samarbeidet mellom Helse 
Nord RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Vest RHF innenfor arbeidet med realisering av «En innbygger – en 
journal».  
 
Arbeidsgruppen har vært sammensatt av følgende;  

• Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT (leder)  

• IT-sjef Bjørn Nilsen, Helse Nord RHF 

• Rådgiver Ole Johan Kvan, Helse Sør-Øst RHF 

• Programleder John Henrik Wollan, HELIKS, Helse Vest IKT 

• Programleder Bengt Flygel Nilsfors, FRESK, Helse Nord RHF 

• Programleder Eli Stokke Rondeel, Regional klinisk løsning, Helse Sør-Øst RHF 

• Prosjektleder Gunn Synnøve Dahl, Overgang til DIPS Arena (ODA), Helse Vest IKT 

• Prosjektleder Anne Pauline Anderssen, DIPS Arena i Nord, Helse Nord RHF 

• Prosjektleder Jacob Holter Grundt, Regional EPJ modernisering (planleggingsfase), Helse Sør-Øst 
RHF 

 
Det har underveis i arbeidet med dette dokumentet vært dialog med Direktoratet for e-helse. Direktoratet 
har bidratt med en rekke nyttige faglige innspill. Disse innspillene skal være svart ut i den endelige 
versjonen av planen. De tre RHF-ene er av det syn at Direktoratet for e-helse vil ha vesentlige bidrag til 
realisering av målsettingene i denne planen.  
 
Det har også vært dialog og avstemming av arbeidet med Nasjonal IKT HF. Nasjonal IKT HF mener at deres 
prosjektportefølje i 2019 både understøtter og sammenfaller med planen, og at den har en del grenseflater 
og avhengigheter som må følges opp videre. Planen bidrar til å begrunne arbeidet i Nasjonal IKT med 
grunnmur, felleskomponenter, samhandling og digitalisering. 
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2.2 Strategisk kontekst 
«Én innbygger – en journal» er en tydelig langsiktig målsetting for både pasienter og helsepersonell i Norge. 
Helse Nord RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Vest RHF utarbeidet i 2017 en første versjon av «Plan for neste 
generasjon PAS/EPJ». Samarbeidet har gitt en rekke positive resultater;  
 

• Det er etablert et nettverk mellom de regionale programmene for kliniske løsninger for 

erfaringsutveksling og kunnskapsdeling.  

• Leverandørdialogen med DIPS AS har bidratt til viktige resultat for selskapet. 

• DIPS har, etter betydelige forsinkelser, levert en versjon av DIPS Arena som dekker en stor del av 

våre funksjonsområder. 

• DIPS har levert en veileder for overgang fra Classic til Arena.  

• De tre RHFene har utarbeidet en felles rapport om tilgangsstyring i DIPS. 

 

Arbeidet med overgang til DIPS Arena ble gjennom 2017 tydeligere innarbeidet i arbeidet med «En 
innbygger – en journal», jfr. vedtatt strategi og handlingsplan for perioden 2017-2022:  
«Direktoratet for e-helse anbefaler at «Én innbygger – én journal» realiseres gjennom tre strategiske og 
parallelle tiltak: 
 

• Etablering av Helseplattformen i region Midt-Norge 

• Videreutvikling av eksisterende løsninger i spesialisthelsetjenesten i Helse Nord, Helse Vest og Helse 
Sør-Øst 

• Etablering av en nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste for kommunene utenfor 
Midt-Norge.» 

 

Det er viktig å påpeke at de tre initiativene som i sum skal realisere «En innbygger – en journal», jfr. over, 
er i svært ulike faser og, på grunn av de ulike fasene tiltakene er inne i, har en ulik tilnærming til nødvendig 
utredningsarbeid.  
 
Helseplattformen og Nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste er begge i en 
planleggingsfase forut for henholdsvis inngåelse av kontrakt og gjennomføring av anskaffelse. Begge 
tiltakene legger til grunn at større deler av systemlandskapet skal erstattes i sin helhet av omfattende 
løsninger. Begge tiltakene er satt opp med omfattende kapasitet og kompetanse til utredning og 
planlegging. Begge tiltakene forutsetter betydelige budsjettrammer.  
 
Tiltakene som gjennomføres i de tre RHF-ene er en operativ gjennomføringsfase basert på allerede 
implementerte løsninger som skal gjennom et krevende generasjonsskifte og som skal integreres med en 
rekke andre kliniske løsninger i etablerte systemlandskap. Planer for gjennomføring av tiltaket i de tre RHF-
ene er basert på de gjeldende økonomiske rammene som RHFene må forholde seg til, og det er ikke lagt til 
grunn at det vil tilkomme ekstraordinære midler. Dette gir seg utslag i at de 3 tiltakene som i sum skal 
realisere «Én innbygger – én journal» har svært ulik innretning og detaljering av sine respektive 
plandokumenter.  
 
Uavhengig av fremtidige strategivalg for nasjonale fellesløsninger vil tiltakene bidra til å redusere risiko ved 
fremtidig gjennomføring av slike, gjennom de opprydding og standardiseringstiltak som nå gjennomføres. 
Noe som ikke minst gjelder den betydelige implementeringsrisiko som ligger i de nasjonale målbildene 
rundt standardiseringer av kliniske arbeidsprosesser.  
 
Arbeidet med neste generasjon PAS/EPJ inngår i alle de tre RHF-ene i bredere digitaliseringsprogram som 
skal sørge for mer helhetlige kliniske løsninger. Dermed vil arbeidet med neste generasjon PAS/EPJ være en 
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blanding av interregionalt samarbeid om overgang til DIPS Arena sammenholdt med til dels ulike andre 
prosjekter knyttet til elektronisk kurve- og legemiddelhåndtering, ressursstyring, digitale mediaarkiv, etc.  
 
De pågående regionale programmene viser at de tre RHF-ene har en betydelig gjennomføringskraft i 
realisering av regionale og lokale digitaliseringsinitiativ. Denne gjennomføringskraften er finansiert innenfor 
vedtatte langtidsbudsjetter i de tre RHF-ene.  
 
Det er krevende for de tre RHF-ene å balansere mellom bidrag til det nasjonale ambisjons- og 
aktivitetsnivået, samtidig som det skal gjennomføres store regionale programmer. Dette gir risiko for at de 
tre initiativene som i sum skal bidra til realisering av «En innbygger – en journal» ikke får gjennomført 
tilstrekkelig avstemming av felles forhold med de andre tiltakene.  
 
De tre RHF-ene arbeider med utgangspunkt i at avtalespesialistene vil inkluderes i de regionale 
fellesløsningene, eller få systemstøtte ved bruk av innsyn i journal på tvers av virksomheter. Dette vil gi 
fordeler for begge parter. Avtalespesialistene kommer innenfor regionale IKT-løsninger med høy 
driftsstabilitet og informasjonssikkerhet. De vil også få tilgang til løsninger som inneholder de nasjonale 
krav til kodeverk, arkivering, rapportering, etc. De regionale helseforetakene/helseforetakene og 
avtalespesialistene kan integrere pasientflyten innenfor spesialisthelsetjenesten på en mer hensiktsmessig 
måte. Denne tilnærmingen er i tråd med planer for «Én innbygger – én journal».  
 
De tre RHF-ene er av det syn at pasienter og helsepersonell forventer at følgende utfordringer løses på kort 
og mellomlang sikt;  
 

1. Pasientens legemiddelliste, dvs. det må finnes en nasjonal liste over legemiddel i bruk for hver 
pasient.  

2. En felles nasjonal løsning for kritisk informasjon basert på kjernejournalen.   
3. Deling av journalinformasjon på tvers av virksomheter.  
4. Videreutvikling av helsenorge.no som en del av pasientens helsetjeneste, med flere, jfr. kapittel 5.3 

punkt 4. 
 
Dette er løsninger som ikke kan utsettes til «lang» sikt.  
 
De regionale initiativene forutsetter at dagens nasjonale fellesløsninger (eResept, kjernejournal, 
velferdsteknologisk knutepunkt og helsenorge.no) videreutvikles for å bidra til bedret samhandling med 
andre aktører i helse- og omsorgstjenesten, jfr. Nasjonal e-Helsestrategi 2017-2022 med tilhørende 
handlingsplan. Herunder at pasienten inviteres inn på lik linje med resten av helsesektoren, også i rollen 
som nødvendig endringsagent.  Det er ikke tilstrekkelig avklart hvordan de andre store initiativene 
(Helseplattformen og Nasjonal kommunal løsning) vil forhold seg til disse nasjonale fellesløsningene på kort 
og mellomlang sikt.  
 
De tre regionale helseforetakene forventer at direktoratet for e-Helse bidrar til at sektoren oppfyller 
ambisjonene i den nasjonale e-Helsestrategien 2017-2022, samt sikrer at de investeringer som 
gjennomføres rundt bruk av samhandlingsstandarder kan gjenbrukes i fremtidige nasjonale løsninger, jfr. 
strategiplanen og handlingsplanens tiltak rundt digitale pasientforløp og felles grunnmur for digitale 
tjenester. Underliggende må tiltaket digitale pasientforløp og grunnmur for digitale tjenester løftes, samt 
prioriteres sterkere enn hva som er tilfelle i dag, spesielt dersom de politiske ambisjoner rundt bedre forløp 
mellom nivåene skal kunne løses i et mer kortsiktig perspektiv enn hva som legges opp til rundt ny Nasjonal 
kommunal løsning.    
 
De tre RHF-ene mener det er viktig at ambisjonene i Nasjonal e-Helsestrategi for perioden 2017-2022 ikke 
nedprioriteres.  De tiltak som er beskrevet i strategiplanen er vesentlige komponenter for realiseringen av 
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nødvendige forbedring av dagens samhandlingsløsninger. I en prioriteringsdiskusjon er det vesentlig at de 
sektorovergripende tiltakene får nødvendig prioritet. Herunder inngår en anerkjennelse av at innføring av 
for eksempel Snomed CT i Norge er sektorovergripende, og ikke kan isoleres til enkeltprosjekter. 
 
Dette er særlig aktualisert ved at Nasjonal løsning for kommunale helse- og omsorgstjeneste legger til 
grunn investeringer i felles samhandlingsfunksjonalitet. Dette vil kunne lede til konflikter mellom gevinster 
på kort- og mellomlang sikt (perioden 2020 – 2025) og gevinster på lang sikt (etter 2025).  
 
Direktoratet for e-helse benytter følgende modell for å beskrive funksjonsområde og systemområder (ref. 
«Veikart for realisering av En innbygger en journal, januar 2018»): 
 

 
 
Vårt arbeid med Felles plan for PAS/EPJ dekker det som her er beskrevet som kjernesystem og blir i våre 
regionale strategier ivaretatt på følgende måte: 

 

 
 

Dette omfatter DIPS PAS/EPJ løsning, løsninger for elektronisk kurve og medikasjon, løsninger for digitale 
media arkiv, samt over tid også løsninger for klinisk «logistikk». Dette helhetsperspektivet er særlig viktig  å 
legge til grunn. Blant annet er elektronisk kurve og medikasjonsløsning et vesentlig bidrag ift. målet om 
strukturerte data og i mange tilfeller også prosesstøtte (for eksempel lukket legemiddelsløyfe). 
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3 Status for utvikling og leveranse av DIPS Arena 
I dette kapittelet presenteres oppdatert status for utvikling av DIPS Arena, og tilsvarende status for 
leveranser til kundene. 
 

3.1 Overordnet status for utvikling 
Arena er en nyutviklet, moderne plattform for EPJ/PAS og tilhørende løsninger. Løsningen bygger 
på/understøtter bruk av internasjonale standarder, herunder OpenEHR, HL7 (eks. FHIR, IHE XDS) og 
Snomed CT. Målet er en åpen plattform som legger til rette for innovasjon og applikasjonsutvikling med 
Arena som fundament. 
 
Teknologien som benyttes er tjenesteorientert og har store forbedringer blant annet innenfor sikkerhet og 
tilgangsstyring. Arena inneholder også et fullverdig rammeverk for å konfigurere EPJ-funksjonalitet basert 
på åpne standarder (OpenEHR). Løsningen bygger på nasjonale arketyper som forvaltes av Nasjonal IKT. 
Funksjonaliteten som leveres på Arena i 2018 er tilstrekkelig til at sykehus innen de aller fleste områdene 
kan gå helt over til Arena etter at nødvendig planlegging og forberedelser er gjennomført. Løsningen 
tilrettelegger blant annet for: 
 

• Tilgangsstyring, sperring og ivaretagelse av personvernregelverket 

• Henvisninger, ventelister og aktivitetsplanlegging 

• Innleggelser, overflyttinger og utskrivinger av inneliggende pasienter, inkludert PLO-funksjonalitet 

• Poliklinikkbesøk, inklusive økonomisk oppgjør for pasienten 

• Multidisiplinær bestilling og svarhåndtering for laboratorie- og røntgenundersøkelser, herunder 
rekvirering patologi 

• Planlegging og gjennomføring av operasjoner (multiressurs-booking) og registrering av anestesi og 
intensivbehandling 

• Psykiatribehandling og registrering av tvangsvedtak i henhold til ny EPJ-standard 

• Medikasjon og e-resept  

• Grunnlag for økonomisk og nasjonal rapportering 

• Pasientrettede tjenester (Helsenorge.no) for innsyn journal, timebooking, pasientskjema m.m. 
 
Det foreligger i tillegg følgende veikart fra DIPS for videre utvikling av DIPS Arena de nærmeste årene;  
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3.2 Noen relevante initiativ relatert til nasjonal strategi 
DIPS er i dag involvert i flere prosjekter sammen med Direktoratet for e-helse sentralt. Direktoratet for e-
helse utvikler en rekke fellestjenester og komponenter DIPS integrerer med. Her kan det nevnes Helse ID, 
helsenorge.no, kjernejournal, Reseptformidleren og digital dødsmelding. Flere av disse er enten direkte 
integrert i brukerflaten i DIPS Arena (kjernejournal, oppslag i Reseptformidleren, Helse ID for pålogging), 
eller planlegges integrert i arbeidsflaten (sending av digital dødsmelding). Godt samarbeid med 
Direktoratet for e-helse, og bruk og integrasjon mot felles grunnmur for digitale tjenester vurderes som 
vesentlig for å sikre god samhandling i sektoren. 
 
Sikker identitetshåndtering 
DIPS legger til rette for å bruke moderne sikkerhetsmekanismer for autentisering og pålogging i løpet av 
2019. Herunder pålogging med smartkort, to-faktor autentisering, eller annen preferert 
autentiseringsmekanisme. DIPS vil benytte moderne sikkerhetstoken i føderert løsning for å sikre en Single 
Sign-On opplevelse der man får tilgang til integrerte tjenester som kjernejournal, e-resept og digital 
dødsmelding uten på nytt å måtte logge på.  
 
Pakkeforløp psykisk helse og rus 
Pakkeforløp psykisk helse og rus ble lansert i september 2018. Sykehusene må starte registrering 1. januar 
2019. For å rekke å lage en løsning i DIPS i tide, har DIPS i løpet av våren hatt en dialog med Direktoratet for 
e-helse for å sikre en lik felles forståelse av kravene i pakkeforløpene angående hva som er ønskelig skal 
registreres og rapporteres. Innføringen skjer i 2 faser hvor de generelle pakkeforløpene ble lansert i 
september 2018, mens de 3 tilstandsspesifikke forløpene lanseres på nyåret 2019.  Tilsvarende dialog 
foregår mellom DIPS og de tre RHFene. 

 
Digitale innbyggertjenester 
DIPS har vært en aktiv deltaker i realiseringen av digitale pasienttjenester de siste årene. DIPS har 
kontinuerlig prioritert aktiviteter som sørger for at pasientene kan ta i bruk digitale virkemidler i sitt møte 
med spesialisthelsetjenesten.  Innsyn i journal og planlagte timeavtaler var første steg. Dette er utvidet 
med omfattende dialogmuligheter mellom pasient og behandler, visning av henvisningsstatus og 
innsynslogg, samt mulighet for at pasient kan endre timer digitalt. I dag arbeides det videre med å lage 
støtte for nasjonal pasientskjemaløsning og nasjonal arkitektur knyttet til utsending av elektroniske brev til 
pasienten. 
 
Gjennom bruk av internasjonale standarder (bla. gjenbruk av prinsipper slik de er definert av HL7) 
understøtter de tjenester som utvikles til pasienter på helsenorge.no og dermed også realiseringen av 
ambisjonene i strategiplanens kapittel 5.3 rundt «Tilrettelegge for å gjøre data og funksjoner tilgjengelig for 
andre applikasjoner og tjenester». Dette medfører at realisering av dokument- og datadeling mellom 
aktørene i helsesektoren i et kortsiktig perspektiv (3 år) kan realiseres raskt, og hvor de første leveransene 
er planlagt høsten 2019. Dette er under forutsetning av at tiltakene (tiltak 5.x) i strategiplanens ikke 
nedprioriteres til fordel for realisering av de større langsiktige nasjonale målbilder.  
 
De tre RHF-ene ønsker å peke på tidligere oppdrag i oppdragsdokumentet hvor RHF-ene bes etablere 
løsninger for bedre elektroniske forløp, blant annet deling av røntgenbilder og beskrivelser mellom 
helseregionene.  Realisering av denne bestillingen ligger inne som en del av strategiplanens tiltak #5.3. men 
da ved gjenbruk av de nasjonale standarder som nå utvikles rundt dokument- og datadeling.  
 
Over tid skal utviklingen som nå pågår nasjonalt og regionalt legge til rette for mer moderne pasientforløp 
hvor pasienten i adskillig sterkere grad sees på som en ansvarlig og naturlig deltager i egen behandling.   
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3.3 Prosess- og forløpsstøtte i DIPS Arena 
Evnen til å kunne etablere og effektuere komplette pasientforløp på tvers av omsorgsnivå er det ideelle 
langsiktige målet. Dette er også et uttalt mål med «Én innbygger – én journal». Standardisering av forløp 
basert på beste praksis er i ferd med å etablere seg innen flere områder; både administrativt (pakkeforløp), 
innen diagnostiske forløp og behandlingsforløp. Utviklingen for å støtte dette er i gang ved å etablere de 
nødvendige komponentene i DIPS Arena for å tilby prosess- og forløpsstøtte basert på åpne og 
internasjonale standarder, herunder «OpenEHR Task planning». Dette arbeides forventes ferdig utviklet i 
løpet av 2019. I tillegg er det mye som tyder på at bransjen favner om HL7 FHIR som 
interoperabilitetsstandard. «FHIR Workflow» er modulen innen FHIR som adresserer interoperabilitet 
innen prosesstøtte. Dette vil gjøre det mulig å velge og effektuere nasjonalt etablerte forløp, der systemene 
snakker sammen for å sikre at forløpet følges selv om pasienten har aktiviteter på tvers av institusjoner. 
Dette er også i samsvar med målene for «Én innbygger – én journal». 
 
En god visualisering av hvordan disse forløpene kan arte seg for klinikere, og la seg realisere i praksis finnes 
i følgende video:  https://youtu.be/9IksEpnIfik 
 
Beslutningsstøtte 
Tett knyttet til egenskapen til prosesstøttende systemer ligger målsettingen om at PAS/EPJ skal gi 
behandlere beslutningsstøtte underveis i pasientforløpene. Også her ligger strukturerte registreringer 
underveis i pasientforløp til grunn. Som del av Arena ligger muligheten til å konfigurere inn kalkulasjoner 
basert på strukturert journal. Etter hvert som arbeidet med prosesstøtte utbres, vil også støtten for mer 
avansert beslutningsstøtte realiseres. Denne støtten utvikles fortløpende og vil bli videreforedlet i tiden 
framover etter leveranse av DIPS Arena 19.1 i 2019. 
 
Standardisering av terminologi (Snomed CT) 
Overgang til Snomed CT er en omfattende aktivitet som vil følge et nasjonalt valg av denne terminologien. 
Både for den kliniske datamodellen (Open EHR), for integrasjonstjenestene, og i en del andre 
sammenhenger, er det svært gunstig å ha terminologibindinger basert på åpne internasjonale standarder. I 
dagens DIPS Classic er terminologi- og kodeverksforvaltning tunge oppgaver, også kodemessig. De tre 
helseregionene vil gjennom DIPS Arena dra nytte av en innføring av Snomed CT. Det er således viktig at ikke 
kun de sentrale prosjektene, slik som Helseplattformen og Nasjonal kommunal løsning, vurderes som 
relevante for innføring av Snomed CT.  
 
I 2018 er det gjort noen implementeringer av kodeverk fra Snomed CT inn mot DIPS Arena i forbindelse 
med operasjonsplanlegging og patologi. I 2019 og utover ønsker DIPS å utvide dette. DIPS vil også etablere 
egen terminologiserver som betjener relevante behov, men som også kan abonnere/kommunisere med 
Direktoratet for e-helse sin nyanskaffede terminologiserver. Det er viktig at de nasjonale planer for 
innføring av Snomed CT ikke kun tar inn over seg de to aktivitetene Helseplattformen og Nasjonal 
kommunal løsning, men også bruker de prosjekter som finnes i resterende 85% av spesialisthelsetjenesten. 
De tre RHF-ene mener dette vil være i tråd med gode internasjonale anbefalinger for innføring av felles 
ontologi i en nasjonal helsetjeneste.  En slik ontologistandardisering er igjen et viktig nasjonalt bidrag til 
realisering av målbildet for «Én innbygger – én journal». 
 
 

3.4 Sekundær- og tertiær bruk av data i DIPS Arena 
Selv om det i dag er mye fokus på å forbedre og forenkle prosessene med uthenting av data fra 
kvalitetsregistre, er det også et uttalt mål at «Én innbygger – én journal» skal øke tilfang og kvalitet inn til 
ulike registre. I dette ligger også behovet for å forstå data på en konsis måte uavhengig av hvor data 
oppstår. For utviklingen av Arena har dette hatt, og har framover, flere implikasjoner: 
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• Forståelse av data: Som nevnt i kapittel 3.1 så har DIPS investert mye i å etablere en strukturert 
journal basert på en åpen og langsiktig bærekraftig datamodell. Dette gir direkte nytte inn mot 
sekundær- og tertiær bruk av data. Denne modelleringen, basert på OpenEHR, støttes av de tre 
RHF-ene, noe som er viktig for utbredelse og kvalitet. I tillegg pågår det nasjonale aktiviteter for å 
etablere felles terminologi basert på Snomed CT. Dette betyr blant annet at kodeverk som benyttes 
i beskrivelser av kliniske variable får en enda bedre nasjonal forankring, og styrker forståelse av 
data på tvers av kilder. 

 

• Overføring av data til registre: Mye tyder på at FHIR vil være sentral standard for overføring av data 
til sentrale registre. Kunsten vil være å unngå for stor grad av mapping av data fra datamodell og 
datatyper i de tre helseregionene til registrene. Dette er nok et arbeid i flere trinn der en på lang 
sikt forhåpentligvis kan benytte arketyper direkte i de relevante FHIR-ressursene. 

 

• Brukervennlighet: Det må sikres at rapporteringen er så lite tidkrevende som mulig. Ideelt skal 
denne baseres på registreringer som allerede er gjort gjennom pasientforløpet og da som en 
naturlig del av klinikernes arbeidsverktøy. Overføringen må være så automatisk som mulig. 

 
Støtten for disse mulighetene ligger i DIPS Arena. 
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4 Oppdaterte rammer, målsettinger og avgrensninger 
Planen er basert på felles rammer som legges til grunn for utvikling av PAS/EPJ for de 3 RHF-ene. Basert på 

rammene, er det gitt noen overordnede målsettinger og noen avgrensninger for planen. I arbeidet med 

planen er det også identifisert noen problemstillinger som må følges opp av alle de 3 RHF-ene i fellesskap. 

Det er nedenfor definert målsettinger og avgrensinger i lys av utviklingen fra 2017 til 2018 og i lys av 

planer fremover. Det er nedenfor også pekt på noen tema som bør følges opp av alle de 4 RHF-ene og 

temaer som bør følges opp nasjonalt.  

 

4.1 Rammer 

De 3 RHF-ene er fremdeles av det syn at det per i dag er uhensiktsmessig å legge konkrete interregionale, 

forpliktende og formaliserte planer for en periode utover det tidspunkt at DIPS Arena skal være ferdigstilt. 

De 3 RHF-ene arbeider nå med gjennomføring av pilotering av løsningen. Det er ventet at pilotering vil 

starte i 1. halvår 2019. Av disse grunner vil denne planen derfor ha en horisont ut 2019. Det gode 

samarbeidet som er etablert mellom programmene er et viktig grunnlag som vil bli videreført. 

 
 

4.2  Målsettinger 

De 3 RHF-ene har gjennomgått de overordnede målsettingene som ble etablert for første 

versjon av planen og videreført disse med noen justeringer. Følgende overordnede 

målsettinger legges til grunn for felles prosjektaktiviteter mellom de 3 RHF-ene framover; 

 

 

1. Felles koordinert oppfølging av DIPS for å få mer kundemakt og en tydeligere 
prioritering av produktutviklingen. 

2. Redusert variasjon i konfigurering og oppsett av DIPS Arena for mer effektiv 
forvaltning og videreutvikling av løsningen. 

3. Redusert variasjon i krav til funksjonalitet for å forenkle produktutviklingen og forbedre 
brukeropplevelsen. 

4. Felles grensesnitt mot nasjonale tjenester for å redusere utviklingsbehov og risiko 
for feil. 

5. Felles grensesnitt mot likeartede regionale tjenester for å redusere 
utviklingsbehov. 

6. Overordnet koordinering av planer for innføring av nye versjoner av DIPS Arena. 
Arbeidsfordeling av testing og pilotering for å redusere samlet arbeidsinnsats. 

7. Felles tilnærming til arbeidet med overgang til strukturert journal, herunder felles 
innsats knyttet til utvikling av arketyper.  

8. Felles initiativ for å etablere en løsning for deling av dokumenter/innsyn i 
dokumenter på tvers av løsninger. Dette vil være av verdi innenfor et av RHFene 
(Helse Sør-Øst) og vil være av verdi på tvers av de tre RHF-ene og danne grunnlag 
for deling på tvers av omsorgsnivåene.  

9. Regionene vil utveksle informasjon om vurderinger knyttet til overlappende 
funksjonalitet i de sentrale kliniske systemene PAS/EPJ og elektronisk kurve- og 
medikasjonsløsning (og medikamentell kreftbehandling), samt eventuelt 
systemer for klinisk logistikk og regionale billedarkiv. Dette kan gi grunnlag for 
felles drøftinger om målbilde for plassering av ulik funksjonalitet, noe som igjen 
kan ha betydning for aktuelle grensesnitt mot nasjonale løsninger. 
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Det langsiktige målbildet er å arbeide mot en felles samordnet PAS/EPJ for de tre regionene, slik at vi får 

en god samhandling med primærhelsetjenesten i tråd med målsettingene i «Én innbygger – én journal». 

 
 

4.3 Avgrensninger 
Følgende avgrensninger vil legges til grunn for felles aktiviteter; 
 

• Overordnet koordinering av utrullingsplaner vil samstemmes mellom regionene og DIPS, men detaljert 
koordinering av utrulling av nye versjoner av DIPS Arena i de tre RHF-ene er det ikke realistisk eller 
hensiktsmessig å etablere. 

• Løsning for innsyn på tvers av databaser vil utvikles for deling av informasjon jfr. Nasjonal e-
helsestrategi tiltak #5.3, og vil koordineres mellom de tre RHF-ene. Men, konsolidering av løsninger på 
tvers av de 3 RHF-ene vil ikke gjennomføres i denne planperioden. 

• Planer for utrulling av andre kliniske systemer relatert til PAS/EPJ, primært løsninger for kurve- og 

legemiddelhåndtering og regionale billedarkiv vil ikke koordineres mellom de tre RHF-ene. 

 
 

4.4 Tema som bør følges opp av alle RHF-ene sammen 
«En innbygger – en journal» dreier seg i sin essens om at informasjon (journalinnhold) fra alle relevante 
kilder skal gjøres tilgjengelig samlet for pasient/innbygger og behandler ved tjenstlig behov, for å 
understøtter gode pasientforløp med tilhørende beslutningsstøtte. Det nasjonale målbildet på kort og 
mellomlang sikt viser at det er behov for å tenke alternative tilnærminger for deling av journalinformasjon 
innenfor og mellom helseregionene. Tilsvarende gjelder for deling av journalinformasjon mellom 
omsorgsnivåer, da 95 % - 98 % av pasientforløpene forgår i et samarbeid mellom omsorgsnivåene innenfor 
en region. 
 
Det er innledningsvis behov for å rydde noe i begreper som benyttes, jfr. nedenfor;  
 

• Informasjonsdeling mellom enheter i helsetjenesten kan betraktes som er overordnet begrep som 
representerer essensen i «En innbygger – en journal». Ved å dele gjøres pasientens journalinformasjon 
tilgjengelig for helsepersonell med tjenstlig behov. Vi kan dele ved å sende eller hente 
informasjonsobjekter til aktuell lokalisasjon/aktuelt IT-system (noe som ofte medfører duplisert 
lagring), eller ved å la noen oppsøke og få tilgang til informasjonsobjekter i originalkilder 
(innsyn/visning uten duplisering). Vi kan dele dokumenter som helhetlige objekter («dokumentdeling») 
eller dele spesifikke informasjonselementer på andre formater («datadeling»). Datadeling vil i det 
vesentlige dreie seg om strukturert informasjon. Begrepet «Tilgang på tvers» er synonymt med det 
begrepet som her er introdusert som informasjonsdeling mellom enheter. Informasjonsdeling er 
vedtatt i den nasjonale strategi og tiltaksplanens innsatsområdene #5.x 
 

• Journalinnsyn er det mest presise begrepet for løsningen Helse Sør-Øst har vedtatt å innføre, en 
løsning som funksjonelt sett gir dokumentdeling. I løsningen vil helsepersonell få mulighet for å gjøre 
innsyn i journaldokumenter fra andre helseforetak i regionen, ved at det gis lesetilgang til innhold fra 
originalkilder – uten duplisering. En prinsipielt tilsvarende innsynsløsning planlegges i kjernejournal, 
med mulighet for deling mellom helseregioner, omsorgsnivåer og andre aktører i helsetjenesten (f.eks. 
avtalespesialister, privat-ideelle virksomheter). Helse Sør-Øst er hovedsamarbeidspart i kjernejournal-
prosjektet. Direktoratet for e-helse har også valgt å bruke begrepet journalinnsyn for helsepersonell 
(parallelt til innsyn i egen journal for innbyggere). Journalinnsyn er altså en delmengde av begrepet 
informasjonsdeling som er nærmere forklart ovenfor. 
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Informasjonsdeling kan gjøres ved proaktiv utlevering/utveksling av journalinnhold (f.eks. dokumenter) for 
oppbevaring av en kopi i en eller flere instanser, hvor innbygger eller helsepersonell kan gis tilgang til å lese 
informasjonen. Alternativt kan journalinnhold deles ved at den som har behov for informasjon gis mulighet 
for å lokalisere og oppsøke informasjonen der den finnes i en eller flere aktuelle originalkilder, og får 
mulighet for lesevisning/presentasjon av relevant innhold ved journalinnsyn.  
 
Aktuelle datatyper for deling i andre formater enn dokumenter kan være informasjon om 
henvisningsperioder, kontakter og pasienttimer (historikk og planlagt aktivitet), medisinsk koding, 
legemiddelinformasjon og prøvesvar. Slik informasjonsdeling vil kunne understøttes av 
forløpskomponenter slik definert av HL7, og bør baseres på etablerte internasjonale standarder. Eksempler 
på dette er tradisjonelle meldinger, IHE XDS og FIHR, som åpner for deling av dokumenter og data mellom 
systemer. På denne måten kan aktiviteter som gjennomføres nå, bidra til å understøtte de 
samhandlingsløsninger som velges ved Nasjonal kommunal løsning. 

 

De tre RHF-ene mener dette er aktiviteter som bør involvere alle RHF-ene, i lys av at slik deling av 
informasjon (i første omgang dokumenter) også antas å være av betydning for Helse Midt-Norge.  
 

 

4.5 Nye tema som bør følges opp nasjonalt  
Økt strukturering av EPJ vil bidra til at innhold bedre kan gjøres tilgjengelig for ulike formål som kunnskaps- 
og beslutningsstøtte, kvalitetsarbeid og forskning, samt analyse og rapportering.  
 
1. For at EPJ innhold skal være tilgjengelig for slike formål, lokalt/regionalt/nasjonalt, vil det kreve at 

informasjonen lagres på standardiserte formater som kan aksesseres via relevante tekniske grensesnitt, 
fra ulike applikasjoner og plattformer. Regionene vil arbeide for at leverandøren gjør ulike typer 
innhold tilgjengelig på hensiktsmessige formater via moderne og standardiserte grensesnitt (inkludert 
publisering av nødvendig teknisk informasjon for utvikling hos samarbeidende løsninger). De tre RHF-
ene vil legge nødvendig ontologistandardisering til grunn for arbeidet, herunder også innføring av 
Snomed CT. 
 

2. Videre vil regionene gjøre vurderinger av hvordan vi hver for oss, felles og i nasjonale fora (der også 
Helse Midt deltar) på hensiktsmessig måte kan arbeide med strukturering av EPJ og tilrettelegging for 
bedre og økt utnyttelse av innholdet.  
 
Sentrale problemstillinger som bør diskuteres er:  
a. Aktiv involvering av klinisk personell som må ha ansvar for faglig strukturering knyttet til 

registrering og utnyttelse av journalinnhold (prosess-/kunnskaps-/beslutningsstøtte). Finne balanse 
mellom strukturering på fellesnivå og fagspesifikt nivå, og mellom strukturering på fellesnivå 
(nasjonalt/regionalt) og andre nivåer av virksomheter/enheter i helsetjenesten. 

b. Beslutningsprosesser og ansvarsforhold i medisinskfaglig forvaltning og bruk av 
masterdata/kodeverk og innholdsstrukturer (herunder SNOMED CT og arketyper). Samarbeid med 
øvrige aktører, som Direktoratet for e-helse, NIKT og andre, om å ta i bruk Snomed CT og utvikle 
arketyper på hensiktsmessig vis. 

c. Hensiktsmessig nivå for standardisering av informasjonsflyt og arbeidsprosesser, for best mulig å 
støtte effektive og trygge pasientforløp for ulike pasientgrupper. Dette må baseres på 
arkitekturarbeid med informasjonsmodeller og prosesskartlegging. Utvikling av funksjonell 
systemstøtte for ulike typer pasientforløp (f.eks. pakkeforløp).  

d. Kompetanse- og opplæringsbehov for medisinsk personell og teknisk forvaltning. Systemstøtte for 
funksjonell forvaltning: enkel tilgang til felles grunndata, kodeverk og hensiktsmessig 
verktøy/funksjonalitet for konfigurasjon og vedlikehold av registreringsflater, visningsoppsett og 
regelsett 
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e. Målbildeavklaringer for plassering av ulike typer innhold i relevante applikasjoner (PAS/EPJ, 
kurve/medikasjonsløsning, etc.) 

f. Retningslinjer og målbilde for eksport til datavarehus og medisinske kvalitetsregistre 
g. Samspill med funksjonalitet for avanserte søk i ustrukturert og strukturert innhold (kunstig 

intelligens og algoritmer) 
h. Tilgangsstyring for spesifikke strukturerte innholdselementer (enkeltvis, typer/formater, etc.) 

 

Innen disse områdene vil det være nyttig med et nasjonalt samarbeid og vi ser gjerne at Direktoratet for e-
helse tar en tydelig rolle i å koordinere dette, samt utøve en tydelig normerende funksjon der dette er 
hensiktsmessig.  
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5 Status felles innsatsområder 
Det ble i rapporten I 2017 pekt på en del felles innsatsområder som er nødvendige for å realisere 
målsettingene som er beskrevet i kapittel 4.2 over. 

 
 

5.1 Felles/koordinert leverandørstyring 

De 3 RHF-ene har tatt grep for å sikre best mulig resultater av generasjonsskiftet (overgangen fra DIPS 

Classic til DIPS Arena) for dette kjernesystemet for helseforetakene. Det foreligger nå en versjon av 

Arena som dekker et helhetlig behov for pasientbehandling og sykehusdrift. DIPS har også presentert 

en strategi for overgang fra Classic til Arena som gir mulighet for en mer fleksibel og mindre risikofylt 

overgang. 

 

Vi konstaterer også at det også har blitt gjennomført en omstrukturering på eiersiden i selskapet. 
 

Det strategiske samarbeidet med DIPS AS, som ble etablert primo 2017, videreføres frem til det 

tidspunkt det er gjennomført en vellykket leveranse av en versjon av DIPS Arena som inneholder 

funksjonalitet som gjør løsningen komplett.  
 
 
5.2 Samarbeid om utvikling, testing, pilotering og innføring av DIPS Arena 

RHF-ene har hver sine prosjekter som aktivt jobber for å vurdere om funksjonaliteten og kvaliteten 

(verifisering av løsningen) i DIPS Arena er god nok for pilotering/utprøving og innføring. 

Prosjektene gjør samtidig praktiske forberedelser og planlegger pilotering, med forventet oppstart 

av aktiv pilotering i 2019.  

 

Oppstart av pilotering og innføring vil forutsette at resultatene av verifiseringen vurderes som 

tilfredsstillende, slik at det gir regionene tilstrekkelig trygghet til å fatte nødvendige vedtak om 

innføring. Tidligste oppstart av innføringsaktiviteter i vesentlig omfang (utover funksjonalitet for 

pakkeforløp rus/psykiatri, selvinnsjekk og betaling, samt utvalgt tidligere pilotert funksjonalitet) vil 

være medio 2019.  

 

Prosjektene har i 2018 gjennomført en serie samarbeidsmøter seg imellom og med DIPS om 

relevante tema knyttet til utvikling og ferdigstilling av DIPS Arena, og det er planlagt regelmessige 

samarbeidsmøter fremover. Fra september 2018 vil Diakonhjemmet delta i samarbeidsmøter og 

informasjonsutveksling. Aktuelle tema har vært/vil være: 

 

• Utveksling av erfaringer fra systematisk kvalitetsgjennomgang av produktet, herunder 

informasjon om feil, mangler, endringsønsker og behov. Dette foregår mellom 

prosjektledere, og ved behov mellom spesifikke fagmiljøer. 

• Samordnet formidling og gjennomgang av prioriterte krav i møte med DIPS og felles 

diskusjon før tilbakemelding på «Veiledning for overgang til DIPS Arena» utarbeidet av DIPS. 

Regionene legger spesiell vekt på at DIPS må sørge for akseptabel funksjonalitet for 

personell som i en periode må utføre oppgaver både i Classic og Arena.  

• Utveksling av informasjon om planer for pilotering av ny funksjonalitet som først vil gjøres av 

ett av RHF-ene som hovedansvarlig. Dette inkluderer blant annet funksjonalitet for 

selvinnsjekk og betaling (Helse Nord, innføring er startet), funksjonalitet for innsyn i 

journaldokumenter mellom helseforetak og til primærhelsetjenesten (Helse Sør-Øst, 

gjennomføring regionalt er vedtatt) og funksjonalitet for rekvirering patologi (Helse Vest). I 
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tillegg vil Diakonhjemmet være de første til å høste erfaringer fra innføring av Arena i stort 

omfang. De planlegger oppstart for brukere i psykisk helsevern fra november 2018 og 

deretter til brukere i somatikk fra mars 2019. 

• Utveksling og dialog om planer for innføring av nye versjoner av DIPS Arena, med mulighet for 
koordinering som sikrer hensiktsmessig ressursinnsats i regionene og hos DIPS. 

• Regionene vil fremover søke økt samarbeid om utviklingsdialog med DIPS, der 

helsepersonell fra regionene involveres i felles diskusjoner og dialog med DIPS om behov og 

utviklingsretning for ulike typer funksjonalitet. Regionene vil søke å koordinere seg når det 

gjelder tema/funksjonalitet som prioriteres, samtidig vil man etterspørre en systematisk 

oversikt over planlagt utviklingsarbeid i DIPS og deres behov for dialog med 

brukerrepresentanter.  

• Arketypeutviklingen følges opp interregionalt via Nasjonal IKT HF sitt redaksjonsutvalg for 
arketyper, samt via regionale forvaltningsorganisasjoner. 

• Deler av arbeidet i Nasjonal IKT sitt fagforum for EPJ vil være av relevans for samarbeidet mellom 
de 3 RHF-ene knyttet til DIPS Arena. 

 

 

5.3 Felles grensesnitt mot nasjonale løsninger – Nasjonal e-helsestrategi 2017-2022 

Det foregår nå en endring i hvordan sektoren fremtidig skal avlevere informasjon både til nasjonale 

registre og til ulike nasjonale fellesløsninger. Her har spesialisthelsetjenesten i betydelig grad finansiert 

opp, understøttet og vært en pådriver for den endringen som nå pågår. Det er sterkt ønskelig å 

modernisere grensesnittene opp mot de nasjonale løsningene slik at avlevering av data håndteres mer 

hensiktsmessig enn i dag.  En slik utvikling er i spesialisthelsetjenestens interesse da flere av disse 

grensesnittene også kan gjenbrukes til å styrke den interne samhandlingen mellom egne interne systemer 

(eks. HL7 FIHR). 

 

Den Nasjonale e-helsestrategien gjeldende for perioden 2017-2022 beskriver i kapittelet «Felles 

grunnmur for digitale tjenester» 5 ulike innsatsområder, hvorav innsatsområde #5.3 berører 

tilgjengeliggjøring av data. 

   

Etter de tre RHFenes mening er den satsingen som nå pågår en delmengde for realisering av de nasjonale 

målbildene – «Én innbygger - én journal». Noe som det tilsvarende pekes på i handlingsplanen for den 

nasjonale e-helsestrategien; «Tiltak: Etablere felles samhandlingsarkitekturer for ulike måter å dele 

informasjon på».  De grunninvesteringer som vil gjennomføres i strategiperioden 2017-2022 må av 

Direktoratet for e-Helse sikres gjenbruksverdi for realisering av de konsepter som foreligger.  

 

Foreløpig er de tre helseregionene derfor noe spørrende til hvorfor målbildene i stor grad behandles som 

gjensidig utelukkende når fundamentet for realisering uansett vil kreve realisering av nye former for 

elektronisk samhandling.  Det må forutsettes at Direktoratet for e-Helse legger til grunn i de ulike 

konseptutredninger, utvikling og gjenbruk av internasjonale standarder som i sin form i størst mulig grad 

kan gjenbrukes uavhengig av valgt konsept.  De tre helseregionene mener sektoren uansett vil stå foran 

en lengre transformasjonsfase som vil inneholde utvikling av ulike samhandlingsløsninger som i dag 

muligens er i for stor grad isolert til beskrivelsen av ulike konsepter.    
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Det er fire hovedområder knyttet til felles grensesnitt mot nasjonale løsninger. 
 

1) Deling av journal mellom virksomheter 
Deling av journalinformasjon mellom virksomheter er et av grepene som pekes på i e- helsestrategien. I regi 
av FIA programmet arbeides det nasjonalt med å spesifisere referansearkitektur for dokument- og 
datadeling/innsyn. 
 

 
 
Helse Sør-Øst har i egen regi startet arbeidet med en løsning for informasjonsdeling i form av journalinnsyn 
mellom helseforetakene i regionen, og har bestilt tilpasninger/utvikling i relevante brukerflater og 
grensesnitt i DIPS. I tillegg er Helse Sør-Øst hovedsamarbeidspartner med Direktoratet for e-helse i et 
prosjekt for «Journalinnsyn for helsepersonell via kjernejournal» (for mer om det praktisk samarbeidet – se 
kapittel 6.3, om informasjonsdeling). Målet i kjernejournalprosjektet er at informasjon (i første omgang 
dokumenter) skal kunne deles mellom ulike helseforetak, helseregioner, omsorgsnivåer og andre kilder 
som privat-ideelle organisasjoner. Deling vil skje ved at aktørene ved oppslag i kjernejournal kan få oversikt 
over journalinnhold fra relevante kilder i hele helsetjenesten, og via brukergrensesnittet i kjernejournal 
kunne gjøre innsyn med lesevisning av aktuelle dokumenter fra originalkildene. Helse Sør-Øst vil i 
forbindelse med dette samarbeidet bidra til at det gjøres nødvendige tilpasninger/utvikling i relevante 
grensesnitt i DIPS. 
 
Helse Sør-Øst har utarbeidet, og sammen med kjernejournalprosjektet videreutviklet, et antall 
brukerscenarier for å beskrive hvordan regionalt og nasjonalt dokumentinnsyn kan dekke behov for deling 
av journalinformasjon. Overordnet omhandler det behov i møter med ny pasient (akuttmottak, legevakt, 
etc.) og behov knyttet til samhandling i en rad av pasientmøter gjennom pasientforløp over tid (innenfor 
spesialist- eller primærhelsetjenesten, eller i skifter og samspill mellom omsorgsnivåer). 
 
Regionene deltar sammen med blant annet Helse Midt-Norge og representanter fra kommunesektoren i 
referansegruppen for prosjektet for journalinnsyn via kjernejournal. For journalinnsyn i dokumenter vil det 
på nasjonalt nivå avgrenses et hensiktsmessig omfang av innhold som kan deles, og det bør arbeides mot et 
hensiktsmessig nivå for standardisering av journalstruktur og sentrale dokumenttyper for å lette 
gjenfinning av ulike typer relevant informasjon. Videre vil det være aktuelt å vurdere om dokumentdeling 
(eller annen datadeling) kan understøtte behov knyttet til samhandling for digital patologi. 
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2) E-resept 
I dag benytter Helse Nord og Helse Sør-Øst forskrivingsmodul fra DIPS ASA i e-reseptkjeden, mens Helse 
Vest benytter den nasjonale forskrivingsmodulen tilgjengeliggjort av e-resept. Helse Vest sin bruk av den 
nasjonale forskrivingsmodulen er å betrakte som en midlertidig løsning hvor planen til regionen på sikt er å 
ta i bruk DIPS Arena sin løsning for e-resept forskriving. De tre helseregionene vil samarbeide med 
Direktoratet for e-helse om hvorledes data skal avleveres til e-reseptløsningen gjennom sentral 
forskrivningsmodul og gjenbrukes både på kjernejournalplattformen og helsenorge.no. I dette ligger også 
hvordan samhandlingskjeden knyttet til e-resept blir helhetlig gjennom behandlingsforløpet og går naturlig 
inn i arbeidsprosessene til klinikerne. Pasientens legemiddeliste (PLL) er en viktig løsning for å heve 
datakvaliteten i samhandlingskjeden for legemidler i sektoren. Løsningen vil inngå som en del av helheten 
knyttet til e-resept og kjernejournal og skal støttes opp av løsningene de tre helseregionene har innen 
området. 
 
Helse Vest er i dialog med Direktoratet for e-helse om en mulig begrenset utprøving av løsningen for 
pasientens legemiddeliste (PLL) i Bergens-regionen. Helse Sør-Øst deltar i medisinskfaglig 
rådgivningsgruppe for PLL (Direktoratet for e-helse), der også løsning for sentral forskrivningsmodul (SFM) 
diskuteres. I tilknytning til dette har fagpersoner som arbeider med en prosjekt-/analyseaktivitet for 
legemiddelhåndtering i Helse Sør-Øst (på tvers av systemer) deltatt i diskusjoner og informasjonsutveksling. 
 
Forskrivningsmodulen i DIPS Arena er en del av produktet medikasjon. DIPS Arena medikasjon er en sentral 
modul både for i bruk i Arena men også i samspill med kurvesystemet Metavision som en del av en 
samstemmingsprosess og for å realisere pasientens legemiddelliste.  
 
3) Kritisk informasjon 

Direktoratet for e-helse har utarbeidet en standard for kritisk informasjon gjennom arbeidet med 

kjernejournal og har nylig publisert tekniske tjenester for samhandling for dette.  Grunnlaget er nå således 

etablert til at man kan arbeide frem en mer konsistent, samhandlende og robust løsning for kritisk 

informasjon i sektoren. De tre helseregionene vil i fellesskap være pådrivere mot DIPS og andre aktuelle 

leverandører for å få på plass løsninger som samordner denne informasjonen både internt og mot de 

nasjonale løsningene, og vi deltar sammen med blant annet Helse Midt-Norge i en felles rådgivende 

faggruppe for Direktoratet for e-helses arbeid med kjernejournal.   

 
4) Felles grunnmur for digitale tjenester  

De tre regionale helseforetakene har i prosessen rundt etablering av gjeldende e-helsestrategi for 

perioden 2017-2022 vektlagt området «Felles grunnmur for digitale tjenester» særskilt (innsatsområde 

#5.x).  Det er en erkjennelse fra de regionale helseforetakenes side at uavhengig av de nasjonale 

målbilder som realiseres i fremtiden, vil realiseringen av innsatsområdene 5.1-5.5 representere 

nødvendige teknologiske «byggeklosser» for målbildene. Innsatsområdene er som følger: 

• Innsatsområde #5.1: Bedre styring, tilrettelegging og oppfølgning av meldingsutveksling 

• Innsatsområde #5.2: Tilrettelegge for identitets- og tilgangsstyring for personell og innbygger 

• Innsatsområde #5.3: Tilrettelegge for å gjøre data og funksjoner tilgjengelig for andre 

applikasjoner og tjenester 

• Innsatsområde #5.4: Tilrettelegge for høy tilgjengelighet ved bruk av mobile tjenester og enheter 

• Innsatsområde #5.5: Tilrettelegge for moderne IKT-løsninger ved å forberede innføring av nye 

helsefaglige kodeverk og standarder 
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De tre RHF-ene ser med bekymring på at diskusjoner rundt ulike nasjonale målbilder synes å fjerne det 

strategiske ledelsesmessige fokuset bort fra «grunnmursarbeidet» for tilsvarende realisering av de ulike 

nasjonale målbildene slik som for eksempel Nasjonal kommunal løsning.  Det samme gjelder forståelsen 

av «grunnmuren» som forutsetning for realisering av en rekke andre tiltaksområder i strategiplanen, 

blant annet innsatsområdene: 

 

• Innsatsområde #2.1: Involvere innbygger i planlegging og gjennomføring av helsehjelp 

• Innsatsområde #2.2: Sikre kontinuitet i ansvarsoverganger 

• Innsatsområde #2.3: Dele oppdaterte legemiddelopplysninger gjennom hele pasientforløpet – på 

tvers av organisasjoner 

• Innsatsområde #2.4: Dele viktige helseopplysninger i den akuttmedisinske kjeden 

• Innsatsområde #3.1: Forenkle innrapportering og uthenting av data fra helseregistre 

• Innsatsområde #4.1: Legge til rette for raskere spredning og innovasjon av velferdsteknologi i 

helse- og omsorgstjenesten 

 

En god strategisk styring innebærer etter vår mening en sterk prioritering av innsatsområdene 5.1-5.5 

nevnt ovenfor. Både vedrørende realisering av de kortsiktige ambisjoner beskrevet i strategiplanen 

gjeldende frem til 2022, men også som risikoreduserende tiltak for de pågående aktiviteter i 

Helseplattformen og ny Nasjonal kommunal løsning.   

 

Realiseringen av den nasjonale e-helsestrategien skal danne grunnlaget for realisering av ulike nye 

samhandlingsløsninger, både mot pasient og mellom aktørene i sektoren. Under synliggjøres et 

mulighetsrom som de tre helseregionene mener eksisterer basert på ulike pågående tiltak, samt tiltak 

som vil komme gjennom realisering av den nasjonale e-helse strategien. Tiltakene under er allerede i dag 

sterkt etterspurt av sykehusene i spesialisthelsetjenesten og delvis under konseptutredning eller utvikling 

gjennom Digitale innbyggertjenester spesialisthelsetjenesten (DIS) og Direktoratet for e-Helse.  Disse er 

også vesentlig for en nødvendig modernisering av den offentlige helsetjeneste, eksemplifisert ved flere 

sykehus sine ønsker om etablering av «Digitale poliklinikker» for utvalgte pasientgrupper.  For en videre 

utvikling av helsesektoren er det viktig at ambisjonene i den nasjonale e-Helsestrategien utarbeidet av 

Direktoratet for e-Helse oppfylles så raskt som mulig da dette representerer nødvendige «byggeklosser» 

for lokal virksomhetsforbedring. 
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5.4 Felles grensesnitt mot relevante regionale løsninger 

De tre helseregionene har en noe avvikende portefølje av systemer som samhandler med kjernesystemet 

DIPS. Dette hindrer dog ikke de tre regionene å samarbeide rundt de integrasjonsgrensesnitt som utvikles.  I 

dag skjer slik utvikling hovedsakelig i ulike prosjekter hvor det er gode uformelle dialoger mellom 

regionene. Erfaringsmessig har regionene hatt en høy gjenbruksverdi for de grensesnitt som er utviklet for 

intern samhandling (DIPS grensesnitt). Helse Nord, Helse Vest og Helse Sør-Øst ønsker å styrke et slikt 

samarbeid ytterligere, men innenfor dagens tidsrammer slik at fremdriften for ulike prosjekter ikke trues 

eller stopper opp.  Samarbeidet mellom Helse Sør-Øst og Helse Nord rundt integrasjoner mellom PAS/EPJ 

og kurve/medikasjonsløsning er et slikt eksempel. Dette vil også være grensesnitt som Helse Vest kan 

benytte seg av i tilsvarende samhandling med den elektroniske kurveløsningen fra Meona. 

 

Videre har Helse Vest RHF, Sykehuset Østfold HF og Nordlandssykehuset HF valgt løsning fra Imatis for 

Innsjekk og betaling, mens Helse Nord har valgt DIPS sin løsning. Dog skal Nordlandssykehuset HF ta i bruk 

DIPS løsning på et senere tidspunkt.  Her vil Helse Vest og øvrige kunder kunne samarbeide om 

integrasjonsgrensesnitt og arbeidsflyt mot DIPS knyttet til dette, og alle tre regionene kan samarbeide om 

Innsjekk og betalings-integrasjoner, samt arbeidsflyt mot radiologiløsningene. 

 

De nasjonale prinsipper for data og dokumentdeling utledet av arbeidet med realisering av nasjonal e-

helsestrategi, vil naturlig nok i størst mulig grad gjenbrukes i de regionale grensesnitt. 
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6 Status og planer regionalt og felles 
Det er i dette kapittelet gitt en kort oppsummering av status og gjeldende planer knyttet til PAS/EPJ for 

hvert av de 3 RHF-ene for perioden ut 2019. Det er i tillegg korte oppsummeringer av de videre planene 

for de regionale kliniske løsningene utover 2019. 

 
 

6.1 Helse Vest RHF 
Alle helseforetakene i Helse Vest samt de private, ideelle institusjonene innenfor somatikk, psykiatri og rus i 
regionen har benyttet DIPS Classic etter innføring i perioden 2008 – 2011. 
 
Helse Vest har hatt én konsolidert DIPS-database siden 2015 og fra 2016 er det etablert en 
regional løsning for felles informasjon med tilgang til journaldokumentasjon for grupper av helsepersonell 
på tvers av foretakene. Fra 2016 har pasienten hatt tilgang til egen journal og logg over 
oppslag i egen journal via nettportalen helsenorge.no. 
 
Helse Vest har organisert overgangen til DIPS Arena (ODA) som et eget prosjekt underlagt HELIKS-
programmet (Helhet i kliniske system). Programmet har et målbilde hvor «Helse Vest benytter felles 
regionale EPJ-system som støtter opp under helhetlige og standardiserte kliniske arbeidsprosesser». 
Programmet omfatter regionale løsninger for bl.a. digitalt mediearkiv (DMA) (bilder, video, ultralyd mm.), 
radiologi, EKG-database, CheckWare (skjemaløsning), elektronisk kurve- og medikasjonsløsning (KULE) samt 
DIPS Arena. 
 
De regionale prosjektene Digitalt mediearkiv, Regional EKG og CheckWare er avsluttet/under avslutning. 
Det gjenstår noe arbeid med lokal innføring, men alle foretakene har tatt løsningene i bruk. Det 
gjennomføres også en regional konsolidering av de radiologiske løsningen (RIS/PACS) til en felles radiologisk 
løsning. De radiologiske bildene og videoene vil lages i DMA (også levert av SECTRA). Helse Vest har opsjon 
for utvidelse av DMA til også å inkludere digital patologi. Ved dette vil Helse Vest ha et komplett digitalt 
mediaarkiv koblet med DIPS for tilgangsstyring etter samme regler som for tilgang til EPJ.  
 
Helse Vest valgte Meona som elektronisk kurve- og medikasjonsløsning i 2014, og etablerte KULE- 
prosjektet (Kurve og legemiddelhåndtering) med ansvar for innføring. Innføringen av elektronisk 
sengepostkurve startet i 2015. Pr. september 2018 har 71% av ansatte i somatiske sengeposter og mer enn 
50% av ansatt i psykiatriske sengeposter tatt kurven i bruk. Dette omfatter tilnærmet alle ordinære 
somatiske sengeposter i alle HF og private, ideelle institusjoner i Helse Vest, inkludert akuttmottak og noen 
intensivenheter. Innen utgangen av 2018 vil også alle de psykiatriske postene ha tatt i bruk Meona. Det 
pågår arbeid med spesialkurver/ intensivkurve/barn/ preoperativ/dialyse/poliklinikk mm., i tillegg til løsning 
for legemiddellogistikk og kjemoterapi. 
 
DIPS Arena Våren 2017: Gjennomgang versjon 17.1 

ODA-prosjektet organiserte og gjennomførte en serie gjennomganger av Arena 17.1 og overleverte en 
evalueringsrapport juni 2017 for dette arbeidet. Grunnlaget for evalueringsrapporten var foreløpig 
brukerdokumentasjon av Arena 17.1., demoer av enkeltmoduler fra DIPS samt skriftlig og muntlig dialog 
med DIPS AS. Formålet med evalueringen var å vurdere om Arena 17.1 kunne egne seg for videre pilotering 
i Helse Vest. DIPS AS kvalitetssikret evalueringsgruppens funksjonelle beskrivelse.  
 

Konklusjon ble at DIPS Arena versjon 17.1. fortsatt fremstod som uferdig. Evalueringsrapporten anbefalte 
derfor at det ikke burde piloteres på Arena 17.1 i Helse Vest. 
 

Det ble med bakgrunn i dette utarbeidet en revidert prosjektplan for Prosjekt Overgang til DIPS Arena. 
Planen la til grunn pilotering på versjon 17.2 våren 2019, og skal danne grunnlag for plan for videre utrulling 
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og pilotering i Helse Vest. Revidert plan ble godkjent av styringsgruppe juni 2017.  
 

DIPS Arena Høsten 2017: Verifikasjon versjon 17.1 

Arena 17.1 ble installert i utviklingsmiljø i Helse Vest. Dette for å kunne gjøre en systematisk 
kvalitetsgjennomgang og verifisering av løsningen. Formålet med verifisering av Arena 17.1 var å vurdere 
løsningen og gi tilbakemeldinger til leverandøren for på denne måten å bidra til at de neste versjonene av 
Arena skulle bli bedre og i større grad ivareta Helse Vest sine behov.  
 
Arbeidsgruppene identifiserte en del mangler i versjon 17.1. Disse ble formidlet til DIPS AS sammen med 
flere endringsønsker med fokus på brukervennlighet.  
 

DIPS Arena Våren 2018: Verifikasjon versjon 17.2.0 og 17.2.1 

Arena 17.2.0 ble installert i utviklingsmiljø i februar og Arena 17.2.1 i april. Det ble gjennomført verifisering 
av disse versjonene etter samme modell som for 17.1 høsten 2017.  
 
Vurdering av resultatene ble gjort i samarbeid med Helse Nord. Det ble utvekslet funn og endringsønsker. 
På bakgrunn av arbeidet ble det utarbeidet en evalueringsrapport i Helse Vest der endringer i de ulike 
elementene i løsningen ble beskrevet og kommentert. Mange elementer ble vurdert til å være 
tilfredsstillende for pilotering, men det ble også gjort funn som krevde endringer fra DIPS AS for at 
løsningen skulle være god nok for pilotering. Det ble gjort avtaler med leverandøren om disse endringene. 
Prosjektplanen ble revidert med utgangspunkt i oppdaterte forutsetninger og godkjent i styringsgruppe i 
juni 2018. Ny plan omfattet verifisering av omtankeområdene og planlegging/gjennomføring av to piloter 
av DIPS Arena FOCA1  høsten 2018 og våren 2019. 
 
DIPS Arena Høsten 2018: Test av versjon 17.2.2 

Arena 17.2.2 ble mottatt fra DIPS AS i juni, med påfølgende installasjon i testmiljø. Denne inneholder i 
hovedsak det som etter planen skal piloteres våren 2019. Denne versjonen blir konfigurert og det blir 
gjennomført strukturert testing av all funksjonalitet, gjelder både Arena og Classic samt integrasjoner. I 
september blir versjon 17.2.3 levert med noen rettinger og noe nytt. 
 
På bakgrunn av testing høsten 2018 vil det blir utarbeidet en testrapport som vil ligge til grunn for 
vurdering og beslutning om oppstart av de planlagte pilotene i Helse Vest. 
 
Prosjektet/programmet har også aktiviteter knyttet til planlegging av innføring av pakkeforløp psykiatri/rus, 
nye meldinger fra Folkeregisteret, pasientens legemiddelliste.  
 
DIPS Arena Våren 2019: Pilotering av versjon 17.2 

Det er planlagt piloter for basisfunksjonalitet i DIPS Arena ved to av helseforetakene i Helse Vest. Hver av 
pilotene vil omfatte sengepost(er) og poliklinikk(er)med planlagt oppstart i hhv. februar og april. 
 
Det er laget en ny modul for bestilling av «tjenester» i Arena (AOM). Da denne først blir tilgjengelig for test 
i versjon 17.2.3. (september) er det ikke mulig å få denne klar og ferdig testet til første pilot. Planlegging og 
testing av AOM vil derfor foregå i etterkant av øvrige testaktiviteter. Det arbeides etter en plan der AOM 
kan tas i bruk ved oppstart av pilot i april.  
 
ODA-prosjektet vil i tillegg gjennomføre verifisering av det som DIPS AS omtaler som «omtankeområdene». 
Dette er de områdene som må tas i bruk i hele foretak samtidig. Det er usikkerhet knyttet til 
behovet/mulighetene for pilotering av omtankeområdene, og hvordan implementeringen av disse bør skje 
i Helse Vest.  

                                                           
1 Områder i Arena som har funksjonell overlapp mellom Arena og Classic, og derfor kan være i bruk samtidig 
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På bakgrunn av erfaringer fra testing, pilotering, verifisering av omtankeområdene, samarbeidet med DIPS, 
samarbeid med andre RHF, vil ODA-prosjektet utarbeide forslag til plan for utrulling av basisfunksjonalitet 
og omtankeområder i Helse Vest. 
 
Forslag til plan for utrulling av DIPS Arena vil bli lagt frem for styringsgruppen i juni 2019. 
Utrulling av DIPS Arena ligger også i ODA-prosjektets mandat.  
 
Videre arbeid i Helse Vest 

Helse Vest har gjennomført konsolidering av databasene, og med det blant annet lagt til rette for deling 

av journalinformasjon mellom foretak i regionen. På bakgrunn av dette er det gjennomført og pågår 

etablering av flere regionale løsninger for applikasjoner som til nå har vært foretaksspesifikke eller ikke 

hatt noen elektronisk løsning. Dette omfatter bl.a.  Felles radiologi (pågår), Felles digitalt mediearkiv 

(etablert) og Felles EKG (etablert). I tillegg er pakkeforløp kreft og behandlerkravmeldinger etablert som 

regionale løsninger i DIPS Arena. 

 

Tidligere har løsninger for pasientinformasjon fokusert på tradisjonelle journaler i forhold til 

fremskaffelse og lagring av dokumentasjon. Fremtidens elektroniske pasientjournal (EPJ) må i større grad 

understøtte pasientprosessen, gi bedre beslutningsstøtte, samt muliggjøre standardisering av klinisk 

behandling. 

 

Dette ligger som føringer for Prosjekt overgang til DIPS Arena (ODA). Prosjektet har godkjent plan frem til 

juni 2019. Det vil da, på bakgrunn av erfaringer fra bl.a. pilot av Arena, bli utarbeidet plan for det videre 

arbeidet.  

 

Følgende aktiviteter med tilhørende forberedelser vil iverksettes/videreføres i perioden 2019-2021: 

• Oppgradere med ny versjon av DIPS Arena etter pilot 

• Innføring av pakkeforløp rus og psykiatri 

• Utrulling av DIPS Arena FOCA i alle foretak 

• Eventuelt gjennomføre pilot for ett eller flere omtankeområder 

• Oppstart med omtankeområder 

• Arbeid med maler: konsolidering, strukturering av skjema/dokumenter 

• Etablere nødvendig teknisk plattform for DIPS Arena – modernisere DIPS installasjonen i Helse 

Vest 

• Arbeid med rapporter, datavarehus også på tvers av applikasjoner, ekstern rapportering/ 

helsedataplattform 

• Legge til rett for: bedre samhandlingsløsninger internt og eksternt, mobile løsninger, datafangst 

løsninger, beslutningsstøtte løsninger 

• Optimalisering også på tvers av applikasjoner 

 

Andre aktiviteter/prosjekt i Helse Vest av betydning for fremtidens EPJ som ikke ligger under HELIKS-

programmet er bl.a.: 

• Innsjekk og betaling  

• Mobile løsninger 

• Funksjonalitet som tilbys via Helsenorge.no:  

o Innsynslogg på nett 

o Pasientjournal på nett 

o Innkallingsbrev på nett 
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o Dialogmeldinger til og fra pasient 

o Timeavtaler på nett 

o Tilgang til egne henvisninger 

• Digitale skjema og brev 

 
 

6.2 Helse Nord RHF 
I april 2017 ble FRESK-programmet (Fremtidens system i klinikken) besluttet. Programleder ble ansatt 
november 2017. Programmets formål er å; 
 

• Realisere målbildet fra «Én innbygger – én journal» 
o Strukturert journal for bruk, gjenbruk, og sekundærbruk 
o Kunnskaps, prosess-, og beslutningsstøtte i EPJ 

• Bidra til å redusere uønsket variasjon i behandlingen 

• Muliggjøre bedre arbeidsprosesser i klinisk praksis 

• Bedre og mer helhetlige pasientforløp og pasientens helsetjeneste 
 
FRESK skal sikre samspillet mellom regionenes allerede innførte system og nye system. Et slikt samspill av 
regionene produktportefølje er en forutsetning for å nå høyere modenhetsgrad i anvendelsen av IT, for 
eksempel avansert beslutningsstøtte hvor data fra ulike systemer kombinerer medisinsk, helsefaglig og 
annen kunnskap med individuelle pasientopplysninger for å understøtte beslutninger i utredning, pleie og 
behandling av pasienter.  
 
FRESK skal ivareta innføringen av DIPS Arena (på områdene EPJ/LAB/ERL), og i tillegg til dette system for 
Digitalt mediaarkiv, Selvinnsjekk og betaling, samt Medikasjon og kurve.  
 
Programmet har i tillegg etablert et systemuavhengig prosjekt «Pasientforløpsprosjektet» der hovedmålet 
med arbeidet er å danne grunnlaget for implementeringen av DIPS Arena og MetaVision med regionale 
beslutninger for hvordan systemene skal samspille i den kliniske hverdagen. Prosjektet skal også ivareta 
arkitekturmessige føringer for hvordan den øvrige systemporteføljen skal samvirke i et helhetlig 
pasientforløp. 
 
I 2017 signerte Helse Nord en ny avtale med DIPS AS i forhold til løsning for Selvinnsjekk og betaling som 
også er basert på DIPS Arena.  Helse Nord har startet innføringen av løsningen og vil i løpet av 2018 ha 
innført løsningen for somatikk, psykiatri og radiologi for tre av våre helseforetak, (UNN, Finnmark og 
Helgeland).  
 
Innføring av pakkeforløp for psykisk helse og rus skal planlegges høsten 2018 og innføres i 2019. Helse Nord 
ønsker å gjøre dette via DIPS Arena. Det er etablert samarbeid med Helse Vest og DIPS AS, da det ikke er 
ønskelig at det utvikles ulike løsninger i ulike regioner. Det blir enklere for både kunder og leverandør hvis 
vi sammen kan enes om felles løsning og fremdriftsplan. 
 

Prosjekt DIPS Arena i Nord  

Innføringsprosjektet for DIPS Arena har frem til medio 2020 som primært mål å fase ut DIPS Classic og 
erstatte denne med DIPS Arena, da med et omfang som inkluderer funksjonalitet levert av leverandøren 
(enkelte strukturerte dokumenter, enklere form for prosess- og beslutningsstøtte). Når hele regionen er 
over på Arena kan man gå i gang å innføre mer avansert funksjonalitet som gir høyere grad av 
strukturering, forløp og prosess- og beslutningsstøtte. Dette vil innebære realisering av neste generasjon 
EPJ nivå 3 og 4.  
 
Det skal høsten 2018 etableres en overordnet planleggingsgruppe bestående av ressurser fra alle regionens 



 
 
 
 
Felles plan for neste generasjon PAS EPJ   

Helse Nord RHF, Helse Vest RHF og Helse Sør-Øst RHF        24 

HF der man skal ferdigstille forslag til en overordnet prosjektplan for innføring av DIPS Arena. Denne planen 
skal utarbeides med utgangspunkt i tre strategier; én for overgang, én for opplæring og én for forvaltning. 
Gruppen skal utarbeide strategiske planer som en del av planleggingsfasen, samt starte arbeidet med å 
legge til rette for mottaksapparatet i de enkelte HFene. Dette innebærer i store trekk å finne ut hva som 
skal utføres i hvilken tidshorisont, samt å estimere og planlegge allokering av personellressurser opp mot 
lokale aktiviteter. Helse Nord ønsker å legge en helhetlig og felles plan for hva en innføring av Arena vil 
trenge av tid og ressurser før en starter større implementeringsløp i Arena-prosjektet.  
 
Funksjonaliteten i DIPS Arena kan deles i to hovedgrupper: 
 
1. Funksjonalitet med full overlapp mellom Classic og Arena. 
2. Funksjonalitet som krever ekstra omtanke fordi datastrukturene for disse modulene i Arena er 

betydelig endret fra løsningen i Classic. Dette gjør at det enten er helt umulig eller svært vanskelig at 
Classic og Arena brukes parallelt. Det vil si at overgangen til DIPS Arena bør gjøres på ulike måter ut fra 
funksjonaliteten som tas i bruk. Noe funksjonalitet kan implementeres helt ned på brukernivå mens for 
eksempel medikasjon krever en overgang der alle brukere i hele regionen går over til Arena samtidig. 

 
I Helse Nord er DIPS EPJ samlet i felles database for alle helseforetakene, og dette legger også en del 
føringer for om funksjonaliteten kan innføres per sykehus, HF eller regionalt. Dette må hensyntas i 
planleggingsarbeidet.   
 
En innføring av DIPS Arena er ikke kun en overgang fra Classic til Arena. Det vil i tillegg komme ny 
funksjonalitet som i dag ikke er en del av Classic, og som skal innføres i regionene. Eksempler på dette er 
pakkeforløp for psykisk helse og rus, barn som pårørende, henvisning mellom HF, mobile løsninger samt 
nye produkter i forhold til prosess- og beslutningsstøtte som må tas inn som en del av innføringsplanen. 
 
For å sikre kvaliteten i løsningen vil Helse Nord etablere et regionalt testkorps med klinikere og forvaltere. 
På denne måten kan vi fortløpende ta inn nye versjoner av DIPS Arena i vårt testmiljø, for verifisering og for 
å gi tilbakemelding til leverandør.  
 
Regionen har etablert et regionalt arketypeteam som en underlagt Forvaltningssentret for EPJ. Ressurser 
fra Arketypeteamet jobber tett opp mot NRUA og vil bidra inn i prosjektet.  
 
Planer 2019 

Innføring av løsning for selvinnsjekk og betaling, samt pakkeforløp psykiatri vil pågå i 2018/2019. 
Resterende Arena innføring er avhengig av at leverandøren leverer et produkt som er mulig å ta ut i 
produksjon i større omfang. Helse Nord har lagt foreløpige planer for å starte en større utrulling av 

funksjonalitet vår/høst 2019, men endelig plan for dette vil ferdigstilles høst/vinter 2018/19. 
 
Arbeidet med å legge til rett for et prosess- og beslutningsstøttende system krever en standardisering 
av regionens arbeidsprosesser på tvers av systemporteføljen. Dette for å legge til rette for effektiv 
ressursbruk på tvers av regionen ved hjelp av mest mulig standardiserte oppsett og standradisert bruk 
av systemene. Dette vil igjen bidra til realisere Helse Nords RHF sitt ønske om å harmonisere 
arbeidsprosessene for pasientbehandling og pasientadministrasjon i helseforetakene. Dette er et 
arbeid regionen vil starte i 2019, der man ikke bare vil se det i et regionalt perspektiv, men også 
samarbeide med de andre regionene i for å redusere variasjon i konfigurering, oppsett, bruk og 
funksjonalitet i systemene.    
 
Prosjekt Digitale pasienttjenester vil utvide pasientens tjenestetilbud på Helse Norge ved å legge til 
rette for visning av henvisningsstatuser, enkle prøvesvar, nye dokumenttyper, likeverdig tilgang for 
barn og unge, digital dialog og melding om timer.  
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Digitalt mediearkiv 
Prosjektet «Digitalt Mediearkiv i Helse Nord» skal sørge for at digitale medier (bilder, ultralyd mv.) fra 
undersøkelser som gjøres i klinikken tas inn i pasientens journal og gjøres tilgjengelig på en sikker måte til 
de helsearbeiderne som har tjenstlig behov for disse.  Prosjektet er høsten 2018 i gang med sin 
gjennomføringsfase, med detaljkartlegging, testing og etablering av teknisk løsning i Helse Nords 
produksjonsmiljø. Deretter skal løsningen piloteres og tas i bruk i helseforetakene.  
 
Regional kurve- og medikasjonsløsning 
Helse Nord har valgt MetaVision som regional løsning for kurve- og medikasjon. Det er etablert et regionalt 
prosjekt som konfigurerer løsningen for Helse Nord. Prosjektet har gjennomført et forprosjekt i samarbeid 
med leverandøren og står nå foran faseskifte til implementering i helseforetakene. Løsningen konfigureres, 
driftes og forvaltes som en regional løsning, og som en gjennomgående kurve på tvers av avdeling og 
helseforetak. Den ferdige løsningen leveres til prosjekter i det enkelte helseforetak for innføring lokalt. Når 
kurveløsningen settes i produksjon vil det være etablert automatisert tilgangsstyring tilsvarende som for 
DIPS. 
 
Planen er å starte innføring av løsningen for anestesi, intensiv og operasjon først. Dette er planlagt å starte i 
2019. Løsningen skal i neste trinn også innføres på sengepost inklusiv psykiatri. Funksjonell forvaltning skal 
håndteres av det regionale prosjektet inntil bredding har nådd et visst nivå, og deretter overføres til en 
regional forvaltning.  Drift og teknisk forvaltning skal utføres av Helse Nord IKT. 

 
Målsetting 2019 - 2023 

Innføringen av DIPS vil strekke seg over flere år, der man samtidig som man går over fra Classic til Arena vil 
ta i bruk følgende: 
 

• Ny og mer avansert funksjonalitet i Arena  

• Bedre verktøy for samhandling med pasienten og andre helseytere  

• Nye nasjonale løsninger  

• Bedre og flere integrasjonsløsninger 

• Mulighet for høsting av data til kvalitetsregistre 

• Nye mobile løsninger 

• Informasjonsdeling  

Målsettingen er at vi skal ha innført et intuitivt, fullt integrert og kontekstbevisst system som dekker hele 
pasientforløpet og alle involverte helseytere i samspill med resten av regionens systemportefølje.  

 
 

6.3 Helse Sør-Øst RHF 
De ni helseforetakene i Helse Sør-Øst har i dag hver sine konsoliderte PAS/EPJ databaser. Fra 2014 har alle 
foretakene benyttet DIPS Classic som PAS/EPJ-løsning. Regionen inngikk i 2014 en løpende 
vedlikeholdsavtale med DIPS, og Sykehuspartner HF står for driften av alle installasjoner.  
 
Standardisering PAS/EPJ 

Etter at ny pasientjournallov trådte i kraft 1.januar 2015 har regionen fra 2015 planlagt deling av 
journalinformasjon mellom foretakene. En vesentlig forberedelse har vært standardisering av datainnhold 
og systemoppsett i de ulike DIPS-installasjonene. Dette omfatter blant annet adresseregisteret for eksterne 
rekvirenter, daglig oppdatering fra Folkeregisteret, tilganger, journalgrupper, dokumenttyper, og kodeverk.  
 
Det er etablert en felles «Regional standard PAS/EPJ» med regional forvaltning, og det siste av ni 
helseforetak vil innføre standarden i desember 2018.  
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Det er etablert en standardisert og automatisert tilgangsstyring som baserer seg på 18 regionale 
overordnede tilgangsprinsipper – inkludert beslutningsstyrt/regelbasert tilgang som grunnleggende 
prinsipp. Tilganger gis ved tjenstlig behov basert på ansettelsesforhold registrert i regionens HR-system, 
enhetens identitet i nasjonalt enhetsregister (RESH) og et sett roller og funksjoner. På basis av dette har 
regionen kunnet automatisere en vesentlig del av håndteringen av tilganger. Dette inkluderer automatisk 
avslutning av tilganger ved opphør av ansettelsesforhold noe som bidrar til økt pasientsikkerhet ved at 
oppgaver som ligger i en personlig arbeidsgruppe flyttes til en arbeidsgruppe som følger opp og sikrer at 
pasienter ikke blir glemt av sykehuset selv om noen slutter.  
 
Informasjonsdeling 

Innføringen av «Regional standard PAS/EPJ» har lagt et viktig grunnlag for å kunne dele journalinformasjon 
på en hensiktsmessig måte, ved at samme type informasjon er gjenkjennelig og lett å lokalisere. Innbyggere 
vil lettere kunne navigere og finne informasjon ved innsyn i egen journal, en løsning Helse Sør-Øst innfører 
på helsenorge.no i 2019.  
 
I august 2018 besluttet Helse Sør-Øst at det skal etableres en løsning for regionalt journalinnsyn for 
helsepersonell. Journalinnsyn vil i mange behandlingssituasjoner gi vesentlig bedre grunnlag for 
beslutninger om diagnostikk og behandling, noe som kan gi bedre kvalitet i tjenestene og bidra til styrket 
pasientsikkerhet. Ansvarlige behandlere (leger, psykologer) skal ved tjenstlig behov kunne lokalisere og 
gjøre innsyn i relevante journaldokumenter i pasientens journal også i andre helseforetak i regionen. 
Arbeidet er nå i gang, og full innføring til alle helseforetak i regionen er planlagt ferdig i juni 2021. 
 
Helse Sør-Øst har også inngått et samarbeid med Direktoratet for e-helse om et prosjekt for journalinnsyn 
for helsepersonell via kjernejournal. En slik løsning vil være basert på en internasjonal standard (IHE XDS) 
og vil gi mulighet for informasjonsdeling nasjonalt, mellom helseregioner og mellom omsorgsnivåer, og vil 
kunne inkludere ulike aktører i helsetjenesten. Arbeidet er godt i gang, med regelmessige samarbeidsmøter 
og konkret arbeid med ulike tema som sikkerhets- og informasjonsmodell (basert på Helse-ID og føderert 
sikkerhet) og funksjonelle og tekniske avklaringer (innhold, tilgangskontroll, sperring, logging, 
metadataprofil). Helse Sør-Øst arbeider for å sikre nødvendig utvikling/tilpasning i egne 
integrasjonstjenester og i applikasjonen DIPS. 
 
En forutsetning for journalinnsyn er forbedret sikkerhet i integrasjoner mellom DIPS-installasjoner, 
inkludert innføring av føderert sikkerhet. Føderert sikkerhet betyr at informasjon om behandlers identitet 
og tjenstlige behov følger med ved utveksling av pasientinformasjon mellom installasjoner og/eller 
fagsystemer, samt at disse opplysningene kan kontrolleres og logges for alle trinn i prosessen. Slik logging 
gir også grunnlag for automatisk logganalyse med mønstergjenkjenning. Føderert sikkerhet vil samtidig 
innføres i integrasjoner mot andre fagsystemer, i første omgang på «DIPS-siden» (i løpet av våren 2020) og 
etter hvert gjennomgående ende-til-ende (først aktuelt mot fagsystemet regionen nå innfører for 
medikamentell kreftbehandling).  
 
Regionalt journalinnsyn vil gi bedre informasjonsdeling i regionen, og regionen vil vurdere å gå videre med 
ytterligere tiltak for informasjonsdeling i en trinnvis prosess i årene fremover. En slik tilnærming vil kunne gi 
avgrensede investeringsbeslutninger med akseptabel risiko. Aktuelle tiltak er videreutvikling av 
dokumentdeling også for andre personellgrupper, sammenslåing av databaser til færre DIPS-installasjoner, 
deling av andre dataelementer enn dokumenter, samt mer hensiktsmessig og tettere informasjonsflyt 
mellom ulike kliniske applikasjoner som elektronisk kurve- og medikasjonsløsning og løsninger for klinisk 
logistikk. Innføringen av føderert sikkerhet legger et viktig grunnlag også for slike tiltak.  
 

Modernisering – innføring av DIPS Arena 

Regionen har av flere grunner behov for utvikling av ny, forbedret og mer moderne PAS/EPJ funksjonalitet. 
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Blant annet trengs nye/forbedrete sikkerhetsmekanismer, tilrettelegging for økt pasientmedvirkning, 
effektivisering av arbeidsprosesser, økt strukturering og gjenbruk av innhold, samt funksjonalitet for import 
og eksport av data fra/til ulike kilder (lettvekts-IKT og mobile løsninger). DIPS gjør nå all modernisering og 
utvikling av ny funksjonalitet i DIPS Arena, og Helse Sør-Øst utreder derfor en første fase av pilotering av 
Arena. 
 
Pilotering i første fase vil etter beslutning på regionalt nivå skje for større brukergrupper (primært innen 
psykisk helsevern) i tre utvalgte helseforetak: Oslo universitetssykehus (der også eksisterende brukere vil få 
oppdatert/utvidet funksjonalitet), Sørlandet sykehus og Sykehuset østfold. Det planlegges for å pilotere 
basisfunksjonalitet, sentral funksjonalitet for psykisk helsevern (vedtaksmodul, pakkeforløp rus/psykiatri) 
og pakkeforløp kreft, samt gjøre utprøving av Henvisning 2.0. En overgangsperiode for hele Helse Sør-Øst 
vil imidlertid strekke seg over flere år. En stegvis innføring vil legge til rette for at regionen underveis kan 
hente viktige erfaringer fra egne miljøer, Diakonhjemmet, Helse Nord og Helse Vest. Mange brukere i Helse 
Sør-Øst vil uansett i en tid fremover fortsatt arbeide i Classic brukergrensesnitt, dog «innenfor Arena 
sikkerhetsmekanismer» (føderering). Funksjonalitet og brukeropplevelse i «Classic i Arena» har derfor høy 
prioritet i de nærmeste årene.   
 
Regional pilotering av funksjonalitet i DIPS Arena har i flere år foregått ved Oslo universitetssykehus HF, der 
ca. 850 brukere nå benytter et varierende utvalg av funksjonalitet i DIPS Arena (versjon 16.2). Før Helse 
Sør-Øst kan ta stilling til innføring av pilotert og ny Arena-funksjonalitet gjennomfører regionen nå en 
omfattende vurdering av kvalitet og all tilgjengelig funksjonalitet i Arena (verifisering), inkludert henvisning 
2.0. Dette gjøres i et samarbeid med Helse Vest og Helse Nord, og vil pågå gjennom høsten 2018. Samtidig 
vil regionen gjøre innledende arbeid for å kunne utnytte muligheter som økt strukturering av 
journalinnhold kan gi, blant annet for prosess- og beslutningsstøtte, gjenbruk og automatisert eksport, og 
analyse.  
 
Arbeidet med journalinnsyn og modernisering er organisert i egne prosjekter, med tett samkjøring både 
teknisk og funksjonelt, blant annet med hensyn til nødvendige versjonsoppgraderinger av Arena. Samlet vil 
disse satsingene i Helse Sør-Øst representere en utvikling som understøtter visjonen om at det for hver 
innbygger funksjonelt sett finnes en pasientjournal, tilgjengelig for pasienten og for behandlere ved 
tjenstlig behov. 
 
Regional kurve- og medikasjonsløsning 

Helse Sør-Øst har valgt Metavision som regional løsning for kurve- og medikasjon. Løsningen er per august 
2018 i bruk ved 630 senger ved Sykehuset Østfold, 821 senger ved Akershus universitetssykehus og 1655 
senger ved Oslo universitetssykehus. I løpet av 2019 vil løsningen også være i bruk ved Sykehuset Telemark, 
Sykehuset i Vestfold, Sørlandet sykehus og Vestre Viken. Videre vil Sykehuset Innlandet og Sunnaas ta 
løsningen i bruk i 2020. Selv om løsningen er installert som separate installasjoner per helseforetak, er all 
forvaltning og konfigurasjon regional og lik i alle installasjoner. Oppgradering gjennomføres koordinert slik 
at det til enhver tid er samme versjon som er i produksjon ved alle helseforetak. Det er etablert et regionalt 
fagnettverk som beslutter faglig utvikling og konfigurasjon av løsningen. Systemforvaltning utføres av 
Sykehuspartner. I løpet av 2019 vil det etableres automatisert tilgangsstyring for kurveløsningen 
tilsvarende som for DIPS. 
 
Løsningen er konfigurert for å støtte anestesi, intensiv, operasjon og sengeposter og det pågår 
utviklingsarbeid for å tilby løsningen på mobile enheter. 
 
Elektronisk løsning for kurve og medikasjon bidrar i stor grad til å nå målet om prosess- og 
beslutningsstøtte. Et eksempel på dette er lukket legemiddelsløyfe som sikrer at vi gir rett medikament til 
rett pasient, på rett tid og på riktig måte. Sykehuset Østfold var tidlig ute med å ta dette i bruk og benytter 
elektronisk kurve- og medikasjonsløsning i et tett samspill med DIPS PAS/EPJ og Imatis løsning for 
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prosesstøtte og klinisk logistikk. Høsten 2017 ble det gjennomført en modenhetsvurdering av denne 
løsningen hvor den internasjonale kompetanseorganisasjonen HIMSS (Health Information and 
Management Systems Society) gjorde en grundig evaluering basert på et etablert skåringssystem og 
undersøkelser i sykehuset. Resultatet av denne evalueringen var at løsningene slik de fungerer i praksis ved 
sykehuset i dag ble vurdert til modenhetsnivå 6 på en skal fra 0 til 7. Dette er blant de beste resultatene for 
noe sykehus i Nord-Europa per i dag. Helse Sør Øst RHF arbeider nå med planer for hvordan dette skal 
breddes til de andre helseforetakene i regionen, og vedtak om videre ibruktagelse av løsning for elektronisk 
kurve og medikasjon har vært et viktig steg i dette arbeidet. 
 

Løsning for medikamentell kreftbehandling 

For medikamentell kreftbehandling har Helse Sør-Øst valgt løsningen CMS fra JAC. Løsningen er i 

produksjon ved Sykehusapoteket, Oslo universitetssykehus, Sykehuset Østfold, Sykehuset i Vestfold og 

Vestre Viken. I løpet av 2019 vil løsningen være i bruk ved alle helseforetak som tilbyr medikamentell 

kreftbehandling i to installasjoner, en for Oslo universitetssykehus og en for øvrige foretak. Det er 

gjennomført et stort arbeid med å definere regionale kurdefinisjoner med tilhørende faglig 

støttemateriell. Per august 2018 er det utarbeidet over 1000 kurdefinisjoner hvorav 429 er i produksjon. 

Løsningen støtter lukket legemiddelsløyfe for medikamentell kreftbehandling og vil også integreres med 

produksjonsrobot for produksjon av legemidler på Sykehusapoteket på Radiumhospitalet. Det er etablert 

et regionalt fagnettverk som beslutter kurdefinisjonene og diagnosegrupper som har ansvaret for 

utarbeidelsen av disse. Fagforvaltningen er lagt til Oslo universitetssykehus og systemforvaltning til 

Sykehuspartner. Løsningen har tilsvarende automatiserte tilgangsstyring som DIPS. 

 

Digitale innbyggertjenester 

Helse Sør-Øst har etablert et prosjekt for innføring av tjenester som utvikles på helsenorge.no og deltar i 

konseptutredninger og planleggingsaktiviteter i DIS-prosjektet. Det er utarbeidet et veikart for når de 

ulike tjenestene skal tas i bruk og det er en målsetning å fase ut løsningen Min Journal. Det er i perioden 

fokus på innsyn i journal, digital utsending av ventelistebrev, digitale skjema og konsept for visning av 

prøvesvar. 
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6.4 Felles plan for de tre RHF-ene 

 
Figuren nedenfor viser en felles plan for overgangen til DIPS Arena i de 3 RHF ene.  
 

 
Forklaring til symboler i figuren:  
Blå pil: Godkjent plan. 
Hvit pil: Ikke godkjent, men planlagt.  
 

 

Dette er en første versjon av en sammenstilt felles plan på overordnet nivå for de tre regionene. Denne 
planen vil i det videre arbeidet utvikles slik at den vil inneholde tidsplan for alle de regionale kliniske 
løsningene (PAS/EPJ/Kurve- og medikasjonsløsning/Klinisk logistikk/Billedarkiv) for alle de 3 regionene. I 
dette vil man koordinere rekkefølge og avhengigheter for å sikre erfaringslæring og en jevn 
arbeidsbelastning på leverandører og samarbeidspartnere.  
 

Planlegging og innføring av felles regionale løsninger er godt i gang i alle regioner. Arbeidet er organisert 
gjennom programmer i alle regioner. Det er etablert et godt samarbeid mellom programmene i hver region 
hvor man utveksler erfaringer og dokumentasjon, testrapporter, løsningsbeskrivelser og har en koordinert 
dialog med leverandøren om videreutvikling av løsningen.  
 
Det vil være samarbeid om nye versjoner og innholdet i disse. Grad av gjenbruk og felles løsningsoppsett vil 
vurderes i det videre arbeid. I forhold til en evt felles nasjonal kommunal løsning vil regionene samarbeide 
om et felles grensesnitt inn mot denne. 
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6.5 Måloppnåelse ved gjennomføring av felles plan 
 
Veikartet for realisering av målbildet for «Én innbygger – én journal» (Direktoratet for e-helse 12. januar 
2018) beskriver følgende utfordringer ved dagens situasjon i spesialisthelsetjenesten: 

 
 
• Mangelfull samhandling og kommunikasjon i og mellom helseforetakene og med primærhelsetjenesten. 

Det er utfordrende å etablere helhetlige og koordinerte pasientforløp med relevant informasjonsutveksling.  

• Krevende å etablere og forvalte en autoritativ journal som gir helsepersonell tilgang til relevant 
informasjon om pasienten  

• Mangelfull støtte til å planlegge og gjennomføre utredning og behandling, særlig for pasienter med 
sammensatte og komplekse sykdomsbilder der det er store krav til koordinering  

• Begrenset prosess- og beslutningsstøtte for helsepersonell.  

• Mangelfull funksjonalitet som understøtter kvalitetsforbedring i behandlingen eller mulighet for å 
gjenbruke informasjon til å forbedre beslutningsstøtten i ettertid.  

• Mangelfull integrasjon mellom medisinsk-teknisk utstyr (MTU) og IKT.  

• Fortsatt et stort potensiale for regional standardisering og konsolidering (teknologi og arbeidsprosesser), 
spesielt i Helse Sør-Øst.  

 
 
Ved gjennomføring av de tiltak som er beskrevet i denne planen vil alle disse utfordringene bli adressert. 
Følgende oversikt viser hvordan de ulike områdene vil bli løst og hva som vil være status og vår vurdering 
av måloppnåelse etter gjennomførte tiltak: 
 

Utfordring Tiltak Status 

etter tiltak 

Mangelfull samhandling og 
kommunikasjon i og mellom 
helseforetakene og med 
primærhelsetjenesten. Det er 
utfordrende å etablere helhetlige 
og koordinerte pasientforløp med 
relevant informasjonsutveksling.  

 Helse Vest og Helse Nord har etablert en felles 
pasientjournal for alle innbyggere i regionen, slik at relevant 
helsepersonell gis tilgang til journalinformasjon fra alle 
foretakene, jfr. beslutningsstyrt tilgang og gjeldende 
lovgiving. 

 Helse Sør-Øst har besluttet å innføre regionalt 
journalinnsyn i en løsning som gjør at ansvarlige behandlere 
med tjenstlig behov kan ha tilgang til pasientinformasjon 
ved alle foretak i regionen, ved å gjøre innsyn i 
journaldokumenter 

 Metoden Helse Sør Øst vil ta i bruk kan også benyttes for å 
dele journal-informasjon mellom helseregioner og 
omsorgsnivå. Dette vil bli fulgt opp i det videre samarbeidet 

 
 

 

Krevende å etablere og forvalte 
en autoritativ journal som gir 
helsepersonell tilgang til relevant 
informasjon om pasienten  

 De journalløsninger som etableres vil langt på vei tilby 
brukere funksjonelt helhetlige journaler som vil være 
autorative. Personell gis tilgang til journalinformasjon i 
originalkilder, med minimal duplisering av informasjon. Det 
etableres i parallell med dette kompetente 
forvaltningsmiljø og robuste regionale styringsorganer for 
helsefaglig og innholdsmessig styring 
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Mangelfull støtte til å planlegge 
og gjennomføre utredning og 
behandling, særlig for pasienter 
med sammensatte og komplekse 
sykdomsbilder der det er store 
krav til koordinering  

 Tilgang til/innsyn i journal vil støtte informasjonsflyt, 
koordinering og samhandling ved utredning og behandling,  

 DIPS Arena vil inneholde ny og utvidet funksjonalitet for 
behandlingsplan. Denne vil bli tatt i bruk for pasienter med 
sammensatte behov og prøves ut i første omgang for 
pasienter innen psykisk helse.  

 

Begrenset prosess- og 
beslutningsstøtte for 
helsepersonell.  

 Innføring av elektronisk kurve- og medikasjonsløsning gir 
beslutningsstøtte for eksempel ifm. forskrivning av 
legemidler. 

 Løsningen vil også gi prosesstøtte for eksempel ifm lukket 
legemiddelsløyfe som kvalitetssikrer våre prosesser for 
medikamenthåndtering. 

 Funksjonalitet i Arena for å støtte pakkeforløp psykiatri og 
rus vil bidra til effektive og kvalitetssikrede faglige prosesser 
i pasientforløp 

 

Mangelfull funksjonalitet som 
understøtter kvalitetsforbedring i 
behandlingen eller mulighet for å 
gjenbruke informasjon til å 
forbedre beslutningsstøtten i 
ettertid.  

 Informasjon fra kurveløsning eksporteres i strukturert form 
til datavarehus – og kan gjenbrukes for kvalitetsforbedring.  

 Arena har en grunnleggende oppbygging og funksjonalitet 
som legger til rette for strukturering av journalinnhold. 
Dette potensialet kan realiseres gradvis basert på konkrete 
medisinske behov i utredning og behandling, og vil samtidig 
legge grunnlag for utvikling av beslutningsstøtte. 

 Strukturert innhold vil gi basis for analyser til kvalitetsarbeid 
(inkludert evaluering og forbedring av beslutningsstøtte) og 
rapportering. 

 

Mangelfull integrasjon mellom 
medisinsk-teknisk utstyr (MTU) 
og IKT.  

 

 Ved innføring av elektronisk kurve- og medikasjonsløsning  
blir det fortløpende etablert et omfattende antall 
integrasjoner med MTU. Dette vil dreie seg om et stort 
omfang av integrasjoner i alle regioner.  

 

Fortsatt et stort potensiale for 
regional standardisering og 
konsolidering (teknologi og 
arbeidsprosesser), spesielt i Helse 
Sør-Øst 

 Helse Vest og Helse Nord har arbeidet med dette over flere 
år og har blant annet gjennomført teknisk konsolidering av 
sine databaser 

 Helse Sør Øst vil ved utgangen av 2018 ha innført en 
regional standard for tilgangsstyring, kodeverk, oppsett og 
innholdselementer i PAS/EPJ, og Arena vil kunne 
utvikles/konfigureres for å understøtte felles 
arbeidsprosesser. 
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7 Gjennomføring; koordinering og oppfølging av arbeidet i perioden  

 

Regionene har gjennom flere år hatt samarbeid innen flere områder. Felles plan for neste generasjon 

PAS/EPJ som ble utarbeidet høsten 2017 har ledet til at dette samarbeidet er videreutviklet og bedre 

formalisert. Denne planen for 2018 inneholder nye samarbeidsområder og representerer en ytterligere 

videreutvikling av samarbeidet mellom regionene.  

 
De 3 RHF-ene legger fortsatt til grunn at gjennomføringen baseres på høy grad av informasjonsdeling og 
erfaringsutveksling.  Konkrete planer for gjennomføring lages innenfor RHF-ene og vil forankres hos de 
respektive administrerende direktører i RHF-ene.  
 
Planen er i tillegg forankret i de regionale programmene for helhetlige kliniske løsninger gjennom de 
respektive programstyrene, og i de ulike styringsgruppene for prosjekter som arbeider med overgang til 
DIPS Arena. Disse programstyrene og styringsgruppene har bred representasjon fra helseforetakene, 
herunder med klinisk personell, for å sikre at det er sykehusenes behov som legger føringene for denne 
utviklingen av kliniske, helhetlige løsninger.  
 

Denne samarbeidsformen er benyttet i flere sammenhenger og har ledet til bruk av begrepet 
hovedsamarbeidspart. Gjennom slikt samarbeid vil en av regionene, i forståelse med de andre regionene 
prøve ut og etablere løsningen gjennom en smidig tilnærming. Dette danner grunnlag for utrulling i de 
øvrige regioner og påfølgende koordinert forbedringsarbeid. 
 
Det er enighet om at denne samarbeidsformen er godt egnet som grunnlag for arbeidet med neste 
generasjon PAS/EPJ. Begrepet hovedsamarbeidspart benyttes nå også av Nasjonal IKT HF og av Direktoratet 
for e-helse. Slike samarbeidsstrukturer fordrer høy grad av tillit mellom regionene. Samtidig vil 
samarbeidsformen klart koble utviklingsarbeidet til det regionale ansvaret som følger av å sette løsninger i 
produksjon i egen region. Dette ansvaret har erfaringsmessig ledet til resultater som har gitt nødvendig 
grunnlag for tillit. 
 

Gjennomføringen vil dermed i stor grad skje innenfor og mellom de regionale programmene som har 

ansvaret for regional gjennomføring av tiltakene. Ved en slik tilnærming økes ikke graden av 

«byråkrati» som følge av inter-regionale programmer og prosjekter. 



 Nasjonalt e-helsestyre 

Status for Helsedataprogrammet 

Forslag til vedtak 

Nasjonalt e-helsestyre tar saken til orientering og ber Helsedataprogrammet ta innspillene fra møtet med i 

det videre arbeidet.  

 

 

Hensikt med saken 

Orientering om status for Helsedataprogrammet, med vekt på de mest sentrale sakene som gjelder 

etableringen av Helseanalyseplattformen og utredning av forvaltningsmodell og tilgangsforvalter for 

Helseanalyseplattformen. 

Bakgrunn 

Helsedataprogrammet skal bedre utnyttelsen av norske helsedata, og forenkle tilgang, sammenstilling og 
analyse av helsedata på tvers av helseregistrene. For å oppnå dette skal det etableres en 
helseanalyseplattform for tilgjengeliggjøring og analyse av helsedata og en tilhørende 
forvaltningsorganisasjon.  
 

Forrige gang Nasjonalt e-helsestyre fikk en orientering om Helsedataprogrammet var på slutten av 

konseptvalgutredningen for Helseanalyseplattformen. Dette er de viktigste oppdateringene om 

programmet siden da: 

• Konseptvalgutredningen for Helseanalyseplattformen resulterte i en anbefalt utviklingsretning for et 

"analyseøkosystem". Utviklingsretningen skal realiseres trinnvis, og programmet utlyser nå den første 

anskaffelsen som skal gjøres som del av realiseringen. Den trinnvise realiseringen beskrives lenger 

ned i dette toppnotatet. 

• Som en del av den trinnvise realiseringen er det også etablert tjenester som  

o en forsiktig start på et nettsted for brukere av helsedata (helsedata.no) 

Til 

Dato 

Saksnummer 

Type 

Møte 8/18 

06.12.2018 

56/18 

Orientering 

 

Fra 

Saksbehandler 

 

Bodil Rabben 

Marianne Braaten 

 

Vedlegg 7 
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o en filoverføringstjeneste, for overføring av datafiler mellom registre, og fra registre til brukere 

som skal få utlevert helsedata, for eksempel forskere 

o innbyggertjenester som innsyn i helseregistre på helsenorge.no.  

Disse tjenestene videreutvikles fremover og nye kommer til. Samtidig jobbes det med 

harmonisering av variabler og metadata og med utredning og etablering av forvaltnings- og 

finansieringsmodeller. 

• Enklere tilgang til helsedata krever også organisatoriske, prosessuelle og juridiske endringer for 

hvordan brukerne søker om tilgang til helsedata, og for behandlingen av søknadene. En sentral 

oppgave i Helsedataprogrammet denne høsten har vært å utrede ulike løsninger for en 

forvaltningsorganisasjon for Helseanalyseplattformen og for en nasjonal tilgangsforvalterfunksjon. 

Fire alternative modeller blir vurdert i en rapport som leveres til Helse- og omsorgsdepartementet 1. 

desember. Hovedmomentene i utredningen beskrives lenger ned i dette toppnotatet. 

• Programmet har stort fokus på gjennomføringsstrategi, - risiko og kvalitetssikring. Samtidig jobber 

programmet målrettet sammen med aktørene med planer for gevinstrealisering og med en 

innføringsstrategi. 

• Programmet har fått tilsagn om finansiering fra Forskningsrådet på 200 MNOK fordelt over den 

fireårige programperioden, og det er øremerket 40 MNOK til programmet i forslag til statsbudsjett for 

2019. Dette er ikke tilstrekkelig for å realisere ambisjonsnivået for den anbefalte utviklingsretningen 

for Helseanalyseplattformen, og programmet jobber videre med satsningsforslag for inndekning av 

ytterligere finansieringsbehov. 

Nasjonalt e-helsestyre vil på møtet 6. desember få en nærmere presentasjon av hva programmet har 

levert så langt, hvilke leveranser som er planlagt fremover, samt hovedmomentene i utredningen av 

forvaltningsorganisasjon og tilgangsforvalter for helseanalyseplattformen.  

Nedenfor følger en overordnet beskrivelse av to sentrale saker: 

1. Trinnvis realisering av utviklingsretningen for Helseanalyseplattformen ("Analyseøkosystem") 

2. Alternative løsninger for tilgangsforvalterfunksjonen og organisatorisk forankring av 

Helseanalyseplattformen 

 

Trinnvis realisering av utviklingsretningen for Helseanalyseplattformen 

("Analyseøkosystem") 

På bakgrunn av en helhetlig vurdering av samfunnsøkonomisk lønnsomhet, personvernkonsekvenser, 

risiko- og sårbarhetsvurdering er etablering av et økosystem for helseanalyse anbefalt som teknisk 

utviklingsretning for Helseanalyseplattformen de neste årene (utviklingsretningen "Analyseøkosystem"). 

Helsedataprogrammet har anbefalt at Helseanalyseplattformen realiseres stegvis både når det gjelder 

funksjonalitet og datakilder. I detaljeringen av satsingen er Analyseøkosystemet delt inn i åtte 

realiseringssteg. Hvert av stegene har selvstendige leveranser, med en rekke delleveranser innenfor 

hvert enkelt steg. Avslutningen av hvert av stegene vil representere naturlige beslutningspunkter om 

videreføring av hvert enkelt steg. Arbeidet med realiseringsplanen vil være kontinuerlig arbeid og vil bli 

justert etter hvert som blant annet regelverk og finansiering avklares. Hvert av disse stegene har 
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avhengigheter til leveranser og aktiviteter knyttet til nasjonale tekniske fellestjenester, 

organisasjonstilpasninger, standardisering og harmonisering og styring og koordinering. 

I alle stegene vil innebygget personvern og informasjonssikkerhet være vesentlige krav. Innenfor hvert 

steg vil det for alle tjenester gjennomføres en personvernkonsekvensvurdering (DPIA) i tråd med den nye 

personvernforordningen.  

De åtte stegene er vist i figuren under og beskrevet nærmere nedenfor. Tidsangivelsen for hvert av 

stegene er tentativ, der gjennomføringstakt og omfang for løsningene vil være avhengig av finansiering 

og erfaringer som blir gjort underveis. 

 

Steg 1 (2018) - Søknadsveilederen er allerede realisert gjennom www.helsedata.no. Dette steget 

omfattet etablering av en felles veileder som gjør det enklere for forskere å søke om tilgang til data fra de 

ulike datakildene. Det er ingen særskilte personvernkonsekvenser av dette realiseringssteget. Det 

utveksles ikke personopplysninger og informasjonen på veiledningstjenesten er åpent tilgjengelig for alle. 

Det har heller ikke vært behov for juridiske avklaringer eller regelverksendringer. 

Steg 2 (2018-2019) - Helsedataportalen er videreutvikling av www.helsedata.no som en tjenesteportal 

og inngangen til den framtidige analyseplattformen. Portalen vil i løpet av 2018 og våren 2019 bli 

videreutviklet til å ha flere tjenester for forskere, blant annet en variabelutforsker som vil gjøre det enklere 

for brukerne å finne ut hvilke variabler som finnes i registrene og en filoverføringstjeneste som skal bidra 

til en raskere og sikrere utlevering fra registerforvalter til forsker. På portalen vil det også utvikles et felles 

søknadsskjema for tilgang til data fra registrene, som vil bidra til tidsbesparelser i søknadsprosessen.  

Personvernkonsekvensene av felles søknadsskjema er at det vil bli lagret personopplysninger om de som 

søker om tilgang til helsedata. Dette er i utgangspunktet ikke sensitive personopplysninger. For 

filoverføringstjenesten viser personvernkonsekvensvurderingen at tjenesten vil bidra til økt kontroll over 

personidentifiserbare data i utleveringsprosessen.  

Steg 3 (2019) - Saksbehandlingen er etablering av felles saksbehandlingsløsning for behandling av 

tilgang til registerdata for å sikre raskere, enklere og mer gjennomsiktig saksbehandling av søknader om 

tilgang til helsedata. Dette dreier seg om å videreutvikle søknadsskjemaet slik at data fra skjemaet flyter 

sømløst til en felles saksbehandlingsløsning som realiseres i dette steget. Det vil også bli realisert en 

regelmotor som skal bidra til mest mulig automatisering av behandlingsprosessene. I første fase vil 

saksbehandlingen foregå distribuert hos registerforvalterne slik som i dag, men på sikt vil dette bli det 

primære arbeidsverktøyet til den sentrale tilgangsforvalteren.  
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Personvernkonsekvensene knyttet til dette steget er at personopplysninger om søker vil bli håndtert i ny 

saksbehandlingsløsning. Forholdet mellom behandlingsansvarlig (dataansvarlig) og databehandler vil bli 

regulert i databehandleravtaler.  

Steg 4 (2020) - Det enkle analyserommet er de første tjenestene som gjør det mulig for forsker å få 

tilgang til og utforske data på plattformen. I dette steget får forskere tilgang til et analyserom på 

plattformen hvor det også vil være tilgjengelig verktøy som muliggjør analyser. Det vil også være mulig å 

benytte egne analyseverktøy i analyserommet. 

De overordnede personvernkonsekvensene knyttet til dette steget er redusert risiko for datakopier på 

avveie siden det legges opp til en ende-til-ende elektronisk dataflyt hele veien fra register til analyserom. 

Siden den som gir tilgang til data da vil ha enda bedre kontroll med at data i utleveringen så gir dette en 

positiv effekt på personvernet. Steg 4 legger også opp til at det skal gjøres videreutvikling av søknad- og 

veiledningstjenestene slik at brukere kan bli enda mer selvhjulpne som en del av søknadsprosessen, for 

eksempel gjennom målrettet veiledning og bedre muligheter for digital dialog med tilgangsforvalter. Bedre 

veiledning vil gi bedre muligheter for dataminimering ved at forskeren i større grad kan spisse søknaden 

til relevante data og unngå en del overskuddsinformasjon. Steget innebærer også at det etableres en 

tjeneste slik at registerforvaltere kan produsere syntetiske datasett for hvert enkelt register. Tiltakene vil 

bidra til bedre personvern i og med at det sikres at dataene ikke kan knyttes til identifiserbare personer.      

Ved at tilgangen til personopplysninger skjer i et lukket analyserom på Helseanalyseplattformen kan 

dataene sikres gjennom tilgangsstyring, slik at kun den/de som et autorisert til å analysere 

personidentifiserbare data kan gjøre det.   

Steg 5 (2020) - Den eksplorative analysen omfatter etablering av dataplattformen og de mer avanserte 

analysetjenestene i form av ulike verktøy og løsninger som ikke etableres i forbindelse med økosystemet. 

Her legges det til rette for kopier av de første registrene på plattformen, mulighet for anonyme analyser 

og utforsking av utvalg.  

Dette steget representerer også en milepæl knyttet til at forvaltningsorganisasjonen for 

Helseanalyseplattformen vil ha et dataansvar (tilgangsforvalteren). Etablering av tilgangsforvalter 

forutsetter hjemmelsgrunnlag for hvilket grunnlag tilgangsforvalteren skal gjøre sin behandling på. 

Etablering av eksplorative analysetjenester har en positiv personvernkonsekvens da det gjør det mulig for 

forskere å få svar på mange problemstillinger uten at man hverken trenger å se eller få utlevert sensitive 

personopplysninger. Dette steget legger også opp til at andre brukergrupper enn forskere skal kunne 

gjøre helseanalyse på plattformen og få muligheten til å publisere innsikt i form av aggregerte tall og 

statistikk gjennom plattformen. 

Personvernkonsekvensene av dette steget dreier seg også om at det vil eksistere kopier av registrene på 

plattformen. Her vil det være svært mye personopplysninger samlet et sted, noe som stiller strenge krav 

til informasjonssikkerhet, slik som: 

• Teknisk sikring og separering av data slik at bare personell med tjenstlig behov og autorisasjon 

får tilgang 

• Gode drifts og forvaltningsrutiner 

• Mest mulig automatiserte løsninger for å koble, anonymisere og utlevere data 

• Velfungerende styringssystem for informasjonssikkerhet med blant annet rutiner for 

sikkerhetstesting   

  



 

 Notat side 5 av 6 

Steg 6-8 (2021-2023) - Analyseøkosystemet innebærer etablering av en markedsplass for 

analyseverktøy der tilbudet om mer avanserte analysefunksjoner og antall datakilder vil øke. Her vil det 

innføres nye grensesnitt mot avanserte løsninger for analyse, syntetisering av data, maskinlæring og 

kunstig intelligens. 

Personvernkonsekvensene i dette steget vil dreie seg om at det åpnes for andre aktører med ulike 

løsninger for behandling av opplysninger som finnes på plattformen. Disse kan ha både positive og 

negative personvernkonsekvenser, det blir derfor en svært sentral oppgave for tilgangsforvalteren å gjøre 

konsekvensutredninger på personvernområdet.     

 

Alternative løsninger for tilgangsforvalterfunksjonen og organisatorisk forankring av 

Helseanalyseplattformen 

Helsedataprogrammet har på oppdrag fra HOD utredet alternative løsninger for 

tilgangsforvalterfunksjonen og organisatorisk forankring av en nasjonal helseanalyseplattform. En 

nasjonal tilgangsforvalterfunksjon er en nyskaping, som ble anbefalt i Helsedatautvalgets rapport i 2017 

(Ebbing-utvalget). Tilgangsforvalterfunksjonen skal være en brukerorientert tjeneste med formål å bidra til 

økt bruk av helsedata. Service, veiledning og søknadsprosess for tilgang til registerdata skal samles i 

denne funksjonen. Dette vil endre dagens ansvars- og oppgavedeling.  Samtidig vil eierskaps- og 

forvaltningsstyringen på registerfeltet knyttes opp mot nasjonal styringsmodell for e-helse.  

Utredningen beskriver en forvaltningsorganisasjon som består av en løsningsforvalterfunksjon 

(forvaltningsorganisasjon for helseanalyseplattformen, "HAP FO") og en tilgangsforvalterfunksjon. 

Løsningsforvalterfunksjonen vil forestå strategiske eierskaps-  og forvaltningsstyringsfunksjoner for 

helsedataplattformen som en nasjonal løsning. Tilgangsforvalterfunksjonen vil være en nasjonal service- 

og førstelinjetjeneste for forskere og andre brukere av helsedata til sekundærformål. Tilgangsforvalteren 

skal veilede, gjennomføre saksbehandling av søknader og treffe vedtak om tilgang til helsedata.  

Det er utredet fire alternative organisatoriske løsninger. Alternativene skiller i hovedsak mellom hvordan 

tilgangsforvalterfunksjonen er integrert med løsningseierfunksjonen, og hva slags organisatorisk 

plassering funksjonene får. Alle alternativene beskriver en organisering i styringslinjen til Helse- og 

omsorgsdepartementet, og i alle alternativer vil teknisk drift og applikasjonsforvaltning bli ivaretatt av 

Norsk helsenett SF, som på sikt sannsynligvis skal erstattes av en ny, nasjonal tjenesteleverandør.  

1. I alternativ 1 legges HAP FO og tilgangsforvalterfunksjonen til to separate organisasjoner. Mens 

Direktoratet for e-helse i dette alternativet har hovedansvar for løsningsforvaltningen, legges 

tilgangsforvalterfunksjonen til Folkehelseinstituttet eller Helsedirektoratet.  

2. I alternativ 2 legges begge funksjoner til Direktoratet for e-helse.  

3. I alternativ 3 legges begge funksjonene til et nytt myndighetsorgan som etableres, med 

helsedataforvaltning som hovedoppgave.  

4. I alternativ 4 legges både HAP FO og tilgangsforvaltningen til Folkehelseinstituttet eller 

Helsedirektoratet.  

Utredningen vurderer alternativene i et juridisk perspektiv, spesielt med tanke på plassering av 

dataansvar. Uavhengig av hvilket alternativ som blir valgt må det gjøres en lovendring for å realisere en 

ny organisatorisk løsning for tilgangsforvaltning. Forslag til lovendring blir sendt på høring i 2019.  
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