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Nye representanter i NUFA

 Helse Nord: Øystein Bekkevoll

 Diabetesforbundet: Sverre Ur

 NHN: Sindre Solem
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Side 3

Saker 31.januar – Strategi-, portefølje- og forvaltningsprosessen: Ansvarlig Ca.varighet

Orientering fra Direktoratet for e-helse:
• Nasjonal tjenesteleverandør (Karl)

• Informasjonssikkerhet ved bruk av private leverandører i helse og omsorgstjenesten (Karl)

• Orientering om utvidet område for forskrift om IKT-standarder i helse og omsorgssektoren (Inga)

Inga Nordberg
10 min 

10:00-10:10

Lansering av HelseID
• Orientering om  lansering av HelseID, en ny felles påloggingsløsning for helse- og omsorgssektoren

Erik Hedlund
20 min

10:10-10:30

Porteføljestyringsprosessen:
• Orientering om status på 2018 porteføljen

• Innspill/drøfte prosessen for definering av 2019 porteføljen

Kristin Bang
20 min

10:30-10:50

Kodeverk og terminologi
• Innføring av kodeverk i sektor – erfaringer fra NLK

Alfhild Stokke

Liv Husby Carlsen

10:50-11:30

40 min

Lunsj 11:30-12:15

EIEJ:
• Status for Én innbygger – én journal inkludert prosess for utarbeidelse av beslutningsunderlag for nasjonal løsning for 

kommunal helse- og omsorgstjeneste. 

• Samhandlingsbehov mellom nasjonal kommunal løsning og andre aktører i og utenfor helse- og omsorgstjenesten

Are Muri/Vidar Mikkelsen

2 time 30 min

12:15-14:45

(Inkl kort pause)

Pause 14:45-15:00

Helsedataprogrammet 
• Status og videre prosess for konseptvalg for HAP

• Målbilde for fellestjenester

Alexander Grey
45 min

15:00-15:45

Pause 15:45-16:00

Standardisering
• Plan for innføring av standard for henvisning 2.0.

Magnus Alsaker

Mona Dalsaune (NHN)

30 min

16:00-16:30

Tjenesteutvikling
• Drøfting av digitale tilbud innen psykisk helse 

Ole Kristian Losvik

Ketil Nordstrand (Hdir)

30 min

16:30-17:00



Side 4

Saker 1.feb. – Tema: «Strategiprosessen» Ansvarlig Ca.varighet

Innledning

• Kontekst Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan og porteføljestyring.

• Situasjonsbeskrivelsen
Robert Nystuen

15 min

08:15-08:30

Utfordringsbildet i helse- og omsorgssektoren

• Utfordringsbildet

Kåre Hagen, Senterleder velferds – og 

arbeidslivsforskning, Høgskolen i Oslo og 

Akershus

45 min

08:30-09:15

Presentasjon omgivelsesanalysen
Kari Grimholt

30 min

09:15-09:45

Pause 09:45-10:00

Gruppearbeid del 1 vedr omgivelsesanalysen
60 min

10:00-11:00

Oppsummering og presentasjon av gruppearbeid
30 min

11:00-11:30

Lunsj 11:30-12:15

Presentasjon av rapport strategisk måloppnåelse 2017 Irene Olaussen og Karoline Vien 

Gårdsmoen

30 min

12:15-12:45

Gruppediskusjon del 2 – Strategisk måloppnåelse 2017 60 min

12:45-13:45

Oppsummering og presentasjon av gruppediskusjon del 2
30 min

13:45 – 14:15

Oppsummering av dagen og veien videre Robert Nystuen

15 min

14:14-15:00



Sak 1/18:
Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt 

godkjenning av referat fra møte 1. – 2. november 2018

NUFA 31. januar – 1. februar 2018

Ønsker under eventuelt?



• NUFA godkjenner innkalling og dagsorden

• NUFA godkjenner referat fra møte 1. – 2. november 2017



Sak 2/18:
Orientering fra Direktoratet for e-helse

NUFA 31. januar – 1. februar 2018



Orientering fra Direktoratet for e-helse

Informasjonssikkerhet ved bruk av private leverandører i helse- og 

omsorgstjenesten

1

2

Nasjonal tjenesteleverandør

3 Orientering om utvidet område for forskrift om IKT-standarder i 

helse- og omsorgssektoren



Nasjonal tjenesteleverandør og utvikling av direktoratet

Karl Vestli

Direktør Strategidivisjonen



Rapportene om IKT strategi peker på opprettelsen av en 
nasjonal tjenesteleverandør
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... det opprettes en nasjonal 

tjenesteleverandør

… neste steg er å 

utarbeide en detaljert 

etableringsplan.

… dagens nasjonale 

løsninger overføres til 

fremtidig nasjonal 

tjenesteleverandør 

… bruk av privat næringsliv 

vektlegges i strategien til 

nasjonal tjenesteleverandør

Tre anbefalinger i rapporten

11



Hvorfor?

Tempo

 Økt gjennomførings-

kraft

 Digitaliseringen 

krever felles løft

Side 12

Rolle

• Direktorat

• Utvikler og forvalter 

av tjenester

Finansiering

• Større fleksibilitet

• Tjenestepriser



13

Behov

Spesialist-

helsetjenesten

Kommune-

helsetjenesten

Andre

Leverandør-

marked

Software-

leverandører

Drifts-

leverandører

Andre 

leverandører

Løsningseiere Nasjonal 

tjeneste-

leverandør

Samler sektoren 

og bestiller HVA

som skal 

leveres

Profesjonell 

leverandør/ 

integrator som 

bestemmer 

HVORDAN

tjenestene skal 

utvikles/ 

anskaffes

Etablering av nasjonal tjenesteleverandør vil også kreve etableringen av 

løsningseiere for nasjonale løsninger



Konsept

Medio juni

Foreløpig prosjektplan

14

01.2018

Etableringsplan

Ambisjon om etablering 

01.01.2019

Endringsledelse i Direktoratet for eHelse

Endringsledelse i Norsk Helsenett

Gjennomføring



Orientering fra Direktoratet for e-helse

Informasjonssikkerhet ved bruk av private leverandører i helse- og 

omsorgstjenesten

1

2

Nasjonal tjenesteleverandør

3 Orientering om utvidet område for forskrift om IKT-standarder i 

helse- og omsorgssektoren



Informasjonssikkerhet ved bruk av private 
leverandører
– Rapport fra E-helse til HOD desember 2017

NUFA 31.1.2018



Oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)

1. Identifisere og foreslå gode rutiner for å sikre at de til enhver tid gjeldende krav til 

informasjonssikkerhet ved bruk av private leverandører etterleves.

2. Utarbeide en overordnet status for bruk av nasjonale og internasjonale 

leverandører av tjenester som kontinuerlig eller episodisk arbeider inn mot 

virksomhetens datasystemer og under hvilke betingelser dette skjer.

3. Utarbeide et sett med kriterier eller betingelser som bidrar til at denne formen for 

tjenester skjer på en ansvarlig måte og i tråd med de til enhver tid gjeldende krav.

4. Vurdere om det er tjenester som ikke bør overlates til private underleverandører. 

Dette omfatter å se på hvilke situasjoner og hvordan det eventuelt bør og kan skilles 

mellom norske, EØS-baserte og globale underleverandører, herunder behovet for å 

se på forholdet mellom helsetjenesten og sikkerhetsloven. 

Side 17



Følgende aktører har deltatt i prosessen

Hovedaktørene 

 RHFene inkludert HFer

 Andre helsetjenesteaktører som behandler pasientinformasjon – FHI, Pasientreiser, HDO, 

NHN, Fastleger, samt Sykehusinnkjøp og Nasjonal IKT. 

Kompetansemiljøene 

 NSM, Datatilsynet, DIFI, DSB, NKOM, Center for Cyber and Information Security (CCIS), 

IKT-næringen 

 Bransjeforeninger:  Abelia, IKT Norge, Medtek Norge

 IKT leverandører: Microsoft, IBM, DXC, Evry, Sopra Steria, Roche Diagnostic, Vingmed, B. 

Braun Medical, Medtronic, Philips, Alere

Fag- og pasientorganisasjoner

 Legeforening, Tannlegeforeningen, Psykologforeningen, Sykepleierforeningen, Norsk 

Tjenestemanslag, Fagforbundet, Tekna, Nito, Diabetesforbundet  
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 Direktoratet for e-helse mener at det ikke er grunnlag for å konkludere med at noen 
typer tjenester aldri kan overlates til private leverandører

 Det må i hvert tilfelle foretas en risikovurdering av alle tjenester som kan gi tilgang til 
pasientinformasjon. Direktoratet for e-helse mener at helse- og omsorgssektoren i en 
slik vurdering må ha en relativt lav risikoappetitt 

 Ved vurdering av land skal må man gjøre en grundig landrisikovurdering, og spesielt 
gjelder dette for land utenfor EU/EØS-området hvor særskilte krav må oppfylles. Det 
anbefales at landrisikovurderingen dekker forhold som er relevante for den enkelte 
sak og at den også omfatter forhold som for eksempel det konkrete miljøet og kulturen 
hos tjenesteyter. 

 Risikovurdering og varsling etter sikkerhetsloven § 29 a om kritisk infrastruktur må 
gjennomføres der det er relevant, og må i alle tilfeller vurderes ved større IKT-
prosjekter. 

Side 19

Tjenester som ikke bør overlates til private leverandører
Direktoratet for e-helses vurdering

. 

. 



Bruk av private leverandører –
virksomhetene må balansere:

Side 20

Gevinster:

• kapasitet og kompetanse

• bedre sikkerhet
(gjennom profesjonelle aktører)

• mer stabile og 

tilgjengelige tjenester

• lavere og mer 

forutsigbare kostnader

• bidra til bedre prioritering 

av virksomhetens 

kjerneområder. 
Basert på Stortingsmelding nr. 38 (2016–2017) 

IKT-sikkerhet – Et felles ansvar

• Sikre god og reell ledelsesforankring

• Tilstrekkelig kompetanse

• Helhetlig risikostyring



Side 21

Viktige tiltak og forbedringsområder 
Virksomhetene i sektoren   



Avklaring av databehandlingsansvar mellom regionale helseforetak og 

helseforetak

 Databehandlingsansvaret ligger i dag på den enkelte virksomhet, som for eksempel et 

helseforetak. Dette skaper uklarhet i styring og ansvar ved anskaffelser og innføring 

av regionale løsninger i et helseforetak eller løsninger på tvers av sektoren. 

 Det må utredes om databehandlingsansvaret slik det er i dag er forenlig med 

strategier for etablering av fellesløsninger i helse- og omsorgssektoren. 

Det er viktig å få gjennomført dette arbeidet så raskt som mulig, da dagens 

kompliserte ansvarsforhold påvirker og forsinker arbeidet med digitalisering i 

helsesektoren. 
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Viktige tiltak og forbedringsområder
Gjennomføres sentralt (1)



Oppdatering av Normen

Følgende oppdateringer av Norm for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgssektoren 

må prioriteres for at Normen kan bli et bedre verktøy tilpasset alle brukergruppene:

 Forenkling 

 Tilpasning til GDPR (igangsatt)

 Oppdatere rutiner og maler for å understøtte komplekse leverandørstrukturer og 

leveransmodeller (erfaring andre sektorer)

 Rutiner for helthetlig risikostyring

 Standardiserte databehandleravtaler

Kompetanseheving innen IKT-sikkerhet og risikovurdering på styre og ledelsesnivå

Det anbefales etablering av et forum for å etablere beste praksis i bransjen for 

kompetanseheving og sikkerhetskultur.
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Viktige tiltak og forbedringsområder
Gjennomføres sentralt (2)



Les rapporten på e-helse.no

https://ehelse.no/nyheter/ny-rapport-om-informasjonssikkerhet

Side 24

https://ehelse.no/nyheter/ny-rapport-om-informasjonssikkerhet


Orientering fra Direktoratet for e-helse

Informasjonssikkerhet ved bruk av private leverandører i helse- og 

omsorgstjenesten

1

2

Nasjonal tjenesteleverandør

3 Orientering om utvidet område for forskrift om IKT-standarder i 

helse- og omsorgssektoren



Oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet  

 Direktoratet for e-helse skal foreslå hvordan forskrift om IKT-standarder i helse- og 

omsorgssektoren kan benyttes som et strategisk verktøy for IKT-utviklingen i sektoren

 Arbeidet skal skje i dialog med departementet

 Frist 9. april 2018 
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NUFA tar saken til orientering.



Sak 3/18:
Lansering av HelseID

NUFA 31. januar – 1. februar 2018



HelseID

En ny felles påloggingsløsning for helse- og 

omsorgssektoren

NUFA, 31. januar 2018
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Helsepersonell må forholde seg til 

mange systemer, og flere og ulike -

ofte tidkrevende - pålogginger for å få 

tilgang til nødvendig informasjon

Norsk Helsenett lanserer HelseID

- en ny felleskomponent alle 

medlemmer av Helsenettet får 

tilgang til

FIA-programmet får i oppdrag å etablere en 

felles autentiseringstjeneste for helse- og 

omsorgssektoren

Hovedfokus

Bygge stein på stein

Dele opp 

elefanten

Tett 

samarbeid

Skape 

trygghet før 

realisering

Enhetlig

pålogging

Single 

sign-on1 2

2015 2016 2017

Helhetlig 

arbeidsflate3
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Hva er HelseID?

HelseID er en felles påloggingsløsning for helse- og 
omsorgssektoren

HelseID legger til rette for at engangspålogging (single 
sign-on) med én e-ID i hele helsetjenesten, og for at 
sektoren lettere kan dele data og dokumenter

HelseID er en del av vår felles grunnmur for digitale 
tjenester
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HelseID

Andre identitetstilbydere

Brukerorganisasjon

Identitetstilbydere Difi forvalter eller har 

avtale med
Identitetstilbydere helsetjenesten selv 

forvalter eller har avtale med

Egen PKI

Kommersiell PKI

Active Directory Buypass

Andre

BankID

Andre

Klient

Felles grunndata

PREG

HPR

Tjenestetilbyder

Tjeneste

Commfides

FEIDE

«Cloud»

ID-porten
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Det er viktig å forstå at HelseID 

er en muliggjører, ikke en 

selvstendig løsning

Innføring må gjøres i regi av 

prosjektene som tar i bruk 

HelseID.

Gevinstene kommer først når 

HelseID tas i bruk av tjenestene, 

og vil øke i takt med utbredelsen

Målet er at HelseID skal

benyttes i alle nasjonale e-

helseløsninger og at sektoren 

gradvis skal ta løsningen i bruk
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Hva skjer i 2018?
FIA-programmet

Bistand til sektoren for innføring av HelseID

► Ibrukstakelse av HelseID i nasjonale løsninger og 

fellesløsninger

► Støtte sektoren og leverandørene med å ta i bruk 

HelseID

Opplæring og kunnskapsspredning

► Opplæringstilbud for å sikre økt kompetanse i 

sektoren

► Opplæringspakke for et varig kurstilbud

Videreutvikling av HelseID

► Videreutvikling for å møte nye behov

► Modernisert Folkeregister Helse (innmelding av 

fødsel og død)

► eDÅR

► Nasjonal kjernejournal til pleie- og 

omsorgstjenesten

► Pasientens legemiddeltjeneste

► Nasjonale medisinske kvalitetsregistre

► Medisinsk registersystem

► Kreftregisteret

► OpenQReg

► eReg

► Yrkesdoseregisteret

► Påkopling av sektoren som identitetstilbydere

► Helseregioner

► Kommuner/kommunesamarbeid

► M.fl.

Andre initiativer - ibruktakelse av HelseID
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NUFA tar saken til orientering.



Sak 4/18:
Porteføljestyringsprosessen

NUFA 31. januar – 1. februar 2018



Sak 4/18 Porteføljestyringsprosessen 

• Orientering om status på Nasjonal e-helseportefølje 2018

• Drøfte prosessen for definering av 2019 porteføljen



Vedtak Nasjonalt e-helsestyre 11.12.17 – 2018 portefølje

 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. 
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Behandler  

oppdatert 

Nasjonal e-

helseportefølje

2018

2017

Desember Januar

Side 
40

Februar

12.12

Informasjon 

rapporterings-

frist og mal til 

aktørenes 

portefølje-

kontakter

19.1

Frist for 

rapportering til 

nasjonal 

portefølje

15.-19.1

Dialogmøter 

med aktørene 

knyttet til 

rapportering

5.2

Sende møte-

dokumenter til 

NUIT

NUIT 14.2

Frister og aktiviteter

Workshops

NUFA

2018

Porteføljestyringsprosessen frem til Nasjonalt e-helsestyret 14. mars

Mars

E-helsestyret 

14.3

Behandler 

oppdatert 

Nasjonal e-

helsesportefølje 

2018

NUIT

NUFA 31.01

Behandler  

oppdatert 

Nasjonal e-

helseportefølje

2018

Behandler  

oppdatert 

Nasjonal e-

helseportefølje

2018

E-helsestyret



• Det mangler fremdeles estimat fra noen prosjekter

• Portefølje 2017 (rapportert i april 2017): 557 MNOK

• Portefølje rapportert i Q4 2017: 639 MNOK

• Prosjekt Helseplattformen ligger i porteføljen, men er ikke inkludert i totalbudsjett-

tallet

Nasjonal portefølje for 2018 består av:

Antall prosjekter/programmer:

Totalbudsjett (MNOK):

47

669

41

Nasjonal e-helseportefølje for 2018
Nasjonal e-
helseportefø
lje for 2018

Sist oppdatert 23.01.2018

Estimat Estimert kostnadsfordeling 2018

Prioriterings-
kategori 2018

ID Prosjekt-/ programnavn Ansvarlig virksomhet
Prosjekteier/ 
Programeier

Portefølje-kontakt Fase for 2018
Krever EPJ-

utvikling i 2018
Status

Budsjett 2018 
(MNOK)

E-helse HDIR RHF NIKT FHI NHN
Fastlege 
(takst-
forh.)

Andre

Digitalisering av arbeidsprosesser

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

1
113
(ny)

Persontilpasset medisin HDIR Johan Torgersen Øyvin Jacobsen Gjennomføring Nei Grønn 21,3 2,1 19,2

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

2
114
(ny)

Digital patologi NIKT HF Gisle Fauskander Nina Bjørlykke Planlegging Nei Grønn 9,5 9,5

2
115
(ny)

Anskaffe rammeavtale for publiseringsløsning for metodebøker NIKT HF Nasjonal IKT Nina Bjørlykke Planlegging Nei Grønn 0,5 0,5

2
117
(ny)

Digitalisert individuell refusjon legemidler HDIR Erik Hviding Øyvin Jacobsen Konsept Nei Grønn 5 5

2
118
(ny)

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

2
119
(ny)

HMN Lab Helse Midt-Norge RHF Klinikkleder Gilda Opland Nina Bjørlykke Gjennomføring Ja Grønn 0

2
135
(ny)

Program RKL (Standardisering i DIPS Classic og Elektronisk kurve) Helse Sør-Øst RHF Nina Bjørlykke Ukjent Ukjent 0

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

2
116
(ny)

Legemidler og kjernejournal i PLO E-helse Hilde Lyngstad Sara Kallevig Gjennomføring Ja Gul 6,1 6,1

3 102
Forbedre legemiddelinformasjon og FEST (tidligere SAFEST 
realisering)

NIKT HF Gisle Fauskanger Nina Bjørlykke Gjennomføring Ja Rød 0

3 109
FEST for sykehus - strukturert legemiddelinformasjon for 
spesialisthelsetjenesten

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

4
120
(ny)

Pasientsikkerhetsvarsler til innbygger og fastlege SLV Dag Jordbru Helga Festøy Konsept Ja Gul 12,5

Bedre sammenheng i pasientforløp

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

20 20
1

121
(ny)

En vei inn - hovedprosjekt HDIR Torunn Janbu Øyvin Jacobsen Konsept Nei Grønn

2 3Digital dialog fastlege (DDFL) - videreføring E-helse Bodil Rabben Sara Kallevig Gjennomføring Ja Gul 9,4 1 6 2,4

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

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

2
122
(ny)

Velg behandlingssted - avtalespesialister HDIR Hanne Narbuvold Øyvin Jacobsen Konsept Nei 2 2

2
123
(ny)

DIGI-UNG (tidl. Samordning og videreutvikling av digitale 
helsetjenester for ungdom)

HDIR HDIR Øyvin Jacobsen Planlegging Nei Grønn 5 5

2
124
(ny)

Pakkeforløp pysikisk helse og rus HDIR Gitte Huus Øyvin Jacobsen Gjennomføring Nei Gul 16,5 11,2 5,3

2
125
(ny)

Generisk funksjonsvurderingsverktøy for rehabilitering i 
spesialisthelsetjenesten

HDIR Johan Torgersen Øyvin Jacobsen Konsept Nei Grønn 3,525 3,525

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

2 83DIS – Digitale innbyggertjenester for spesialisthelsetjenesten NIKT HF NIKT HF Nina Bjørlykke Gjennomføring Ja Grønn 20 20

2
126
(ny)

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

2
128
(ny)

Kjernejournal - Innsyn journaldokumenter for helsepersonell på tvers E-helse Hilde Lyngstad Sara Kallevig Planlegging Ja Grønn 6 6

Bedre bruk av helsedata

1
129
(ny)

GREP - NPR og KPR HDIR Unn Elisabeth Huse Øyvin Jacobsen Gjennomføring Nei Gul 43,7 26,2 17,5

2 60Nasjonalt infeksjonsregister FHI Geir Bukholm Anette O. Jacobsen Planlegging Nei Gul 5 5

2
136
(ny)

Elektronisk datafangst pasientsikkerhets programmet konseptfase NIKT HF Nasjonal IKT Nina Bjørlykke Konsept Ukjent Grønn 1,3 1,3

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

2 107Helsedataprogrammet E-helse Bodil Rabben Sara Kallevig Konsept Nei Gul 110 2 108

3 112Nasjonal laboratoriedatabase FHI Geir Bukholm Anette O. Jacobsen Planlegging Nei Rød 0,06 0,06

Helsehjelp på nye måter

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

Felles grunnmur for digitale tjenester

1 100
Felles samarbeidsprosjekt for modernisering av Folkeregister i helse-
og omsorgssektoren (MF Helse)

E-helse Norunn Elin Saure Sara Kallevig Gjennomføring Nei Gul 22,3 20 2,3

2 21Program for infrastruktur (FIA) E-helse Inga Nordberg Sara Kallevig Gjennomføring Ja Grønn 70 20 25 25

2 57Høytilgjengelig infrastruktur Norsk Helsenett SF Håkon Grimstad Lars Einar Steinsli Realisering Nei Grønn 20,5 20,5

2 58eDÅR - Elektronisk innrapportering til Dødsårsaksregisteret  FHI Gun Peggy Knudsen Anette O. Jacobsen Gjennomføring Ja Gul 12 6 6

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

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

2
132
(ny)

PKI infrastrukturløsning Helse Midt-Norge RHF Frode Opsahl Nina Bjørlykke Planlegging Nei Gul 0

4
131
(ny)

API økosystem E-helse Fredrik Glorvigen Sara Kallevig Konsept Nei Grønn 0,5 0,5

Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring

2
133
(ny)

Nasjonal e-helsemonitor E-helse Karl Vestli Sara Kallevig Gjennomføring Nei Grønn 3 3

Ikke kategorisert i strategisk område

2
134
(ny)

Digital forvaltning av helsekrav for førerkort (Vilkår for førerrett) HDIR Svein Lie Øyvin Jacobsen Gjennomføring Nei Rød 0 0

670,6



Størrelse per prioriteringskategori

25

42

Totalt: 669 MNOK Totalt: 44 prosjekter/programmer*

Budsjett per prioriteringskategori (MNOK) Antall prosjekter/programmer per prioriteringskategori

*FIA er kun representert i grafen på programnivå. Teller man FIA sine delprosjekter hver for seg blir totalt ant. prosjekter 47, men informasjon om FIA sine delprosjekter mangler og er derfor ikke representert i denne grafen

356,7
287,9

11,0 13,0

Prioriteringskategori 1

Prioriteringskategori 2

Prioriteringskategori 3

Prioriteringskategori 4

8

31

3
2

Prioriteringskategori 1

Prioriteringskategori 2

Prioriteringskategori 3

Prioriteringskategori 4



Budsjett

2018

43

Forbedre legemiddelinformasjon og FEST (tidligere SAFEST realisering) 102 Nasjonal IKT HF

Ansvarlig virksomhetProsjekt-/programnavn

0

FEST for sykehus - strukturert legemiddelinformasjon for spesialisthelsetjenesten SLV 10,9109

ID

Nasjonal laboratoriedatabase112 FHI 0,06

3 prosjekter/programmer er plassert i prioriteringskategori 3 3

Jf. oppdragsdokumentene 2018 til RHF-ene: 

De regionale helseforetakene bes, 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. 



Budsjett

2018

44

Pasientsikkerhetsvarsler til innbygger og fastlege120 SLV

Ansvarlig virksomhetProsjekt-/programnavn

12,5

API økosystem Direktoratet for e-helse 0,5131

ID

2 prosjekter/programmer er plassert i prioriteringskategori 4 4



Budsjett

2018

8 prosjekter/programmer er plassert i prioriteringskategori 1 som 
vil si at de er myndighetspålagte med øremerkede midler

45

Nasjonalt program for velferdsteknologi Helsedirektoratet5

Ansvarlig virksomhetProsjekt-/programnavn

82

Persontilpasset medisin Helsedirektoratet 21,3

EPJ-løftet Direktoratet for e-helse 20

En vei inn - hovedprosjekt Helsedirektoratet 9,4

GREP – Gevinstrealiseringsprogram for NPR og KPR Helsedirektoratet

Prosjekt Én innbygger – én journal Direktoratet for e-helse

43,7

50

Felles samarbeidsprosjekt for modernisering av Folkeregister i helse- og omsorgssektoren Direktoratet for e-helse 22,3

113

11

121

129

81

100

1

ID

Helsedataprogrammet Direktoratet for e-helse 108107



Digital patologi

DIS – Digitale innbyggertjenester for spesialisthelsetjenesten

Anskaffe rammeavtale for publiseringsløsning for metodebøker

Budsjett

2018

47

114 Nasjonal IKT HF

Ansvarlig virksomhetProsjekt-/programnavn

9,5

Nasjonal IKT HF 20

Robust mobilt helsenett Nasjonal IKT HF 3,2

Program RKL (Standardisert i DIPS Classic og Elektronisk kurve) Helse Sør-Øst RHF -

Elektronisk datafangst pasientsikkerhetsprogrammet konseptfase Nasjonal IKT HF 1,3

Helseplattformen Helse Midt-Norge RHF -

Innføring av digital patologi Helse Midt-Norge RHF 9,9

HMB Lab Helse Midt-Norge RHF -

PKI infrastrukturløsning Helse Midt-Norge RHF -

Vestlandspasienten / Alle møter Helse Vest RHF 34

DigiHelse Oslo kommune 7,4

83

101

135

136

115

111

118

119

132

51

84

Nasjonalt infeksjonsregister FHI 560

Fødselsepikrise64 KS/KommIT 0,3

eDÅR – Elektronisk innrapportering til dødsårsaksregisteret FHI 1258

Høytilgjengelig infrastruktur Norsk Helsenett SF 20,557

ID

Nasjonal IKT HF 0,5

34* prosjekter/programmer er plassert i prioriteringskategori 2 (1/2) 2

*FIA er kun fremstilt på programnivå her, men telles som fire prosjekter



Digitalisert individuell refusjon legemidler

DIGI-UNG

Velg behandlingssted - avtalespesialister

Budsjett

2018

48

117 Helsedirektoratet

Ansvarlig virksomhetProsjekt-/programnavn

5

Helsedirektoratet 5

Pakkeforløp psykisk helse og rus Helsedirektoratet 16,5

Kjernejournal – Innsyn journaldokumenter for helsepersonell på tvers Direktoratet for e-helse 6

Generisk funksjonsverktøy for rehabilitering spesialisthelsetjenesten Helsedirektoratet 3,5

Digital forvaltning av helsekrav for førerkort Helsedirektoratet -

Pilotere og innføre multidose e-resept Direktoratet for e-helse 3,9

Legemidler og kjernejournal i PLO Direktoratet for e-helse 6,1

Digital dialog fastlege (DDFL) Direktoratet for e-helse 9

Sentral forskrivningsmodul (SFM) Direktoratet for e-helse 17

Program for kodeverk og terminologi Direktoratet for e-helse 24

123

124

128

125

122

134

14

116

3

126

47

Nasjonal e-helsemonitor Direktoratet for e-helse 3133

Program for Felles infrastruktur og arkitektur (FIA)*21 Direktoratet for e-helse 70

Endring av standard for legemiddelinformasjon SLV 1,8108

ID

Helsedirektoratet 2

34* prosjekter/programmer er plassert i prioriteringskategori 2 (2/2) 2

*FIA er kun fremstilt på programnivå her, men telles som fire prosjekter, inkl. prosjektet Pasientens legemiddelliste



Størrelse per aktør
25

Budsjett til prosjekter/programmer aktørene er ansvarlig for (MNOK)

49

Antall prosjekter/programmer aktørene er ansvarlig for

Totalt: 669 MNOK Totalt: 47 prosjekter/programmer

331,3

188,4

78,4

7,7

17,1 20,5
25,2

Direktoratet for e-helse

Helsedirektoratet

RHF-ene/ Nasjonal IKT

KS/kommunene

Folkehelseinstituttet

NHN

SLV

16

10

12

2

3

1
3 Direktoratet for e-helse

Helsedirektoratet

RHF-ene/ Nasjonal IKT

KS/kommunene

Folkehelseinstituttet

NHN

SLV

164,5 MNOK av budsjettet til Direktoratet for e-helse er samfinansiert



Størrelse per strategisk område i Nasjonal e-helsestrategi 
2017-2022

25

Budsjett per strategisk område (MNOK)

50

Antall prosjekter/programmer per strategisk område

Totalt: 669 MNOK Totalt: 44 prosjekter/programmer*

NB! Flere prosjekter/programmer er vurdert til å være tilknyttet flere av de strategiske områdene i Nasjonal e-helsestrategi 2017-2022. 

I denne grafiske fremstillingen er disse plassert i det strategiske området de er subjektivt vurdert å ha sterkest tilknytning til

129,6

150,1

173,6

82,0

130,3

3,0
0,0 Digitalisering av

arbeidsprosesser

Bedre sammenheng i
pasientforløp

Bedre bruk av helsedata

Helsehjelp på nye måter

Felles grunnmur for digitale
tjenester

Nasjonal styring av e-helse og
økt gjennomføring

Ikke kategorisert i strategisk
område

14

13

6

1

8

1 1
Digitalisering av
arbeidsprosesser

Bedre sammenheng i
pasientforløp

Bedre bruk av helsedata

Helsehjelp på nye måter

Felles grunnmur for digitale
tjenester

Nasjonal styring av e-helse
og økt gjennomføring

Ikke kategorisert i strategisk
område

*FIA er kun representert i grafen på programnivå. Teller man FIA sine delprosjekter hver for seg blir totalt ant. prosjekter 47, men informasjon om FIA sine delprosjekter mangler og er derfor ikke representert i denne grafen



25

Fordeling av avhengigheter innen utvalgte kategorier i WHO`s rammeverket 

for e-helse 

51

Avhengigheter

• Totalt 84 avhengigheter er rapportert inn:
• Tjenester og applikasjoner - 31

• Personvern og informasjonssikkerhet - 10

• Standarder, kodeverk og terminologi - 11

• Infrastruktur og felleskomponenter - 18

• Regelverk – 11

• 11 kategoriseres med uavklart status
• 9 av disse har høy kritikalitet – dvs. prosjektet 

kommer ikke videre hvis de ikke løses

• Rapportert som kritisk: 
• EIEJ: Målbilde for etablering av nasjonal 

grunnmur - må løses innen mai 2018

• DigiHelse: Tjenesteavtaler og prismodeller mellom 

E-helse og kommunene - må løses innen mars 

2018

31

1011

18

11 Tjenester og applikasjoner

Personvern og
informasjonssikkerhet

Standarder, kodeverk og
terminologi

Infrastruktur og
felleskomponenter

Regelverk



Overordnede analyser – EPJ-utvikling

25

EPJ-utvikling (MNOK)

52

Antall prosjekter som krever EPJ-utvikling

Totalt: 669 MNOK Totalt: 44 prosjekter/programmer*

Budsjett til prosjekter/programmer fordelt på om de krever EPJ-

utvikling i 2018 (MNOK)
Antall prosjekter/programmer fordelt på om de krever EPJ-utvikling

*FIA er kun representert i grafen på programnivå. Teller man FIA sine delprosjekter hver for seg blir totalt ant. prosjekter 47, men informasjon om FIA sine delprosjekter mangler og er derfor ikke representert i denne grafen

283,2

384,1

1,3

Krever EPJ-utvikling

Krever ikke EPJ-utvikling

Ukjent

15

27

2

Krever EPJ-utvikling

Krever ikke EPJ-utvikling

Ukjent



Side 54

22

NUIT 

21.11

NUIT 

14.2

NUIT 

30.5

NEHS 

6.12

NEHS 

12.9

NEHS 

22.6

NEHS 

14.3
Årshjul

2018

NUFA

7-8.11

NUFA

31.1-

1.2

NUFA

5-6.9

NUFA

25-

26.4

Årshjul for nasjonal styringsmodell for e-helse 2018
Endelig prioritering av nasjonal portefølje for 2019 vedtas av Nasjonalt e-helsestyre i desember 2018

Endelig prioritering for 2019

Statsbudsjett 

fremlegges

Oppdrags- og 

tildelingsbrev fra HOD

Innspill til St. prp. 1 

for 2018

Bruttoversikt 

finansieringsbehov 2018 

fokus på samfinansiering

Frist innspill store 

satsninger 2019, St. prp. 1 

for 2019

Nasjonal e-helseportefølje

Prosess St. prp. 1



Prosess – definere nasjonal e-helseportefølje 2019

Hensikt:
 Sikre at de riktige prosjektene kommer inn i porteføljen med tanke på måloppnåelse for Nasjonal e-helsestrategi 

2017-2022. 

«Rammebetingelser»
 Årshjul 2018 for nasjonal styringsmodell for e-helse
 Sannsynligvis uendrede finansieringsmodeller for 2019 porteføljen
 Erfaringer fra porteføljestyringsprosessen i 2017
 Situasjonsbeskrivelse og analyser fra strategiprosessen – under avklaring hva som kan nyttiggjøres for i 2018  
 2018 oppdragsdokumenter – pålegger  RHF-ene å rapportere relevant status, fremdrift og risiko i regionale 

strategiske IKT-prosjekter til Direktoratet for e-helse
 Veikart for Én innbygger - én journal
 Nye rapporteringsmaler for nasjonal portefølje som kan bidra til en bedre innsikt i avhengigheter for porteføljen

Etablere en mer proaktiv defineringsprosess for 2019 porteføljen
 Bilaterale møter med NUIT og NUFA medlemmer før sommeren istedenfor på høsten – vurderer å 

erstatte/alternativ gjennomføring av  NUIT møtet i mai 

Side 55



NUFA tar saken til orientering og ber Direktoratet for e-helse innarbeide innspill 

fremkommet i møtet.



Sak 5/18:
Kodeverk og terminologi

NUFA 31. januar – 1. februar 2018



Kodeverk og terminologi 

Avdeling helsefaglige kodeverk og terminologi

NUFA 31.01.18  



Hvorfor trenger vi et felles språk?

Side 62

Innbygger Helsepersonale Myndigheter, eiere  

og tilsyn 

Politikere, forskere 

og innovatører
Leverandører

Standardisert språk muliggjør sømløs informasjonsflyt !

Jeg vil ha enkel og 

forståelig tilgang til 

helseinformasjon om 

meg selv og jeg vil vite 

at helsepersonale har 

tilgang til informasjonen

Jeg er ikke noen IT-

ekspert. Jeg vil ha enkel, 

effektiv og sikker støtte 

til beslutninger, samt en 

EPJ som er moderne og 

sikker

Jeg trenger helsedata på 

personnivå, som er 

konsistent  og innhentet 

på tvers av hele 

helsesektoren, og som 

kan analyseres for å ta 

riktige beslutninger

Jeg trenger data av høy 

kvalitet som kan hentes 

og leses på tvers av hele 

helsesektoren for å 

vurdere risiko, kvalitet og 

sikkerhet på tjenester 

under mitt område 

Jeg trenger standarder 

og regler, verktøy og 

ressurser for å utvikle 

løsninger av høy kvalitet,  

som kan fungere 

sømløst på tvers av 

helsesektoren



Dagens utfordringer Hva ønsker vi å oppnå?

Terminologi og kodeverk

Internasjonalt 

paradigmeskifte

Medisinsk koding skjer ofte 

retrospektivt (med fokus på 

finansiering) og ikke underveis i 

pasientforløpet

Ikke godt nok samsvar mellom 

dokumentasjonskrav i 

pasientforløpet, medisinsk koding 

og tilhørende systemstøtte

Stor grad av feilkoding identifisert 

i de siste rapportene fra 

Riksrevisjonen

Helseregistre benytter ulike 

kodeverk til ulike nasjonale  

formål, hvilket gjør analyse på 

tvers av registre utfordrende

Effektivisere og forbedre 

pasientforløpet

Felles 

språk

63

Automatisere medisinsk koding

Mer treffsikker finansiering

Bedre kvalitet på helsedata



Annen kronisk cystittICD

Kronisk blærekatar, nedre urinveiS-CT

EPJ

Spesialist

Et felles språk- tilpasset hver brukergruppe

64

N302

U71.0008

10029915

S-CT (begrep): 

428091000

ICD-kode

ICPC-kode

ICNP-kode

HELSEDATA

Terminologi Kodeverk

Cystitt kroniskICPC

Fastlege

UrinveisinfeksjonICNP

Sykepleier

Begrep 428091000
“Chronic lower urinary tract infection”

En klinisk ide med en unik identifikator



Helsedata    

Bidra til forbedring av helsedata, 

samt forenkle og forbedre 

medisinsk koding

Terminologi i EPJ

Felles standardisert terminologi i 

pasientforløpet

Program for Kodeverk og Terminologi

65

Forbedre lagring, forvaltning og 

publisering av terminologi 

og kodeverk

Forvaltning og IKT-støtte

Bygge grunnmur for bedre digital tjenester i sektoren



66

Eksempel – Terminologi i sykepleiepraksis 



Kodeverk og terminologi 

Behov for samhandling ved innføring av nye 

helsefaglige kodeverk

NUFA 31.01.18  



Innføring av nasjonale helsefaglige kodeverk 

 Direktoratet for e-helse (E-helse) har ansvar for å etablere og forvalte nasjonale 

helsefaglige kodeverk 

 Helsedirektoratet har ansvar for finansieringsløsninger som bygger på kodeverk

 Sektor – primær- og spesialisthelsetjenesten har ansvar for implementering og bruk 

av (nye) kodeverk i egen organisasjon

Gevinstrealisering for primær- og sekundærformål
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Erfaring med innføring av Norsk laboratoriekodeverk (NLK)

 NLK ble innført i 2014 og var obligatorisk å bruke fra  2016 i fagsystemene

 Grunnlag for ny refusjonsordning for polikliniske laboratorieanalyser fra 1.1.2018 

 E-helse har kartlagt utfordringer med implementering av NLK  i 2017

Utfordringsbilde:
➢ Innføring av NLK som felles nasjonalt kodeverk krever samhandling fra flere instanser 

( primærhelse, laboratorier, epj-leverandører)

➢ Felles informasjon formidles gjennom standarder, retningslinjer og veiledere

➢ Meldingsutveksling krever lik bruk av standarder og oppdatering av versjoner

➢ Oppsett av system/ IKT-løsninger krever samhandling mellom fag og teknologi

➢ Samhandling mellom rekvirent og laboratorier stiller krav til visning av lab svar  i epj-
systemene

➢ Forståelse av knytningen mellom kodeverk og finansieringsordning
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Prosjekt: utvikle nytt prosedyrekodeverk for patologi   

 Oppdrag fra HOD – nytt aktivitetskodeverk for patologi ferdig 1.5.2018
 Klassifisere arbeidsprosessene klinisk innen fagområdet patologi

 Danne grunnlag for dokumentasjon av utført patologiaktivitet

 Kunne benyttes som grunnlag for aktivitetsbasert finansiering

Organisering:

➢ Samhandling E-helse og Helsedirektoratet (Hdir) – felles styringsgruppe og prosjektgruppe 

➢ Involvere fagressurser fra sektor og fagsystemeiere fra alle fagsystem 

➢ Ivareta dialog med leverandører gjennom fagsystemeiere

➢ Referansegruppe med ressurser fra fag, system og ledelse

➢ Felles implementeringsgruppe E-helse, Hdir og RHF  – tydelige krav til leveranser 

➢ Avstemme framtidige behov med prosjekt Digital patologi
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Aug-17                            Feb-18                          Mai-18  Juni-18      Nov-18     1/1/19   Mars-19              Okt -19 1/1/20

Prosjekt: utvikle nytt prosedyrekodeverk for patologi   

Side 71

Konsept – grunnlag 

for kodeverk

Definere kodesett og 

etablere kodefil

Oversette 

terminologi til norsk

Regelsett for 

finansiering

Implementere ny 

refusjonsordning

Implementering av 

nytt kodeverk i 

fagsystemene

Krav til leverandører

9 mnd regel

Utkast  

tidsplan!

Publisere nytt 

kodeverk

E-helse

Hdir.

Sektor

Behov for samhandling



Hvordan organiserer vi oss for å ivareta utfordringene?

Ansvar:
 Oppdrag etablere, innføre og bruke nytt kodeverk/ terminologi
 Gevinstrealisering for primær- og sekundærformål

Organisering:
 E-helse – involvere aktuelle ressurser – tilrettelegge for samhandling
 Sektor - involvering av ressurser og koordinering av arbeidet
 Organisering – effektiv samhandling internt i organisasjon
 Organisering – effektiv samhandling mot andre aktører

Koordinering:
 Direktoratsnivå – samkjøre informasjon og veiledning for helhetsforståelse 
 Felles implementeringsgruppe – sammensetning, forpliktelse og ansvar
 Samhandling mellom aktører - spesialisthelsetjenesten/ (primærhelsetjenesten) 
 Felles samhandling mot leverandører av fagsystem/ (epj-leverandører)
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E-helse, RHF-ene og primærhelsetjenesten tar med seg innspill fra NUFA til behov 

for koordinering og organisering av forpliktende samarbeid for innføring av nye 

helsefaglige kodeverk.



Lunsj kl. 11:30



Sak 6/18:
EIEJ

NUFA 31. januar – 1. februar 2018



Én innbygger – én journal

NUFA 31.01.2018



Agenda

12.15 – 12.30 Status

12.30 – 13.00 Interessentgruppebaserte behov

13.00 – 14.45 Samhandlingsbehov inkl. gruppearbeid
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

På bakgrunn av målene i Meld. St. 9 (2012-2013) ble det gjennomført en utredning i tett samarbeid 
med sektor. Prosjektet jobber nå med beslutningsunderlag for en nasjonal løsning for kommunale 
helse- og omsorgstjenester

Side 78

Stortingsmelding 9 Regjeringsbeslutning

• Utviklingsretning mot en felles, 

nasjonal løsning 

• Helseplattformen regionalt 

utprøvingsprogram for 

nasjonalt målbilde

• Planlegging av en nasjonal 

løsning for kommunal helse-

og omsorgstjeneste

Styrings- og 

beslutningsunderlag nasjonal 

løsning for kommunal helse- og 

omsorgstjeneste
Leveres Juni 2018

Forberedelse anskaffelse 

og gjennomføring av 

nasjonal kommunal 

løsning

Innstilling til Helse- og 

omsorgsdepartementet

Veikart for realisering av 

målbildet for Én innbygger –

én journal
Bekrefter at etablert målbilde bør 

ligge fast



Realisering av overordnet målbilde for Én innbygger – én journal (M3) vil skje gjennom tre 
strategiske parallelle tiltak anbefalt i veikartet. Arbeidet med tiltakene vil fortsette gjennom 2018
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Etablering av Helseplattformen i region 

Midt-Norge (M1)

Etablering av en nasjonal løsning for 

kommunal helse- og omsorgstjeneste 

(M2)

Videreutvikling av eksisterende 

løsninger i spesialisthelsetjenesten i 

Helse Nord, Helse Vest og Helse Sør-

Øst

Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til 

pasient- og brukeropplysninger

Innbyggerne skal ha tilgang på enkle og 

sikre digitale tjenester

Data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, 

helseovervåking, styring og forskning

Meld. St. 9 (2012-2013) Én innbygger – én journal



For å kunne fatte beslutninger knyttet til nasjonal løsning for kommunal helse- og 
omsorgstjeneste anbefaler direktoratet for e-helse at følgende igangsatte tiltak videreføres

Side 80

Vurderer alternative løsningskonsepter for en nasjonal løsning for kommunal helse- og 

omsorgstjeneste, inkludert løsninger for samhandling med spesialisthelsetjenesten, andre 

kommunale tjenesteområder og innbyggeren selv

Nasjonal 

kommunal 

løsning

Arbeidet med å utrede, planlegge og beslutte etableringen av en nasjonal tjenesteleverandør 

gjennomføres slik at tjenesteleverandøren er etablert innen oppstart av 

anskaffelsesprosessen av nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste

Nasjonal 

tjeneste-

leverandør

Nasjonal grunnmur og samhandlingsløsninger for digitale tjenester i helse- og 

omsorgssektoren videreutvikles og arbeidet må sees i tett sammenheng med arbeidet med 

samhandlingsløsninger for én innbygger – én journal

Nasjonal 

grunnmur

Sluttfører anskaffelsesprosessen med å anskaffe, tilpasse og innføre ny løsning og viderefører 

arbeidet med styrings-, finansierings- og leveransemodell og gjennomfører regional utprøving av 

nasjonalt målbilde

Helseplattformen

Videreutvikle 

EPJ/PAS i 

RHFene

Helseforetakene i Nord, Sør-Øst og Vest bør få i oppdrag å videreutvikle felles plan for EPJ/PAS 

og vurdere mulighet for fremtidig samhandling. Plan bør inneholde tidsangivelse for planlagt 

realisering av viktig funksjonalitet for helsepersonell og pasienter



Én innbygger – én journal arbeider i 2018 med to hovedaktiviteter
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1. Utarbeide et styrings- og beslutningsunderlag for en nasjonal løsning 

for pasientjournal og pasientadministrasjon for kommunal helse- og 

omsorgstjeneste

2. Samarbeid med Helseplattformen i Midt-Norge om nasjonale spørsmål 



Føringer for 

forprosjekt

5

1. Overordnet gjennomførings-

strategi

2. Grensesnitt mot andre 

tiltak/prosjekt

3. Sentralt styringsdokument

4. Kontraktstrategi

5. Suksessfaktorer

6. Risiko og muligheter

7. Gevinstrealiseringsplan

Prosess for beslutningsunderlaget 
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Alternativ- analyse 
Mulighets-

studie
Alternativanalyse MulighetsstudieMål og krav

1 2 3 4

1. Prosjektutløsende behov

2. Etterspørselsbaserte behov

3. Interessentgruppebaserte 

behov

4. Normative behov

5. Nåsituasjon 

1. Samfunnsmål

2. Effektmål

3. Generelle samfunnsmål og 

ønskede sideeffekter

4. Overordnede krav 

konseptene skal oppfylle

1. Vurdering av mulighetsrom

2. Liste med mulige konsepter

3. Vurdering og prioritering av 

identifiserte konsepter

1. Beskrivelse av utvalgte 

konseptalternativer 

2. Samfunnsøkonomisk analyse

3. Vurdering av konseptenes 

måloppnåelse 

4. Anbefaling av konsept

Behovsanalyse
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Innbygger har behov for:

1 å ha tilgang til egne helseopplysninger, rettigheter og planer for helsehjelp

2 å kunne registrere og endre opplysninger og dele dem med kommunal helse- og omsorgstjeneste

3 en effektiv måte å samhandle med den kommunale helse- og omsorgstjenesten, samt settes i stand til 

å delta aktivt i egen helsehjelp og mestre egen helsesituasjon

4 å kunne tilgjengeliggjøre relevant informasjon til andre og gi dem mulighet til å samhandle med 

kommunal helse- og omsorgstjeneste på vegne av seg

5 å møte en sammenhengende helsetjeneste som er en del av en helhetlig offentlig forvaltning 

6 at helseopplysninger følger dem på tvers av virksomheter som yter helsehjelp
7 å samhandle med en sammenhengende helse- og omsorgstjenesten
8 at person- og helseopplysninger sikres mot uriktig bruk og spredning til uvedkommende

9 å kunne skjerme alle eller enkelte opplysninger for enkeltpersoner eller grupper

Innbyggers helse- og omsorgstjeneste
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Kommunal helse- og omsorgstjeneste har behov for:

10 at nødvendig informasjon er tilgjengelig for helsepersonell med tjenstlige behov

11 å effektivt kunne dokumentere helsehjelpen

12
effektiv samhandling internt i kommunal helse- og omsorgstjeneste inkludert mulighet for teambasert 

organisering 
13 at helsepersonell har tilgang til siste oppdatert kunnskap for å kunne ta riktige valg og effektivt utøve 

helsehjelp
14 effektiv samhandling med:

a) innbygger

b) spesialisthelsetjenesten og øvrige samhandlingsaktører i helse og omsorgsektoren (inkl. 

forvaltningen)

c) andre kommunale tjenester (eks. NAV, PPT, barnevern, barnehage, skole)

d) andre kommunale funksjoner (eks. HR, Innkjøp, avvik)

e) samhandlingspartnere utenfor helse- og omsorgsektoren

Kommunal helse og omsorgstjeneste



Alle interessentgrupper har behov for:

18 at løsningene er brukervennlige og lett tilgjengelige 

19 kompetanse om effektiv og trygg bruk av IKT-løsninger
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15 Det er behov for at kommunene og øvrig forvaltning får tilgang til oppdaterte opplysninger som gjør 

dem i stand til å:

a) styre helse- og omsorgstjenesten

b) ta raske og kunnskapsbaserte beslutninger i krise- og beredskapssituasjoner

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

forebyggende tiltak  
16 Virksomhetene i kommunal helse- og omsorgstjeneste har behov for oppdaterte opplysninger

a) som understøtter styring

b) til kvalitetsforbedring og ivaretagelse av pasientsikkerhet 

c) som støtte til oppgaver knyttet til opplæring 
17 Det er behov for at helsedata gjøres tilgjengelig for forskning og helseovervåkning

På tvers av interessentgrupper

Kvalitetsforbedring, helseanalyse, ledelse og forskning



Agenda

12.15 – 12.30 Status

12.30 – 13.00 Interessentgruppebaserte behov

13.00 – 14.45 Samhandlingsbehov inkl. gruppearbeid
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Samhandlingsbehov mellom Nasjonal kommunal løsning og andre aktører i og utenfor 
helse- og omsorgstjenesten

Side 87

Øvrige tjenester i 

helse og omsorgssektoren

Innbygger

Aktører utenfor helsetjenesten

Adm. av helsehjelp

Spesialisthelsetjenesten

Nasjonale løsninger

Kjerneløsning

Klinisk dokumentasjon 

og prosess

Pasient- og bruker-

administrasjon

• Lønn

• Innkjøp

• Turnus/ vakt

• Regnskap og økonomi

• HR og personal

• NAV stat

• NAV kommune

• PPT

• Barnevern

• Skole

• Barnehage

• Offentlig tannhelsetjeneste

• Privat tannhelsetjeneste

• Fylkesmannen/ fylkeslege

• Statens legemiddelverk

• Forsvarets sanitet

• Helfo

• Norsk pasientskadeerstatning

• Internasjonale helseaktører

• Apotek

• Andre private aktører uten driftsavtale

• E-resept

• Helsenorge.no

• Kjernejournal

• Grunndata

• Helseregistre

• Helseanalyseplattformen

• Nasjonal plattform for 

velferdsteknologi

§ Lovpålagte tjenester



Kjerneløsning

Klinisk dokumentasjon 

og prosess

Pasient- og bruker-

administrasjon

Repetisjon: Tjenester som løsningen vil støtte
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Prosessen med  å identifisere og prioritere samhandlingsbehov mellom nasjonal 
kommunal løsning og andre tjenester/løsninger har vært omfattende og involvert en rekke 
tjenester
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Fastleger

Pasient- og brukerforeninger Spesialisthelsetjenesten

NAV

Kristiansand med alle kommuner i 

Aust- og Vest-Agder

Tromsø

Tromsø Alta Lenvik Balsfjord

Bergen

Bergen

Haugesund

Stavange

r
Askøy LindåsFjell

Kvam

Bærum

Bærum OsloAsker

Apotekforeningen



Eksempler på input fra workshop’ene

Side 90

«Legemiddelbehandling (motta, endre) oppdatert 

legemiddelliste i sanntid og kunne registrere 

endringer. Forordne legemidler og kunne avgi 

informasjon om legemiddelbehandling slik at 

listen blir oppdatert» 
Offentlig tannhelse



Samhandling: Fra behov til løsningsforslag

Kart-
legging

• Beskrivelse av 1164 samhandlingsbehov av representanter fra sektoren

• Kategorisering av behov etter arbeidsprosess og informasjonsinnhold

Kon-
solidering

• Sammenstilling av overlappende samhandlingsbehov, ned til 364 («grønne 
tabeller») 

Forenkling

• Forenkling av kategorier, fra 177 til 61 («blå tabeller»)

• Harmonisering av verb i behovsbeskrivelsen vs tekniske samhandlingsmodeller

Konsept-
utvikling

• Knytning av samhandlingsbehov til mulige løsningskonsepter

• Kost/nytte-analyser av de beste konseptene
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Kategorisering: Arbeidsprosesser og informasjonsinnhold

Side 92

Arbeidsprosess
Antall 
informasjonskategorier

Oppsummering av innbyggers/pasientens behov og tilstand 27
Oppsummering av tidligere helsehjelp og tjenester 9
Utdyping av innbyggers/pasientens behov og tilstand 12
Planlegging av pasientforløp/oppfølging 9
Koordinering mellom aktører 41
Ressursstyring 15
Kunnskap-, prosess-, beslutning- og fagfellestøtte 13
Saksbehandling 21
Styring og ledelse 8
Finansiering og økonomisk styring 11
Folkehelse og smittevern 4
Helseanalyse 5
Informasjonssikkerhet og personvern 5
Uspesifisert arbeidsprosess (dialog) 5
Teknisk forvaltning 12

197



Tabell over forenklede samhandlingsbehov
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Samhandlingsbehov mellom Nasjonal kommunal løsning og andre aktører i og utenfor helse- og omsorgstjenesten
UNDER 
ARBEID

Antall behov beskrevet
Prioritet av 

behov

Gruppe Aktør Arbeidsprosess Informasjonskategori Definisjon Eksempler (på informasjonskategorien)
sende / 
motta

slå opp dele og 
endre

ha dialog Gjsn.pri 
(1-4)

Innbygger Innbygger Planlegging av 
pasientforløp/opp
følging

Plan for helsehjelp og 
andre tjenester inkl. IP 
og kriseplan

Oppdatert, tidfestet plan på ulike detaljnivåer for innbyggers 
helsehelp og andre tjenester. Planen skal inneholde konkrete 
tiltak og avtaler/bookinger med ansvarlige, tidsangivelse og 
status, og skal kunne brukes til å utforme Individuell plan. 
Planen skal også kunne inneholde betingede tiltaksplaner som 
kriseplan for psykiatrien og nivåinndeling for opptrapping av 
somatisk behandling (eks grønn/gul/rød-inndeling for 
kronikere). I tillegg til plan skal det gjøres tilgjengelig 
kalenderinformasjon for innbygger og andre aktører, slik at 
man enkelt kan finne tidspunkt som passer.

Eks. plan og konkrete timer for konsultasjon hos fastlegen, 
nivå av oppfølging fra hjemmebaserte tjenester (antall 
ganger besøk per dag), planlagte opphold på 
opptreningssentre, planlagte operasjoner, oppfølging av 
fysioterapeut, koordinert dagsplan for innbygger, 
utestående og utførte tiltak,  tiltaksplan ved forverring

2 1 6 1,8

Oppsummering av 
innbyggers/pasien
tens behov og 
tilstand

Pasientdemografi 
inkl.pårørende og barn

Oppdaterte opplysninger om pasientens navn, bosted og 
kontaktinformasjon, ansvar for barn, pårørende og evt. verge. 
Opplysningene skal være oppdaterte, strukturerte og kunne 
innhentes direkte inn i EPJ.

Eks. tidligere navn og evt. hjelpenummer, adresse i 
folkeregisteret, midlertidig adresse, mobiltelefonnr, har 
foreldreansvar for multifunksjonshemmet barn, har 
oppnevnte verge 1 4,0

Oversikt over bruk av 
hjelpemidler, tjenester 
og ytelser

Liste over alle tjenester og ytelser som innbygger mottar, 
inkludert hjelpemidler, vedtak om kommunale helse- og 
omsorgstjenester, sosiale tjenester, ytelser fra NAV, m.m.

Eks. bruk av elektrisk rullestol, har hjemmesykepleie x3, 
har trygghetsalarm, praktisk bistand, hjelp til 
legemiddelhåndtering, medspising. 1 3,0

Innbyggers opplysninger Oppdatert samling av opplysninger fra innbygger som brukes 
direkte i utforming av helsehjelpen. Dette inkluderer 
preferanser for pågående tjenester, ytelser og behandling, 
innbyggers motivasjon for å delta i behandlingsopplegg eller 
bli innlagt på institusjon, og innbyggers beskrivelse av 
praktiske forhold og behov

Eks. trenger tolk, bruker briller, har klaustrofobi ved MR-
undersøkelse. Er motivert for innleggelse på 
rusavvenningssenter. Ønsker at hjemmesykepleier ringer 
på før de låser seg inn, og at de ikke kommer før kl 09.

1 2,0

Samlet vurdering En tekstlig beskrivelse som oppsummerer innbyggers tilstand, 
funksjonsnivå og behov gitt av en bestemt aktør på et 
bestemt tidspunkt. Den viktigste bruken er av aktøren selv, 
som kan referere til eller gjenbruke oppsummeringen ved 
bestillinger og anmodninger til andre aktører.

Eks. tekstlig oppsummering av pasienten i epikrise, 
sykepleiesammenfatning, overflyttingsnotat, henvisning til 
spesialist, henvisning til radiologisk undersøkelse 3 1,3



Gruppearbeid

 Fire grupper, hver velger en referent og en som skal gjengi to hovedpunkter for salen.

 Spørsmål til gruppen

 Er listen dekkende, eller er det samhandlingsbehov som skal tilføyes eller fjernes?

 Per i dag er det mange samhandlingsbehov med høy prioritet som skal dekkes av løsningen. 

Kan noe eventuelt justeres ned?

 Hvilke føringer gir disse samhandlingsbehovene for krav til løsning?

 Er det andre aktører med behov for samhandling som bør utredes nærmere?
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Gruppeinndeling

Side 97

Gruppe Navn

1.Spesialisthelsetjeneste Anders Grimsmo

Bente Saltnes Nedrebø

Kirsti Pedersen

Per Olav Skjesol

Ulf Sigurdsen 

Torgny Neumann

2.Andre aktører i helsetjenesten (f.eks. apotek, HELFO, FHI) Egil Rasmussen

Grethe Almenning

Per Meinich

Peter Holmes

Randi Brendberg

Helena Niemi Eide

3.Andre kommunale tjenester (f.eks. NAV, PPT, skole) Ann-Kristin Smilden

Kirsten Petersen

Thore Thomassen

Torgeir Fjermestad

Øystein Bekkevoll

Heidi Slagsvold

Rune Karlsen

4.Innbygger, Andre kommunale funksjoner (f.eks. Lønn, personal, 
avvik) Arnfinn Aarnes

Bjørn Eivind Berge

Eivind Kristiansen

Sverre Ur

Thor Johannes Bragstad

Tor Eid



Gjennomgang av innspill



NUFA tar saken til orientering og ber Direktoratet for e-helse ta med innspill fra 

møtet i videre arbeid.



Pause kl. 14:45



Sak 7/18:
Helsedataprogrammet

NUFA 31. januar – 1. februar 2018



Helsedataprogrammet

NUFA

31. januar 2018



Agenda

Side 103

Informasjon og begrunnelse rundt nedvalg av konsepter i konseptvalgutredningen

Fellestjenester

Realiseringsstrategi Helseanalyseplattformen



Agenda

Side 104

Informasjon og begrunnelse rundt nedvalg av konsepter i konseptvalgutredningen

Fellestjenester

Realiseringsstrategi Helseanalyseplattformen



Problem-

beskrivelse

Behovs-

analyse
Mulighets-

dimensjoner
Absolutte

krav

Evaluerings-

kriterier

(inkl normative 

krav)

Samfunns-

økonomisk

analyse

1

2

3

4

5

6

1

6

7

6

1

0

Løsningskonsept

Nullalternativ (0)

Prosess for konseptvalgutredningen for HAP

7

Side 105

4

4

7
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Datakilder

Organisasjon

Brukergrupper

Databehandling

Funksjonalitet

Helsedataportal AnalyseromForskermaskinen Analyseøkosystem Analyseinfrastruktur HelsedataplattformK1 K2 K3 K4 K5 K6 K7Registerkonsolidering

Forskerfokus Forskerfokus Forskerfokus
Forsker-, myndighet 

og helselederfokus

Forsker-, myndighet 

og helselederfokus
Forsker-, myndighet 

og helselederfokus Alle brukergrupper

Søknadsportal
Basis 

analyseplattform

Basis 

analyseplattform
Analyseplattform Analyseplattform Dataplattform Analyseplattform

Helseregistre Nasjonale 

helseregistre
Nasjonale 

helseregistre
Helseregistre og 

EPJ/PAS
Helseregistre Helseregistre Alle helsedatakilder

Ingen kopier av 

data på plattformen

Kopier av data

etableres på 

Helseanalyse-

plattformen

Ingen kopier av 

data på plattformen

Kombinerer 

kopier og master

på Helseanalyse-

plattformen

Kopier av data 

etableres på 

Helseanalyse-

plattformen

Kopier av data 

etableres på 

Helseanalyse-

plattformen

Kombinerer 

kopier og master

på Helseanalyse-

plattformen

Ingen

organisasjons-

endringer

Delt ansvar for 

datautlevering 

mellom 

registerforvalter

og 

tilgangsforvalter

Delt ansvar for 

datautlevering 

mellom 

registerforvalter

og 

tilgangsforvalter

All 

registerforvaltning 

sentraliseres til ny 

organisasjon

Tilgangsforvalter

ansvarlig for all 

utlevering av data 

for sekundærbruk

Tilgangsforvalter

ansvarlig for all 

utlevering av data 

for sekundærbruk

Tilgangsforvalter

ansvarlig for all 

utlevering av data 

for sekundærbruk

Konsepter 

for HAP

Mulighetsdimensjoner

Økende grad av omfang

1 2 3 4



Problem-

beskrivelse

Behovs-

analyse
Mulighets-

dimensjoner
Absolutte

krav

Evaluerings-

kriterier

(inkl normative 

krav)

Samfunns-

økonomisk

analyse

A

B

C

D

E

F

D

E

B

E

4

N

Løsningskonsepter / Tiltak

Nullalternativ

Evalueringskriterier i konseptutredningen av 

Helseanalyseplattformen

Strategisk gjenbruksverdi

Kostnad+/-

Funksjonell måloppnåelse

Strategisk måloppnåelse

Gjennomføringsrisiko

Informasjonssikkerhet og personvern

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-
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Om evalueringen av konseptene i utredningen av 

Helseanalyseplattformen

• Evalueringskriteriene
✓ representerer vurderingsparametere som kan 

Oppfylles helt, delvis eller ikke i det hele tatt

✓ ekskluderer ikke konsepter som scorer lavt på 

enkeltkriterier

• Evalueringskriteriene er et verktøy og en 

støtte til å fatte en beslutning om et nedvalg

av konsepter.

• Nedvalget gjøres basert en totalvurdering i 

kombinasjon med evalueringen



Resultater fra evalueringen

 Evalueringen er gjort over flere arbeidsmøter i 

programmet med tverrfaglig kompetanse

 Programmet har gjort øvelser på å endre vekting 

for å se utslag i score for konseptene
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Analyseøkosystem

Analyseinfrastruktur

Helsedataplattform

Analyserom

Forskermaskin

Registerkonsolidering

Helsedataportal

Konsept 7

Konsept 5

Konsept 6

Konsept 3

Konsept 2

Konsept 4

Konsept 1



Analyseøkosystem

Analyseinfrastruktur

Helsedataplattform

Analyserom

Forskermaskin

Registerkonsolidering

Helsedataportal

Videre arbeid med konseptene og foreslått nedvalg

 Programmet anbefaler å gå videre med de som er 

markert med stjerne

 Tar med de fire øverste konseptene, minus konsept 5. 

Dette da konsept 5 er for likt konsept 6, og kan ses 

som et steg «på veien» mot konsept 7

 Konsept 1 tas med da dette sannsynligvis har en 

enkel og rimelig realisering, samt er konseptuelt 

meget forskjellig fra de tre andre.
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Konsept 7

Konsept 5

Konsept 6

Konsept 3

Konsept 2

Konsept 4

Konsept 1



K7
K4

K6

K5

K2
K3

K1
K1: Helsedataportal

K2: Forskermaskinen

K3: Analyserom

K4: Registerkonsolidering

K5: Analyseinfrastruktur

K6: Helsedataplattform

K7: Analyseøkosystem

Vi mister ikke mulighetsrom ved gjenstående konsepter
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Agenda

Side 111

Informasjon og begrunnelse rundt nedvalg av konsepter i konseptvalgutredningen

Fellestjenester

Realiseringsstrategi Helseanalyseplattformen



Problem-

beskrivelse

Behovs-

analyse
Mulighets-

dimensjoner
Absolutte

krav

Evaluerings-

kriterier

(inkl normative 

krav)

Samfunns-

økonomisk

analyse

1

2

3

4

5

6

1

6

7

6

1

0

Løsningskonsept

Nullalternativ (0)

Prosess for konseptvalgutredningen for HAP

7

Side 112

4

4

7



Valg av realiseringsstrategi for Helseanalyseplattformen 
må vurdere følgende dimensjoner opp i mot hverandre

 Teknologisk trygghet i valg av løsning

 Høyest mulig gevinst tidlig for bestemte brukergrupper

 Høyest mulig samfunnsøkonomisk gevinst på et tidlig tidspunkt

 Gjennomføringsrisiko

 Finansieringsplan

 Behov for lovendringer

 Organisasjonsutvikling
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Det vil være elementer av likhet og ulikhet i realiseringsstrategiene for de ulike 

konseptene



Vi foreslår å legge følgende prinsipper til grunn for 
realiseringsstrategien av Helseanalyseplattformen

1. Helseanalyseplattformen skal implementeres stegvis både når det gjelder funksjonalitet og 

datakilder inn på plattformen

2. Brukergruppen forskere har førsteprioritet i første versjon av Helseanalyseplattformen

3. De store, komplekse løftene knyttet til etablering av Helseanalyseplattformen må tas innen 

desember 2020

4. For konsept 4, 6 og 7 vil det måtte gjøres et grunnleggende arbeid med etablering av en 

dataplattform før første versjon av Helseanalyseplattformen kan produksjonsettes

5. Nye tjenester knyttet til søknad må dekke et bredt spekter av datakilder også i tidlige versjoner

6. Helsedataprogrammet skal som prinsipp ikke bygge ferdige innsikt- og analyseprodukter, men legge 

til rette for dette gjennom enklere tilgang på data (og analyseinfrastruktur)

7. Helseanalyseplattformen skal kunne realiseres gjennom bruk av skytjenester

8. Vi vil gjenbruke tjenester og infrastrukturer som allerede finnes der det er hensiktsmessig
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En sentral problemstilling knyttet til stegvis utvikling er hvordan vi skal prioritere 

produktkøen ved (videre)utvikling av Helseanalyseplattformen



Hvilken funksjonalitet og datakilder må være tilgjengelig som en 
del av den første leveransen av Helseanalyseplattformen (HAP)?
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 Hva er de viktigste datakildene å inkludere 

på HAP tidlig?

 Hva er det absolutte minimum kilder som 

må inkluderes på første versjonen av HAP?

 Hvor hyppig må datakildene oppdateres på 

HAP i første versjon?

 Hva slags funksjonalitet må etableres på 

første versjonen av HAP?

Målbilde
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Analyse-

portalen

Første versjon av 

Helseanalyse-

plattformen

Nye datakilder 

og/eller ny 

funksjonalitet

HAP 1.0 HAP 2.0 HAP 3.0 HAP 4.0

HAP 1.0

HAP 2.0

HAP 3.0

HAP 4.0

Mer funksjonalitet og flere datakilder gjør at første 

versjon vil bli levert senere ut i tid og at risikoen øker!

Metadata (eks)



Veikartet må knytte sammen funksjonalitet og datakilder basert på 
når disse vil inkluderes på Helseanalyseplattformen
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Funksjonalitet Datakilder

• Hvilke datakilder skal prioriteres og hvorfor skal disse 

kildene prioriteres?

• I hvilken grad må enkelte datakilder (eks NPR) tas 

stegvis inn på Helseanalyseplattformen?

• Hvilke forutsetninger ligger til grunn for å ta inn en 

datakilde inn på Helseanalyseplattformen?

• Juridiske forutsetninger

• Organisatoriske forutsetninger og 

ansvarsfordeling

• Tekniske forutsetninger og integrasjoner 

• Forutsetninger rundt gode metadata

• Arbeid fra registerforvalter

• Finansielle forutsetninger

• Hvilke datakilder må være på plattformen innen 

Helsedataprogrammet avsluttes i desember 2020?

• Hvilken funksjonalitet skal prioriteres til hvilket 

tidspunkt og hvorfor?

• Hvilken funksjonalitet kan etableres før det er data på 

plattformen?

• Hva er minimumsleveransene for 

Helseanalyseplattformen for de ulike brukergruppene?

• Hvordan påvirker finansieringsplanen utvikling av 

funksjonalitet?

• Hvilken funksjonalitet må være etablert innen 

Helsedataprogrammet avsluttes i desember 2020?



En alternativ nedbrytningsstruktur og begrep knyttet til 
implementering av teknisk løsning for Helseanalyseplattformen
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Dataplattform 1.0

Analyseportalen 1.0

Analysetjenester 1.0

Søknadstjenester 1.0Analyseportalen 2.0

Dataplattform 2.0

Analysetjenester 2.0

Søknadstjenester 2.0

Dataplattform 3.0

Analysetjenester 3.0

Søknadstjenester 3.0

Helseanalyseplattformen 1.0 Helseanalyseplattformen 2.0 Helseanalyseplattformen 3.0

Funksjonalitet knyttet til metadata, 

søknadstjenester og saksbehandling

Funksjonalitet knyttet til analyseinfrastruktur og 

analysetjenester

Funksjonalitet knyttet til etablering av 

dataplattform med innebygd personvern

Datakilder bølge 1 Datakilder bølge 2 Datakilder bølge 3 Datakilder som tas inn på plattformen

 Vil det være ulike utviklingssykluser  på de fire delene knyttet til etablering av teknisk 

løsning slik at de ikke kan knyttes opp mot enhetlige versjoner av 

Helseanalyseplattformen?

 Hvordan ser de ulike versjonene av delene ut?

 Hvordan er avhengigheten mellom delkomponentene i de ulike delene av HAP?



Et tenkt overordnet veikart for K7 

2018 2019 2021- 2025
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Lab-
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datautleverings-
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Dataplattform 

2.0

API for åpne 

data

Dataimport-
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Filoverførings-
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Grunn-

data
Folke-

registeret

Innbygger-

tjenester
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KPR
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søknadsskjema 

helsedata #1

Delvis automatisert 

saksbehandlingMetadata-

katalog #2

Metadata-
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Metadata 
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løsning 

Felles 

søknadsskjema 

helsedata #2
Kjøremiljø 

automatiske 
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Selvbetjente 

visualiserings-

løsninger

Lenkesamling 

med innsikts-
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Åpne aggregerte 

datasett

Infrastruktur for 

etablering av 

statistikkbank

Grensesnitt mot 

eksterne 

analyse-

infrastruktur

Infrastruktur for 

egne analyse-

verktøy
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Agenda
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Informasjon og begrunnelse rundt nedvalg av konsepter i konseptvalgutredningen

Fellestjenester

Realiseringsstrategi Helseanalyseplattformen



Fellestjenester tilrettelegger for et integrert landskap av helsedata
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x

x

x

Grunndata

Personverntjenester

Oppføringsregisteret

Helsepersonell-

tjenester

Innbyggertjenester

Drift- og infrastruktur

Integrasjonstjenester

Helseanalyseportale

n



Helsepersonelltjenester

2020MÅL

Bedre datakvalitet: aktualitet, kompletthet, validitet og 
sammenlignbarhet

Unngå dobbeltregistrering av strukturerte helsedata

Aktiv bruk av helsedata til kvalitetsforbedring, 
planlegging, styring og til beslutningsstøtte i 

behandling

Strukturerte data tastes kun inn én gang. Automatisk 
innrapportering for utvalgte registre.

Økt bruk av data i helseregistre til kvalitetsforbedring, 
planlegging og styring

Tilbakerapportering gir økt innsikt i egen 
behandlingspraksis og kodingskvalitet



Integrasjonstjenester

MÅL 2020
Tilrettelegge for smidig samhandling og ny bruk av 

data både mellom helseregistre og mellom 
helseregistre og andre aktører 

Bedre informasjonssikkerhet gjennom standardiserte 
sikkerhetsmekanismer

Automatiske og korrekte overføringer for bedre 
effektivitet og ressursbesparelser

Helseregistre skal kunne abonnere på endringer av data 
relevant for deres register slik at data alltid er 

oppdatert 

Samtlige helsedatakilder er del av samme integrerte 
landskap av data, for hensiktsmessig deling og 

utveksling av data

Aktører i helse- og omsorgssektoren forholder seg kun 
til et standardisert sett med kommunikasjonsmetoder 

og kan være sikker på at informasjonen når frem til 
korrekt mottaker

Bedre datakvalitet: aktualitet, kompletthet, validitet og 
sammenlignbarhet



MÅL

Grunndata

Oppdaterte, entydige og kvalitetssikrede grunndata til 
de nasjonale helseregistrene og andre helsedatakilder 

fra en masterkilde

Effektivisere helsepersonells og registerforvalteres 
ressursbruk

Bedre brukervennlighet for innbyggere som bare 
behøver å registrere persondata ett sted

2020

Grunndataregistrene er masterdatakilder som brukes 
for å hente inn data ved behov

Grunndatatjenester tilbyr historikk når hensiktsmessig, 
blant annet for virksomhetsdata og persondata

Registre og helsepersonell behøver bare lagre helsedata 
da persondata og historikk kan sammenstilles ved hjelp 

av grunndata

Bedre datakvalitet: aktualitet, kompletthet, validitet og 
sammenlignbarhet



MÅL

Mer harmonisert og konsolidert drift av helseregistre

Drift- og infrastrukturtjenester

Stabil, sikker og kostnadseffektiv drift av helseregistre

2020

Minimalt antall tekniske plattformer og løsninger for 
drift av medisinske kvalitetsregistre – som er i henhold 

til referansearkitekturen for helseregistre

Alle medisinske kvalitetsregistre bruker en felles 
driftsleverandør fordi det effektiviserer 

registerforvaltning og gir lavere kostnader

Samtlige helseregistre bruker samme grunnleggende 
tekniske stack og driftsmiljø for tettere integrasjon og 

større bruk av felles komponenter



I GDPR skal alle virksomheter ha 

rutiner for å vurdere og etterkomme 

krav: 

1. Det må gis samtykke

2. Rett til innsyn

3. Rett til å bli glemt

4. Rett til å overføre data

5. Rett til å bli informert 

6. Rett til å korrigere informasjon 

7. Rett til reservasjon 

8. Rett til å bli varslet

x

x

x

Overordnet målbilde for fellestjenester og personvern

Personverntjenester håndterer behandling av samtykker, 

reservasjoner og fullmakter og tilbyr denne informasjon til 

helsedatakilder. Oppføringsregisteret gir oversikt over hvor 

innbyggers opplysninger er lagret. Informasjon utveksles ved 

hjelp av integrasjonstjenester. 

Innbygger administrerer sine personverninnstillinger, får innsyn 

i logg og opplysninger via innbyggertjenestene på 

helsenorge.no. Hver helsedatakilde må tilpasse seg disse 

tjenestene.
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MÅL 2020
Styrke innbyggers personvern og ivareta rettigheter i 

henhold til GDPR
Innbygger skal ha fult innsyn i informasjon helseregistre 
har lagret om dem via helsenorge.no og oversikt over 

deling og utlevering av disse opplysningene.

Øke datakvalitet i helseregistre

Innbyggertjenester

Et aktivt samspill mellom innbygger og helsepersonell, 
registerforvaltere og forskere

Innbygger skal ha mulighet til å administrere 
personverninnstillinger via helsenorge.no.

Innbygger kan kommunisere med helsepersonell, 
registerforvaltere og forskere gjennom én portal.

Innbygger er informert om verdien og motivert til å 
bidra til bedre folkehelse ved at deres helsedata brukes 

til forskning og kvalitetsforbedring



Personverntjenester

MÅL 2020
Enhetlig, sikker og konsekvent håndtering og lagring av 

helsedata

Helseregistre skal kunne oppfylle borgernes rettigheter 
i henhold til GDPR og Personopplysningsloven

Effektiv personvernhåndtering i helseregistre 

Helseregistre og helseundersøkelser kan gi innbyggere 
en komplett og forståelig oversikt over hvilke data som 

er lagret om dem og logg over bruk 

Helseregistre og helseundersøkelser bruker et felles 
system for håndtering av og innsikt i innbyggers 

samtykker, reservasjoner og fullmakter

Helse- og persondata for forskning lagres sikkert og 
leveres ut eller brukes i henhold til innbyggers samtykke 

og reservasjonsrett



MÅL

Oppføringsregisteret

En samlet oversikt over hvilke registre innbyggere er 
oppført i

En samlet oversikt over og informasjon om 
helseregistre, helseundersøkelser og biobanker

2020

Oppføringsregisteret tilbyr komplett oversikt over 
innbyggeres deltakelsesstatus i helsedatakilder

Det finnes en masterkilde for metadata om 
helseregistre, helseundersøkelser og biobanker som kan 

nås av innbyggere gjennom helsenorge.no og av 
forskere gjennom analyseportalen



Q2-18 Q4-19

Innbyggertjeneste
r

Personvern-
tjenester

Oppføringsregiste
r

Helsepersonell-
tjenester

Integrasjons-
tjenester

Grunndata

Drift- og 
infrastruktur

Q4-18

Samtykke-
administrasjon for 
helseregistre

Samspill mellom 
forsker og innbygger 
gjennom 
Forskerportal

Oppføringsregister m. 
oppføring

Filoverføringstjeneste 
med ekstern 
utlevering

Enhetlig 
virksomhetsstruktur i 
RESH

Et tilbud for alle helse-
registre

Q3-19

Personvern innsyn 
HAP

Integrasjonsløsning 
registre og HAP

Q1-19 Q2-19

Sentralisert løsning 
for logg av 
utleveringer

Én PREG med historikk

Tjenestegrensesnitt 
for ekstern tilgang til 
logg

1: Pilot med registre 
for innsyn
2: Varsel ved 
meldinger

Juridisk utredning og 
ROS 
oppføringsregisteret

Bredde tilbake-
rapportering

API Management

Q3-18

Innsalg av forskning 
og verdi av data

Pilot på 
helsepersonelltiltak

1: Pilot syntetisert 
testdata
2: PREG utredning

Alle nasjonale 
kvalitetsregistre på de 
nasjonale 
plattformene migrert

Q1-18

Samtykkeanmodning

Generisk 
innsynsløsning med 
testverktøy

1: Populere  med 
«alle» registre 
2: Teknisk og 
funksjonelt målbilde

Filoverførings-
tjenesten

1: Konseptfase 
enhetlig 
virksomhetsstruktur
2: Utredning 
syntetisert og/eller 
kryptert testdata



https://ehelse.no/helsedataprogrammet

https://ehelse.no/helsedataprogrammet


NUFA tar saken til orientering og ber Direktoratet for e-helse ta med innspill fra 

møtet i videre arbeid.



Pause kl. 15:45



Sak 8/18:
Standardisering

NUFA 31. januar – 1. februar 2018



Innføring Henvisning 2.0

Magnus Alsaker, Direktoratet for e-helse

Mona Dalsaune, Norsk Helsenett



Historikk

Side 135

2013 2014 2015 2016 2017

NUIT-tiltak om

henvisning 

mellom HF

Utkast til 

standard for 

Henvisning 2.0

Pilotert i

HSØ

Produktstyre 

prioriterer 

ferdigstilling, 

inkl. utredning



Om Henvisning 2.0

 Dekker behov knyttet til tradisjonell henvisning, samt henvisning i spesialisthelsetjenesten 
 Understøtter pasient- og brukerrettighetsloven
 Understøtter prioriteringsveiledere fra Helsedirektoratet (pakkeforløp)
 Ivaretar krav i nasjonal henvisningsveileder fra Helsedirektoratet
 Innføring av henvisning 2.0 inkluderer en funksjon for tilbakemelding på henvisning

 Henvising 2.0 fastsatt som standard av Direktoratet for e-helse i desember 2017
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Utlevere nødvendige 

pasientadministrative data 

elektronisk mellom 

behandlingssteder i hele 

pasientforløpet

Nasjonal e-helsestrategi

I all hovedsak avvikle papir i 

utlevering av 

helseopplysninger i 

pasientforløp

Sikre enhetlig bruk av 

eksisterende standarder for 

meldingsutveksling og 

adressering 
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Innsatsområde #2.2: Innsatsområde #2.2 Innsatsområde #5.1:

• Krav om vedlegg

• Bruk av henvisning i 

spesialisthelsetjenesten

Henvisning 2.0

• Støtter viderehenvisning

• Pakkeforløp 

(prioriteringsveiledere)

Henvisning 2.0

• Erstatte eksisterende 

versjoner av henvisning

• Tydelige krav i 

standarden

Henvisning 2.0



Produktstyre e-helsestandarder

 Produktstyre e-helsestandarder etablert i 2017
▪ Felles prioritering og forankring

 Produktstyret gav i juni 2017 tilslutning til å prioritere ferdigstilling av 
henvisning 2.0, inkludert utredning av innføringen

 I desember 2017 ble det gitt tilslutning til å starte arbeid med å utarbeide 
en nasjonal plan for innføring

 Direktoratet for e-helse gir Norsk Helsenett oppdrag om å utarbeide 
nasjonal plan for innføring
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Utredningen

 Utredning av innføring av Henvisning 2.0 

▪ Kun HF eller hele sektoren?

▪ Funksjon for elektronisk tilbakemelding på henvisning?

 Informasjonsinnhenting:

▪ Dokumentanalyse

▪ Tall fra NPR

▪ Spørreskjema til virksomheter

▪ Spørreskjema til leverandører

▪ Drøfting i SamUT
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Funn i konsekvensutredningen

 Dagens situasjon er kritisk for pasientsikkerheten

▪ Utstrakt bruk av annen meldingstype i henvisningssammenheng

 2 versjoner i bruk

 Ikke tatt i bruk elektronisk henvisning pga. forhold hos samhandlingsparter
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Innføring i hele sektoren med tilbakemelding på henvisning

 Samlet tilbakemelding med ønske om å innføre i hele sektoren

 Gjør det mulig å nå mål om enhetlig meldingsutveksling, elektronisk overføring av 

pasientadministrative data i hele pasientforløpet og å avvikle papir i 

henvisningssammenheng

 Funksjon for elektronisk tilbakemelding på henvisning øker nytten

 Innebærer større kostnad og større risiko, men den samlede samfunnsøkonomiske 

gevinsten er også større

▪ Øker muligheten for å avslutte bruk av papir

▪ Redusert bruk av tid på manuell oppfølging av feilsendte meldinger

▪ Innsparing i vedlikehold og support pga. kun en versjon i bruk
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Innføringen

 Avhengig av at hele sektoren blir med på innføringen for å oppnå nytten

 Det etterspørres en tydelig nasjonal prioritering mellom tiltak som pågår i sektoren

 Det må utarbeides en nasjonal plan for innføring med tydelige krav og frister

 Det må sørges for at innføringen ikke drar ut i tid

 Nytten av tiltaket reduseres hvis det tar lang tid før innføringen kommer i gang
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Nasjonal plan for innføring av Henvisning 2.0

 På oppdrag fra Direktoratet for e-helse

 Bygge på funn i utredningen

 Bruke erfaringer fra utarbeidelse av nasjonal 

plan for innføring av tjenestebasert 

adressering

 Utstrakt kontakt med sektoren
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Forslag til tidslinje for innføring av henvisning 2.0
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Drøfting

 Hvordan kan NUFA bidra til å forankre innføring 

av henvisning 2.0?

 Innspill til hvordan Direktoratet for e-helse og 

Norsk Helsenett kan støtte leverandører og 

virksomheter ved innføring av standarder? 
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NUFA tar saken til orientering, og ber Direktoratet for e-helse og Norsk Helsenett ta 

med innspill fra møtet i videre arbeid. 



Sak 9/18:
Tjenesteutvikling

NUFA 31. januar – 1. februar 2018



Digitale verktøy for psykisk helse
Ole Kristian Losvik, funksjonell arkitekt, Direktoratet for e-helse

Ketil Nordstrand, prosjektleder, Helsedirektoratet



Digital dialog

Innbygger og behandler 

kommuniserer gjennom tekst, lyd 

og/eller video. Løsningen støtter 

både synkron og asynkron dialog.  

Læringsinnhold

Innbygger jobber med å 

lære om egne 

problemstillinger/ sykdom, 

og om hvordan man kan 

endre tankemønstre.

Oppgave

Etter videoen kan du jobbe med en liste over 5 ting som 

har gått bra. Hvis du ønsker det, kan også listen sendes til 

behandler, og så kan dere diskutere det på neste time

Mestringssenter

Video: Hva har gått bra siste uken? 

Står du fast?

I dette kurset kan du ha digital dialog med behandler. 

Oppgaver

Oppgaver kan løses på 

egenhånd, eller brukes som 

grunnlag for digital eller 

tradisjonell dialog.



Andel av befolkningen 

som får de tre 

vanligste psykiske lidelsene 

i løpet av livet

Folkehelseinstituttet. Folkehelserapporten. 2014. 

Angst

30%

Stemnings-

lidelser 

(oftest 

depresjon)

25%

Rus-

lidelser 

15%



Halvparten av de som trenger behandling av 
depresjon får det ikke
OECD (2014), Making Mental Health Count: The Social and Economic Costs of Neglecting Mental Health Care,
OECD Health Policy Studies, OECD Publishing.
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5 192 021
antallet sykefraværsdagsverk 

for psykiske lidelser i 2016

Side 
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15 576 063 000
estimat kostnad for sykefravær 

ved psykiske lidelser i 2016



Offentlige tilbud for innbyggere med
lette og moderate psykiske lidelser?

 Fastlegen

 Utenom fastlegene, går kun 10 % av årsverkene i kommunalt psykisk 

helsearbeid til personer med milde og moderate psykiske vansker



Rask psykisk helsehjelp

Siden 2012 har 45 kommuner etablert lavterskeltilbudet «Rask psykisk 

helsehjelp»:

 For ungdom over 16 år og voksne 

 Angstproblemer eller milde og moderate problemer med depresjon, samt 

søvnvansker

 Tilbudet er gratis og krever ingen henvisning

 Behandlingen baseres på kognitiv terapi

 Helsehjelpen gis av tverrfaglige team med videreutdanning innen kognitiv 

terapi



Til andre tjenester f.eks. ved:

Veiledet 

selvhjelp

1

Mestrings-

kurs

2

Kognitiv 

terapi

3

«Egenhenvisning»

Fastlege/

annen behandler

Vurderings-

samtale

Kartlegge omfang av

• psykisk lidelse

• symtomtrykk

• pasientens situasjon 

og ressurser

Involvere fastlegen og 

NAV hvis ikke de er 

involvert

Rask psykisk helsehjelp i kommunen



 Klinisk angst/depresjon: 61 % rapporterte å bli friske 

igjen ( «recovery rate»). 

 Søvn: 44 % av de med alvorlige søvnvansker ble 

friske igjen.

 I tillegg

 bedret livskvalitet

 mindre sosial angst

 flere var i jobb

Les mer i evalueringsrapporten: 

https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/rask_psykisk_he

lsehjelp_evalueringsrapp_12_piloter.pdf

Erfaringer med 
Rask psykisk 
helsehjelp

https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/rask_psykisk_helsehjelp_evalueringsrapp_12_piloter.pdf


 Russebuss og venninner er nå bare pes. 

Hun gruer seg til skolen, og 

konsentrasjonen har sviktet. 

 Hun føler seg redd, men vet ikke hvorfor. 

Hun er rett og slett engstelig

 Mille har ikke orket å være på skolen siste 

uken

Mille (18 år)

 Hun er redd for at det er noe med hjertet, 

men vegrer seg for å bestille legetime

 Etter et søk på nettet, så havner hun på 

helsenorge.no



Helsenorge.no

Finn helsehjelp

Engstelig

Oppegård kommune

Fastlege

Logg inn på helsenorge.no for å finne 

kontaktinformasjon, eller bestille time 

hos din fastlege

Kommunal psykisk helsetjeneste

Kommunal psykisk helsetjeneste i 

Oppegård kommune er et gratis 

tilbud. De tilbyr også rask psykisk 

helsehjelp. De har telefon 22 34 56 

78, eller du kan logge inn for å 

kontakte dem digitalt
Digitale verktøy for angst

Helsenorge.no tilbyr i samarbeid med 

Oppegård kommune flere digitale 

verktøy som hjelper mot angst. 

Verktøyene kan brukes alene eller 

med veiledning fra en behandler.

Angstringen

Angstringen er et nettverk for og av 

personer med angst. Her kan du dele 

og få erfaringer. 

Spesialisthelsetjenesten

Har en rekke tilbud, se her for en 

oversikt og hvordan du går fram for å 

få tilgang til disse. 

Legevakt

Har du et akutt problem, så kan du 

finne nærmeste legevakt her

Hvem kan hjelpe?



Hos fastlege / Rask psykisk helsehjelp
 Bli kjent

 Kartlegge

 Symptomer

 Pasientens situasjon og ressurser

 Vurdere
 Symptombilde som passer for behandlingen

 Hvilke tilbud kan passe fra lavterskel kommunal psykisk helsetjeneste?

 Hvis direkte til Rask psykisk helsehjelp: Er fastlege involvert?

 Er det andre som bør involveres?

 Eventuelt starte internettveiledet behandling



Hva mener vi med veiledet internettbehandling?

 At behandlere tilbyr digitale verktøy som supplement (eller erstatning) for 

tradisjonell behandling

 Innbygger bruker verktøyet i hovedsak på egenhånd, men får veiledning fra 

behandler

 Innholdet i verktøyet skal støtte opp om behandlingsforløpet, og kan også tilby 

digital kartlegging. 

 I første omgang ønsker vi å se på verktøy som bygger på kognitiv terapi

 Behandler er veileder og motivator



Journalprogrammet

Ressursside

Lærings- og 

mestringsportal

Digitale verktøy ment for bruk av 

pasienter, eventuelt i samarbeid med 

behandler.

Digitale skjema

Her kan du sende skjema for 

kartlegging til innbygger

Finn helsehjelp

Her finner du kontaktinformasjon til 

ulike hjelpetilbud og direktenummer 

til samarbeidspartnere.

Anne Hansen 12.12.62 12345

Videokonsultasjon

Her kan du registrere og 

gjennomføre videokonsultasjoner.



Journalprogrammet

Send digitalt verktøy

Angst

Åtte tips som kan dempe angsten

Kort selvhjelpskurs i fire deler om 

generalisert angst. Kurset er levert av 

Levert, og er laget i samarbeid mellom 

innbyggere og helsepersonell

Send kurs Vis detaljer

Kurs i seks deler som anbefales 

gjennomført med veiledning. Kurset bygger 

på kognitiv terapi, og er utviklet av 

Universitet i Tromsø i nært samarbeid med 

innbyggere og Kognitivforeningen.

Send kurs Vis detaljer

Fra angst til mestring

Søk etter digitalt verktøy

Anne Hansen 12.12.62 12345

Digital brosjyre med tekst og animasjoner 

om forskjellige former for angst. Innholdet 

er levert av Helsedirektoratet.

Send kurs Vis detaljer

Det du må vite om angst



Oppgave

Etter videoen kan du jobbe med en liste over 5 ting som 

har gått bra. Hvis du ønsker det, kan også listen sendes til 

behandler, og så kan dere diskutere det på neste time

mestre-angst.no

Video: Hva har gått bra siste uken? 

Står du fast?

I dette kurset kan du ha digital dialog med behandler. 

Helsenorge.no er 

innbyggers vei inn 

til verktøyet



Legejournalen

Videokonsultasjon fra helse-video

Du har nå en sikker linje til Mille 

Hansen 12.12.92 12345

Anne Hansen 12.12.62 12345

Helsenorge.no

Digital dialog

Du har nå en sikker linje til lege Lars 

Ege

Levert av helsevideo



Innholdspartnere

Forskningspartnere

Teknologipartnere

Behandlere

Læringsressurser 

og programmer

Kartleggings-

verktøy

Evaluering

Innbyggere

Digital dialog

Distribusjon av 

læringsressurser

Distribusjon og 

håndtering av kartlegging

Videokonferanse

Leverandører/partere Økosystemkomponenter Helsenorge-plattformen

Brukere

Kommuner

Oversikt over 

tjenestetilbud

EPJ med ressursoversikt

Helsenorge.no

Analyse

Identiteter og 

autorisering



Poenget...

 Man kjøper ikke verktøykasse fordi den er så verdifull i seg selv

 Verdien ligger i å ha verktøyene samlet slik at man finner dem. 



For behandler

 Flere verktøy som bidrar til effektiv 

behandling av lette/moderate 

psykiske lidelser

 Økt kapasitet til 

behandling/oppfølgning

For Mille

 Mulighet for å gjennomføre behandling 

når det passer og i et format som 

passer

 Raskere tilgang på effektiv behandling

 Mulighet til å forberede seg bedre til 

timene

 Redusert sykdomsvarighet

 Bedre helse og livskvalitet

 Raskere tilbake i jobb

For samfunnet

 Reduserte kostnader ved 

sykefravær

 Bedre folkehelse

Mål



Hva sier forskningen?

In conclusion, the aim of this systematic review and meta-analysis was to collect

and Analyze studies in which ICBT had been directly compared with face-to-face 

CBT. The findings are clear in that the overall effect for the main outcomes was

close to zero, indicating that the two treatment formats are equally effective in 

treating social anxiety disorder, panic disorder, depressive symptoms, body 

dissatisfaction, insomnia, tinnitus, male sexual dysfunction, spider phobia, 

snake phobia, and fibromyalgia

Cogn Behav Ther. 2018 Jan;47(1):1-18. doi: 10.1080/16506073.2017.1401115



BEKYMRING 

& 

SØKE HJELP

KARTLEGGING

&

UTREDNING

BEHANDLING

& 

OPPFØLGNING

HELSEFREMMING 

& 

FOREBYGGING

ÅPNE VERKTØY 

& 

SELVHJELP

Digitale verktøy på alle områder



Hvor skal vi?

Kurstilbyder
Kurstilbyder

Citizen

Kommune
KommuneMunicipality

Learning plattform

LMS
(Incl. LOR)

LRS

Content provider

Analysis

Course /

application

Helsenorge.no

S

S

O

Fast 

psychologi

cal health 

care

EPR

Schema

Learning

Run

Regis

ter

Run

Regist

er

Learning

Run

course

Digital

dialogue

Progression

Progression

Schema

Digital 

dialogue
Dialogue

LCMS

Citizen’s own 

archive

Schema

Store

Analysis

Analysis

National 

SSO
infrastructure

S

S

O

Service catalogue

municipality

Schema filler

Schema 

catalogue

Digital

dialogue

Schema



Innspill ønskes!

Side 

171



Eget nettverk og ressurser

Innbygger

Primærhelsetjenesten

Spesialisthelsetjenesten

Vurderingssamtale i Rask 

psykisk helsehjelp

Starter internettassistert

behandlingsløp

Konsulterer

fastlege

Involverer

familie/venner

Kontakter eller 

bestiller 

time på nett 

Åpen informasjon

Selvtest

Åpne verktøy

Får time, kan få 

tilsendt digitalt 

vurderingsskjema

Digitalt 

skjema

Behandlings-

gjennomføring

Evaluering

”Utskriving”

Andre aktører

Frivillig sektor

Selvhjelpsgruppe Eksterne verktøy

Henvises videre

Klarer seg selv 

eller bruker andre 

tilbud



NUFA tar saken til orientering og ber Direktoratet for e-helse ta med innspill fra 

møtet i videre arbeid.



Middag kl. 18:30


