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Sak 13/18
Godkjenning av innkalling og dagsorden

Nasjonalt e-helsestyre 24. april 2018



3

Forslag til vedtak

Nasjonalt e-helsestyre godkjenner innkalling og dagsorden.



Sak 14/18
Godkjenning av referat fra 

møtet 14. mars 2018

Nasjonalt e-helsestyre 24. april 2018



6

Forslag til vedtak

Nasjonalt e-helsestyre godkjenner referat fra møtet 14. mars 2018.



Sak 15/18
Styringsgruppesaker:

Én innbygger – én journal

Nasjonalt e-helsestyre 24. april 2018



Prosjekt «Én innbygger – én journal»

Nasjonalt e-helsestyre

Møte 3/2018  

24. april 2018



Side 9

Styringsgruppe Én innbygger – én journal

Møte 3/18 Dato 24.4.2018

Saksliste Sakstype

15/18 Prosjekt Én innbygger – én journal

15/18-1 Generell status for prosjekt Én innbygger – én journal Orientering

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



Generell status for prosjekt Én innbygger – én journal

15/18-1



Styringsgruppe Én innbygger – én journal

Møte 3/18 Dato 24.4.2018

Saksliste Sakstype

15/18-1 Generell status for prosjekt Én innbygger – én journal Orientering

Forslag til vedtak:

Nasjonalt e-helsestyre tar saken til orientering. 



Overordnet plan for utarbeidelse av konseptvalgutredning

Side 12

jan feb mar apr mai jun

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26Uke

Alternativ-

analyse

Behovs-

analyse

15.6

KommIT

13.4

KommIT

Mulighets-

dimensjoner

Konsept-

beskrivelser

14.2

NUIT
24.4

NEHS

29.6

KVU til HOD

14.3

NEHS

16.2

KommIT
Styring

Nyttevurderinger

Føringer 

for 

forprosjekt

30.5

NUIT

Kostnads-

analyse

Usikkerhets-

analyse

Konsept-

valg

22.6

NEHS

Mulighets-

studie

Strategi, mål 

og krav

Detaljerte

konseptbeskrivelser

Måned

Innspillsrunde
Behovsanalyse

Strategi, mål og krav

Mulighetsstudie



Det er ønskelig med et nytt ekstraordinært møte i 
Nasjonalt e-helsestyre uke 22/23 

 Neste møte i Nasjonalt e-helsestyre er 22. juni, som er om lag én uke før KVU-rapporten med 

anbefalinger er planlagt oversendt HOD 

 Det er ønskelig med et 2-timers ekstraordinært møte for å få en grundigere behandling av 

direktoratets vurderinger, fortrinnsvis uke 22/23

Forslag til datoer: 

 31. mai 

 5. juni

Side 13



Møteplan

Side 14

Jan feb mar apr mai jun

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

14.2

NUIT

6.3

DU

14.3

FA

3.4

DU

14.3

NEHS
Styring

25.-26-4

NUFA

24.4

NEHS

16.2

KommIT

29.6

KVU til HOD

31.1

NUFA

15.6

KommIT

KS-fora* og 

kommunale 

fora

11.4

Spesialist 

inkl. NIKT

23.1

NAV**

6.3

Agder**

FA

8.2

Tromsø

6.4

FIP

8.5      

Fellesmøte**

9.3

Apotek

12.4 

Lege-

foreningen

5.3

Fastleger**

Spesialist

inkl. NIKT

Leverandør-

møter

Andre aktører

Digi

Barne

vern**

Uke

Arbeids-

gruppemøte

fastleger

Måned

HOD ekstern

vurderings-

gruppe

27.2    

Koordinatorer**
22.3

Bergen**

12.4

Fellesmøte**

FA

8.3

Bærum**

9.5

Offentlig

tannhelse,

Nye Viken

FA

Spesialist-

helsetjenesten

DU

16.2

IKT-Norge IKT-

Norge

Pasient- og 

brukerforeninger

9.3

OUS, SØ

Diakonhjemmet

13.3

12.2

OUS

20.4

Apotek**

13.4

KommIT

Referanse-

kommuner

30.5

NUIT

22.6

NEHS

9.4

SØ

15.2

NIKT 

strategi

18.1

NIKT 

styring

5.3

OUS

Bekreftede møter Tentative møter

*Forkortelser KS-fora: DU – KS Digitaliseringsutvalget, FA – KS Fagråd arkitektur, FIP – KS Fagråd infosikkerhet og personvern. **Pasient- og brukerrepresentanter har deltatt/er invitert

Pasient- og brukerrepresentanter har deltatt/er invitert

14.1

Apotek** 6.4

HOD ekstern 

vurderingsgruppe

16.4

NSF

16.4

Fag-

forbundet

23.4

RHF IKT-

direktører

Fag-

direktører

5.4

HOD e-helse-

seminar

7.620.4 11.6

Oslo

Arbeids-

gruppe 

sentrale tema

24.5

K10 

helse

8.6 

FIP

12.-13.6

KINS

x.6      

Fellesmøte**

25.4

NIKT

strategi

20.4

KPR

15.5

Data-

tilsynet

27.4 x.5 x.5

14.5

Fysio-

terapeut

17.4 Offentlig 

tannhelse,

Nye Viken



Styringsgruppe Én innbygger – én journal

Møte 3/18 Dato 24.4.2018

Saksliste Sakstype

15/18-1 Generell status for prosjekt Én innbygger – én journal Orientering

Forslag til vedtak:

Nasjonalt e-helsestyre tar saken til orientering. 



Tilslutning til nedvalg av konseptalternativer som 
videreføres til alternativanalysen

15/18-2



Styringsgruppe Én innbygger – én journal

Møte 3/18 Dato 24.4.2018

Saksliste Sakstype

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

Forslag til vedtak:

Nasjonalt e-helsestyre gir sin tilslutning til at prosjektet bør videreføre minst ett konseptalternativ fra hver hovedgruppe.

Nasjonalt e-helsestyre gir sin tilslutning til at konseptene 1, 4, 5 og 7 videreføres til alternativanalysen.



Arbeids- og forankringsmøter

Side 18

Aktør Dato

NIKT Strategiråd 15. februar

Fagråd arkitektur (KS) 14. mars

Nasjonalt e-helsestyre 14. mars

Digitaliseringsutvalget (KS) 3. april

Fagråd informasjonssikkerhet og personvern (KS) 6. april

HOD ekstern vurderingsgruppe 6. april

Spesialisthelsetjenesten (arkitekter) 11. april

Legeforeningen 12. april

Referansekommuner, KS, pasient- og brukerforeninger 12. april

KommIT-rådet (KS) 13. april

Sykepleierforbundet 16. april

Fagforbundet 16. april

Apotekforeningen/apotek 20. april

Pasient- og brukerforeninger 20. april

RHF IKT-direktører 23. april

Nasjonalt e-helsestyre 24. april

NUFA 25. april

NIKT Strategiråd 25. april 



Forutsetninger for utvikling av konsepter

Side 19

Digitaliseringen i 

kommunal sektor 

koordineres helhetlig

Helseplattformen 

sluttfører sin prosess 

med å anskaffe, 

tilpasse og innføre ny 

løsning for helse- og 

omsorgstjenesten i 

region Midt-Norge.

Utvikling mot neste 

generasjons EPJ-

/PAS-løsning (inkl. 

kurve) i de regionale 

helseforetakene i 

Nord, Vest og Sør-Øst

Etableringen av 

nasjonal 

tjenesteleverandør

Gjenbruk av beste 

praksis i 

leverandørmarkedet 

nasjonalt og 

internasjonalt

Foreløpig



Følgende dimensjonerende faktorer danner mulighetsrommet

Side 20

Ansvarsforhold for 

realisering av tiltaket

Helse- og 

omsorgstjenester der 

samhandling skal foregå 

gjennom felles løsning

Samhandling mellom 

helsepersonell og andre 

kommunale tjenester

Samhandling med 

helsepersonell som ikke 

omfattes av tiltaket

A B DC

Foreløpig



Grupper av alternative konsepter

Side 21

Samordnet styrking av dagens 

kjerne- og 

samhandlingsløsninger

Nasjonal rammeavtale Nasjonal kjerneløsning

• Kommuner og fastleger vil, som i 

dag, ha et selvstendig ansvar for å 

anskaffe, innføre og drifte 

kjerneløsninger

• Nasjonale myndigheter tar større 

ansvar for å bedre samhandlingen 

på tvers av virksomheter og 

tjenestenivå

• Sterkere regulering av 

virksomhetenes kjerneløsninger

• Nasjonal rammeavtale med et 

mindre antall leverandører som 

hver for seg leverer en samlet 

løsning for kommunale helse- og 

omsorgstjenester

• Ulik virkemiddelbruk mht. å sikre 

innføring og utbredelse

• Nasjonale myndigheter tar større 

ansvar for å bedre samhandlingen 

på tvers av virksomheter og 

tjenestenivå

• Nasjonalt tiltak for anskaffelse, 

innføring og drift av en 

kjerneløsning for kommunale helse-

og omsorgstjenester. Dagens 

kjerneløsninger (for aktørene som 

inngår i tiltaket) fases ut og 

erstattes av en felles løsning.

• Ulike modeller for samhandling med 

spesialisthelsetjenesten 

Foreløpig



Konsepter per gruppe

Side 22

Gruppe 1:

Samordnet styrking av dagens 

kjerne- og samhandlingsløsninger

Gruppe 2:

Nasjonal rammeavtale

Gruppe 3:

Nasjonal kjerneløsning

Konsept 1:

Styrking av dagens kjerneløsninger

Konsept 2:

Nasjonale del-journalløsninger

Konsept 3:

Frivillig avrop på nasjonal rammeavtale for 

kjerneløsning

Konsept 4:

Obligatorisk avrop på nasjonal 

rammeavtale for kjerneløsning

Konsept 5:

En nasjonal kjerneløsning. Valgfritt for 

fastleger som er selvstendig 

næringsdrivende

Konsept 6:

En nasjonal kjerneløsning

Konsept 7:

En nasjonal kjerneløsning. Samhandling 

realiseres gjennom et informasjonsnav i 

kjerneløsningen

Konsept 8:

En nasjonal kjerneløsning. Samhandling 

realiseres gjennom et informasjonsnav i 

spesialisthelsetjenesten

Foreløpig



Styringsgruppe Én innbygger – én journal

Møte 3/18 Dato 24.4.2018

Saksliste Sakstype

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

Forslag til vedtak:

Nasjonalt e-helsestyre gir sin tilslutning til at prosjektet bør videreføre minst ett konseptalternativ fra hver hovedgruppe.

Nasjonalt e-helsestyre gir sin tilslutning til at konseptene 1, 4, 5 og 7 videreføres til alternativanalysen.



Sak 16/18
Etablering av ny tjenesteleverandør

Nasjonalt e-helsestyre 24.april 2018



Oppdrag fra HOD

Side 25

 Utredningen skal overordnet anbefale 
forretningsmodell, organisering og selskapsform for 
den nasjonale tjenesteleverandøren, og beskrive 
direktoratets rolle som følge av dette.

 Arbeidet skal utføres i samarbeid med NHN, og 
leveransedato er 23. mai.



Nøkkelspørsmålene som sektoren er opptatt av i 
dette er….

Side 26

 Hvordan kan sektoren få reell innflytelse over finansiering og utvikling av fellesløsninger i en 
god balanse opp mot nasjonale digitaliseringsbehov?

 Hvordan vurderer Nasjonalt e-helsestyre at nasjonal tjenesteleverandør kan styres og eies?

 Hvilke mekanismer kan bidra til en god sammenheng mellom prioritering og finansiering av 
den nasjonale porteføljen, ref prosess med økt grad av samfinansiering som nå pågår?

 Hva skal/bør ligge i en nasjonal portefølje?

 Hvilke øvrige hensyn bør Direktoratet for e-helse og NHN ta med seg i videre arbeid?



Sektorforankring

NEO-programmet jobber intenst frem mot 23. mai 
leveransen. Tilrådingen der vil avgjøre plan for høsten.

uke 16 uke 17 uke 18 uke 19 uke 20 uke 21 uke 22 uke 23 uke 24 uke 25 uke 26

April Mai Juni

uke 31 uke 32 uke 33 uke 34 uke 35 uke 36 uke 37 uke 38 uke 39

August September

uke 40 uke 41 uke 42 uke 43 uke 44 uke 45 uke 46 uke 47 uke 48 uke 49 uke 50 uke 51

Oktober November Desember

Utrede og anbefale konsept

Levere 

beslutningsgrunnlag til 

HOD 23 mai

Forankre og (fortsette) planlegge etablering + konkretisere 

konsept

HOD og regjeringsprosess, trolig beslutning medio juni

Forankre og (fortsette) planlegge etablering + konkretisere konsept

Endelig, detaljert 

leveranse, org.modell

Mobilisere etablering

Etablering / interimsfasen

Sektorforankring, forts..(men påvirker ikke anbefaling)

1. Før 

sommeren

2. Frem 

mot 

september-

leveranse

3. Høsten

Vi er her



Nasjonal 

tjeneste-

leverandør

Side 28

Innholdsstyring:

Hvordan skal HOD,

Direktorat, 

tjenesteleverandør og 

sektor samstyre

digitaliseringen 

fremover?

Ansvarsfordeling : 

HVEM skal ha ansvar 

for HVA mellom 

Direktorat og 

Tjenesteleverandør?

Bestiller –

Leverandør:

Hvor mange 

«bestillere» eller 

«kunder» skal 

tjenesteleverandøren 

ha?

Selskapsform og 

eierstyring:

Hvem skal eie 

tjenesteleverandøren? 

Statsforetak? 

Statsaksjeselskap?

Transisjon og 

finansiering: 

Utviklingsretning etter 

etablering og ulike 

finansieringsmodeller

Hva er «byggeklossene» i konseptene? 





Nøkkelen ligger i en robust 
nasjonal styringsmodell, hvor 
sektoren har reell innflytelse

Side 30



31

Virksomhetenes e-helseløsninger 

og e-helseinfrastruktur

Forvaltning:

► helsenorge.no

► kjernejournal

► e-resept

► meldingsutveksling

► ulike helseregistre

Nasjonale e-helseplattformer & 

tjenester

Nasjonal styring

Grunnmurselementer – Helsenettet, infrastruktur

Kommende (hypoteser):

► Felles kommunal 

løsning

► Helseanalyseplattfor

men

► Velferdsteknologisk 

knutepunkt

► Pasientens 

legemiddelliste

31

Nasjonale 

felles-

komponenter

Grunndata

Altinn

ID-porten

Digital postkasse

Øvrige tiltak i 

Nasjonal portefølje

Evt. andre behov

RHF

Kommuner

Nasjonal portefølje

Øvrige

Omfanget/oppdraget til TL?



32

Virksomhetenes e-helseløsninger 

og e-helseinfrastruktur

Forvaltning:

► helsenorge.no

► kjernejournal

► e-resept

► meldingsutveksling

► ulike helseregistre

Nasjonale e-helseplattformer & 

tjenester

Nasjonal styring

Kommende (hypoteser):

► Felles kommunal 

løsning

► Helseanalyseplattfor

men

► Velferdsteknologisk 

knutepunkt

► Pasientens 

legemiddelliste

32

Nasjonale 

felles-

komponenter

Grunndata

Altinn

ID-porten

Digital postkasse

Øvrige tiltak i 

Nasjonal portefølje

Direktoratets tiltak i 

Nasjonal portefølje

Nasjonal portefølje

Evt. andre behov

RHF

Kommuner

Øvrige

Grunnmurselementer – Helsenettet, infrastruktur

Helseplattf

ormen

Omfanget/oppdraget til TL? Konsept 1



33

Virksomhetenes e-helseløsninger 

og e-helseinfrastruktur

Forvaltning:

► helsenorge.no

► kjernejournal

► e-resept

► meldingsutveksling

► ulike helseregistre

Nasjonale e-helseplattformer & 

tjenester

Nasjonal styring

Kommende (hypoteser):

► Felles kommunal 

løsning

► Helseanalyseplattfor

men

► Velferdsteknologisk 

knutepunkt

► Pasientens 

legemiddelliste

33

Nasjonale 

felles-

komponenter

Grunndata

Altinn

ID-porten

Digital postkasse

Øvrige tiltak i 

Nasjonal portefølje

Direktoratets tiltak i 

Nasjonal portefølje

Nasjonal portefølje

Evt. andre behov

RHF

Kommuner

Øvrige

Helse-

plattformen

Grunnmurselementer – Helsenettet, infrastruktur

Omfanget/oppdraget til TL? Konsept 2



Hva tenker dere så langt?

Side 34



Kunde/leverandør-forhold

Anbefalt konsept 1B: "Virkemiddel for en helhetlig nasjonal e-helsestrategi -
profesjonalisering for fremtiden"

«Bestiller»

«Utfører»

Kommunene

RHF

HOD

Nasjonale e-helse 

behov

TL

Leverandør

Leverandør

Aktører i sektor og 

forvaltning

Etatsstyrer

Eierstyrer

Nasjonal portefølje

Marked

SF (evt AS)



Kunde/leverandør-forhold

«Bestiller»

«Utfører»

Kommunene

RHF

Nasjonale e-helse 

behov

TL

Leverandør

Leverandør

DatterDatter

Datter

Mor

Eierstyrer

HOD

Aktører i sektor og 

forvaltning

Etatsstyrer

Nasjonal portefølje

Marked

AS (Evt SF)

Konsept 2: Tjenesteleverandøren leverer på bestilling fra Direktoratet…(som forrige) men har 
også flere kunder/bestillere i sektoren (utviklingsretning?)



Gitt vår foreløpige anbefaling om K1B – hvordan påvirker 
det dagens Nasjonale styringsmodell?

Hvordan ivaretas samstyring og reell innflytelse?

Side 37



Foreslått styringsmodell, alternativ med underutvalg

Side 38

ProduktstyretProgram-/ prosjektstyrer

Rammer/

mandat

Avtaler

TL

 Porteføljestyringen foregår i henhold 

til nasjonal styringsmodell, dvs i 

NUFA, NUIT og NEHS

 Produktstyrer og program- og 

prosjektstyrer påvirker hva som 

prioriteres i porteføljen basert på 

egne prioriterte og innmeldte behov. 

Eierskap til styrene besluttes i 

styringsmodell og beskrives i 

mandatene

 Produktstyret og programstyret i sum 

representerer direktoratets aktiviteter 

i den nasjonale porteføljen

 Hva som må meldes inn bestemmes 

av vedtatte terskelverdier / finansielle 

rammer eller utvikling som er av 

strategisk art

Melder inn 

prioriterte behov

Melder inn 

prioriterte behov

Beslutning
Nasjonalt e-helsestyre

(NEHS)

Prioriteringsutvalg

(NUIT)

Fagutvalg

(NUFA) 

Direktoratet for e-helse

Helse- og omsorgs-departementet

Prosjekt1 Prosjekt2 Prosjekt3 Forvaltning

Program 1

Avtaler

NEHS 

samfinansieringsutvalg

Tjenesteleverandør

Strategisk 

nivå

Taktisk 

nivå

Operasjonelt 

nivå

Tiltakets 

«karakter» eller 

strategiske 

nedslagsfelt avgjør 

hvor denne streken 

går mellom TL, 

andre aktører og 

DIR



Diskusjon

Side 39



X-tras

Side 40



Foreslått styringsmodell, alternativ uten underutvalg

Side 41

ProduktstyretProgram-/ prosjektstyrer

Rammer/

mandat

Avtaler

TL

 Porteføljestyringen foregår i henhold 

til nasjonal styringsmodell, dvs i 

NUFA, NUIT og NEHS

 Produktstyrer og program- og 

prosjektstyrer påvirker hva som 

prioriteres i porteføljen basert på 

egne prioriterte og innmeldte behov. 

Eierskap til styrene besluttes i 

styringsmodell og beskrives i 

mandatene

 Produktstyret og programstyret i sum 

representerer direktoratets aktiviteter 

i den nasjonale porteføljen

 Hva som må meldes inn bestemmes 

av vedtatte terskelverdier / finansielle 

rammer eller vurdering av hvilke 

utviklingsprosjekter som er av 

strategisk art

Melder inn 

prioriterte behov

Melder inn 

prioriterte behov

Beslutning
Nasjonalt e-helsestyre

(NEHS)

Prioriteringsutvalg

(NUIT)

Fagutvalg

(NUFA) 

Direktoratet for e-helse

Helse- og omsorgs-departementet

Prosjekt1 Prosjekt2 Prosjekt3 Forvaltning

Program 1

Avtaler

Tjenesteleverandør

Strategisk 

nivå

Taktisk 

nivå

Operasjonelt 

nivå

Tiltakets 

«karakter» eller 

strategiske 

nedslagsfelt avgjør 

hvor denne streken 

går mellom TL, 

andre aktører og 

DIR



Dagens nasjonale styringsmodell for e-helse på strategisk nivå 
involverer tre utvalg

Nasjonalt 

e-helsestyre

Prioriteringsutvalg

(NUIT)

Fagutvalg

(NUFA) 

Direktoratet for 

e-helse

Helse- og 

omsorgs-

departementet

• Gir sin tilslutning til nasjonal e-helsestrategi og nasjonal e-

helseportefølje

• Beslutter omfang av nasjonale løsninger og utpeker ledere for 

produktstyrene

• Strategisk rådgivende vedrørende veivalg i nasjonal e-helsestrategi, 

nasjonale løsninger og utvalgte nasjonale prosjekter

• Innstiller årlig prioritering av nasjonal e-helseportefølje og tiltak for å 

håndtere avvik i nasjonal e-helseportefølje

• Faglig rådgivende vedrørende nasjonal e-helsestrategi, nasjonal e-

helseportefølje, nasjonale løsninger og utvalgte nasjonale prosjekter

Side 42



43

Styringsmodellen involveres i tre nasjonale prosesser
- Arkitekturstyring inngår i disse tre



Strategiprosessen er et verktøy 
for årlig revidering av nasjonal e-helsestrategi

Side 44



Porteføljestyring er et verktøy for å realisere e-helsestrategien

Side 45

Robust styring og prioriteringer av den nasjonale porteføljen krever innsikt og forståelse for hvordan porteføljen innfrir 

den nasjonale e-helsestrategien og hvilke forutsetninger som ligger til grunn for å levere portefølje

Nasjonal e-helsestrategi Nasjonal porteføljestyring

Porteføljedefinisjon Porteføljeleveranse

Balansere

Kategorisere

Prioritere Forstå

Planlegge Interessent-

håndtering

Gevinst-

styring

Økonomi-

styring

Risiko-

styring

Virksomhetens 

styringsstruktur

Ressurs-

styring

Oppfølging 

og kontroll

Porteføljedefinisjon

«gjøre de riktige tingene», 

sikre ressurser og prioritet 

til valgte initiativ

Porteføljeleveranse

«gjøre tingene riktig», 

følge opp 

porteføljestrategi 

og -plan

MoP rammeverket tilpasset i henhold til Difi



Dagens forvaltningsstyring for nasjonale løsninger på 
strategisk og taktisk nivå inkluderer produktstyrer

Side 46

Nasjonal forvaltningsmodell 

 Sikre en tydeligere og mer effektiv nasjonal 
forvaltning 

 God styring og sektorforankring gjennom etablering 
av produktstyrer 

 Pt opprettet for hhv e-helsestandarder og 
helsenorge.no

 Større forutsigbarhet for sektoren og 
systemleverandørene 

Nasjonalt 

e-helsestyre

(NEHS)

Prioriteringsutvalg

(NUIT)

Fagutvalg

(NUFA) 

Direktoratet for 

e-helse

Helse- og 

omsorgs-

departementet

Produktstyrer 



Dagens innholdsstyring

Side 47

Prosjekt1 Prosjekt2 Prosjekt3 Forvaltning 

Beslutning

Konsensus Konsensus

-Rammer/mandat

-Sammensetting

-Rammer/mandat

-Sammensetting

Konsulterende

Program 1

Nasjonalt e-helsestyre

(NEHS)

Prioriteringsutvalg

(NUIT)

Fagutvalg

(NUFA) 

Direktoratet for e-helse

Helse- og omsorgs-departementet

Program-/ prosjektstyrer 

(samfinansiering)

Program-/ prosjektstyrer 

(statlig finansiert) Produktstyrer
Direktoratet 

for e-helse

Direktoratet 

for e-helse

Oppgaver (eksempler):

• Utarbeide e-helsestrategi med handlingsplaner

• Identifisere hva som er sektorens behov, og veie mellom disse

• Vurdere hvilke virkemidler som er best egnet for å dekke behov

• Vurdere hvilket ambisjonsnivå det skal være for e-helse

• Vurdere hvilke kostnader som er nødvendige for å realisere ønskede 

tiltak, og foreslå finansiering

Oppgaver (eksempler):

• Løsningsarkitektur, tjenestedesign, utvikling, test, innføring i praksis

• Forvaltning og produksjon

• Sourcing

Oppgaver (eksempler):

• Tjenesteeier og leder av produktstyrer

• Eier av produktstrategier

• Eier og leder programmer, utvalgte strategiske prosjekter

• Funksjonelle krav, krav til kvalitet m.m

Strategisk 

nivå

Taktisk 

nivå

Operasjonelt 

nivå
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Forslag til vedtak

Nasjonalt e-helsestyre tar saken til orientering.


