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Godkjenning av innkalling og dagsorden

Nasjonalt e-helsestyre 6.desember 2018
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Forslag til vedtak

Nasjonalt e-helsestyre godkjenner innkalling og dagsorden.



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

Nasjonalt e-helsestyre 6.desember 2018
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Forslag til vedtak

Nasjonalt e-helsestyre godkjenner referat fra møtet 12.september 

2018.



Sak 49/18
Endring av mandat og medlemmer

Nasjonalt e-helsestyre 6.desember 2018



Endring av mandat

 KS har utpekt medlemmer fra kommunesiden og fastlegerepresentant

 17. september; møte mellom Legeforeningen og Direktoratet for e-helse

 Besluttet at Legeforeningen skal være representert med fastlege i Nasjonalt e-helsestyre 

 Dialog med KS om beslutningen

 Som følge av dette er mandatet til Nasjonalt e-helsestyre endret

 Legeforeningen har utpekt Ivar Halvorsen til å fortsette som deres representant i 

Nasjonalt e-helsestyre 

Side 8



Endring i mandat

Ordlyd tidligere mandat Nasjonalt e-helsestyre Ordlyd nytt mandat 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 og 

fastlegerepresentant.

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) 

• Fastleger (ett medlem) 

• Norsk Helsenett SF (observatør) 

• Helse- og omsorgsdepartementet (observatør) 

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)

Side 9



Medlemmer i nasjonale utvalg - endringer

Side 10

Navn: Nina Mevold

Tittel: Kommunaldirektør

Aktør: Bergen kommune

Navn: Inger Østensjø

Tittel: Direktør

Aktør: KS

Nasjonalt e-helsestyre

Navn: Marit Elisabeth Larssen 

Tittel: Rådmann

Aktør: Giske kommune

NUIT NUFA

Navn: Grethe Almenning

Tittel: Systemkoordinator

Aktør: Bergen kommune

Går ut av utvalgene eller endrer rolle

Observatør

Navn: Gisle Fauskanger

Tittel:

Aktør: Nasjonal IKT

Observatør

Navn: Ola Stenseth

Tittel: Divisjonsdirektør

Aktør: Norsk helsenett SF

Navn: Ulf Sigurdsen

Tittel: Kirurg og IT-spesialist

Aktør: Helse Sør-Øst RHF

https://www.linkedin.com/start/view-full-profile?_ed=0_SlX1M1x1_nD_d6_SvFNRw-jUqy8kRIodHI_QXudzDOlYFjMzb75gdUSY1kMHdwD7&trk=pprof-0-ts-view_full-0
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Medlemmer og observatører i Nasjonalt e-helsestyre

Navn: Herlof Nilssen (leder)

Tittel: Administrerende direktør

Aktør: Helse Vest RHF

Navn: Anne-Lise Ryel 

Tittel: Generalsekretær

Aktør: Kreftforeningen

Navn: Bjørn Guldvog

Tittel: Direktør

Aktør: Helsedirektoratet

Navn: Camilla Stoltenberg

Tittel: Direktør

Aktør: Folkehelseinstituttet

Navn: Cathrine M. Lofthus 

Tittel: Administrerende direktør

Aktør: Helse Sør-Øst RHF

Observatør

Navn: Håkon Grimstad

Tittel: Administrerende direktør

Aktør: Norsk Helsenett SF

Navn: Camilla Dunsæd

Tittel: Rådmann

Aktør: Kristiansand kommune

Navn: Ivar Halvorsen

Tittel: Fastlege

Aktør: Legeforeningen

Navn: Arild Sundberg

Tittel: Kommunaldirektør

Aktør: Oslo kommune

Navn: Kristin W. Wieland

Tittel: Områdedirektør

Aktør: KS

Navn: Stig Slørdahl

Tittel: Administrerende direktør

Aktør: Helse Midt-Norge RHF

Navn: Lilly Ann Elvestad

Tittel: Generalsekretær

Aktør: FFO

Navn: Lars Vorland

Tittel: Administrerende direktør

Aktør: Helse Nord RHF

Navn: Christine Bergland

Tittel: Direktør

Aktør: Direktoratet for e-helse

Navn: Steffen Sutorius

Tittel: Direktør

Aktør: DIFI

Navn: Trond Brattland

Tittel: Avdelingsdirektør for helse-

og omsorg

Aktør: Tromsø Kommune

Navn: Benedicte Løseth 

Tittel: Seksjonssjef

Aktør: Bergen kommune

http://www.nokios.no/speaker_15
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Medlemmer og observatører i NUIT

Navn: Line Richardsen

Tittel: Avdelingsdirektør

Aktør: KS

Navn: Jan-Arild Lyngstad

Tittel: Divisjonsdir. Digitale tj.

Aktør: Hdir

Navn: Roger Schäffer

Tittel: IT-direktør

Aktør: Folkehelseinsituttet

Navn: Erik M. Hansen

Tittel: Adm. direktør IKT

Aktør: Helse Vest RHF

Navn: Per Olav Skjesol

Tittel: IKT-sjef

Aktør: Helse Midt-Norge RHF

Observatør

Navn: Rune Kavlie

Tittel: Avdelingsdirektør

Aktør: Norsk Helsenett SF

Navn: Christine Bergland

Tittel: Direktør 

Aktør: Direktoratet for e-helse

Navn: Helge Garåsen

Tittel: Kommunaldirektør

Aktør: Trondheim kommune

Navn: Endre Sandvik

Tittel: Kommunaldirektør

Aktør: Oslo kommune

Navn: Bjørn Nilsen

Tittel: IT-sjef

Aktør: Helse Nord RHF

Navn: Egil Johanessen

Tittel: Fastlege

Aktør: Representerer fastlegene

Navn: Ole Johan Kvan

Tittel:  

Aktør: Helse Sør-Øst RHF

Navn: Wenche P. Dehli

Tittel: Helse- og sosialdirektør

Aktør: Kristiansand kommune

Navn: Kari Støfringsdal

Tittel: IT-sjef

Aktør: Flora kommune

Navn: Rune Simensen

Tittel: Direktør teknologi og e-helse

Aktør: Helse Sør-Øst RHF

Observatør

Navn: Jan Eirik Olsen

Tittel: Konstituert 

Administrerende direktør

Aktør: Nasjonal IKT

Navn: Halvard Finstad Bergby

Tittel: Pasientinteresserep.

Aktør: Kreftforeningen

Navn: Heidi Slagsvold

Tittel: Spesialrådgiver

Aktør: KS

Observatør

Navn: Tor Eid

Tittel: Spesialrådgiver

Aktør: Helse- og omsorgsdep.

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjyiu69n_LMAhWFFSwKHY6GBz8QjRwIBw&url=https://no.linkedin.com/in/janarildlyngstad&psig=AFQjCNGHJicPr4UdBdcHA5KtLKw_XYF2lg&ust=1464163297758548
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Medlemmer og observatører i NUFA (1 av 2)

Navn: Per Olav Skjesol

Tittel: IKT Sjef

Aktør: Helse Midt RHF

Navn: Bjørn Eivind Berge

Tittel: Rådgiver/IKT-koordinator

Aktør: Bergen kommune

Navn: Kirsti Pedersen

Tittel: Seksjonsleder

Aktør: Oslo kommune

Navn: Kristian Onarheim

Tittel: Assisterende fagdirektør 

Aktør: Helse Midt RHF

Navn: Per Meinich 

Tittel: 

Aktør: Helse Sør-Øst RHF

Navn: Geir Granerud

Tittel: Avdelingsleder for 

innovasjon og arkitektur

Aktør: Helse Vest RHF

Navn: Randi Brendberg

Tittel: Fagsjef

Aktør: Helse Nord RHF

Navn: Egil Rasmussen

Tittel: Spesialrådgiver

Aktør: KS/Stavanger kommune

Navn: Tim Papas

Tittel:

Aktør: NIKT

Navn: Ann-Kristin Smilden

Tittel: Prosjektleder

Aktør: Bærum kommune

Navn: Bente Saltnes Nedrebø

Tittel: 

Aktør: NIKT

Navn: Heidi Slagsvold

Tittel: Spesialrådgiver

Aktør: KS

Navn: Thor Johannes Bragstad

Tittel: Sivilingeniør III

Aktør: Trondheim kommune

Navn: Inga Nordberg

Tittel: Divisjonsdirektør Styring 

og Standardisering

Aktør: Direktoratet for e-helse

Navn: Kirsten Petersen

Tittel: Prosjektleder

Aktør: Helsedirektoratet

Navn: Thore Thommassen

Tittel: Virksomhetsarkitekt 

Aktør: Helsedirektoratet

Navn: Ulf Sigurdsen

Tittel: Kirurg og IT-spesialist

Aktør: Helse Sør-Øst RHF

Navn: Thor Johannes Bragstad

Tittel: Sivilingeniør III

Aktør: Trondheim kommune

Navn: Mona Pedersen

Tittel: 

Aktør: Lenvik kommune

https://minside.helsedirektoratet.no/Person.aspx?accountname=SHDIR/kip
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiH_tmrzJjOAhWGFCwKHSbpCEEQjRwIBw&url=http://www.dagensmedisin.no/artikler/2013/08/15/vil-ha-dataregistreringen-inn-i-journalen/&bvm=bv.128617741,d.bGg&psig=AFQjCNEQyFh6Ayf_m06L5iaQCow1VcCwLw&ust=1469879047451289
https://www.linkedin.com/start/view-full-profile?_ed=0_R9DPC6qLf6LnAWENJ7M2mO39ka6Z3RG5xMenR1-ViKNgJXPucUr9BDcFw2ZeMj-B&trk=pprof-0-ts-view_full-0
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Medlemmer og observatører i NUFA (2 av 2)

Navn: Sindre Solem

Tittel: Systemingeniør - sikkerhet

Aktør: NHN

Navn: Rune Karlsen

Tittel: Seniorrådgiver

Aktør: Difi

Navn: Anders Grimsmo

Tittel: Medisinskfaglig 

rådgiver

Aktør: NHN

Navn: Torgeir Fjermestad

Tittel: Fastlege

Aktør: Fastlege (utnevnt av Dnlf i 

samråd med KS)

Navn: Arnfinn  Aarnes

Tittel: Pasientinteresserep.

Aktør: FFO

Navn: Peter Holmes

Tittel: Prosjektleder 

Aktør: FHI

Navn: Helena Niemi Eide

Tittel: Rådgiver

Aktør: FHI

Navn: Sverre Ur

Tittel: Pasientinteresserep.

Aktør: Diabetesforbundet

Observatør

Navn: Tor Eid

Tittel: Spesialrådgiver

Aktør: Helse- og omsorgsdep.

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjnptrt1ZjOAhWBNCwKHZa0ATYQjRwIBw&url=http://www.ranheimlegesenter.no/ansatte/&psig=AFQjCNFQ6kyxxS2xuVTVbJz1pf5Nj0W0Xw&ust=1469881602791026


Evaluering av styringsmodellen og sammensetning
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Årshjul for nasjonal styringsmodell for e-helse 2019

22
Årshjul 

2019

Side 16

NUFA

30.–31.1 

NUIT

13.2

NEHS 

22.3

NUFA

24.-25.4

NEHS 

10.5

NEHS 

19.6

NUFA

4.-5.9

NUFA

6.-7.11

NUIT

19.11

NEHS 

2.12

NEHS 

11.-12.9

NUIT 

27.5

Ekstra 

NEHS 16.1

Ekstra 

NEHS 15.2

Ekstra 

NUIT 7.5

Ekstra 

NEHS 3.6

Ekstra

NEHS 28.10



17

Forslag til vedtak

Nasjonalt e-helsestyre tar saken til orientering.



Sak 50/18
Orientering fra Direktoratet for e-helse

Nasjonalt e-helsestyre 6.desember 2018



Orientering fra Direktoratet for e-helse

2 Nasjonal tjenesteleverandør

3 Nasjonal journal- og samhandlingsløsning

4 Utviklingstrekkrapport 2019

Statsbudsjettet1



Orientering fra Direktoratet for e-helse

2 Nasjonal tjenesteleverandør

3 Nasjonal journal- og samhandlingsløsning

4 Utviklingstrekkrapport 2019

Statsbudsjettet1



Endringer i forslag til statsbudsjett for direktoratet for e-
helse

Side 21

Økning

 Modernisert folkeregister 40 mill.

 Helseanalyseplattformen 40 mill.

 Drift og forvaltning av nasjonale 

e-helseløsninger 77,4 mill.

 Økt inntektskrav 127 mill.

Reduksjon

 Én innbygger – én journal 

(engangsbevilgning i 2018) 50 mill.

 ABN og krav om generelt lavere aktivitet 

5,2 mill.



Orientering fra Direktoratet for e-helse

2 Nasjonal tjenesteleverandør

3 Nasjonal journal- og samhandlingsløsning

4 Utviklingstrekkrapport 2019

Statsbudsjettet1



Ny e-helse organisering (NEO)

- Tillegg til tildelingsbrev 15, 2018



Nasjonal 

e-helsestrategi 

2017 - 2022

2017

Én innbygger –

én journal

2013 2015

Digital agenda 

for Norge

2016

Styrket 

gjennomføringsevne for 

IKT-utvikling

2017

OECD: Digital 

Government Review 

of Norway

2017

IKT-organisering 

i helse- og 

omsorgssektoren

Finansieringsmodeller 

for nasjonale e-

helsetiltak

2017

Bakgrunn 

2018

Ny e-helseorganisering 

og nasjonal 

tjenesteleverandør
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Nye finansierings-

modeller for e-

helse

Hovedelementene 

i ny e-helse-

organisering 

Videreutvikling av 

etablerte 

styringsmodeller til 

helhetlig 

samstyrings- og 

eierstyrings-

modeller

Ny organisering 

gjennom etablering 

av nasjonal 

tjenesteleverandør 

og videreutvikling 

av Direktoratet for 

e-helse



Tillegg til tildelingsbrev 15, 2018

 Rapporten fra direktoratet anbefaler at 

 myndighetsrollen til Direktoratet for e-helse tydeliggjøres 

 dagens leveranseoppgaver overføres til en nasjonal tjenesteleverandør

 det utarbeides ny styringsmodell for nasjonale e-helseløsninger 

 en ny finansieringsmodell med større grad av felles finansiering av løsningene, jf. også omtale i Prop. 1 S 

(2018-2019). 

 Departementet viser videre til rapport om kostnadsestimater for nasjonale e-helseløsninger av 

1. november 2018

 Direktoratet for e-helse og Norsk Helsenett SF har anslått kostnader til drift, forvaltning og vedlikehold av 

eksisterende nasjonale tjenester. 

 Departementet har i det videre arbeidet behov for 

 en nærmere konkretisering av direktoratets rolle som faglig rådgiver, premissgiver/iverksetter og pådriver

 en konkretisering av hvilke oppgaver og ansatte med tilhørende kostnader som anbefales overført til 

nasjonal tjenesteleverandør med utgangspunkt i Norsk Helsenett SF 

Side 26



Levere rapport  i henhold til oppdrag

Helse- og omsorgsdepartementet ber om at Direktoratet for e-helse leverer

1. Foreløpige vurderinger og anslag på kostnader knyttet til oppgaver og ansatte som skal overføres 

innen 13. desember 2018. 

2. Endelig rapport skal ferdigstilles innen 26. februar 2019.

Side 27



Videreutvikling av direktoratet

Fase 1 - utgangspunkt for gjennomføring i 2019

Side 28

Nasjonal 

tjeneste-

leverandør

Etablering av nasjonal tjenesteleverandør

1. januar 2020

Arbeidet skal gjøres i samarbeid mellom Norsk helsenett og Direktoratet for e-helse

Videreutvikling av 

direktoratet

Videreutvikling av 

tjenesteleverandør

Fase 1

Rapport til HOD

26.2.2019

Plan for NEO-

programmet
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2019

Rapport til HOD

Program etablert

Jan       Feb Mars      April             Juni Aug     Sep      Okt      Nov      Des

2020

Tjeneste-

leverandør

Direktoratet 2.0 

Overordnet beskrivelse

Omtale i RNB

Skisse til plan 2019

Direktoratet 2.0 

Detaljert beskrivelse

Direktoratet 2.0 

Innføring/tiltak
Direktoratet 

2.0

Tjenesteleverandør 

Overordnet beskrivelse

Tjenesteleverandør

Detaljert beskrivelse

Tjenesteleverandør 

Innføring/tiltak

Mars-

konferansen

ESA-

godkjenning

Finansierings-

modellerR-notat

Høring (HOD)
Juridiske 

avklaringer
Høring (HOD)

Fakturert 

samfinansiering



Orientering fra Direktoratet for e-helse

2 Nasjonal tjenesteleverandør

3 Nasjonal journal- og samhandlingsløsning

4 Utviklingstrekkrapport 2019

Statsbudsjettet1



Pågående aktiviteter

 Prosjektets hovedaktivitet i høst er å understøtte ekstern 

kvalitetssikrer og orientere om anbefalingen

 Ekstern kvalitetssikring (KS1) pågår og KS1-rapport forventes 

klar innen desember 2018

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

behandling av konseptvalg og videre arbeid

 Tidsplan og innretning for et ev. videre arbeid er til avklaring

Side 31



Orientering fra Direktoratet for e-helse

2 Nasjonal tjenesteleverandør

3 Nasjonal journal- og samhandlingsløsning

4 Utviklingstrekkrapport 2019

Statsbudsjettet1



Utviklingstrekkrapport 2019

Møte i NEHS 6. desember 



Beskrivelse og analyse av e-helseutviklingen

34

Publisert mars 2018 Publisere januar 2019

✓ Bygge felles faglig 

forståelse for 

digitalisering i sektor

✓ En referanseramme til 

bruk i planarbeid og 

strategiske 

beslutninger
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Innhold i Utviklingstrekk 2019 

Legemiddelområdet

E-helse i tall 

Utfordringsbilde og politiske mål

Kunstig intelligens og helseanalyse

Standardisering

Informasjonssikkerhet og personvern



Sak 51-18

Nasjonal e-helsestrategi 2017-2022 og Strategisk plan for e-helse 2019-2022

(0.9 versjon)

Nasjonalt e-helsestyre 6. desember 2018



Nasjonal e-helsestrategi 2017-2022

Side 37

Digitalisering av 

arbeidsprosesser 

Bedre sammenheng 

i pasientforløp

Nasjonal styring av 

e-helse og økt 

gjennomføringsevne

Felles grunnmur for 

digitale tjenester

Helsehjelp på nye 

måter

Bedre bruk av 

helsedata



Formål med Nasjonal e-helsestrategi og Strategisk plan

Side 38

Strategisk plan 

for e-helse 

2019-2022

(illustrasjon)

Hensikt med saken er å få Nasjonalt e-helsestyre sin 

 aksept for oppdatert Nasjonal e-helsestrategi og

 tilslutning til etablert Strategisk plan for e-helse



Årshjul for Strategiprosessen

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

NUFA

7.-8.11

✓Tilslutning til oppdatert strategi 

og etablert Strategisk plan

✓Omforent om kunnskapsgrunnlaget 

for strategisk gap-analyse

NUIT

21.11

Nasjonalt e-

helsestyre 

6.12

NUFA

5.-6.9

Kommunikasjon, involvering og forankring

NUIT

30.5

✓Omforent om den strategiske gap-analysen

✓Vurdere behovet for revidering basert på analysen

✓Føringer for involvering fra sektor

Side 39

NUFA

31.1-1.2

Nasjonalt e-

helsestyre 

12.9

✓Involvere sektoren for å få innspill til 

revideringsfasen

✓Oppdatere strategi og etablere Strategisk plan

Revidere BeslutteAnalysere Beslutte
Situasjons-

beskrivelser

Nasjonal 

Arena

20.4

Nasjonal 

Arena

17.9



Bakgrunn for saken: Oppdatering av inneværende Nasjonal 
e-helsestrategi og etablering av Strategisk plan for e-helse

I NUIT-møtet 30. mai 2018 stilte utvalget seg bak anbefalingen om:

1. Oppdatering av inneværende Nasjonal e-helsestrategi i henhold til perspektivene innbygger, innovasjon og 

informasjonssikkerhet.

2. Etablering av en Nasjonal handlingsplan for e-helse bestående av innsatsområder som tar utgangpunkt i 

strategiens seks strategiske satsingsområder.

I NUIT-møtet 21. november 2018 ga utvalget sin tilslutning til den foreslåtte strategiske 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.

Side 40



Strategien er oppdatert i henhold til tre sentrale perspektiver som  
er fraværende eller i liten grad beskrevet i strategien i dag

Innbygger som en ressurs Innovasjon
Informasjonssikkerhet og 

personvern



Følgende oppdateringer av nasjonal e-helsestrategi foreslås

1. Teksten for følgende satsningsområder oppdateres i tråd med tilslutninger i Nasjonalt e-

helsestyre: 

a) Digitalisering av arbeidsprosesser oppdateres med tekst fra veikart EIEJ.

b) Bedre bruk av helsedata oppdateres med tekst fra Helsedataprogrammet.

c) Helsehjelp på nye måter oppdateres med fremheving av Innbygger, Innovasjon og Medisinsk avstandsoppfølging.  

d) Felles grunnmur for digitale tjenester oppdateres med tekst fra arbeid med plan for grunnmur (31/12-18).

e) Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføringsevne oppdateres med fremheving av informasjonssikkerhet og 

personvern.

2. Innsatsområdene i inneværende strategi beskrives i den felles strategiske planen for e-helse.

Side 42

Digitalisering av 

arbeidsprosesser 

Bedre sammenheng 

i pasientforløp

Nasjonal styring av e-

helse og økt 

gjennomføringsevne

Felles grunnmur for 

digitale tjenester

Helsehjelp på nye 

måter

Bedre bruk av 

helsedata



Overordnet struktur for strategidokumentene

Side 43

Overordnet visjon for helse og omsorg i Norge

Befolkningen skal ha gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester

Regjeringens overordnede mål for IKT-utviklingen i helse- og omsorgssektoren

1. Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger

2. Innbyggerne skal ha tilgang på enkle og sikre digitale tjenester

3. Data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og forskning

Nasjonal e-helsestrategi 2017 - 2022

Nasjonal e-helseportefølje

Strategi

Strategisk plan

Portefølje



5.1 Utvikle felles 

byggeklosser som 

tilrettelegger for enhetlig 

samhandling

1.1 Modernisere 

journalløsninger

1.2 Digitalisere 

legemiddelkjeden innenfor 

hver virksomhet

4.2 Stimulere til innovasjon

2.1 Bidra til plan og 

kontinuitet i 

ansvarsoverganger

4.1 Tilrettelegge for 

innbyggeren som ressurs

6.1 Skape en nasjonal 

leveransekraft

2.2 Dele oppdatert 

legemiddelopplysninger

3.1 Bedre behandling med 

bedre utnyttelse av helsedata

Digitalisering av 

arbeidsprosesser 

Bedre sammenheng 

i pasientforløp

Nasjonal styring av 

e-helse og økt 

gjennomføringsevne

Felles grunnmur for 

digitale tjenester

Helsehjelp på nye 

måter

Bedre bruk av 

helsedata

3.2 Bedre bruk av helsedata 

til sekundærformål

Strategisk plan for e-helse består av 14 innsatsområder 
underlagt strategiens seks strategiske satsingsområder

4.3 Helsehjelp og omsorg på 

avstand

6.2 Styrke arbeidet med 

innføring og sikre at 

gevinster oppnås

5.2 Helhetlig og effektiv 

styring og forvaltning av 

byggeklossene i felles 

grunnmur

Side 44

6.3 Styrke arbeidet med 

beredskap, 

informasjonssikkerhet og 

personvern



Videre prosess for strategisk plan i 2019

Side 45

Direktoratet for e-helse vil i løpet av 2019

1. Utarbeide prioriteringskriterier og en prosess for 

prioritering av planen.

2. Analysere avhengigheter mellom 

innsatsområder for å bidra til gode 

rekkefølgediskusjoner for realisering av planen.

3. Utarbeide et forslag for hvordan planen kan 

bidra inn i arbeidet med nasjonal e-

helseportefølje og påfølgende prioriteringer.

ARKITEKTURSTYRING

STRATEGIPROSESSEN

PORTEFØLJE-

STYRING

FORVALTNINGS-

STYRING

Nasjonale prosesser



Innspill til Strategisk plan for e-helse fra Nasjonal Arena for samhandling med fag- og interesseorganisasjoner

Innspill fra Norsk Sykepleierforbund

 NSF støtter hovedgrepene til strategisk plan for e-helse og mener planen er godt gjennomarbeidet og favner bredt.

 NSF har noen forslag til språklige og faglige justeringer i teksten.

Innspill fra Norges ingeniør- og teknologorganisasjon

 NITO sier seg enige i de innsatsområdene som er foreslått og anser disse som både viktige og krevende å realisere for årene fremover

 NITO er moderniseringen av journalløsninger, informasjonssikkerhet og personvern, forvaltning av helsedata, innovasjonspotesialet i kommunene og behovet for 
opplæring av helsepersonell i digitalisering.

Innspill fra Norsk Manuellterapeutforening

 NMF stiller seg kritisk til store felles løsninger på journalsiden da disse blir kompliserte og ikke ivaretar de fagspesifikke behovene.

Innspill fra Den norske legeforening

 Digitaliseringen av helsetjenesten er underfinansiert og handlingsplanen må prioriteres for å få til en felles innsats på noen prosjekter.

 Legeforeningen anbefaler at planen blir mer konkret og at det formuleres tiltak innen innsatsområdene slik at resultater lettere kan måles. 

Innspill fra Apotekforeningen

 Apotekforeningen mener at planen refererer til mange mål for helsepersonell, men ikke tar hensyn til avhengigheten til apotekbransjen og heller ikke til utviklingen av 
lover- og forskriftsverk på dette området.

 Apotekforeningen mener det er utydelig hvilke roller og ansvar Direktoratet for e-helse tar på seg ifm. samhandlingsløsningene.

 Apotekforeningen mener planen er svak på å sikre at dagens løsninger fungerer optimalt og at alle aktørene arbeider for å løse de samme utfordringene til samme tid.

Innspill fra Kliniske ernæringsfysiologers forening tilsluttet Forskerforbundet 

 KEFF ber om at innsatsområdene 1.1 Modernisere journalløsninger og 2.1 Sikre planlegging og kontinuitet i ansvarsoverganger legger til rette for styrket tverrfaglighet i 
behandlingen.

 KEFF mener det er positivt at arbeidet med slik standardisering (kodeverk og terminologi) beskrives.

Innspill fra Fagforbundet og NTL 

 Fagforbundet og NTL påpeker at høy grad av brukervennlighet på digitale arbeidsflater i helsetjenesten et sentralt krav som må prioriteres. I tillegg påpekes viktigheten av 
å prioriterer tilstrekkelige ressurser til god opplæring av de ansatte.

 Fagforbundet og NTL mener det bør utredes hvorvidt en statlig aktør kan utvikle systemet for helhetlig og felles journal- og samhandlingsløsning for kommunal helse- og 
omsorgstjeneste. 

 Fagforbundet og NTL støtter særlig innsatsområde 6.3 Styrke arbeidet med beredskap, informasjonssikkerhet og personvern, men påpeker at det generelt er uklokt å 
overføre drift av IKT-infrastruktur i helseforetakene til private underleverandører. 
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Forslag til vedtak for sak 51/18

Side 47

Strategisk plan 

for e-helse 

2019-2022

(illustrasjon)

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.



Sak 52/18
Nasjonal e-helseportefølje 2019

Nasjonalt e-helsestyre 6.desember 2018



Agenda

▪ Orientere Nasjonalt e-helsestyre om status, risiko og sentrale utfordringer for 

pågående nasjonal e-helseportefølje

▪ Tilslutning til 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. 



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



Nasjonal e-helseportefølje består nå av 54 prosjekter og har et årsbudsjett på omtrent 
1 mrd.kr

Oktober 2018: 1112 mill.kr
Budsjettomfang per aktør

Januar 2018: 669 mill.kr
Budsjettomfang per aktør 

Porteføljens omfang har økt over 400 mill. siden  inngangen til 2018. 

I hovedsak grunnet prosjekter fra RHF-ene som er synliggjort i porteføljen.

Totalt: 669 mill.Totalt: 1112 mill.
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Strategisk tilknytning

Oktober 2018 
Omfang per strategisk område (mill.)

Januar 2018
Omfang per strategisk område (mill.)

Nå synliggjøres en større del av aktiviteten hos aktørene som understøtter nasjonal e-helsestrategi

Totalt: 669 mill.Totalt: 1112 mill.
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Sektoren må forberede seg på innføring 
og realisering i årene som kommer

PlanleggeKonsept Gjennomføre Avslutte Realisere

10 8 32 0 1

89% av prosjektene/programmene* er i planleggings- og gjennomføringsfasen.

*For program angis fasen hvor hovedtyngden av prosjektene er



Det mangler informasjon for å kunne vurdere porteføljens nytteverdi

5,5 
mrd.

?

Totalkostnader

2,9 
mrd.

?

Gevinster

408 
mill./år

?

Årlige forvaltnings-
kostnader

Det er størst modenhet på rapportering av 

totalkostnader, hvorav 2/3 av prosjektene har 

kvantifiserbare kostnader 

For gevinster og årlige forvaltningskostnader er det 

motsatt med omtrent 2/3 som ikke har oppgitt 

kvantifiserbare størrelser   

■ For å kunne vurdere samfunns-
økonomiske nytte trenger man 
informasjon om:

• Totalkostnad

• Årlig forvaltningskostnad

• Gevinster

• Levetid

■ Det mangler fortsatt mye 
informasjon for å kunne vurdere 
porteføljen samlet



Mange avhengigheter må innfris for at prosjektene skal kunne levere

Fordeling av avhengigheter i kategorier

Totalt 95 Rapporterte avhengigheter

▪ Halvparten av avhengighetene er angitt med høy kritikalitet 

slik at prosjektet ikke kommer videre uten at avhengigheten 

innfris. 

▪ Cirka 40 % av avhengighetene er relatert til «Tjenester og 

applikasjoner», herunder leveranser fra EPJ-leverandører 

og nasjonale løsninger som f.eks. Helsenorge.

▪ I tillegg er det mye avhengigheter knyttet til grunnmur og 

felleskomponenter som f.eks. Sentral forskrivningsmodul.

▪ Flere prosjekter melder om avhengigheter til innføring av 

HelseID/eID

5 avhengigheter definert som kritiske med avklaringsfrist i 2018, har gul status. 

Manglende innfrielse av disse kritiske avhengigheter i 2018 kan forskyve leveranser fra 2018 til 2019.
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Kritiske forutsetninger for å realisere gevinster

Fordeling forutsetninger med høy kritikalitet

Totalt: 56 forutsetninger med høy kritikalitet

▪ 27 % av forutsetningene er knyttet til at andre 
prosjekter må gjennomføres

• For eksempel prosjekter som leverer grunnmur 
og prosjekter hvor full innføring ikke er del av 
omfang

▪ 45 % av de kritiske forutsetningene er knyttet til 
EPJ-utvikling

▪ 29 % av forutsetningene er knyttet til 
organisasjonsendringer
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Innføringsaktiviteter og EPJ-utvikling vil være sentralt for å kunne realisere gevinster fra prosjekter i porteføljen



Risiko for porteføljen vurderes tilfredsstillende i en 
sektor med høy kompleksitet

Risiko

▪ Viktigste årsak til medium risiko: 
• Sektor med høy kompleksitet, både 

organisatorisk og juridisk

• Begrensede virkemidler og må basere seg på 

andre aktørers samarbeid for gjennomføring

• Nødvendig forankringsarbeid med sektoren er 

tidkrevende og kostbart 

▪ Prosjektet som melder høy risiko har iverksatt 

tiltak og vurderes ikke å ha negativ påvirkning 

på porteføljen

Risikoprofilen for porteføljen er relativt uendret siden forrige rapportering 

Totalt: 54 prosjekter
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Tilslutning til Nasjonal e-helseportefølje 2019



Kun små endringer fra portefølje i 2018 til 2019-porteføljen:

Ett nytt prosjekt er innmeldt til 2019: 

▪ 157 Antibiotikastyring – indikasjonsbasert beslutningsstøtte og 

rapportering (Nasjonal IKT)

Tre prosjekter går ut av porteføljen i 2019:

▪ 57 Regional utvidelse av stamnettet (Norsk Helsenett)

▪ 58 eDÅR - Elektronisk innrapportering til Dødsårsaksregisteret  (FHI)

▪ 146 Ny e-helseorganisering NEO

Nasjonal e-helseportefølje 2019

Antall prosjekter:

Totalbudsjett 2019 (mill.):

52

1171

Budsjettomfang per aktør (mill.) 

Totalt: 1171 mill.
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Aktørene vurderer prosjektene opp mot prioriterings-
kriterier og skal sikre finansiering

Prioriteringskriterier for nasjonal e-helseportefølje 

▪ Strategisk tilknytning, med størst vekting på 60 %

▪ Nytteverdi, med en vekting på 20 %

▪ Risiko, med en vekting på 20 %

Prosjektene legges i følgende prioriteringskategorier

Mangler endelig finansiering for etablering av SNOMED 
CT som felles terminologi og nasjonal standard i 2019 

Budsjett per prioriteringskategori

Totalt: 1171 mill.

311

848

0 13

Prioriteringskategori 1

Prioriteringskategori 2

Prioriteringskategori 3

Prioriteringskategori 4



Legemiddelområdet

Felles journal for kommunal 

helse- og omsorgstjeneste

Grunnmur

(FIA og PKT)

Prioritering Direktoratet for e-helse av utvalgte områder⎹
Legemiddelområdet, Felles journal for kommunal helse- og omsorgstjeneste og Grunnmur

Side 65

Forberedelse av SNOMED CT
Pilotering og innføring av multidose

Ferdigstilling av SFM

Regional utprøving av PLL

Forankring av hos aktørene

Ferdigstille forprosjekt

Krav og retningslinjer for datadeling
Bistand til innføring av Helse-ID

Arbeid med internasjonale standarder

Grunndataløft
Regelverksendringer

Knutepunkt for datadeling

2019

2020  Gjennomføring av KS2

Målarkitektur for datadeling
Krav og retningslinjer for 

dokumentdeling

Modell for forvaltning av grunnmur 

SNOMED CT for 
spesialisthelsetjenesten

SNOMED CT i DIPS Arena
Utrede ICD11



Digitalisering 

av arbeids-

prosesser 

Bedre 

sammenheng 

i pasient-

forløp

Felles 

grunnmur for 

digitale 

tjenester

Bedre bruk 

av helsedata

Helsehjelp på 

nye måter

Én innbygger – Én journal, 
Helhetlig samhandling og 

felles journal for 
kommunal helse- og 

omsorgstjeneste
(30 mill.)

Legemiddelområdet
(48 mill.)

Kjernejournal –
Innsyn journal for 

helsepersonell på tvers
(7 mill.)

Digital dialog fastlege
(9 mill.)

EPJ-løftet 
(22 mill. øremerket)

Digital 
førerettsforvaltning 

(12,5 mill. øremerket)

Helsedataprogrammet
(122 mill. øremerket)

Velferdsteknologiskknutepunkt
som del av Helsedirektoratets 

program: Nasjonalt program for 
velferdsteknologi

MF Helse
(80 mill. øremerket)

Program Felles 
Infrastruktur og 

Arkitektur
(15 mill.)

Program for kodeverk 
og terminologi

(20 mill.)

Nasjonal e-helse-
monitor (3 mill.)

Direktoratet for e-helse sine prosjekter i 2019

Nasjonal 

styring av e-

helse og økt 

gjennom-

føring



Vedtak og innspill fra NUIT 22.11.2018

 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

 Innspill

 Legemiddelområdet må prioriteres høyt

 Ønsket høyere aktivitet på Grunnmursområdet

 Kommunesektoren presiserte at modernisering av kommunal EPJ må prioriteres

 Kritisk avhengighet mellom Helseplattformen og leveranser fra Program for Kodeverk og 

Terminologi 

 Behov for andre finansieringssystem som gir større rom for prioritering

Sak 22/18
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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. 

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

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 Gjennomføring 0

2 167 FRESK Helse Nord RHF Gjennomføring 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

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

2 168 Digitale pasienttjenester Helse Nord RHF Gjennomføring 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 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

1171

Kostnadsfordeling 2019

Digitalisering av arbeidsprosesser

Bedre sammenheng i pasientforløp

Bedre bruk av helsedata

Helsehjelp på nye måter

Felles grunnmur for digitale tjenester

Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring
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Nasjonalt e-helsestyre 6.desember 2018



Plan for utvikling av felles grunnmur

Nasjonalt e-helsestyre – 6. desember 2018
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Plan for videre utvikling av felles grunnmur

Direktoratet for e-helse skal

«Innen 1. oktober levere plan for utvikling av 
felles grunnmur. Arbeidet med planen skal sørge 
for at tema av nasjonal karakter fra arbeidet med 
Helseplattformen og øvrig arbeid med én 
innbygger – én journal følges opp»

-Tildelingsbrev nr. 1 for 2018

Helsedataprogrammet

Felles plan 

RHF
Samhandlings-

behov i sektor
FELLES GRUNNMUR FOR DIGITALE TJENESTER



Tidslinjen med innspillsrunder

Side 74

Innspillsrunde 1:

NUFA, NUIT, DNLF, NSF og 

internt

• uke 35 - 37

Innspillsrunde 2:

NUFA, NUIT, DNLF, NSF, 

Abelia

• uke 43 - 45

Kartlegging av 

realiseringsbehov

Presenteres  

e-helsestyre (6. des)

0.6 0.8 1.0

HOD

• Oversende HOD 

31.12.18

0.7 0.9Versjonsnr <0.4

Én til én møter med 

aktører

Oppfølging 

og 

revidering

NUIT

E-helse LM

18.12.18
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Aktører som har gitt innspill

Side 76

• Plan for videreutvikling av felles grunnmur er et viktig initiativ som KS og kommunesektoren støtter 

(KS)

• svært bra at det legges opp til å etablere en felles grunnmur for digitale tjenester. Dette er viktig for å 

sikre en god utvikling av digitaliseringen i helsetjenesten, og kan føre til en bedre helsetjeneste for 

innbyggerne, bedre arbeidsverktøy for helsepersonell, samt bidra til å understøtte innovasjon og 

tjenesteutvikling. (NSF)

• Dette er et initiativ som Norsk helsenett stiller seg helhjertet bak. Vi mener at dette er et riktig steg i 

retning av ytterligere standardisering av ehelse og det er med på å legge til rette for innovasjon på 

en god måte. (NHN)

• De fire effektmålene som er formulert er tydelige, distinkte og dekkende. Utdypingen av effektmålene 

gjennom underpunkter gir et godt bilde av hvor vi vil hen. (Oslo kommune)

• Kreftforeningen mener at etablering av en felles grunnmur for digitale tjenester er et ekstremt viktig 

og nødvendig grep, noe at vi ønsker skal bli utviklet og etablert så fort som mulig.  Dette må 

prioriteres. (Kreftforeningen)

• Bra dokument som dekker mange av behovene (Helsedirektoratet)

• ser for øvrig klart nytten og verdien av å skape en felles grunnmur som basis for mer effektiv og 

enhetlig digitalisering av helse- og omsorgssektoren. (NIKT)

Kort oppsummering av overordnede innspillAktører
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Nasjonal strategi for e-helse 2017-2022

Visjonen for 

Én innbygger – én journal 

1. Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang 

til pasient- og brukeropplysninger

2. Innbyggerne skal ha tilgang på enkle og sikre 

digitale tjenester

3. Data skal være tilgjengelig for 

kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring 

og forskning

Side 78



Felles grunnmur for digitale tjenester

Side 79

Det er behov for koordinert 

utvikling og forvaltning av 

grunnmuren

KOORDINERT UTVIKLING 

OG FORVALTNING

FORMÅL

Grunnmuren løser 

felles behov

ANVENDELSE

Grunnmuren legger til rette for effektiv og sikker 

elektronisk samhandling i helse- og omsorgssektoren



Målsettinger



Side 82

Målsettinger for Felles grunnmur:

Mer effektiv og 

helhetlig samhandling

Økt gjennomføringsevne 

og raskere digitalisering

Styrket 

informasjonssikkerhet 

og personvern

Økt innovasjon og 

næringsutvikling



Hovedgrep

Ikke lisensiert



Side 84

Hovedgrep

Sikre koordinert 
utvikling og forvaltning 
av felles byggeklosser 
i takt med sektorens 

behov

Bidra til enhetlig og 
sikker samhandling 

på tvers

Styrke 
informasjonssikkerhet 

og personvern

Ta i bruk felles 
språk

Et økosystem som 
legger til rette for 

innovasjon og 
næringsutvikling



Koordinert utvikling og forvaltning løser felles utfordringer én gang, i stedet for 

at de ulike aktørene må utvikle løsningene hver for seg. Dette vil bidra til raskere, 

sikrer og mer kostnadseffektiv digitalisering i helse- og omsorgssektoren.

Felles språk gir økt samhandlingsevne, bedre kvalitet på helsefaglig 

dokumentasjon, analyser og datadeling blir enklere og det legger til rette for 

forskning, innovasjon og næringsutvikling.

Innovasjon og næringsutvikling blir enklere med integrasjon og datadeling som 

tilrettelegger for å teste løsninger opp mot Felles grunnmur på en enkel og 

kostnadseffektiv måte.

Side 85

Koordinert utvikling og forvaltning

Felles behov

Tiltak og hovedgrep

Koordinert 

utvikling og 

forvaltning

Enhetlig og 

sikker 

samhandling

Styrket 

informasjons-

sikerhet og 

personvern

Felles språk

Økt innovasjon 

og 

næringsutvikling 

Enhetlig og sikker samhandling mellom innbyggere, helsepersonell og 

virksomheter øker kvaliteten på pasientbehandlingen, gir god informasjonssikkerhet 

og styrker personvernet.



Nyttevirkninger av felles grunnmur for digitale tjenester 



Hvilken nytte får vi av Felles grunnmur

Side 89

Effekt Konsekvens 

Mer effektiv og sikker samhandling ++++ 

Reduserte kostnader +++ 

Økt tillit (inkludert kvalitet og kontroll) ++ 

Økt tilgjengelighet på informasjon og bedre 

beslutningsgrunnlag 

++++ 

Økt gjennomføringsevne og raskere 

digitalisering 

++ 

Nytte gjennom andre e-helseløsninger/initiativ Viser til de respektive samfunnsøkonomiske 

analyser av andre e-helseløsninger 

 
I tillegg gir Felles grunnmur økt fremtidig handlingsrom gjennom å være en viktig katalysator for 

fremtidige prosjekter som kan gi gevinster



Agenda
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Oppsummering av plan for utvikling av felles grunnmur

1

2

Veien fra start til mål

Videre bruk av planen3



Plan for grunnmur oppsummert

 Felles grunnmur består av kodeverk og terminologi, felles grunndata, felleskomponenter, 
felles krav og retningslinjer og felles infrastruktur. Dette er byggeklosser som løser felles 
behov én gang

 Byggeklosser i grunnmuren vil ses i sammenheng med tverrsektorielle, nasjonale 
byggeklosser, som er utenfor grunnmuren

 Det er behov for koordinert utvikling og forvaltning av Felles grunnmur i takt med sektorens 
behov. Arbeidet må ha god forankring i sektoren.

 I plan for Felles grunnmur for digitale tjenester er det samlet tiltak som understøtter felles 
behov i pågående initiativ som Helseplattformen, Felles plan for EPJ/PAS, 
Helsedataprogrammet og Pasientens legemiddelliste. Tiltakene skal realiseres gjennom 
prosjekter prioritert i nasjonal styringsmodell. De kan realiseres som selvstendige tiltak eller 
som del av andre prioriterte prosjekter.

Side 91



Hvordan skal planen brukes videre

Planen for Felles grunnmur 

 Forklarer behovet for en Felles grunnmur og hvilken nytte denne kan ha

 Tydeliggjør innholdet i en Felles grunnmur

 Gir en samlet oversikt over tiltak man i dag ser behov for med kostestimater for 
utvikling og forvaltning

 Skal brukes som et verktøy skal brukes som et verktøy i nasjonal arkitektur- og 
porteføljestyring

 Vil bli revidert årlig slik at nye felles behov vurderes og strategiske beslutninger 
gjenspeiles 

Tiltakene kan realiseres gjennom prioriterte prosjekter/program som forankres gjennom 
nasjonal styringsmodell. Planen peker på områder som ikke er finansiert og som må 
prioriteres

Side 92



Vedtak i NUIT 

NUIT tar saken til orientering og ber Direktoratet for e-helse ta med innspill framkommet i 

møtet i det videre arbeidet. 

NUIT stiller seg bak behovet for Felles grunnmur og støtter at planen brukes som et 

verktøy i nasjonal arkitekturstyring for videre prioritering og utvikling

Side 93
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Forslag til vedtak

Nasjonalt e-helsestyre tar saken til orientering og ber Direktoratet 

for e-helse ta med innspill framkommet i møtet i det videre 

arbeidet.



Takk for meg!
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Hvordan lykkes med digitalisering i Kommunal sektor?

Status, utfordringer og behov

• Kristin Weidemann Wieland
Områdedirektør forskning, innovasjon og digitalisering



http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwib7fLRgsvZAhXDDCwKHSpSAeMQjRx6BAgAEAY&url=http://news.mit.edu/2014/new-robotic-system-detects-leaks-in-pipes-0619&psig=AOvVaw10Tjnz9S-8-dd107DXO4vo&ust=1519990125123873
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiigqONlsvZAhXE1ywKHdbpA90QjRx6BAgAEAY&url=https://www.lunner.kommune.no/velferdsteknologi.408403.no.html&psig=AOvVaw3tcOzDKkgBcfH-tPa_0BBr&ust=1519995299115253


Foto: Oslo kommune / Sturlason

Samordning i kommunal sektor



Nasjonal styring, finansiering og prioritering 
- kommunale fellesløsninger

IKT-styring og medfinansiering for 
digitaliseringsprosjekter

KommIT og Digifin
Fellesprosjekter kommunal sektor

Innovasjonspartnerskap

Skjønnsmidler

FoU – prosjekter og tilskudd

Øvrige nasjonale prosjekter/samarbeid



Hva er egentlig utfordringen?

• Kompetanse og kapasitet

• Manglende bredbånd (fast og mobilt)

• «Arvesynd» - fragmentert systemlandskap

• Fragmentert etterspørselsside 
dårligere løsninger i markedet

• Sektorisert stat og delvis sektoriserte 
kommuner









Samstyring med staten



Klyngestrukturer + 
samstyring (KomIT++) =
slagkraft i et samlet rike



DigiFin
85% av 

innbyggerne

70% av 
kommunene



Regionale bølgekrafteverk



Klyngetanken

• Kompetanse i felles
sekretariat

• Porteføljestyring 

• Fordeling av piloter 

• Deling og skalering

• Kompetansebygging

• Nettverk på ledelse, fag og 
IKT



Allerede er tre løsninger «live» der DigiFin støtter arbeidet

DigiSos – digital søknad

om sosialhjelp

DigiHelse

MinSide

Kommer: DigiBarnevern, DigiHelsestasjon….



Det er medlemmene som 
avgjør KS hvilken rolle KS 
skal ta innen 
digitalisering

• Pådriver?

• Koordinator og samordner?

• Kun interessepolitisk aktør eller også en som kan 
forplikte i dialog med staten?

• Retningsgiver?

• Nasjonale anskaffelser?

• Leverandør av nasjonale fellestjenester?

Spørsmål til medlemmene i debattheftet 2019:
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?

Uavhengig av rolle, KS må spille på ressursene
hos medlemmene i utviklingsarbeidet
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Forslag til vedtak

Nasjonalt e-helsestyre tar saken til orientering.



Sak 55/18
Orientering fra sektoren: Felles plan for 

EPJ i RHF-ene

Nasjonalt e-helsestyre 6.desember 2018



Felles plan for neste generasjon PAS/EPJ – 2018 

Møte i e-helsestyret
Radisson BLU Gardermoen, Oslo, 6. desember 2018

Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT



Foretaksmøtene i januar 2018 ba særlig Helse Sør Øst RHF, Helse 

Vest RHF og Helse Nord RHF om;

• «innan 1. oktober, å sørge for ein oppdatert felles plan for utviklinga 

av elektronisk pasientjournal (EPJ) og pasientadministrative system 

(PAS), medrekna ein felles plan for 

vidareutvikling av løysingane»

Oppdrag (2018)





Samarbeidet har gitt en rekke positive resultater; 
• Det er etablert et nettverk mellom de regionale programmene for kliniske 

løsninger for erfaringsutveksling og –deling. 

• Dialog med DIPS 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. 

Resultater



Tiltaket som gjennomføres i de 3 RHFene

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 innenfor 

bærekraftige økonomiske  rammer.

Om planen



• Arbeidet med neste generasjon PAS/EPJ inngår i alle de 3 

RHF-ene i bredere digitaliseringsprogram som skal sørge for 

mer helhetlige kliniske løsninger. 

• De pågående regionale programmene viser at de 3 RHFene

har en betydelig gjennomføringskraft i realisering av 

regionale og lokale digitaliseringsinitiativ, og dermed bidra til 

den nasjonale digitaliseringen av helse- og omsorgssektoren. 

Regionale digitaliseringsprogram



HELIKS /ODA – DIPS Arena HELIKS /KULE – Meona

HELIKS /DMA og FERD – SECTRA Alle Møter/Imatis



Utvikling over tid

2004 2010 2020

Infrastruktur

Tung IKT

Lett IKT

Uten Infrastruktur – ingen «Tung IKT»!
Uten «Tung IKT» – ingen «Lett IKT»!





2018 høst 2019 vår 2019 høst 2020 vår

Felles plan for neste generasjon PAS/EPJ 

Helse Vest
Testing av Arena FOCA

Verifisering av 
omtankeområdene

Installere/teste ny versjon Arena
Planlegge/gjennomføre utrulling pilot FOCA

Planlegge/gjennomføre (pilot)/utrulling 
omtankeområdene

Oppstart pilot Arena FOCA  
februar  og april 

Planlegge/innføre pakkeforløp rus/psyk

Regional EPJ Journalinnsyn

Arena planfase

Helse Sør-Øst

Mulig innføring Fase 1BP

Elektronisk Kurve og medikasjon

Digitalt media arkiv – radiologi. Elektronisk kurve og medikasjon. 

Helse Nord

Planlegging DMA

Planleggingsfase  - Innføring DIPS Arena

Digitalt mediearkiv

Gjennomføringsfase – Innføring Elektronisk kurve og medikasjon

Gjennomføringsfase – DIPS Arena

Testing av nye versjoner

Innføring Selvinnsjekk og betaling/mobile løsninger

Planlegge/innføre pakkeforløp psyk/rus



De 3 regionale helseforetakene 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 nasjonale 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 pasientens helsetjeneste.

Kort og mellomlang sikt



De regionale initiativene forutsetter at dagens nasjonale

fellesløsninger (eResept, Kjernejournal, Velferdsteknologisk 

knutepunkt og www.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.

Nasjonale fellesløsninger



Utvikling av løsningskonsept i Helse Sør-Øst

En ekstra gjennomgang i forprosjektet førte til 
alternativ gjennomføringsstrategi med lavere 
kost, mindre usikkerhet og 
kortere gjennomføringstid. 

Vi prioriterer nå: 
• Regionalt journalinnsyn på tvers av databaser
• Åpne og sikre grensesnitt basert på standarder

Alternativ 1:  Konsolider først, moderniser etterpå

Alternativ 2: Moderniser først, konsolider etterpå



Regionalt journalinnsyn i Helse Sør-Øst



Videre muligheter for informasjonsdeling

• Ett eller flere registre (XDS-basert) gir 
funksjonell oversikt over journal-
informasjon, i første omgang 
dokumenter

• En visningstjeneste (XDS-basert) gir 
mulighet til å lese relevante 
dokumenter

• Funksjonell informasjonsdeling:
• mellom helseforetak i Helse Sør-Øst

• mellom regioner og andre virksomheter i 
spesialisthelsetjenesten

• mellom omsorgsnivåer

• mellom enheter i primærhelsetjenesten

• Tilgang for pasienten til egen journal og 
logg gjennom helsenorge.no

Innsyn for 
pasient via 

helsenorge.no

Journaldatabaser

Oversikt over 
journalelementer 
(dokumenter, evt 
også strukturerte 
data og prosesser)

Regionalt 
journalinnsyn for 
helseforetak HSØ

Nasjonalt 
journalinnsyn for 
fastleger og øvrig 

primærhelsetjeneste 

Nasjonalt journalinnsyn 
for helseforetak/regioner, 

private-ideelle og 
avtalespesialister



De regionale helseforetakene har vektlagt 
«grunnmursarbeidet» i Nasjonal eHelsestrategi

«Grunnmur»
• 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 (inkl. SNOMED 
CT)

«Tjenester»
• 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

• Ny kommunal løsning

• Helseplattformen

• Samt ulike regionale tjenester i relasjonen pasient – sykehus.

Forutsetning for -



• De 3 RHF-ene legger fortsatt til grunn at gjennomføringen 

baseres på høy grad av informasjonsdeling og 

erfaringsutveksling.  

• Programstyrene og styringsgruppene har bred 

representasjon fra helseforetakene, herunder klinisk

personell.

• Samarbeidsformen har ledet til bruk av begrepet 

hovedsamarbeidspart.

Gjennomføring



Takk for oppmerksomheten!
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Forslag til vedtak

Nasjonalt e-helsestyre tar saken til orientering.
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DÅR
Forsvarets 

helse
-register

Genetisk 
MU nyfødte 

Helsearkiv-
registeret

Kreft
-registeret 

MFR MSISNOISNPR/KPR IPLOS
Abort

-registeret
Resept

-registeret
NORM RAVN HKRSYSVAK

Helsedatakilder med helseopplysninger på individnivå

CPRN
Brystkreft
–reg.

Prostata
kreftreg. 

KOLS
–reg.

NorKog
Norsk 

hjertestans
–reg.

SOReg-N

Gastronet
Døv

–blindhet 
–reg.

NKR LTMV
Diabetes
–reg. for 
voksne

Norsk 
hjertesvikt

–reg.
HIV

NNRR

NNK

NRA

Muskel
–reg.

Nasjonalt 
barnehofte

-reg.

Føflekkreft
–reg.

SmerteReg NRL NGER
Norsk 

intensiv
–reg.

LKG
–reg.

Hoftebrudd
–reg.

Gynkreft
–reg.

Tykk- og 
endetarms
–kreftreg.

ROAS
Norsk 

hjerneslag 
–reg.

NORKAR
Tonsille
–reg.

NNR

Norsk 
pacemaker 

og ICD-
reg. 

NoRGast

NORIC

Korsbånd
–reg.

Lungekreft
–reg.

BDR
Nasjonalt 
traume
–reg.

Norsk 
hjerte

–infarktreg. 
NorArtritt NKIR

NBKR
Lymfom
–reg.

ABLA NOR HISREG

Norsk 
hjerte
–

kirurgireg. 

NorSpis
MS
–reg.

Norsk 
Parkinson
-reg. og 
biobank

Norsk 
porfyri
–reg.

Norscir

NorVas

Pasient
-journaler

Sentrale 
helse
-registre

Nasjonale 
medisinske 
kvalitetsregistre

Andre medisinske 
kvalitetsregistre

Biobanker

Annet

Hundrevis

361

Pasientjournal
[Etc.]

Pasientjournal
[Etc.]

Pasientjournal: 
Tannlege

Pasientjournal: 
Lege

Pasientjournal
[Etc.]

Pasientjournal
[Etc.]

Pasientjournal
[Etc.]

Pasientjournal
[Etc.]

Pasientjournal
[Etc.]

Pasientjournal
[Etc.]

Pasientjournal
[Etc.]

Pasientjournal: 
Tannlege

Pasientjournal: 
Lege

Pasientjournal
[Etc.]

Pasientjournal
[Etc.]

Pasientjournal
[Etc.]

Pasientjournal
[Etc.]

Pasientjournal
[Etc.]AvtalespesialistSykehusTannlegeFastlege ……DPS / BUPKlinikk ….

RESH

FLR

HPR

Grunndata

HTK

LSR

PREG

AR

KODE REG

BED REG

Familieforhold

Sivilstatus

Inntekt

Sosioøkonomiske data

Straff

Skatt

Utdanning

Trygd

Tromsø
-undersøkelsen

Helseundersøkelser

Kvinner og 
Kreft

SAMINOR HUNT
Homocysteinun

d og HUSK

TROFINN OPPHED Oslo I-II
HUBRO/

innv. HUBRO
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Svært lang utleveringstid for data
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17 MND
Gjennomsnittlig utleveringstid koblede data

5 MND
Gjennomsnittlig utleveringstid én datakilde

48 MND
Maksimal utleveringstid

3 UKER
Minste utleveringstid

Nøkkeltall utleveringstid

Konsesjon 

fra 

datatilsynet

Etisk 

godkjenning

Finne 

datakilder

Søknad til 

registre

Dialog med 

registreVentetid på 

utlevering



Hvordan kan jeg 

begrense hvem som 

ser mine data? 

Hvordan brukes disse 

helseopplysningene?
Hvor er mine data?

Hvordan kan jeg bidra 

til forskning på min 

sykdom?

Hvem kan se mine 

helseopplysninger?

Hva betyr egentlig 

dette samtykket?



Eksempel på (enkel) innsynstjeneste: Fødselsregisteret
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Analyseøkosystem som utviklingsretning
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Analysetjenester Søknadstjenester
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Dataplattform med innebygget personvern

Datakilder

Forskere HelseledereMyndigheter Næringsliv

Register-

forvaltere

Helse-

personell

Innbyggere

Tilgangs-

forvalter

Økosystem
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helsedata.no for databrukere, helsenorge.no for innbyggere
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Analysetjenester Søknadstjenester
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Dataplattform med innebygget personvern

Datakilder

Forskere HelseledereMyndigheter Næringsliv

Register-

forvaltere

Helse-

personell

Innbyggere

Tilgangs-

forvalter

Økosystem



Analyseøkosystemet skal realiseres stegvis
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Saksbehandlingen
Det enkle 

analyserommet
Søknadsveilederen Helsedataportalen

Det enkle 

økosystemet
AnalyseøkosystemetAvansert helseanalyse

Den eksplorative 

analysen

3 41 2 6 875

Saksbehandlingen

skal standardisere 

saksbehandlings-

prosessen etter 

helsedata og gi 

brukere raskere 

tilgang gjennom økt 

synlighet og 

raskere saks-

behandling.

Det enkle 

analyserommet 

skal gi brukere 

tilgang på en sikker 

infrastruktur for å 

analysere helsedata 

og legge til rette for 

økt veiledning i 

søknadsprosessen

Søknadsveilederen

skal gi brukere 

informasjon om 

hvilke helsedata-

kilder som finnes og 

informasjon om 

hvordan man går 

frem for å søke.

Helsedataportalen

skal gi brukere et 

sted å søke etter 

helsedata, 

informasjon om 

variabler og tilby en 

elektronisk 

utleveringstjeneste 

for helsedata

Det enkle 

økosystemet skal 

gi brukeren en 

markedsplass av 

analyseverktøy 

som gir fleksibilitet 

og valgfrihet i bruk 

av verktøy.

Analyseøkosystem

et skal gi brukere 

tilgang til en 

markedsplass av 

analysetjenester og 

et økosystem av 

datatilbydere 

Avansert 

helseanalyse skal 

gi brukere raskere 

tilgang på data 

gjennom delvis 

automatisert 

saksbehandling og 

kjøremiljø for 

beredskap og 

helseovervåkning. 

Den eksplorative 

analysen skal gi 

brukere 

eksplorative 

analysetjenester 

og muligheten for å 

etablere egne 

datavarehusløsning

er på plattformen

B) DATA- OG ANALYSEPLATTFORM C) ANALYSEØKOSYSTEM
A) SØKNADS- OG 

SAKSBEHANDLINGSTJENESTER



Trinnvis realisering av nye tjenester slik forskere vil oppleve det

d
e 
1
4
1

Skaffe 
oversikt

Motta 
veiledning

Felles 
søknads-

skjema v.1

Analyse-
rommet

Søknads-
tjenester

Tjenester i trinn 1– Mars 2018 
(helsedata.no) 

Variabel-
utforsker

Tjenester i trinn 2–
Okt’ 2018 (helsedata.no) 

Tjenester i trinn 2 – Q1 2019

Trinn 3

Eksplorativ 
analyse

Saks-
behandling

Filoverføring 
til forsker

Dataplattform

Trinn 4 Trinn 5Trinn 2
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Fase 1
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Målbildet



Fire alternative modeller for tilgangsforvalter og 
forvaltningsorganisasjon for Helseanalyseplattformen
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1 2

3 4NY organisasjon

Direktoratet for e-helse og eksisterende registerforvalter

Eksisterende registerforvalter

Direktoratet for e-helse



https://ehelse.no/helsedataprogrammet

https://ehelse.no/helsedataprogrammet
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Forslag til vedtak

Nasjonalt e-helsestyre tar saken til orientering og ber 

Helsedataprogrammet ta innspillene fra møtet med i det videre 

arbeidet. 
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Eventuelt

Nasjonalt e-helsestyre 6.desember 2018


