
 

side 1 

Møte i Nasjonalt e-helsestyre 
Møte 2/2018   

Dato 14. mars 2018 

Tid Kl. 10.00-16.00 

Sted Radisson Blu Airport Hotell, Oslo 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)  
Camilla Stoltenberg (Folkehelseinstituttet) 
Kristin W. Wieland (Bærum kommune)  
Camilla Dunsæd (Kvinesdal kommune)  

Nina Mevold (Bergen kommune)  
Arild Sundberg (Oslo kommune) 
Inger Østensjø (KS)  
Ivar Halvorsen (fastlegene)  
Anne-Lise Ryel (Kreftforeningen)  
Lilly Ann Elvestad (FFO)  
Bjørn Guldvog (Helsedirektoratet) 
Steffen Sutorius (DIFI) 

Observatører Håkon Grimstad (Norsk Helsenett SF) Lars Bjørgan Schrøder (HOD) 

 

Sak  Tema Sakstype 

4/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning 

5/18 Godkjenning av referat fra Nasjonalt e-helsestyre 11.01.18. Godkjenning 

6/18 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering  

7/18 Styringsgruppesaker for Én innbygger – én journal Orientering/drøfting 

8/18 Nasjonal e-helseportefølje Orientering 

9/18 Etablering av ny tjenesteleverandør Orientering 

10/18 Orientering fra sektor Orientering 

11/18 Orientering fra Helse- og omsorgsdepartementet Orientering 

12/18 Nøkkeltall for nasjonale e-helsetjenester og løsninger Orientering 

 Eventuelt  

 

Sak Tema Sakstype 

4/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden  Godkjenning 

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

 

5/18 Godkjenning av referat fra møtet 11. januar 2018 Godkjenning 

 Forslag til vedtak: 
Nasjonalt e-helsestyre godkjenner referat fra møtet 11.01.18. 

Vedlegg 1: 
Referat fra 
Nasjonalt e-
helsestyre 
11.01.18 

6/18 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering 

 Direktoratet for e-helse orienterer om status for nasjonalt e-helsearbeid.  

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

 

7/18 Styringsgruppesaker for Én innbygger – én journal Orientering/ 
Drøfting 

 Det legges to saker frem for Nasjonalt e-helsestyre: 
1. Generell status for prosjektet Èn innbygger - èn journal.  
2. Drøfting av pågående arbeid innen behovsanalyse, mål og krav 

og mulighetsstudie.  

Vedlegg 2: 
Toppnotat Èn 
innbygger - èn 
journal  
 
Vedlegg 2A: 
Tildelingsbrev 
 
Vedlegg 2B: 
Behovsanalyse 
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Vedlegg 2C: 
Strategi og 
overordnede 
krav 

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

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

videre arbeid. 

 

8/18 Nasjonal e-helseportefølje Orientering 

 Direktoratet for e-helse orienterer om: 

• Oppdatert nasjonal portefølje for 2018 med endelig plassering i 

prioriteringskategorier og avklart finansiering 

• Status på tiltak i Nasjonal strategi og handlingsplan for e-helse 

(2017-2022) sett opp mot nasjonal e-helseportefølje 

• Prosess for definering av 2019-porteføljen 

I tillegg vil det bli orientert om status for følgende viktige initiativ i 

porteføljen: 

• Legemiddelområdet i nasjonal e-helseportefølje 

• Helsedataprogrammet 

Vedlegg 3: 
Toppnotat 
nasjonal e-
helseportefølje 
 
Vedlegg 3A:  
Nasjonal e-
helseportefølje 
2018 
 
Vedlegg 4: 
Toppnotat 
Helsedata-
programmet 

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

 

9/18 Etablering av ny tjenesteleverandør Orientering 

 Direktoratet for e-helse orienterer om arbeidet med etablering av 
Nasjonal tjenesteleverandør og videre planer. 

Vedlegg 5: 
Toppnotat ny 
tjeneste-
leverandør 

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

 

10/18 Orientering fra sektor Orientering 

 Helse Midt-Norge gir orientering om status for arbeidet med 
Helseplattformen.  

 

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

 

11/18 Orientering fra Helse- og omsorgsdepartementet Orientering 

 Helse- og omsorgsdepartementet vil i møtet gi en orientering bl.a. om 
oppfølging av aktuelle rapporter fra Direktoratet for e-helse.  

 

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

 

12/18 Nøkkeltall for nasjonale e-helsetjenester og løsninger Orientering 

 Direktoratet for e-helse presenterer utvalgte nøkkeltall for utviklingen 
innen nasjonale e-helsetjenester og løsninger, og ber samtidig om 
innspill til videre arbeid med tallgrunnlag for analyse av nasjonal e-
helseutvikling. 

Vedlegg 6: 
Toppnotat 
nøkkeltall for 
nasjonale e-
helsetjenester 
og løsninger 

 Forslag til vedtak: 
Nasjonalt e-helsestyre tar saken til orientering og Direktoratet for e-
helse tar med innspill i det videre arbeidet. 

 

 Eventuelt  
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VEDLEGG:   
Vedlegg 1: Referat fra Nasjonalt e-helsestyre 11.01.18 
Vedlegg 2: Toppnotat Èn innbygger - èn journal  
Vedlegg 2A: Tildelingsbrev 
Vedlegg 2B: Behovsanalyse 
Vedlegg 2C: Strategi og overordnede krav 
Vedlegg 3: Toppnotat nasjonal e-helseportefølje 
Vedlegg 3A: Nasjonal e-helseportefølje 2018 
Vedlegg 4: Toppnotat Helsedataprogrammet 
Vedlegg 5: Toppnotat ny tjenesteleverandør 
Vedlegg 6: Toppnotat nøkkeltall for nasjonale e-helsetjenester og løsninger 
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Referat fra møte i Nasjonalt e-helsestyre 

Møte 1/2018   

Dato 11. januar 2018 

Tid 11. januar 2018 kl. 08.00 – 10.30 

Sted Direktoratet for e-helse, Verkstedveien 1, Oslo og via video 

Medlemmer   

Til stede Christine Bergland (Direktoratet for e-
helse) 
Cathrine Lofthus (Helse Sør-Øst RHF)  
Kristin W. Wieland (Bærum kommune) 
Stig Slørdahl (Helse Midt-Norge RHF) 
Ivar Halvorsen (fastlegene) 

Herlof Nilssen (Helse Vest RHF) 
Inger Østensjø (KS) 
Arild Sundberg (Oslo kommune) 
Steffen Sutorius (DIFI) 
Anne-Lise Ryel (Kreftforeningen) 
Lilly Ann Elvestad (FFO) 

Ikke til stede Lars Vorland (Helse Nord RHF) 
Camilla Stoltenberg (Folkehelseinstituttet) 
Bjørn Guldvog (Helsedirektoratet) 

Camilla Dunsæd (Kvinesdal kommune) 
Nina Mevold (Bergen kommune) 

Observatører Håkon Grimstad (Norsk Helsenett SF) Lars Bjørgan Schrøder (HOD) 

Direktoratet 
for e-helse 

Inga Nordberg 
Karl Vestli 
Ola Jøsendal 
Are Muri 

Kristin Bang 
Pernille Skogseth 
Katrine Refvem 

 

Sak  Tema Sakstype 

1/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning 

2/18 Godkjenning av referat fra møtet 11. desember 2017 Godkjenning 

47/17 Styringsgruppesaker: «Én innbygger – én journal»  Orientering/ 
tilslutning/ 
drøfting 

3/18 Eventuelt  

 

Sak Tema Sakstype 

1/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden  Godkjenning 

 Ingen kommentarer til innkalling og dagsorden.  

 Vedtak: 
Nasjonalt e-helsestyre godkjenner innkalling og dagsorden. 

 

2/18 Godkjenning av referat fra møtet 11. desember 2017 Godkjenning 

 Det ble kommentert at teksten om modernisert folkeregister kan være 
noe misvisende. Det er etablert et underprosjekt i prosjekthierarkiet som 
skal ivaretar kommunens interesser, og dette må komme tydeligere frem. 

 

 Vedtak: 
Nasjonalt e-helsestyre godkjenner referat fra møtet 11. desember 2017 
dersom foreslått justering legges inn. 

 

47/17 Styringsgruppesaker «Én innbygger – én journal» Drøfting 

 Prosjektet ba om at Nasjonalt e-helsestyre tilslutter seg rapportens 
ledelsessammendrag, og tar resten av rapporten til orientering. 
En tilslutning i dette møtet var ønskelig slik at HOD kan gi et enda 
tydeligere oppdrag for 2018. 
 
Prosjektet orienterte om endringer i rapporten etter den ble sendt ut til 
medlemmene i Nasjonalt e-helsestyre 21. desember 2017. 
 
Innspill til ledelsessammendraget i rapporten 

 

persko
Tekst i maskinskrift
Vedlegg 1
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Ledelsessammendraget bør inneholde: 
1) en beskrivelse av opprinnelig målbilde og ambisjon  
2) en definisjon av sentrale begreper; spesielt distinksjonen mellom 

løsning og system. 
3) få bedre frem at det kan være ulike alternativer for fastlegene 

 
Det ble kommentert at det blant fastlegene er usikkerhet og skepsis til 
om en nasjonal løsning vil ivareta fastlegenes behov på en god måte. 
Fastlegene bør trekkes mer aktivt inn i arbeidet. Det ble også 
kommentert at det er viktig at behovet for bedre samhandlingsløsninger 
kommer tydelig frem i hele dokumentet. 
 
Det ble kommentert at leverandørstyring blir meget viktig i den 
kommende perioden. Tidskritikaliteten fremkommer nå tydeligere, men 
rapporten bør også si noe om risikoreduserende tiltak med tanke på 
tidskritikaliteten. 
 
Resten av hovedrapporten ble ikke diskutert ytterligere i dette møtet. 
Nasjonalt e-helsestyre ønsker å komme tilbake til denne rapporten ved 
en senere anledning, og tok foreløpig rapporten til orientering. 

 Vedtak: 
Nasjonalt e-helsestyre tilslutter seg ledelsessammendraget med de 
innspill som er gitt. 
Nasjonalt e-helsestyre tar resten av hovedrapporterten til orientering. 
Nasjonalt e-helsestyre vil få mulighet til å diskutere innholdet i 
hovedrapporten nærmere ved en senere anledning. 

 

3/18 Eventuelt  

 Nasjonalt e-helsestyre ber om å bli informert/oppdatert på status for 
arbeidet i Helseplattformen for å få tilstrekkelig god innsikt i arbeidet 
som gjøres. Det er nå særlig behov for en orientering om arbeidet med 
kommuneløsningen og hvordan det arbeides i forhold til 
samhandlingsløsninger. 

 

 



 Nasjonalt e-helsestyre 

Prosjekt Én innbygger – én journal 
  

Denne saken omfatter fire delsaker, jf. tabellen under. 

Sak Type Tema Forslag til vedtak Vedlegg 

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

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

Vedlegg 1: Tillegg 
til tildelingsbrev 
(oppdatert 
oppdrag) 

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

krav og mulighetsstudie 

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

Vedlegg 2: 
Behovsanalyse 

Vedlegg 3:  
Strategi og 
overordnede krav 

 

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

 

Hensikt med saken 

Orientere om status og plan for arbeidet i prosjekt Én innbygger – én journal og direktoratets bidrag til 

Helseplattformen i Midt-Norge. 

Generell status 

Nasjonalt e-helsestyre har gitt sin tilslutning til ledelsessammendraget og hovedanbefalingene i rapport 

"Veikart for realiseringen av målbildet for Én innbygger – én journal", jf. sak 47/17. Rapporten ble 

oversendt Helse- og omsorgsdepartementet 12. januar 2018. Rapporten er tilgjengelig på ehelse.no 

Basert på anbefalingene har Helse- og omsorgsdepartementet gitt et revidert oppdrag (tillegg til 

tildelingsbrev) for videre arbeid med Én innbygger – én journal, jf. vedlegg 1. Prosjektets oppdrag er nå å 

utarbeide en konseptvalgutredning for å løse behov knyttet til klinisk dokumentasjon og pasient- og 

brukeradministrasjon i kommunal helse- og omsorgstjeneste, og for samhandlingen med øvrig 

helsetjeneste. Arbeidet bør også ta høyde for behovet for samhandling mellom helsetjenesten og andre 

kommunale og statlige tjenesteområder. Arbeidet skal ta sikte på å kunne starte ekstern kvalitetssikring 

(KS1) i juni 2018 og en mulig KS2 i mars 2019 slik at et eventuelt tiltak kan behandles i 

Til 

Dato 

Saksnummer 

Type 

Møte 2/18 

14.03.2018 

07/18 

Orientering og drøfting  

   

Forslag til vedtak:  

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

Vedlegg 2 
 

https://ehelse.no/strategi/n-innbygger-n-journal/veikart-for-n-innbygger-n-journal
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budsjettprosessen for 2020. Denne fremdriftsplanen forutsetter at prosjektet starter forprosjektering av 

det anbefalte konsept høsten 2018, før resultatet av ekstern kvalitetssikring (KS1) foreligger. 

Prosjektet har etablert en fremdriftsplan som forutsetter mye gjenbruk av tidligere arbeid. Den 

overordnede planen er vist i figuren under. 

 

Prosjektet har bedt om et ekstraordinært møte i Nasjonalt e-helsestyre 24. april for å sikre innspill knyttet 

til nedvalg av konseptalternativer og andre sentrale problemstillinger.  

Prosjektet har fått tilslutning fra KommIT-rådet om behandling i møter 13. april og 15. juni. I tillegg har vi 

fått aksept for å etablere et samarbeid med eksisterende råd og utvalg i kommunesektoren knyttet til 

digitalisering, arkitektur og personvern og informasjonssikkerhet. Vi ønsker å videreføre samarbeidet med 

de fire gruppene av referansekommuner (44 kommuner) for innspill og kvalitetssikring av prosjektets 

vurderinger. Prosjektet vil i tillegg etablere 1-2 mindre arbeidsgrupper knyttet til behandling av et utvalg 

sentrale tema, bl.a. styring, organisering og finansiering, gjennomføringsstrategi og helsefaglig 

standardisering. 

En viktig del av arbeidet er knyttet til behovet for bedre samhandling med spesialisthelsetjenesten og 

målet om mer sammenhengende pasientforløp på tvers av virksomheter og tjenestenivå. Videreutvikling 

av eksisterende nasjonale løsninger (meldingsutveksling, kjernejournal, e-resept, osv.) og "grunnmuren" 

for e-helse (kodeverk og terminologi, standarder, tilgangsstyring, grunndata, osv.) er sentrale 

forutsetninger for å oppnå bedre samhandling. Direktoratet for e-helse har fått et eget oppdrag fra Helse- 

og omsorgsdepartementet om å utarbeide et målbilde for den nasjonale grunnmuren innen oktober 2018. 

Arbeidet med Én innbygger – én journal og nasjonal grunnmur koordineres og prosjektene har bl.a. 

etablert en felles ressursforespørsel og arbeidsprosess med spesialisthelsetjenesten. Planen er at 

anbefalinger knyttet til nasjonal grunnmur i oktober 2018 skal bygge på anbefalingen fra 

konseptvalgutredningen i prosjekt Én innbygger – én journal i juni 2018.  

Prosjektet har gjennom 2017 fått god forståelse for samhandlingsbehovet sett fra et kommune- og 

fastlegeperspektiv. Vi har behov for å konkretisere behovet sett fra spesialisthelsetjenestens side og vil 

derfor våren 2018 gjennomføre et utvalg møter med kliniske fagmiljø, bl.a. fra Oslo Universitetssykehus, 

Diakonhjemmets sykehus og Sykehuset Østfold. 
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Prosjektet skal møte ledelsen i FFO og Kreftforeningen 13. mars, bl.a. for å vurdere tiltak for ytterligere 

involvering av pasienter og brukere i arbeidet. Per nå inviteres pasient- og brukerrepresentanter til alle 

møter som vi har med de fire gruppene av referansekommuner. Prosjektet ønsker også å involvere 

pasient- og brukerrepresentanter for å få frem forskjeller mellom konseptalternativene sett fra et 

innbyggerperspektiv. 

For å bedre forankring hos fastleger er det etablert en egen arbeidsgruppe med fastleger og 

helsesekretærer gjennom Legeforeningen (ved NFA) og Helsesekretærforbundet (HSF). 

Prosjektet gjennomfører jevnlige møter med Helse- og omsorgsdepartementet for å rapportere om 

fremdrift og status i behandling av sentrale tema. Vi planlegger også for 1-2 møter med departementets 

eksterne vurderingsgruppe våren 2018.  

Prosjektet har valgt å avlyse planlagte møter i Prosjektstyre for 1. halvår pga. en hektisk tids- og 

møteplan.  

Prosjektet vil i møtet vise den helhetlige planen for forankring og involvering. 

Helseplattformen 

Helseplattformen rapporterer at de holder sin tidsplan med plan om å inngå kontrakt med leverandør i 1. 

kvartal 2019.  

Programmet er nå i dialogfase og gjør oppdateringer og presiseringer i konkurransegrunnlaget. Omfanget 

av oppdateringer og presiseringer i konkurransegrunnlaget er mindre enn tidligere antatt. Direktoratet har 

lagt opp til en prosess der kommunesektoren involveres i oppdateringen på sentrale områder, bl.a. 

pasientrettet saksbehandling. Endelig konkurransegrunnlag er planlagt utsendt august 2018.  

Direktoratet for e-helse bistår Helseplattformen i spørsmål eller problemstillinger som er sentrale for dem 

og som kan være sentrale for den nasjonale utviklingsretningen mot Én innbygger – én journal. Arbeidet 

er nå fokusert rundt følgende områder:  

• Pasientrettet saksbehandling 

• Pasientportal 

• Legemidler 

• Kodeverk og terminologi 

• Klinisk prosess- og beslutningsstøtte 

• Nasjonal grunnmur (samhandling) 

Prosjektet vil i møtet gi en nærmere orientering om pågående aktiviteter.  

Fra februar trer Karl Vestli, divisjonsdirektør i divisjon Strategi inn i Helseplattformens programstyre som 

representant for Direktoratet for e-helse.  
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Sak 07/18-2: Drøfting av pågående arbeid innen behovsanalyse, mål og krav og 

mulighetsstudie for konseptvalgutredningen 

 

Hensikt med saken 

Presentere og få innspill på foreløpige vurderinger og pågående arbeid innen sentrale områder i 

konseptvalgutredningen: behovsanalyse, mål og krav og mulighetsstudie.  

Strategisk kontekst og overordnede forutsetninger 

Direktoratet for e-helse har fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å utarbeide en 

konseptvalgutredning (KVU) for å løse behov knyttet til klinisk dokumentasjon og pasient- og 

brukeradministrasjon i kommunal helse- og omsorgstjeneste, og for samhandlingen med øvrig 

helsetjeneste, jf. Sak 07/18-1.  

I henhold til veiledere bør ikke mulighetsrommet avgrenses for tidlig. I utredningen av én innbygger – én 

journal (2016) var avgrensingene gitt av målene i Meld. St. 9 (2012-2013) Én innbygger – én journal, 

hvilket gav et stort mulighetsrom. Utredningen anbefalte at en nasjonal løsning for klinisk dokumentasjon, 

prosesstøtte og pasient-/brukeradministrasjon burde være målbildet, og en nasjonal løsning for 

kommunal helse- og omsorgstjeneste være startpunktet. Beslutningsprosessen våren 2016 i regi av 

Helse- og omsorgsdepartementet gav tilslutning til det anbefalte målbildet og en beslutning om at et 

pågående program i region Midt-Norge, Helseplattformen, skulle være et regionalt utprøvingsprogram for 

det nasjonale målbildet.  

I 2017 fikk Direktoratet for e-helse i oppdrag å utarbeide et veikart for den samlede gjennomføringen av 

arbeidet med én innbygger – én journal. Anbefalingene fra dette arbeidet og det reviderte oppdraget fra 

Helse- og omsorgsdepartementet danner rammen og forutsetningene for konseptvalgutredningen. Her 

følger en kort oppsummering av de viktigste forutsetningene. 

Helseplattformen sluttfører sin prosess med å anskaffe, tilpasse og innføre ny løsning for helse- 

og omsorgstjenesten i region Midt-Norge. 

Programmet Helseplattformen i Midt-Norge gjennomføres som et regionalt utprøvingsprogram for det 

anbefalte nasjonale målbildet i Én innbygger – én journal.  Helseplattformen finansieres, styres og 

gjennomføres i henhold til avtaler og fullmakter inngått mellom selvstendige virksomheter i Midt-Norge.  

Gjennomføring av Helseplattformen innebærer etablering av en regional fellesløsning for 

pasientadministrasjon og dokumentasjon av helsehjelp på tvers av kommunal helse- og omsorgstjeneste, 

inkludert fastlegene, og spesialisthelsetjenesten, inkludert avtalespesialistene. Helseplattformen vil ha 

behov for å samhandle med øvrige helsetjenester i og utenfor regionen, samt andre virksomheter. 

Det forutsettes at kommuner, fastleger og avtalespesialister utløser sine opsjoner om å bruke løsningen 

som anskaffes gjennom Helseplattformen. 

Utvikling mot neste generasjons EPJ-/PAS-løsning (inkl. kurve) i de regionale helseforetakene i 

Nord, Vest og Sør-Øst 

Konseptvalgutredningen for nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste skal vurdere 

løsninger for samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene, og mellom ulike kommunale 

tjenesteområder. Hvordan samhandlingen med spesialisthelsetjenesten kan løses er avhengig av 

fremdriften i spesialisthelsetjenestens videreutvikling av eksisterende løsninger. 

Forslag til vedtak:  

Nasjonalt e-helsestyre ber prosjektet om å ta med innspill i videre arbeid.  
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I vårt arbeid forutsettes det at de tre regionale helseforetakene utenfor Midt-Norge realiserer egne mål om 

et felles samordnet PAS/EPJ for de tre regionene og et felles grensesnitt mot nasjonale løsninger. Videre 

legges det til grunn at avtalespesialister og private sykehus med avtale omfattes av dette arbeidet. 

Realisering av et felles samordnet PAS/EPJ og et felles grensesnitt mot nasjonale løsninger i de tre 

spesialisthelseregionene vil gjøre systemlandskapet enklere og legge til rette for lik og bedre 

samhandling med kommunene og fastlegene i de tre regionene. 

Etablering av en nasjonal tjenesteleverandør 

Konseptvalgutredningen forutsetter etablering av en nasjonal tjenesteleverandør og at det er denne 

leverandøren som mest sannsynlig inngår nødvendige kontrakt(er) med leverandørmarkedet for å 

etablere en løsning for kommunale helse- og omsorgstjenester. (Behovet vil være ulikt i forskjellige 

konseptalternativer).  

Behovsanalyse 

Problemstillingene som prosjektet ønsker å drøfte i Nasjonalt e-helsestyre er: 

1. Er det noen sentrale elementer som mangler i beskrivelsen av dagens situasjon?  

2. Er behovene utledet fra dagens situasjon dekkende? 

3. Hvilke behov er viktigst å løse?  

I henhold til veileder for konseptvalgutredning vurderes behovene i tre dimensjoner:  

1. Etterspørselsorienterte behov: Identifisert ved å kartlegge gapet mellom dagens situasjon og 

etterspørsel, i tillegg vurderes fremtidige utviklingstrekk innenfor relevant planleggingshorisont og 

hvilke behov utviklingen skaper.  

2. Normative behov: Kartlagt ved gjennomgang av lover og forskrifter som regulerer området og en 

vurdering av om helse- og omsorgstjenesten oppfyller rettigheter og plikter i tilstrekkelig grad.  

3. Interessentgruppebaserte behov: Kartlagt gjennom arbeidsmøter med interessenter og lister opp 

ulike aktørers behov knyttet til tiltaket. Direktoratet for e-helse har i 2017 samarbeidet tett med 

kommunesektoren om å beskrive behovene i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og i 

tillegg møtt aktører kommunehelsetjenesten samhandler med. Dette legges til grunn for 

vurderingene i konseptvalgutredningen i 2018.  

Behovene som er utledet fra kartlegging av interessenter, fremtidens utviklingstrekk og 

gjennomgang av lover og regelverk er beskrevet i vedlegg 2.  

Behov utledet fra dagens situasjon: 

Behovene er utledet fra beskrivelsen av dagens situasjon og identifiserte utfordringer i kommunal helse- 

og omsorgstjeneste.  

1 Det er behov for brukervennlige journalsystemer som understøtter ytelse av helsehjelp i kommunal 
helse- og omsorgstjeneste. Dette inkluderer å gi helsepersonell tilgang til nødvendig informasjon, 
støtte for valg, dokumentasjon og administrasjon av helsehjelp.  

2 Det er behov for bedre samhandling som bidrar til helhetlige pasientforløp på tvers av aktører. I 
kommunal helse- og omsorgstjeneste gjelder dette spesielt mellom fastlege, legevakt, helsestasjon 
og pleie- og omsorgstjenesten. Løsningene må også understøtte samhandling på tvers av 
kommuner og interkommunale samarbeid. I tillegg er det et stort behov for bedre samhandling med 
spesialisthelsetjenesten. Elementer som særlig trekkes frem er oppdatert plan inkludert legemidler, 
oppsummert pasientinformasjon, hjelpemidler og mulighet for dialog.  

3 Det er behov for samhandling med andre kommunale og statlige tjenesteområder som NAV, 
skole/barnehage, barnevern og PPT. Elementer som særlig trekkes frem er individuell plan og 
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oppfølging av innbyggere med særlige behov (som eksempel barn med utviklingshemning, 
personer med sammensatte lidelser, rus etc.)  

4 Innbygger har behov for løsninger som understøtter egen mestring i tillegg til større involvering og 
kommunikasjon med den kommunale helse- og omsorgstjenesten, om både helsehjelp og 
administrative forhold 

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

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

Problemstillingene som prosjektet ønsker å drøfte i Nasjonalt e-helsestyre er: 

1. Er målformuleringene på riktig nivå og gir de riktig retning for tiltaket? 

2. Er de overordnede kravene på riktig nivå, og avgrenser de mulighetsrommet på en 

hensiktsmessig måte? 

Hovedinnholdet i strategikapitlet og overordnede krav er gjengitt nedenfor. Som innledning til kapitlene 

presenteres også kort det metodiske rammeverket i KS-ordningen.  

Det overordnede strategikapitlet 

 

Metode i henhold til veileder for utarbeidelse av KVU-dokumenter1 

Det overordnede strategikapitlet skal med grunnlag i behovsanalysen definere mål for virkninger av 
tiltaket. Det må være en klar sammenheng mellom behovene som utløser tiltaket og prosjektets mål. 
Det skilles mellom: 

• Samfunnsmål – beskriver hvilken samfunnsutvikling prosjektet skal bygge opp under og er 
knyttet til tiltakets virkninger for samfunnet 

• Effektmål – beskriver hvilke virkninger som søkes oppnådd for brukerne av tiltaket 
 

Sammenhengen er illustrert i figuren under. 

 

 

Samfunnsmål 

Samfunnsmålet for denne utredningen er definert med utgangspunkt i det prosjektutløsende behovet og i 

tråd med overordnede strategier og mål for helse- og omsorgssektoren:  

                                                      
1 
https://www.ntnu.no/documents/1261860271/1263838555/Veileder%20nr%209%20Utarbeidelse%20av%
20KVU%20dokumenter.pdf 
 

Samfunnsmål: 

Bedre helse for innbyggere gjennom en kunnskapsbasert og bærekraftig kommunal helse- og 

omsorgstjeneste som tilbyr helhetlige og sikre tjenester 

https://www.ntnu.no/documents/1261860271/1263838555/Veileder%20nr%209%20Utarbeidelse%20av%20KVU%20dokumenter.pdf
https://www.ntnu.no/documents/1261860271/1263838555/Veileder%20nr%209%20Utarbeidelse%20av%20KVU%20dokumenter.pdf


 

 Notat side 8 av 17 

Effektmål 

Basert på rammene for denne utredningen, samt prioriteringen av de viktigste behovene fra 
behovsanalysen er det utledet tre sidestilte effektmål. Nedenfor følger en oversikt over effektmålene og 
foreløpige identifiserte indikatorer for måloppnåelse.  

Effektmål 1  

Innbyggere får kommunale helse- og omsorgstjenester av høyere kvalitet og økt pasientsikkerhet 

Effektmålet knytter seg til at tiltaket skal gi økt kvalitet i tjenestetilbudet og økt pasientsikkerhet. Dette innebærer 

at: 

• Beslutninger om helsehjelp baseres på pålitelig kunnskap om effekt av tiltak. 

• Sannsynligheten for feil og uheldige hendelser er redusert til et minimum. 

Ambisjonen vil kunne etterprøves gjennom bruk av indikatorer som eksempelvis: 

• Økt brukertilfredshet for innbyggere i møte med kommunal helse- og omsorgstjeneste gjennom 

innbyggerundersøkelser 

• Andel pasientskader i kommunal helse- og omsorgstjeneste som følger av mangel på informasjon 

og/eller støtte til ytelse og administrasjon av helsehjelp 

• Andel feilbehandlinger i kommunal helse- og omsorgstjeneste som følger av mangel på informasjon 

og/eller støtte til ytelse og administrasjon av helsehjelp 

• Kvalitetsindikatorer fra helsenorge.no og IPLOS-registeret – eksempelvis knyttet til Individuell plan, 

legemiddelgjennomgang, kartlegging og oppfølging av ernæring 

Effektmål 2  

Mer effektiv ressursbruk i helse- og omsorgstjenesten 

Ambisjonen om mer effektiv ressursbruk vil kunne etterprøves gjennom bruk av indikatorer som eksempelvis: 

• Tidsbruk knyttet til innhenting og deling av pasientopplysninger og annen nødvendig informasjon i 

helse- og omsorgtjenesten 

• Tidsbruk knyttet til dokumentasjon og administrasjon av helsehjelp i kommunal helse og 

omsorgstjeneste 

• Tidsbruk knyttet til samhandling med aktører utenfor helse- og omsorgstjenesten 

• Antall unødvendige/duplikate pasientundersøkelser i helse- og omsorgstjenesten 

• Tidsbruk knyttet til rapportering, uttrekk og bearbeiding av statistikk fra kommunal helse- og 

omsorgstjeneste 

Effektmål 3  

Styrket informasjonssikkerhet og bedre personvern for innbyggere 

Ambisjonen om styrket informasjonssikkerhet og personvern vil kunne etterprøves gjennom bruk av indikatorer 

for: 

• Antall brudd på krav til tilgjengelighet, konfidensialitet og integritet som er vesentlige for sikringen av 

helseopplysninger i journalen 

• Antall brudd på pasientens personvernrettigheter. [1] 

• Brukerundersøkelser og spørreundersøkelser blant ansatte og innbyggere om ivaretakelse av 

personvernrettigheter 

 

                                                      
[1] Bedre etterfølgende kontroll (elektronisk logganalyse) vil kunne avdekke flere slike saker  
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Overordnede krav 

 

Metode i henhold til veileder for utarbeidelse av KVU-dokumenter 

Overordnede krav skal sammenfatte de betingelsene som skal oppfylles ved gjennomføringen av 
prosjektet og skal brukes til å drøfte godheten av de konseptuelle alternativene. Det er i hovedsak 
tale om to typer krav;  

1. krav som utledes av samfunns- og effektmålene 
2. krav utledet av andre viktige behov 

 

Kravkapitelet skal være rettet mot effekter og funksjoner. Teknisk løsningsorientering og 
detaljeringsgrad er av underordnet betydning. 

Behovene, målene og kravene satt i sammenheng definerer implisitt et mulighetsrom. Når det 
gjøres forsøk på å få et eksplisitt begrep om mulighetsrommet størrelse, er det ofte en tendens til at 
tilnærmingen blir for snever* 

*Finansdepartementets rammeavtale med ekstern kvalitetssikrer, (2015) 

Overordnede krav avledet av samfunns- og effektmål  

Effektmålene for prosjektet er knyttet til økt kvalitet på tjenestene fra kommunal helse- og 

omsorgstjeneste og økt pasientsikkerhet, mer effektiv ressursbruk i helse- og omsorgssektoren, samt 

styrket personvern for innbyggere. 

Under følger de overordnede kravene til funksjoner og effekter for henholdsvis innbyggere og helse- og 

omsorgssektoren, samt hvordan de ulike kravene har betydning for effektmålene for tiltaket. 
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Overordnede krav avledet av samfunns- og effektmål 

Betydning for effektmål 

Innbyggere får 

kommunale helse- og 

omsorgstjenester av 

høyere kvalitet og økt 

pasientsikkerhet 

Mer effektiv 

ressursbruk i 

helse- og 

omsorgstjenesten 

Styrket 

informasjons-

sikkerhet og 

bedre 

personvern 

1. Tiltaket skal gi ansatte i kommunale helse- og 

omsorgstjenester mer effektive løsninger for dokumentasjon 

og administrasjon av helsehjelp 

x x x 

2. Tiltaket skal gi ansatte i kommunale helse- og 

omsorgstjenester enklere tilgang til oppdatert informasjon x x  

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

mellom de kommunale helse- og omsorgstjenestene x x  

4. Tiltaket skal gi helsepersonell i kommunal helse- og 

omsorgstjeneste bedre faglig støtte for ytelse av helsehjelp x x  

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

kommunikasjon med kommunal helse- og omsorgstjeneste x x x 

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

spesialisthelsetjenesten 
x x  

7. Tiltaket skal sikre at person- og helseopplysninger ikke 

gjøres tilgjengelig for uvedkommende 
  x 

8. Tiltaket skal gi innbyggere enklere tilgang til egne 

helseopplysninger 
x  x 

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

kommunale helse- og omsorgstjenesten 
x x  

 

Overordnede krav utledet av andre viktige behov 

I tillegg til kravene avledet av samfunns- og effektmålene ovenfor stilles det følgende krav som knytter 

seg til andre viktige behov identifisert i behovsanalysen. Kravene er knyttet opp mot særlig relevante 

helsepolitiske mål og ambisjoner samt behovet for en rasjonell gjennomføring.  

 

Krav utledet av andre viktige behov 

 

Relevans 

10. Tiltaket skal legge til rette for å gi innbyggere bedre faglig støtte Realisere ambisjoner i Meld. St. 26 

(2014–2015) – Fremtidens 

primærhelsetjeneste og Meld St 10 (2012-

2013) – God kvalitet - tryggetjenester 

11. Tiltaket skal legge til rette for mer effektiv samhandling med øvrige aktører Realisere ambisjoner i Meld. St. 27 

(2015–2016) – Digital agenda for Norge 

og Meld St. 29 (2012-2013) - 

Morgendagens omsorg 

12. Tiltaket skal ta høyde for strukturelle endringer Ta høyde for mulige fremtidige endringer i 

organisering og ansvarsdeling i sektoren 
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13. Tiltaket skal kunne innføres på en måte som ivaretar pasientsikkerhet og 

kvalitet i tjenestetilbudet 
Sikre at behovet for kommunale helse- og 

omsorgstjenester blir ivaretatt under 

innfasing 

14. Tiltaket skal kunne innføres trinnvis Redusere risikoen og sikre læring fra ett 

trinn til et annet 

 

Mulighetsstudie 

 
Problemstillingene som prosjektet ønsker å drøfte i Nasjonalt e-helsestyre er: 

1. Er det riktig utvalg av mulighetsdimensjoner?  
2. Er aksen på hver mulighetsdimensjon hensiktsmessig?  
3. Er det riktige grupper av konseptalternativer? 

 
Behovene, målene og kravene skal til sammen definere et mulighetsrom. Det er viktig at tilnærmingen til 
dette ikke blir for snever. Mulighetsstudien blir gjennomført i tre steg: 

1. Identifisere og beskrive mulighetsrommet.  

I mulighetsstudien er det i henhold til veilederne for konseptvalgutredninger (KVU) avgjørende å 

vurdere det såkalte mulighetsrommet. Mulighetsrommet beskriver det som er rasjonelt mulig og det 

som er politisk mulig. 

En metode for å identifisere mulighetsrommet er å identifisere mulighetsdimensjoner. Disse beskriver 

de faktorene ved tiltaket som på et konseptuelt nivå virker dimensjonerende for tiltaket. Konseptene 

genereres ved å kombinere ulike utslag på hver enkelt dimensjon. 

2. Utvikle og beskrive lang liste av konsepter 

I neste steg i mulighetsstudien beskrives en lang liste av 

mulige konsepter som er ulike kombinasjoner av de 

konseptene som genereres initialt.  

På konseptnivå er det viktigste å se på mulige og ulike 

alternativer som kan møte kartlagte behov, mål og krav. På et 

overordnet nivå skal effektene av disse sammenstilles, og det 

skal vurderes hvilke grep man anbefaler å arbeide videre med. 

Mer detaljert vurdering av effekter og optimalisering av 

løsninger innenfor et konsept hører hjemme i 

alternativanalysen. 

3. Prioritere og velge konsepter for analyse i alternativanalysen 

Konseptene vil bli prioritert basert på at de vurderes opp mot 

absolutte krav og opp mot en rekke evalueringskriteria. 2-3 

konsepter i tillegg til null(pluss)-alternativet vil bli tatt med i 

alternativanalysen. 

  

Hva er et konsept?  
Et konsept er i retningslinjene for 

KVU definert som en 

grunnleggende idé, en overordnet 

løsning for å ivareta et sett av 

behov og problemstillinger som er 

definert i form av prosjektets 

formål og øvrige mål. 

Konseptbegrepet blir gjerne brukt 

der det er et behov som kan 

løses med ulike teknologier, eller 

der prosjektet er en del av en 

langsiktig utviklingsstrategi. 

Hovedpoenget med KVU er at 

man skal sikre en grundig 

vurdering av hovedgrepene i en 

tidlig fase, før det blir definert et 

prosjekt. 
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Mulighetsrommet 

Det er foreløpig identifisert fem faktorer (mulighetsdimensjoner) som definerer mulighetsrommet for 

tiltaket: 

A. Ansvarsforhold for realisering av tiltaket 

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

C. Samhandling mellom helsepersonell som bruker nasjonal løsning og tjenester utenfor helse- og 

omsorgstjenesten 

D. Samhandling mellom helsepersonell som bruker nasjonal løsning og helsepersonell utenfor løsningen 

E. Samhandling med innbyggere 

Her følger en kort beskrivelse av den enkelte mulighetsdimensjon. 

A. Ansvarsforhold for realisering av tiltaket 

Denne mulighetsdimensjonen beskriver hvor ansvaret for realisering av tiltaket er plassert. Med ansvar 

mener vi ansvar for å gjennomføre de ulike fasene av løsningens livsløp, inkludert myndighet til å ta 

beslutninger i de ulike fasene, og finansieringsmodell for disse.  

Løsningens livsløp er i denne sammenhengen inndelt i fasene anskaffelse, innføring, videreutvikling, drift 

og forvaltning. 

Det er identifisert fire nivåer for mulighetsdimensjonen: 

• Nivå 0: Lokale anskaffelser, innføring, drift og videreutvikling (som i dag) 

Det er den enkelte kommunes ansvar å sikre nødvendige IKT-systemer for å understøtte 

pasientadministrasjon og dokumentasjon av helsehjelp. Kommuner velger å løse dette på egen hånd 

eller inngå interkommunale samarbeid med andre kommuner. Hver kommune har ansvar for hele 

livsløpet til løsningen; fra anskaffelse til drift og forvaltning. Hver kommune inngår kontrakt med 

leverandør og bestiller ny funksjonalitet etter egne behov og ønsker. 

• Nivå 1: Utvidet interkommunalt (regionalt) samarbeid om anskaffelse, innføring, drift og 

videreutvikling 

Dette nivået innebærer at kommunene etablerer et formelt samarbeid på regionsnivå. Det kan enten 

være basert på fylker eller de nye regionene, eller store interkommunale samarbeid. Dette er et nivå 

som ikke finnes innen kommunal styring i dag, og det forutsetter derfor nye arenaer for beslutninger, 

nye finansieringsmodeller, og ny organisatorisk enhet på regionsnivå. 

I dette nivået vil en ny kommunal styringsmodell på regionsnivå gjennomføre anskaffelsen og sørge 

for regional innføring. Løsningen driftes og forvaltes på regionsnivå og dette forutsetter at det 

etableres en regional tjenesteleverandør, eller at én kommune påtar seg driftsansvaret på vegne av 

alle kommunene i samarbeidet. Bestilling av ny funksjonalitet hos leverandør samordnes på 

regionsnivå. Det vil ikke være mulig for den enkelte kommune å bestille ny funksjonalitet fra 

leverandør uten å gå via den regionale styringsmodellen. 

• Nivå 2: Nasjonal anskaffelse og lokal innføring og drift, men én nasjonal bestillerfunksjon for 

videreutvikling 

Dette nivået innebærer en nasjonal anskaffelse og nasjonal styringsmodell for denne fasen. Det 

inngås rammeavtale med to leverandører som kommunene kan velge mellom, og de gjør avrop på 

avtalen når de selv ønsker det, innen en fastsatt tidsfrist. Nasjonal tjenesteleverandør er eier av 

rammeavtalen. 
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Kommunene (alene eller gjennom interkommunalt samarbeid) har ansvar for innføring og drift og 

forvaltning av løsningen. Det åpnes opp for lokale tilpasninger, men bestilling av ny funksjonalitet 

samordnes nasjonalt.  

• Nivå 3: Nasjonal anskaffelse og nasjonal innføring, drift og videreutvikling 
Dette nivået innebærer en nasjonal anskaffelse og en nasjonalt styrt innføring. Det forutsetter 

nasjonal drift, forvaltning og videreutvikling av løsningen. På dette nivået må det etableres nasjonale 

arenaer for beslutninger og nasjonale finansieringsmodeller for alle faser i løsningens livsløp. 

Bestilling av ny funksjonalitet hos leverandør samordnes på nasjonalt nivå. Det vil ikke være mulig for 

den enkelte kommune å bestille ny funksjonalitet fra leverandør uten å gå via de nasjonale 

prosessene. 

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

Denne mulighetsdimensjonen beskriver hvilke helse- og omsorgstjenester i kommunene som skal 
omfattes av tiltaket. Omfanget av tjenester gir føringer for en rekke områder: 

• Hvilke helsepersonellgrupper som vil samhandle gjennom at de arbeider i samme løsning. 

• Hvilke samhandlingskonsepter som vil kunne understøtte samhandling med helsepersonell som 
ikke bruker den samme løsningen. 

• Hvilke samhandlingskonsepter som vil kunne understøtte samhandling med andre kommunale og 
statlige aktører  

 
Det er identifisert fire nivåer for mulighetsdimensjonen: 

• Nivå 0: Forskjellige løsninger for de enkelte tjenestene 

Dette nivået innebærer å videreføre dagens situasjon der hver aktør har et selvstendig 

databehandlingsansvar og ansvar om å oppfylle journalplikten. Dagens praksis med at det delvis 

benyttes forskjellige løsninger for eksempelvis pleie- og omsorgstjenester, fastleger med egen 

praksis, legevakt, helsestasjon og øvrige kommunal helse- og omsorgstjenester videreføres. 

• Nivå 1: Kommunale helse- og omsorgstjenester (minus fastleger med egen praksis) 

Dette nivået innebærer at alle kommunale helse- og omsorgstjenester vil bli omfattet av tiltaket med 

unntak av fastlegene som er selvstendig næringsdrivende.  

På dette nivået vil tiltaket adressere de funksjonelle behovene for følgende tjenester: 
skolehelsetjeneste; helsestasjonstjeneste; svangerskap og barselomsorg; kommunal legevakt; 
kommunalt ansatte fastleger (ca. 5 % av fastlegetjenesten utføres av leger som er kommunalt 
ansatte); habilitering og rehabilitering; helsetjenester i hjemmet; personlig assistanse, inkl. praktisk 
bistand; plass i institusjon, inkl. sykehjem; fengselshelsetjeneste; kommunelege. 

 
Tiltaket skal også dekke pasientrettet saksbehandling inkl. vedtak, avviksmeldinger og 
klagebehandling. 
 
Fastleger med egen praksis vil på dette nivået fortsatt ha et selvstendig ansvar for anskaffelse, 
innføring, videreutvikling, drift og forvaltning. 
 

• Nivå 2: Kommunale helse- og omsorgstjenester (inkludert fastlegetjeneste) 

Dette nivået innebærer at alle kommunale helse- og omsorgstjenester er omfattet av tiltaket. Dette 
betyr at fastleger, som er selvstendig næringsdrivende, blir tilbudt nødvendig funksjonalitet gjennom 
den løsningen som etableres. Tilgangen og bruken av løsningene vil reguleres gjennom de avtalene 
som fastlegene inngår med den enkelte kommune. 
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• Nivå 3: Kommunale helse- og omsorgstjenester og utvalgte aktører utenfor (tannhelsetjenesten og 

andre private tilbydere som for eksempel kiropraktor og fysioterapeut med egen praksis) 

Dette nivået innebærer at aktører som i dag ikke er definert som en del av helse- og 

omsorgstjenesten i kommunen også blir tilbudt å bruke den samme løsningen for å løse sine behov 

knyttet til klinisk dokumentasjon og pasient- og brukeradministrasjon. De tjenestene som er mest 

nærliggende å bli omfattet av tiltaket er tannhelsetjenesten. For Oslo som både er kommune og fylke 

er dette en naturlig utvidelse. I tillegg kan det være formålstjenlig å tilby andre private tilbydere uten 

avtale med kommunen, som for eksempel kiropraktor og fysioterapeut, tilgang til den samme 

løsningen.  

 
C. Samhandling mellom helsepersonell som bruker nasjonal løsning og tjenester utenfor helse- 

og omsorgstjenesten 

Denne mulighetsdimensjonen beskriver hvordan samhandling skal ivaretas mellom helsetjenesten og 

andre kommunale og statlige tjenesteområder. Dimensjonen adresserer behov knyttet til samhandling 

med de tjenesteområdene som er tett knyttet opp til ytelse av helsehjelp (barnevern, NAV, PPT, skole og 

barnehage). 

Samhandling med administrative funksjoner (f.eks. ressursstyring, økonomi/lønn, logistikk) i kommunene 

samt med velferdsteknologi vil ikke omfattes av denne dimensjonen. Denne samhandlingen må løses 

uavhengig av konsept og er ikke dimensjonerende. 

I dagens situasjon foregår mesteparten av samhandlingen på papir eller telefon, med unntak av 

samhandlingen mellom fastleger og NAV, der avtaler om dialogmøter i sykemeldingsperioden avtales 

elektronisk, og der legeerklæring ved arbeidsuførhet og sykemelding utleveres elektronisk fra fastlegen i 

forbindelse med saksbehandling i NAV. Videre er det i enkelte tilfeller opprettet elektronisk samhandling 

mellom kommunene og hjelpemiddelsentralene i NAV. 

Det er identifisert tre nivåer for mulighetsdimensjonen: 

• Nivå 0: Informasjon utleveres ved hjemmel og tjenstlig behov 

Dette nivået innebærer for at det innføres løsninger hvor informasjon utleveres elektronisk for 
prioriterte prosesser, f.eks. ved bruk av SvarUt-komponenten i FIKS-plattformen. Størsteparten av de 
samhandlingsbehov som er identifisert kan løses basert på denne form for samhandling. 
Realiseringen av denne type samhandling forutsetter imidlertid at løsningene som brukes av 
barnevern, skole/barnehage og PPT har muligheten til å utveksle informasjon elektronisk. 

 

• Nivå 1: Nivå 0 + innsyn gis til nødvendige opplysninger ved hjemmel og tjenstlig behov 

Dette nivået innebærer at ansatte i NAV, barnevern, skole/barnehage og PPT har behov for å 
innhente tilleggsopplysninger ved at det gis innsyn til de etterspurte helseopplysningene. 
 

• Nivå 2: Nivå 0 + Felles løsning for samhandling om tverrsektorielle planer 

De høyest prioriterte samhandlingsbehovene er knyttet til muligheten for å opprette og arbeide på en 
felles plan for innbygger.  Planfunksjonalitet kan enten løses gjennom at denne inkluderes i nasjonal 
løsning, eller at det etableres en løsning utenfor nasjonal kommunal løsning for å kunne dele og 
endre utvalgte av innbyggerens informasjonselementer. 
 

Løsningsvalg i denne mulighetsdimensjonen vil avhenge av valg som gjøres i mulighetsdimensjonene A 

og B. 
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D. Samhandling mellom helsepersonell som bruker nasjonal løsning og helsepersonell utenfor 

løsningen 

Alternativ 0 – Distribuert lagring og utveksling (som i dag)   

Samhandling mellom helsepersonell foregår ved utveksling av informasjon og eventuelt ved oppslag i 

enkelte sentrale ressurser (reseptformidleren og kjernejournal). Aktuelle samhandlingsmodeller er 

meldingsutveksling og direkte tilgang til enkelte ressurser. Utvekslingen er primært knyttet til krav i 

forskrifter, f.eks. epikriser, henvisninger og labsvar.  

Alternativ 1 – Delte sentrale ressurser som benyttes til samhandling 

Samhandlingen mellom helsepersonell foregår via sentrale ressurser som gir tilgang til informasjonen. 

Utvalgt informasjon kan være lagret sentralt, eller hentes hos aktørene via en sentral ressurs. Aktuelle 

samhandlingsmodeller er dokumentdeling, datadeling og direkte tilgang til felles ressurs. 

Samhandlingsbehov og ambisjonsnivå er viktige faktorer i valg av samhandlingsmodeller. Kjernejournal 

og Reseptformidleren er eksempler på denne typen ressurser i dagens landskap. En felles ressurs for 

dokumentdeling er et annet eksempel. 

Alternativ 2 – Ressurser i nasjonal kommunal løsning benyttes til samhandling 

Samhandling mellom helsepersonell foregår via ressurser i nasjonal kommunal løsning. Utvalgt 

informasjon er lagret her, og aktørene må oppdatere ressursene med den utvalgte informasjonen. 

Aktuelle samhandlingsmodeller med aktører utenfor nasjonal kommunal løsning er dokumentdeling, 

datadeling og direkte tilgang. Samhandlingsbehov og ambisjonsnivå er viktige faktorer i valg av 

samhandlingsmodeller. Helsepersonell som benytter nasjonal kommunal løsning bruker denne for 

samhandling. Et eksempel er at aktørene oppdaterer nasjonal kommunal løsning med epikriser og 

labsvar. 

Alternativ 3 – Direkte oppslag til informasjon som ligger lagret distribuert  

Samhandling mellom helsepersonell foregår via direkte oppslag mellom aktørene. Informasjon som det 

samhandles om ligger distribuert hos de enkelte aktørene. Aktuelle samhandlingsmodeller er 

dokumentdeling, datadeling og direkte tilgang. Samhandlingsbehov og ambisjonsnivå er viktige faktorer i 

valg av samhandlingsmodeller. Helsepersonell benytter egen brukerflate for samhandling.  

E. Samhandling med innbyggere 

Mulighetsrommet for samhandling med innbyggere vil være avhengig av hvilke konsepter som velges for 

nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste (mulighetsdimensjon A og B) og hvilket 

konsept som velges for samhandling mellom denne og helsepersonell utenfor den nasjonale kommunale 

løsningen (mulighetsdimensjon D). 

Denne mulighetsdimensjon vil først bli beskrevet for de konseptene som går videre til Alternativanalysen. 

Konseptalternativer 

Basert på mulighetsdimensjonene Ansvarsforhold for realisering av tiltaket (A) og Helse- og 

omsorgstjenester der samhandling skal foregå gjennom felles løsning (B) er det identifisert fire grupper 

konsepter. Innenfor hver gruppe vil det finnes en til flere konsepter som blant annet vil skille seg basert 

på hvilken samhandlingsløsning som velges for samhandling mellom helsepersonell som bruker nasjonal 

løsning og helsepersonell utenfor løsningen (Mulighetsdimensjon D). 

Dette arbeidet er pågående. Derfor velger vi her å presentere de fire gruppene. 

Gruppe 1: Sterkere regulering og økte insentiver for bedre samhandling 
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I denne gruppen av konsepter blir det ikke gjennomført et nasjonalt tiltak for anskaffelse og innføring av 

kjerneløsning for kommunale helse- og omsorgstjenester. Kommuner og fastleger har selvstendige 

ansvar for å anskaffe, innføre og drifte kjerneløsninger (som i dag). 

Dersom kommunene selv har ansvaret for kjerneløsningen, er det sannsynlig at det etableres større 

interkommunale samarbeid for å gjennomføre anskaffelse, innføring, drift og forvaltning av 

kjerneløsninger. Dette er sannsynlig fordi erfaring har vist at det er krevende for kommuner å 

gjennomføre disse prosessene alene, samt at Helseplattformen har sørget for etablering av en 

internasjonal leverandør i kommunal helse- og omsorgstjeneste i Midt-Norge. 

I disse konseptene tar staten som nøytral part et utvidet ansvar for at den digitale samhandlingen 

fungerer på en tilfredsstillende måte. Staten tar ansvar for å etablere nødvendige samhandlingsløsninger 

mellom kjernesystemer og iverksetter nødvendige virkemidler for at løsningene fungerer ende-til-ende. 

Dette vil innebære å stille sterkere krav til aktørene om å tilpasse egne løsninger for å koble seg til de 

nasjonale samhandlingsløsningene. Ansvar for samhandlingen settes inn i en multilateral ramme hvor 

den enkelte samhandlingspart primært forholder seg til staten som garantist for at samhandlingen 

fungerer. 

Gruppe 2: Nasjonal rammeavtale og/eller regulering 

I denne gruppen av konsepter blir det gjennomført et nasjonalt tiltak for å anskaffe en nasjonal 

rammeavtale med to leverandører. Rammeavtalen dekker funksjonalitet for alle kommunale helse- og 

omsorgstjenester, inkludert fastlegetjenester. Det er obligatorisk for alle kommuner utenfor Midt-Norge å 

implementere løsning fra en av de to leverandørene innen en gitt tidsfrist. Hvorvidt det også er 

obligatorisk for fastleger med egen praksis varierer i de ulike konseptene. 

Kommunene og fastlegene er selv ansvarlig for innføring og drift av løsningene. For kommunale helse- 

og omsorgstjenester er det sannsynlig at det etableres større interkommunale samarbeid for innføring og 

drift ettersom det er krevende å gjennomføre dette alene, samt at samhandling mellom nærliggende 

kommuner blir bedre hvis man velger samme løsning. 

I disse konseptene tar staten som nøytral part et utvidet ansvar for at den digitale samhandlingen 

fungerer på en tilfredsstillende måte. Staten tar ansvar for å etablere nødvendige samhandlingsløsninger 

mellom kjernesystemer og iverksetter nødvendige virkemidler for at løsningene fungerer ende-til-ende. 

Dette vil innebære å stille sterkere krav til aktørene om å tilpasse egne løsninger for å koble seg til de 

nasjonale samhandlingsløsningene. Ansvar for samhandlingen settes inn i en multilateral ramme hvor 

den enkelte samhandlingspart primært forholder seg til staten som garantist for at samhandlingen 

fungerer. 

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

I denne gruppen av konsepter blir det gjennomført et nasjonalt tiltak for anskaffelse, innføring og drift av 

kjerneløsning for kommunale helse- og omsorgstjenester. Dagens kjerneløsninger fases ut og erstattes 

av en felles løsning. Fastleger med egen praksis vil i dette konseptet fortsette dagens praksis der de har 

et selvstendig ansvar for anskaffelse, innføring, videreutvikling, drift og forvaltning.  

I disse konseptene tar staten som nøytral part et utvidet ansvar for at den digitale samhandlingen 

fungerer på en tilfredsstillende måte. Staten tar ansvar for å etablere nødvendige samhandlingsløsninger 

mellom kjernesystemer og iverksetter nødvendige virkemidler for at løsningene fungerer ende-til-ende. 

Dette vil innebære å stille sterkere krav til aktørene om å tilpasse egne løsninger for å koble seg til de 

nasjonale samhandlingsløsningene. Ansvar for samhandlingen settes inn i en multilateral ramme hvor 

den enkelte samhandlingspart primært forholder seg til staten som garantist for at samhandlingen 

fungerer. 

Gruppe 4: Nasjonal kjerneløsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste 
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I denne gruppen av konsepter blir det gjennomført et nasjonalt tiltak for anskaffelse, innføring og drift av 

kjerneløsning for kommunale helse- og omsorgstjenester, inkludert fastlegetjenesten. Dagens 

kjerneløsninger fases ut og erstattes av en felles løsning. 

I disse konseptene foregår all digital understøttelse av samhandling mellom de ulike kommunale helse- 

og omsorgstjenester i den nasjonale kjerneløsningen. Med samhandling menes evnen til 

oppgavefordeling partene seg i mellom, og evnen til å utføre oppgavene på en koordinert måte. Digital 

samhandling mellom forvaltningsnivåene vil skje ved hjelp av dataintegrasjon eller dokumentdeling 

mellom den kommunale kjerneløsningen og løsningene i spesialisthelsetjenesten; Helseplattformen i 

Midt-Norge og kjerneløsninger i Vest, Nord og Sør-øst. Kjernesystemene kan integreres direkte eller via 

egne samhandlingsløsninger 

Prioritere og velge konsepter for analyse i alternativanalysen 

I den avsluttende fasen i mulighetsstudien vil alle konseptene bli vurdert på to nivåer: 

1. Absolutte krav vil bli benyttet for å utelukke konsepter fra den videre analysen. 

2. Evalueringskriteria vil bli benyttet for å differensiere mellom de konseptene som oppfyller de 

absolutte kravene.  

Prosjektet jobber nå med å identifisere hvilke evalueringskriterier som skal benyttes. Følgende kriterier er 

foreløpig identifisert:  

• Funksjonell måloppnåelse beskriver i hvilken grad de ulike konseptene er i stand til å løse 

funksjonelle behov for de ulike interessentgruppene. 

• Strategisk måloppnåelse beskriver hvorvidt et konsept støtter opp rundt målene i Meld. St. 9 (2012-

2013) Én innbygger – én journal og Veikart for realisering av målbilde for Én innbygger – én journal, 

men også strategiske mål utenfor konseptutredningens omfang som for eksempel Helse Omsorg 21, 

Nasjonal strategi- og handlingsplan for e-helse 2017-2022 og Meld. St. 27 (2015 - 2016) Digital 

agenda for Norge. 

• Gjennomføringsrisiko beskriver ulike risikoer som er knyttet til realiseringen av et konsept. Dette 

evalueringskriteriet har blitt delt inn i underkategorier med ulike typer risikoer knyttet til gjennomføring. 

• Informasjonssikkerhet og personvernskonsekvens beskriver hvordan et konsept adresserer 

personverns- og informasjonssikkerhetsutfordringer. Elementer vi vurderer her er mengde data 

samlet på et sted, personer med tilgang til personsensitive data, hvordan data tilgjengelig gjøres eller 

utleveres, mulighetene for redusert innsyn i mikrodata, individets mulighet til å ha kontroll og innsyn i 

egne data. 

• Strategisk gjenbruksverdi beskriver hvordan et konsept antas å ville kunne imøtekomme fremtidige 

endringer. 

• Kostnad beskriver det forventede kostnadsbildet til et konsept. Her vil det ikke bli gjort en detaljert 

kostnadsanalyse for alle konseptene, men det er forsøkt å identifisere de store linjene for å kunne 

grovsortere.  

  

Videre arbeid 

Prosjektet vil arbeide videre med behovsanalyse, strategi, mål og krav og mulighetsstudien. Nasjonalt e-

helsestyre vil i ekstraordinært møte 24. april behandle nedvalg av konseptalternativer og andre sentrale 

problemstillinger.  
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Tillegg til tildelingsbrev nr.1 – én innbygger – én journal 

 

Det vises til tidligere oppdrag om oppfølging av én innbygger – én journal. I tildelingsbrev for 

2017 ble Direktoratet for e-helse ble bedt om å videreføre arbeidet med forslag til 

gjennomføringsstrategi for realisering av en nasjonal løsning for kommunal helse- og 

omsorgstjeneste. I tildelingsbrev for 2018 videreføres dette gjennom et oppdrag om å 

utarbeide et styrings- og beslutningsunderlag for en nasjonal løsning for pasientjournal og 

pasientadministrasjon for kommunal helse- og omsorgstjeneste.   

 

Helse- og omsorgsdepartementet presiserer at oppdraget for inneværende år innebærer å 

utarbeide en konseptvalgsutredning (KVU) for å løse behov knyttet til klinisk dokumentasjon 

og pasient- og brukeradministrasjon i kommunal helse- og omsorgstjeneste, og for 

samhandlingen med øvrig helsetjeneste. Arbeidet bør også ta høyde for behovet for 

samhandling mellom helsetjenesten og andre kommunale og statlige tjenesteområder.  

 

Direktoratet for e-helse skal vurdere ulike konseptalternativer opp mot behovet for bedre 

samhandling med innbyggere, bedre samhandling innenfor kommunal helse- og 

omsorgstjeneste, inkludert fastlegene, bedre samhandling med spesialisthelsetjenesten og 

bedre samhandling med andre kommunale tjenesteområder. Eventuell fordeling av 

utviklingskostnader på kommunene må sees i sammenheng med potensialet for 

gevinstrealisering.  

  

Direktoratet for e-helse skal innrette arbeidet slik at konseptvalgsutredningen kan 

kvalitetssikres i henhold til Finansdepartementets ordning for kvalitetssikring av store statlige 

investeringer. Det skal tas sikte på å kunne starte ekstern kvalitetssikring (KS1) i juni 2018 

og en mulig KS2 i mars 2019. Tidsplanen og innretningen på arbeidet skal underveis drøftes 
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med departementet. Det vil kunne være behov for å justere prosjektet i tråd med de 

anbefalingene som fremkommer i kvalitetssikringen, og tidsplanen må være tilstrekkelig 

fleksibel til å gi rom for dette.  

 

IKT-sikkerhet skal ha høy prioritet i arbeidet. Det bes om at Direktoratet for e-helse særskilt 

rapporterer på hvordan dette er tenkt fulgt opp.   
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Vedlegg 2: Behovsanalyse 
I denne saken presenteres foreløpig arbeid med Behovsanalysen på et overordnet nivå. 
Dette er et pågående arbeid og arbeidet vil ferdigstilles som en del av 
konseptvalgutredningen.  

1 Behovsanalysen  
1.1 Introduksjon  
Behovsanalysen er første fase i KVU-arbeidet og skal resultere i det prosjektutløsende 
behovet. Det prosjektutløsende behovet er utledet fra beskrivelsen av dagens situasjon og 
identifiserte behov innenfor tre grupper; etterspørselsorienterte, interessentgruppebaserte og 
normative behov. Det prosjektutløsende behovet er grunnlaget for den neste fasen i arbeidet; 
mål og krav.  
 

1.2 Dagens situasjon (utfordringsbilde) oppsummert 
Dette er beskrivelse av dagens situasjon og de viktigste utfordringene og begrensningene 
knyttet til denne. Beskrivelsen utgjør en viktig del av grunnlaget for analysen. Den 
problematiserer kun områder i den kommunale helse- og omsorgstjenesten som prosjektet 
vurderer som relevante for tiltaket. 
 

Helse- og omsorgstjenesten har i flere år hatt full utbredelse av elektroniske 
pasientjournalsystemer med pasient- og brukeradministrasjon. Meldingsbaserte 
samhandlingsløsninger for henvisninger, epikriser, resepter og for koordinering av 
pleie og omsorg (PLO) mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten, og enkelte 
delingsløsninger som kjernejournal, er i utbredt bruk.  
 
Innbyggere møter likevel en fragmentert og lite koordinert helse- og omsorgstjeneste 
der samme informasjon etterspørres og registreres mange ganger.  

 
Systemene understøtter heller ikke godt nok helsepersonell sin plikt til å 
gjennomføre, dokumentere og administrere helsehjelp. De utnytter ikke de 
teknologiske mulighetene for gjenbruk av data og har ikke den funksjonaliteten som 
forventes av et journalsystem for en moderne helsetjeneste. Helsepersonell bruker 
uforholdsmessig mye tid på å lete etter og sammenstille relevant informasjon og de 
samme opplysningene dokumenteres flere ganger i ulike systemer. Dette medfører 
fare for at nødvendige helseopplysninger ikke tilflyter helsepersonell med tjenstlig 
behov. Helsepersonell har i liten grad støtte for effektiv gjennomføring av helsehjelp 
eller hjelp til å sikre at helsehjelpen følger beste praksis. Pasientsikkerheten og 
kvaliteten i tjenestetilbudet blir utfordret, og arbeidet krever betydelig mer ressurser 
enn nødvendig. Det er begrensede muligheter for å samhandle med innbygger og for 
aktørene å samhandle om innbyggere med sammensatte behov. Relevante 
helseopplysninger må gjentatte ganger innhentes fra andre virksomheter eller 
pasienten selv, og kostbare undersøkelser gjennomføres flere ganger enn 
nødvendig. I denne situasjonen ytes helsetjenester mindre effektivt enn det burde, og 
det er en underoppfyllelse av gjeldende regelverk. 
  

1.3 Etterspørselsorienterte behov  
Etterspørselsorienterte behov er todelt: 

1. Behov som er utledet fra gapet mellom dagens situasjon og etterspørsel 

2. Behov som er utledet med utgangspunkt i en analyse av fremtidige utviklingstrekk  

Vedlegg 2B 
 



 

1.3.1 Etterspørselsorienterte behov er utledet fra dagens situasjon   
Disse behovene er utledet fra gapet mellom dagens situasjon og identifiserte utfordringer i 
kommunal helse- og omsorgstjeneste. 
 

1 Det er behov for brukervennlige journalsystemer som understøtter ytelse av helsehjelp i 

kommunal helse- og omsorgstjeneste. Dette inkluderer å gi helsepersonell tilgang til 

nødvendig informasjon, støtte for valg, dokumentasjon og administrasjon av helsehjelp.  

2 Det er behov for bedre samhandling som bidrar til helhetlige pasientforløp på tvers av 

aktører. I kommunal helse- og omsorgstjeneste gjelder dette spesielt mellom fastlege, 

legevakt, helsestasjon, pleie- og omsorgstjenesten. Løsningene må også understøtte 

samhandling på tvers av kommuner og interkommunale samarbeid. I tillegg er det stort 

behov for bedre samhandling med spesialisthelsetjenesten. Elementer som særlig 

trekkes frem er oppdatert plan inkludert legemidler, oppsummert pasientinformasjon, 

hjelpemidler og mulighet for dialog.  

3 Det er behov for samhandling med andre kommunale og statlige tjenesteområder som 

NAV, skole/barnehage, barnevern og PPT. Elementer som særlig trekkes frem er 

individuell plan og oppfølging av innbyggere med særlige behov (som eksempel barn 

med utviklingshemning, personer med sammensatte lidelser, rus etc.)  

4 Innbygger har behov for løsninger som understøtter egen mestring i tillegg til større 

involvering og kommunikasjon med den kommunale helse- og omsorgstjenesten, om 

både helsehjelp og administrative forhold 

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

systematisk tilgjengeliggjøring av data 

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

utstyr og andre datakilder 

 
 
 

 

1.3.2 Etterspørselsorienterte behov utledet fra fremtidens utviklingstrekk 
De fremtidige utviklingstrekk inkluderer en eldre befolkning, mer sammensatte sykdomsbilder 
og en mer mobil befolkning. Det forventes en økt forekomst av sykdommer som følges opp i 
kommunal helse- og omsorgstjeneste, samtidig som det er forventet at kommunene skal få 
flere oppgaver. Behovene er utledet fra de viktigste utviklingstrekkene beskrevet over. Disse 
er delt inn etter utviklingstrekk som forsterker dagens situasjon og utviklingstrekk som skaper 
nye muligheter.  

 

Fremtidige utviklingstrekk som forsterker dagens behov 

7 Den kommunale helse- og omsorgstjenesten har behov for å håndtere den 
fremtidige etterspørselen etter helse- og omsorgstjenester som følge av 
demografiske utviklingstrekk, økte forventninger og redusert økonomisk 
handlingsrom 

 

Muligheter teknologi og medisinsk utvikling gir  

8 Det er behov for å utnytte mulighetene den medisinske og teknologiske utviklingen 
gir for å øke kvaliteten og effektiviteten i den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten 

 



 

1.4 Interessentgruppebaserte behov  
Behovene er inndelt i interessentkategorier for å synliggjøre hvilken aktør som uttrykker 

hvilke behov.   
 

1.4.1 Innbygger 
Med denne gruppen menes pasienter/ brukere/mottakere av kommunale helse- og 
omsorgstjenester og pårørende til mottakere av kommunale helse- og omsorgstjenester. 

  

9 Innbygger har behov for å møte en koordinert helse- og omsorgstjeneste der 
helseopplysninger er tilgjengelig på tvers av virksomheter slik at nødvendig 
informasjon er tilgjengelig til rett tid og person 

10 Innbygger har behov for å ha enkel tilgang til egne helseopplysninger, rettigheter, 
planer og støtte til valg av helsehjelp 

11 Innbygger har behov for dialog og aktivt delta i det helhetlige pasientforløpet for å 
mestre sin eller pårørendes situasjon 

12 Innbygger har behov for at de offentlige tjenestene henger sammen og er 
koordinerte slik at det er sammenheng mellom helse og andre kommunale tjenester 
som for eksempel NAV, velferdsteknologi og skole 

13 Innbygger har behov for at person- og helseopplysninger sikres mot uriktig bruk og 
ikke spres til uvedkommende 

 

1.4.2 Helsepersonell i kommunal helse- og omsorgstjeneste 
Denne gruppen inkluderer tjenester i Helse- og omsorgstjenesteloven §3-2, §3-9, §5-5 og 
Forvaltningsloven §1: Skole-, helsestasjon-, svangerskaps- og barselomsorgstjenester, 
kommunal legevakt, fastlegetjeneste, habilitering og rehabilitering, helsetjenester i hjemmet, 
personlig assistanse inkl. praktisk bistand, plass i institusjon, fengselshelsetjeneste, 
kommunelege og saksbehandling. 

 

14 Helsepersonell i kommunal helse- og omsorgstjeneste har behov for at nødvendig 
informasjon er tilgjengelig for å yte rett helsehjelp, til rett tid, til rett person.  

15 Helsepersonell i kommunal helse- og omsorgstjeneste har behov for å effektivt 
kunne gjennomføre, dokumentere og administrere helsehjelpen, inkludert 
legemidler og helhetlig plan. Det er også behov for informasjon ved pasientrettede 
saksbehandling inkludert vedtak og tildeling av tjenester og støtte for administrering 
av personell, oppgavelister, hjelpemidler osv.  

16 Helsepersonell i kommunal helse- og omsorgstjeneste har behov for støtte til å ta 
valg basert på beste praksis. 

17 Kommunal helse- og omsorgstjeneste har behov for effektiv samhandling med 
innbygger, pårørende verge, etc.  

18 Helsepersonell i kommunal helse- og omsorgstjeneste har behov for effektiv 
samhandling med andre virksomheter i den kommunal helse- og omsorgstjenesten. 

19 Helsepersonell i kommunal helse- og omsorgstjeneste har behov for effektiv 
samhandling med spesialisthelsetjenesten og andre aktører som yter helsehjelp. 
Dette inkluderer samhandling om legemiddelplan, helhetlig plan, 
kunnskapsoverføring og dialog. 

20 Helsepersonell i kommunal helse- og omsorgstjeneste har behov for effektiv 
samhandling med aktører utenfor helse og omsorgstjenesten. 



21 Helsepersonell i kommunal helse- og omsorgstjeneste har behov for at løsningene 
er brukertilpasset, lett tilgjengelige og brukes på en måte som ivaretar pasientens 
behov og tillit 

 

1.4.3 Helsepersonell i spesialisthelsetjenesten1 
Med denne gruppen menes helsepersonell som jobber i spesialisthelsetjenesten og 
avtalespesialister.  

 

22 Helsepersonell i spesialisthelsetjenesten har behov for at riktige pasienter henvises 
til rett tid 

23 Helsepersonell i spesialisthelsetjenesten har behov for å ha nødvendig informasjon 
for å vurdere henviste pasienter 

24 Helsepersonell i spesialisthelsetjenesten har behov for at ferdigbehandlede 
pasienter kan overføres til en forberedt kommunal helse- og omsorgstjeneste 

25 Helsepersonell i spesialisthelsetjenesten har behov for å sikre en helhetlig 
koordinering av pasientforløp på tvers av omsorgsnivåer 

26 Helsepersonell i spesialisthelsetjenesten har behov for at nødvendig 
helseinformasjon er tilgjengelig for helsepersonell på tvers av omsorgsnivåene i 
akuttmedisinsk kjede 

 

1.4.4 Virksomheter som yter kommunale helse- og omsorgstjenester 
Med dette menes virksomheter som yter kommunale helse og omsorgstjenester herunder; 
fastlegekontor, helsestasjon inkludert skolehelsetjeneste legevakt, institusjoner som tilbyr 
dag og heldøgnsomsorg. Kommunen kan også defineres som egen virksomhet.  
Virksomhetene kan være inndelt i avdelinger og behovene er like gyldig for en enkelt 
avdeling som for hele virksomheten. 
 

 

27 Virksomheter som yter kommunale helse- og omsorgstjenester har behov for 
oppdaterte opplysninger om aktiviteten i virksomheten 

a) til kvalitetsforbedring og ivaretagelse av pasientsikkerhet  

b) som understøtter styring 

c) som støtter oppgaver knyttet til opplæring og kompetanseplanlegging  

d) for å ha oversikt over helsetilstanden til innbyggerne og risikofaktorer for 

sykdom som grunnlag for forebyggende tiltak 

 

1.4.5 Kommunale, fylkeskommunale og statlige myndigheter 
Med dette menes kommunale, fylkeskommunale og statlige myndigheter som er ansvarlige 
for å iverksette og samordne sine virksomheter for at innbyggere tilbys forsvarlige helse og 
omsorgstjenester. 
 

 

28 I forvaltning av helse og omsorgstjenesten er det behov for oppdaterte opplysninger 
som setter myndighetene i stand til å: 

a) styre helse- og omsorgstjenesten 

b) ta raske og kunnskapsbaserte beslutninger i krise- og 

beredskapssituasjoner 

                                            
1 Foreløpig. Behovene er utledet fra prosjektets arbeid i sektor 2017. Behovene vil bli kvalitetssikret med 
helsepersonell fra spesialisthelsetjenesten i arbeidsmøte 09.03.2018 og i øvrig prosess.  
 



c) ha oversikt over helsetilstanden i befolkningen og risikofaktorer for sykdom 

som grunnlag for forebyggende tiltak   

 

1.4.6 Andre relevante interessenter  
Andre relevante interessenter er gjennom arbeidet identifisert som viktige aktører å 
samhandle med for den kommunale helse- og omsorgstjenesten.   
 

 

Apotek 29. Har behov for å motta riktige resepter 

30. Har behov for å få tilstrekkelig informasjon til å kvalitetssikre 

utlevering av legemidler fra et farmakologisk perspektiv 

(pasientens legemiddelliste for å vurdere interaksjoner, vite om 

evt interaksjon er vurdert, allergier) 

31. Har behov for å kunne ha dialog med forskrivende lege og 

annet helsepersonell som administrerer legemidler for evt. 

avklaringer 

NAV 32. Har behov for helseinformasjon for å tildele riktige hjelpemidler 

og ytelser 

Øvrige kommunale 
tjenester 

33. Har behov for enkel tilgang til nødvendige helseopplysninger 

Administrative 
funksjoner i 
kommunen 

34. Har behov for å enkelt ha tilgjengelig nødvendig informasjon fra 

kommunal helse- og omsorgstjeneste for å utføre sine 

oppgaver 

Registre 35. Har behov for lettere tilgang til mer strukturerte data 

 

1.5 Normative behov 
Det er gjennomført to analyser for å avdekke normative behov.  

1. Behov identifisert ved analyse av gjeldende lover og regelverk  

2. Behov utledet ved analyse av relevante stortingsmeldinger 

 
Behov identifisert ved analyse av gjeldende rett 

36 Det er behov for bedre samhandling og effektiv tilgjengelighet til helseopplysninger i 
journalen. For å sikre best mulig helsehjelp er det behov for bedre løsninger for å 
dokumentere helsehjelp og som sikre samhandlingen mellom virksomheter og 
nivåer.   

37 Det er behov for å bedre kunne sikre helseopplysninger i journalen. For å sikre 
dette er det behov for bedre løsninger for tilgangsstyring og etterfølgende kontroll. 

38 Det er behov for at innbygger får ivaretatt sine rettigheter til koordinerte tjenester 
ved at involvert personell fra ulike sektorer kan samhandle i en løsning 

 

 
Sentrale behov identifisert ved analyse av stortingsmeldinger 

39 Helsepersonell har behov for bedre tilgang til relevant og oppdatert informasjon om 
pasientene, uavhengig av hvor i helsetjenesten informasjonen er registrert 



40 Helsepersonell har behov for verktøy som kan gi dem bedre hjelp til å ta valg basert 
på oppdatert kunnskap og vedtatte kriterier for prioritering. 

41 Helsepersonell har behov for å samhandle mer effektivt, for å kunne jobbe 
teambasert og etablere og dele helhetlige planer for oppfølging av innbyggere som 
har behov for dette. 

42 Helsepersonell har behov for i større grad å kunne overføre data mellom løsninger 
som brukes ved ytelse av helsehjelp, som for eksempel EPJ-løsninger, 
medisinteknisk utstyr og velferdsteknologiutstyr. 

43 Innbygger har behov for styrket konfidensialitet og bedre rådighet over egne 
personopplysninger, herunder å kunne reservere seg mot tilgang til og gjenbruk av 
opplysninger. 

44 Innbyggerne har behov for bedre tilgang til egne helseopplysninger, til planer for 
helsehjelp, til helseinformasjon og til informasjon om rettigheter. 

45 Innbygger har behov for løsninger som gjør det enklere å kommunisere med helse- 
og omsorgstjenesten og dermed gjør dem mer delaktige i eget behandlingsforløp 

46 Det er behov for at Helse- og omsorgstjenesten kan samhandle mer effektivt og 
helhetlig med andre kommunale tjenester og funksjoner. 

47 Det er behov for at oppdaterte opplysninger er mer tilgjengelig for 
kvalitetsforbedring, ledelse og styring, herunder helseanalyse, forskning, 
forebyggende folkehelsearbeid og beredskap. 

48 Offentlige virksomheter har behov for å redusere risikoen knyttet til IKT-prosjekter, 
ved å begrense prosjektenes kompleksitet, kostnad og varighet. 
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1 Strategi (foreløpig) 

1.1 Samfunnsmål 

Samfunnsmålet skal angi tiltakets påtenkte virkning og uttrykke hvilken samfunnsutvikling 

tiltaket skal bygge opp under.  

Samfunnsmålet for denne utredningen er definert med utgangspunkt i det prosjektutløsende 

behovet og i tråd med overordnede strategier og mål for helse- og omsorgssektoren:  

 

De sentrale begrepene i samfunnsmålet er ment å forstås på følgende måte: 

- Bedre helse innebærer at flere holder seg friske lenger, og syke ivaretas med tryggere 

og mer virkningsfull helsehjelp.  

- Med innbygger menes alle roller en innbygger kan ha, eksempelvis enkeltindivid med 

ansvar for egen helse, pasient, bruker, pårørende, fullmektig eller verge.  

- Kunnskapsbasert innebærer at den kommunale helse- og omsorgstjenesten tar i bruk 

eksisterende og ny kunnskap, og omsetter forskning til innovasjon og bedre praksis, samt 

at oppdaterte data og analyser er tilgjengelig for styring. Beslutninger om behandling, 

forebygging, pleie, omsorg og sosiale tjenester er basert på pålitelig kunnskap om effekt 

av tiltak 

- Bærekraftig innebærer at kapasitet og ressurser hos alle aktører i verdikjeden, også 

innbyggeren, benyttes effektivt for å kunne møte fremtidige utfordringer og forventet 

vekst i tjenestebehov.  

- Helhetlige tjenester innebærer at den kommunale helse og omsorgstjenesten fordeler 

og gjennomfører oppgaver slik at innbyggere opplever en tjeneste som er samordnet og 

preget av kontinuitet. Dette inkluderer samhandling med spesialisthelsetjeneste og øvrige 

aktører i helse- og omsorgstjenesten, samt nødvendig samhandling med andre 

kommunale tjenesteområder. Det innebærer også at brukernes og pasientens erfaringer 

og synspunkter er reflektert i tjenestene.  

Sikre tjenester innebærer at helse- og omsorgstjenesten deler nødvendig informasjon 

mellom virksomheter og tjenestenivå for at innbyggere skal få trygge tjenester og at 

sannsynlighetene for feil og uheldige hendelser er redusert til et minimum. Sikre tjenester 

innebærer også at krav til informasjonssikkerhet og personvern ivaretas og at innbyggere 

enkelt har innsyn i egne helseopplysninger og annen informasjon. 

Samfunnsmål: 

Bedre helse for innbyggere gjennom en kunnskapsbasert og bærekraftig kommunal 

helse- og omsorgstjeneste som tilbyr helhetlige og sikre tjenester 
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1.2 Effektmål 

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

av samfunnsmålet. Basert på rammene for denne utredningen samt prioriteringen av de 

viktigste behovene fra behovsanalysen er det utledet tre sidestilte effektmål.  

 

En kommunal helse- og omsorgstjeneste som tilbyr tjenester av høyere kvalitet og økt 

pasientsikkerhet medfører bedre helse for innbyggere. Dersom tjenesten utnytter de 

tilgjengelige ressursene1 mer effektivt enn i dag vil det gi en mer bærekraftig kommunal 

helse- og omsorgstjeneste som er bedre rustet til å ivareta det fremtidig økende behovet for 

tjenester. Styrket informasjonssikkerhet skal bedre sikre helseopplysningene i journalen og 

bedre personvern vil legge til rette for at innbyggeres rettigheter ivaretas i større grad enn i 

dag. Dette vil gi sikrere kommunale helse- og omsorgstjenester.  

Det vurderes som uhensiktsmessig å kvantifisere målene i form av eksempelvis prosentvise 

reduksjoner i ressursbruk eller prosentvise økninger av kvalitet i tjenestetilbudet. Dette 

skyldes at det finnes lite statistikk knyttet til dagens tilstand i den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten, og den fremtidige utvikling knyttet til blant annet organisering av 

tjenestetilbudet og ansvarsområder er i stadig endring. Det er likevel identifisert en rekke 

indikatorer som vil kunne dokumentere retning og grad av måloppnåelse. Det er naturlig at 

de endelige måleindikatorene fastsettes som en del av den videre prosjektutviklingen. 

Nedenfor følger en oversikt over effektmålene og foreløpige identifiserte indikatorer for 

måloppnåelse.  

Tabell 1 Oversikt over effektmål og foreløpige identifiserte indikatorer for måloppnåelse 

Effektmål 1  

Innbyggere får kommunale helse- og omsorgstjenester av høyere kvalitet og økt 

pasientsikkerhet 

Effektmålet knytter seg til tiltaket skal gi økt kvalitet i tjenestetilbudet og økt pasientsikkerhet. 

Dette innebærer at: 

• Beslutninger om behandling, forebygging, pleie, omsorg og sosiale tjenester 

baseres på pålitelig kunnskap om effekt av tiltak. 

• Sannsynligheten for feil og uheldige hendelser er redusert til et minimum. 

Ambisjonen vil kunne etterprøves gjennom bruk av indikatorer som eksempelvis: 

                                                
1 Med tilgjengelig ressurser menes arbeidskraft, herunder tid, og øvrig innsatsfaktorer 

Effektmål 1 

Innbyggere får 

kommunale helse- og 

omsorgstjenester av 

høyere kvalitet og  

økt pasientsikkerhet 

 Effektmål 2 

Mer effektiv ressursbruk 

i helse- og 

omsorgstjenesten 

 Effektmål 3 

Styrket 

informasjonssikkerhet 

og bedre personvern 

for innbyggere 
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• Økt brukertilfredshet for innbyggere i møte med kommunal helse- og 

omsorgstjeneste gjennom innbyggerundersøkelser 

• Andel pasientskader i kommunal helse- og omsorgstjeneste som følger av mangel 

på informasjon og/eller støtte til ytelse og administrasjon av helsehjelp 

• Andel feilbehandlinger i kommunal helse- og omsorgstjeneste som følger av 

mangel på informasjon og/eller støtte til ytelse og administrasjon av helsehjelp 

• Kvalitetsindikatorer fra Helse Norge og Iplos-registeret – eksempelvis knyttet til 

Individuell plan, legemiddelgjennomgang, kartlegging og oppfølging av ernæring 

Effektmål 2  

Mer effektiv ressursbruk i helse- og omsorgstjenesten 

Ambisjonen om mer effektiv ressursbruk vil kunne etterprøves gjennom bruk av indikatorer 

som eksempelvis: 

• Tidsbruk knyttet til innhenting av pasientopplysninger og annen nødvendig 

informasjon i helse- og omsorgtjenesten 

• Tidsbruk knyttet til dokumentasjon og administrasjon av helsehjelp i kommunal 

helse og omsorgstjeneste 

• Tidsbruk knyttet til samhandling med aktører utenfor helse- og omsorgstjenesten 

• Antall unødvendige/dupliserte pasientundersøkelser i helse- og omsorgstjenesten 

• Tidsbruk knyttet til rapportering, uttrekk og bearbeiding av statistikk fra kommunal 

helse- og omsorgstjeneste 

Effektmål 3  

Styrket informasjonssikkerhet og bedre personvern for innbyggere 

Ambisjonen om styrket informasjonssikkerhet og personvern vil kunne etterprøves gjennom 

bruk av indikatorer for: 

• Antall brudd på de enkelte krav knyttet til informasjonssikkerhet, herunder krav til 

tilgangsstyring og kontroll, i kommunal helse- og omsorgstjeneste. 

• Antall brudd på pasientens personvernrettigheter. 2 

• Brukerundersøkelser og spørreundersøkelser blant ansatte om ivaretakelse av 

personvernrettigheter 

 

  

                                                
2 Bedre etterfølgende kontroll (elektronisk logganalyse) vil kunne avdekke flere slike saker  
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2 Overordnede krav (foreløpig) 

Overordnede krav sammenfatter betingelsene som skal oppfylles ved gjennomføringen av 
prosjektet. Det er i hovedsak tale om to typer krav; krav som utledes av samfunns- og 
effektmålene og krav utledet av andre viktige behov.3   

2.1 Overordnede krav avledet av samfunns- og 

effektmål  

Effektmålene for prosjektet er knyttet til økt kvalitet på tjenestene fra kommunal helse- og 

omsorgstjeneste og økt pasientsikkerhet, mer effektiv ressursbruk i helse- og 

omsorgssektoren samt styrket personvern for innbyggere. Det er identifisert 9 overordnede 

krav til funksjoner og effekter tiltaket må fylle for å bidra til måloppnåelse, hvorav xx er 

absolutte. At kravene er absolutte innebærer at konseptene må innfri disse for å anses som 

relevante og vurderes i alternativanalysen. Krav som ikke er absolutte inngår som 

vurderingskriterier i mulighetsstudien og alternativanalysen. 

Under følger de overordnede kravene til funksjoner og effekter for henholdsvis innbyggere og 

helse- og omsorgssektoren, samt hvordan de ulike kravene har betydning for effektmålene 

for tiltaket. 

Tabell 2 Overordnede krav avledet av samfunns- og effektmål og betydning for effektmål 

 

Overordnede krav avledet av samfunns- og 

effektmål 

Betydning for effektmål 
Innbyggere får 

kommunale helse- og 

omsorgstjenester av 

høyere kvalitet og 

økt pasientsikkerhet 

 

Mer effektiv 

ressursbruk i 

helse- og 

omsorgstjenesten 

 

Styrket 

informasjons-

sikkerhet og 

personvern 

1. Tiltaket skal gi ansatte i kommunale helse og 

omsorgstjenester enklere tilgang til oppdatert informasjon x x  

2. Tiltaket skal gi ansatte i kommunale helse- og 

omsorgstjenester mer effektive løsninger for dokumentasjon 

og administrasjon av helsehjelp 
 x x 

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

mellom de kommunale helse- og omsorgstjenestene x x  

4. Tiltaket skal gi helsepersonell i kommunal helse- og 

omsorgstjeneste bedre faglig støtte for ytelse av helsehjelp x x  

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

kommunikasjon med kommunal helse- og omsorgstjeneste x x x 

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

spesialisthelsetjenesten 
x x  

7. Tiltaket skal sikre at person- og helseopplysninger ikke 

gjøres tilgjengelig for uvedkommende 
  x 

8. Tiltaket skal gi innbyggere enklere tilgang til egne 

helseopplysninger 
  x 

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

kommunale helse- og omsorgstjenesten 
x x  

 

Under gis det en kort redegjørelse for de ulike kravene og hvordan de er utledet fra 

effektmålene.  

                                                
3 ikke-prosjektspesifikke samfunnsmål 
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Krav 1: Tiltaket skal gi ansatte i kommunale helse og omsorgstjenester enklere tilgang 

til oppdatert informasjon 

Tilgang til oppdatert helseinformasjon er avgjørende for at å kunne ivareta pasientsikkerhet 

og yte helsehjelp av god kvalitet. På enkelte områder er det kritisk for pasientsikkerheten at 

informasjonen er strukturert og oppdatert, for å kunne avdekke individuelle avvik eller for å 

kunne identifisere avvik knyttet til etablerte standarder. 

For å bidra til en mer effektiv ressursbruk i helse- og omsorgssektoren er det sentralt at 

informasjonen er enkelt tilgjengelig for å unngå unødvendig tidsbruk knyttet til innhenting av 

informasjon. For samhandling med aktører utenfor kommunal helse- og omsorgstjeneste skal 

informasjon være tilgjengelig for utvalgte elementer.  

Krav 2: Tiltaket skal gi ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester mer effektive 

løsninger for dokumentasjon og administrasjon av helsehjelp 

I dag bruker ansatte i kommunal helse- og omsorgstjeneste mye tid og ressurser på 

dokumentasjon og administrasjon av helsehjelp. For å redusere ressursbruken i den 

kommunale helse- og omsorgstjenesten er det sentralt at tiltaket medfører at dokumentasjon 

og administrasjon gjennomføres mer effektivt enn i dag. Dette vil øke bæreevnen til helse- og 

omsorgssektoren. 

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

kommunale helse- og omsorgstjenestene 

I dag bruker ansatte i kommunal helse- og omsorgstjeneste mye tid og ressurser på 

kommunikasjon, både på telefon, via elektroniske meldinger og per post, mellom de ulike 

virksomhetene og tjenestenivåene. For å redusere ressursbruken knyttet til kommunikasjon 

er det utledet et krav om at tiltaket skal støtte mer effektiv kommunikasjon. Gjennom støtte til 

mer effektiv kommunikasjon vil det i tillegg legge til rette for mer kommunikasjon i og mellom 

de kommunale helse- og omsorgstjenestene enn i dag. Dette vil øke kvaliteten i tjenesten og 

bidra til økt pasientsikkerhet.  

Krav 4: Tiltaket skal gi helsepersonell i kommunal helse- og omsorgstjeneste bedre 

faglig støtte for ytelse av helsehjelp 

Helsepersonell må i dag til en viss grad selv holde seg oppdatert på gjeldene retningslinjer, 

prosedyrer og klinisk informasjon av typen "best practice" og det er ingen faglig støtte som 

sammenstiller symptomer og funn. Tilgang til siste oppdaterte medisinske og helsefaglige 

kunnskap koblet med individuelle pasientopplysninger, er viktig for at behandler skal kunne 

ta riktige valg og effektivt utføre helsehjelp. Faglig støtte i behandling er, utover hensynet til 

ressursutnyttelse, også nødvendig for kunne ivareta pasientsikkerhet og behandlingskvalitet 

Krav 5: Tiltaket skal gi innbyggere støtte til enklere og mer effektiv kommunikasjon 

med kommunal helse- og omsorgstjeneste 

Pasienter og brukere ønsker dialogbaserte tjenester på nett for å kommunisere med 

behandler (Teknologirådet 2010). Mer effektive kommunikasjonskanaler vil kunne spare 

bruker for reisetid, jobbfravær og kostnader og gi økt fleksibilitet med hensyn til avtaler hos 

behandler.  

Enklere og mer effektiv kommunikasjon vil styrke pasientsikkerhet og behandlingskvalitet 

gjennom involvering av innbygger, vil gi økt trygghet og opplevd kvalitet for innbyggerne, og 

vil også gi mer effektiv ressursbruk i helse- og omsorgstjenesten 

Krav 6: Tiltaket skal legge til rette for mer effektiv samhandling med 

spesialisthelsetjenesten 
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I dag foregår mye av samhandlingen om pasienten ene mellom kommunale helse- og 

omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten. Effektiv samhandling med 

spesialisthelsetjenesten er, utover hensynet til ressursutnyttelse, også nødvendig for kunne 

ivareta pasientsikkerhet og behandlingskvalitet. Omfang av feil i behandling kan begrenses 

ved økt deling av informasjon på tvers av den kommunale helse- og omsorgstjenesten og 

spesialisthelsetjenesten. Informasjon skal være tilgjengelig for utvalgte elementer på tvers av 

tjenestenivåene.   

Krav 7: Tiltaket skal bedre sikre helseopplysninger i journalen  

Et viktig element i sikringen av helseopplysninger i journalen er kravene til tilgjengelighet og 

konfidensialitet. Det innebærer krav til bedre løsninger for tilgangsstyring og etterfølgende 

kontroll.  

Krav 8: Tiltaket skal gjøre det enklere for innbyggere å ivareta sine personvern- og 

pasientrettigheter  

Tiltaket skal ivareta innbyggeres personvern- og pasientrettigheter, herunder retten til innsyn, 

informasjon, retting, sletting, sperring, samtykke og reservasjon. Innbyggere har rett til innsyn 

i egen pasientjournal. Tiltaket skal gi innbygger enklere tilgang til disse opplysningene, 

uavhengig av hvor i landet innbyggeren har fått behandling. Dette omfatter også innsyn i logg 

over hvem som har hatt tilgang til helseopplysningene. Dette er et viktig element i den 

enkeltes selvbestemmelse og rett til medvirkning.  

Krav 9: Tiltaket skal gi mer effektiv tilgang til relevante data fra den kommunale helse- 

og omsorgstjenesten 

Kommunen er pliktig til å ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen, og 

iverksette forebyggende tiltak ved behov. I dag er det utfordrende for kommunene å ha 

denne oversikten, samt kunne iverksette tiltak, fordi datagrunnlaget er mangelfullt. Mye av 

datainnhentingen foregår også manuelt og er tidkrevende. Mer effektiv tilgang data er derfor 

nødvendig for å ivareta pasientsikkerhet og behandlingskvalitet, samt spare tid og ressurser.   

2.2 Krav utledet av andre viktige behov 

I tillegg til kravene avledet av samfunns- og effektmålene ovenfor stilles det følgende krav 

som knytter seg til andre viktige behov identifisert i behovsanalysen. Kravene er knyttet opp 

mot særlig relevante helsepolitiske mål og ambisjoner samt behovet for en rasjonell 

gjennomføring.  

Tabell 3 Krav utledet av andre viktige behov og hvorfor de er vurdert som særlig relevant 

 

Krav utledet av andre viktige behov 

 

Relevans 

10. Tiltaket skal legge til rette for å gi innbyggere bedre faglig støtte Realisere ambisjoner i Meld. St. 26 

(2014–2015) – Fremtidens 

primærhelsetjeneste og Meld St 10 (2012-

2013) – God kvalitet - tryggetjenester 
11. Tiltaket skal legge til rette for mer effektiv samhandling med øvrige aktører Realisere ambisjoner i Meld. St. 27 

(2015–2016) – Digital agenda for Norge 

og Meld St. 29 (2012-2013) - 

Morgendagens omsorg 
12. Tiltaket skal ta høyde for strukturelle endringer Ta høyde for mulige fremtidige endringer i 

organisering og ansvarsdeling i sektoren 
13. Tiltaket skal kunne innføres uten at det går utover pasientsikkerhet og 

kvalitet i tjenestetilbudet 
Sikre at behovet for kommunale helse- og 

omsorgstjenester blir ivaretatt under 

innfasing 
14. Tiltaket skal kunne innføres trinnvis Redusere risikoen og sikre læring fra ett 

trinn til et annet 
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Under gis det en kort redegjørelse for de ulike kravene og hvorfor de er vurdert som 

relevante rammer og vurderingskriterier for mulighetsstudien.  

Krav 10: Tiltaket skal legge til rette for å gi innbyggere bedre faglig støtte  

Innbyggerne bør få enkel tilgang til kvalitetssikret informasjon om helse, livsstil, forebygging, 

sykdom, behandling og rettigheter. Innbyggerne bør også ha tilgang til informasjon om 

tjenestetilbud og behandlingskvalitet. Bedre faglig støtte er nødvendig for å ivareta 

helsepolitiske ambisjoner fra blant annet Meld. St. 26 (2014–2015) om å gi innbyggerne 

mulighet til å gjøre egne valg og påvirke behandlingsforløpet, ta medansvar og være 

involvert i å gjennomføre rehabilitering og behandling.  

Krav 11: Tiltaket skal legge til rette for mer effektiv samhandling med øvrige aktører 

Effektiv samhandling med øvrige samhandlingsaktører er nødvendig for å bidra til å realisere 

ambisjonene i Meld. St. 27 (2015–2016) om å sette brukeren i sentrum for offentlige 

tjenester. Her heter det at offentlige tjenester skal oppleves sammenhengende og helhetlige 

for innbyggere, næringsliv og frivillig sektor, samt at forvaltningen skal gjenbruke informasjon 

i stedet for å spørre på nytt.  

Krav 12: Tiltaket skal ta høyde for strukturelle endringer 

Tiltaket vil berøre mange ulike kommuner og må derfor være fleksibelt for å kunne tilpasses 

hver enkelt kommunes organisering av helse- og omsorgstjenestene. For at tiltaket skal 

realisere ønskede effekter også i fremtiden er det viktig med fleksibilitet for å møte mulige 

endringer i organisering av tjenestetilbudet og ansvarsområder.  

Krav 13: Tiltaket skal kunne innføres uten at det går utover pasientsikkerhet og 

kvalitet i tjenestetilbudet 

Kravet skal sikre at de kommunale helse- og omsorgstjenestene også i en 

implementeringsfase kan levere kritiske tjenester. Dette kravet utelukker ikke bruk av 

midlertidige eller provisoriske løsninger i et avgrenset tidsrom. 

Krav 14: Tiltaket skal kunne innføres trinnvis 

Tiltaket må kunne gjennomføres trinnvis slik at leveranser utvikles og tas i bruk hver for seg 

underveis. Dette vil redusere risikoen i prosjektet og sikre læring fra et trinn til et annet.  

 

 



 Nasjonalt e-helsestyre 

Nasjonal e-helseportefølje 2018 

Forslag til vedtak 

Nasjonalt e-helsestyre tar til orientering informasjon om oppdatert Nasjonal e-helseportefølje 2018 og 

informasjon om prosjekter innen legemiddelområdet og Helsedataprogrammet i porteføljen. 

Hensikt med saken 

Hensikten med saken er å gi en orientering om følgende:  

1) Oppdatert nasjonal portefølje for 2018 med endelig plassering i prioriteringskategorier og avklart 

finansiering 

2) Status på tiltak i Nasjonal strategi og handlingsplan for e-helse (2017-2022) sett opp mot nasjonal 

e-helseportefølje 

3) Prosess for definering av 2019 porteføljen 

4) Status for legemiddelområdet i nasjonal e-helseportefølje 

5) Status Helsedataprogrammet, se eget toppnotat 

Bakgrunn 

Nasjonalt e-helsestyre ga sin tilslutning til Nasjonal e-helseportefølje 2018 i sitt møte11. desember med 

følgende vedtak: 

Nasjonalt e-helsestyre gir sin tilslutning til Nasjonal e-helseportefølje 2018. Dette innebærer en tilslutning 

til at nasjonal e-helseportefølje består av angitte prosjekter og tar til informasjon prosessen videre for 

avklaring av endelig fordeling på prioriteringskategorier og finansiering av porteføljen.   

I porteføljen som Nasjonalt e-helsestyret tilsluttet seg i desember var 17 prosjekter plassert i 
prioriteringskategori 3. Prioriteringskategori 3 innebærer at prosjektet vurderes til å bidra i strategisk 
retning, men at det er behov for å redusere omfang på grunn av ressurstilgang.  Nasjonal e-
helseportefølje har i dag ikke en felles finansieringskilde og styringslinje. Dette bidrar til at 
finansieringskilde og prioritering hos aktørene påvirker sammensetningen i porteføljen. I perioden fra 
desember har aktørene gått gjennom sine prosjekter og gitt tilbakemelding på hva som blir prosjektenes 
omfang gitt tilgjengelig finansiering. Det ble bedt om at alle prosjekter i prioriteringskategori 3 skulle 
vurderes for prioriteringskategori 2 (Prioriterte prosjekter for gjennomføring i 2018) med nedjustert 
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omfang, eller om prosjektet skulle legges i bero, eller utgå og legges i prioriteringskategori 4 (Prosjekter 
gjennomføres ikke i 2018). 

19. januar var siste frist for rapportering på oppdatert status for nasjonal e-helseportefølje og det er 
gjennomført dialogmøter med aktørenes porteføljekontakter. Oppdatert Nasjonal e-helseportefølje 2018 
ble lagt frem for NUIT i deres møte 14. februar. 

Nasjonal e-helseportefølje 2018 

Se vedlegg 3A for oversikt over Nasjonal e-helseportefølje 2018. 

Porteføljens omfang 

Porteføljen består p.t av 47 prosjekter og programmer. Samlet omfang er angitt til 669 MNOK som i 
realiteten er for lavt på grunn av manglende kjennskap til omfanget til flere prosjekter- og programmer 
som er svært omfattende. Årsakene til at omfanget ikke er oppgitt er ulike. Enkelte av prosjektene er i 
anskaffelse og kan ikke oppgi estimert omfang på grunn av konkurransehensyn. For andre prosjekter 
antar vi at omfanget blir kjent gjennom videre dialog med aktuelle aktører.  
 

Ved forrige rapportering (Q4 2017) var samlet omfang på 639 MNOK. Omfanget har dermed siden da økt 

med 30 MNOK. Siden forrige rapportering har  

- Nasjonal IKT meldt inn sitt prosjekt Elektronisk datafangst fra Pasientsikkerhetsprogrammet 

- Helse Midt-Norge har ferdigstilt følgende to prosjekter som derfor er tatt ut av porteføljen: 

•  eSP – Monitorering av pasientforløp 

• MRS inn i kvalitetsregister og Helsedataprogrammet 

Størrelse per strategisk område: 

Strategisk område Størrelse (MNOK) Antall prosjekter/programmer 

Digitalisering av arbeidsprosesser* 129,6 14 

Bedre sammenheng i pasientforløp 150,1 13 

Bedre bruk av helsedata 173,6 6 

Helsehjelp på nye måter 82,0 1 

Felles grunnmur for digitale tjenester 130,3 8 

Nasjonal styring av e-helse og økt 
gjennomføring** 3,0 1 

  669 44*** 
*Strategiområde Digitalisering av arbeidsprosesser er i realiteten større i porteføljen, fordi det mangler 
budsjettestimat på store initiativ i RHF-ene. 
**Innsatsen knyttet til dette området er ikke organisert i prosjekt/program og derfor ikke vises på porteføljenivå. 
*** FIA ligger er kun på programnivå da det mangler informasjon om delprosjektene. Derfor er totalt antall prosjekter 
her 44 og ikke 47 

Størrelse per aktør knyttet til eierskap: 

Aktør Størrelse (MNOK) Antall prosjekter 

Direktoratet for e-helse 331,3 16* 

Helsedirektoratet 188,4 10 

RHF-ene/ Nasjonal IKT 78,4 12 

KS/kommunene 7,7 2 

Folkehelseinstituttet 17,1 3 

NHN 20,5 1 
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SLV 25,2 3 

  669 47 
50% av direktoratet for e-helses andel av porteføljen er samfinansiert; 171,8 MNOK. 

 

Størrelse per prioriteringskategori: 

Prioriteringskategori Størrelse (MNOK) Antall prosjekter 

Prioriteringskategori 1 356,7 8 

Prioriteringskategori 2 287,9 34* 

Prioriteringskategori 3 11,0 3 

Prioriteringskategori 4 13,0 2 

  669 47 
*FIA er her telt som fire prosjekter isteden for ett program  
 

Plassering av tiltak i prioriteringskategorier 

Prioriteringskategori 1 og 2: Prosjekter som skal gjennomføres i 2018 

Etter siste rapportering er det nå 8 prosjekter/program i prioriteringskategori 1 (myndighetspålagte med 

øremerkede midler) og 34 prosjekter/program i prioriteringskategori 2. Dette er prosjekter som planlegges 

gjennomført i 2018. For en oversikt vises til vedlegg 3A. I prosessen fra desember hvor flere prosjekter er 

flyttet fra prioriteringskategori 3 til 2 med en reduksjon av omfanget til prosjektene. Dette utgjør totalt en 

reduksjon på 90,5 MNOK som i all hovedsak skyldes finansiering og ikke på grunn av strategiske årsaker. 

Dette betyr at en portefølje med et større omfang raskere ville kunne realisere nasjonale e-helsestrategi.  

Følgende prosjekter som er flyttet fra kategori 3 til 2 siden forrige rapportering: 

1. E-helse: Pilotere og innføre multidose i e-resept nasjonalt 

2. E-helse: Legemidler og kjernejournal i PLO 

3. E-helse: Program for Felles infrastruktur og Arkitektur (FIA) 

4. E-helse: Sentral forskrivningsmodul (SFM) 

5. E-helse: Kjernejournal – Innsyn journaldokumenter for helsepersonell på tvers 

6. E-helse: Program for kodeverk og terminologi 

7. KS/KommIT: Fødselsepikrise 

8. NIKT: DIS – Digitale innbyggertjenester for spesialisthelsetjenesten 

Prioriteringskategori 3: Prosjekter utsettes, eller gjennomføres med redusert omfang 2018 

Følgende tre prosjekter/programmer ligger fremdeles i prioriteringskategori 3 og har behov for videre 

avklaring 

1. NIKT HF: Forbedre legemiddelinformasjon og FEST (tidligere SAFEST) 

2. SLV: FEST for sykehus – strukturert legemiddelinformasjon for spesialisthelsetjenesten 

3. FHI: Nasjonal laboratoriedatabase 

Konsekvensene bør tydeliggjøres og vurderes om det bør iverksettes tiltak. Jf. oppdragsdokumentene 
2018 for RHF-ene bes de regionale helseforetakene i samråd med Statens Legemiddelverk og 
Direktoratet for e-helse, om å igangsette et arbeid knyttet til etablering av SAFEST. Plan for 
gjennomføring, etablering og finansiering av SAFEST skal legges fram for departementet innen 1. april 
2018.  
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FHI mener at eierskapet til prosjekt Nasjonal laboratoriedatabase må overføres til annen aktør og til hvem 
er ikke avklart.  

Prioriteringskategori 4: Prosjekter gjennomføres ikke 2018 

Følgende to prosjekter er lagt i prioriteringskategori 4 og vil derfor ikke bli gjennomført i 2018: 
1. SLV: Pasientsikkerhetsvarsler til innbygger og fastlege 
2. Direktoratet for e-helse: API økosystem 

Prosjektene gjennomføres ikke i 2018 pga. manglende finansiering. 

 

Status for legemiddelområdet i nasjonal e-helseporteføljeområde 

Legemiddelområdet er et satsningsområde i Nasjonal e-helsestrategi og blir prioritert høyt av både NUFA 

og NUIT i 2018 porteføljen. Følgende prosjekter i den nasjonale e-helseporteføljen for 2018 understøtter 

realiseringen av pasientens legemiddelliste, en samlet felles liste over den enkelte pasientens medisiner i 

bruk på tvers av aktører: 

1. Pasientens legemiddelliste: sikre en felles liste for alle pasienter i Norge 

2. Legemidler og kjernejournal til PLO: Sikre utbredelse av nasjonale løsninger til pleie- og 

omsorgssektoren 

3. Elektronisk multidose: Sørge for en trygg og sikker utveksling av legemiddellister til pakking av 

multidose 

4. Nasjonal forskrivningskomponent: Heve kvaliteten på legemiddelmoduler og forskrivning av 

elektroniske resepter (og pasientens legemiddelliste) 

 

En samlet nærmere gjennomgang av legemiddelområdet i den nasjonale porteføljen vil bli presentert i 

møtet.  
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Status på tiltak i Nasjonal strategi og handlingsplan for e-helse (2017-2022) sett i forhold til 

nasjonal e-helseportefølje 

I tillegg til Nasjonal e-helsestrategi 2017-2022 ble handlingsplan for e-helse (2017-2022) utarbeidet. 

Handlingsplanen består av 79 tiltak som samlet ble vurdert til å understøtte realiseringen av de seks 

strategiske områdene i strategien. Det er ikke utarbeidet estimater i MNOK for tiltakene i den nasjonale 

handlingsplanen, slik at størrelsesforholdet kun er knyttet til antall tiltak. Det er gjennomført en kartlegging 

av tiltakene i handlingsplanen for å plassere de under de seks strategiske områdene i den nasjonale e-

helsestrategien og for å få en oversikt over status for tiltakene. Av de totalt 79 tiltakene i handlingsplanen 

er 70% av tiltakene påbegynt, noen av tiltakene er av en karakter som krever kontinuerlig arbeid på 

området. 10% er avsluttet. Kun ett tiltak, innføring av ny AMK-sentral, er stoppet. En stor andel av 

påbegynte tiltak er dekket i den nasjonale e-helseporteføljen. Det arbeides videre med å bruke denne 

kartleggingen som grunnlag for videre definering av den nasjonale porteføljen i tillegg til revidering av 

strategi- og handlingsplan. 

 

Planlegging av nasjonal e-helseportefølje 2019 

Hovedmålsettingen med prosessen for å definere 2019 porteføljen er å få inn de strategiske prosjektene 

som understøtter realisering av Nasjonal e-helsestrategi 2017-2022 samt er i et avhengighetsforhold til 

den nasjonale porteføljen eller nasjonal innsats på ulike områder.  

Utgangspunkt og rammebetingelser for prosessen er: 

• Årshjul 2018 for nasjonal styringsmodell for e-helse 

• Finansieringsmodeller  

• Oppdragsdokumenter og tildelingsbrev 

• Etablerte målbilder 

Prosessen for å definere 2019 porteføljen ble drøftet i NUFA i januar og NUIT i februar. Hovedgrepet i 

årets prosess er at det gjennomføres bilaterale 1:1 møter med aktørenes NUIT og NUFA medlemmer ila 

Q2, slik at det tidligst mulig blir identifisert aktuelle prosjekter til den nasjonale porteføljen. I tillegg er det 

et mål å få avklart samfinansieringsnivå før sommeren, slik at rammene for porteføljen er kjent. Den siste 

fristen for endelige innmelding til 2019 porteføljen er satt til 10.10.2018. 
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Nasjonal e-helseportefølje 2018
Nasjonal e-helseportefølje for 2018 Vedlegg 3A
Sist oppdatert 05.02.2018

Budjsett 

2018

Prioriterings-

kategori 2018
ID Prosjekt-/ programnavn Ansvarlig virksomhet

Prosjekteier/ 

Programeier
Fase for 2018

Krever EPJ-

utvikling i 

2018

Status

Budsjett 

2018 

(MNOK)

E-helse HDIR RHF NIKT Kommune FHI NHN

Fastlege 

(takst-

forh.)

Andre

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

1
113

(ny)
Persontilpasset medisin HDIR Johan Torgersen Gjennomføring Nei Grønn 21,3 2,1 19,2

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

2
114

(ny)
Digital patologi NIKT HF Gisle Fauskander Planlegging Nei Grønn 9,5 9,5

2
115

(ny)

Anskaffe rammeavtale for publiseringsløsning for 

metodebøker
NIKT HF Nasjonal IKT Planlegging Nei Grønn 0,5 0,5

2
117

(ny)
Digitalisert individuell refusjon legemidler HDIR Erik Hviding Konsept Nei Grønn 5 5

2
118

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

2
119

(ny)
HMN Lab Helse Midt-Norge RHF Gilda Opland Gjennomføring Ja Grønn 0

2
135

(ny)

Program RKL (Standardisering i DIPS Classic og 

Elektronisk kurve)
Helse Sør-Øst RHF 0

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

2
116

(ny)
Legemidler og kjernejournal i PLO E-helse Hilde Lyngstad Gjennomføring Ja Gul 6,1 6,1

3 102
Forbedre legemiddelinformasjon og FEST (tidligere 

SAFEST realisering)
NIKT HF Gisle Fauskanger Gjennomføring Ja Rød 0

3 109
FEST for sykehus - strukturert legemiddelinformasjon for 

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

4
120

(ny)
Pasientsikkerhetsvarsler til innbygger og fastlege SLV Dag Jordbru Konsept Ja Gul 12,5

1 11 EPJ-løftet E-helse Inga Nordberg Gjennomføring Ja Grønn 20 20

1
121

(ny)
En vei inn -  hovedprosjekt HDIR Torunn Janbu Konsept Nei Grønn 9,4 1 6 2,4

2 3 Digital dialog fastlege (DDFL) - videreføring E-helse Bodil Rabben Gjennomføring Ja Gul 9 1,5 7,5

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

2 84 DigiHelse Oslo kommune Endre Sandvik Gjennomføring Ja Gul 7,4 2,4 5

2
122

(ny)
Velg behandlingssted - avtalespesialister HDIR Hanne Narbuvold Konsept Nei 2 2

2
123

(ny)

DIGI-UNG (tidl. Samordning og videreutvikling av digitale 

helsetjenester for ungdom)
HDIR HDIR Planlegging Nei Grønn 5 5

2
124

(ny)
Pakkeforløp pysikisk helse og rus HDIR Gitte Huus Gjennomføring Nei Gul 16,5 11,2 5,3

2
125

(ny)

Generisk funksjonsvurderingsverktøy for rehabilitering i 

spesialisthelsetjenesten
HDIR Johan Torgersen Konsept Nei Grønn 3,525 3,525

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

2 83
DIS – Digitale innbyggertjenester for 

spesialisthelsetjenesten
NIKT HF NIKT HF Gjennomføring Ja Grønn 20 20

2
126

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

2
128

(ny)

Kjernejournal - Innsyn journaldokumenter for 

helsepersonell på tvers
E-helse Hilde Lyngstad Konsept Ja Grønn 6 6

1
129

(ny)
GREP - NPR og KPR HDIR Unn Elisabeth Huse Gjennomføring Nei Gul 43,7 26,2 17,5

1 107 Helsedataprogrammet E-helse Bodil Rabben Konsept Nei Gul 108 22 86

2 60 Nasjonalt infeksjonsregister FHI Geir Bukholm Planlegging Nei Gul 5 5

2
136

(ny)

Elektronisk datafangst pasientsikkerhetsprogrammet 

konseptfase 
NIKT HF Nasjonal IKT Konsept Grønn 1,3 1,3

3 112 Nasjonal laboratoriedatabase FHI Geir Bukholm Planlegging Nei Rød 0,06 0,06

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

1 100
Felles samarbeidsprosjekt for modernisering av 

Folkeregister i helse- og omsorgssektoren (MF Helse)
E-helse Norunn Elin Saure Gjennomføring Nei Gul 22,3 20 2,3

2 21 Program for Felles infrastruktur og arkitektur (FIA) E-helse Inga Nordberg Gjennomføring Ja Grønn 70 20 25 25

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

2 57 Regional utvidelse av stamnettet Norsk Helsenett SF Frode Johansen Gjennomføring Nei Gul 20,5 20,5

2 58
eDÅR - Elektronisk innrapportering til 

Dødsårsaksregisteret  
FHI Gun Peggy Knudsen Gjennomføring Ja Gul 12 6 6

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

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

2
132

(ny)
PKI infrastrukturløsning Helse Midt-Norge RHF Frode Opsahl Planlegging Nei Gul 0

4
131

(ny)
API økosystem E-helse Fredrik Glorvigen Konsept Nei Grønn 0,5 0,5

2
133

(ny)
Nasjonal e-helsemonitor E-helse Karl Vestli Gjennomføring Nei Grønn 3 3

2
134

(ny)

Digital forvaltning av helsekrav for førerkort (Vilkår for 

førerrett)
HDIR Svein Lie Gjennomføring Nei Rød 0 0

668,6

Kostnadsfordeling 2018

Ikke kategorisert i strategisk område

Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring

Felles grunnmur for digitale tjenester

Helsehjelp på nye måter

Bedre bruk av helsedata

Bedre sammenheng i pasientforløp

Digitalisering av arbeidsprosesser

Program Kodeverk og Terminologi står oppført med tilsammen 8,5 mkr som 
finansieres av andre prosjekter/programmer. 
8,5 MNOK er derfor fratrukket totalsummen her
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 Nasjonalt e-helsestyre 

Helsedataprogrammet 

Forslag til vedtak 

Nasjonalt e-helsestyre tar saken til orientering 

Hensikt med saken 

Direktoratet for e-helse orienterer om status for Helsedataprogrammet 

Bakgrunn 

Helsedataprogrammets mål er bedre utnyttelse, bedre kvalitet, enklere innrapportering og sikrere 
håndtering av data i de nasjonale helseregistrene for forskning, helseovervåkning, styring og 
næringsutvikling.  
 
Programmet er organisert i de fire prosjektene: Helseanalyseplattformen, Harmonisering (tidl. 
Standardisering), Fellestjenester og Organisasjonsutvikling. Programmet finansieres fra Helse- og 
omsorgsdepartementet og Forskningsrådet 
 
Helsedataprogrammet ble presentert i Nasjonalt e-helsestyre i juni 2017. Siden den gang har det vært 
stor aktivitet i programmet. Programmet ønsker å fokusere på to viktige hendelser siden forrige 
statusorientering: 

 

1. Status for Helseanalyseplattformen 

I konseptvalgutredningen av Helseanalyseplattformen er det identifisert en rekke konseptuelle alternativer 
som vil løse behovet for enklere og sikrere tilgang til helsedata. Innenfor mulighetsrommet er det definert 
syv konsepter for Helseanalyseplattformen som tilfredsstiller de absolutte kravene til løsningen. I den 
videre utredningen har vi gjort et nedvalg til fire distinkt ulike konsepter som kostnadsestimeres og 
bearbeides i en samfunnsøkonomisk analyse. For de fire konseptene vil også gjennomføringsstrategi, 
organisatoriske forhold og konsekvenser for personvernet utredes nærmere.  

2. Nytt prosjekt "Organisasjonsutvikling" 

Helsedataprogrammet startet januar 2018 etablering av et nytt prosjekt i programorganisasjonen. 
Prosjektet Organisasjonsutvikling skal utrede og etablere de nødvendige organisasjonsstrukturer for å 

Til 

Dato 

Saksnummer 

Type 

Møte 2/18 

14.03.2018 

8/18 

Orientering 

 

Fra 

Saksbehandler 

 

Christine Bergland 

Bodil Rabben 

 

Vedlegg 4 
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ivareta programmets leveranser. Prosjektet skal blant annet bidra til enklere tilgang til helsedata gjennom 
1) å utrede organisatorisk modell for en tilgangsforvalter av helsedata, 2) drift og forvaltningsmodell for 
Helseanalyseplattformen og ivaretakelsen av fellestjenester, 3) detaljering av finansieringsmodeller for 
forvaltning  og bruk av Helseanalyseplattformen og fellestjenester 4) etablering og innføring av 
organisatoriske strukturer og 5) utrede og foreslå modell for koordinering av registerløsninger 
(porteføljestyring). Prosjektet bygger videre på flere tidligere utredninger og spesifikt på anbefalingene fra 
Helsedatautvalgets rapport om Én tilgangsforvalter.   

 

Utvalgte leveranser fra programmet: 

 

Leveranse Planlagt 
levert 

Analyseportal versjon 1.0 (videreutvikles trinnvis deretter) 03.18 

Innføre standardiserte tjenester (API) for helseregistre 2018-2020 

Nasjonale, tekniske fellestjenester for forskere, innbyggere og registerforvaltere  2018-2020 

Helseanalyseplattform v 1.0 (videreutvikles trinnvis deretter) 2019 

Etablere nasjonal løsning for publisering av kodeverk, terminologi og metadata 2019 

Innføre ny modell for finansiering, drift og forvaltning av nasjonale,  

tekniske fellestjenester for helseregistre  

2020 

 

 



 Nasjonalt e-helsestyre 

 
Forslag til vedtak 

NEHS tar saken til orientering 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til 
Dato 
Saksnummer 
Type 

Møte 2/18 
14.03.2018 
9/18 
Orientering 

 
Fra 
Saksbehandler 

 
Karl Vestli 
Jon Helge Andersen 

 

Hensikt med saken 

Hensikten med saken er å redegjøre for prosess og oppfølging av rapport "IKT-organisering i helse- og 

omsorgssektoren" som ble behandlet i NEHS oktober 2017. Det er etablert et felles program mellom 

Direktoratet for e-helse og NHN på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet som skal følge opp 

anbefalingene fra rapporten, blant annet etablering av en Nasjonal tjenesteleverandør. Arbeidet vil legge 

vekt på å involvere og forankre fremdrift og resultater i kommunesektoren og spesialisthelsetjenesten. 

Direktoratet vil i møtet legge frem status i programmet, og ønsker synspunkter på hvordan aktørene i 

NEHS kan involveres i arbeidet på en mest mulig hensiktsmessig måte. 

Vedlegg 5 
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Bakgrunn 

Rapporten «IKT-organisering i helse- og omsorgssektoren» utarbeidet av Direktoratet for e-helse 

i november 2017 peker på behovet for økt gjennomføringsevne gjennom nasjonal styring av e-

helse og at det etableres en leverandørfunksjon for nasjonale løsninger. En nasjonal 

tjenesteleverandør skal ha ansvar for utvikling, forvaltning og drift, og vedlikehold av nasjonale e-

helseløsninger i Norge.  

 

Rapporten har fått tilslutning fra Nasjonalt e-helsestyre. 

 

I Prop.1 S (2017-2018) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) fra Helse- og 

omsorgsdepartementet (HOD), heter det følgende:   

 

 «Det skal vurderes å etablere en felles nasjonal organisering som kan ivareta et større ansvar 

for utvikling, drift og forvaltning av nasjonale løsninger på tvers av forvaltningsnivåene. 

Direktoratet for e-helse skal i 2018 detaljere planer og innhold for en mulig etablering av en 

nasjonal tjenesteleverandør» (s.128). 

 

I tildelingsbrevet til Direktoratet for e-helse for 2018 heter det følgende: 

 

«Direktoratet for e-helse skal: 

Bistå departementet i arbeidet med å følge opp rapportene om IKT- organisering og 

finansieringsmodeller. Departementet vil konkretisere oppdraget i eget brev» (s.6). 

 

Arbeidet med etablering av nye finansieringsmodeller for nasjonale e-helseløsninger må ses i tett 

sammenheng med det arbeidet. Vi viser til rapporten fra desember 2017 om 

«Finansieringsmodeller for nasjonale e-helsetiltak". 

 

Med bakgrunn i dette har Direktoratet for e-helse etablert et program, NEO (Ny E-helse 

organisering) for opprettelse av en nasjonal tjenesteleverandør, og i lys av dette, utarbeide en ny 

strategi for Direktoratet for e-helse (arbeidstittel: Direktoratet 2.0). En Nasjonal 

Tjenesteleverandør skal ha organisatorisk utgangspunkt i Norsk Helsenett SF. 

 

Programorganisasjon og leveranser 

Direktoratet for e-helse og NHN er i dialog med Helse- og omsorgsdepartementet om innholdet i 

et tillegg til tildelingsbrev for 2018. Her vil direktoratet få i oppdrag å bistå departementet i 

arbeidet med å følge opp rapportene om IKT-organisering og finansieringsmodeller. Oppdraget er 

ikke formelt mottatt ennå, så det tas forbehold om endringer. Foreløpig oppdragstekst: 

- Utrede og foreslå en forretningsmodell for en nasjonal tjenesteleverandør 

- Utrede og foreslå Organisering, finansieringsmodell og selskapsform med utgangspunkt i 

forretningsmodellen og handlingsrommet innenfor reglene om anskaffelser og offentlig 

støtte  
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- Utrede og foreslå hvilke oppgaver som bør legges til tjenesteleverandøren inkludert en 

plan for når de enkelte oppgavegrupper bør overføres, inklusiv forslag til fordeling av 

budsjettrammene mellom den nye tjenesteleverandøren og Direktoratet for e-helse  

- Utrede økonomiske og administrative konsekvenser av anbefalingene, inkludert 

økonomiske konsekvenser for kommunene 

- Gjennomføre en overordnet vurdering av risiko og sårbarhet og økonomiske 

forutsetninger for virksomheten 

 

Direktoratet for e-helse og NHN har etablert et felles program for dette, NEO-programmet (Ny E-

helseorganisering). Programplanen er ikke formelt besluttet per 1. mars 2018, men vil være klar 

til å presenteres i NEHS-møtet i mars. Programmet skal i tillegg levere planer for etablering med 

mål om oppstart av den nye virksomheten fra januar 2019, herunder plan for transisjon av 

eksisterende løsninger for perioden frem til 2024.  

Involvering og forankring av interessenter i sektoren og hos kommunene 

Utredningen skal inneholde en vurdering av en modell for eierskap og styring som både ivaretar 

behovet for nasjonal styring, som sikrer innflytelse fra aktørene i sektoren og som gjør det mulig å 

levere tjenester til alle deler av helse- og omsorgstjenesten. Direktoratet for e-helse vil legge vekt 

på å involvere berørte aktører i utredningsarbeidet, herunder gjennom drøfting i Nasjonalt e-

helsestyre og i bilaterale innholdsmøter med aktørene. I tillegg deltar direktoratet i møter som 

departementet har med de regionale helseforetakene, KS og kommunesektoren og andre aktører 

i sektoren. NEO-programmet ønsker synspunkter fra NEHS på hvordan slik involvering kan 

legges opp på en hensiktsmessig måte. 



 Nasjonalt e-helsestyre 

Nøkkeltall for nasjonale e-helsetjenester og løsninger 

Forslag til vedtak 

Nasjonalt e-helsestyre tar saken til orientering og ber Direktoratet for e-helse ta med seg innspill fra møtet 

i det videre arbeidet.  

 

Hensikt med saken 

Direktoratet for e-helse presenterer nøkkeltall for e-helse og ber samtidig om innspill fra Nasjonalt e-

helsestyre til videre arbeid med tallgrunnlag for analyse av nasjonal e-helseutvikling.  

Bakgrunn 

Helse- og omsorgsdepartementet har bedt Direktoratet for e-helse utarbeide nøkkeltall og indikatorer 

knyttet til e-helse området. Mandatet er å kartlegge og følge digitaliseringen i helse- og omsorgssektoren 

og foreslå indikatorer for måling av effekt av e-helse tiltak og løsninger.   

Det er etablert en Nasjonal e-helse monitor hvor nøkkeltall og indikatorer skal publiseres. I tillegg er det i 

forbindelse med revisjon av Nasjonal e-helsestrategi utarbeidet et kunnskapsgrunnlag som inneholder et 

noe bredere statistikkgrunnlag.  

I orienteringen i møte vil utvikling for følgende områder presenteres: 

• Helsenorge.no 
o Helsenorge.no - besøkstall 
o Mine resepter - innlogginger 
o 800HELSE - henvendelser 
o Pasientreiser – digitale søknader  

• E-resept - utbredelse 

• Kjernejournal – oppslag fra helsepersonell 

• Meldingsutveksling (NHN) – mellom fastlege, kommune og HF   

 

Til 
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