
NUFA
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Thon Hotel Arena, Lillestrøm



Nye representanter i NUFA

 Timoleon Papas, Nasjonal IKT



Side 3

Saker 5.september – Strategi-, portefølje- og forvaltningsprosessen: Ansvarlig Ca.varighet

Orientering fra Direktoratet for e-helse:
• NEO - Karl

• Nasjonal helse- og sykehusplan - Mona

Inga Nordberg
15 min 

10:00-10:15

Prosjekt Førerrett v/EPJ løftet
• Orientere om det pågående arbeidet ved etablering av en digital grunnstruktur for å støtte applikasjoner og tjenester via 

SMART on FHIR standarden i EPJ i tillegg til mulighetene dette gir.

Vidar Eltoft
15 min

10:15-10:30

MF Helse
• Status på helse sitt arbeid ifbm modernisering av folkeregisteret i Norge og informere om plan om utprøving av elektronisk 

melding om dødsårsak. Drøfte utvalgte tema.  

Rune Røren
30 min

10:30-11:00

EIEJ:
• Status for arbeidet med nasjonal kommunal løsning og plan for forprosjektet

Idunn Løvseth Kavlie
30 min

11:00-11:30

Lunsj 11:30-12:15

Målbilde og veikart grunnmur
• Status for arbeidet med definisjon målbilde og veikart for nasjonal grunnmur 

Vidar Mikkelsen og Helge 

Bjertnæs

45 min

12:15-13:00

FIA Data- og dokumentdeling
• Orientering om arbeidet med å utrede modell for tilgangsstyring på tvers av virksomheter

Erik Hedlund
30 min

13:00-13:30

Pause 13:30-13:40

Kodeverk og terminologi
• Orientering om valg av SNOMED CT som felles standardisert terminologi i Norge

• Faglig tilslutning til innføringsstrategi for SNOMED CT nasjonalt etter endt utprøvnings-periode høsten 2019

Alfhild Stokke
50 min

13:40-14:30

Porteføljestyringsprosessen
• Gruppeoppgave på prioritering

Siv Ingebrigtsen og 

Elisabeth Larsen Rogne

60 min

14:30-15:30

Pause 15:30-15:40

Enhetlig Virksomhetsstruktur
• Orientere om enhetlig virksomhetsstruktur som er et tiltak for å økte datakvaliteten på virksomhetsinformasjon i Grunndata, 

Ronny Holten
20 min

15:40-16:00

Konseptfase klinisk kunnskapsstøtte
• Presentasjon prosjektmandat og –planer, underbygget av relevante funn fra Nasjonalt senter for e-helse forskning. Ønsker 

innspill til innretning av prosjektet

Nasjonal IKT
60 min

16:00-17:00



Side 4

Saker 6.september – Innspill til utviklingstrekk 2019 Ansvarlig Ca.varighet

Velkommen til Strategidagen

Status strategiprosessen – hva er nytt siden sist?

Divisjon Strategi

Strategikontoret v/Irene Olaussen

20 min

08:00 - 08:20

Arbeidet med Utviklingstrekk – hva og hvordan Følge med v/Kari Grimholt
10 min

08:20 - 08:30

Inspirasjon og faglig påfyll

• Hva vil prege fremtidens primærhelsetjeneste?

• Chatbots i psykisk helsearbeid

Helsedirektoratet – Svein Lie

Sintef – Marita Skjuve

08:30 - 09:00

09:00 - 09:30

Pause 09:30-09:40

Inspirasjon og faglig påfyll (fortsatt)

• Verdien av helsedata

• Kunstig intelligens –hvordan kan det brukes og hva er utfordringene

• Kunstig intelligens i kommunehelsetjenesten

• Pasientens bruk av digital teknologi 

Oslo Cancer Cluster – Ketil Wideberg

NSE – Stein Olav Skrøvseth

Oslo kommune – Madelene Stolpe

Diabetesforbundet – Sverre Uhr

09:40 - 10:10

10:10 - 10:40

10:40 - 11:05

11:05 - 11:30

Lunsj 11:30-12:15

Gruppearbeid basert på utvalgets innspill av trender og utviklingstrekk Fasilitator/referent for hver gruppe 60 min

12:15-13:15

Pause 13:15-13:30

Oppsummering av gruppearbeidene

Diskusjon av resultatene

Fasilitator for hver gruppe oppsummerer 

resultat av gruppearbeid

45 min

13:30-14:15

Oppsummering og neste skritt
15 min

14:15-15:00



SLIDO

 Gå inn på slido.com

 Tast inn eventkode: #4391

 Skriv inn navnet ditt oppe i høyre hjørne

 Tast inn ev spørsmål du må ha i løpet av presentasjonene ☺

Side 5



Sak 23/18:
Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt 

godkjenning av referat fra møte 25 - 26.april 2018

NUFA 5.-6.september 2018

Ønsker under eventuelt?



• NUFA godkjenner innkalling og dagsorden

• NUFA godkjenner referat fra møtet 25-26.april 2018



Sak 24/18:
Orientering fra Direktoratet for e-helse

NUFA 5.-6.september 2018



Orientering fra Direktoratet for e-helse

Nasjonal helse- og sykehusplan

1

2

Etableringen av nasjonal tjenesteleverandør



Ny e-helseorganisering og etablering av 
Nasjonal tjenesteleverandør

5. september 2018



2. mars 14. 
sep

Oppdraget

23. mars 23. mai

Løyperapport

Detaljene –

Etableringsplanen, HR-løpet

Opprinnelig plan

7. juni

Mulig 

regjerings-

behandling?

Siktemål: 2019



2. mars 14. 
sep

Oppdraget

23. mars 23. mai

Løyperapport

Detaljene –

Etableringsplanen, HR-løpet

Sektoren gir tilbakemelding på «work in progress» 24. april 
i Nasjonalt e-helsestyre (NEHS)

7. juni24. april

NEHS Siktemål: 2019



To steg-strategien av 28. mai

Side 13

Steg 1: 

> Etablere en tjenesteleverandør med 

dagens finansierings- og 

styringsmodeller 1. jan 2019

Steg 2: 

> Videre arbeid med nye styrings- og 

finansieringsmodeller til 2020 slik at 

det blir tilstrekkelig tid til forankring 

på tvers i sektoren. 



Utgangspunkt i Norsk Helsenett. Dagens nasjonale e-helseløsninger i 

direktoratet og dagens portefølje i Norsk Helsenett.
1

Bestillinger på nye nasjonale e-helsetjenester administreres av 

direktoratet
4

Statsforetak med HOD som eier. For KS/kommunesektoren foreslås 

nye styringsmekanismer hvor innflytelse på tjenesteleverandøren utøves. 
3

Økt grad av samfinansiering for forvaltning, drift og vedlikehold av 

nasjonale løsninger. Myndighetsoppgaver sentralfinansieres.

Med forbehold om juridiske avklaringer, anbefales tjenesteleverandøren 

etablert fra 1. januar 2020. 

5

6

Helseplattformen og Nasjonal kommunal løsning vurderes ikke i denne 

omgangen. 
2

Hva har vi kommet frem til?

 Versjon 099 levert 31. august

 Versjon 1.00 kommer denne 

uken – kvalitetssikring i KS 

og i HOD

 Utsatt innsyn i 2 uker

 Prosjektet i direktoratet, slik 

det er rigget nå, har begynt 

demobilisering



Hva har vært mest diskutert i prosessen?

Styring og 
samstyring

Finansiering

Juridiske 
problemstillinger

Hva skal 
tjenesteleverandør 

ha ansvar for?

Kostnader ved 
omstilling

Direktoratets rolle 
som bestiller

Vi har modnet vår forståelse av 

aktørenes behov for reell 

samstyring og innflytelse. 

Særskilt kommunesektoren!

Prinsipper om økt 

samfinansiering vs. 

reelle 

beløpsdiskusjoner

SF eller AS? 

Konkurranseretten

Personvern. 

Dataansvaret?

Økte varige kostnader 

som følge av tiltaket vs

effektivisering av ny 

virksomhet?

Hva med 

Helseplattformen og 

Nasjonal kommunal 

løsning?

Kan ikke sektoren ha 

kontakt med tjeneste-

leverandøren? JODA!
Forutsetter en utvikling i 

kommunesektoren 



Orientering fra Direktoratet for e-helse

Nasjonal helse- og sykehusplan

1

2

Etableringen av nasjonal tjenesteleverandør



Helse- og omsorgsdepartementet

Norsk mal: Startside Alternativ 1

Helse- og
omsorgsdepartementet

NUFA  5. september 2018

Mona Holsve Ofigsbø

Helse- og omsorgsdepartementet

Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023



Helse- og omsorgsdepartementet

Norsk mal:Tekst med kulepunkter

Planen skal være regjeringens operative redskap for å realisere 

en bærekraftig helsetjeneste



Helse- og omsorgsdepartementet

Norsk mal:Tekst med kulepunkter

Mange veier til bærekraft

19

Ressursbruk i 
helsetjenesten i 

dag

Nødvendig og 
effektiv 

ressursbruk

Ineffektivitet

Overforbruk

Pasientskader

Frigjøre disse 

ressursene for å 

øke kvalitet og 

tilgjengelighet

2020-2023



Helse- og omsorgsdepartementet

Norsk mal:Tekst med kulepunkter

20

Regional 
Utviklingsplan 

X
Skal gi en helhetlig og 

strategisk ramme



Helse- og omsorgsdepartementet

Norsk mal:Tekst med kulepunkter

21

Hvor vil vi? Hva må til? Regne på det
2 3 4 5

Gjennomføre

✓ A

✓ B

✓ C

✓ D

✓ E

✓ F

Holder ikke å tro 

eller håpe, må 

sannsynliggjøre at 

medisinen vil virke

Samhandling

Teknologi

Kompetanse

Hva er 

problemet?

1

Eksempel:

Hvordan skal vi gå til verks?

• Finansiering

• Regulering

• Styring

• Organisering

• Normering etc



Helse- og omsorgsdepartementet

Norsk mal:Tekst med kulepunkter

Prosess

Planlegge
Utrede/ 
dialog

Skrive 
melding

Beslutte

Høst 2017 2018 Vår 2019 Høst 2019

Gjennomføre

2020 -

RHF

Etater

Kommune

Pasienter

Personell



Innspill til Nasjonal 
Helse og Sykehusplan 
2020-2023

19.09.2018 Prosjektgruppe RHF



Bakgrunn for arbeidet

• De regionale helseforetakene er bedt om å bistå Helse- og 
omsorgsdepartementet i arbeidet med en ny Nasjonal helse-
og sykehusplan (foretaksmøtet 16. januar 2018)

• De regionale helseforetakene skal levere innspill til 
planarbeidet knyttet til områdene teknologi, helhet og 
sammenheng, kompetanse og psykisk helsevern. 

• Konsekvenser for bærekraft av ulike tiltak skal beregnes ved 
hjelp av de regionale helseforetakene sine felles 
framskrivningsverktøy. 

• Det skal legges til grunn at de regionale helseforetakene skal 
samarbeide om å løse oppgaven, og det skal være tett dialog 
mellom departementet og regionale helseforetakene i 
planarbeidet.



Målet

• Innspillene knyttet til de fire temaene skal bidra til å gi 
svar på hvordan pasientenes helsetjeneste skal 
realiseres innenfor en spesialisthelsetjeneste som er 
bærekraftig på lang sikt



Prosjektmandat

Prosjektet skal 
• Identifisere sentrale utfordringer og muligheter 

innen det gitte temaet.
• Beskrive et konkret målbilde for det gitte temaet 

både på kort (nærmeste fire-årsperiode) og lang 
sikt (2035).

• Identifisere gapet mellom målbildet og dagens 
status innen området/identifisere risikofaktorer for 
manglende måloppnåelse.

• Identifisere prioriterte tiltak både på nasjonalt og 
regionalt nivå for å realisere målbildet. 

• Gjennom framskrivninger vise hvordan tiltakene 
konkret vil kunne bidra til å sikre en bærekraftig 
utvikling av helsetjenesten.



Prosjektmandat

Innspillene fra RHF-ene til ny Nasjonal helse- og sykehusplan 
vil bygge både på
• De regionale utviklingsplanene som skal ferdigstilles i 

2018 (og som bygger på eksisterende Nasjonal helse- og 
sykehusplan (2016 – 2019))

• Utfordringer og løsninger som sikrer en bærekraftig 
helsetjeneste som går ut over eksisterende føringer i 
gjeldende Nasjonal helse- og sykehusplan.

Generasjonsperspektivet



Prosjektorganisering

• Arbeidet er organisert i fire tema. 

• Hovedansvaret for arbeidet med de ulike temaene er 
fordelt slik (jf. AD-møtesak 004-2018)

a) Teknologi; Helse Sør-Øst RHF

b) Helhet og sammenheng; Helse Midt-Norge RHF

c) Kompetanse; Helse Vest RHF

d) Psykisk helsevern; Helse Nord RHF



Prosess og arbeid så langt

• Det er opprettet en prosjektgruppe med representanter 
fra KTV/KVO, regionale brukerutvalg og alle regionale 
helseforetak, for hvert av temaene

• Dialogmøter er satt opp med flere statlige etater, 
kommuner og ulike fagforbund for innspill

• Prosjektet har gjennomført en samling med fokus på å 
finne sammenheng i innhold og trekke de store linjene 
fra utviklingsplaner som er utarbeidet av 
helseforetakene

• Det pågår arbeidsmøter i prosjektgruppene og dialog 
mellom prosjektgruppene

• Frist for leveranse av innspill til Helse- og 
omsorgsdepartementet er 1. februar 2019



Hva er det beste som 
kan skje?

• Pasientens helsetjeneste bruker 
moderne teknologi på en effektiv 
måte til å

✓ Registrere og dele 
informasjon på en enkel og 
sikker måte og samarbeide 
om pasienten der 
pasienten er

• Behandlere og pasienter bruker 
teknologisystemer som de blir glade 
av

• Pasienter, behandlere og 
helseledere er premissgivere for 
teknologi som brukes i helsehjelp

Historie («drømmen») Utvalgte 
problemstillinger

• Deling av informasjon er enkelt, 
sikker deling av informasjon er 
vanskelig

• Ressurskrevende å tilpasse 
teknologisystemer slik at 
behandlere og pasienter får 
støtte til samvalg og 
standardiserte 
behandlingsopplegg

• God helseteknologi er sømløst 
integrasjon av IKT, elektroteknikk 
og elektromedisinsk teknikk som 
er enkel å bruke

• Lovverk og finansiering ikke 
optimale for å utnytte 
kapasiteten i moderne teknologi 
eller bruke funksjonaliteten til 
nye måter å levere helsetjenester 
på

Utvalgte 
tiltaksområder

• Nasjonal strategi for 
samhandlingsarkitektur på tvers 
av forvaltningsnivå og 
kompetansegrupper

• Standardisering av helsedata
• Innføre medisinsk 

avstandsoppfølging
• Samhandle og dele 

helseopplysninger
• Samvalg
• Samhandling på tvers av 

nivå og 
helsepersonellgrupper

• Spesielt fokus på de som 
har størst behov for 
behandling

• Modernisere plattform og 
infrastruktur og forsterke 
endringsevne

Teknologi



NUFA tar sakene til orientering.



Sak 25/18: Prosjekt Førerrett v/EPJ løftet

Vidar Eltoft

NUFA 5.-6.september 2018



Digital Førerettsforvaltning

Applikasjoner i EPJ



Yrkessjåfør 

bestiller time for 

helse-

undersøkelse

Prosess for fornyelse av førerkort

Fastlege 

gjennomfører 

helse-

undersøkelse og 

utsteder 

helseattest

Vegvesenet 

mottar 

oppsummering av 

helseattest

Vegvesenet 

sender et varsel



■ Baseres på internasjonal standard (SMART on FHIR)

■ Overordnede mål:

• Raskere realisering av ny funksjonalitet i EPJ

• Felles applikasjoner over flere EPJ leverandører

• Øke innovasjon for nye funksjoner i EPJ

■ SMART on FHIR gjør det mulig: (på en standardisert måte)

• Integrere / starte webapplikasjoner i EPJ

• Overføre kontekst fra EPJ til en webapplikasjon

• Behandle journalinformasjon fra EPJ i en webapplikasjon

40

Konsept for «applikasjoner i EPJ»



■ SMART webapplikasjon som måler viser vekstkurven til et barn

41

Eksempelapplikasjon; Vekstkurve

EPJ

Applikasjoner

Pasient-

data i 

lokal EPJ



■ SMART webapplikasjon som benytter en ekstern tjeneste for å beregne 
risiko for pasient

42

Eksempelapplikasjon; Kalkulator

EPJ

Applikasjoner

Pasient-

data i 

lokal EPJ

Ekstern støttetjeneste



■ Hvordan vise tilgjengelige applikasjoner i EPJ

■ Overføre pasientkontekst til SMART applikasjon

■ Tilgang til pasientinformasjon i EPJ fra SMART applikasjon

■ Hvordan integrere med HelseID og eksterne tjenester

■ FHIR profilering og standardisering

■ Dialog med EPJ leverandørene

43

Prosjektet arbeider nå med bl.a.:

EPJ

Applikasjoner

Pasient-

data i 

lokal EPJ

Ekstern støttetjeneste





• NUFA tar saken til orientering og ber prosjektet ta med innspill i det videre 

arbeidet.



Sak 26/18 :
Modernisert Folkeregister (MF Helse)

Rune Røren og Marit Kristin Larsen Harr 

NUFA 5.-6.september 2018



■ Bakgrunn og status

■ Utprøving av melding om dødsfall og dødsårsak

■ Konsument

47

Agenda



Fra 1905 til i dag

1905 –

frivillig

folkeregistrering

1946 –

obligatorisk

folkeregistrering (Lov om 

folkeregistrering)

1964 –

innføring av 

fødselsnummeret

1978 –

d-nummer for sjømenn

1992 –

dagens DSF 

systemløsning 

(stormaskin)

Medio 1990-årene – utvidet 

bruk av d-nummer

Dagens tekniske 

løsning ser dagens 

lys



NYE FORRETNINGSPROSESSER OG ARBEIDSRUTINER

SAKSBEHANDLING TILGJENGELIGGJØRING

NY TEKNISK LØSNING MED ELEKTRONISKE GRENSESNITT OG ARBEIDSFLATER

NY LØSNING TILPASSET NY LOV OG FORSKRIFT
AUTOMATISERING

AUTOMATISERTE / MANUELLE 

KONTROLLER

INNSYN FOR 

BORGERE

PUBLISERING /

DISTRIBUSJON

PRODUSENTER KONSUMENTER

+ + +

Moderniseringen - mer enn å sette strøm på 
papir

13 store produsenter

6 departementer og  

underliggende 

virksomheter

Over 20 000 virksomheter

Rundt 450 kommuner og fylkeskommuner

Store sektorer som bank, finans og energi

Folkeregistermyndigheten i 

Skatteeetaten



Hva omfatter moderniseringen?

Fødsel

Innflytting

Navn

Relasjoner (familie, sivilstand, vergemål)

Flytting og adresseendringer

Utflytting

Dødsfall

Identitetsforvaltning
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d
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F
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m
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d
e
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Tverrgående områder

D-nummer tildeling

50



51

Modernisert Folkeregister gir gevinster i flere sektorer som 
avhenger av hverandre

Konsumenter: Henter ut og benytter opplysningerProdusenter: Sender inn opplysninger

2150



52

MF Helse: Tjeneste- og Migreringsstrategi for sektoren

31.12.2019 - Skatteetatens MF Prosjekt avsluttes
31.12.2019 - DSF avsluttes 
31.12.2021 - DSF filformat avsluttes

Skatteetaten – tjenestestrategi Mål: Enhetlig bruk av oppdatert folkeregisterinformasjon i helse- og 

omsorgssektoren 

Dagens tjenester fra PREG planlegges opprettholdt til 31.12.2021 

• Oppslag

• Hendelser / Vasketjenester

Ny Persongrunndata tjeneste

FREG – som del av Persongrunndata i 2019

Tjenester basert på konklusjoner fra konsumentkartlegging

• Oppslag

• Hendelser/Vasketjenester

• Konsum etter hjemmel

Kartlegging og spesifisering av tjenester i 2018/2019

Formålet til prosjektet MF Helse konsument er 

å lage grunnlaget for konsumenttjenestene i sektoren. 



Mange samarbeider for å nå målene

 HOD har fra 2016 gitt Direktoratet for e-helse oppdrag å koordinere 
arbeidet med modernisering av Folkeregisteret i helse- og 
omsorgssektoren

 Felles samarbeidsprogram for modernisering av Folkeregisteret i helse-
og omsorgssektoren - MF Helse

 Deltagelse fra sektoren for å sikre gjennomføringskraft 
 Prosjekt MF Helse SPHT (NIKT) ansvar for innføring i spesialisthelsetjenesten 
 Prosjekt MF Kommune Helse (KS) ansvar for innføring i kommunal sektor
 Andre sentrale samarbeidsaktører; Helsedirektoratet, Norsk Helsenett, 

Folkehelseinstituttet

 Aktørene har selv ansvar for å ta i bruk modernisert folkeregister i 
samarbeid med sine leverandører

 Direktoratet for E-helse etablerer gjennom MF Helse prinsipper og 
rammer for å ta i bruk modernisert folkeregister. F.eks er bruk av Helsenett 
en rammebetingelse

53
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MF Helse | Overordnet plan

2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022

høst vår høst vår høst vår Høst vår Høst vår høst vår

Konseptfase 

Planfase 

Gjennomføring

Melding om dødsfall 
Utvikling Utprøving

Melding om fødsel
Utvikling Utprøving

Konsument
Utvikling 

#1

Utprøving 

#1

Utvikling 

#2

Utprøving 

#2

Dagens folkeregister (DSF) 

Modernisert folkeregister (MF)

Planlegge 

(5 spor)
Innføre (moderniserte) tjenester

Innføre nye tjenester

Innføring

Innføring



MF Helse | Status
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MF Helse | Risiko

56



Hva endres når «Legeerklæring om dødsfall / dødsårsak»  blir 
digitalisert? 

 Fra 3-lags papirskjema (skjema 1025B) til elektronisk 

 70% fra kommunale enheter og fastleger

 30% fra sykehus

 Dødsfall meldes direkte fra lege til Folkeregisteret (Skatt)

 Rask tilgjengeliggjøring for samfunnet

 Dødsårsak meldes direkte til Dødsårsaksregisteret (FHI)



1. Ingen integrasjon 2. Lett integrasjon 3. Tett integrasjon

Alternative løsninger for aktørene



Bruk av det moderniserte Folkeregisteret

MF Helse Konsument



Nåsituasjon

60

Skatt 

Helse

• Ingen enhetlig distribusjon eller bruk av 

Folkeregister opplysninger

• Mange kopier i inntil 6 ledd

• Flere potensielle «master» kilder

• Ikke klart hvem som sitter på «sannheten» til 

enhver tid

• Ulik grad av tilleggsinformasjon i de forskjellige 

kopiene

• Manglende enhetlig informasjonsmodell på tvers 

av sektoren



61

Distribusjon nåsituasjon skisse

DSF

Evry Preg

HSØ kopi

HM-kopi

HV-kopi

HN kopi 

Kommuner 
Systemer

DIPS*10

Fagsystemer
Uten int. m DIPS

Fagsystemer
med int. m DIPS

1 g/døgn

DVD/ FTP > 1g / døgn

1 g/døgn 

Oppslag rett mot Evry
fra applikasjonene
Vasker data i de enkelte system 
periodisk
- ulikt for hver kommune

1 g/døgn

1 g/døgn

Fagsystemer

1 g/døgn
Fagsystemer

Uten int. m DIPS

PAS Fagsystemer

1 g/døgn

1 g/døgn 

FHI kopi 

E-helse
løsninger

Kjernejournal, e-resept, helsenorge.no, fastlege, HPR

Hdir
løsninger

NHN
løsninger



SKD - Tjenestestrategi
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Anbefaling – distribusjon via lokal sektorkopi
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FREG FREG Kopi

Info
plattform

Umiddelbart

Umiddelbart

Umiddelbart

HSØ kopi

HV-kopi

HM-kopi

HN kopi 

Kommuner

Distribusjon fremtidig situasjon - skisse

Preg

Umiddelbart



Anbefaling: egen informasjonsplattform for helsesektoren

65

• Fra fragmentert til enhetlig konsum i hele 

sektoren

• Fra kopiering i mange ledd til oppslag og 

hendelser direkte mot 

Informasjonsplattformen

• Fra sjelden oppdatering til nær 

sanntidsoppdatering

• Dagens tjenester opprettholdes inntil annet er 

avtalt, og nye tjenester kommer i tillegg

• Øke verdi ved å koble på annen 

persongrunndata relevant for helse, f.eks felles 

hjelpenummer



Web 

Fødsel

Sammenstilling, transformasjon og validering

Tilgangsstyring, aggregering, logging, sporing

…FREG (SKD) …

Meldingstransport Standardisering
Informasjonstjenester

Persongrunndata mm
Behandlingsregler Sikkerhet«sektorens 

informasjon

plattform»

«sektorens 

informasjon

sett»

…
«eksterne 

informasjon 

sett»

HelsepersonellInnbyggere Forskere Myndigheter Næringsliv

Nasjonale e-helse løsninger Helse og Omsorg generelt (Spesialist og kommune) Helseanalyse plattform

Tilgjengelig 
gjøring

Rapportering 
og 

publisering

Analyse

Forsker 
tjenester

Web EPJ Fagsystem

EIEJ

eresept
Kjerne-
journal

Helsenorge.n
o

FREG - kopi …FREG - helse …

Informasjonsplattformen (Konsument)

Tjenestetilbud levert via Helses Informasjonsplattform 

sikrer;

 Enhetlig informasjonsgrunnlag for sektoren

 Innhold og tjenester tilpasset sektorens behov

 Omfattende sikkerhets- og SLA krav som støtter 

oppunder sektorens krav til tilgjengelighet og 

konfidensialitet

Felles informasjonsmodell persongrunndata



Persongrunndata er en del av «Grunnmuren»

67



Hva må gjøres?

68

• Moderniseringen i regi av SKD er i full gang

• Tjenester kun tilgjengelig på modernisert plattform fra 2022

• Forberedelse – i alle virksomheter

• Økende aktivitetsnivå – i prosjektet som for hele sektoren

• Samordningsoppgaver i MF Helse

• Vel så store oppgaver hos dere der ute

• Kartlegge og forstå egen bruk og behov

• Legge om til å bruke modernisert Folkeregister

MF Helses ambisjon: bygge plattformen, informere og samordne

– men innføringsansvar hos den enkelte virksomheten 



Fokus i høst – forberede i mange dimensjoner

69

• Interessenter

• Beskrivelse av tjenestene – starter med as-is

• Dialog med sentrale aktører på leverandørsiden 

(NHN, SKD, Evry)

• Foredle og forankre konsept 

• Beskrivelse av løsning – design

• Strategi for løsningsrealisering

• Dialog med konsumenter - kartlegging

• Kommunikasjonsstrategi



➢ Informasjonsmodell og tjenester som utvikles og tilrettelegges dekker ikke 
sektorens behov

➢ Ikke kontroll over kvalitet og bruk av persongrunndata

➢ Ikke tilgang til folkeregisteropplysninger når dagens Folkeregister (DSF) fases ut

• Ikke entydig identifisering av pasienter
• redusert kvalitet i helsetjenester og redusert pasientsikkerhet

• Ingen tilgang på ny og oppdatert pasientinformasjon vil medføre merarbeid

➢ Ikke mulig – eller vanskelig - å nyttiggjøre seg av ny informasjon (nye 
informasjonsfelter) og nye tjenester

➢ Ytterligere konsekvenser for tid, kost, kvalitet og gevinster for nasjonale 
prosjekter og programmer som:

• «Én innbygger - én journal»

• Helseplattformen

• Helsedataprogrammet

• ++

70

Konsekvenser ved at dagens plattform ikke vil være 
tilgjengelig for sektoren om 3,5 år



Vedtak

• NUFA tar saken til orientering

• Programmet tar med innspillene inn i det videre arbeidet



Sak 27/18: Én innbygger – én journal
Konseptvalgutredning nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste

NUFA

5. september 2018



Bakgrunn for konseptvalgutredning av nasjonal kommunal løsning
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Meld. St. 9 Utredning 

én innbygger –

én journal

Helseplattformen Veikart for realisering av én 

innbygger – én journal

• Helsepersonell skal ha enkel 

og sikker tilgang til 

pasientopplysninger

• Innbyggere skal ha tilgang på 

enkle og sikre digitale 

tjenester

• Data skal være tilgjengelig for 

kvalitetsforbedring, 

helseovervåking, styring og 

forskning

• Målbilde og utviklingsretning: 

en felles nasjonal løsning for 

helse- og omsorgstjenesten

• Startpunkt: en felles, nasjonal 

løsning for kommunale helse-

og omsorgstjenester

• Nasjonal styring

Helseplattformen får i oppdrag 

å være et regionalt 

utprøvingsprogram for det 

anbefalte nasjonale målbilde og 

et mulig startpunkt for en felles 

nasjonal løsning for kommunal 

helse- og omsorgstjeneste 

KVU nasjonal 

kommunal løsning

Målet om én innbygger – én 

journal bør realiseres gjennom 

tre strategiske og parallelle 

tiltak:

• Etablere Helseplattformen i 

Midt-Norge

• Etablere nasjonal løsning for 

kommunal helse- og 

omsorgstjeneste

• Videreutvikle eksisterende 

løsninger i spesialist-

helsetjenesten i Nord, Vest 

og Sør-Øst

2005-2011 2012-2013 2015 2016 2017 2018



Bakgrunn for Direktoratet for e-helse sin anbefaling
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Meld. St. 9 (2012-2013)

• Helsepersonell skal ha enkel 

og sikker tilgang til 

pasientopplysninger

• Innbyggere skal ha tilgang på 

enkle og sikre digitale tjenester

• Data skal være tilgjengelig for 

kvalitetsforbedring, 

helseovervåking, styring og 

forskning

Ambisiøse mål Nytenkning og sammenfallende 

behov i kommunesektoren

Tydelige forventninger 

fra pasienter og brukere

Prosjektet har i 2017 og 2018 samarbeidet 

tett med KS og 4 kommunegrupper med til 

sammen 44 kommuner. 

Prosjektet har hatt egne møter med 

pasient- og brukerorganisasjoner 

og de har deltatt i møter med 

kommunegruppene.

Leverandør-

markedet

Fragmentert leverandørmarked 

med økt internasjonal 

konkurranse.

Utvikling mot mer klinisk arbeids-

støtte, strukturerte informasjons-

modeller og funksjonalitet for 

innbygger.

Stor utfordring med interopera-

bilitet mellom ulike løsninger. 



Fremskrevet vekst i ulike kommunale helse- og omsorgstjenester
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Fastlege

12 000 000  14 600 000 konsultasjoner

4000  4700 fastleger

Legevakt

1 180 000  1 380 000 konsultasjoner

Helsetjenester i hjemmet

205 000  340 000 unike brukere

70 000  115 000 sysselsatte

Langtidsopphold

28 000  37 000 (unike) brukere

44 000  58 000 sysselsatte

Korttidsopphold

8000  13 400 (unike) brukere

18 000  32 000 sysselsatte

Helsestasjon / Skolehelse

950 000 1 070 000 «konsultasjoner» helsestasjon

4 400  5000 sysselsatte

I tråd med politiske mål om at flere skal bo hjemme lengre, 

er antallet brukere med langtidsopphold (institusjon) 

begrenset til 37 000 plasser i 2040. Dersom opprinnelig 

fremskrivning ble lagt til grunn ville antallet vært 56 000. Det 

er forutsatt at denne differansen av plasser er erstattet av 

økt andel brukere som mottar hjemmesykepleie.

Det er lagt til grunn full «dekning» av tjenesten og ingen ressursbegrensninger i form av personell eller andre ressurser.

Kilde: Befolkningsfremskriving SSB (MMMM) 2018.



1. Jeg har ikke oversikt

Side 76

Jeg er 

IKKE i 

sentrum

2. Jeg må stadig gjenta historien 

min

4. Jeg får ikke alltid riktig 

behandling

3. Jeg vil delta mer selv

Dagens situasjon

?
?

?
?

Hvordan kan 

jeg finne ut 

hva som er 

riktig valg for 

meg?

Pasienten

?

?
!



1. Jeg har ikke tilgang på 

nødvendig informasjon

Side 77

Jeg ser 

IKKE hele 

pasienten

3. Jeg mangler god støtte til å avgjøre 

videre forløp

Dagens situasjon

2. Jeg bruker mye tid på lete etter 

og oppsummere informasjon

4. Jeg bruker mye tid på å 

samhandle med andre

Skole

Nav

Spesialist-

helsetjenesten

Innbygger 

/pårørende

PPT

Anbefalt undersøkelse:

Dette skjer videre

Helsepersonell
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Dagens situasjon

Leder i 
kommunen

1. ... gjennomføre forbedringer og 

ivareta pasientsikkerhet 

2. ...styre ressurser på en god måte

3. ...planlegge opplæring og 

videreutdanning
4. ...velge forebyggende tiltak i 

befolkningen

Hvor mange 

innbyggere 

er smittet 

av...?

Hvor stor 

belastning er 

det her?

Hvor mange 

biler trenger 

vi?

Jeg vet ikke om vi 
leverer tjenester med 

høy kvalitet.

Vi mangler verktøy og 
oversikt for å kunne...

Hva slags 

pasienter 

møter vi 

fremover?

Hva slags type 

kompetanse 

trenger vi da?

Hvor mange 

hendelser? ?

? Hvordan er dette i 

forhold til 

landsgjennomsnitt

?

Følger vi beste 

praksis?



Journalløsninger brukes for å dokumentere og utveksle informasjon ved 
ytelse av helsehjelp, og er derfor en kritisk IKT-løsning for å sikre 
tjenester av god kvalitet 
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Pasientrettet 

planlegging, 

saksbehandling 

og koordinering

Dokumentasjon 

av forløp og 

tilstand 

Kunnskaps-, 

beslutnings- og 

fagfellesstøtte

Organisering av 

helsepersonell, 

ressurser og 

oppgaver



Omfang av nasjonal løsning for kommunale helse- og omsorgstjenester

Journalløsning

Dokumentasjon av forløp og 

tilstand

Pasientrettet planlegging, 

saksbehandling og koordinering 

Organisering av helsepersonell, 

ressurser og oppgaver

Kunnskaps-, beslutnings- og 

fagfellesstøtte

Løsninger for samhandling 

med innbygger
Løsninger for samhandling med 

kommunale og statlige 

tjenesteområder utenfor helse- og 

omsorgsektoren

PPT

NAV

Skole/

barnehage

Samhandling mellom 

helsepersonell i samme løsning

Barnevern

Andre

Løsninger for samhandling mellom 

aktørene i helsesektoren

Integrasjon med andre kommunale 

løsninger

Velferdsteknologi Flåtestyring

Administrasjon

Lønn
Personal



Konseptvalgutredning nasjonal kommunal løsning

Side 81

Dokument Sider

KVU hovedrapport 144

Vedlegg

A Behovsanalyse 214

B Mulighetsstudie 93

C Detaljerte konseptbeskrivelser 22

D Kost- og nyttevurdering (unntatt offentlighet) 77

E Usikkerhetsanalyse (Atkins) 41

F Gjennomføringsrisiko og realopsjoner 38

G Risiko- og sårbarhetsvurdering 19

H Personvernvurdering 24

I Anskaffelses- og støtterettslige spørsmål (Kluge) 11

J Prosessbeskrivelse 17

K Sentrale begreper 19



Konseptalternativ som er vurdert
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Fortsette som i dag (nullalternativet)K0

Videreføring av virksomhetenes selvstendige ansvarK1

Nasjonale rammeavtaler for journalløsningerK4

En nasjonal journalløsning med helhetlig samhandlingK7



En nasjonal journalløsning med helhetlig samhandling

Side 87

K7

I konsept 7 anskaffes det én nasjonal løsning for pasientjournal og 
helhetlig samhandling. Løsningen skal dekke alle tjenesteområder i 
kommunal helse- og omsorgstjeneste. Målet er at alle kommuner, 
fastleger og andre private avtaleparter skal bruke den nye løsningen.

Konseptet har høyt ambisjonsnivå for samhandling med 
spesialisthelsetjenesten, og det legges til rette for økt digital 
samhandling med andre statlige og kommunale tjenester.

• Du møter en mer helhetlig og koordinert helse- og omsorgstjeneste 

og har én felles journal i kommunen. Den følger deg også om du 

flytter.

• Du vil få mer presis behandling fordi helsepersonell har tilgang på 

mer informasjon om deg og bedre beslutningsstøtte.

• Flere innbyggertjenester fra den nye løsningen blir tilgjengelig på 

helsenorge.no. Det blir enklere å kommunisere med kommunal 

helse- og omsorgstjeneste, og innbygger kan ta mer aktiv del i eget 

behandlingsforløp.

Innbyggernes opplevelse av helsetjenesten

• Helsepersonell får bedre arbeidsverktøy med prosess- og 

beslutningsstøtte. De sparer tid, og kan gi mer presis behandling 

fordi innbyggernes helseopplysninger er tilgjengelig når de trengs.

• Strukturert informasjon fra spesialisthelsetjenesten kan brukes i 

beslutningsstøtte og presenteres på en oversiktlig måte.

Funksjonalitet for helsepersonell



Positive og negative virkninger i den samfunnsøkonomiske analyse

Side 88
Ikke-prissatte 

virkninger

Prissatte virkninger

Kostnadsvirkninger

Tidsbesparelser for helsepersonell i 

kommunen

Redusert tidsbruk for innbyggere

Økt innbyggertilfredshet

Endrings- og omstillingskostnader

Drifts- og forvaltningskostnader

Enklere ivaretakelse av 

personvernrettigheter for innbygger

Investeringskostnader Bedre helse

Unngåtte kostnader til drift og forvaltning 

i nullalternativet

Unngåtte realøkonomiske kostnader

Nyttevirkninger

Bedre tilgang på data

Redusert ressursbruk til innhenting og 

bearbeiding av statistikk

Økt effektivitet for 

spesialisthelsetjenesten

Virkninger på konkurranse og innovasjon

Bedre ivaretakelse av 

informasjonssikkerhet



Alle konseptene er samfunnsøkonomiske lønnsomme
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• Analyseperiode: 2021-2040

• Diskonteringsrente: 4 prosent

• Kostandene inkluderer drift- og 

forvaltningskostnader

• Forutsetter at første kommune er på i 

2024 og at siste kommune har tatt i 

bruk løsningen innen utgangen av 

2030 i konsept 4 og 7

• Inkluderer skattefinansieringsgevinst 

og -kostnad

• SSBs befolkningsframskrivinger 

2018 (MMMM) er lagt til grunn for 

vekst i behov for tjenester

• Det er lagt til grunn «full dekning» av 

tjenesten og ingen 

ressursbegrensninger i form av 

personell eller andre ressurser.

• Tallene er eksklusive Helse Midt-

Norge

Sentrale forutsetninger

8,7

13,1

31,4
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Verdsettelse av de ikke-prissatte virkningene
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Virkning Konsept 1 Konsept 4 Konsept 7 

Økt innbyggertilfredshet + ++ ++++ 

Redusert tidsbruk for innbyggere 0 ++ ++ 

Enklere ivaretakelse av personvernrettigheter 

for innbyggere 
0 ++ +++ 

Bedre ivaretakelse av informasjonssikkerhet + ++ ++ 

Bedre tilgang på data om virksomhetene og 

tjenestene 
0 + +++ 

Redusert ressursbruk knyttet til innhenting og 

bearbeiding av statistikk 
0 + +++ 

Økt effektivitet for spesialisthelsetjenesten + + +++ 

Virkninger på konkurranse og innovasjon 0 +++ +++ 

Samlet vurdering 0/+ ++ +++ 

 



Oppsummert: Direktoratet for e-helse anbefaler en nasjonal kommunal 
journalløsning med helhetlig samhandling (1 av 3)

Det er behov for et nasjonalt tiltak som utnytter teknologiske muligheter til 
å styrke pasientsikkerhet og kvalitet og bidrar til mer effektiv 
ressursutnyttelse.

 Dagens løsninger er til hinder for oppfyllelse av politiske mål om en effektiv 
og bærekraftig helsetjeneste som tilbyr helhetlige og koordinerte tjenester 
på tvers av behandlingsnivå og virksomheter

 Kommunenes behov er stort i dag og forsterkes i årene som kommer 

 Helsepersonell har et stort behov for enklere og sikrere tilgang til 
pasientinformasjon slik at innbygger ikke utsettes for unødvendig 
helsemessig risiko eller påføres skade som burde vært unngått

 Innbygger har behov for å møte en helsetjeneste som opptrer helhetlig og 
koordinert og en bedre samordnet offentlig sektor

 Dagens løsninger tilfredsstiller ikke krav til informasjonssikkerhet og 
personvern
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 Målet er at alle kommuner og selvstendig næringsdrivende 

avtaleparter til kommunen tar i bruk løsningen (utenfor Midt-Norge). 

Obligatorisk tilknytning må vurderes

 Anbefalt konsept er samfunnsøkonomisk mest lønnsomt og har den 

høyeste mål- og kravoppfyllelsen

 Konseptet vil gi høyest oppfyllelse av ambisjonen om én innbygger –

én journal og vesentlig bidra til en mer helhetlig og koordinert 

helsetjeneste og en mer effektiv ressursbruk

 Anbefalingen har tilslutning fra Nasjonalt e-helsestyre og vurderingene 

er gjort i tett samarbeid med KS, representanter fra kommunesektoren 

og pasient- og brukerforeninger
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Oppsummert: Direktoratet for e-helse anbefaler en nasjonal kommunal 
journalløsning med helhetlig samhandling (2 av 3)



 Anbefalt konsept har høyere risiko enn konseptet som ligger nærmest 
videreføring av dagens situasjon og ansvarsforhold

 Forutsetter etablering av en nasjonal styringsmodell som sikrer 
fremdrift og nødvendig nasjonal standardisering innen helsefag, 
arbeidsprosesser og IKT, samt etablering av en nasjonal 
tjenesteleverandør

 God involvering av helsepersonell og pasient-/brukerrepresentanter er 
forutsetninger for å lykkes

 Iboende risikonivå knyttet til informasjonssikkerhet er høyt for alle 
vurderte konsepter, men anbefalt konsept er best tilrettelagt for 
helhetlige sikkerhetstiltak

 Anbefalt konsept krever regelverksutvikling
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Oppsummert: Direktoratet for e-helse anbefaler en nasjonal kommunal 
journalløsning med helhetlig samhandling (3 av 3)



Veien videre

 Understøtte EKS 
 Ekstern kvalitetssikring har startet og KS1-rapport forventes klar i løpet av 

desember 2018. 

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

konseptvalg og videre arbeid (forprosjekt).

 Jobbe videre med sentrale tema:

 Omfang på tiltaket

 Gjennomføringsstrategi

 Styrings, organisering og finansiering

 Kontraktsstrategi

 Fortsatt tett samarbeid med KS og kommunesektoren
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• NUFA tar saken til orientering og ber prosjektet ta med innspill i det videre 

arbeidet.



Lunsj kl. 11:30



Sak 28/18:
Målbilde og veikart grunnmur

Vidar Mikkelsen og Helge Bjertnæs

NUFA 5.-6.september 2018



Plan for utvikling av felles grunnmur 

NUFA

05.09.2018



Agenda

 Introduksjon og plan

 Presentasjon av plan for utvikling av felles grunnmur

 Behov og definisjon 

 Mål og tiltak

 Spørsmål og kommentarer 

 Gruppediskusjon: Hva skal til for at sektoren tar i bruk grunnmur? 
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Direktoratet for e-helse skal

«Innen 1. oktober levere plan for utvikling av 

felles grunnmur. Arbeidet med planen skal 

sørge for at tema av nasjonal karakter fra 

arbeidet med Helseplattformen og øvrig 

arbeid med én innbygger – én journal følges 

opp»
Tildelingsbrev nr. 1 for 2018

Helsedataprogrammet

Felles plan 

RHF

Samhandlings-

behov i sektorFELLES GRUNNMUR 

FOR DIGITALE TJENESTER

Felles grunnmur for digitale tjenester
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Nasjonal strategi for e-helse 2017-2022

Visjonen for 

Én innbygger – én journal 

1. Helsepersonell skal ha enkel og sikker 

tilgang til pasient- og brukeropplysninger

2. Innbyggerne skal ha tilgang på enkle og 

sikre digitale tjenester

3. Data skal være tilgjengelig for 

kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring 

og forskning
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Samfunnsmål grunnmur
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Felles grunnmur skal gi betydelig raskere, sikrere og mer enhetlig
digitalisering av helse- og omsorgssektoren og tilrettelegge for enkel og 

sikker samhandling på tvers av forvaltningsnivåene.



32 33 34 35 36 37 38 4039

Utarbeide Plan for felles 
grunnmur

Behandling NUFA, NUIT, 

NEHS

31 41 42 43 44 45 46 47

August

Utarbeide utkast plan

Innspill og forankring i sektor

Innspill og forankring i 
direktoratet

September

Behandling LM

desember

48 49 50 51 52

november

V 0.4 V 0.6 V 0.7 V 0.95 V 1.0

V 0.95

Levere til HOD

V 1.0

HOD

Forankring av arbeidet | Forankringsplan høst 2018

V 0.8

V 0.6

V 0.5

V 0.6

V 0.6 V 0.95V 0.90

V 0.7

V 0.8

V 0.90

V 0.95

V 0.90

V 0.90

V 0.9

Oktober

NUFA NUFA NUIT NEHS
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Innspillsrunder

• Bred forankring

• Tidlig involvering – første innspillsrunde i sektor på 

v0.6 av planen



Plan for utvikling av felles grunnmur



Definisjon grunnmur
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Byggeklossene kan ha forskjellige 

eiere, men er underlagt felles 

styrings- og forvaltningsmodell

STYRING OG 

FORVALTNING

FORMÅL

Grunnmuren løser 

felles behov

ANVENDELSE

Grunnmuren legger til rette for effektiv og sikker 

elektronisk samhandling i helse- og omsorgssektoren



Overordnet dokumentstruktur

Side 107



Side 108

Effektmål

Mål

Resultatmål

Innledning

Behov og definisjon Grunnmur

Grunnmur

Kodeverk & terminologi

Felles Grunndata

Felleskomponenter

Felles infrastruktur

Felles krav og retningslinjer

Samfunnsmål

Beskrive hver enkelt byggekloss i grunnmuren, status for disse –

om må etableres eller eksisterer, og eventuelt i hvilken 

utbredelse de er tatt i bruk av e-helseløsninger.  

Behov for videre utviklingsretning av byggeklossene

Beskrive plan for utvikling av felles grunnmur, legge 

tiltakene ut i tid på bakgrunn av avhengigheter og prioriterte 

tiltak

Beskrive mål for grunnmurens virkeområde gjennom 

samfunnsmål, effektmål og resultatmål. Tiltak som må 

iverksettes for måloppnåelse

Bakgrunn for oppdraget og prosessen for gjennomføring

Oppsummere behov på et høynivå, hvorfor nødvendig å etablere 

en felles grunnmur for digitale tjenester

Plan

tiltak og forutsetninger

Risiko og suksessfaktorer 

Styring og forvaltning – nasjonalt 

perspektiv

Forenklet samfunnsøkonomisk 

analyse

Gjennomføring - Innføring

Styring og forvaltning, beskrive hvordan grunnmurens 

normerende funksjon



Behov og definisjon grunnmur 



Behov for grunnmur

 Innføring av digital samhandling så langt 

viser hull både i samhandlings- og 

gjennomføringsevne, spesielt for behov 

som går på tvers av virksomheter 

 70% av den nasjonale porteføljen 

rapporterer avhengigheter til grunnmur

E-helsestrategien: 

 Felles behov krever felles løsninger 

 Grunnmur er en forutsetning for de 

strategiske områdene
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Felles grunnmur for digitale tjenester

Side 111

Kodeverk og 

terminologi sikrer 

entydig bruk av 

begreper og relasjoner 

mellom dem, og består 

av koder for bruk i IKT-

systemer. 

Felles infrastruktur 

legger til rette for effektiv 

og sikker deling av 

informasjon og økt bruk 

av mobile enheter 

gjennom et 

høytilgjengelig helsenett.

Felleskomponenter 

løser behovet en 

gang, og nyttiggjøres 

av flere IT-løsninger, 

fremfor at hver enkelt 

virksomhet bygger 

funksjonaliteten for 

seg selv. 

Felles krav og 

retningslinjer er styrende 

dokumentasjon som 

regulerer deling av 

informasjon mellom 

aktørene, ivaretakelse av 

informasjonssikkerhet og 

personvern, mm. 

Felles grunndata består 

av opplysninger om 

helsepersonell, 

organisasjon, tjenester, 

behandlingssteder, 

adresser, m.m., og er 

nødvendig for å etablere 

sikker og helhetlig 

samhandling mellom 

aktørene.

Planen beskriver nåsituasjon, modenhet og utviklingsretning per byggekloss  



Styring og forvaltning av grunnmuren i et nasjonalt 
perspektiv

Forvaltningsmodell for grunnmur 

må tilpasses: 

 Styringsmodellen

 Nye finansieringsmodeller

 Ny organisering 

(tjenesteleverandør)
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Mål og tiltak  



Side 114

Politiske målsettinger

e-helsestrategien 

Felles behov fra e-helseløsninger

Strategisk innretning grunnmur 

Helsedataprogrammet

Samhandlings-

behov i sektor
Felles plan 

RHF



Effektmål

Mer effektiv og helhetlig samhandling gjennom hele pasientforløpet

Økt gjennomføringsevne 

Styrket informasjonssikkerhet og personvern

Økt innovasjon og næringsutvikling
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Resultatmål 1:
Et helhetlig og effektivt regime for styring og forvaltning av felles grunnmur

Side 116

- Utarbeide og innføre felles 

forvaltningsmodell

- Utarbeide styringsgrunnlag og 

videreutvikle grunnmur

Kodeverk og 

terminologi

Felles-

komponente

r

Felles 

grunndata

Felles krav 

og 

retningslinje

r

Felles 

infrastruktur



Resultatmål 2: Data og dokumentdeling er etablert som nye 
samhandlingsformer, og meldingsutveksling er videreutviklet

Side 117

- Tjenestebasert adressering og 

henvisning 2.0

- Felleskomponenter og grunndata 

for data- og dokumentdeling

- E-helsestandarder

- Krav og retningslinjer for data- og 

dokumentdeling

- Informasjonssikkerhet og 

personvern

- Forutsetter god infrastruktur med 

tilstrekkelig tilgjengelighet og 

kapasitet

Kodeverk og 

terminologi

Felles-

komponente

r

Felles 

grunndata

Felles krav 

og 

retningslinje

r

Felles 

infrastruktur



Resultatmål 3: Enkel og sikker tilgang på felles grunndata med høy 
kvalitet

Side 118

- Grunndata med høy kvalitet og 

tilgjengelighet

- Videreutvikle grunndatatjenester og 

sikre enhetlig bruk

Kodeverk og 

terminologi

Felles-

komponente

r

Felles 

grunndata

Felles krav 

og 

retningslinje

r

Felles 

infrastruktur



Resultatmål 4: Felles standardisert terminologi med støttetjenester

Side 119

- Støtte for terminologi, kodeverk og 

registervariabler 

- Løsningsbeskrivelser for 

innrapportering og strukturering

- Løsninger for forvaltning, 

publisering og saksbehandling

Kodeverk og 

terminologi

Felles-

komponente

r

Felles 

grunndata

Felles krav 

og 

retningslinje

r

Felles 

infrastruktur



- Felleskomponenter 

- Test og godkjenningsmiljø

- Forvaltning av økosystem

- Selvbetjeningsløsninger 

- Tiltakene treffer også e-helseløsninger (nasjonale og EPJ) som leverandører 

trenger tilgang til – må ha grensesnitt å gjøre tilgjengelige…

- Samarbeid med leverandører og andre aktører

Resultatmål 5: 
Etablert økosystem for e-helseløsninger som tilrettelegger for innovasjon og 
næringsutvikling

Side 120

Kodeverk og 

terminologi

Felles-

komponente

r

Felles 

grunndata

Felles krav 

og 

retningslinje

r

Felles 

infrastruktur

E-helseløsninger



Innspill til dokumentet

Side 121

Kapittel Innspill

Behov og definisjon 
grunnmur

Ønsker tilbakemelding/innspill på:
Fremstår behovet for grunnmur forståelig? Er definisjonen av grunnmur tydelig? Ytterligere 
innspill på e-helseløsningers behov som forutsetter felles grunnmur for måloppnåelse

Mål Ønsker tilbakemelding/innspill på:
Innspill på målformuleringer. Innspill om eventuelle tiltak som mangler. 

Byggeklosser i 
grunnmuren

Ønsker tilbakemelding/innspill på:
Kommentar til beskrivelsen byggeklossene og eventuelle mangler i beskrivelsen av disse
Kommentarer og innspill til utviklingsretning for byggeklossene

Plan Ønsker tilbakemelding/innspill på:
Innspill til prioritering og avhengigheter for tiltak. Innspill om eventuelle manglende tiltak



Spørsmål og kommentarer



Diskusjonsoppgave

Hva skal til for at sektoren tar i bruk grunnmur? 

Side 123

Diskuter med personen ved siden av deg.
Logg inn i på menti.com og legg inn dine svar.



• NUFA ber Direktoratet for e-helse ta innspill fremkommet i møtet med i videre 

arbeid med plan for utvikling av felles grunnmur.



Sak 29/18:
FIA Data og dokumentdeling

Erik Hedlund

NUFA 5.-6.september 2018

Modell for tilgangsstyring på tvers av virksomheter



Behov for nye
samhandlings-

former

Meldingsutveksling

overføring av 

strukturerte data til 

kjent mottaker (som en 

del av en automatisk 

prosessering)

Dokumentutveksling

overføring av godkjent, 

lesbart dokument, med 

varierende grad av 

struktur

Dokumentdeling

deling av godkjent, 

lesbart dokument 

gjennom felles 

infrastruktur/tjenester

Datadeling

deling av strukturerte 

data gjennom felles 

ressurser/tjenester

Direkte tilgang 

(innsyn) til 

fellesløsning eller 

løsning i en annen 

virksomhet 

Samhandling i 

felles 

kjernesystem

2 653 41



Målarkitektur for dokumentdeling

• Bred forankring

• Innspillsrunde i sektor på v0.7



Utfordringer som må håndteres
Tilrettelegging for økt data- og dokumentdeling

Konsument
Tjeneste

Data- og 

dokumentdeling Tilgangskontroll

(individ, virksomhet, 

sikkerhetsnivå)

Vurdere tjenstlig 

behov 

(tilgangsbeslutning)

Autentisering

HelseID

Helhetlig styring



Harmoniseringsalternativet

Konsument Tjeneste

Helhetlig styring

Avtaleverk
Sikkerhets-

vurderinger
Standarder Prosesser

Konsument

Konsument

Konsument

Tjeneste

Tjeneste

Tjeneste

Autentisering

Utstede tilgangsbillett

Sikring av tjenester

Tillit gjennom sikkerhetsvurdering og avtale

Styrket 

internkontroll

Tilgang til helsedata i sanntid

HelseID



Helhetlig styring

Samordningsalternativet

Konsument TjenesteHelseID

Konsument

Konsument

Konsument

Tjeneste

Tjeneste

Tjeneste

Tillitsanker

Krav og standarder

Felles avtalepunkt

Godkjenning av eID-løsninger

Sikkerhetsvurderinger

Loggoppfølging

Sperringsregister

Avtaleverk
Sikkerhets-

vurderinger
Standarder Tillitstjenester

Overordnede 

krav

Autentisering

Utstede tilgangsbillett

Sikring av tjenester

Info fra sentrale registre

Sjekk av virksomhet 

Sjekk av avtale

Sjekk av sperringer



Overordnet sammenligning av alternativene

- Fortsatt én-til-én avtaler og 

sikkerhetsvurderinger

- Økte kostnader til forbedring av 

internkontroll

- Standardisering gir økt skalerbarhet

- Krevende for mindre virksomheter 

- God skalerbarhet gjennom felles 

avtalepunkt, sentrale tillitstjenester og krav

- Større andel av kostnadene nasjonalt

- Tillitstjenester hjelper mindre virksomheter

- Fjerner hindre for andre nasjonale initiativer

- Økt modenhet innen informasjonssikkerhet



 Tett samarbeid med sektoren gjennom FIAs arbeidsgruppe

 Rapport v0.7 under arbeid

- Innspillsrunde FIAs arbeidsgruppe med sektoren og NIKT FA

 30.09 – Rapport v0.9 ferdigstilles

- Anbefaling av modell 

- Veikart for tiltak

 Okt – Tilslutning i programstyret og direktoratets ledermøter

 Okt.-Des. – Planlegge utprøving i 2019

Prosess og videre tidslinje



• FIA Data- og dokumentdeling tar med seg innspill fra NUFA i videre arbeid.



Pause kl. 13:30-13:40



Sak 30/18:
Kodeverk og terminologi

Alfhild Stokke

NUFA 5.-6.september 2018



Program Kodeverk og Terminologi (PKT)

NUFA  5-6. september 2018

Sak30/18: SNOMED CT beslutning i NEHS, betydning 

og veien videre



SNOMED CT beslutning

137

• Fra innmeldingstidspunktet har den internasjonale utviklingen tydeliggjort at det ikke er andre alternativer en 

SNOMED CT dersom det er behov for felles standardisert terminologi i Norge. Behovet er gjennom perioden 

synliggjort og bekreftet gjennom blant annet Helseplattformen, KVU for nasjonal kommunal løsning og 

Helsedataprogrammet. 

• Direktoratet for e-helse har derfor besluttet at man etter utprøvingsperioden fortsatt vil være SNOMED CT som 

er den være den felles standardiserte terminologien i Norge. Beslutningen legger til rette for å realisere et 

økosystem for kodeverk og terminologi.

• Kostnadene ved denne beslutningen er på linje med de kostnadene Direktoratet for e-helse bærer i dag, med 

medlemsavgift, deltagelse i medlemsorganisasjon på vegne av Norge og en minimal forvaltningsorganisasjon.

• Denne beslutningen innebærer ikke valg av innføringsstrategi.

• Nasjonalt e-helsestyre stilte seg bak denne beslutningen 22.6.2018 (sak 26/18).



Felles terminologi – felles forståelse

• Økt struktur krever forståelig innhold

• Felles standardisert terminologi – ryggraden i informasjonsoverføring

• Kjent språk for brukeren

• Skrive eller registrere - Ikke kode for rapport…

Harmonisering av 
informasjons-

elementer

Utveksling av 
informasjon

Strukturering av 
informasjons-

elementer

Fritekst i EPJ, 
lokale lister, 

personlig språk 
– uten koding

Felles språk,, 
felles 

forståelse, 
kodet

Strukturert og 
gjennfinnbar 
informasjon

Konsumering av 
data til 

helsehjelp og 
analyse
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Felles standardisert terminologi

NEHS ga den 22.6.2018 sin tilslutning til delbeslutningen som bekrefter 
valg av SNOMED CT som felles standardisert terminologi i Norge og 
legger til rette for å realisere et økosystem for kodeverk og terminologi

• SNOMED CT vil være tilgjengelig for Helse- og omsorgssektoren
• Også etter utprøvingen

• Utbredelse, standardisering, oversettelse og implementering skal 
avgjøres etter mer erfaring

• SNOMED CT inngår i et helhetlig målbilde for kodeverk og 
terminologi
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SNOMED CT i Norge

 Norsk utgave (betaversjon):

 2009 oversatte begrep

 10 nye særnorske begrep

 7 nasjonale referansesett

 Første offisielle versjon Q2 2019

 Internasjonalt arbeid:

 20 nye begrep (under 

kvalitetssikring SNOMED Int)

 1 referansesett m/ 

implementasjons veiledning

35 medlemsland…SNOMED CT er den mest omfattende standarden for klinisk terminologi på det internasjonale markedet i dag, 

og representerer et system av rundt 300.000 begreper..
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SNOMED CT – ikke science fiction…

• Norsk senter for SNOMED CT skal opprettes

• Oppgavene ivaretas nå av Program for kodeverk og terminologi (PKT)

• Norsk versjon av SNOMED CT er etablert og foreligger i beta-utgave i 
september – offisiell utgave Q2 2019

• Avdeling for Helsefaglige kodeverk og PKT støtter allerede sektoren med 
kunnskap, både som grunnlag for planlegging og faktisk implementering

• PK-PAT – lister, 2 områder

• HMN-lab – lister, flere områder

• Tann – mapping til struktur og komplekse begrep
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HDP

UtfallTiltak/IntervensjonPlanlegging

Nasjonalt økosystem

HealthTerm

  Funn/DiagnoseUndersøkelsePasientstatusAdministrasjon

HAP

Pasientforløp

SC
T

SNOMED CT
terminologi

Helsefaglige kodeverk

Registervariabler

Administrative kodeverk

Strukturert dokumentasjon av pasientforløpet 
beskrevet med SNOMED CT

HELFO DRG IPLOS

SC
T

Datanav

SCT

Koblede koder/variabler

Variabler

Helsefag. 
kodeverk

SCT

Admin. 
koderverk

NPR KPR

A
ggre

gerin
g / 

gru
p

p
e

rin
g

EPJ / Fagsystemer

Målbilde

Kvalitetsregistre

Helse og kvalitetsregistre

Referanse-
terminologi (SCT)

Helse-/kvalitetsregistre og finansieringsordninger

SNOMED CT
terminologi

Helsefaglig
standardisering

Forskning

Terminologi-/
kodeserver

Automatisering av 
innrapportering

Visjon: Terminologi og kodeverk

Beslutte innføringsstrategi for SNOMED CT i Norge
142



Nasjonalt økosystem

143

Fagområde Map SNOMED CT mot: Kommentar

Diagnostikk ICD-10, ICPC-2B Ca 20 000 koder

Prosedyrer NCMP, NCSP, NCRP Ca 9 000 koder

Legemiddel ATC, IDMP
Ca 6 000 koder (ATC)

5 ISO standarder (IDMP)

Laboratorie NKL, NORPAT, PK PAT 11 500 koder

Helse og omsorg ICNP, ICF, IPLOS 5 500 koder

Administrasjon Administrative kodeverk (Volven) 17 500 koder

Helse- og kvalitetsregistre Registervariabler 64 registre



Delbeslutning 2 – innføringsstrategi for SNOMED CT i Norge

144

Spørsmål som må besvares ved delbeslutning 2 er:

• Vil det stilles krav til å benytte SNOMED CT (blir det en obligatorisk standard)?

• Hva er strategien for å ta i bruk SNOMED CT (utviklingsstrategi)?

• Hva er strategien for å oversette SNOMED CT til norsk?

• Hvordan skal SNOMED CT forvaltes?

• Hva vil dette koste og hvordan skal dette finansieres? RISIKO



Delbeslutning 2 – innføringsstrategi for SNOMED CT i Norge

145

Eksempler på behov for avklaringer:

• Behandlingsplaner: Skal det etableres tverrfaglige behandlingsplaner som følger 

pasienten på tvers av forvaltningsnivå, fagområder og organisatoriske enheter?

• Legemiddelfeltet: Skal forordning skje på virkestoff, dose og enhet istedenfor 

markedsføringsnavn på legemidler?

• Prosedyrer: Skal det etableres en felles harmonisert prosedyreliste for alle regionene 

(mer detaljert enn NCMP, NCSP og NCRP?

• Prosedyrestøtte: Skal det etableres digitalisert publisering av pakkeforløp og nasjonale 

retningslinjer for implementering i EPJ og fagsystem?



Delbeslutning 2 – beslutningsunderlag
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Ved delbeslutning 2 vil det legges fram et beslutningsunderlag som gir 

oversikt over konsekvensene av ulike innføringsstrategier. 

Beslutningsunderlaget vil inneholde:

• Beskrivelse av nåsituasjon og behov

• Beskrivelse av målbilde for terminologi og kodeverk

• Beskrivelse av hva etablering av SNOMED CT i Norge innebærer

• Utredning av alternative innføringsstrategier

• Kost/nytte analyse, risikovurderinger, forutsetninger og 

avhengigheter

• Finansiering

• Anbefaling

Dilemma i kost/nytte 

analysen:

De største kostnadene 

og nytteeffektene ligger i 

sektoren knyttet til 

realiseringen av 

Helseplattformen, 

nasjonal kommunal 

løsning og en eventuell 

konsolidering av EPJ 

hos Helse SørØst, Helse 

Vest og Helse Nord



Delbeslutning 2 – konseptalternativer

147

Konseptalternativer

Alt.1: Gradvis og smal implementering av SNOMED CT uten økosystemet, lav 

implementeringstakt (eks kjernejournal, tannhelse, etc)

Alt.2: Etablering av økosystem for primærhelsetjenesten (Nasjonal kommunal løsning) og 

begrenset løsning for helse- og kvalitetsregistre (Helsedataprogrammet)

Alt.3: Etablering av økosystem for spesialist- og primærhelsetjenesten (Helseplattformen og 

Nasjonal kommunal løsning) og utvidet løsning for helse- og kvalitetsregistre 

(Helsedataprogrammet)

Alt. 4: Lik alt 3, og i tillegg bistand til innføring i DIPS Arena for Helse Sør-Øst, Vest og Nord



Samarbeid med Helseplattformen (alt. 3)

148

Direktoratet for e-helse samarbeider med Helseplattformen for å vurdere om Helseplattformen kan være 

en pilot for en innføring av SNOMED CT i tråd med målbildet for økosystem for kodeverk og terminologi. 

Samarbeidet innebærer at Helseplattformen bidrar med en oversettelse til norsk som tilgjengeliggjøres 

for sektoren. Parallelt må det etableres en nasjonal forvaltning og normering på området. 

Denne piloten bidrar til et godt utgangspunkt for videre innføring. Det er også tett samarbeid med 

Helsedataprogrammet der SNOMED CT er aktuell som referanseterminologi for helse- og 

kvalitetsregistre.
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• Direktoratet er ansvarlig for oppbygging av NRC, SNOMED CT verktøy og 

retningslinjer, strukturering, ekspertise ifm konfigurering, mapping til kodeverk og 

helseregister variabler, kvalitetssikring og nasjonal forankring av oversatte termer

• Helseplattformen/RHF’ene er ansvarlig for mapping interne koder til SNOMED 

CT, mapping til kvalitetsregistre og oversetting av termer

• Helse- og kvalitetsregistrene / HDP er ansvarlig for etablering av registervariabel-

bibliotek, harmonisering / standardisering av registervariabler og tilpasning til 

SNOMED CT

Ansvarsfordeling



Prosess for beslutning om innføringsstrategi for SNOMED CT i Norge
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Helseplattformen skal etter planen signere kontrakt innen utgangen av 1. kvartal, og starte med 

konfigurering av løsning i 3. kvartal 2019. 

For ikke å risikere en forsinkelse på Helseplattformens tidsplan er det ønskelig med følgende strategi for 

beslutning om innføring av SNOMED CT i Norge:

• Drøfting i NUFA og orientering i NEHS i november/desember 2018 (0,7 versjon)

• Forenklet samfunnsøkonomisk analyse Felles Grunnmur desember 2018

• Etablering av 0,9 versjon og forankring hos utvalgte aktører i januar 2019

• Drøfting i NUFA og NUIT februar 2019

• Godkjenning i Helseplattformen februar 2019

• Beslutning i Direktoratet for e-helse og NEHS i mars 2019



Forslag til vedtak
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NUFA gir sin tilslutning til prosess for beslutning om innføringsstrategi for SNOMED CT i Norge



Sak 31/18:
Porteføljestyringsprosessen

Siv Ingebrigtsen og Elisabeth Larsen Rogne

NUFA 5.-6.september 2018



• NUFA tar saken til orientering. Innspillene som framkom i møtet tas med i videre 

prosess for planlegging av nasjonal portefølje for e-helse i 2019.



Pause kl. 15:30-15:40



Sak 32/18:
Enhetlig Virksomhetsarkitektur

Ronny Holten

NUFA 5.-6.september 2018

Grunndata – en byggekloss i Grunnmur



Innledning

 Flere registre omhandler virksomheter – i kontekst av registeret

 Flere registre har varierende bruk og skal favne om en heterogen sektor

 Ulik bruk av registrene

 Varierende datakvalitet

 Høy terskel for deler av sektoren 

 Undergraver verdien av tjenesten og nytten av dataene

Side 189

Grunndata er en informasjonskilde om virksomheter, personer og 

personell i helse- og omsorgssektoren, realisert som registre.

Enhetlig virksomhetsstruktur – EVS – skal modernisere Grunndata 

ved å lage informasjonstjenester isteden for registre.



Side 190

Mer effektiv
forvaltning

Mer innovasjon
og

næringsutvikling

Enklere tilgang
til helsedata

Bedre
datakvalitet

Forventede gevinster



1. Tydeliggjøre direktiver og 
prosedyrer for kvalitet

2. Styrke tilgangsstyring og 
sikkerhet

3. Etablere automatiske 
valideringstjenester

4. Tydeliggjøre rollefordeling, 
ansvar og eierskap

5. Tydeliggjøre identitet og 
posisjon i fremtidig e-
helselandskap

1. Planlegge og mottak av 
modernisert folkeregister, og 
transformasjon til felles 
informasjonsplattform

2. Arbeide for økt bruk i 
sektoren gjennom bedre 
kunnskap om grunndatas 
muligheter(tjenestekatalog)

3. Sterkere arkitekturstyring og 
kommunikasjon av dette

4. Tilrettelegging for åpne data

1. Avklare og utvikle grunndata 

sitt innhold for eksempel som 

autorisasjonskilder.

2. Utvikle prosess for vurdering 

av nye tjenester og registre

3. Etablere prosess for 

behovskartlegging i sektor 

med gevinstkartlegging

VISJON

Sikrer tilgang til lik 

informasjon på tvers av 

systemer og aktører

MISJON

Tilbyr sikker og kvalitetssikret 

distribusjon og oppslag i data 

for helsetjenesten og dens 

leverandører for riktig flyt av 

informasjon

VERDIER

Tilgjengelig

Sikkert

Kvalitetssikret

Sannhetskilde

Strategi 2017-2020⎹ Overordnet strategi grunndata

Grunndata tilrettelegges for bruk som kilde til identitets-, rolle- og tilgangsstyring for 

helsepersonell og pasienter. 

Grunndata løftes ved å øke kvalitet på forvaltning, styring og utvikling. Det vurderes 

å utvide Grunndata med flere nye tjenester som ikke inneholder helseopplysninger, 

samt å gi sømløs tilgang til andre etaters data.

Autorisasjons-
kilde

STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER

STRATEGISK INITIATIV

Utvide innholdHeve bruk
Økt kvalitet ved 

bedre styring 321

Produktstrategi Grunndata 191



VERDIER

Tilgjengelig

Sikkert

Kvalitetssikret

Sannhetskilde

Produktstrategi Grunndata 192
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Gevinster

Tilgjengelig

Sikkert

Kvalitetssikret

Sannhetskilde

Verdier

Felleskomponenter

Arbeidsflate
forvaltning

Oppdatert
informasjonsmodell

FHIR

Tiltak

Mer effektiv
forvaltning

Enklere tilgang
til helsedata

Mer innovasjon
og

næringsutvikling

Bedre
datakvalitet



Prosjektets tidsløp og leveranser
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2018

Tid

2016-18 Idéfase

Konsept- og planfase

Gjennomføringsfase

• Smidig – tidlig gevinst

• FHIR

• Arbeidsflate

• Informasjonsmodell

• Forvaltning i sektoren

• Finansiering

2018-20

RESH
Tilbakemeldinger

fra interessenter
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Hvordan kan vi sikre at hele sektoren får en enhetlig, 

autoritativ kilde for virksomhetsstruktur?



• NUFA tar saken til orientering.



Sak 33/18:
Konseptfase klinisk kunnskapsstøtte

NUFA 5.-6.september 2018



Konseptfase – Felles klinisk kunnskapsgrunnlag

Porteføljeansvarlig Nasjonal IKT HF – Øyvind Nottveit

Presentasjon NUFA 05.09.18



Agenda
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Dagens situasjon og behov

Gruppearbeid med tilbakemelding

Kartleggingsstudie fra Nasjonalt senter for e-
helse forskning
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Dagens situasjon og behov



Klinisk kunnskapsgrunnlag – hva er det?
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En sekkebetegnelse for:
• retningslinjer
• prosedyrer
• anbefalinger
• annen beskrivelse av kunnskap som 

legges til grunn for helsehjelp
• oppsummert forskning
• enkeltstående forsknings-artikler

Definisjon fra Tiltak 50, revidert i Klinisk IKT



Antall publikasjoner øker og medisinsk kunnskap eldes fortere enn noensinne

Det blir i økende grad vanskelig å holde seg ajour med kunnskap og evidens innenfor medisin

«No one can read everything.»

«…the volume of academic literature explodes…»

http://altmetrics.org/manifesto/

«Global scientific output doubles every nine years »

Richard van Noorden,  
blogs.nature.com

« Do you feel overwhelmed by the number of research papers in your field? Do you wonder 
if you’re missing key ideas that could be critical for your research program? Does it feel like 
the deluge is only getting worse?

You’re not imagining things. According to research from the University of Ottawa, in 2009 
we passed the 50 million mark in terms of the total number of science papers published 
since 1665, and approximately 2.5 million new scientific papers are published each year. »

Sarah Boon
http://www.cdnsciencepub.com/blog/21st-century-science-
overload.aspx
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http://altmetrics.org/manifesto/
http://www.cdnsciencepub.com/blog/21st-century-science-


Dagens utfordringer
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IBM Watson
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Kartlegging

• 2009: Mer enn 4700 ansatte i norske helseforetak er involvert 
i utvikling og håndtering av fagprosedyrer. Det totale antallet 
fagprosedyrer er over 45 000 (Spørreundersøkelse utført av Kunnskapssenteret)

• 2016: Det har vært en økning i antall fagprosedyrer de siste 
syv årene fra ca 45 000 til ca 99 000 (Ny spørreundersøkelse utført av Kunnskapssenteret)



Hvor lenge er en guideline valid?

I løpet av 5,8 år !



Tiltak 50
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• Tiltak 50 beskriver hvordan kunnskap i form av kliniske anbefalinger utvikles, tilgjengeliggjøres for kliniker og brukes i 
klinisk praksis

• Inneholder:

• Kartlegging og analyse av dagens prosesser

• Krav og mulige måter å endre organiseringen og strukturen i utvikling og forvaltning av retningslinjer og 
bruken av dem i klinisk praksis

• Mulige løsninger og prosjekter som har jobbet med lignende problemstillinger



Visjon for fremtidens prosess-støttende kunnskapsforvaltning i Tiltak 50
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Visjonen for denne prosessen i framtiden er at det kommer på plass et fleksibelt støtteapparat som omfatter 
standardisering av kunnskapsgrunnlaget på en måte som gjør det:

1. enkelt for forfatterne å standardisere det de lager 

2. enkelt for klinikeren som skal bruke kunnskapsgrunnlaget i praksis å finne akkurat den informasjonen som 
er relevant 

3. datasystemet må forstå kunnskapsgrunnlaget slik at det blir tydelig hva som skal gjøres på systemnivå. 

Virkemidlene faller inn i to kategorier:

1. Teknologi og standarder

2. Organisatorisk



Hvorfor starte med felles kunnskapsgrunnlag og kunnskapsstøtte?
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Kunnskaps-
støtte

Beslutnings-
støtte

Prosess-
støtte

Kunnskapsgrunnlag

All støtte forutsetter et uttrykt kunnskapsgrunnlag

Veivalg i 
prosessen 

Beslutnings-
grunnlag

Prosessforståelse



Relevante prosjekter og initiativer

• Helsedirektoratets nasjonale retningslinjer

• Kunnskapssenteret – Nettverk for kunnskapsbaserte fagprosedyrer og 
Helsebiblioteket

• Regionale og lokale kvalitetssystemer

• Rammeavtale for publiseringsløsning for metodebøker

• Miljøer som har utarbeidet metodebøker

• Pasientinformasjon gjennom felles nettløsning, Personlig kunnskapsoversikt (DIS)

• Kravspesifikasjon i Helseplattformen og nasjonale særtema

• Oncolex og Kreftlex

• MAGIC

• Helsedirektoratet Sektorråd; fokus på arbeid med normerende produkter

• Annet?
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Mandat - fokusområder

• Konseptutredningen skal gi en anbefaling for hvordan klinisk kunnskapsgrunnlag bør lages, publiseres, 
brukes, revideres og faglig forvaltes i spesialisthelsetjenesten 

• Konseptutredningen må adressere følgende spørsmål:

1. Hvordan bør kunnskapsgrunnlaget helsefaglig forvaltes?

2. Hvilke områder gir det størst gevinst å etablere felles kunnskapsgrunnlag på?

3. Hva er de viktige funksjonelle kravene til systemstøtte?  (f.eks. søk og brukervennlighet)

4. Hva er behovet for strukturert format på kunnskapsgrunnlaget?

5. Hvordan sikre at sluttproduktet av et gjennomføringsprosjekt blir klinikernes hovedkilde til klinisk 
kunnskapsgrunnlag?

6. Hvordan kan kunnskapsgrunnlaget være et bidrag til senere innføring av prosess- og beslutningsstøtte?



Innhold

Fokusområder i prosjektet Felles klinisk kunnskapsgrunnlag
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Funksjonelle 
behov

Styring

Innhold
• Definering av hvilket kunnskapsgrunnlag som inngår
• Kartlegging dagens kilder og arbeidsdeling

• Nasjonalt
• Interregionalt
• Regionalt/Helseforetak/behandler

• Konkludere eksisterende kilder som kan inngå
• Understøtte beslutningsstøtte

Funksjonelle behov
• Funksjonelle krav ved bruk av kunnskapsgrunnlag i ulike 
kliniske arbeidsprosesser
• Interessenter

• Lege/sykepleier
• Pasient
• Kommunal sektor inklusiv fastleger

• Versjonering og varslingsmekanismer ved
oppdatering
• Sporbarhet gjennomført behandling (journal)

Styring
• Styringsmodell for initiell etablering av felles 
kunnskapsgrunnlag og forvaltning av dette
• Styringsmodell drift og forvaltning av mulig løsning



Gevinster

Reduksjon i variasjon 
Ved å dele et oppdatert kunnskapsgrunnlag vil klinikere få støtte til yte 
likeverdig helsehjelp. Dette vil medvirke til bedre kvalitet i 
behandlingen og reduksjon i uønsket variasjon.

Faglige oppdateringer
Et felles oppdatert kunnskapsgrunnlag gjør det mulig for helsepersonell 
å overholde sin plikt om å holde seg faglig oppdatert.

Pasientmedvirkning
Sterkere pasientmedvirkning gjennom at pasienten får innsyn og 
oversikt over forventet behandling.

Reduksjon i parallelt arbeid 
Mindre dobbeltarbeid ved utarbeiding av retningslinjer. 
Enklere å søke etter og distribuere oppdaterte retningslinjer.

Grunnlag for beslutningsstøtte 
Felles kunnskapsstøtte kan gi grunnlag for beslutningsstøtte.

Tidsbruk for helsepersonell som skal bruke kunnskapsgrunnlaget
Et samlet, brukervennlig og oppdatert kunnskapsgrunnlag kan være 
effektiv støtte for helsepersonell.

Foreløpig liste av elementer som kan gi gevinster:
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Organisering og ansvar (pr august 2018)
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• Tidsperiode: Mai 2018 – Q1 2019

• Budsjett : 2,0 MNOK



Prosjekt - status

• Prosjektet er pr 30.08.17 vedtatt pauset

• Årsaken til beslutning er å sikre representativ faglig klinisk deltakelse fra samtlige helseregioner før 
prosjektet vurderes videreført
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Presentasjon kartleggingsstudie NSEH
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Kartlegging utført av Nasjonalt senter for e-helse

Line Silsand presenterer resultatet av en kartlegging som Nasjonalt senter for e-helse 
forskning har laget for Nasjonal IKT.

Kartleggingsoppgavene har vært følgende:

• Beskrive hva et kunnskapsgrunnlag er, med varianter og oversikt over hva det 
inneholder

• Se på internasjonale erfaringer rundt etablering av kunnskapsstøtte

• Peke på relevans med tanke på Helseplattformen og hvordan leverandørene som er 
med i Helseplattformens anbudsprosess, inkludert DIPS, har tilrettelagt for 
kunnskapsstøtte og beslutningsstøtte i sine løsninger
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Nasjonal 
kunnskapsplattform

Line Silsand og Gro-Hilde Ulriksen



Overordnet mål

• Gjøre helsetjenesten bedre ved å legge til rette for at ny kunnskap og erfaring er tilgjengelig og tas 
i bruk - samtidig som utdatert praksis opphører

• Sørge for at praksis bygger på oppdatert forskningsbasert kunnskap gjennom å utvikle 
retningslinjer, prosedyrer og anbefalinger som klinikere kan legge til grunn for beslutninger om 
diagnostikk og behandling av pasienter

• Etablere et standardisert kunnskapsgrunnlag som er systematisk og hensiktsmessig organisert og 
som inneholder relevant og oppdatert kunnskap



Nivåer av kunnskapsgrunnlag

• Oppslagsverk

• Basis for beslutningsstøtte i kliniske elektroniske informasjonssystemer

• Integrert i helsepersonellets IT systemer, og inkluderer spesifikke pasientdata  
• helsepersonell får automatisk tilgang til pasientspesifikk beslutningsstøtte i kliniske 

situasjoner. 



• Helsepersonell bruker eksterne 
kunnskapskilder som f.eks «Up to date» 
som del av sitt evidens baserte 
kunnskapsgrunnlag

• Ingen integrasjoner mellom 
kunnskapsleverandører og EPJ 
leverandører, må gå ut av EPJ og søke opp 
kunnskapsgrunnlag på nettet

• Kunnskapsstøtten er passiv/statisk 

• Tilpasser ikke eller velger ikke ut 
informasjonen etter en konkret pasient.

Status i Norsk 
helsevesen



Litteratursøk: 
• Søkeord: knowledge management system, 

knowledge based system, health

• Søk i google for å finne land med felles 
kunnskapsstøtte – utfordrende

• Søkeord: *landet* national clinical guidelines

Semi-strukturerte intervju
• kunnskapsleverandører,  EPJ leverandører, 

helsepersonell, IT personell på sykehus, ledelse 
sykehus

• Fysiske møter og videokonferanser

Dataanalysen
• Hermeneutisk prosess (Klein and Myers)  der valgt 

teoretisk rammeverk spiller en viktig rolle i å besvare 
forskningsspørsmål og gi videre anbefalinger.

Metode



Datainnsamling
Organisasjon Navn Varighet Kategori
EPIC Ellen White + to til 60 min System leverandør

Cerner Colin Fincham 90 min System leverandør

DIPS AS Bjørn Næss 120min System leverandør

Inter Systems Ethan Gershon -lege 60min System leverandør

Cambio (Scotland)
(Ikke ferdig)

Lege – avtale på gang 

Duodecim Ilkka Kunnamo 60min Kunnskaps leverandør

Elsevier Jørn Hope + flere 60min Kunnskaps leverandør

Up to date Ad-Jan Bos 45min Kunnskaps leverandør

Badalona - Spania • Jordi Piera Jimenez, Chief 
Information and R&D Officer

• Estefania Quevedo Molina, CEO

• 3 tekniske ressurser fra sykehuset

120min Kliniske miljø

Finland (Pegasus) • Erno Vähärautio - lege
• Mirva Weckman - sykepleier

60min Kliniske miljø

Scotland • Mulig avtale
HIMMS John Wayner -lege 45min



Sammenfatning av erfaringer rundt etablering av 
kunnskapsstøtte i utlandet

Finland
• The Finnish Medical Society Duodecim - forvalter og oppdaterer et felles kunnskapsgrunnlag til 

leger, sykepleiere, og tannleger. 

• Duodecim er en portal for databaser dedikert til  leger (‘Lääkärin tietokanta’) og sykepleiere 
(‘Sairaanhoitajan tietokanta’). 

• En suksessfaktor  er å involvere helsepersonell i utarbeidelsen og oppdateringen av 
kunnskapsgrunnlaget, retningslinjer, prosedyrer. 

• Finland har definert nasjonalt hvilke koder/terminologier/kliniske informasjon modeller som skal 
brukes. 

• «The EPR Minimum Data Set will also be coded on the basis of these classification systems”. 



Sammenfatning av erfaringer rundt
etablering av kunnskapsstøtte i utlandet
Sverige: 

• Nasjonale guidelines: https://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/nationellariktlinjer/omnationellariktlinjer/riktlinjerinternationellt)
• På nasjonalt nivå er det mest fremtredende eksempelet på kunnskapsorganisering de nasjonale retningslinjene, utviklet

og forvaltet av Socialstyrelsen.  

Danmark 
• Sundhedsstyrelsen utarbeider nasjonale kliniske retningslinjer som kan brukes som beslutningsstøtte for helsepersonell. 

https://www.sst.dk/da/nkr/om-nkr

England:
• NICE (National Institute for Clinical Excellence) (https://www.nice.org.uk/about/who-we-are)

• Forvalter og utvikler kliniske retningslinjer og anbefalinger.

Skottland:
• The Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) 
• Utvikler og formidler nasjonale kliniske retningslinjer som inneholder anbefalinger for ‘best practice’. 

https://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/nationellariktlinjer/omnationellariktlinjer/riktlinjerinternationellt
https://www.sst.dk/da/nkr/om-nkr
https://www.nice.org.uk/about/who-we-are


Sammenfatning av erfaringer rundt etablering av 
kunnskapsstøtte i utlandet
• Badalona er et sykehus i Catalona i Spania

• Helse myndighetene i Catalona har utviklet en interoperabilitets platform, der alle nivå av helsetjenester er 
koblet til «The shared medical record of Catalona»

• Det er mange ulike EPR systemer, alle sender informasjon til det felles regionale systemet ved å bruke 
standarder definert av helsemyndighetene i Catalona. 

• Det er nå mulig for alle å se røntgen bilder, lab svar, utskrivingsnotat osv gjennom dette felles systemet

• Har ikke integrert noen kunnskapsleverandører til sine system. 

• Utviklet egen enkel beslutningsstøtte knyttet til medikasjon f.eks varsel om allergier og kryss reaksjoner og 
ved bestilling av blodprøver får de info om forrige prøvene som var bestilt

• Jobber med å få på plass avansert  beslutningsstøtte tilknyttet pasienter  i «real time» 



• Cerner

• DIPS AS

• EPIC

• Inter System

• Alle systemleverandørene har mulighet for å integrere 
hvilken som helst kilde og nivå av kunnskapsstøtte i sine 
systemer

• Helseorganisasjonene må selv tilrettelegge arbeidsprosesser og 
organisasjons struktur for å kunne benytte seg av effektiv 
kunnskaps- og beslutningsstøtte

Leverandørenes tilrettelegging for 
kunnskapsstøtte i sine løsninger



Kunnskapsleverandører
Elsevier

• 7500 ansatte i 46 land

• 14 mill brukere inkludert 25500 akademiske og ledende organisasjoner

• Produsere og forvalter evidensbasert kunnskap tilpasset lokale behov

• Leverer  beslutningsstøtte system som kan integreres med EPJ

Up to date (Wolters Kluwer)

• Evidens basert klinikerstyrt kunnskapsbase

• Over 6500 kliniske forfattere, editorer og peer reviewere

• Mer enn 1.3 mill klinikere og 34000 medisinske institusjoner i 187 land

• Produsere og forvalter evidensbasert kunnskap

• Passivt oppslagsverk utenfor EPJ som ikke kan brukes i de mest avanserte former for beslutningsstøtte

Duodecim

• Den Finske legeforeningen, baserer seg på frivillig arbeid fra medlemmene

• Har over 22000 medlemmer  og 100 medlemsorganisasjoner

• Duodecim driver kommersiell virksomhet hvor leverandører og utenlandske miljøer knytter seg til deres kunnskapsbase 
beslutningsstøtte system

• Produsere og forvalter evidensbasert kunnskap tilpasset lokale behov



Funn
• Silosystemene i norsk helsevesen der pasientjournalen omfatter både EPJ system, medisinsk kurve og 

medikasjonssystem som det er få eller ingen integrasjoner mellom gjør avansert kunnskapsstøtte vanskelig 
å få til 

• Systemleverandører og kunnskapsleverandører må samarbeide med lokale helseorganisasjoner for å 
tilpasse kunnskap til nasjonale/lokale forhold. 

• Klinikere må være med på tilpasning av kunnskapsgrunnlaget og beslutningsstøtten – hvis de skal finne den 
nyting og  troverdig

• Det kreves omfattende forvaltning lokalt, regionalt og nasjonalt for å ivareta en oppdatert 
kunnskapsplattform av høy kvalitet

• For å nå visjonen «til rett person og rett situasjon til rett tid», må kunnskapsgrunnlaget knyttes til 
beslutningsstøtte og integreres i EPJ systemer hvor spesifikk pasientdata kan kobles til kunnskapsgrunnlaget 
og beslutningsstøtten.  

• For å kunne bruke de mest avanserte former for kunnskapsstøtte er det nødvendig med strukturerte data 
og gode integrasjoner mellom systemer



Sammenfatning

Kunnskapspl
attform

Standardisering

Klinisk
deltagelse

Opplæring

Forvaltning



Gruppearbeid med tilbakemelding
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Innspill til prosjektet fra NUFA

16.30-16.45 Gruppearbeid 

16.45-17.00 Kort presentasjon fra hver gruppe i plenum 

• Oppgave - idemyldring i grupper: 

Hva er de viktigste suksessfaktorene for å få til et vellykket felles 
klinisk kunnskapsgrunnlag? 

• Hver gruppe presenterer de 3 viktigste suksessfaktorene i plenum
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• Prosjektet tar med seg innspill fra NUFA i videre prosjektarbeid.



Middag kl. 18:30

Start i morgen kl.08:00


