
 

1 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

REALISERINGSSTRATEGI 
VELFERDSTEKNOLOGISK KNUTEPUNKT 

 
VELFERDSTEKNOLOGIPROGRAMMET 

PROSJEKT ARKITEKTUR OG INFRASTRUKTUR 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Saksnummer i 360: Versjonsnummer: 

 1.0 
 

Godkjent dato:  Godkjent av: Utarbeidet av: 

22.08.2017 Christine Bergland Thor Steffensen 

 

 

 



 

2 
 

 
 

Innhold 

1. Behov og mål................................................................................................................................ 3 

1.1. Bakgrunn................................................................................................................................ 3 

1.2. Om behov .............................................................................................................................. 3 

1.3. Gjennomføringsprinsipper ...................................................................................................... 4 

1.4. Mål ........................................................................................................................................ 6 

2. Realiseringsalternativer ................................................................................................................ 7 

2.1. Alternativ A: Gjenbruke og tilpasse en eksisterende, nasjonal plattform .................................. 7 

2.2. Alternativ B1: Kjøpe spesifikk pakkeløsning fra én totalleverandør......................................... 10 

2.3. Alternativ B2: Utvikle stegvis basert på behov ....................................................................... 10 

2.4. Oppsummering og anbefaling ............................................................................................... 11 

3. Gjennomføring ........................................................................................................................... 12 

3.1. Gjennomføringsmodell ......................................................................................................... 12 

3.1.1. Rask oppstart ................................................................................................................ 13 

3.1.2. Stegvis utvikling – bygge erfaring, lære og evaluere ........................................................ 13 

3.2. Gjennomføringsplan fase 1 ................................................................................................... 14 

3.3. Prioritert funksjonalitet i fase 1 ............................................................................................. 15 

3.4. Tidsplan fase 1...................................................................................................................... 16 

3.5. Finansiering av fase 1............................................................................................................ 17 

3.6. Kritiske suksessfaktorer ........................................................................................................ 18 

4. Risiko ......................................................................................................................................... 18 

5. Underliggende dokumenter ........................................................................................................ 19 

6. Ordliste ...................................................................................................................................... 20 

 

 



 

3 
 

1. BEHOV OG MÅL 

1.1. Bakgrunn 

Velferdsteknologiprogrammet har gjennom en rekke utprøvingsprosjekter nå god dokumentasjon på at 
velferdsteknologi gir positive effekter for brukerne, tjenesten og på helse - og omsorgssektorens bruk av 
ressurser. På tross av gevinstpotensialet er likevel ikke velferdsteknologi en integrert del av det norske 

helse- og omsorgstilbudet i dag. Erfaringer fra de kommunene som har kommet lengst med innføringen 
av velferdsteknologi viser at tekniske utfordringer med skalering, informasjonssikring og 
sammenkobling med de kommunale fagsystemene er en sentral barriere for kommunene.  

Fraværet av en felles infrastruktur hemmer utbredelsen av velferdsteknologi. Med dette som bakgrunn 
er det identifisert et behov for et nasjonalt velferdsteknologisk knutepunkt (heretter kalt knutepunkt) 

som kan sørge for nødvendig informasjonsflyt mellom velferdsteknologiske løsninger og forskjellige IT-
systemer som benyttes i helse- og omsorgssektoren (f.eks. EPJ) på en sikker og enhetlig måte.  Oslo 
kommune har i samarbeid med Norsk Helsenett utviklet en proof-of-concept (PoC) som viser hvilke 

muligheter som ligger i å benytte eksisterende infrastruktur i helsenettet og standard sky baserte 
tjenester for å knytte sammen velferdsteknologi med et kommunalt EPJ-system. Dette illustrerer 
muligheten for å utvikle knutepunktfunksjonalitet stegvis, i tett samarbeid med kommunene som 

kjenner behovene, uten store investeringer eller ressursbruk.  
 
Dette dokumentet beskriver alternative måter å realisere et slikt knutepunkt på, angir en anbefalt 
gjennomføringsmodell og en implementeringsplan for den anbefalte modellen. Et slik knutepunkt vil i 

første omgang løse spesifikke behov innenfor helse- og omsorg, men vil også kunne inngå i en helhetlig 
digital infrastruktur med tilhørende felleskomponenter og tjenesteplattformer. 
 

Dokumentet oppsummerer innhold fra mer detaljerte, underliggende dokumenter. Dokumentene 
omhandler blant annet behov og arkitektur. For detaljer henvises det til disse dokumentene (se kapittel 
5).  

 

1.2. Om behov 
Den manglende felles infrastrukturen som skal benyttes for VFT-tjenester må ivareta noen sentrale 
behov før velferdsteknologi kan skaleres fra utprøving i smått til spredning i stort: 

 

• Trygg og forsvarlig håndtering av informasjonen som kommer inn fra VFT-løsningene.  

• Tilgang til nødvendig og relevant informasjon om tjenestemottaker for de hos tjenesteyter som 
har et tjenstlig behov for denne informasjonen. 

• Påkobling av nye VFT-løsninger skal skje enkelt, uten store kostnader og på en måte som sikrer 
nødvendig datautveksling med eksisterende løsninger hos tjenesteyter. 

 
Disse behovene er ikke ivaretatt på en tilfredsstillende måte i dag. Markedet for VFT- løsninger preges 

av at kommuner og foretak kjøper inn VFT-utstyr og forsystemer fra leverandører i separate 
løsningskjeder. Dette gir gode tjenester for brukerne, men når antallet løsningskjeder og utstyr øker, 
oppstår det en utfordring når systemene ikke er integrert og dermed ikke «snakker med» hverandre. 

Det skapes separate siloløsninger for ulike typer velferdsteknologi, som mangler integrasjon med 
kommunens fagsystemer for helse- og omsorgstjenesten. Kommunene peker på at dette gir merarbeid 
ved at det må dokumenteres parallelt i flere systemer, og at det etter hvert blir vanskelig å forholde seg 
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til mange forskjellige systemer samtidig. Dette skaper frustrasjon og motvilje blant ansatte i helse- og 
omsorgstjenestene for å ta nye løsninger i bruk.  
 

Mange kommuner er i gang med anskaffelser av, eller har allerede anskaffet, nye digitale VFT-løsninger. 
Nesten samtlige av disse har sett behovet for å få til en integrasjon mellom disse løsningene og de 
kommunale EPJ-ene. Noen kommuner er allerede i gang med å etablere slike integrasjoner, i samarbeid 

med sine leverandører. Fra et samfunnsøkonomisk perspektiv er det lite hensiktsmessig å gjøre det på 
denne måten, og det vil også skape utfordringer for ambisjonen om en helhetlig arkitektur for e -helse. 
At hver enkelt kommune etablerer slike integrasjoner uten at det gjøres på en enhetlig måte som sikrer 
dataflyt mellom systemer nasjonalt, er veldig kostbart når det er samme type integrasjoner mot noen få 

typer av EPJ-systemer det er snakk om. Det haster derfor å tilby kommuner og leverandører denne type 
integrasjon gjennom et nasjonalt velferdsteknologisk knutepunkt. 
 

Merverdien av et slikt knutepunkt er illustrert under: 
 

 
 
Figuren gir konkrete eksempler på effekter av et nasjonalt knutepunkt, knyttet opp til de fire 
samfunnsmålene for denne satsningen: 

• Effektiv kommunal ressursbruk (bærekraftig tjenestetilbud)  
• Bedret tjenestekvalitet i de kommunale helse- og omsorgstjenestene 
• Opplevd tjenestekvalitet (for innbyggere) 

• Støtte næringsutvikling og markedsinnovasjon på velferdsteknologiområdet 
 

1.3. Gjennomføringsprinsipper 
Grunnleggende prinsipper og føringer for gjennomføring av offentlige digitaliseringsprosjekter er gitt 

gjennom stortingsmeldingen Digital agenda1. Disse handler i hovedsak om å redusere størrelsen og 
kompleksiteten i de enkelte prosjektene, samt å rette oppmerksomheten mot gevinstrealisering 

                                                             
1 https://www.regjeringen.no/no/tema/statlig-forvaltning/ikt-politikk/prinsipper-for-
digitaliseringsprosjekter/id2484486/ 

https://www.regjeringen.no/no/tema/statlig-forvaltning/ikt-politikk/prinsipper-for-digitaliseringsprosjekter/id2484486/
https://www.regjeringen.no/no/tema/statlig-forvaltning/ikt-politikk/prinsipper-for-digitaliseringsprosjekter/id2484486/
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gjennom hyppige leveranser som bidrar til tydelige nytteeffekter.  Stortingsmeldingen sier at «forenkling 
og forbedring av offentlig sektor må skje kontinuerlig, og i små steg, ikke gjennom store prosjekter». 
 

Disse prinsippene og føringene legges til grunn som rammer for gjennomføring, som bidrag til å 
redusere risiko og øke nytteverdien. To av de fem hovedprinsippene fra stortingsmeldingen er spesielt 
relevante i denne sammenheng – for valg av løsningstilnærming og gjennomføringsmodell: 

 

Prinsipp Beskrivelse Relevans for realisering av knutepunkt 

Tenk stort – 
start smått 

Sett ambisiøse mål og 
tenk helhetlig. Reduser 
prosjektstørrelse og 

ambisjonsnivå i det 
enkelte prosjekt. Del 
større satsinger i mindre 

kompliserte prosjekter 
med hyppige leveranser. 
Slik blir risikoen lavere og 
gevinstene kan realiseres 

raskere. 
 
Ta hensyn til fremtidig 

forvaltning av løsningen 
allerede i 
planleggingsfasen. 

Målbildet for et knutepunkt er en felles løsning som kan 
brukes av alle kommuner til støtte for innføring av VFT-
løsninger. Løsningen skal inngå i en helhetlig nasjonal 

arkitektur for e-helse, samt spille sammen med øvrige 
tjenester i framtidens digitaliserte kommuner. Over tid 
vil også spesialisthelsetjenesten kunne «koble seg på» 

for utveksling av data på tvers av behandlingsnivåer. 
 
Dette er et landskap hvor det pågår mange initiativer i 
parallell, og det er betydelig usikkerhet knyttet til flere av 

utviklingsområdene. Det er derfor viktig å starte i det 
små, i form av en innledende utviklingsfase med 
avgrenset omfang. Slik kan man unngå store 

investeringer før man får mer erfaring med hvordan 
løsningstilnærmingen møter behovene, og holde flest 
mulig veivalg åpne inntil omgivelsene blir mer tydelige. 

Lever 
hyppig – 

skap nytte 
hele veien 
 

Sørg for hyppige 
leveranser underveis i 

prosjektet.  Juster 
løsningen basert på 
tilbakemeldinger fra 
brukerne. Realiser 

gevinster både i løpet av 
prosjektet og i etterkant. 

Strategien baserer seg på å realisere de høyest 
prioriterte funksjonene først – samt å innføre og teste 

disse ut i samarbeid med kommunene som deltar i 
prosjektet. Dette gir muligheter til å gjøre løpende 
justeringer for å treffe behovene best mulig.  
Flere funksjoner legges til gradvis, steg for steg. 

Prioriteringen av nye funksjoner gjøres 
etterspørselsbasert og ut fra vurderinger av kost/nytte – 
hver ny funksjon skal være en kostnadseffektiv måte å 

skape merverdi for kommunene. 

 

Det er en rekke usikkerhetsfaktorer forbundet med å etablere en nasjonal løsning innen 
velferdsteknologi og e-helse, som er et område i rask utvikling med en del uavklarte rammebetingelser. 
De viktigste områdene som vil eller kan påvirke prosjektet er: 

• Oppfølging og videreutvikling av nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan 

• Digitaliseringssatsinger i kommune-Norge, og da særlig pågående anskaffelser og initiativer 
knyttet til velferdsteknologi 

• Prosessen rundt realisering av én innbygger – én journal, Helseplattformen i Region Midt-Norge 

• Etableringen av nasjonal arkitekturstyring for e-helse, og utviklingen av felles komponenter 
(«felles grunnmur for digitale tjenester»2)  

                                                             
2 Ref. e-helsetrategien, https://ehelse.no/nyheter/ny-nasjonal-e-helsestrategi  

https://ehelse.no/nyheter/ny-nasjonal-e-helsestrategi
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• Pågående utredninger og diskusjoner om modeller for utvikling, finansiering og forvaltning av 
nasjonale felleskomponenter innen e-helse  

 
Utviklingen i disse prosessene kan åpne nye muligheter for videre utvikling av knutepunktet, men de 

kan også medføre behov for tilpasninger, justeringer og endringer etter hvert som ulike brikker faller på 
plass. Hvis omfattende arbeid og større investeringer legges ned i en tidlig fase av prosjektet, øker 
risikoen for at slike endringer vil være tunge og kostnadskrevende å gjennomføre.  

 

1.4. Mål 
Effektmålene for et velferdsteknologisk knutepunkt er å: 
 

- Understøtte videre utbredelse og implementering av velferdsteknologi 
- Sikre velfungerende samhandling i kommunale helse- og omsorgstjenester som benytter 

velferdsteknologi 

- Bidra til åpne løsninger og et velfungerende marked for velferdsteknologi  
 
Knutepunktet har også som ambisjon å ivareta informasjonssikkerhet og personvern på en bedre måte 

enn det som er tilfelle med dagens løsninger.  
 
Effektmålene skal nås gjennom følgende resultatmål: 
 

- Lansere et knutepunkt for minst én kommune med kobling mot minst én EPJ og minst én VFT-
løsning 

- Verifisere at et nasjonalt knutepunkt kan dekke prioriterte behov hos flere kommuner 

- Identifisere faktorer som skal til for å skalere knutepunktet til bruk for alle landets kommuner 
- Bygge opp kompetanse og en gjennomføringsmodell for tilkobling til knutepunktet som kan 

videreføres i en linjeorganisasjon 

 
Disse resultatmålene gjelder for en første innledende fase i realiseringen av knutepunktet, se kapittel 3.  
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2. REALISERINGSALTERNATIVER 
Det er tre hovedalternativer man kan velge for å løse behovene. Nedenfor drøftes kort disse 
alternativene. 
 

  
 

2.1. Alternativ A: Gjenbruke og tilpasse en eksisterende, nasjonal plattform 
Felleskomponenter er IT-komponenter som utvikles og forvaltes på vegne av minst to sektorer, og skal 
forhindre at flere i samme sektor utvikler den samme funksjonaliteten. Det er syv nasjonale 
felleskomponenter i offentlig sektor i dag; Altinn, Digital post til innbygger, ID-porten, Kontakt - og 

reservasjonsregisteret, Folkeregisteret (DSF), Enhetsregisteret og Matrikkelen. Innenfor helsesektoren 
omtaler man også e-resept, Kjernejournal, Helsenorge.no og Grunndata som felleskomponenter. I 
kommunesektoren er det ambisjon om å bygge opp FIKS som en felles plattform til støtte for 

digitalisering av kommunale tjenester.  
 
Av de nevnte felleskomponentene er det fire plattformer som kan være aktuelle som utgangspunkt for 

realisering av knutepunktet: Altinn, Helsenorge.no, Nasjonal Kjernejournal og FIKS3. Ingen av disse 
plattformene har i dag løsninger for kommunal integrasjon mellom velferdsteknologi og fagsystemer, 
men de kan være aktuelle å benytte som grunnleggende utviklingsplattformer med tilhørende 
utviklingsmiljø og kompetanse.  

 
Gjenbruk av et eksisterende utviklings- og forvaltningsmiljø kan redusere risiko og senke 
oppstartskostnader. Det funksjonelle innholdet, inkludert grensesnitt mot velferdsteknologi og 

fagsystemer, må uansett utvikles spesifikt for velferdsteknologi i dette alternativet. Muligheten for 
samspill med disse nasjonale plattformene vil selvsagt være til stede selv om et av de andre 
realiseringsalternativene velges.   

 
Altinn 
I strategidokumentet for Altinn4 vises det til at selv om transaksjonsvolumet har økt de siste årene har 

det vært liten vekst i antall tjenesteeiere (les: «kunder»). Det er få kommuner som benytter Altinn. Pr 
juni 2017 har Oslo Kommune, Fredrikstad, Bergen og Drammen pilotavtale med Alti nn. Skedsmo 
kommune har egen samarbeidsavtale (regulær avtale). Altinn skal ikke ha noen rolle i det å samordne 

                                                             
3 http://www.ks.no/fagomrader/utvikling/digitalisering/digitaliseringsstrategien/fiks/plattform-for-digital-samhandling-
i-kommunal-sektor/ 
4 Altinn for en ny tid – Altinnstrategi 2016 

http://www.ks.no/fagomrader/utvikling/digitalisering/digitaliseringsstrategien/fiks/plattform-for-digital-samhandling-i-kommunal-sektor/
http://www.ks.no/fagomrader/utvikling/digitalisering/digitaliseringsstrategien/fiks/plattform-for-digital-samhandling-i-kommunal-sektor/
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kommunenes tjenester og løsninger, og skal heller ikke utvikle tjenester for kommunene. Dette må 
kommunene selv håndtere5.  
 

Med den innretningen som pekes ut for utvikling av Altinn videre, ser vi det som lite realistisk å få 
kommunenes behov for integrasjon av VFT-løsningskjeder inn som et prioritert utviklingsområde. Det 
vil sannsynligvis være en ikke ubetydelig oppstartskostnad knyttet til å t ilrettelegge Altinn for en type 

tjenester plattformen ikke har i dag, og det er grunn til å tro at det vil ta en del tid både å få besluttet og 
rigget en slik løsning. Prosjektet vurderer det derfor slik at Altinn ikke er aktuell som basis for utvikling 
av knutepunktet.  
 

Kjernejournal 
Kjernejournal er en løsning som samler viktige helseopplysninger og gjør dem tilgjengelig både for 
innbygger og helsepersonell. Det er den første digitale løsningen for deling av pasientenes 

helseopplysninger på tvers av virksomheter og nivåer i helsevesenet. Alle innbyggere i Norge har fått sin 
kjernejournal, og alle sykehus i Norge har innført kjernejournal.  Legevakter og legekontor som ennå 
ikke har tatt kjernejournal i bruk, innfører tjenesten fortløpende i 2017.  

 
Kjernejournalløsningen er en spesifikk løsning bygget på en integrasjonsplattform. Det er plattformen 
som kan vurderes til gjenbruk. Kjernejournalplattformen er ikke i dag en åpen plattform for 

tredjepartsutviklere. Selv om prosjektet anser kjernejournal som en viktig e-helsekomponent med 
berøringspunkter inn mot velferdsteknologiøkosystemet, er prosjektets vurdering at selve 
kjernejournalplattformen ikke er aktuell å bruke for utvikling av knutepunktet. Kjernejournal vil derimot 

kunne tilby funksjoner og grensesnitt som det er aktuelt for knutepunktet å knytte seg opp til.  
 
FIKS 
FIKS-plattformen er en samling av kommunale applikasjonstjenester som benyttes i offentlige tjenester. 

KS har ansvaret for FIKS-plattformen. Plattformen utvikles i tett samarbeid med medlemmene og 
bygger opp under deres behov for gjennomføringskraft i digitaliseringen. 
 

«Plattformen skal i hovedsak levere skybaserte applikasjonstjenester som er helhetlige og 
modulbaserte og i størst mulig grad sektoruavhengige.»6 Integrasjonsplattformen består av løst koblede 
komponenter som støtter opp under kommunesektorens digitale tjenester. Eksempel på komponenter i 

FIKS er SvarUt, SvarInn, eDialoger og grensesnitt mot kommunale arkiv- og fagsystemer. SvarUt brukes 
eksempelvis av 345 kommuner, som støtte til utsendelse av kommunale saksdokumenter: «KS FIKS 
Meldingformidler er en sentralisert løsning som formidler dokumenter mellom avsender og mottaker 

via ulike kanaler.»7 Fellesløsninger for kommunal sektor kan gjøres tilgjengelig på FIKS-plattformen, og 
komponenter kan endres og skiftes ut uten omfattende endringer på kommunenes etablerte tjenester.  
 
Dagens tjenestetilbud på FIKS-plattformen er i stor grad basert på den sentrale Meldingsformidleren, og 

er orientert mot dokumentbasert meldingsutveksling. Dette kan i tillegg til PDF-dokumenter også være 
dokumenter i form av strukturerte data, som kan hentes inn til videre bruk i kommunale fagsystemer/ 
saksbehandlingsløsninger. Et typisk løsningsmønster vil kunne være utfylling (med forhåndsinnhentede 

                                                             
5 Altinnstrategi 2016, kap 4.1.3 
6 http://www.ks.no/fagomrader/utvikling/digitalisering/digitaliseringsstrategien/fiks/plattform-for-digital-samhandling-
i-kommunal-sektor/  
7 http://www.ks.no/fagomrader/utvikling/digitalisering/svarut/  

http://www.ks.no/fagomrader/utvikling/digitalisering/digitaliseringsstrategien/fiks/plattform-for-digital-samhandling-i-kommunal-sektor/
http://www.ks.no/fagomrader/utvikling/digitalisering/digitaliseringsstrategien/fiks/plattform-for-digital-samhandling-i-kommunal-sektor/
http://www.ks.no/fagomrader/utvikling/digitalisering/svarut/
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data som det offentlige allerede har) i en digital dialog med innsending av søknad som sluttpunkt – hvor 
søknadsdata deretter plukkes opp og behandles videre i det kommunale saksbehandlingssystemet.  
 

Bruken av Meldingsformidleren i FIKS til asynkron dokumentutveksling er på mange måter en parallell 
til helsesektorens utveksling av elektroniske meldinger over helsenettet. Ingen av disse løsningene 
dekker behovet for en mer synkront orientert datautveksling, som knutepunktet har behov for ved 

håndtering av alarmer i responstjenesten. Prosjektet anser ikke at FIKS per nå har en innretning som 
gjør det til en egnet utviklingsplattform for knutepunktet, men det vil absolutt være aktuelt å ha 
samspill med og benytte tjenester fra FIKS i senere faser.  
 

Prosjektet anser ikke at FIKS per nå har en innretning som gjør det til en egnet utviklingsplattform for 
knutepunktet, men det vil absolutt være aktuelt å ha samspill med og benytte tjenester fra FIKS i senere 
faser.  

 
Helsenorge.no og Helsenorge-plattformen 
Helsenorge.no er den offentlige helseportalen for innbyggere i Norge og eies, videreutvikles og 

forvaltes av Direktoratet for e-helse. Helsenorge-plattformen har utviklet seg over tid fra å være en 
portal til å bli en plattform. Plattformen har også komponenter som kan gjenbrukes, eksempelvis 
personvernkomponenten, og kommer til å ha økt fokus fremover på åpning av grensesnitt som 

muliggjør ekstern innovasjon. Det vil derfor være gode mulighet for synergier i arbeidet rundt åpning av 
grensesnitt og håndtering av et eksternt økosystem av leverandører. Et av de viktigste initiativene i 
denne sammenhengen er innføring av en løsning som kan eksponere grensesnitt mot Helsenorge, 

Kjernejournal, Grunndata, eResept og andre e-helseløsninger8. 
 
Siden Helsenorge.no ikke inneholder en integrasjonsplattform vil det være behov for å innføre en 
integrasjonsplattform for å kunne realisere knutepunktet som en videreutvikling av Helsenorge-

plattformen. En slik integrasjonsplattform vil da kunne benyttes både til utvikling av knutepunktet og til 
annen videreutvikling av Helsenorge.no.  
 

På grunn av muligheten for å gjenbruke komponenter, kunnskap og prosesser fra Helsenorge-
utviklingen, ser vi en samordning av knutepunktsarbeidet med den videre utviklingen av helsenorge.no 
som et mulig alternativ. I totalvurderingen mellom alternativene A, B1 og B2 legger vi derfor til grunn at 

alternativ A er gjenbruk av Helsenorge-plattformen (med nødvendig utvidelse som omtalt over), og at 
knutepunktet utvikles og forvaltes sammen med Helsenorge.no.  
 

En ulempe med denne modellen er at Helsenorge.no skal dekke et svært bredt spekter av tjenester og 
aktører i Helse-Norge. Å legge utvikling av velferdsteknologisk knutepunkt inn som en del av 
Helsenorge-plattformen kan medføre mindre fokusert oppmerksomhet på og prioritering av 
kommunenes behov. «Konkurransen» med andre gode formål, med høy prioritet for tjenesteutvikling 

rettet mot innbyggere, spesialisthelsetjeneste og fastleger kan medføre at man ikke klarer å holde tritt 
med behov og etterspørsel på velferdsteknologiområdet. En utvidelse av Helsenorge.no-plattformen, 
både med nye tekniske komponenter (integrasjonsplattform) og et utvidet tjenestespekter, vil også fort 

gi høyere kompleksitet og eskalerende kostnader knyttet til forvaltning og videreutvikling av 
plattformen. 
 

                                                             
8 Denne type løsninger omtales gjerne som «API Management». 
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2.2. Alternativ B1: Kjøpe spesifikk pakkeløsning fra én totalleverandør 
Med en spesifikk pakkeløsning menes en plattform eller løsning levert av nisjeaktører med 
spisskompetanse på velferdsteknologi og nødvendige integrasjoner.  Gjennom markedsdialogen som 
Oslo kommune utførte i 2016 kom det frem at ingen leverandører kunne levere all ønsket funksjonalitet 

i form av en «ferdig pakke», og at det derfor uansett vil måtte gjennomføres en del utviklingsarbeid.  
 
Blant de leverandørene som hadde mest ferdig utviklede løsninger var det lite fokus på å tilby åpne 

grensesnitt til andre leverandører som del av et åpent økosystem. Valg av en totalleverandør kan derfor 
være et hinder for offentlig sektors ønske om et åpent marked for velferdsteknologi, selv om også 
denne type løsning i prinsippet bør kunne tilpasses og tilrettelegges som et åpent økosystem for 

velferdsteknologi.  
 
Fordelene med en mer eller mindre «nøkkelferdig» løsning er at det kan gi raskere implementering av 

en del integrasjonstjenester og dermed nå markedet raskere enn en egenutviklet løsning, selv om disse 
funksjonene muligens ikke helt treffer kommunenes høyest prioriterte behov. Implementerings- og 
forvaltningskostnadene antas også å være lavere for å få grunnleggende integrasjonstjenester på plass. 
Dette kan igjen gi lavere risiko rundt videre utvikling og tilpasning, og gi bedre kontroll over 

livsløpskostnadene for knutepunktet.  
 
Ved kjøp av ferdige løsninger svekkes det offentlige eierskapet og muligheten for sterk påvirkning i 

utviklingen av løsningene. Som følge av dette kan det være vanskeligere å få tilpasset løsningene til 
endrede og nye behov, samt å få løsningen til å samspille med en helhetlig e-helsearkitektur. Valg av en 
pakkeløsning fra en leverandør tilpasset velferdsteknologi vil kunne redusere muligheten for fleksibel 

tilpasning til framtidige muligheter og rammebetingelser. Det kan gjøre det vanskeligere å gjenbruke 
felleskomponenter, og kan derfor bidra til å bygge siloer innenfor den overordnede e-helsearkitekturen. 
 

Velferdsteknologi er foreløpig ikke en integrert del av helsetjenesten – omfanget og utbredelsen er så 
langt ikke stor. Samtidig er den teknologiske endringstakten høy, og digitaliseringen av samfunn og 
næringsliv utfordrer etablerte strukturer og aktører. Dette gjør at usikkerheten rundt valg av teknologi, 
aktører og fremtidige verdikjeder er relativt høy. Det samme gjelder den fremtidige etterspørselen etter 

integrasjonstjenester fra det nasjonale knutepunktet. 
 
Det er to prinsipielle tilnærminger som er vurdert for anskaffelse av en spesifikk pakkeløsning: 

 
- Kjøp av en løsning der leverandøren får betalt for sitt produkt og tilhørende tjenester ved 

etablering. I dette alternativet tar kjøper (her: Staten) hovedrisikoen. 

- Kjøp av en tjeneste der leverandøren ikke får betalt for etableringen, men for sine løpende 
tjenester (f.eks fra tilknyttede kommuner eller leverandører). I dette alternativet tar 
leverandøren hovedrisikoen. 

 
Som nevnt over er det betydelig usikkerhet rundt teknologiutvikling og etterspørsel, noe som gjør at 
usikkerheten tilknyttet en anskaffelse – for begge tilnærminger – vurderes som for høy. 

 
 

2.3. Alternativ B2: Utvikle stegvis basert på behov 
En alternativ tilnærming er å benytte en åpen, skybasert integrasjonsplattform som grunnlag for å 

utvikle enkle behovsrettede integrasjonstjenester. En slik plattform kan typisk leveres av store, 
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internasjonale aktører som tilbyr åpne og skalerbare løsninger på tvers av flere industrier. I en startfase 
vil velferdsteknologiske integrasjonsløsninger bli utviklet på denne plattformen som del av prosjektet, 
med gjenbruk av noen eksisterende komponenter fra for eksempel helsenorge.no. I dette alternativet 

vektlegges det å utvikle inkrementelt og bare ha fokus på de aller viktigste integrasjonsfunksjonene i 
tidlig fase.  
  

Denne type plattform kan tilby stor fleksibilitet og være basis for flere anskaffelser med ulike 
leverandører av spesifikke moduler, samt egenutviklede integrasjonsløsninger med mulighet for ulike 
kommunale tilpasninger (konfigurasjoner) på toppen av plattformen. Dermed kan løsningen utvikles 
stegvis i takt med behov og bruksvolum. Et grunnleggende premiss er at forskjellige leverandører kan 

bidra og levere løsninger på denne plattformen som del av den langsiktige utviklingen av økosystemet  – 
dette forutsetter da at det benyttes en plattform som mange aktører i markedet har kompetanse på.  
 

I tillegg til muligheten for en inkrementell innføring av løsninger for det velferdsteknologiske 
knutepunktet, antas en slik tilnærming å gjøre det enklere å bruke andre offentlige felleskomponenter 
og gjøre tilpasninger til nasjonale arkitekturføringer som er under utarbeidelse.  

 
Eksempler på gjenbruk av tjenester fra felleskomponenter kan være: 
 

• Benytte personvernkomponenten og kommunale grensesnitt som er utviklet til Helsenorge.no.  

• Benytte Kjernejournal som lagringskomponent for egenbehandlingsplaner for medisinsk 
avstandsoppfølging, og videreformidling av medisinopplysninger.  

• Benytte Altinns samtykketjeneste for å «ta med seg» egne velferdsteknologidata som grunnlag 
for ulike typer elektroniske søknader o.l.  

• Benytte tjenester fra FIKS for samspill med det øvrige kommunale tjenestetilbudet, samt hvis 
det skulle være aktuelt å sende ut brev til bruker eller andre berørte aktører.  

 
Ulempen med å ta mer grep om utviklingsarbeidet selv er at det offentlige tar på seg et ansvar som kan 

generere langsiktige utviklings-, drifts- og forvaltningskostnader som kan være vanskelig å 
forhåndsberegne. Det kan bli utfordrende for de aktuelle aktørene å håndtere dette på sikt. Men selv 
om det legges opp til offentlig styring av utviklingsarbeid og forvaltning i en startfase, vil det etter hvert 

være mulig å tjenesteutsette utvikling, forvaltning og/eller drift til en eller flere leverandører i 
markedet. Dette valget gir derfor flere opsjoner for fremtidig utvikling og låser ikke det offentlige til en 
spesifikk leverandørmodell.  
Ulempen med å ta mer grep om utviklingsarbeidet selv er at det offentlige tar på seg et ansvar som kan 

generere langsiktige utviklings-, drifts- og forvaltningskostnader som kan være vanskelig å 
forhåndsberegne. Det kan bli utfordrende for de aktuelle aktørene å håndtere dette på sikt. Men selv 
om det legges opp til offentlig styring av utviklingsarbeid og forvaltning i en startfase, vil det etter hvert 

være mulig å tjenesteutsette utvikling, forvaltning og/eller drift til en eller flere leverandører i 
markedet. Dette valget gir derfor flere opsjoner for fremtidig utvikling og låser ikke det offentlige til en 
spesifikk leverandørmodell.  

 
 

2.4. Oppsummering og anbefaling 
Alternativ A (gjenbruke og tilpasse en eksisterende, nasjonal plattform) har ikke god nok dekning ift 

behovet, samt at forholdene for rask og enkel realisering ikke er til stede i tilstrekkelig grad. 
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Alternativ B1 (kjøpe spesifikk pakkeløsning fra én totalleverandør) er et godt alternativ både når det 
gjeder rask realisering og kostnadsbildet for implementering og forvaltning. Usikkerheten tilknyttet 
teknologiutvikling og etterspørsel vurderes imidlertid som for høy til at dette alternativet kan forsvares.  

 
Det er dermed alternativ B2 (utvikle stegvis basert på behov) som er det anbefalte alternativet. 
Alternativet ivaretar behovet for lave investeringer, lav kompleksitet og rask oppstart best. Det aktuelle 

tekniske løsningsalternativet er verifisert gjennom Oslo kommunes PoC, hvor de i samarbeid mellom 
med Norsk Helsenett har utviklet en knutepunkt-tjeneste med utgangspunkt i eksisterende 
infrastruktur og standard skybaserte tjenester. Alternativet ivaretar også best Digital agendas 
anbefaling om forenkling gjennom kontinuerlig forbedring i små steg. 

 

3. GJENNOMFØRING  

3.1. Gjennomføringsmodell 
Anbefalt gjennomføringsmodell baserer seg på prinsippene «Tenk stort – start smått» og «Lever hyppig 

– skap nytte hele veien». Det fokuseres på inkrementell innføring av høyt prioritert funksjonalitet styrt 
av reelle behov i kommunene. Det gir mulighet til å kontrollere ambisjonsnivå og 
funksjonalitetsomfang, og tilpasse det etter den faktiske etterspørselen fra kommunene. Dermed 

unngås risiko for å kjøpe en overdimensjonert løsning med mye funksjonalitet som ikke tas i bruk, og 
man unngår at fremtidige forvaltningskostnader blir høyere enn nødvendig i forhold til faktisk bruk av 
løsningen.  

 
Modellen baseres på en innledende utviklings- og etableringsfase – heretter kalt «fase 1» eller 
«startfasen» – der enkel grunnleggende funksjonalitet i knutepunktet etableres. Dette vil skje i tett 
samarbeid med utvalgte kommuneprosjekter som til sammen representerer et bredt spekter av 

velferdsteknologileverandører og EPJ-systemer. Figuren under illustrerer foreslått faseinndeling, hvor 
fase 1 avsluttes i et beslutningspunkt for videre veivalg. Figuren viser også hvordan det vil være 
gjensidig påvirkning mellom prosjektet og sentrale aktiviteter / utviklingstrekk i omgivelsene.  
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Det anbefalte realiseringsalternativet (B2) ivaretar rask oppstart og stegvis utvikling av knutepunktet i 
fase 1, men det er viktig å understreke at den valgte tilnærmingen for fase 1 ikke gir føringer for 

gjennomføringen av de etterfølgende fasene. Vurderingen av modell og tilnærming for videre 
gjennomføring vil bli utført som en del av underlaget for beslutning av veien videre høsten 2018.  
 

3.1.1. Rask oppstart 

For å støtte videre utbredelse av velferdsteknologi i kommunene er det viktig at fase 1 kan påbegynnes 
raskt. Det er spesielt to sentrale valg som gjør dette mulig:  

• Norsk Helsenetts avtale for bruk av skytjenester kan benyttes. Det vil med andre ord ikke være 
behov for å gjennomføre anskaffelse av en skybasert integrasjonsplattform i fase 1. 

• Løsningskonsept og erfaringer fra Oslo kommunes proof-of-concept danner grunnlaget for de 
første funksjonene som skal utvikles. 

 
Oslo kommune har i samarbeid med Norsk Helsenett (NHN) utviklet en proof-of-concept (PoC) som 

viser hvilke muligheter som ligger i å benytte eksisterende infrastruktur i helsenettet og standard 
skytjenester for å knytte sammen velferdsteknologi med et kommunalt EPJ-system. PoCen benytter: 
 

• Skytjenester fra standard plattform9 for mottak, omformatering, logging og videreformidling av 
data fra et velferdsteknologisk forsystem  

• Helsenettet som sikker infrastruktur for tilknytning mellom skytjeneste og kommunal EPJ  

• Eksisterende teknisk grensesnitt (API) mot Oslo kommunes EPJ for pleie- og omsorgstjenesten 
 

Løsningen er basert på standardkomponenter i den skybaserte integrasjonsplattformen, som er 
tilrettelagt for å være skalerbar. Tilknytning til helsenettet er basert på veileder fra Norsk Helsenett for 
tilknytning og sikring av skytjenester, og er gjort i samarbeid med NHN. PoCen viser at knutepunktet 

kan realiseres ved hjelp av denne type skyteknologi – en standard verktøykasse med komponenter som 
kan skalere både i funksjonalitet, i antall forsystemer og i antall EPJer. For mer informasjon om PoC, 
henvises det til beskrivelse i eget dokument (se oversikt over relevante dokumenter i kapittel 5). 
 

3.1.2. Stegvis utvikling – bygge erfaring, lære og evaluere 

Gjennom fase 1 opparbeides erfaring med utvikling, implementering og forvaltning av knutepunktet, og 
ikke minst med håndtering av brukere (kommuner) og løsningspartnere (velferdsteknologi - og EPJ-
leverandører). Erfaringene vil gi et sikrere grunnlag for å vurdere framtidig etterspørsel (bruksvolum og 

funksjonalitetsbehov), samt for å vurdere egnede løsningstilnærminger for veien videre . Fase 1 vil også 
gi erfaringsbasert kunnskap som kan være nyttige innspill til andre sentrale aktiviteter – slik som 
helhetlig digitaliseringsarbeid i kommunene, utviklingen av nasjonal e-helsearkitektur samt modeller for 

finansiering og forvaltning av nasjonale felleskomponenter.  
 
Deltakende kommuner i fase 1 kan sammenliknes med såkalte beta-brukere, som får anledning til å 

prøve ut ny funksjonalitet tidligere enn andre, og mulighet til å påvirke utvikling av tjenesten fram til 
lansering av ferdig produkt. Dette innebærer en forpliktelse til aktiv deltakelse, en viss toleranse for feil 

                                                             
9 Den aktuelle plattformen er av typen som gjerne omtales som en skybasert integrasjonsplattform (iPaaS, 
Integration Platform as a Service). For mer informasjon om denne type løsning, henvises det til 
arkitekturdokumentet (se oversikt over relevante dokumenter i kapittel 5). 
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og mangler som oppdages underveis, men gir til gjengjeld betydelig innflytelse i utformingen av 
løsningene. 
 

Fase 1 planlegges å starte høsten 2017. Høsten 2018 gjøres en evaluering av erfaringene så langt, av 
rammer som blir gitt gjennom andre sentrale aktiviteter og modenheten til nasjonal arkitektur og 
felleskomponenter.  Basert på dette utarbeides en revidert realiseringsstrategi og videre 

gjennomføringsplan for knutepunktet.  
 
Evalueringen som gjøres høsten 2018 kan eksempelvis resultere i følgende alternative veivalg: 
 

1. Vi utvider tidsrammen for fase 1 og fortsetter en stund til med samme tilnærming, fordi 
erfaringer og rammer fra annet arbeid fortsatt er mangelfulle . 

2. Vi tilpasser videre realisering av knutepunktet til oppdaterte prognoser for volum- og 

behovsutvikling, samt til nye rammer fra andre sentrale aktiviteter. 
3. Vi beslutter og gjennomfører en styrt avvikling av knutepunktet fordi interessen/behovet ikke er 

stort nok, estimerte kostnader knyttet til utvikling, drift og forvaltning er større enn 

betalingsviljen for bruk og/eller markedet har løst behovet på en annen måte. 
4. Man anskaffer en pakkeløsning (som omtalt i kapittel 2.2) da erfaringene fra fase 1 viser at 

løsningen ikke er tilpasset behovet 

 

3.2. Gjennomføringsplan fase 1 
Fase 1 gjennomføres i regi av det nasjonale velferdsteknologiprogrammet i samarbeid med Oslo 
kommune og Norsk Helsenett. Flere kommuner tas gradvis med i utviklingsløpet. Det vil bli lagt opp til 
at ca. fem kommuneprosjekter bidrar inn i fase 1. Et kommuneprosjekt kan gjerne inneholde flere 

kommuner som samarbeider om felles VFT-løsninger. Utvelgelse av kommuneprosjekter vil gjøres av 
VFT-programmet basert på følgende kriterier: 
 

• Kommunen har inngått avtale med VFT-leverandør og er klare for utrulling til sine innbyggere  

• Kommunen har identifisert klare behov for datautveksling med fagsystem/EPJ  

• Kommunen kan avsette ressurser til å delta i samarbeid med VFT-prosjektet iht prosessen som 
er beskrevet i dette kapittelet 

• Kommunen er villig til å finansiere tilpasninger hos sine leverandører hvis ikke de nødvendige 
grensesnitt allerede eksisterer 

• Det samlede spekter av valgte kommuneprosjekter skal representere et bredest mulig spekter 
av VFT-leverandører og EPJ-leverandører. 

 
Gjennomføringen av kommuneprosjektene vil som nevnt gjøres i regi av det nasjonale 

velferdsteknologiprogrammet, og være bemannet med faste team for å ivareta gjenbruk og sikre 
synergier. Programmet vil sørge for styring og kontroll av arbeidet – samt strategiske forankring mot 
andre relevante aktiviteter som nasjonal finansierings- og forvaltingsmodell. Tentativt vil følgende 

hovedaktiviteter følge hvert kommuneprosjekt: 
 
Behov 

Behovsaktiviteten vil identifisere og prioritere reelle behov for dataflyt mellom VFT-løsning og EPJ. 
Aktiviteten vil også inkludere juridiske og tjenestlige vurderinger knyttet til dokumentasjonsplikt. 
 

Sikkerhet og risikovurdering 
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Omfatter ROS-analyser knyttet til informasjonssikkerhet basert på Normen, og vil bli gjennomført med 
deltakelse fra aktuell kommune, Direktoratet for e-helse og representanter fra leverandør og NHN. 
Videreutvikling av referansearkitektur og spesifikasjon av grensesnitt og funksjonalitet inngår i arbeidet. 

Et sentralt punkt er også muligheter for standardisering og gjenbruk på tvers av kommuner.   
 
Utvikling 

Basert på spesifikasjoner fra ovennevnte aktiviteter utvikles og testet funksjonalitet og grensesnitt.  
 
Drift og forvaltning 
Når spesifisert funksjonalitet er verifisert i tråd med definerte krav settes tj enesten i drift og forvaltes 

videre. Utover løpende drift inngår aktiviteter som feilretting, forebyggende vedlikehold, 
endringshåndtering, brukerservice med mer.  
 

Erfaringer knyttet til utvikling, drift og forvaltning av nye tjenester i knutepunktet skal jevnlig 
rapporteres fra kommunen og deres leverandører. Erfaringene skal bl.a. gi grunnlag for å diskutere 
praktiske betalingsmodeller for videre bruk av knutepunktet etter fase 1.  

 
I figuren nedenfor er det listet opp noen punkter som viser mer i detalj  hva kommunen må bidra med 
og hva kommunen kan forvente å få igjen. 

 

 
 
 

3.3. Prioritert funksjonalitet i fase 1 

I behovsbeskrivelsen i vedlegg 1 er det utarbeidet en bruttoliste av funksjoner for knutepunktet som er 
aktuelle å realisere for å imøtekomme behovene beskrevet i kapittel 1.2. Ut fra dette er det gjort en 
vurdering av hvilke funksjoner som bør implementeres først. Denne prioriteringen er blitt gjort ut fra 
følgende hovedkriterier: 

• Etterspørsel – i hvilken grad vil en gitt funksjon bidra til at det nasjonale knutepunktet tas i bruk 
av kommunene? Hva er estimert volum for bruk? Vil næringslivet ha insentiver for å utvikle nye 
tjenester som bruker knutepunktet? 

• Kompleksitet – hvor vanskelig (teknisk, juridisk mv) er det å realisere en gitt funksjon? 
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• Gevinstpotensial – hvilke gevinster vil utløses dersom vi realiserer en gitt funksjon? Får vi økt 
kvalitet i tjenesten for innbyggere? Forenkler vi hverdagen til helsepersonell? Sparer vi tid?  

 
Følgende funksjoner er foreløpig vurdert til å være viktigst, og er derfor prioritert som innhold i fase 1: 

• Formidle hendelsesdata fra forsystem 

• Automatisk journalføring av hendelser direkte fra forsystem til EPJ 

• Automatisk journalføring av hendelser fra responsløsning til EPJ 

• Formidle varsler/alarmer fra forsystem til responsløsning 

• Overføre bruker- og tjenesteinformasjon fra EPJ til responsløsning 

• Hente tjenesteinformasjon fra EPJ som støtte til vurdering av handlingsalternativer 

• Hente helseinformasjon fra EPJ som støtte til medisinsk vurdering 

• Formidle informasjon til hjemmetjenesten 

• Opprette oppdrag i EPJ 
 
Denne listen vil danne utgangspunktet for arbeidet med behov i kommuneprosjektene. 
Tilbakemeldinger fra kommuneprosjektene kan gi justeringer i denne listen underveis. 

 
 

3.4. Tidsplan fase 1 
Realiseringen i fase 1 vil jobbe etter følgende tidsplan: 

 

 
 
Tidsplanene til de fem kommuneprosjektene er her kun vist illustrativt. Endelige tider for oppstart og 

idriftsettelse må avtales i hvert enkelt prosjekt. 
 

• Mobilisering: Mobilisering er arbeidet med å bemanne teamene og planlegge arbeidet i hver 

aktivitet. Arbeidet med å identifisere aktuelle kandidater og avtale med andre 
kommuneprosjekter starter her.  

• Strategi: Håndtere overordnede strategiske valg i prosjektet basert på dialog med andre 
strategiske aktiviteter i Direktoratet for e-helse, Helsedirektoratet, KS og kommunene.  Drive 
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prosessen for evaluering og justering av strategien for videre realisering av knutepunktet høsten 
2018. 

• Arkitektur og standardisering: Videreutvikle nasjonal referansearkitektur for velferdsteknologi 
og nasjonale spesifikasjoner/standarer for grensesnitt (APIer). Sørge for at dette arbeidet er 

koordinert med andre relevante aktiviteter innen standardisering og arkitektur i Direktoratet for 
e-helse, og med utviklingen i KS og kommuneprosjektene.  

• Kommuneprosjektene: Ved beslutning om oppstart av fase 1 vil kommuneprosjekt 1 (Oslo) 
starte arbeidet med å bygge basisfunksjonalitet på knutepunktet basert på erfaringene fra Oslo  

kommunes PoC. Planen er at en integrasjon mellom Oslo kommunes medisindispenserløsning 
levert av Dignio og Oslo kommunes EPJ (Gerica fra Tieto) gjennom knutepunktet skal 
idriftssettes senhøstes 2017. Det vil videre bli arbeidet med realisering av behov identifisert i 

påfølgende kommuneprosjekter i henhold til hovedprinsippene om gjenbruk. Det vil si det skal  
legges opp til å gjenbruke mest mulig av analyser og implementeringer fra forutgående 
kommuneprosjekter, og alle funksjoner som utvikles skal legges til rette for gjenbruk av andre 

kommuneprosjekter. 

• Utvikle drifts- og forvaltningsfunksjonen: Her inngår løpende aktiviteter knyttet til utvikling 
(koding) av grensesnitt og funksjonalitet i knutepunktet, idriftsettelse av løsningene i 
kommuneprosjektene, løpende drift og de sentrale forvaltningsprosesser, for eksempel 

avtaleforvaltning, feilhåndtering og support. Utvikling (koding) av grensesnitt og funksjonalitet i 
knutepunktet, etter oppdrag fra teamet «Arkitektur og standardisering», vil kreve innsats 
(kompetanse og ressurser) både fra divisjon Utvikling i Direktoratet for e-helse og fra NHN – i 

tillegg til nødvendige bidrag fra kommunene og deres leverandører.  
 
Forvaltningsmodell skal defineres og etableres i denne fasen. Dette betyr å definere hvem gjør hva og 

hvem har ansvar for hva gjennom hele verdikjeden – for hele aktørbildet. Videre må kontrakter 
etableres, tjenestebeskrivelser og prosesser utvikles og beskrives med mer. Aktiviteten skal blant annet 
besvare: 

o Hvilke kontrakter må etableres mellom hvilke parter? 

o Hvordan skal kunder/brukere av knutepunktet håndteres ift brukerstøtte, feilhåndtering mv? 
Hvordan ser prosessene ut? Hvem gjør dette? 

o Hvordan skal bestillinger og tilhørende leveranser håndteres? 

o Hvordan håndtere økonomi for drift og videreutvikling av knutepunktet? Kan det f.eks. etableres 
en modell for bruksbasert betaling (per tjeneste og/eller bruksvolum)? 

o Hvordan følge opp inngåtte avtaler – og hvem gjør dette? 

 
Gjennom fase 1 opparbeides erfaring som bidrar til utvikling av drifts- og forvaltningsfunksjonen. Denne 
erfaringen vil også gi grunnlag for en bedre fundert estimering av løpende drift- og forvaltningskost, og 

behovet for kompetanse og kapasitet i forvaltningsorganisasjonen, for å håndtere en videre 
oppskalering av knutepunktet med flere tjenester og flere brukere (kommuner). 
 

 

3.5. Finansiering av fase 1 
Dette kapittelet omhandler kun finansiering av fase 1. Etter fase 1 legges det opp til at knutepunktet 
finansieres i henhold til modeller som etter hvert vil benyttes på andre felles e-helsekomponenter. En 

form for samfinansiering vil være aktuell modell. Mulige modeller for samfinansie ring vil bli vurdert 
basert på erfaringer og dialog med kommuneprosjektene i fase 1, samt i tråd med det som skjer ift 
finansieringsmodeller for nasjonale e-helsetjenester i regi av Direktoratet for e-helse. Kommunene som 
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er med i fase 1 vil kunne bruke knutepunktet vederlagsfritt ut fase 1. Når fase 1 avsluttes (tidligst i 
årsskiftet 2018/2019) så vil også disse kommunene bli belastet med vederlag basert på valgt modell.  
 

Fase 1 gjennomføres og finansieres som et prosjekt i det nasjonale VFT-programmet med følgende 
prinsipper: 

• Ressurser fra direktoratene (e-helse og Helsedirektoratet) og teknisk utvikling finansieres 
gjennom det nasjonale VFT-programmet 

• Ressurser fra involverte kommuner finansieres av kommunene selv  

• Ressurser fra NHN finansieres av NHN 
 
 

3.6. Kritiske suksessfaktorer 

Kritiske suksessfaktorer for at et nasjonalt knutepunkt skal tas i bruk er definert som: 

• Tilslutning fra kommuner – at mange kommuner opplever at dette imøtekommer deres behov, 
og dermed ønsker å benytte løsningen  

• At vi får etablert nødvendig integrasjon med kommunale EPJ-systemer 

• Tilslutning fra leverandører av velferdsteknologiløsninger – at mange ønsker å kople seg til 

løsningen 

• At løsningen har tilstrekkelig fleksibilitet og endringsevne, slik at den kan videreutvikles i takt 
med utviklingen på velferdsteknologiområdet og kommunenes behov for støtte til 
tjenesteutvikling  

• At løsningen oppleves som pålitelig og sikker 

• At det blir etablert en kompetent og skalerbar forvaltningsorganisasjon som kan håndtere 
forholdet til kundene/kommunene og leverandørene profesjonelt og effektivt 

• At det etableres en betalingsmodell som føles rettferdig i forhold til kommunens størrelse og at 
den ikke bremser viljen til å innføre nye tjenester med nye teknologier i kommunen 

• At løsningen kan støtte seg på og samspille med helhetlige nasjonale arkitekturer for e-helse og 
helhetlige digitaliseringsstrategier i kommuner, utover helsesektorielle behov.  

•  

4. RISIKO 
For at valgt gjennomføringsmodell skal lykkes er vi avhengig av raskt å kunne opparbeide erfari ng 

gjennom fase 1. Gjennomføringstid er derfor den mest kritiske parameteren i tillegg til sikkerhet. Det er 
også viktig at det blir utviklet og satt i drift et visst volum (antall tjenester/integrasjoner og antall 
brukere/kommuner) for at vi skal få nok erfaringsdata. For påfølgende faser, hvor fokus vil være på økt 
bruksvolum, er finansiering en av de største risikoene. Betalingsviljen må være stor nok til at den dekker 

kostnadene knyttet til videreutvikling, drift og forvaltning.  
 
I tabellen under er det listet opp potensielle risikopunkter knyttet til fase 1. Risikopunktene er vurdert 

ut fra sannsynlighet for at risikoen inntreffer og konsekvensen det vil ha for måloppnåelse dersom 
risikoen inntreffer. 
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Nr Risikopunkt 

1 Liten interesse og etterspørsel fra kommunene  

2 Det viser seg vanskelig eller tar lang tid å etablere integrasjon med kommunale EPJ-systemer 

3 Liten interesse fra leverandører av velferdsteknologi – få vil kople seg til knutepunktet 

4 Valgt løsningstilnærming viser seg lite fleksibel, og blir etter hvert vanskelig å videreutvikle og 
tilpasse i takt med kommunenes prioriterte (og mulig varierte) løsningsbehov 

5 Knutepunktet oppfattes ikke å ivareta krav til informasjonssikkerhet i tilstrekkelig grad 

6 Mangelfull forankring hos og forpliktelse fra deltakende aktører 

7 Klarer ikke å styre skalering av forvaltningsorganisasjon 

8 Knutepunktløsningen som utvikles i fase 1 viser seg vanskelig å tilpasse til samspill med 

helhetlige nasjonale arkitekturer for e-helse og helhetlige digitaliseringsstrategier i kommuner, 
utover helsesektorielle behov 

5. UNDERLIGGENDE DOKUMENTER 
Nedenfor er relevante underlagsdokumenter angitt. Disse er å anse som arbeidsdokumenter som vil 
oppdateres løpende.  
 

Nr Tematikk 

1 Behovsbeskrivelse og tilhørende brukerhistorier 

2 Arkitektur og standardisering 

3 Proof-of-Concept (POC) for eVIK 
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6. ORDLISTE 
Dokumentet inneholder en rekke ord og uttrykk som kan være nye og ukjente for noen. Nedenfor 
følger derfor en tabell som gir en forklaring på disse: 
 

Begrep / 
forkortelse 

Betydning Kommentar / utdypende beskrivelse 

Nasjonalt 
velferds-
teknologisk 
knutepunkt – 
knutepunktet  

Navnet / betegnelsen på løsningen 
som skal realiseres. 

Den nasjonale infrastrukturen som skal legge til 
rette for velferdsteknologisk tjenesteutvikling i 
kommunene, gjennom å forenkle og 
standardisere informasjonsflyt mellom 
involverte IT-systemer. 

VFT Velferdsteknologi  

VFT-tjeneste En helse- og omsorgstjeneste som 
benytter en eller flere 
velferdsteknologiske løsninger. 

Eksempler på slike tjenester er digital 
medisineringsstøtte, trygghetsalarm og 
avstandsoppfølging.  

Tjeneste-
mottaker 

Innbygger som mottar VFT-tjeneste.  I denne strategien er det er fokusert på 
velferdsteknologiske tjenester levert fra 
kommunene.  

Tjenesteyter Offentlig instans som yter 
velferdsteknologitjenester til 
tjenestemottaker. 

I denne sammenheng kommuner, eller private 
leverandører som kommunene har delegert 
oppgaven til.  

VFT-utstyr Utstyr som enten installeres i boligen 
til tjenestemottaker eller som 
tjenestemottaker bærer med seg. 

 

Forsystem IT-løsning som utveksler data med 
VFT-utstyr. 

Forsystem inneholder ofte funksjonalitet for 
visning av måledata, alarmer etc. fra utstyret, 
og funksjonalitet for konfigurering av utstyr.  
Kan også inneholde responsløsning. 

VFT-løsning En samlebetegnelse for VFT-utstyr 
med tilhørende forsystem. 

 

VFT-
løsningskjede 

En samlebetegnelse for alle IT-
systemer som bidrar inn i en VFT-
tjeneste. 

I tillegg til VFT-løsninger kan dette for eksempel 
omfatte responsløsning samt fagsystem/EPJ. 

EPJ Elektronisk pasientjournal Elektronisk pasientjournal i helse- og 
omsorgssektoren er vanligvis en del av pleie- og 
omsorgssystemene i kommunene. Andre 
systemer, for eksempel helsestasjonssystemer, 
har også EPJ som del av systemene.  

Respons-
tjeneste 

Funksjon med ansvar for å følge med 
på og følge opp tjenestemottakernes 
situasjon, og iverksette nødvendige 
aksjoner ved behov. Responstjenesten 
bemannes med 
responstjenesteoperatører. 
Responstjenesteoperatørene kan 
være stasjonert på en fysisk lokasjon 
eller være mobile/ute i felt. 

Ansvaret omfatter å motta og følge opp alarmer 
og andre varsler fra velferdsteknologiske 
løsninger, samt håndtere utrykning til 
tjenestemottaker ved behov.  
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Begrep / 
forkortelse 

Betydning Kommentar / utdypende beskrivelse 

Responsløsning IT-løsning som benyttes som verktøy 
for responstjenesten. Kan være en del 
av forsystemet. 

I tillegg til å gi responstjenesteoperatøren 
informasjon om avvikssituasjoner og alarmer, 
skal løsningen innholde funksjonalitet for å se 
relevant informasjon om tjenestemottaker og 
dokumentere hva som ble gjort for å løse 
avvikssituasjonen.  

Medisinerings-
støtte 

En VFT-tjeneste basert på utstyr som 
automatisk varsler bruker om at det er 
tid for å ta medisin, utleverer 
medisinen samt varsler hvis bruker 
ikke har fått utlevert medisin i tide. 

Varsler gis også ved andre typer avvik, f.eks. 
tekniske feil / problemer. Varsler skal følges opp 
av responstjenesten, og vil typisk formidles til 
responsløsningen. 

Trygghetsalarm Bruk av trygghetsalarm baserer seg på 
utstyr som sender ut alarm hvis 
tjenestemottaker har trykket på en 
alarmknapp, eller hvis det gjennom 
ulike typer sensorer er identifisert 
avvikssituasjoner (f.eks. at 
tjenestemottaker har falt, vætet 
sengen, gått utenfor definert område 
etc.) 

Alarmene skal raskt nå frem til en 
responstjenesteoperatør som kobler opp en 
taleforbindelse til tjenestemottaker og vurderer 
behov for videre aksjon. Tjenesten skal 
håndteres som en akutt-tjeneste. 

Avstands-
oppfølging 

En VFT-tjeneste basert på 
teknologiløsninger for medisinske 
egenmålinger, typisk i form av en app 
(på nettbrett eller mobil) som 
kommuniserer med ulike typer 
måleutstyr / sensorer. 

Denne typen tjeneste er basert på ulike former 
for egenrapportering, i tillegg til egenmålinger 
benyttes som regel også elektroniske 
spørreskjema som del av app-løsningen. 
Tjenesten omfatter oppfølging av bruker i form 
av samtaler over telefon - dette kan være avtalt, 
planlagt oppfølging fra tjenestens side eller ved 
mer ad hoc henvendelser fra bruker. Tjenesten 
er ikke en akuttjeneste, ved behov for 
øyeblikkelig helsehjelp benyttes de ordinære 
kanalene – sykehus eller legevakt. 

Plattform I dette dokumentet omtaler vi en del 
former for IT-løsninger som 
«plattformer». Denne type løsning 
tilbyr gjerne en del grunnleggende 
funksjoner som gjør det enklere å 
bygge nye løsninger basert på 
plattformen, enn å bygge nye 
løsninger fra bunnen av. 

Altinn er et eksempel på en offentlig IT-
plattform. 

Integrasjons-
plattform 

En IT-plattform som tilrettelegger for 
å knytte sammen ulike IT-løsninger 
gjennom å etablere integrasjoner. 

En integrasjonsplattform vil typisk ha støtte for 
å tilrettelegge for kommunikasjon med ulike 
typer løsninger 
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Begrep / 
forkortelse 

Betydning Kommentar / utdypende beskrivelse 

Økosystem Et økosystem der flere parter 
samhandler og deler informasjon med 
hverandre for å levere tjenester. 
Partene kan være offentlige og private 
aktører – samt innbyggeren selv.  

Større økosystemer vil kunne hjelpe innovative 
spissede løsningsleverandører raskt inn i et 
marked ved at økosystemets markedsposisjon 
og infrastruktur kan gjenbrukes. I økosystemet 
er eier av kjernen og løsningsleverandører 
avhengige av hverandre. Løsningsleverandører 
kan operere innen flere økosystemer samtidig. 
Et eksempel på plattformbasert økosystem er 
Apples plattform for app-utvikling. Innenfor 
dette store økosystemet dannes det mindre, 
mer spesialiserte økosystem – bl.a. for helse10. 

 

 

                                                             
10 Se f.eks. https://www.apple.com/researchkit/  

https://www.apple.com/researchkit/

