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Thon Hotel Arena, Lillestrøm



Nye representanter i NUFA

 Elin Høyvik Kindingstad, Nasjonal IKT



Side 3

Saker 25.april – Strategi-, portefølje- og forvaltningsprosessen: Ansvarlig Ca.varighet

Orientering fra Direktoratet for e-helse:
• Status på arbeid med meldingsutveksling iht Riksrevisjonsrapporten 2014 (Hans)

• Nasjonal tjenesteleverandør (Karl)

• Orientering om oppfølging av strategiprosessen (Karl/Irene)

• Nasjonal helse og sykehusplan (Mona)

• Prosjektet «Vilkår for førerrett» (Espen HC)

• E-helse monitor (Ole)

Inga Nordberg
30 min 

10:00-10:30

EIEJ:
• Nedvalg av konsepter, orientering om innstilling og tilbakemeldinger

Idunn Løvseth Kavlie

Espen Møller

60 min

10:30-11:30

Lunsj 11:30-12:15

Porteføljestyringsprosessen:
• Oppsummering av bilaterale møter og videre prosess

Kristin Bang
20 min

12:15-12:35

Velferdsteknologi:
• Status utprøving av nasjonalt knutepunkt for velferdsteknologi

Thor Steffensen
25 min

12:35-13:00

Kodeverk og terminologi
• Målbilde for kodeverk og terminologi

• ICPC-2 og ICD-10: Ulike klassifikasjoner for primær- og spesialisthelsetjenesten

Alfhild Stokke

Taran Borge

60 min

13:00-14:00

Pause 14:00-14:15

Standardisering
• Rammeverk for felles informasjonsmodeller

Jon Stolpnessæter

Espen Stranger Seland

30 min

14:15-14:45

Data- og dokumentdeling
• Tilrettelegge for enhetlig implementering av samhandlingsformene data- og dokumentdeling

Georg Ranhoff

Arne Helle

45 min 

14:45-15:30

Pause 15:30-15:45

Målbilde og veikart grunnmur
• Orientering prosjektet og definisjon av grunnmur 

• Gruppearbeid om hva grunnmuren inneholder + samhandling

• Hvilke områder er viktige å fokusere på for å få til samhandling

Vidar Mikkelsen 

Helge Bjertnæs

75 min 

15:45-17:00



Side 4

Saker 26.april – Tema: «Bedre bruk av helsedata» Ansvarlig Ca.varighet

Innledning
• Utfordringsbildet og kontekst Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan

Karl Vestli og Alexander Gray
20 min

08:00-08:20

Ulike behovsperspektiv på bedre bruk av helsedata

• Forskermiljøet Christian Jonasson, NTNU 20 min 

08:20-08:40

• Myndigheter: Helsedirektoratet KPR/NPR 
Håkon Haaheim, Hdir 20 min

08:40-09:00

• Myndigheter: FHI Helena Niemi Eide, FHI
20 min

09:00-09:20

Pause 09:20-09:30

• Helsepersonell: Kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet Meetali Kakaad, Ahus
20 min

09:30-09:50

• Helsepersonell: Innrapportering Per Olav Skjesol, HMN
40 min

09:50-10:30

Pause 10:30-10:40

Helsedataprogrammet: Harmoniseringsprosjektet
Håvard Lande

20 min

10:40-11:00

Helsedataprogrammet: Helseanalyseplattformen Børge Kristiansen
30 min

11:00-11:30

Lunsj 11:30-12:15

Gruppearbeid 
Gruppe 1+2: Innrapportering av data 

Gruppe 3+4: Bruk av data

55 min

12:15-13:10

Pause 13:10-13:20

Presentasjon og diskusjon gruppearbeid
60 min

13:20-14:20

Oppsummering og neste skritt Karl Vestli og Alexander Gray
10 min

14:20-14:30



Sak 12/18:
Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt 

godkjenning av referat fra møte 31.januar-1.februar 2018

NUFA 25.-26.april 2018

Ønsker under eventuelt?



• NUFA godkjenner innkalling og dagsorden

• NUFA godkjenner referat fra møtet 31.januar-1.februar 2018



Sak 13/18:
Orientering fra Direktoratet for e-helse

NUFA 25.-26.april 2018



Orientering fra Direktoratet for e-helse

Nasjonal tjenesteleverandør

1

2

Status på arbeid med meldingsutveksling iht Riksrevisjonsrapporten 2014 

3

Oppfølging av strategiprosessen

Nasjonal helse- og sykehusplan

4

5

Plan for nasjonal e-helse monitor 2018

6 Prosjekt «Vilkår for førerrett»



Hovedfunn i rapporten

Hovedfunn:

2.1 Meldingsutveksling mellom helseforetak, kommuner og legekontor 

kjennetegnes fortsatt ved mye bruk av papir

2.2 Det er klare svakheter ved Helse- og omsorgsdepartementets planlegging, 

styring og oppfølging av arbeidet med elektronisk meldingsutveksling 

2.3 Helse- og omsorgsdepartementets virkemiddelbruk har ikke vært tilpasset 

mål, status og utfordringer på området 

Side 9

Tabellene på de neste sidene gir en kort oppsummering av FIA Samhandling sine 

leveranser i 2016 og 2017, og hvilke av Riksrevisjonens funn disse imøtekommer. 



2.1 Kommunikasjon på papir

Anbefaling fra Riksrevisjonen FIA Samhandling leveranse 2016/2017

Må sørge for nasjonale standarder 

for alle samhandlingskjeder og 

styrke test- og 

godkjenningsordningen 

• Veiledning til riktig bruk av applikasjonskvittering og ebXML utarbeidet

• Utarbeidelse av Standard for tjenestebasert adressering

• Leveranse av ny løsning for test- og godkjenning

Adresseregisteret fungerer ikke 

tilfredsstillende • Styrket Adresseregisteret funksjonelt og teknisk

Aktørene må ta i bruk nasjonal 

samhandlingsarkitektur

• Innføring av Meldingsvalidatoren

• Innføring av Nasjonal forvaltningsmodell for e-helsestandarder og fellestjenester for 

elektronisk samhandling i helse- og omsorgstjenesten

Alle standarder og tekniske 

løsninger utvikles og tas i bruk av 

alle aktører 

• Utvikling og innføring av Meldingsvalidatoren

• Innføring av riktig bruk av applikasjonskvittering 

• Innføring av standard for tjenestebasert adressering 

• Innføring av Nasjonal forvaltningsmodell for e-helsestandarder og fellestjenester for 

elektronisk samhandling i helse- og omsorgstjenesten

Side 10



2.2 Planlegging, styring og oppfølging

Anbefaling fra Riksrevisjonen FIA Samhandling leveranse 2016/2017

I liten grad framskaffet oppdatert 

kunnskap om tekniske og 

organisatoriske forutsetninger
• Innhenting av erfaringer ved innføring av riktig bruk av applikasjonskvittering

Ikke tilstrekkelig informasjon om 

meldingsutvekslingen utføres i 

tråd med nasjonal 

samhandlingsarkitektur

• Kartlegging av bruk av gamle meldingsversjoner og –formater

• Utvikling og innføring av Meldingsvalidatoren

Systematisk synliggjøring av 

gevinster og risiko • Gevinstrealiseringsrapport

Begrenset samarbeid med 

leverandørene

• Aksjonsgruppene med involvering av leverandørene

• Forvaltningsmodell med beskrivelse av samarbeid med leverandører
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2.3 Virkemiddel vs. mål, status og utfordringer

Anbefaling fra Riksrevisjonen FIA Samhandling leveranse 2016/2017

Ikke formelle krav om at alle aktørene 

skal ta i bruk elektronisk 

meldingsutveksling • Etablering av FIA som samarbeidsprogram med sektoren 

• Aksjonsgruppene med deltagere fra helseforetak, kommuner og fastleger, som 

forankring og pådriver for forbedringer

• Utarbeidelse og innføring av Nasjonal forvaltningsmodell for e-helsestandarder og 

fellestjenester for elektronisk samhandling i helse- og omsorgstjenesten

• Oppdatering av veiledninger med innspill fra sektoren

• Koordinert aktiviteter med etablerte fora/prosjekt (KomUT, SamUT, EPJ-løftet, RHF-

gruppe, NUIT, NUFA)

Ikke virkemidler for å få aktørene til å 

innføre elektronisk meldingsutveksling 

i tråd med nasjonale mål

Ikke systematisk kjennskap til 

aktørenes nytte av utgivelsene (av 

veiledninger)

Aktørene mangler insentiver for å 

være tidlig ute med å investere i 

nødvendig teknologi

Viktigheten av samtidig innføring av 

løsningene hos mange selvstendige 

aktører

Styrke den samlede 

virkemiddelbruken 

Side 12



Side 14

Filter:

• Helseforetak/private sykehus

• Helse Sør-Øst

• Basismeldinger Epikrise

• Periode 01.01.17 – 08.03.17



Side 15

Filter:

• Helseforetak/private sykehus

• Helse Sør-Øst

• Basismeldinger Epikrise

• Periode 01.01.18 – 08.03.18
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Nasjonal helse- og sykehusplan

4

5

Plan for nasjonal e-helse monitor 2018

6 Prosjekt «Vilkår for førerrett»
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Hvordan følge opp strategisk utvikling?

https://ehelse.no/nasjonal-e-helsemonitor





Planlagte indikatorer fremover

Side 21Kilde: https://ehelse.no/e-helsemonitor

Årlige IKT 

nøkkeltall fra RHF

E-helse 

spørreundersøkelse

Informasjonssikkerhet 

status
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Strategiprosessen

Kriterier for kvalifisering og 
prioritering av strategiske tiltak

Årshjul for strategiprosessen

Tiltaksliste med tilhørende 
KPIer

Strategirundskriv med tillegg til 
strategien

Revidert handlingsplan

Reviderte kriterier for 
kvalifisering og prioritering av 
tiltak

E-helse beslutning på tillegg 
og revisjon
NEHS tilslutning på tillegg og 
revisjon 

Situasjonsbeskrivelser gjennom:

• Strategisk måloppnåelse 2017 –
status på tiltakene i handlingsplanen

• Utviklingstrekk 2018 – relevante 
drivere og trender

• Annet kildemateriale

Gap-analyse, med vurdering av 
behov for revisjon

Kommunikasjonsplan for 

• Strategi og handlingsplan 

• Strategiprosessen

Kommunikasjon, involvering og forankring

Revidere Beslutte

Strategirundskriv 1, 2, 3… 

Situasjons-

beskrivelse Analysere

Nåværende strategi & 
handlingsplan

Planlegge

Handlingsplan 
2.0

Handlingsplan 
3.0

Handlingsplan  
?

Side 23



Det samlede kunnskapsgrunnlaget for analysen

Side 24

Lovverk

Oppdragsbrev

Tildelingsbrev

Sakspapirer NUIT & NEHS 2017/2018

O
m

v
e

rd
e

n
N

å
s

it
u

a
s

jo
n Rapport Utviklingstrekk 2018

Strategi

!

Mål og føringer

Utredninger & intervjuer

Direktoratets oversendelser til HOD:

• Veikart Én innbygger – én journal

• Informasjonssikkerhet

• Finansieringsmodeller

• IKT-organisering

Innspill fra NUFA

Innspill fra NEHS kontaktpunkter
Hvilke utviklingstrekk ser man i sektor i stort 

og hvordan kan disse påvirke strategien?

Hvilke føringer/instrukser og/eller lovendringer 

styrer den strategiske retningen?

Hvordan har sektor samlet sett levert på 

inneværende strategi?

Er det utviklinger i omverden som påvirker 

den inneværende strategien?

Strategisk måloppnåelse 2017



Pågående vurderinger i den strategiske gap-analysen

Felles grunnmur 

for digitale 

tjenester

Nasjonal styring 

og økt 

gjennomføring

Tilgjengelige virkemidler (styringsmessige, juridiske, finansielle, og pedagogiske) står ikke i forhold til det høye ambisjonsnivået for e-helse nasjonalt. Det er behov for 

å se ulike anbefalte virkemidler i sammenheng, og prioritere hvilke, og i hvilken rekkefølge disse skal innføres, og som et resultat, nye tiltak på området formuleres.   

Det mangler en tydelig definisjon, et målbilde og et veikart for felles digital grunnmur for e-helse, og det er behov for en nasjonal forvaltningsmodell. Det haster med å 

få dette arbeidet på plass da det er en grunnleggende forutsetning for å kunne realisere resterende tiltak i strategien.   

Det strategiske området setter fokus på e-helse som muliggjører for nye, mer bærekraftige og innbyggersentrerte måter å utøve helse og omsorg.  Velferdsteknologi 

er kun ett av flere mulige måter å bidra til strategisk måloppnåelse. Det er behov for å vurdere nye tiltak som viser mulighetsrommet i sin fulle bredde. 

Informasjonssikkerhet og personvern er ikke tilstrekkelig ivaretatt i sektorens e-helseløsninger og bruken av disse. Det er behov for  strategiske tiltak som kan styrke 

innsatsen på området.  

Sammenhengen mellom data inn og data ut er ikke godt nok ivaretatt på tvers av store strategiske programmer og prosjekter. Den nasjonale satsningen helsedata 

må ivareta behov knyttet kvalitetsforbedring i tjenesten, så vel som forskningsformål. 

I lys av anbefalinger i Veikart for Én innbygger – én journal er det behov for å vurdere om samarbeidet mellom RHFene må styrkes, og konkrete tiltak for å oppnå 

dette må formuleres, for å sikre den samordnede innsatsen som kreves for å realisere det langsiktige målbildet.

Det er behov for å koordinere pågående innsats og sikre en tilstrekkelig og helhetlig finansiering av de igangsatte tiltakene som skal gi helsepersonell og innbygger  

tilgang til komplett og oppdatert legemiddelinformasjon. 

Helsehjelp på nye 

måter

Bedre bruk av 

helsedata

Digitalisering av 

arbeidsprosesser

Bedre 

sammenheng i 

pasientforløp

12

9

10

7

8

4

5

Bruk av papirbasert informasjonsutveksling innad og mellom virksomhetene i helse- og omsorgssektoren er fortsatt utstrakt. Det er behov for å formulere nye tiltak 

rundt elektronisk meldingsutveksling for å forbedresituasjonen. 6

Identifiserte gap

Identifiserte gap 

som går på tvers 

av strategiske 

områder

Manglende tematisering og få konkrete tiltak som viser hvordan satsningen på e-helse nasjonalt skal stimulere til, og dra nytte av innovasjonspotensialet i sektoren 

og næringslivet.

Kommunes rolle, behov og innsats på e-helseområdet er ikke godt nok beskrevet i strategien. Konkrete skildringer av pågående aktivitet er viktig for å øke kunnskap 

om behov og avhengigheter, og for å bidra til styrket kommunal samordning på e-helseområdet.   

2

3

1
Innbyggeren som ressurs i utvikling, spredning og bruk av e-helseløsninger er ikke i tilstrekkelig grad ivaretatt i strategien. Det er konkret kommet forslag om a) 

igangsette befolkningsundersøkelser (individnivå); og b) styrke brukermedvirkning («Nasjonal Arena Innbygger») (systemnivå).

Sektoren mangler samhandlingsløsninger som kan sikre informasjonsflyt mellom nasjonale løsninger og virksomhetenes systemer. Med utgangspunkt i 

anbefalingene i Veikart for Én innbygger – én journal er det behov for å beskrive konsept og tiltak knyttet til etablering av disse løsningene.11



Det er behov for strukturelle endringer og språklige 
justeringer av strategidokumentene

Dokumentstruktur

✓ Samstemme strategi og plan dokument 

✓ Sortere tiltak under strategiske områder 

✓ Språklige justeringer og faktasjekk

Definere sentrale begreper

✓ EPJ, grunnmur, konsolidering, 

informasjonsmodell, håndtering av 

helsedata, etc.

Strategiske områder

✓De strategiske områdene er ikke gjensidig 

utelukkende. Gjelder særlig

▪ 1 og 2 (teknologi/praksis)

▪ 5 og 6 (rolleavklaring styring og løsning)

Prioritering 

✓Redusere antall tiltak 

✓ Samstemme nivå på tiltak

Tiltak 

✓ Sikre at formuleringen av tiltak reflekterer 

sektorens felles eierskap til strategi og 

plan 

✓ Etablere nøkkeltallsindikatorer for 

strategiske tiltak



#1.1 Modernisere EPJ

#1.2 Digitalisere 

legemiddelkjeden innenfor 

hvert helseforetak og i hver 

kommune

#2.1: Involvere innbygger i 

planlegging og gjennomføring 

av helsehjelp

#2.2 Sikre kontinuitet i 

ansvarsoverganger

#3.1 Forenkle innrapportering 

og uthenting av data fra 

helseregistre

#3.2 Tilby sammenstilte 

helsedata og avansert 

analysefunksjonalitet på tvers 

av helsedatakilder

#5.1 Bedre styring, 

tilrettelegging og oppfølgning 

av meldingsutveksling

#5.2 Tilrettelegge for identitets-

og tilgangsstyring for personell 

og innbygger

#4.1 Legge til rette for raskere 

spredning og innovasjon av 

velferdsteknologi i helse- og 

omsorgstjenesten

#6.1 Styrke og videreutvikle 

nasjonal styring

#6.2 Skape en nasjonal og 

skalerbar leveransekraft

#2.3 Dele oppdatert 

legemiddelinformasjon i hele 

pasientforløpet – på tvers av 

organisasjoner

#2.4 Dele viktige 

helseopplysninger i den 

akuttmedisinske kjeden

#5.3 Tilrettelegge for å gjøre 

data og funksjoner tilgjengelig 

for andre applikasjoner og 

tjenester

#5.4 Tilrettelegge for høy 

tilgjengelighet ved bruk av 

mobile tjenester og enheter

#6.3 Styrke innførings- og 

implementeringsapparatet

Digitalisering av 

arbeidsprosesser 

Bedre sammenheng 

i pasientforløp

Bedre bruk av 

helsedata

Nasjonal styring 

av e-helse og økt 

gjennomføring

Felles grunnmur for 

digitale tjenester

Helsehjelp på nye 

måter

#5.5 Tilrettelegge for moderne 

IKT-løsninger ved å forberede 

innføring av nye helsefaglige 

kodeverk og standarder

Innsatsområder i nasjonal strategi for e-helse
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April

Årshjul for Strategiprosessen i 2018

Januar Februar Mars Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

NUFA

7.-8.11

Å
rs

h
ju

l 
2

0
1
8

Revidere Beslutte

NUFA

31.1-

1.2

✓ Tilslutte seg 

strategirundskriv

✓ Beslutte revidert 

handlingsplan og 

strategirundskriv

✓ Omforent om 

kunnskapsgrunnlage

t for strategisk 

analyse

Strategiprosessen 

er en årlig iterasjon 

Situasjons-

beskrivelser

✓ Omforent om den strategiske 

analysen

✓ Vurdere behovet for revidering 

basert på analysen (og føringer 

for involvering fra sektor)

NEHS 

22.6

Beslutte

NUIT

21.11

NEHS 

6.12

Situasjonsbeskrivelser

Planlegge

Analysere

M
o

b
il

is
e

ri
n

g
 t

il
 å

rs
h

ju
l 

2
0

1
9

NUFA

5.-6.9

Nasjona

l Arena

20.4

NUIT

30.5

Vi er her

Analysere

Kommunikasjon

Side 28

NUFA

25.-

26.4



Orientering fra Direktoratet for e-helse

Nasjonal tjenesteleverandør
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Status på arbeid med meldingsutveksling iht Riksrevisjonsrapporten 2014 

3

Oppfølging av strategiprosessen

Nasjonal helse- og sykehusplan

4

5

Plan for nasjonal e-helse monitor 2018

6 Prosjekt «Vilkår for førerrett»



3. Informasjons-

revolusjonen

2. Økning i kroniske 

sykdommer

1. Aldrende befolkning (og utøvere)

4. Teknologiske og 

medisinske fremskritt

5. "Den nye tjeneste-

mottakeren"

* Basert på undersøkelse av Advisory Bord

Fem drivere som vil endre helsetjenesten*



Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023
- prosess

Side 31

Planlegge
Utrede/ 
dialog

Skrive   
melding

Beslutte

Høst 2017 2018 Vår 2019 Høst 2019

Gjennomføre

2020 -

Samhandling

Kompetanse

Teknologi

Psykisk 
helsevern

HOD Hdir

Dedikert 
ressurs 

Analyser, tiltak

Analyse, Import 
av utdanning og 

personell

Eks: 
Konsekvenser for 

finansiering

Analyser, tiltak

Helse Midt

Helse Vest

Helse Sørøst

Helse Nord

RHF’ene Ehelse



Orientering fra Direktoratet for e-helse
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3
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Nasjonal helse- og sykehusplan

4

5

Plan for nasjonal e-helse monitor 2018

6 Prosjekt «Vilkår for førerrett»



Vilkår for førerett

Difi / Vegdirektoratet / Direktoratet for eHelse / 

Helsedirektoratet / Politidirektoratet



Titter vi på forvaltningen bak, 

finner vi en skikkelig floke 

Komplekst forvaltningsområde

med behov for samordning i  

skjæringspunktet mellom 

4 ulike etater i 3 sektorer.

Ulike ansvarsområder og 

manglende handlingsrom.

Hver sektor har sine regelverk og 

budsjett for fagområdet, ikke samordnet.





Fra manuell til digitalisert forvaltning?



Overføre helseattestens konklusjon digitalt



Egenerklæring på helsenorge.no

Skjematjeneste er etablert på 

Helsenorge.no

Egenerklæring 

(eks: førerkort)

MR: kontraindikasjoner?

Blodsukker

Kvalme i svangerskap

Blodtrykk

Hodepinekalender

Prostatascore

Vannlatings-og

drikkeskjema

…



Beslutningstøtte



Potensielle muligheter for gjenbruk av skjemaløsning i nye tjenester

Side 40

 Sentral Forskrivningsmodul

 Dødsårsaks innmelding (MF Helse)

 Kjernejournal via tett integrasjon

 Psykisk helse - kognitiv mestringsportal

 DIS - Kunnskapoversikt

 DIS – Symptomkartlegging

 DIS – Skjemakatalog

 DigiUng

 Cancer koli

 Malignt melanom

 Diabetes

 Arbeidsrelatert sykdom Skjema 154 b 



LEVERANSER fra oss i Direktoratet for E-helse

 Utvikling av et digitalt helseskjema og at det etableres en digital grunnstruktur for 

informasjonsformidling hvor gitte opplysninger kan formidles digitalt dit det er aktuelt.

 Støtte for SMART-standard +FHIR grunnmur for integrasjoner

 App-plattform (SMART) for leger (der man kan legge skjemaene)

 Skjemakatalog

 Skjemasoftware med beslutningsstøtte og regler

Side 41



NUFA tar saken til orientering.



Sak 14/18: Prosjekt «Én innbygger – én journal»
Nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste

Espen Møller

Idunn Løvseth Kavlie

NUFA 25. april 2018



Side 44

Agenda

 Orientering om status

 Nedvalg av konseptalternativer som videreføres til alternativanalysen



Generell status for prosjekt Én innbygger – én journal



Overordnet plan for utarbeidelse av konseptvalgutredning

Side 46

jan feb mar apr mai jun

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

Alternativ-

analyse

Behovs-

analyse

15.6

KommIT

13.4

KommIT

Mulighets-

dimensjoner

Konsept-

beskrivelser

14.2

NUIT
24.4

NEHS

29.6

KVU til HOD

14.3

NEHS

16.2

KommIT
Styring

Nyttevurderinger

Føringer 

for 

forprosjekt

30.5

NUIT

Kostnads-

analyse

Usikkerhets-

analyse

Konsept-

valg

22.6

NEHS

Mulighets-

studie

Strategi, mål 

og krav

Detaljerte

konseptbeskrivelser

Måned

Innspillsrunde
Behovsanalyse

Strategi, mål og krav

Mulighetsstudie

31.5

NEHS



Møteplan

Side 47

Jan feb mar apr mai jun

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

14.2

NUIT

6.3

DU

14.3

FA

3.4

DU

14.3

NEHS
Styring

25. 4

NUFA

24.4

NEHS

16.2

KommIT

29.6

KVU til HOD

31.1

NUFA

15.6

KommIT

KS-fora* og 

kommunale 

fora

11.4

Spesialist 

inkl. NIKT

23.1

NAV**

6.3

Agder**

8.2

Tromsø

6.4

FIP

8.5      

Fellesmøte**

9.3

Apotek

12.4 

Lege-

foreningen

5.3

Fastleger**

Spesialist

inkl. NIKT

Leverandør-

møter

Andre aktører

Digi

Barne

vern**

Uke

Arbeids-

gruppemøte

fastleger

Måned

HOD ekstern

vurderings-

gruppe

27.2    

Koordinatorer**
22.3

Bergen**

12.4

Fellesmøte**

FA

8.3

Bærum**

9.5

Offentlig

tannhelse,

Nye Viken

FA

Spesialist-

helsetjenesten

DU

16.2

IKT-Norge IKT-

Norge

Pasient- og 

brukerforeninger

9.3

OUS, SØ

Diakonhjemmet

13.3

12.2

OUS

20.4

Apotek**

13.4

KommIT

Referanse-

kommuner

30.5

NUIT

22.6

NEHS

9.4

SØ

15.2

NIKT 

strategi

18.1

NIKT 

styring

5.3

OUS

Bekreftede møter Tentative møter

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

Pasient- og brukerrepresentanter har deltatt/er invitert

14.1

Apotek** 6.4

HOD ekstern 

vurderingsgruppe

16.4

NSF

16.4

Fag-

forbundet

23.4

RHF IKT-

direktører

Fag-

direktører

5.4

HOD e-helse-

seminar

7.620.4 11.6

Oslo

Arbeids-

gruppe 

sentrale tema

24.5

K10 

helse

8.6 

FIP

12.-13.6

KINS

28.5      

Fellesmøte**

25.4

NIKT

strategi

20.4

KPR

15.5

Data-

tilsynet

27.4 7.5 24.5

14.5

Fysio-

terapeut

17.4 Offentlig 

tannhelse,

Nye Viken

31.6

NEHS



Tilslutning til nedvalg av konseptalternativer som 
videreføres til alternativanalysen



Styringsgruppe Én innbygger – én journal

Møte 3/18 Dato 24.4.2018

Saksliste Sakstype

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

Forslag til vedtak:

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

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



Arbeids- og forankringsmøter

Side 50

Aktør Dato

NIKT Strategiråd 15. februar

Fagråd arkitektur (KS) 14. mars

Nasjonalt e-helsestyre 14. mars

Digitaliseringsutvalget (KS) 3. april

Fagråd informasjonssikkerhet og personvern (KS) 6. april

HOD ekstern vurderingsgruppe 6. april

Spesialisthelsetjenesten (arkitekter) 11. april

Legeforeningen 12. april

Referansekommuner, KS, pasient- og brukerforeninger 12. april

KommIT-rådet (KS) 13. april

Sykepleierforbundet 16. april

Fagforbundet 16. april

Apotekforeningen/apotek 20. april

Pasient- og brukerforeninger 20. april

RHF IKT-direktører 23. april

Nasjonalt e-helsestyre 24. april

NUFA 25. april

NIKT Strategiråd 25. april 



Behovene er beskrevet med innbyggeren i sentrum – skal realisere pasientens 
helsetjeneste

Side 51

Hvilke tjenester 

jeg får tilgang til 

digitalt avhenger 

av hvor gode 

konseptene er for 

helsepersonell

Det viktigste for meg er 

at helsepersonell har 

enkel tilgang til mine 

helseopplysninger for å 

gi meg god behandling

UNDER 

ARBEID



Følgende overordnede komponenter vil analyseres i Mulighetsanalysen

Side 52

Nasjonal kommunal løsning

Dimensjonering av kjerneløsning for 

kommunal helse- og omsorgstjeneste

Helse- og 

omsorgstjenest

en utenfor 

tiltaket

Spesialist-

helsetjenesten og 

kommunale helse- og 

omsorgstjenester i 

Midt-Norge

Helse 

Nord

Helse 

Vest

Helse 

Sør-

Øst

Helse-

plattformen

Spesialisthelse-

tjenesten

Andre tjenester

Dimensjonering av nasjonale 

samhandlingsløsninger for helse- og 

omsorgstjenester

UNDER 

ARBEID



Forutsetninger for utvikling av konsepter

Side 53

Digitaliseringen i 

kommunal sektor 

koordineres helhetlig

Helseplattformen 

sluttfører sin prosess 

med å anskaffe, 

tilpasse og innføre ny 

løsning for helse- og 

omsorgstjenesten i 

region Midt-Norge.

Utvikling mot neste 

generasjons EPJ-

/PAS-løsning (inkl. 

kurve) i de regionale 

helseforetakene i 

Nord, Vest og Sør-Øst

Etableringen av 

nasjonal 

tjenesteleverandør

Gjenbruk av beste 

praksis i 

leverandørmarkedet 

nasjonalt og 

internasjonalt

UNDER 

ARBEID



Følgende faktorer er ikke dimensjonerende, men felles for alle konsepter 

Side 54

Informasjonssikkerhet og 

personvern

• Informasjonssikkerhet og 

personvern skal løses for alle 

konsepter.

• Omfanget og innretning av 

løsningene kan variere som følge 

av konsept.

Integrasjon med administrative 

systemer i kommunene

• Kjerneløsning for kommunal 

helse- og omsorgstjeneste skal 

være integrert med følgende 

løsninger:

• Økonomistyring

• Virksomhetsstyring

• Ressursstyring

• Personal og lønn

Samhandling med andre 

nasjonale tjenester i helse- og 

omsorgstjenesten

• Kjerneløsningen for kommunal 

helse- og omsorgstjeneste vil ha 

nødvendig og lovpålagt 

samhandling med:

• Velferdstøtte

• Helseforvaltning (FHI, SLV, 

Helsedirektoratet)

• HELFO

• KPR

• Statens legemiddelverk

Funksjonalitet for 

saksbehandling og logistikk 

styring

• Alle konseptene skal understøtte 

pasientrettet saksbehandling

• Alle konseptene skal understøtte 

behov for flåte- og logistikkstyring 

i helse- og omsorgstjenesten

• Dette funksjonalitet forutsettes 

inkludert i kjerneløsningen

Helsefaglig utvikling og 

standardisering

• Helsefaglig utvikling og 

standardisering vil være sentralt 

i alle konseptene.

• Omfanget og innretning av 

arbeidet kan variere som følge 

av konsept.

UNDER 

ARBEID



Følgende dimensjonerende faktorer danner mulighetsrommet

Side 55

Ansvarsforhold for 

realisering av tiltaket

Helse- og 

omsorgstjenester der 

samhandling skal foregå 

gjennom felles løsning

Samhandling mellom 

helsepersonell og andre 

kommunale tjenester

Samhandling med 

helsepersonell som ikke 

omfattes av tiltaket

A B DC

UNDER 

ARBEID



Mulighetsdimensjon C: 
Samhandling mellom helsepersonell og kommunale tjenester utenfor helse- og 
omsorgstjenesten (ikke adm.)

Side 56

Informasjon utleveres analogt 

ved hjemmel og tjenstlig behov

(2) + innsyn gis til nødvendige 

opplysninger ved hjemmel og 

tjenstlig behov

Informasjon utleveres 

(sendes/mottas) digitalt ved 

hjemmel og tjenstlig behov

(3) + Felles løsning for 

samhandling om 

tverrsektorielle planer

Helsepersonell

Skole Barnevern

Helsepersonell

Skole Barnevern

Helsepersonell

PPT Barnevern

Skole

Helsepersonell

Skole Barnevern

PPTPPT
PPT

C1 C2 C3 C4

UNDER 

ARBEID



Samhandlingsbehov fra kommunal helse- og omsorgstjeneste

Over 1200 innspill om samhandlingsbehov fra 250 representanter fra 44 kommuner og åtte organisasjoner ble forenklet til 226 behov, 

og vises her etter prioritet og kompleksitet. Hvert punkt representerer et samhandlingsbehov. Prioriteringen er hentet fra deltakerne i 

arbeidsgruppene, og harmonisert på tvers av aktører.  

Øvrige tjenester i helse-

og omsorgssektoren 
(eks apotek, responssenter)

Prioritet
Lav Høy

Innbygger

Spesialisthelsetjenesten

Kommunale løsninger for 
administrasjon av helsehjelp

(eks. turnus, lønn, HR/personal)

Tjenester utenfor helse-

og omsorgssektoren
(eks. barnevern, skole/barnehage, NAV)

Helseforvaltning 
(eks.FHI, SLV, Helsedirektoratet)

Dele og endre

Slå opp

Sende/motta

Ha dialog

Dele og endre 

Slå opp

Sende/motta

Ha dialog

Dele og endre

Slå opp

Sende/motta

Ha dialog

Dele og endre

Slå opp

Sende/motta

Ha dialog

Dele og endre

Slå opp

Sende/motta

Ha dialog

Dele og endre

Slå opp

Sende/motta

Ha dialog

UNDER 

ARBEID



Grupper av samhandlingsbehov

Side 59

Ansvarsdeling og forenkling av 

administrative prosesser 

Dele og endre felles oppsummering 

av innbyggerens helseopplysninger 

Nå har du fått 

tid til 

undersøkelse 

på sykehuset

Dette 

haster, så 

hun får 

time om to 

uker!

• Henvisning og epikrise

• Søknader

• Oversikt over tilgjengelige 

tjenester og tilbud

• Bestilling av tjenester

• Søknad om tjeneste eller 

melding av sak, klage eller 

avvik

Hvorfor må 

jeg spørre 

om dette?

• Samlet og oppdatert vurdering, inkl: 

o Aktuelle og tidligere diagnoser og problemstillinger

o Funksjonsnivå og behov for tjenester 

o Kritisk informasjon med smitte og immuniseringsstatus 

o Legemiddelplan inkl. administrasjon 

o Oversikt over bruk av hjelpemidler, tjenester og ytelser 

o Oversikt over tvangsvedtak (aktive, tidligere og under 

behandling) 

o Pasientdemografi inkl. pårørende, foresatte/verge og barn

o Sosialt (boevne og mestring, sosialt nettverk)

o Oppsummering av tidligere ytelse av helsehjelp 

Hvorfor 

spør hun?

UNDER 

ARBEID



Grupper av samhandlingsbehov

Side 60

Innhente opplysninger og

rådata til sammenligning 

Felles kunnskapsbasert 

planlegging og koordinering 

• Overordnet plan for utredning og 

behandling, bl.a. planlagte opphold på 

opptreningssentre, operasjoner, 

oppfølging av fysioterapeut

• konkrete timer for konsultasjon hos 

fastlegen

• nivå av oppfølging fra hjemmebaserte 

tjenester, bl.a. antall ganger besøk per 

dag

• koordinert dagsplan for innbygger

• utestående og utførte tiltak med ansvarlig

• tiltaksplan / kriseplan ved forverring

Hvordan er dette 

sammenlignet 

med tidligere 

undersøkelser?

• Elektronisk pasientjournal, i første rekke 

labsvar, radiologiske svarrapporter og 

epikriser/ oppsummeringsnotater

• Målinger fra medisinsk-teknisk utstyr 

(MTU) inkl. EKG-målinger

• Multimedia inkl. radiologiske bilder. F. 

eks. vanlige fotografier (eks. av sår) og 

radiologiske bilder (til sammenligning)

UNDER 

ARBEID
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Behov for samhandling mellom kommunal helse- og omsorgstjeneste og 

innbygger

Side 61

Felles plan
f.eks. oversikt, booking, tiltak 

med ansvar og status

Opplysninger og rådata til 

sammenligning
f.eks. labsvar, journalnotater

Generell dialog
f.eks. meldinger til/fra 

helsepersonell, videokonferanser

Felles oppsummering
f.eks. behandling med legemidler, 

livstestamente, allergier

Prioritet

K
o
m

p
le

k
s
it
e

t

Forenkling av 

administrative prosesser 
f.eks. bestilling, søknad, 

tjenestetilbud, krav om refusjon

Lav Høy

L
a
v

H
ø

y

4 23 1

UNDER 

ARBEID



Behov for samhandling mellom kommunal helse- og omsorgstjeneste og 

spesialisthelsetjenesten inkl. avtalespesialister

Side 62

Prioritet

K
o
m

p
le

k
s
it
e

t

Lav Høy

L
a
v

H
ø

y

4 23 1

Felles plan
f.eks. oversikt, booking, tiltak 

med ansvar og status

Opplysninger og rådata til 

sammenligning
f.eks. tidl. journalnotater, labsvar, 

radiologi, bilde av leggsår, EKG

Generell dialog
f.eks. meldinger mellom 

helsepersonell, videokonferanser

Felles oppsummering
f.eks. kritisk informasjon, tidligere 

sykdommer, bruk av tjenester, 

legemiddelplan 

Forenkling av 

administrative prosesser 
f.eks. bestilling, søknad, 

tjenestetilbud, ansvarsoverføring

UNDER 

ARBEID



Behov for samhandling mellom kommunal helse- og omsorgstjeneste og 

aktører utenfor helse- og omsorgstjenesten

Side 64

L
a
v

H
ø

y

Prioritet

K
o
m

p
le

k
s
it
e

t

Lav Høy

NAV stat

NAV kommune

PPT

Barnevern

Skole/barnehage

4 23 1

Felles plan
f.eks. oversikt, 

booking, tiltak med 

ansvar og status

Opplysninger og rådata til 

sammenligning
f.eks. tidl. journalnotater, 

skåringsskjema, pedagogiske/ 

psykologiske tester

Generell dialog
f.eks. meldinger til/fra 

helsepersonell, 

videokonferanser

Felles oppsummering
f.eks. kritisk informasjon, tidligere 

sykdommer, bruk av tjenester, 

legemiddelplan 

Forenkling av 

administrative prosesser 
f.eks. bestilling, søknad, 

tjenestetilbud, ansvarsoverføring

Forenkling av 

støtteprosesser 
f.eks. vurderinger på 

gruppenivå

UNDER 

ARBEID



Grupper av alternative konsepter

Side 65

Samordnet styrking av dagens 

kjerne- og 

samhandlingsløsninger

Nasjonal rammeavtale Nasjonal kjerneløsning

• Kommuner og fastleger vil, som i 

dag, ha et selvstendig ansvar for å 

anskaffe, innføre og drifte 

kjerneløsninger

• Nasjonale myndigheter tar større 

ansvar for å bedre samhandlingen 

på tvers av virksomheter og 

tjenestenivå

• Sterkere regulering av 

virksomhetenes kjerneløsninger

• Nasjonal rammeavtale med et 

mindre antall leverandører som 

hver for seg leverer en samlet 

løsning for kommunale helse- og 

omsorgstjenester

• Ulik virkemiddelbruk mht. å sikre 

innføring og utbredelse

• Nasjonale myndigheter tar større 

ansvar for å bedre samhandlingen 

på tvers av virksomheter og 

tjenestenivå

• Nasjonalt tiltak for anskaffelse, 

innføring og drift av en 

kjerneløsning for kommunale helse-

og omsorgstjenester. Dagens 

kjerneløsninger (for aktørene som 

inngår i tiltaket) fases ut og 

erstattes av en felles løsning.

• Ulike modeller for samhandling med 

spesialisthelsetjenesten 

UNDER 

ARBEID



Konsepter per gruppe

Side 66

Gruppe 1:

Samordnet styrking av dagens 

kjerne- og samhandlingsløsninger

Gruppe 2:

Nasjonal rammeavtale

Gruppe 3:

Nasjonal kjerneløsning

Konsept 1:

Styrking av dagens kjerneløsninger

Konsept 2:

Nasjonale del-journalløsninger

Konsept 3:

Frivillig avrop på nasjonal rammeavtale for 

kjerneløsning

Konsept 4:

Obligatorisk avrop på nasjonal 

rammeavtale for kjerneløsning

Konsept 5:

En nasjonal kjerneløsning. Valgfritt for 

fastleger som er selvstendig 

næringsdrivende

Konsept 6:

En nasjonal kjerneløsning

Konsept 7:

En nasjonal kjerneløsning. Samhandling 

realiseres gjennom et informasjonsnav i 

kjerneløsningen

Konsept 8:

En nasjonal kjerneløsning. Samhandling 

realiseres gjennom et informasjonsnav i 

spesialisthelsetjenesten

UNDER 

ARBEID



Konsepter per gruppe

Side 67

Gruppe 1:

Samordnet styrking av dagens 

kjerne- og samhandlingsløsninger

Gruppe 2:

Nasjonal rammeavtale

Gruppe 3:

Nasjonal kjerneløsning

Konsept 1:

Styrking av dagens kjerneløsninger

Konsept 2:

Nasjonale del-journalløsninger

Konsept 3:

Frivillig avrop på nasjonal rammeavtale for 

kjerneløsning

Konsept 4:

Obligatorisk avrop på nasjonal 

rammeavtale for kjerneløsning

Konsept 5:

En nasjonal kjerneløsning. Valgfritt for 

fastleger som er selvstendig 

næringsdrivende

Konsept 6:

En nasjonal kjerneløsning

Konsept 7:

En nasjonal kjerneløsning. Samhandling 

realiseres gjennom et informasjonsnav i 

kjerneløsningen

Konsept 8:

En nasjonal kjerneløsning. Samhandling 

realiseres gjennom et informasjonsnav i 

spesialisthelsetjenesten

UNDER 

ARBEID



NUFA tar saken til orientering.



Lunsj kl. 11:30



Sak 15/18:
Porteføljestyringsprosessen

NUFA 25.-26.april 2018

Oppsummering av bilaterale møter og videre prosess



Nasjonal styringsmodell med prosesser

Side 71

Nasjonale utvalg Nasjonale prosesser

Strategi og 

handlingsplan

Arkitekturstyring

Nasjonalt 

e-helsestyre

(NEHS)

Prioriteringsutvalg

(NUIT)

Fagutvalg

(NUFA) 

Direktoratet for 

e-helse

HOD

Produktstyrer 



Digitalisering av 

arbeidsprosesser 

Bedre sammenheng 

i pasientforløp

Felles grunnmur 

for digitale 

tjenester

Bedre bruk av 

helsedata
Helsehjelp på nye 

måter

Nasjonal styring 

av e-helse og økt 

gjennomføring

Nasjonal strategi for e-helse



■ Målsetning med prosessen er å identifisere aktørenes prosjekter som 

- understøtter realiseringen av Nasjonal e-helsestrategi 2017-2022

- er i et avhengighets forhold til den nasjonale porteføljen 

- krever nasjonal innsats på ulike området

■ Målsetning at nivå for samfinansiering er avklart før sommeren, slik at 
rammene for porteføljen er kjent

■ Endelig frist for definering av 2019-porteføljen er 10. oktober 2019

Porteføljeprosessen for definering av 2019-porteføljen
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Vi er her

Årshjul definering av 2019 porteføljen

Side 74

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

NUFA

7-8.11

Å
rs

h
ju

l 
2

0
1
8

Porteføljedefinisjon: Fokus forstå – kategorisere - prioritere

NUFA

31.1-

1.2

✓NUIT vedtar innstilling 2019 

portefølje

✓Nasjonalt e-helsestyre 

tilslutter 2019 portefølje

✓Analysere og forstå 

portefølje

✓Avklare prosessen for å 

definere 2019 porteføljen

Kommunikasjon

✓Identifisere initiativ til 2019 

porteføljen, 1:1 møter NUIT og NUFA 

medlemmer

✓ Avklart samfinansiering 2019 fra 

RHF-ene   

NEHS 

22.6
NUIT

30.5

NUIT

21.11

NEHS 

6.12

Porteføljeleveranse: Fokus gevinstrealisering - usikkerhetsstyring

P
o

rt
e

fø
lj

e
s

ty
ri

n
g

NUIT

14.2
NEHS 

14.3

St. prop. 1.

27.4 Frist innmelding 

2019 portefølje
10.10 Siste frist 

innmelding 2019 

portefølje

5.11Siste frist 

tilbakemelding 2019 

portefølje

NUFA

25.-

26.4



Strategiprosessen

Kriterier for kvalifisering og 
prioritering av strategiske tiltak

Årshjul for strategiprosessen

Tiltaksliste med tilhørende 
KPIer

Strategirundskriv med tillegg til 
strategien

Revidert handlingsplan

Reviderte kriterier for 
kvalifisering og prioritering av 
tiltak

E-helse beslutning 
på tillegg og revisjon
NEHS tilslutning 
på tillegg og revisjon 

Situasjonsbeskrivelser gjennom:

• Strategisk måloppnåelse 2017 –
status på tiltakene i handlingsplanen

• Utviklingstrekk 2018 – relevante 
drivere og trender

• Annet kildemateriale

Gap-analyse, 

med vurdering av behov for revisjon

Kommunikasjonsplan for 

• Strategi og handlingsplan 

• Strategiprosessen

Kommunikasjon, involvering og forankring

Revidere Beslutte

Strategirundskriv 1, 2, 3… 

Situasjons-

beskrivelse
Analysere

Nåværende strategi & 
handlingsplan

Planlegge

Handlingsplan 
2.0

Handlingsplan 
3.0

Handlingsplan  
?

Under arbeid



Gap-analyse oppsummert

Felles grunnmur 

for digitale 

tjenester

Nasjonal styring 

av e-helse og økt 

gjennomføring

Tilgjengelige virkemidler (styringsmessige, juridiske, finansielle, og pedagogiske) står ikke i forhold til det høye 

ambisjonsnivået for e-helse nasjonalt. 

Det mangler et tydelig målbilde og en forvaltningsmodell for felles digital grunnmur.

A: Det strategiske området bør utvides da velferdsteknologi kun er en av flere måter for å oppnå «Helsehjelp 

på nye måter». B: Dreie fokus på til e-helse som muliggjører for nye, mer bærekraftige og innbyggersentrerte 

måter å utøve helse og omsorg.  

Sektoren mangler samhandlingsløsninger som kan sikre informasjonsflyt mellom nasjonale løsninger og 

virksomhetenes systemer.

Informasjonssikkerhet og personvern er ikke tilstrekkelig ivaretatt i sektorens e-helseløsninger og bruken av 

disse. 

Sammenhengen mellom registrering av primærdata og senere bruk av sekundærdata er ikke godt nok ivaretatt 

på tvers av nasjonale programmer og prosjekter, inkludert EPJ-systemer. Dette gjelder både bruk av helsedata 

for forskningsformål og ift kvalitetsforbedring og helsetjenesteinnovasjon.

Det er behov for å styrke samarbeidet mellom RHFene og sikre en samordnet innsats iht felles strategisk 

utviklingsretning for e-helse nasjonalt.

Helsepersonell og innbygger har ikke tilgang til komplett og oppdatert legemiddelinformasjon.

Manglende tilgang til kritisk informasjon i Kjernejournal begrenser løsningens funksjonelle verdi og 

derigjennom helsepersonells mulighet til å yte optimal helsehjelp i akuttsituasjoner. 

Helsehjelp på 

nye måter

Bedre bruk av 

helsedata

Digitalisering av 

arbeidsprosesser

Bedre 

sammenheng i 

pasientforløp

12

10

11

8

9

3

4

5

6

Bruk av papirbasert informasjonsutveksling innad og mellom virksomhetene i helse- og omsorgssektoren er 

fortsatt utstrakt.7

Identifiserte gap

Identifiserte gap er definert som 

nåsituasjon sett opp mot 

målsettingen i strategien.

Kapabiliteter

Kapabiliteter evnen til å realisere 
strategiske mål og kan bestå av 
politiske føringer, 
styringsdokumenter, mm. 

Et tiltak er hva som skal til for å 

lukke det identifiserte gapet.

Metodikk og definisjoner

Aktiviteter for å lukke gap

Identifiserte gap

Under arbeid

Kommuneperspektivet. Kommunes rolle, behov og innsats på e-helseområdet er ikke godt nok beskrevet i 

strategien. 

Innbyggerperspektivet. Innbyggeren som ressurs for, og bruker av, e-helseløsninger er ikke i tilstrekkelig grad 

ivaretatt i strategien.Identifiserte gap 

på tvers av 

strategiske 

områder

1

2



Strukturelle endringer og språklige justeringer av 
strategidokumentene

Dokumentstruktur

✓ Samstemme strategi og plan dokumenter. 

✓ Sortere tiltak under strategiske områder 

✓ Språklige justeringer og faktasjekk

Definere sentrale begreper

✓ EPJ, grunnmur, konsolidering, 

informasjonsmodell, håndtering av 

helsedata, etc.

Strategiske områder

✓Gjennomgang av definisjoner slik at de 

strategiske områdene er gjensidig 

utelukkende. Gjelder særlig

▪ 1 og 2 (teknologi/praksis)

▪ 5 og 6 (rolleavklaring styring og løsning)

Tiltak 

✓ Tydeliggjøre felles eierskap til plan, 

Direktoratets stemmer er i dag implisitt 

enkelte tiltak, eks. HO21. 

✓ Etablere nøkkeltallsindikatorer for 

strategiske tiltak

Prioritering 

✓Redusere antall tiltak 

✓ Samstemme nivå på tiltak.

Under arbeid



■ Agenda i møtene:

• Aktørene legger frem egne planer 2019
• hvilke initiativ bør inn til den nasjonale e-helse porteføljen.

• Avklare videre prosess for rapportering og etablering av nasjonalkontakt i 
RHF-ene 

• Orientering av foreløpig resultat av strategisk analyse - gap-analyse og 
foreløpige funn

■ Møter gjennomført uke 14 og 15 med representanter for kommunene, 
Helsedirektoratet, NIKT, Folkehelseinstituttet og egne møter med hvert 
RHF

■ Møter med fastlegene og pasientorganisasjonene gjennomføres i mai

Bilaterale møter med NUIT og NUFA medlemmer
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Rapportering portefølje
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Oversikt over foreløpige innmeldte prosjekter til 2019

 Kommunene

 Helsedirektoratet

 NIKT

 Folkehelseinstituttet
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Oversikt over foreløpige innmeldte prosjekter til 2019 forts.

 Helse Sør-Øst RHF

 Helse Vest RHF

 Helse Midt-Norge RHF

 Helse Nord RHF
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Drøfting

 Innspill eller kommentarer til foreløpige innmeldte saker? 

Side 82



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

fra drøftingen i den videre prosessen.



Sak 16/18:
Velferdsteknologi

Status arkitektur og infrastruktur

NUFA 25.-26.april 2018



VFT – Arkitektur og Infrastruktur

Behov
Utrede mulige 

tekniske 

realiseringer

Arkitektur

Tekniske krav

VFT-

løsning 

VFT-

løsning

VFT-

løsning

.

.

.

EPJ

Velferdsteknologisk knutepunkt

Nasjonale komponenter



Kommunene ønsker automatisk datautveksling mellom 
VFT-løsninger og EPJ

Side 86

Forsystem

Medisineringsstøtte

Forsystem

Stasjonære trygghetspakker

Forsystem

Mobile trygghetsalarmer og lokasjon

Velferdsteknologisk 

responsløsning
Kommunalt 

fagsystem/EPJ

Responstjeneste

Hjemmetjenesten



Knutepunktet gir enklere integrasjon og større fleksibilitet

87

VFT-løsning

VFT-løsning

VFT-løsning 

...
...

Lokal integrasjoner med lokale spesifikasjoner

Dagens situasjon

VFT-løsning 

VFT-løsning

VFT-løsning

...

Påkobling iht nasjonale spesifikasjoner

Med knutepunkt

Tieto/Gerica

Visma/Profil

Acos/CosDoc



Arkitektur og felleskomponenter for digitalisering på tvers i offentlig sektor

Nasjonal e-helse arkitektur og felleskomponenter

2H 

2018

Evaluering og plan for videre 

realisering

Utprøving (fase 1): 

Bidra inn i pågående aktiviteter

1. Fortsette fase 1

2. Anskaffe knutepunkt for skalering

3. Annen realisering basert på nasjonale 

grensesnittspesifikasjoner

Tilpasse løsning og forvaltning til resultater fra pågående aktiviteter

Behovsutvikling

Plan

Finansiering- og forvaltningsmodeller for nasjonale (e-helse) komponenter
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Overordnet plan

Side 89

PoC/

Realiseringsstrategi

Utprøving

Utredning

Realisering 

2017 2018 2019

Videre utprøving?



Trinn 1: Oslo kommune/medisineringsstøtte

Side 90

A Tieto/GericaA

Helsenettet

1

Dignio 

Prevent

Medisineringsstøtte

Knutepunkt
1



Trinn 2: Bærum kommune trygghetspakke

Side 91

C

B

A

Visma/ProfilB

Helsenettet

3

2

1

4

5

Knutepunkt

Forsystem/

RS-løsning

Stasjonære trygghetspakker

Forsystem/

RS-løsning

Medisineringsstøtte

Tieto/GericaA

2

1



Eksempel på situasjonen etter flere kommuneprosjekter

Side 92

C

B

A Tieto/Gerica

Visma/Profil

Acos/CosDoc

A

B

C

Helsenettet

3

2

1

4

5

Forsystem/

RS-løsning

Medisineringsstøtte Knutepunkt

Forsystem/

RS-løsning

Stasjonære trygghetspakker

Forsystem/

RS-løsning

Mobile trygghetsalarmer og lokasjon

E-lås

2

3

1



Knutepunkt
tjenesteportefølje

Side 93

Medisineringsstøtte: 
Hendelser, varsler, 

behandlinger

Trygghetsalarm: 
Behandlinger

Lokalisering: 

Varsler, behandlinger

Digitalt tilsyn: 
Varsler, behandlinger

Tjeneste X:

…

Journalføring – Gerica

I3I1

I5

Brukerinfo – Gerica

Journalføring – Profil

Journalføring – CosdocJ
o

u
rn

a
lf
ø

ri
n

g

Info/oppdrag – Gerica

Info/oppdrag – Profil

In
fo

/ 

o
p

p
d

ra
g

Brukerinfo – Profil

Brukerinfo – Cosdoc

B
ru

k
e
r-

o
g

 

tj
e

n
e

s
te

in
fo

Helseinfo – Gerica

Helseinfo – Profil

Helseinfo – Cosdoc

H
e

ls
e

in
fo

Respons:
Varsler

Respons:
Helseinfo

Respons:
Behandlinger

Respons:
Brukerinfo

Velferdsteknologisk 

knutepunkt

Implementert



Veien videre – utprøving

Side 94

Gerica

Visma Profil

CosDoc

Oslo L1 Telemark Oslo L2 Agder Bodø

Bærum  

L1
Agder

Bærum 

L2

Vær, Tro, 

Kongsb

Telemark. 

L1 Agder

Bergen

Dramme

n

IKT 

Orkide

Sør 

Østerdal

Sør 

Østerdal

IKT 

Orkide

IKT 

Orkide

Prinsipp: Inkrementell tilnærming 

– veien blir til mens vi går

Dvs. valg av neste 

kommuneprosjekt/utviklingstrinn 

gjøres etter vurdering av det 

foregående

Mulighetsrommet



De største utfordringer – så langt

1. Tilgjengelige grensesnitt (APIer) i EPJene som dekker identifiserte behov

2. Informasjonssikkerhet i kommersielle skyløsninger (MS Azure)

3. Utvikling, drift og forvaltningsoppsett i en begrenset utprøving som baserer seg på 

et «DevOp»-prinsipp (NHN/E-helse)
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96

April Mai Juni Juli August September Oktober

Utvikling av konseptalternativer

Møter og arbeid i arbeidsgrupper

Markedsundersøkelse

Nedvalg og anbefaling av konsept(er)

Praktiske erfaringer fra VKP-utprøving

Mål:

• Levere anbefalt konsept til HOD 

innen 1. oktober 2018

Metode:

• Mindre gruppe (ikke 

leverandører) gjennomfører 

nedvalg fra bruttolisten

Mål: 

• Bruttoliste av mulige konsepter

Metode:

• WS – arbeidsgruppe bestående av representanter fra 

kommuner og leverandører i tillegg til KS, NHN og E-

helse

• Markedsundersøkelse via WEB

Versjon 0.5 

(bruttoliste konsepter
Versjon 1.0 levert til 

HOD

Workshop

(26.04)

Workshop

(XX.05)

Workshop

(XX.05)

Plan for utredning

Forankring og 

etterarbeid

Vurdering av konsepter mot  

vurderingskriterier og ferdigstillelse 



Mulig konsepter - ytterpunkter

Nasjonal løsning som utvikles, 

driftes og forvaltes av 

Direktoratet for e-

helse/Nasjonal 

tjenesteleverandør

En privat leverandør utvikler, 

drifter og forvalter en nasjonal 

løsning på vegne av 

Direktoratet for 

e-helse

Private leverandører tilbyr 

ferdigintegrerte løsninger basert 

på nasjonale standarder/

spesifikasjoner

Hver kommune sørger for 

integrasjon mellom egne 

systemer basert på nasjonale 

standarder/

spesifikasjoner

N
a
s
jo

n
a
lt

K
o

m
m

u
n

a
lt

/l
o

k
a
lt

Utvikle Outsource

HVORDAN
H

V
E

M



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

møtet.



Sak 17/18:
Kodeverk og terminologi

NUFA 25.-26.april 2018



Program Kodeverk og Terminologi (PKT)

NUFA 25. april 2018 kl. 1300-1400

Sak 17/18
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Sak 17/18-A

Visjon og målbildearbeid for 
kodeverk og terminologi

• Konseptutredning Terminologi for sykepleiepraksis

• Visjon og målbilde terminologi og kodeverk



… veien dit krever

fellesløsninger
for å løse felles behov

Dagens utfordringer

Fragmentert IT-landskap

Krevende å sikre samhandling

Silotankegang 

Lav utnyttelse av stordriftsfordeler

Lav gjennomføringsevne

Dagens og 
fremtidens behov

Sikker og effektiv samhandling

Nasjonale helsedata av god kvalitet

Raskere og kostnadseffektiv 
utvikling



Digitalisering av 

arbeidsprosesser 

Bedre sammenheng 

i pasientforløp

Felles grunnmur 

for digitale 

tjenester

Bedre bruk av 

helsedata
Helsehjelp på nye 

måter

Nasjonal styring 

av e-helse og økt 

gjennomføring



Hvorfor trenger vi felles språk?

Side 105

Innbyggere Helsepersonell Myndigheter/eiere Politikere/forskere Leverandører

Standardisert språk legger til rette for sømløs informasjonsflyt

Jeg vil forstå informasjon 

om meg selv
Jeg vil ha enkel, effektiv 

og sikker arbeidsstøtte 

Jeg trenger data av høy 

kvalitet for å ta riktige 

beslutninger

Jeg trenger data av høy 

kvalitet for å gjøre riktige 

vurderinger 

Jeg trenger standarder 

for å utvikle løsninger av 

høy kvalitet



Sak 17/18-A

Konseptutredning 

Terminologi for sykepleiepraksis



Formål 

Gi en beskrivelse av og vurdere dagens og fremtidens behov for 

nasjonal standardisert terminologi innen sykepleiepraksis 

Ivareta behov for samhandling på tvers i helse- og omsorgsektoren
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Side 109

Prosjektgruppe
Direktoratet for e-helse

Irmelin Bergh, Prosjektleder/PhD

Andreas Atteraas Grønbekk, prosjektleder PKT

Eiliv Sveen, løsningsarkitekt

Taran Borge, fagressurs/lege

Fagpersoner i helse- og omsorgssektoren

Bente Christensen, PhD/sykepleier, FIKS-programmet i Helse Nord

Marit Olstad Røe, Konsulent/sykepleier, Helseplattformen, Helse Midt-Norge

Per Kristian Larsen, Virksomhetsleder, Nesoddtunet Sykehjem, Nesodden kommune

Sidsel Børmark, Spesialsykepleier anestesi/ PhD/leder klinisk dokumentasjon sykepleie, OUS

Silje Ljosland Bakke, Informasjonsarkitekt/sykepleier, Nasjonalt Redaksjonsutvalg for Arketyper, Nasjonal IKT

Unni Stensvold, Faglig rådgiver/prosjektleder/sykepleier, FOU enheten, Sandefjord kommune
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Side 112

Kvalitativ vurdering I

1. Alternative Billing concepts (ABC Codes) 

2. Clinical Care Classification System (CCC) 

3. International Classification of Functioning, Disability and Health 
(ICF) 

4. International Classification for Nursing Practice (ICNP) 

5. Logical Observation Identifiers Names and Codes (LOINC) 

6. NANDA International (NANDA-I)

7. Nursing Interventions Classification (NIC) 

8. Nursing Outcomes Classifications (NOC)

9. Nursing Minimum Data Set (NMDS) 

10. Nursing Management Minimum Data Set (NMMDS)

11. Perioperative Nursing Data Set

12. SNOMED CT

13. The Omaha System



Vurderinger

Kvalitativ evaluering I  og II
Kvantitativ evaluering
Common Assessment Method for Standards and Specifications (CAMSS)

ISO18104:2014
Ciminos Desiderata

Nullalternativet, ICNP og SNOMED CT
• Gevinster
• Kostnad
• Risiko



Direktoratet for e-helse anbefaler en kombinert løsning

ICNP og SNOMED CT





Sak 17/18-A

Visjon og målbilde 

terminologi og kodeverk



Helsedata-/informasjon

Dataprodusent

Nasjonal Kommunal Løsning (EIEJ), 
Helseplattformen (HP)
Regional EPJ-konsolidering 

Felles grunnmur for digitale tjenester

Program for Kodeverk og Terminologi (PKT)

Helsedataprogrammet (HDP)

Datakonsument



UtfallPleie & RehabBehandlingPlanlegging  Funn/DiagnoseUndersøkelsePasientstatusAdministrasjon

Pasientforløp

Visjon: Terminologi og kodeverk



UtfallPleie & RehabBehandlingPlanlegging  Funn/DiagnoseUndersøkelsePasientstatusAdministrasjon

Pasientforløp

Visjon: Terminologi og kodeverk

Administrasjon

• Innbygger / pasient

• Behandler (rolle, organisasjon)

• Fagområde / spesialitet og tjeneste

• Geografi



UtfallPleie & RehabBehandlingPlanlegging  Funn/DiagnoseUndersøkelsePasientstatusAdministrasjon

Pasientforløp

Visjon: Terminologi og kodeverk

Pasientstatus

• Klinisk historikk og problemliste

• Allergier og annen kritisk info (kjernejournal)

• Medikamenter og utstyr i bruk

• Funksjonsnivå



UtfallPleie & RehabBehandlingPlanlegging  Funn/DiagnoseUndersøkelsePasientstatusAdministrasjon

Pasientforløp

Visjon: Terminologi og kodeverk

Undersøkelse

• Observasjoner

• Målinger, bruk av MTU

• Lab og radiologi

• Anatomi



UtfallPleie & RehabBehandlingPlanlegging  Funn/DiagnoseUndersøkelsePasientstatusAdministrasjon

Pasientforløp

Visjon: Terminologi og kodeverk

Funn/Diagnose

• Kliniske funn

• Diagnose

• Klassifikasjonskodeverk (ICD / ICPC)

• Kunnskaps- og beslutningsstøtte



UtfallPleie & RehabBehandlingPlanlegging  Funn/DiagnoseUndersøkelsePasientstatusAdministrasjon

Pasientforløp

Visjon: Terminologi og kodeverk

Planlegging

• Tverrfaglige behandlingsplaner

• Nasjonale og regionale retningslinjer

• Kunnskaps- og beslutningsstøtte



UtfallPleie & RehabBehandlingPlanlegging  Funn/DiagnoseUndersøkelsePasientstatusAdministrasjon

Pasientforløp

Visjon: Terminologi og kodeverk

Behandling

• Medisinske prosedyrer

• Operasjonsprosedyrer

• Medikamenter (farmasøytiske og biologiske)

• Klassifikasjonskodeverk (NCMP, NCSP, ATC)

• Kunnskaps- og beslutningsstøtte



UtfallPleie & RehabBehandlingPlanlegging  Funn/DiagnoseUndersøkelsePasientstatusAdministrasjon

Pasientforløp

Visjon: Terminologi og kodeverk

Pleie, omsorg og rehabilitering

• Helsehjelp, intervensjoner

• Saksbehandling

• IPLOS-registrering

• Kunnskaps- og beslutningsstøtte



UtfallPleie & RehabBehandlingPlanlegging  Funn/DiagnoseUndersøkelsePasientstatusAdministrasjon

Pasientforløp

Visjon: Terminologi og kodeverk

Utfall

• Dokumentere resultat av behandling og intervensjoner

• Eventuelle nye iterasjoner

• Læring og oppdatering av retningslinjer



UtfallPleie & RehabBehandlingPlanlegging

EP
J

(og
 tilh

ø
ren

d
e

 klin
iske fagsystem

)

Behandlingsplan
Behandlingsplan(er)

  Funn/DiagnoseUndersøkelsePasientstatusAdministrasjon

Behandlingsplan
Klinisk dokumentasjon

Ordrefunksjonalitet

(bestilling - utføring)

Pasientforløp

Visjon: Terminologi og kodeverk



UtfallPleie & RehabBehandlingPlanlegging

EP
J

(og
 tilh

ø
ren

d
e

 klin
iske fagsystem

)

Behandlingsplan
Behandlingsplan(er)

  Funn/DiagnoseUndersøkelsePasientstatusAdministrasjon

Behandlingsplan
Klinisk dokumentasjon
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Forslag til arbeidsmetodikk

1. Én arbeidsgruppe per spesialitet

2. Sammen med Leverandør velge antall termer

3. Mappe til SNOMED CT begrep (1:1)

4. Oversette til norsk (egen HMN synonym liste)

5. Etterfølgende nasjonal forankring av oversettelsen

6. Analysere tilhørende kvalitetsregister variabler

7. Etablere relasjoner og regelverk mot SNOMED CT
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Vi er ikke så mange her til lands

- vi må samarbeide om felles helseløsninger

Foto f.v: Doug Olsen, Scott Griessel, Wavebreakmedia, 

Maria Sbtova og Berkut/Mostphotos



Sak 17/18 B

To klassifikasjoner for registrering av helseopplysninger ICPC 

(primærhelsetjenesten) og ICD (spesialisthelsetjenesten)



Bakgrunn ICD og ICPC: gi helsedata om 
diagnose/symptom/kontaktårsak

Side 142

 ICD (International Classification of 

Diseases)

 Klassifikasjon for sekundærbruk av data

 Ca. 19 000 koder

 Regelverk

 Detaljert til å passe for 

spesialisthelsetjenestens rapportering til 

Norsk pasientregister og til 

Dødsårsaksregisteret

 Eies av WHO

 Direktoratet for e-helse har norsk lisens 

og forvalter norsk versjon

 ICPC (International Classification of 
Primary Care)
 Klassifikasjon for sekundærbruk av data 

og verktøy for ordne og systematisere 
fagområdet allmennmedisin

 728 koder (ikke inkludert prosedyrekoder)

 Regelverk

 Tilpasset behov i allmennmedisin 
(symptomer, kontaktårsaker) og ikke så 
detaljert

 Eies av Wonca 

 Direktoratet for e-helse har norsk lisens 
og forvalter norsk versjon



Hva er en ICD/ICPC kode?

Side 143



Nytt med ICD-11

Side 144

 Ferdig sommer 2018  i en versjon som er 

et startpunkt for implementering

 Oppdatert på medisinskfaglig innhold

 Nye kapitler

 Nye koder

 Utviklet for digital bruk

 ICD-11 inneholder alle diagnosebegreper 

fra ICPC-2



Nytt med ICPC-3

 Arbeid 2018-2021

 Beholder grunnstruktur med kapitler og koder

 Mer innhold: funksjonsbeskrivelse, flere prosedyrer

 Kobling til andre internasjonale kodeverk og terminologier

 For eksempel til ICD10/11, SNOMED CT, ICF, ICHI

Side 145



Annen kronisk cystittICD-10

Kronisk nedre urinveisinfeksjonS-CT

EPJ

Spesialist

Et felles språk- tilpasset hver brukergruppe

146

N302

U71

10029915

S-CT (begrep): 

428091000

ICD-10-kode

ICPC-2-kode

ICNP-kode

HELSEDATA

Terminologi Kodeverk

Cystitt/urinveisinfeksjon IKAICPC-2

Fastlege

UrinveisinfeksjonICNP

Sykepleier

Begrep 428091000
“Chronic lower urinary tract infection”

En klinisk ide med en unik identifikator



Oversikt - sammenhenger og utvikling kodeverk og 
terminologi internasjonalt

 ICPC-2/3

 ICD 10/11 

 ICHI – prosedyrer 

 ICF - funksjonsklassifikasjon

 SNOMED CT

 Subsett for allmennpraksis (GP/FP subsett)

Side 148



Behov for data inn (rapportering) og data ut (analyse)

Direktoratet for e-helse ønsker innspill på:

• Behov som ikke ivaretas av eksisterende klassifikasjoner (ICPC-2 og ICD-10) 

o Behov for helsedata i dag

o Behov for helsedata framover

• Fordeler og ulemper ved å bruke to klassifikasjoner:

o Ved registrering for rapportering

o Ved sekundærbruk, eksempelvis ved statistikkproduksjon i NAV og ved bruk i KPR/NPR

Side 149



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

møtet i videre arbeid.



Pause kl. 14:00-14:15



Sak 18/18:
Standardisering

Internasjonale standarder -
Rammeverk for felles informasjonsmodeller

NUFA 25.-26.april 2018



E-helsestrategi 2017-2022 har konkrete mål om valg av 
internasjonale standarder og etablering av rammeverk for 
felles informasjonsmodeller

Side 153

Tilrettelegge for moderne IKT-løsninger ved å forberede innføring av nye 

helsefaglige kodeverk og standarder

• Velge internasjonale standarder, kodeverk og terminologier på områder som gir 

helsefaglig gevinst 

• Etablere prinsipper og rammeverk for felles informasjonsmodeller som en del av 

arkitekturstyringen 

5.5

Felles grunnmur 

for digitale 

tjenester



Internasjonale standarder

Side 154

Anbefalinger av internasjonale standarder 

til bruk i ulike typer samhandling

Anbefalinger om bruk av standarder til 

informasjonsmodellering

Utarbeide veikart for overgang til 

internasjonale standarder

Fase 2: Internasjonale standarder:

Vurdering av rammeverk

Veikart og planer for e-

helsestandarder

Fase 1 Internasjonale standarder:

Vurdering av standarder



Meldingsutveksling Datadeling

Side 155

Utveksling og deling av informasjon kan skje i ulike formater men 
det er hensiktsmessig å ha felles innhold og struktur

Innhold/struktur

Format A

E-helsestandarder 

(samhandling)

Format B



Standarder for 

utveksling av 

informasjon

Standarder 

for lagring av 

informasjon

Implementering

Metode for utvikling, kvalitetssikring og forvaltning av informasjonsmodeller

Diagnose?

Kode?
Navn?

Kartlegging kliniske 

behov

Dialog og 

forankring 

med 

klinikere

Informasjonsmodellering

Fokus i dette 

prosjektet



Oppsummert kvalitativ og komparativ vurdering

Side 157

FHIR openEHR

HL7 V3

DCM

CIMI

UML

ISO 13606CDA

Komparativ vurdering trinn 1:

Ikke egnet til informasjonsmodellering 

for dette formålet

Komparativ vurdering trinn 2:

Basert på de enkelte standardenes 

styrker er det utformet anbefalinger 

innen ulike bruksområder 

Kvalitativ vurdering



1. Anbefaling for modeller for utveksling

Side 158

FHIR bør benyttes når det skal utarbeides felles 

informasjonsmodeller hvor det primære bruksområdet er 

informasjonsutveksling. 

• Andre standarder for informasjonsmodellering kan brukes dersom 

det skal benyttes en annen standard enn FHIR ved utvekslingen.



Modeller for

utveksling:

FHIR

Kartlegging kliniske 

behov
Informasjonsmodellering Implementering

Diagnose?

Kode?
Navn?

Dialog og 

forankring 

med 

klinikere

Standarder for 

utveksling av 

informasjon

Standarder 

for lagring av 

informasjon

Metode for utvikling, kvalitetssikring og forvaltning av informasjonsmodeller



2. Anbefaling for modeller for lagring

Side 160

openEHR bør benyttes når det skal utarbeides felles 

informasjonsmodeller hvor det primære bruksområdet er 

lagring i kliniske systemer som er basert på openEHR

• openEHR kan også benyttes for systemer som ikke er basert på 

openEHR. 



Modeller for

utveksling:

FHIR

Kartlegging kliniske 

behov
Informasjonsmodellering Implementering

Diagnose?

Kode?
Navn?

Dialog og 

forankring 

med 

klinikere

Standarder for 

utveksling av 

informasjon

Standarder 

for lagring av 

informasjon

Metode for utvikling, kvalitetssikring og forvaltning av informasjonsmodeller

Modeller for

lagring:

openEHR



3. Anbefaling for modeller for konsolidering

Side 162

UML bør benyttes ved konsolidering av felles 

informasjonsmodeller og ved utarbeidelse av andre felles 

informasjonsmodeller enn de som faller inn under punkt 1 

og 2. 



Modeller for

utveksling:

FHIR

Kartlegging kliniske 

behov
Informasjonsmodellering Implementering

Diagnose?

Kode?
Navn?

Dialog og 

forankring 

med 

klinikere

Standarder for 

utveksling av 

informasjon

Standarder 

for lagring av 

informasjon

Metode for utvikling, kvalitetssikring og forvaltning av informasjonsmodeller

Modeller for

lagring:

openEHR

Modeller for

konsolidering

:

UML



4. Anbefaling for rutiner og forvaltning

Side 164

Prosessene og kravene beskrevet i DCM-spesifikasjonen 

bør vurderes som en del av underlaget når det skal 

utarbeides rutiner for kvalitet og forvaltning av felles 

informasjonsmodeller. 



Modeller for

utveksling:

FHIR

Kartlegging kliniske behov Informasjonsmodellering Implementering

Diagnose?

Kode?
Navn?

Dialog og 

forankring 

med 

klinikere

Standarder for 

utveksling av 

informasjon

Standarder 

for lagring av 

informasjon

Metode for utvikling, kvalitetssikring og forvaltning av informasjonsmodeller

Modeller for

lagring:

openEHR

Modeller for

konsolidering:

UML

DCM vurderes 

for rutiner og 

forvaltning



Veikart og planer for e-helsestandarder 2018-2022

Side 166

Løse kortsiktige behov

Ferdigstille nødvendige 

standarder

Veikart for internasjonale 

standarder



Spørsmål og diskusjon

Side 167



NUFA tar saken til orientering og ber om at innspill tas med i videre arbeid med internasjonale 

standarder



Sak 19/18:
Data- og dokumentdeling

Tilgangsstyring og Målarkitektur for dokumentdeling

NUFA 25.-26.april 2018



Bakgrunn

Side 170

Arbeid med data- og dokumentdeling er et prioritert prosjekt i 

FIA Samhandling i 2018, fordi data- og dokumentdeling:
• Tas i bruk innen stadig nye områder

• Tas i bruk på ulike måter

Prosjektet har som formål å:
• Forbedre fundamentet for bruk av data- og dokumentdeling

• Unngå behov for å rydde opp om noen år

Overordnet mål:
Å etablere praksis for hvordan realisere enkel og sikker «deling av helseinformasjon mellom ulike 

aktører og med nasjonale løsninger og registre» ved bruk av data- og dokumentdeling.



Prosjektorganisering 2018

Side 171

Prosjektstøtte

Lise Westskogen

INTERN FORANKRINGSGRUPPE 
(deltar på arbeidsmøter / interne innspillsrunder)

Divisjon Innføring og produksjon

Divisjon Utvikling

Divisjon Strategi

KJERNETEAM
Erik Hedlund

Lise Westskogen

Margaret Sommervold

Roy Sigvartsen

Krav til konfidensialitet 

og integritet

Tilgangsstyring

Kommunikasjons-

rammeverk

INTERN ARBEIDSGRUPPE

(fordeles på oppgaver knyttet til de enkelte 

leveranseteamene)

Espen S. Seland, standardisering

Øyvind Øverland, helsenorge.no

Thomas Grimeland, løsningsarkitekt

Tore Syvertsen, arkitekt

Øyvind Aassve, arkitekt

Jan Gunnar Broch Normen

Cathrine Schlotterbeck, juridisk

Arne Helme, sikkerhet

Trond Vik, sikkerhet

Vidar Eltoft, sikkerhet

Øyvind Kvennås, NHN

Vidar Methi, Kjernejornal

Thijs Timmerman, sikkerhet

Helge Lægreid, sikkerhet

Steinar Noem, sikkerhet Målbilde og veikart

EKSTERN REFERANSEGRUPPE

Helsedirektoratet

FHI

Arbeidsgruppe

Hans Löwe Larsen, Fredrik Glorvigen, Robert Nystuen, 

Are Muri og Kjersti Skavik (programkoordinator)

PROSJEKTLEDER
Georg Ranhoff

PROSJEKT STYRINGSGRUPPE

PROSJEKTEIER
Vidar Mikkelsen

Målarkitektur

EKSTERN ARBEIDSGRUPPE
(deltar på faste arbeidsmøter)

Helse SørØst

Helse Vest

Helse Midt

Helse Nord

Kommuner

NIKT



SAMHANDLINGSKONSEKVENSER (MÅLBILDE OG VEIKART) FOR FELLES GRUNNMUR

Utrede og vurdere potensielle konsepter

Utarbeide konsepter

UTREDE ALTERNATIVE KONSEPTER FOR TILGANGSSTYRING PÅ TVERS AV VIRKSOMHETER

Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des.

Tiltak til veikart

Konseptdetaljering for målbilde

Spesifisering

Spesifisere og anbefale

Identifisere behov, kartlegging av løsninger

Referanseprosjekt 1

Referanseprosjekt 2

Arbeidsgrupper med sektoren

PRAKTISK BRUK AV REFERANSEARKITEKTUR OG INTERNASJONALE STANDARDER 
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Planlegge utprøving
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E
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Målarkitektur for dokumentdeling



• Dokumentdeling har et utstrakt bruksområde i samhandlingen
• Innbyggere: innsyn i egne dokumenter

• Helsepersonell: innsyn i dokumenter hos andre virksomheter

• Stadig flere virksomheter tar i bruk dokumentdeling i 

samhandlingen men på ulike måter 

Det er et behov å peke på en fremtidig omforent arkitektur 

for dokumentdeling – en målarkitektur

Dokumentdeling
BEHOV FOR MÅLARKITEKTUR

Side 174

ePat
prosjektet

EKSEMPLER:

DET ER ET BEHOV Å PEKE PÅ EN FREMTIDIG OMFORENT ARKITEKTUR FOR 

DOKUMENTDELING.



Side 175

FIA ARKITEKTURSTYRING (2017) MÅLARKITEKTUR JANUAR-MARS MÅLARKITEKTUR APRIL-JUNI

KARTLA ARKITEKTURVALG 

FOR DOKUMENTDELING

OPPSTARTSFASE

• Opprettet Leveranseteam

• Bestemt samarbeidsform og innhold av 

leveranse

• Prioritering av arbeidsoppgaver

GJENNOMFØRING

• Diskusjon av forslag og eksterne innspill med 

arbeidsgruppen

• Bestemme ambisjonsnivå

• Delleveranse: Versjon 0.8 av målarkitektur – uke 26

Målarkitektur for dokumentdeling i et nasjonalt samarbeidsområde

LEVERANSE:

Anbefaling til målarkitektur for det nasjonale samarbeidsområde for dokumentdeling*

*Anbefalingen skal være forankret med sektoren

MÅLARKITEKTUREN MÅ TA STILLING TIL:

 Ambisjonsnivå den skal dekke av samhandling 

 Integrasjon med andre regionale/lokale samarbeidsområde 

 Hvordan håndtering av metadata og søk i disse skal gjøres

 Håndtering av tilgang og konsekvenser for arkitekturen

 Sentral/distribuert lagring av dokumenter



EPJ xxx

Dokumentregister

Dokumentlager

LOKALE 

SAMARBEIDSOMRÅDER

EPJ xxx

Dokumentregister

Dokumentlager

Dokumentregister

Dokumentlager

• Målarkitekturen vil bygge på IHE XDS

• Et samarbeidsområde er en administrativ struktur bestående av virksomheter som har gått sammen 

om å dele kliniske dokumenter

AKTØRER UTEN EGET 

SAMARBEIDSOMRÅDE 

EPJ xxx

Dokumentlager

REGIONALT 

SAMARBEIDSOMRÅDE
NASJONALT 

SAMARBEIDSOMRÅDE

Sentrale forutsetninger
XDS & SAMARBEIDSOMRÅDE



Samarbeid med arbeidsgruppen

Møtevirksomhet

Forslag

Innspill fra 

arbeidsgruppen

Produksjon

Leveranse

FIA DATA- OG DOKUMENTDELING

INTERNT LEVERANSETEAM

FIA DATA- OG DOKUMENTDELING

ARBEIDSGRUPPE

• Direktoratet for e-helse

• Standardisering

• Arkitekturstyring

• Helsenorge.no

• Kjernejournal 

• Juridisk

• NHN

• NIKT

• Helse Sør-Øst

• Helse Midt

• Helse Nord

• Helse Vest

• Kommunal 

informasjonssikkerhet

• Bærum kommune

• Oslo kommune

• KS

• Stavanger kommune

• Bergen kommune

• Trondheim kommune



Side 178

Brukerens 

arbeidsflate  
Hvordan integreres søk og henting 

av dokumenter i brukerens 

arbeidsflate? 

Tilgang til å hente 

dokumenter
Hvordan tilgang til henting av 

dokumenter styres for 

helsepersonell?

Personvern
Hvordan håndteres 

samtykkebasert tilgang og 

sperringer lagt inn av pasient?

Struktur
Nivået på struktur på 

dokumentene

Deling av 

dokumenter
Hvilke aktører skal kunne 

tilgjengeliggjøre dokumenter? 

INNSYN FOR HELSEPERSONELL I 

KJERNEJOURNAL

VALGT AMBISJONSNIVÅ FOR 

MÅLARKITEKTUR

Målarkitektur for dokumentdeling
Hva skal ambisjonsnivået være?



Arkitekturområde Valgt ambisjonsnivå

Brukerens arbeidsflate  
• Søk og henting av dokumenter skal tilbys som en integrert 

del av EPJ, LAB/Røntgen klienter og mobile/lette klienter

Tilgang til å hente dokumenter -

Helsepersonell

• Automatisk håndtering av tilgang 

• Tilgang til dokument via datadeling; 

• Virksomhet som henter dokument er ansvarlig for 

tilgangsstyring av sitt helsepersonell

Personvern

• Håndheving av personvernregler per 

databehandleransvarlig. 

• Administrasjon av personvernregler nasjonalt 

(selvbetjening).

Struktur på dokumenter
• Støtte flere formater av samme dokument

• Støtte for eksisterende og nye dokumentstandarder

Deling av dokumenter
• Alle aktører i helse- og omsorgstjenesten skal kunne dele 

sine dokumenter

Målarkitektur: ambisjonsnivå*
BESTEMT GJENNOM GRUPPEARBEID MED ARBEIDSGRUPPEN
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*FORUTSETNINGER:

- LANDSOMFATTENDE SØK I METADATA VIA NASJONAL LØSNING.

Brukerens 

arbeidsflate  

Tilgang til å 

hente 

dokumenter

PersonvernStruktur

Deling av 

dokumenter



Konseptutredning: Tilgangsstyring på tvers 
av virksomheter i sektoren

Utredning og anbefaling av konsept for tilgangsstyring, og 

modell for bruk til data- og dokumentdeling



Om prosjektet - Innhold
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 Utredning og anbefaling av konsept for 

tilgangsstyring, og modell for bruk til data- og 

dokumentdeling 
 Anbefale ett konsept, og redegjøre for forutsetninger og 

usikkerheter ved realisering av denne

 Skal benyttes i referanseprosjekter for data- og dokumentdeling 

 Utprøving i 2019

 Fokus på sikkerhet, tillit, skalerbarhet og endringsevne

 Avgrensninger:
 Ikke virksomhetsintern tilgangsstyring

 Vil kunne medføre behov for endringer i intern tilgangsstyring og 

prosesser (krav)

 Omfatter ikke tilgangsstyring for innbyggere

Tilgang fra annen 
aktør

Samarbeid om 
helseopplysninger

Samarbeid om 
helseopplysninger via 

nasjonal løsning

Ulike former for datadeling med helsepersonell er 
regulert i lovverket



Utredningen – Tidsløp og involvering av sektoren
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Utfordringer i tillitskjeden mellom virksomheter
Hvem skal ha ansvar for hva i tilgangsstyringen?
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RESSURS
TILGANGSKONTROLL 

(PEP)
TILGANGSBESLUTNING

(PDP)
HELSEPERSONELL

AUTENTISERING/
FØDERERING 

(HelseID)

Tolkning og håndheving av policyer

Regelstyring
Fysisk tilgang 

til IT-utstyr Applikasjonssikkerhet

Nettverkssikkerhet

Tilgjengelig elektronisk identitet

Felles identitetsforståelse

Felles krav til identitet

Felles krav til utstedelse

Felles forståelse av tjenstlig behov

Autoritative 
grunndatakilder

Attributter / 
tilleggsinformasjon

Roller og ansvar 

Autoritativ taksonomi over
Roller, attributter, lister

Klassifisering av ressurs og
rettigheter

Brukermedvirkning

IDENTITET
TILGANGS-

RETTIGHETER
RESSURS-

KLASSIFISERING

TILGANGS-
POLICY OG 

REGLER

TEKNISK 
TILGANG



Tillitskjeden
Områder som bør utredes for å finne løsninger på tillit, skalerbarhet og endringsevne

Område 1: Tilgangskontroll og sporbarhetOmråde 0: Personvern / pasientmedvirkning

(ikke i scope for denne utredningen)

Område 5: Overordnet styring av tilgang mellom virksomheter

SAMORDNING OG STANDARDISERING

Område 3: Identitet/eID forvaltningOmråde 4: Autorisasjon av helsepersonell internt i virksomheten
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Felles funksjonalitet 

i digital grunnmur

Virksomhet B

Virksomhet D

- ORGANISERING 
OG STYRING

- STANDARDER OG 
RETNINGSLINJER 

- FELLES 
FUNKSJONALITET 
I DIGITAL 
GRUNNMUR

Virksomhet A

Virksomhet C

Område 2: Krav til identifisering av helsepersonell



NUFA tar saken til orientering og FIA Data- og dokumentdeling innarbeider innspill i videre 

arbeid



Pause kl. 15:30-15:45



Sak 20/18:
Målbilde og veikart nasjonal grunnmur

Felles grunnmur for digitale tjenester

NUFA 25.-26.april 2018



Agenda

Side 188

Prosjekt målbilde og veikart grunnmur

Introduksjon til gruppeoppgave

1

2

Gruppeoppgave3



Målbilde og veikart for 
grunnmur

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

Helsedataplattformen

Felles plan 

RHF

Samhandlings

-behov i 

sektor

FELLES GRUNNMUR FOR DIGITALE TJENESTER
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Felles løsninger for å løse felles behov

191

HelseID

Helseadministrative 
registre

Personvern-
komponenten

Felles 
dokumentoversikt

• HelseID gir informasjon om hvem som ber om tilgang
• Påloggingsutfordringene løses på en enhetlig måte, én gang, og legger 

til rette for single sign-on
• Grensesnittene sikres på en felles måte

Deling av dokumenter
(eksempel)

• Felles informasjonsgrunnlag om virksomheter, personell og personer
• Helsepersonellregisteret gir informasjon om autorisasjonene den som 

ber om tilgang har
• Fastlegeregisteret forteller om den som ber om tilgang er pasientens 

fastlegge 

Felleskomponenter i grunnmuren

• Personvernkomponenten gir pasienten muligheter til å sperre for 
innsyn i dokumenter for helsepersonell (alle eller enkeltpersoner)

• Gir en oversikt over relevante dokumenter for pasienten på tvers av 
hele helsetjenesten

• Hvert enkelt dokument har en peker til hvor dokumentet er lagret slik 
at de kan hentes frem og vises, eventuelt lagres uavhengig av hvor 
helsepersonell arbeider



Plan for utvikling av felles grunnmur

Side 192

Behov og drivere for felles 

grunnmur

• Samhandlingsbehov 

• Helseplattformen 

• Nasjonal kommunal 

løsning

• Felles plan RHF

• Helsedataprogrammet 

Innretning grunnmur

• Visjon 

• Misjon 

• Definisjon

Byggeklosser i grunnmur

• Beskrivelse 

• Nåsituasjon 

• Planer og nye tiltak

• Utviklingsretning 

Målbilde og veikart for 

felles grunnmur 

• Målbilde inneværende 

strategiperiode 

• Veikart inneværende 

strategiperiode

• Fremtidig målbilde 

Helsedataplattformen



Overordnet prosjektplan
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Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1

3
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Styring

Behovsanalyse

Samhandling 

Strategi, mål 

og krav

Mulighets-

studie

Målbilde

Veikart og plan Ferie

Mål og krav for 

samhandling

Mulighets-

dimensjoner

Konsept-

beskrivelser
Mulighetsstudie 

ferdig

Målbilde

Def. grunnmur

Veikart

Arbeidsmøter

Fossekallen
Målbilde og veikart godkjent 

og overlevert HOD

QA

Helseplattform, EIEJ, felles plan 

reg. EPJ/PAS

NUFANUIT E-HelsestyreLM

Arbeidsmøter med sektor 

NUFA E-Helsestyre

Etablerte arenaer

Kartlegging

Byggekl.

Ferdigstille dok.

Prog. Styret 



Møteplan og forankring grunnmur
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Mars April Mai Juni Juli August
Septembe

r

• Definisjon grunnmur

• Plan

• Innhold i leveranse

NUIT• Definisjon grunnmur 

• Foreløpig målbilde

NEHS
• Definisjon grunnmur

• Foreløpiog målbilde NUFA • Sluttleveranse

NEHS • Sluttleveranse

NUFA

LMLM • Draft sluttleveranse

Forankring med sektor og internt  

DLM

PROG. 

Styre

• Definisjon grunnmur 

• målbilde



Sentrale aktiviteter for prosjektet på kort sikt
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1. Avklare strategisk innretning for 
grunnmur 

2. Definisjon grunnmur og byggeklosser

3. Krav til byggeklosser i grunnmur

Gjennomføres i av kjerneteam med forankring i SG 
ledergruppemøter og NUFA. 

1. Kartlegge prosjekter og tiltak relevant 
for grunnmur 

2. Gjennom møter kartlegge byggeklosser 
 Nåsituasjon 

 Planer 

 Utviklingsretning/mål 

Gjennomføres i av kjerneteam i samarbeid med 
sentrale interessenter. 

Definisjon grunnmur Kartlegging prosjekter



Strategisk innretning |
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2

 Det er behov for å definere en tydelig 

strategisk innretning på felles digital 

grunnmur

 Dette arbeidet har to perspektiv: 

 Etablering av digital grunnmur i 

inneværende strategiperiode (frem til 

2022)

 Fremtidig målbilde for digital grunnmur



Tilnærming | Mulighetsdimensjoner som verktøy
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 For å definere strategisk innretning er 

det utarbeidet mulighetsdimensjoner for 

å beskrive ulike ambisjonsnivå. 

 Mulighetsdimensjonene benyttes for å 

velge og beskrive taktisk og strategisk 

innretning for grunnmur 



Mulighetsdimensjoner | Alternative innretninger for grunnmur
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 Formål – Hva skal grunnmuren være til for? 

 Anvendelse – Hvordan kan sektoren nyttiggjøres seg grunnmuren?

 Byggeklosser – Hvilke byggeklosser skal grunnmuren ha?

 Styring og forvaltning – Hvem skal eie grunnmuren, og hvordan skal den styres og 

forvaltes?

 Overordnet prioritering – Hvilke målgrupper bør prioriteres høyt ved utvikling av 

grunnmuren?

5 DIMENSJONER:



Dimensjon 1 – Formål

Hva skal grunnmuren være til for?
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Alternativ 1a Legge til rette for effektiv og sikker elektronisk 

samhandling mellom aktørene.

Alternativ 1b Alt 1a + legge til rette for økt gjenbruk og sambruk på 

tvers av de nasjonale aktørene - fremmer enhetlige, 

robuste og kostnadseffektive fellesløsninger

Alternativ 1c Alt 1b + legge til rette for økt gjenbruk og sambruk på 

tvers av hele helsetjenesten - kan utnytte 

stordriftsfordelene.



Dimensjon 2 – Anvendelse

Hvordan kan sektoren nyttiggjøres seg grunnmuren?
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Alternativ 2a Grunnmuren løser felles behov

Alternativ 2b Alt 2a + aktørene kan utnytte felles infrastruktur (servere, 

nettverk og lagring) fremfor å anskaffe og forvalte det selv.

Alternativ 2c Alt 2b + aktørene kan lagre data og ha egne applikasjoner 

kjørende på felles plattformtjenester (operativsystem, 

kjøretidsmiljø, databaser, integrasjon, køsystemer og 

andre lagringstjenester).

Alternativ 2d Alt 2c + aktørene får tilgang til komplette løsninger.



Dimensjon 3 – Byggeklosser

Hvilke byggeklosser skal grunnmuren ha?
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Alternativ 3a Grunnmuren er normerende, og består av Normen, e-

helsestandarder, referansearkitekturer o.l.

Alternativ 3b Alt 3a + felles IKT-infrastruktur som Helsenett.

Alternativ 3c Alt 3b + felles grunndata, f eks informasjon om person, 

personell og virksomheter.

Alternativ 3d Alt 3c + felles komponenter som HelseID og 

meldingsplattformen som kan nyttiggjøres av 

fellesløsninger og helsetjenesten sine egne løsninger.

Alternativ 3e Alt 3d + felles sluttbrukerløsninger som 

helsepersonellportalen i kjernejournal og helsenorge.no.



Dimensjon 4 – Styring og forvaltning

Hvem skal eie grunnmuren, og hvordan skal den styres og forvaltes?
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Alternativ 4a Byggeklossene kan ha forskjellige eiere, og styres og 

forvaltes uavhengig av hverandre.

Alternativ 4b Byggeklossene kan ha forskjellige eiere, men er underlagt 

felles styrings- og forvaltningsmodell.

Alternativ 4c Byggeklossene har én eier, men styres og forvaltes 

uavhengig av hverandre.

Alternativ 4d Byggeklossene har én eier med felles styring og 

forvaltning.



Dimensjon 5 – Overordnet prioritering (flervalg)

Hvilke overordnede mål bør prioriteres høyest ved utvikling av grunnmuren?
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Alternativ 5a Innbyggerne skal ha tilgang på enkle og sikre digitale 

tjenester 

Alternativ 5b Helsepersonell og annet personell med tjenstlig behov 

skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og 

brukeropplysninger

Alternativ 5c Data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, 

helseovervåking, styring og forskning



Gruppeoppgave | Dimensjoner

1. Velg ambisjonsnivå for grunnmur for hver enkelt dimensjon i et 2022 perspektiv 

2. Velg ambisjonsnivå for grunnmur for hver enkelt dimensjon for et fremtidig målbilde 

3. Velg den one-liner som dere synes beskriver grunnmur best, eller lag en egen..
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3

https://sh.ehelse.no/FellesInfrastruktur/Delte%20dokumenter/Felles/11%20Grunnmur/Spørsmålskjema.pub

https://sh.ehelse.no/FellesInfrastruktur/Delte dokumenter/Felles/11 Grunnmur/Spørsmålskjema.pub


Mal for gruppeoppgave

Side 205



Gruppeoppgave | Gruppeinndeling
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4

Tid til gruppeoppgave: 25 min.

Oppsummering i plenum: 5 min. per gruppe

Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Per Meinich

Bjørn Eivind Berge

Per Olav Skjesol

Grethe Almenning

Thore Thomassen

Arnfinn Aarnes

Sindre Solem

Erik Hedlund

Egil Rasmussen

Randi Brendberg

Thor Joh. Bragstad

Torgeir Fjermestad

Elin Kindingstad 

Torgny Neumann

Roy Sigvartsen

Heidi Slagsvold

Kristian Onarheim

Helena Niemi Eide

Rune Karlsen

Bente Nedrebø

Ann-Kristin Smilden

Lars Kristian Roland

Kirsti Pedersen

Ulf Sigurdsen

Peter Holmes

Anders Grimsmo

Kirsten Petersen

Sverre Ur

Helge Bjertnæs



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

møtet i videre arbeid.



Middag kl. 18:30

Start i morgen kl.08:00


