
NUFA – dag 2

7. – 8. november 2018

Thon Hotel Arena, Lillestrøm



Side 2

Saker 8.november Ansvarlig Ca. varighet

Velkommen Inga Nordberg 5 min
08:45-08:50

Nasjonal e-helseportefølje – introduksjon
Presentasjon av de tre parallelle tiltakene i veikartet for  Èn innbygger - èn journal Inga Nordberg (Siv Ingebrigtsen) 15 min

08:50-09:05

Nasjonal kommunal journal- og samhandlingsløsning Idunn Løvseth Kavlie og Are Muri 25 min
09:05-09:30

Felles plan for EPJ i spesialisthelsetjenesten Erik Hansen, Helse Vest IKT 45 min
09:30-10:15

Pause 10:15-10:30

Helseplattformen Per Olav Skjesol og Hilde Grimnes Olsen 60 min
10:30-11:30

Lunsj 11:30-12:15

Nasjonal e-helsestrategi – status for strategiprosessen Irene Olaussen 30 min
12:15-12:45

Inspirasjon og faglig påfyll
• Regionale utviklingsplaner og nasjonal helse- og sykehusplan – hvilke behov skal dekkes og 

hvordan skal vi gjøre det?

Anders Moan, Helse Sør-Øst 45 min
12:45-13:30

Pause 13:30-13:40

Nasjonal e-helsemonitor Jon Helge Andersen 60 min
13:40-14:40

Pause 14:40-14:50

Nasjonal e-helsemonitor (fortsetter) Jon Helge Andersen 45 min
14:50-15:35

Oppsummering og eventuelt 15 min
15:35-15:50



Sak 43/18: Nasjonal e-helseportefølje - Introduksjon

Siv Ingebrigtsen

NUFA 8.november 2018



Porteføljen er mer strategisk og har større omfang enn tidligere
• Omfangsøkningen skyldes nye prosjekter som er meldt inn til nasjonal 

portefølje, hovedsakelig fra RHF-ene.
• Alle RHF-ene har rapportert inn til porteføljen
• Alle hovedtiltakene i EIEJ er nå en del av porteføljen

Nasjonal portefølje for oktober 2018

Antall prosjekter:

Totalbudsjett (mill.):

54

1112

54

942



Porteføljens størrelse fordelt på aktør

Budsjettomfang i 2018 per aktør Antall prosjekter per aktør

RHF-ene, Nasjonal IKT, Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet eier 94% av nasjonal e-helseportefølje

Totalt: 54 prosjekterTotalt: 1112 mill.
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Aktørene arbeider systematisk med gevinster

Porteføljens gevinstbilde
• 90% av prosjektene har medium og høy gevinstmodenhet

• prosjektbegrunnelse og gevinstplan er etablert
• gevinstansvarlig og gevinster er definert
• gevinstrealisering pågår

• Kategorisering av prosjektenes gevinster
• Ikke-kvantifiserbare gevinster: 30 %
• Kvantifiserbare gevinster: 28 %
• Knyttet til leveranser til andre prosjekter: 7 %
• Ikke oppgitt type gevinster iht. kategoriene: 35 %

• Summerte kvantifiserbare gevinster for prosjektene gir et 
gevinstestimat på 2,9 milliarder.

• Sammenlignet med 5,5 milliarder i totale 
investeringskostnader

60 % av prosjektene har ikke oppgitt gevinster eller oppgir ikke-kvantifiserbare gevinster. 
Kan tyde på umodenhet ifht. kvantifisering av samfunnsøkonomiske gevinster

Totalt: 54 Prosjekter
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Porteføljens knytning til Nasjonal e-helsestrategi

Budsjett per strategisk område • Totalomfanget på porteføljen er 1,1 mrd.

• Inndeling i strategiske områder:
• Digitalisering av arbeidsprosesser 

• størst med 40 % av porteføljens omfang 
• Bedre sammenheng i pasientforløp 

• nest størst med 25% av porteføljens omfang 

Totalt: 1112 mill.
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88 mill 141
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av
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ser
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Bedre bruk av
helsedata

Digitalisering av arbeidsprosesser er forventet å være størst ettersom området omfatter det langsiktige målbildet med en 
gjennomgående journalløsning (EIEJ), samt legemiddelfeltet innenfor organisasjonene



Side 8



• NUFA tar saken til orientering



Sak 46/18: Én innbygger – én journal 
Helhetlig samhandling og felles journal for kommunal helse- og omsorgstjeneste 

Are Muri & Idunn Løvseth Kavlie

NUFA 8.november 2018



Pågående aktiviteter

 Prosjektets hovedaktivitet i høst er å understøtte ekstern 
kvalitetssikrer og orientere om anbefalingen

 Ekstern kvalitetssikring (KS1) pågår og KS1-rapport forventes 
klar innen desember 2018

 KVU og KS1-rapport vil være underlag for en ev. regjerings-
behandling av konseptvalg og videre arbeid

 Tidsplan og innretning for et ev. videre arbeid er til avklaring

Side 11



I KS-regimet skal planleggingen gjennomgå ekstern kvalitetssikring før 
Stortinget kan fatte et vedtak om gjennomføring

Kvalitetssikring 2:
• Sentralt styringsdokument
• Kostnadsoverslag

Kvalitetssikring 1:
• Konseptvalg

Formålet med KS-ordningen er å sørge for at prosjektene er tilstrekkelig utredet og at beslutningstakere har 
all nødvendig informasjon når de skal fatte beslutninger om statlige investeringer.

For KS2 innebærer det å:
 sikre at prosjektet er veldefinert med realistiske rammer 
 gi prosjektet styringsredskap for å kunne realisere prosjektet (hvordan prosjektet skal styres for at 

kostnadsrammen skal holde)



Det sentrale styringsdokumentet skal svare ut tre 
spørsmål

Tre spørsmål:
1. Hva er det vi ønsker å oppnå med tiltaket og 

hva er de overordnede rammene? 

2. Hvordan skal tiltaket gjennomføres?

3. Hva skal gjøres, når det skal gjøres, hva vil 
det koste, og hvordan skal det finansieres?

Side 14

Beslutnings-
underlag i 
forkant av 

endelig 
investerings-
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To formål

Styrings-
dokument for 

tiltaket i 
gjennom-

føringsfasen



Eksempler på spørsmål som må besvares i løpet av 
forprosjektet

 Hvilke forpliktelser fra kommunene må være på plass før anskaffelsen?
 Hvem skal være ansvarlig for gjennomføringen av anskaffelsen?
 Hvem skal være ansvarlig for forvaltningen av løsningen?
 Hvem skal inngå kontrakten?
 Hvordan skal tiltaket gjennomføres? Hva skal være kommunenes rolle og ansvar? 
 Hvordan skal tiltaket organiseres? Hvem skal ha ansvar for hva, og hvilke fullmakter skal de ha? 
 Hva koster tiltaket?
 Hvem skal betale for hva?

Side 15



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



Sak 45/18: Felles plan for EPJ i spesialisthelsetjenesten

Erik Hansen

NUFA 8.november 2018



Felles plan for neste generasjon PAS/EPJ – 2018 

Møte i NUFA
Thon Hotell Arena, Lillestrøm, 8. november 2018
Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT



Foretaksmøtene i januar 2018 ba særlig Helse Sør Øst RHF, Helse 
Vest RHF og Helse Nord RHF om;
• «innan 1. oktober, å sørge for ein oppdatert felles plan for 

utviklinga av elektronisk pasientjournal (EPJ) og 
pasientadministrative system (PAS), medrekna ein felles plan for 
vidareutvikling av løysingane»

Oppdrag (2018)





Samarbeidet har gitt en rekke positive resultater; 
• Det er etablert et nettverk mellom de regionale programmene for kliniske 

løsninger for erfaringsutveksling og –deling. 
• Dialog med DIPS har bidratt til viktige resultat for selskapet. 
• DIPS har, etter betydelige forsinkelser, levert en versjon av DIPS Arena 

som dekker en stor del av våre funksjonsområder. 

Resultater



Tiltaket som gjennomføres i de 3 RHFene
er i en operativ gjennomføringsfase basert 
på allerede implementerte løsninger som 
skal gjennom et krevende 
generasjonsskifte og som skal integreres 
med en rekke andre kliniske løsninger i 
etablerte systemlandskap innenfor 
bærekraftige økonomiske  rammer.

Om planen



• Arbeidet med neste generasjon PAS/EPJ inngår i alle de 3 
RHF-ene i bredere digitaliseringsprogram som skal sørge for 
mer helhetlige kliniske løsninger. 

• De pågående regionale programmene viser at de 3 RHFene
har en betydelig gjennomføringskraft i realisering av 
regionale og lokale digitaliseringsinitiativ, og dermed bidra til 
den nasjonale digitaliseringen av helse- og 
omsorgssektoren. 

Regionale digitaliseringsprogram



HELIKS /ODA – DIPS Arena HELIKS /KULE – Meona

HELIKS /DMA og FERD – SECTRA Alle Møter



Utvikling over tid

2004 2010 2020

Infrastruktur
Tung IKT

Lett IKT

Uten Infrastruktur – ingen «Tung IKT»!
Uten «Tung IKT» – ingen «Lett IKT»!





2018 høst 2019 vår 2019 høst 2020 vår

Felles plan for neste generasjon PAS/EPJ 

Helse Vest
Testing av Arena FOCA

Verifisering av 
omtankeområdene

Installere/teste ny versjon Arena
Planlegge/gjennomføre utrulling pilot FOCA

Planlegge/gjennomføre (pilot)/utrulling 
omtankeområdene

Oppstart pilot Arena FOCA  
februar  og april 

Planlegge/innføre pakkeforløp rus/psyk

Regional EPJ Journalinnsyn

Arena planfase

Helse Sør-Øst

Mulig innføring Fase 1BP

Elektronisk Kurve og medikasjon

Digitalt media arkiv – radiologi. Elektronisk kurve og medikasjon. 

Helse Nord

Planlegging DMA

Planleggingsfase  - Innføring DIPS Arena

Digitalt mediearkiv

Gjennomføringsfase – Innføring Elektronisk kurve og medikasjon

Gjennomføringsfase – DIPS Arena

Testing av nye versjoner

Innføring Selvinnsjekk og betaling/mobile løsninger

Planlegge/innføre pakkeforløp psyk/rus



De 3 regionale helseforetakene er av det syn at pasienter og 
helsepersonell forventer at følgende utfordringer løses på kort og 
mellomlang sikt; 
1) Pasientens legemiddelliste, dvs. det må finnes en nasjonale liste over 

legemiddel i bruk for hver pasient. 
2) En felles nasjonal løsning for kritisk informasjon basert på 

Kjernejournalen.
3) Deling av journalinformasjon på tvers av virksomheter.
4) Videreutvikling av helsenorge.no som en del pasientens helsetjeneste.

Kort og mellomlang sikt



De regionale initiativene forutsetter at dagens nasjonale
fellesløsninger (eResept, Kjernejournal, Velferdsteknologisk 
knutepunkt og www.helsenorge.no) videreutvikles for å bidra til 
bedret samhandling med andre aktører i helse- og 
omsorgstjenesten, jfr. «Nasjonal e-Helsestrategi 2017-2022» 
med tilhørende handlingsplan.

Nasjonale fellesløsninger



Videre muligheter for informasjonsdeling

• Ett eller flere registre (XDS-basert) gir 
funksjonell oversikt over journal-
informasjon, i første omgang 
dokumenter

• En visningstjeneste (XDS-basert) gir 
mulighet til å lese relevante 
dokumenter

• Funksjonell informasjonsdeling:
• mellom helseforetak i Helse Sør-Øst
• mellom regioner og andre virksomheter 

i spesialisthelsetjenesten
• mellom omsorgsnivåer
• mellom enheter i primærhelsetjenesten

• Tilgang for pasienten til egen journal 
og logg gjennom helsenorge.no

Innsyn for 
pasient via 

helsenorge.no

Journaldatabaser

Oversikt over 
journalelementer 
(dokumenter, evt 
også strukturerte 

data og prosesser)

Regionalt 
journalinnsyn for 
helseforetak HSØ

Nasjonalt 
journalinnsyn for 
fastleger og øvrig 

primærhelsetjeneste 

Nasjonalt journalinnsyn 
for helseforetak/regioner, 

private-ideelle og 
avtalespesialister



De regionale helseforetakene har vektlagt 
«grunnmursarbeidet» i Nasjonal eHelsestrategi

«Grunnmur»
• Innsatsområde #5.1: Bedre styring, tilrettelegging 

og oppfølgning av meldingsutveksling
• Innsatsområde #5.2: Tilrettelegge for identitets- og 

tilgangsstyring for personell og innbygger
• Innsatsområde #5.3: Tilrettelegge for å gjøre data 

og funksjoner tilgjengelig for andre applikasjoner 
og tjenester

• Innsatsområde #5.4: Tilrettelegge for høy 
tilgjengelighet ved bruk av mobile tjenester og 
enheter

• Innsatsområde #5.5: Tilrettelegge for moderne IKT-
løsninger ved å forberede innføring av nye 
helsefaglige kodeverk og standarder (inkl. SNOMED 
CT)

«Tjenester»
• Innsatsområde #2.1: Involvere innbygger i planlegging og gjennomføring av 

helsehjelp
• Innsatsområde #2.2: Sikre kontinuitet i ansvarsoverganger
• Innsatsområde #2.3: Dele oppdaterte legemiddelopplysninger gjennom hele 

pasientforløpet – på tvers av organisasjoner
• Innsatsområde #2.4: Dele viktige helseopplysninger i den akuttmedisinske 

kjeden
• Innsatsområde #3.1: Forenkle innrapportering og uthenting av data fra 

helseregistre
• Innsatsområde #4.1: Legge til rette for raskere spredning og innovasjon av 

velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenesten
• Ny kommunal løsning
• Helseplattformen
• Samt ulike regionale tjenester i relasjonen pasient – sykehus.

Forutsetning for -



• De 3 RHF-ene legger fortsatt til grunn at gjennomføringen 
baseres på høy grad av informasjonsdeling og 
erfaringsutveksling.  

• Planer forankres hos de respektive administrerende 
direktører i RHF-ene.

Gjennomføring



• Planen er forankret i de regionale programmene for 
helhetlige kliniske løsninger gjennom de respektive 
programstyrene, og i de ulike styringsgruppene for prosjekter 
som arbeider med overgang til DIPS Arena. 

• Programstyrene og styringsgruppene har bred 
representasjon fra helseforetakene, herunder med klinisk
personell. 

Gjennomføring



• Samarbeidsformen har ledet til bruk av begrepet 
hovedsamarbeidspart. 

• Gjennomføringen vil skje innenfor og mellom de 
regionale programmene som har ansvaret for regional 
gjennomføring. 

Gjennomføring



Takk for oppmerksomheten!



• NUFA tar saken til orientering.



Pause kl. 10:15 – 10:30



Sak 44/18: Helseplattformen

Per Olav Skjesol og Hilde Grimnes Olsen

NUFA 8.november 2018



Orientering

NUFA
08.November 2018



Status og planer



Helseplattformen

• Helse Midt-Norge og Trondheim 
kommune eier programmet

• Alle kommuner i regionen har 
opsjonsavtale

• Stor og kompleks offentlig anskaffelse –
og et stort endringsprosjekt

• Dialog med internasjonale 
leverandørselskap

• Fagfolk fra alle områder i helsetjenesten 
jobber sammen om kravspesifisering, 
anskaffelse og planlegging av innføring

• Kontrakt skrives 1. kvartal 2019 og 
utrulling starter i 2021

Én journal for hele helsetjenesten –
banebrytende samarbeid i Midt-
Norge



Hva skal vi oppnå? (Effektmål)

o Bedre behandlingskvalitet – færre pasientskader

o Mindre dobbeltarbeid – data legges inn én gang

o Bedre datagrunnlag for forskning og innovasjon

o Styringsverktøy for bedre ressursbruk

o Beslutningsstøtte – redusere variasjon  

o Bedre samhandling kommune – sykehus - fastlege

o Se hele pasienten – helhetlig vurdering 

o Lettere innsyn i egen journal

o Myndiggjøre pasienten – bo lengre i eget hjem



Kommunale 
institusjoner

Pleie og omsorgFastlege

Spesialist

Helseplattformen

PAS/EPJ

Integrasjon

IAM



Alle kommuner i regionen er med på laget
Helseplattformen

Helse Midt-
Norge RHF

Trondheim 
kommune

Øvrige kommuner 
i Midt-Norge

Fastleger og 
avtalespesialister

• Kommunene bærer ingen risiko 
ved anskaffelsen, men velger 
om de vil utløse opsjonen og ta i 
bruk løsningen

• Fastleger og spesialister 
vil få tilbud om å kjøpe 
løsningen

• Helse Midt-Norge og 
Trondheim kommune 
eier programmet

Mulighet for kjøp
(private aktører)

OpsjonsavtalerFelles eierskap



Tidslinje

20192018

1 2 4 5 63

2020 2021

Merk: Milepælsdatoer er foreløpig



Innføring planlegges, aktiviteter i interimsfasen

o Rapportering
o Integrasjon
o Migrering
o Grunndata
o Plattform
o IAM

o Standardisering og 
beslutningsstruktur

o Mobilisering av personell
o Modenhetsanalyse
o Analyse driftskonsekvenser
o Kommunikasjon



Involvering kommuner og fastleger



Regional utprøvings-arena for realisering av det nasjonale
målbildet «Én innbygger – én journal»

o «Vi støtter opp om Helseplattformen gjennom 
Direktoratet for e-helse, både for å hjelpe 
og for å høste erfaringer til øvrige prosjekter»

o «Vi har valgt dette som en regional utviklingsmodell 
som er tett koblet på det nasjonale arbeidet»

o «Helseplattformen er et regionalt 
utprøvingsprogram for det nasjonale målbildet, og 
det alternativet som er aktuelt for kommunene i 
Midt-Norge.»

o «En nasjonal kommunal journal vil derfor ikke 
tilbys til kommunene i Midt-Norge, men til 
kommunene i resten av landet.»

«Kommunene i Midt-Norge kan trygt lene seg 
til det arbeidet som gjøres i Helseplattformen.»

Helseminister Bent Høie



Kommunesamarbeidet

o Helseplattformen og opsjonskommunene har  med støtte fra 
KS Midt Norge etablert «Samarbeidsrådet» 

o Arbeidet har tre hovedfokus 
• Forankring, forberedelse og innføring

o Trondheim kommune  
• Har utarbeidet et eget forberedelsesprogram med beskrivelser av 

nødvendige prosesser som modell for de andre kommunene
• Har tatt et særskilt ansvar og bidrar med forberedelsene som må til i hver 

kommune
• Stiller med prosjektleder og støttepersoner  for å komme i gang med de 

lokale prosessene

Arbeidet støttes og følges av Fylkesmennene 
både i Trøndelag og Møre og Romsdal



Samhandling og kommunikasjonsmodell 

Prosjektleder fra 
Trondheim kommune 

Lokal arbeidsgruppe 
- ansvar for informasjon og forankring lokalt
- sikre utviklingsprosesser inn i kommunene

Regionale arbeidsgruppe koordiner
arbeidet inn mot Helseplattformen og 
Samarbeidsrådet

12



Hvordan er fastlegene «involvert» i dag 

o En “fastlege” arbeider i Helseplattformen
o To fastleger er representert i helsefaglig referansegruppe 

• HTV for fastlegene i Trondheim 
• tidligere  leder i regionsutvalget

o Legeforeningen er observatør i Programstyret
o Dialog med fastlegene i Trondheim gjennom møter

• LSU og ALU i Trondheim
• Invitasjon til møter, utstillinger  om HP

o Representant for legeforeningen har deltatt på erfaringsbesøk til helsesystemer i USA (feb-18)

o Møter med nasjonale, regionale og lokale tillitsvalgte for fastlegene
o 05.04.2018
o 11.09.2018



Hva skal til for at fastlegene skal velge Helseplattformen?

o Løsningen er “bedre “ enn dagens EPJ
• fullt tilpasset legekontordrift/brukervennlig 
• fullstendig integrasjon mot nasjonale system (e-resept, kjernejournal, helsenett, helsenorge.no)
• tilgjengelig informasjon i sann tid
• tilgjengelig og tilpasset prosess – og beslutningsstøtte
• integrerte innbyggertjenester/pasientportal 
• tilgjengelig og stabil over tid

o Løsningen er ikke dyrere enn dagens EPJ
o Løsningen blir brukt av samhandlingsaktører
o Fastlegene får hjelp til drifts- og databehandleransvar
o Mulighet for å kunne prøve løsningen og ha kort bindingstid
o Mulighet for å kunne få med data inn i annen løsning ved skifte av løsning
o Reell innflytelse på endringer i løsningen
o Fritt valg for hvert legekontor uavhengig av hva kommunen måtte velge



Nasjonale tema



Arbeider i takt med Én innbygger- én journal og andre nasjonale 
satsingsområder på e-helse

 Digitalisering av arbeidsprosesser

 Bedre sammenheng i pasientforløp

 Bedre bruk av helsedata

 Helsehjelp på nye måter

 Felles grunnlag for digitale tjenester

 Nasjonal styring av e-helse og økt 

gjennomføring

Kilde: Direktoratet for e-helse



Bruttoliste nasjonale tema, høst 2016

• Kjernejournal
• Pasientportal - Helsenorge
• Personlig helsearkiv (PHA)
• Individuell Plan 
• FEST
• Velferdsteknologi
• Felles legemiddelliste/Pasientens 

legemiddelliste
• Lukket legemiddelsløyfe
• Klinisk kunnskaps- og beslutningsstøtte
• Kodeverk og terminologi
• Informasjonsmodell og grunndata

• ESB tjenestebuss 
• Registre - Virksomhetsrapportering
• Ny rapportering - kvalitetsregistre
• Sekundærbruk av data
• Autentisering og sikkerhet
• Nasjonal IAM-løsning
• Detaljnivå for tilgangsstyring
• Personvernforordningen
• Personvernrettigheter for 12-16 år
• Kommunale behov og saksbehandling



Nettoliste for nasjonale tema, vår 2018

• Pasientportal – Helsenorge
• Legemidler – Sentral forskrivningsmodul/Lukket legemiddelsløyfe/FEST
• Kodeverk og terminologi
• Informasjonsmodell og grunndata
• Klinisk kunnskaps- og beslutningsstøtte
• Pasientrettet saksbehandling
• Nasjonal grunnmur



Nasjonale tema - legemiddelområde



Kapabiliteter legemiddelområdet (EIEJ)



Legemiddelinformasjon i Helseplattformen

Nasjonale tjenester



Legemiddelinformasjon i Helseplattformen

Nasjonale tjenester og innebygde tjenester fra leverandør 



Legemiddelinformasjon i Helseplattformen
Nasjonale tjenester og innebygde tjenester



Eksempler på kilder til beslutningsstøtte



20192018

SAFEST

1 2 4 5 63

Teknisk spesifikasjon
klar for vurdering fra 
Epic. 

Modent for å starte 
utvikling av integrasjon? Informasjonsplattform 

anskaffet og innhold 
fra FEST er på plass

«Pasientens 
legemiddelliste» 
er innført i Midt-
Norge

SFM PLL

Kritiske avhengigheter - tidslinje
2020 2021

Nasjonale 
tjenester for 
beslutnings-

støtte?

Merk: Milepælsdatoer er foreløpig



Ansvarsmatrise legemiddelområdet
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e-resept SFM Utvikling følger plan Høy K K K HUS K K K
e-resept Pasientens legemiddelliste Innført i MN før HP Høy HUS K K U K U
e-resept e-multidose institusjon Mangler funksjonalitet i dag Medium H K

e-resept e-multidose hjemmeboende Innført i MN før HP Medium HUS K K U K U U

e-resept Nytt apoteksystem- EIK Kommunikasjon og samhandling på sikt Lav S K HU
Legemiddelbehandling LLS i institusjon Felles nasjonalt målbilde Medium K H
Legemiddelbehandling LLS for hjemmeboende Felles nasjonalt målbilde Medium K H

Legemiddelbehandling Bivirkningsrapportering
Rapportering (Pasient og helsepersonell)
Elektronisk meldeordning. "En vei inn" Medium K K HU K K

Masterdata Legemiddeldatabase regionalt Innhold og funksjonalitet Høy K KS HU K K K K K U
Masterdata FEST Innhold og kvalitet Høy K U HU S K

Masterdata SAFEST gjennomføring (4 krav) Utvikling følger plan Høy S K U K HU K K

Masterdata

Enhetlig og strukturert 
legemiddelinfo (siste 18 krav 
av SAFEST)

Helseplattformen representerer hele 
helsesektoren Medium K K K HU K S K K K

Masterdata SNOMED-CT Nasjonale tilpasninger Høy S? K HU K

Kunnskap- og beslutningKunnskapstøtte pediatri Tilgang til kunnskap Medium K S K K HU
Generelt Behov for endringer i regelverk K H

Hovedansvarlig
Utfører
Sponsor
Konsulteres

HUSK- matrise



Nasjonale tema – Kodeverk og terminologi



Utfordringer med dagens løsning – mange ulike systemer

o Elektroniske og 
papirbaserte løsninger

o Separat pålogging
o Separat lagring av 

informasjon (database)
o Ulike 

brukergrensesnitt/ 
brukerflate

o Ulik terminologi



Dagens utfordringer

o FHI har gjort en gjennomgang av nasjonale Helseregistre og kvalitetsregistre.
• I alt 12 av 16 sentrale (lovbestemte) helseregistre, og 38 av 54 medisinske kvalitetsregistre med status som 

nasjonale per 28. februar 2017 er inkludert i arbeidet.
• 9499 innrapporterte variabler, herav 4930 unike

o Volven
o Hver organisasjon og register som samler data definerer sine kodeverk, 

terminologier og kodeverk
• Allergier, Anatomi, «Problemlist»

o Danmark
o Helseplattformen er en strukturert journal med beslutningsstøtte

• Kan representere et behov på mellom 200 – 400 000 koder og termer



Én felles løsning med pasientens journal i sentrum

Pasienten skal også ha en mer aktiv rolle selv til f.eks. egenregistrering, timeavtaler og innsyn i journalen



Gjenbruk av informasjon

o All informasjon fanges som en integrert del av arbeidsprosesser og pasientforløp når 
data oppstår og det er naturlig å registrere dem

o Informasjon registreres av alle aktører inkludert pasienten
o Informasjon registreres en gang og er basert på maler og preutfylte standarder
o Informasjonen som samles 

inn benyttes som underlag 
for beslutningsstøtte og
informasjonsdeling. 

o Innrapportering og deling til 
sekundærbruk skjer automatisk. Viktig å skape felles språk mellom nivå 
• Strukturerte data basert på felles språk og kodeverk er nødvendig. 



Behov for gode data

Strukturerte data av høy kvalitet
basert på felles språk og
kodeverk er nødvendig for å 
møte framtidens datadrevne
helsetjeneste.



Behovet for strukturerte data
Klinisk beslutningsstøtte

En komplett strukturert journal har behov for et 6 sifferet antall termer og koder



Hele kjeden er viktig 

Innregistrering basert på 
felles kodeverk, terminologi 
og variable

Data rapporteres på 
felles standarder og 

formater

Inn 
rapporterings 

nav

Data benyttes til 
forskning, 

innovasjon, 
kvalitetsforbedring 

og rapportering

Ny kunnskap, nye 
metoder, nye 

løsninger bringes 
tilbake til tjenesten



Snomed CT, en del av løsningen

o Standardisering av kodeverk 
på tvers av formål Faglige

retnings-
linjerForsknings

data

Folke-
helse

Nasjonale-
tjenester

Kjernejournal
eResept

Grunndata 
register

RESH,mm.

Helse-
registre

Meldings-
utveksling

Virksomhets-
rapportering

Fag 
dokument-

asjon

Leverandør
konfigurasjo

n

Helseplattforme
n

SNOMED-CT
kodet

informasjon



«Kodeverk for statistikk – Terminologi for klinisk bruk»

o Formål med dagens kodeverk
• Statistikk og klassifikasjon 
• Nødvendig for blant annet finansiering
• For eksempel ICD 10, ICPC 2, KPR (IPLOS)

o Formål med terminologier som for 
eksempel ICNP og Snomed CT 
• Terminologier for klinisk bruk 
• Til dokumentasjon av helsehjelp



Nasjonale anbefalinger

o «Terminologi for sykepleiepraksis»
• Anbefaler ICNP som den terminologien 

sykepleieren benytter i 
brukergrensesnittet

• Anbefaler Snomed CT som 
referanseterminologi for å sikre 
interoperabilitet på tvers av faggrupper

o Det arbeides med å få oversikt over 
hvordan dette vil kunne realiseres i 
praksis i Helseplattformen

• Helseplattformen bidrar aktivt inn i 
nasjonale prosesser angående 
kodeverk/terminologi

Snomed 
CT

ICNP

ICF

KPR 
(IPLOS)

ICD 10ICPC-2

ATC 
Legemidd

el

«EPIC 
begreper»

Figuren illustrerer sammenhenger mellom kodeverk/terminologier. 
Det jobbes med hvordan dette vil realiseres i Helseplattformen



EIEJ

Helsedataprog
rammet

Innovasjon

Forskning



Nasjonalt økosystem for kodeverk, terminologi og variable



Utfordringer – manglende normering og ansvarsfordeling



Konsekvenser for Helseplattformen ved forskjellige 
ambisjonsnivå

Helseplattformen etableres 
basert på egne definisjoner 
og kodeverk i hovedsak. 
Oversettelse av standardløsning
fra leverandør

Helseplattformen etableres 
med Snomed CT som referanse-
terminologi og rapporterer data 
basert på dette

Helseplattformen etableres 
med Snomed CT og rapportere 
på standardiserte variabler. 
Forenklet samhandling



Q1 Q2 Q3 Q4
2020

Q1 Q2 Q3 Q4
2019

Q1 Q2 Q3 Q4
2021 2022

NKL kvalitetssikring (KS2) NKL anskaffelse NKL implementering

HDP2 Portal HDP3 Saksbehandlingen HDP4 Enkelt analyserom HDP5 Eksplorativ analyse HDP6 Enkelt økosystemet HDP7 Avansert helseanalyse HDP8 Analyseøkosystem

80
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Løsningsbeskrivelser
(administrasjon, pasientstatus, funn/diagnose, 
undersøkelser, planlegging, intervensjon, utfall, 
pleie & omsorg, automatisert innrapportering)

Hjerneslag case

SNOMED CT
beslutning

Lister og kodeverk maps
1. Problemliste, ICNP-map, Prosedyreliste, 

Anatomi-liste,  
2. ICD-10/ICPC-map, NCSP-map, ICF / 

IPLOS-map, Adm.kodeverk i SNOMED CT
3. NCMP-map, ATC / IDMP-map

Kvalitetsregister maps
FHI (5 stk), Kreftregisteret (9 stk), St. Olavs (4 stk), OUS (7 stk), Helse Bergen (16 stk), UNN (7 stk), 

Diverse (5 stk)

Lister og kodeverk maps
NLK/NORPAT-map, NCRP-map, Prehospitalt, Undersøkelser

Helseregister variabel maps (18 stk)

Norsk versjon av SNOMED CT

Innsatsstyrt finansiering, HELFO

Test av løsning

Nasjonal forankring

ICD-11 og ICHI utredning, forankrings- og og beslutningsprosess

Bistand HP + Helse SørØst, Helse Vest og Helse Nord

NKL anskaffelse og implementering bistand

Kodekatalog

Konfigurasjon
(administrasjon, pasient-status, 
funn/diagnose, undersøkelser, 

planlegging, intervensjon, utfall, pleie & 
omsorg, automatisert innrapportering) Evaluere forskriftsfesting (Terminologi i EPJ)

Harmonisering

- Administrative variabler
- Helseregister variabler Bistand HP
- Kvalitetsregister variabler
- Grunndata register

SNOMED CT løsning

Registervariabelbibliotek

API’er

Utkast til plan HP og PKT



Det er behov for en samlet tilnærming til dataområdet

o Data
o Standarder
o Styring og organisering
o Kunnskap
o Informasjonssikkerhet
o Involvering av pasienter og klinikere
o Framdrift

Helseplattformen vil være naturlig utprøvningsarena
i et nasjonalt perspektiv på dette området

• Alternativet for 
Helseplattformen er å oversette 
EPIC sine kodeverk der hvor det 
ikke finnes norske med de 
risikoer for kvalitet og 
samhandling som det 
innebærer



Framtidas datakilder samler data også fra den friske 
befolkningen

Individual-level 
data systems
- EHR
- RIS /PACS
- LAB
- MTU 

Knowledge 
databases
-National 
health records
- IBM Watson 

National and regional
Health service, 
systems
- E-prescription
- Patient transportation 

solutions

Telehealth systems
- Tele medical 
measurements

- Digital consultations

Claims an beneficiary 
systems
- National
- Private
- Assurance

Patient engagement
-Selfassessments
- Empowerment

Reporting and 
Measuring
- Internal
- External

Patient 
administrative 
Data systems
- Care coordination

Smart home technology
Your fridge
Your diet

Next generation 
Personal devices and 
Sensors
smart fibers, implants

Demographics, travel 
patters, migrations

Weather forecast



Tilgang basert på helsearbeiderens rolle og kontekst

o Tilgang til informasjon
• Helsepersonell får tilgang til nødvendig og relevant informasjon om pasienten basert på rolle og kontekst 

o Brukergrensesnitt/arbeidsflate
• Helsepersonell får et brukergrensesnitt med dokumentasjonsverktøy som er tilpasset og hensiktsmessige 

for rolle og kontekst

o Rolle og kontekst
• Helsearbeiderens profesjon/spesialitet 
• Type avdeling, type innleggelse/poliklinisk besøk/kontakt med helsetjenesten
• Pasient (diagnose/problem/tilstand, alder, kjønn)

o Pasientportal med informasjonsvisninger og dokumentasjonsverktøy tilpasset 
pasienter/innbyggere



Nasjonale tema - Grunnmur



Følg med på programmets nettside www.helseplattformen.no

o Helseplattformen er fremdeles i 
dialog. Kravet til beskyttelse av 
sensitiv informasjon gjelder fram til 
kontrakt signeres og anskaffelsen 
fullføres

o Vi etterstreber åpenhet så langt det 
er mulig av hensyn til anskaffelsen, 
og deler informasjon så snart vi kan

o På nettsiden finnes løpende 
nyhetsoppdateringer, og all 
informasjon her er offentlig



• NUFA tar saken til orientering.



Lunsj kl. 11:30 – 12:15

NUFA 7.-8.november 2018



Sak 47/18: Status på strategiprosessens revideringsfase
Irene Olaussen

Fagutvalget NUFA 8.11.18



#5.1 Utvikle felles 
byggeklosser som legger til 

rette for enhetlig 
samhandling på tvers

#1.1 Modernisere journal-
og samhandlingsløsninger

#1.2 Digitalisere 
legemiddelkjeden innenfor 

hver virksomhet
#4.2 Stimulere til innovasjon

#2.1 Sikre kontinuitet i 
ansvarsoverganger

#4.1 Mobilisere innbygger 
som ressurs

#6.1 Styrke nasjonal styring 
av e-helse

#6.2 Skape en nasjonal 
leveransekraft

#2.2 Dele oppdatert 
legemiddelopplysninger

Digitalisering av 
arbeidsprosesser 

Bedre sammenheng 
i pasientforløp

Nasjonal styring og 
økt 

gjennomføringsevne
Felles grunnmur for 

digitale tjenester
Helsehjelp på nye 

måter

#3.1 Bedre utnyttelse av 
helsedata i behandling 

Bedre bruk av 
helsedata

#3.2 Bedre bruk av 
helsedata til forskning, 

helseanalyser, beredskap, 
kvalitetsarbeid, styring og 

planlegging

Strategiske satsingsområder med underliggende 
innsatsområder i handlingsplanen* 

#4.3 Helsehjelp på avstand

#6.4 Styrke arbeidet med 
innføring, gevinstrealisering 

og endringsledelse

#5.2 Helhetlig og effektiv 
styring og forvaltning av 
byggeklossene i felles 

grunnmur

#6.3 Styrke 
informasjonssikkerhet og 

personvern

*Innsatsområdene er under arbeid



Inspirasjon og faglig påfyll

NUFA 7.-8.november 2018



Regionale utviklingsplaner - Hvilke behov skal dekkes og 
hvordan skal vi gjøre det?

v/Andreas Moan, Helse Sør-Øst

NUFA 8.november 2018



Regional utviklingsplan 2035



Det mest innovative vi kan gjøre er å ikke finne på noe 
nytt

men

kopiere med begeistring det andre har gjort

Fra sporadisk til systematisk



Fra part til partner med dem uttafor murene

• Fra : 5% av oppgavene forventes overført til kommunen

• Til: nye og fleksible måter å jobbe på. 

• Fleksibel betyr blant annet at oppgavene kan løses på ulike 
steder

• Fleksible betyr da også: «gevinsten» kan oppstå både her og 
der



En utfordring
Hvordan skal vi skape bærekraft

2 057 580

3 306 581

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Antall polikliniske konsultasjoner innen somatikk 
- økt med over 1,2 millioner de siste 10 årene

Antall konsultasjoner per pasient øker. I 2017 var det i snitt 3,38 
konsultasjoner per pasient i Helse Sør-Øst i følge Samdata

Kilde: SSB



1. Nye arbeidsformer og bedre bruk av teknologi

• Brukerstyring og digital oppfølging i poliklinikk



Pasientrapportere data.  Epilepsi i Danmark

Patienter visiteret 
5152

Spørgeskemaer sendt 
16123

Skemaer retur
14303

GRØN
2064 (14%)

GUL
8950 (63%)

RØD
3289 (23%)

Ingen yderligere kontakt
51 %

Yderligere kontakt
49 %

Feb. 2018

50 % av de fysiske konsultasjonene bortfaller for epilepsi (NB for de pasientene som egner seg, p.t. = 70 % av total 
populasjon). En stor andel av besvarelsene må vurderes, noe som kan gjøres av sykepleier - vil frigjøre ressurser 
som kan benyttes der behovet er størst

* Basert på analyse gjennomført av PA Consulting Danmark for 4 forløp antatt som særlig egnet for PRO (astma, epilepsi, prostatakreft, leddgikt)



Danmark- Eksempel for potensial i reduksjoner av tidsbruk for pasienter 
med Epilepsi

Bruk av PRO medfører at:

• Telefonkonsultasjoner 
økes fra 20% til 32%

• PRO erstatter 48 % av 
konsultasjonene

• Samlet reduksjon av antall 
poliklinikkbesøk: 25%



• Siden 2012

• Utgjør i dag ca 11% av det totale 
antall polikliniske konsultasjoner

• Gevinster
• 85% lavere kostnad sammenlignet 

med vanlig poliklinisk konsultasjon

Sunnaas digitale polikliniske konsultasjoner

Foto: Sunnaas HF



Tønsberg Blad 16.02.15

Psykisk helsevern



Danskene har redusert antall poliklinikkbesøk med 25%
Klarer vi 20?

Tiltak Teknologi
Omsorgsnivå Poliklinikk
År 2020 2025 2030 2035 2040
Lav effekt 5 % 10 % 15 % 15 % 15 %
Middels effekt 7 % 13 % 20 % 20 % 20 %
Høy effekt 8 % 17 % 25 % 25 % 25 %

• Brukerstyrt poliklinikk, e-
mestring, pasientstyrt 
oppfølging



Kommunikasjon + dingser



• Diabetes

• Kols

• Hjertesvikt

• Og alle de andre

En pakke for pakkeforløpet



Virtuelt sykehus - nettverkssykehuset

Jeg møter samme kompetanse uansett hvilken dør jeg kommer inn gjennom



Nettverkssykehuset

Jeg møter samme kompetanse uansett hvilken dør jeg kommer inn gjennom





Hva er det som stopper oss?



Hva er det som stopper oss?
De små avgjørelsers forbannelse

• Havarikommisjon for små 
avgjørelser

• Supermannkomiteen



Ta tiden tilbake……



Uønsket variasjon + samvalgsverktøy



2. Samarbeid om de som trenger det mest

5=50
1=22



De som trenger det mest

«5 % gruppen» hadde årlig i snitt 
17 kontakter, 
19 dager liggetid, 
fikk behandling for 3,5 ulike hoveddiagnoser
56% av pasientene hadde en eller flere reinnleggelser 



• Individbaserte modeller
• Case-management
• Individual care plans
• Patient-centred medical home
• Personal health budgets

• Gruppe og sykdomsspesifikke modeller
• Chronic care model
• Integrated care models 
• Disease-specific integrated care models

• Befolkningsmodeller
• Kaiser Permanente
• Veterans Health Administration
• Integrated care in Basque country

Det er ikke bare vi som har oppdaget det

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/322475/Integr
ated-care-models-overview.pdf

• I arbeidet med framskrivninger ser 
vi på:

• Resultatene fra Valencia 
(modell med case-
management)

• Pakkeforløp i Danmark
• «Chronic Conditions

Management» programmene 
hos Kaiser Permanente

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/322475/Integrated-care-models-overview.pdf


• Identifiserte 3% av befolkningen som var 
stormottakere av helsetjenester, og fulgt opp av 
«case manager». Resultater:

• Reduserte akuttinnleggelsene med 77 %
• Reduserte sykehusinnleggelsene med 70 %

• En tilsvarende reduksjon i sykehusinnleggelser 
for 3 % av pasientene i Helse Sør-Øst som er 
stormottakere av helsetjenester ville gitt en 
samlet reduksjon i innleggelser på 26 %

Valencia:





Pasientsentrert helseteam

Tidlig støttet 
utskrivning/
oppfølging

  Kontakt/koordinering

Tidlig 
vurdering

På tvers av kommunene og UNN
• Sam-finansiering
• Tilgang til hverandres EPJ
• Felles prosjektledelse

Kommunene:

• Pasientkoordinator
• Spesialsykepleiere
• Fysioterapeut
• Ergoterapeut
• Fastlege til pasienten

Sykehuset:

• Pasientkoordinator
• Spesialsykepleiere
• Fysioterapeut
• Ergoterapeut
• Lege
• Farmasøyt
• helsesekretær





… de første resultatene publiseres snart. Vi er inspirert!.....



Arenafleksibilitet- å bringe behandlingen dit 
pasienten er og ikke omvendt

4 timer

12 konsultasjoner ila 18 dager

Halvert antall innleggelser





Tenk større om hjemmesykehus

I.G.Ponton. Masteroppgave HiOA 2017



Valencia – La Fe hjemmesykehus

4avdelinger: generell, pediatri, psykisk helse og rehabilitering

170 senger

10 leger, 2 pediatere, 1 psykiater, 1 psykolog, 1 fysioterapeut, 1 
sosialarbeider, 25 sykepleiere + administrativt personale

telemedisin

Behandlet 5000 pasienter i 2014

Hjemmesykehus på spansk



Samarbeid om de som trenger det mest

• Mye vi ikke vet og mye vi kommer til 
å lære

• Hvor finner vi pasientene
• I sykehusets systemer?
• Hos fastlegene
• I medikamentregisteret?

• Utfordrer nivåene, personvern og 
finansiering



• Resultater skapes i 
samarbeid mellom 
kommuner og 
spesialisthelsetjenesten

Helsedirektoratet – ny veileder (2018)









• NUFA tar saken til orientering.



Pause kl. 13:30 – 13:40

NUFA 7.-8.november 2018



Nasjonal e-helsemonitor

NUFA 8. november 2018
Sak 48/18



Side 131



Agenda

Side 132

Tid Agendapunkt Formål
20 min Hva er nasjonal e-helsemonitor? Informere

40 min Hva er målbildet for nasjonal e-helsemonitor?
- Dashboard
- Planlagte analyser
- Indikatorer realisert og planlagt

Informere
Informere
Få innspill

10 min PAUSE

50 min Innbyggerundersøkelse Få innspill



Vi trenger nasjonal e-helsemonitor fordi vi vet for lite om 
det vi bruker penger på fungerer etter intensjonen

 Utrede og anbefale et nasjonalt indikatorsystem for e-helse for å sikre et 
godt kunnskapsgrunnlag om bruk og effekter av IKT i helse- og 
omsorgssektoren. Det skal legges vekt på å kunne gjøre internasjonale 
sammenlikninger.

 Kartlegge og vurdere status på utviklingen av digitalisering i helse- og 
omsorgssektoren gjennom e-helsemonitor, og foreslå mulige indikatorer for 
måling av effekt av IKT-løsningene.

HOD har gitt Direktoratet et tydelig oppdrag:

Side 133



Nasjonal e-helsemonitor skal gi bedre kunnskapsgrunnlag 
for gjennomføring og styring av satsninger på e-helse

Side 134

 Nasjonale satsinger har ført til økt offentlig 
finansiering av e-helse

 Det er behov for flere indikatorer som følger 
opp satsningene

 E-helsemonitor skal være et verktøy for:
• Bedre prioritering og styring av e-helsetiltak og 

utvikling av strategi på e-helsefeltet
• Kvalitetsforbedringsarbeid i virksomheter
• Forskning og analyse i folkehelsearbeid

• Det er behov for nøytral oppfølging av e-
helse av en offentlig aktør



Nasjonal e-helsemonitor skal gi bedre kunnskapsgrunnlag 
for gjennomføring og styring av satsninger på e-helse

Side 135

 Nasjonale satsinger har ført til økt offentlig 
finansiering av e-helse

 Det er behov for flere indikatorer som følger 
opp satsningene

 E-helsemonitor skal være et verktøy for:
• Bedre prioritering og styring av e-helsetiltak og 

utvikling av strategi på e-helsefeltet
• Kvalitetsforbedringsarbeid i virksomheter
• Forskning og analyse i folkehelsearbeid

 Det er behov for nøytral oppfølging av e-
helse av en offentlig aktør



E-helsemonitor er et nasjonalt indikatorsystem for e-helse som 
viser status på digitaliseringen i helse- og omsorgssektoren

Etablert Under etablering Planlagt senere

In
di

ka
to

re
r

Kjernejournal Helsenorge.no IKT nøkkeltall

?
Pasientreiser 800-HELSE Informasjonssikkerhet

?
Reseptformidler Meldingsutveksling Innbyggerundersøkelse

?

Side 136



Så langt består nasjonal e-helsemonitor av indikatorer basert på 
loggdata for bruk og innlogging av nasjonale tjenester

Etablert Under etablering Planlagt senere

In
di

ka
to

re
r

Kjernejournal Helsenorge.no IKT nøkkeltall

?
Pasientreiser 800-HELSE Informasjonssikkerhet

?
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I år etableres indikatorer for IKT-kostnadsnøkkeltall, 
informasjonssikkerhet og innbyggerundersøkelse
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Så snart disse er etablert starter arbeidet med å etablere 
flere indikatorer

Etablert Under etablering Planlagt senere
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Indikatorene følges over tid for å vise utviklingen i 
utbredelse, kostnad, bruk og inntrykk av tjenestene
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Politikere og toppledere er de viktigste målgruppene

HelsepersonellLokale ledere Media 

Pasienter og innbyggere

Politikere og 
byråkrater

Eiere og ledere i 
helsesektoren



Målbildet for nasjonal e-helsemonitor

Hvor vil vi og hvordan skal vi komme dit?



Målbildet for nasjonal e-helsemonitor

Dashboard og analyser



I dag er nasjonal e-helsemonitor en internettside med 
nøkkeltallsinformasjon og beskrivelser av tjenestene som inngår
Tallgrunnlaget er presentert via en powerBI-løsning
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Målet er å utvikle siden til et dashboard der informasjonen 
er lettere tilgjengelig

Etablert Under etablering Planlagt senere
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Nasjonal e-helsemonitor skal over tid bidra med analyser, 
men ikke mene noe eller ha egen agenda
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Målbildet for nasjonal e-helsemonitor

Indikatorer
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Indikatorrådet har definert følgende målbilde for fremtidige 
indikatorer
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Hvilke indikatorer bør vi jobbe med nå?

Etablert Under etablering Planlagt senere
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10 minutter pause
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Innbyggerundersøkelse

Hvilke spørsmål trenger vi svar på?
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Spørreundersøkelser kan gi innsikt i effekt av e-helse

 Spørreundersøkelser kan bidra med å fortelle oss om innsatsen faktisk gir resultater
 Dette gir bedre grunnlag for senere beslutninger og som underlag i analyser
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Økonomi Ressurser Fagområder ResultatBrukere



Kombinasjonen av spørreundersøkelser med andre 
indikatorer kompletterer bildet
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Prosessindikator EffektindikatorStrukturindikator

Økonomi Ressurser Fagområder ResultatBrukere

Bruk av nasjonale e-helseløsninger
IKT-nøkkeltall Log-data Lege på sykehus Lege i kommune Befolkning

Hvor mye brukes på å utvikle og 
drifte kjernejournal?

Hvor mange pasienter og 
helsepersonell bruker 

kjernejournal?

Er kjernejournal viktig for deg? Er kjernejournal viktig for deg? Hva synes du om kjernejournal?



Vi har kartlagt andre undersøkelser, sektorens ønsker til 
tema og fått innspill på utforming av undersøkelsen

Norske undersøkelser er gjennomgått
 DIPS e-helsebarometer, DIFI innbyggerundersøkelse, NSE-rapporter, NST e-helse i Norge

Internasjonale undersøkelser er gjennomgått 
 Undersøkelser i Danmark, Finland, Nederland og Canada
 NeRN Nordic eHealth benchmarking
 EU DESI, OECD

Vi har hatt møter med interne og eksterne parter
 Direktoratet for e-helse, DIPS, Legeforeningen, SKIL, FHI, KS, NeRN og NSE 

Vi har etablert et sektorråd
 Bestående av representanter fra alle helseregioner samt NHN, Nasjonal IKT og HDO

Side 154

https://www.dips.com/no/kategori/ehelsebarometer
https://www.difi.no/rapporter-og-statistikk/undersokelser/innbyggerundersokelsen-2017/hva-mener-brukerne/fastlege
https://ehealthresearch.no/en/
https://ehealthresearch.no/prosjektrapporter/arkiv/e-helse-i-norge-2013


Formålet er å innhente ny kunnskap som gir grunnlag for 
prioriteringer og beslutninger knyttet til satsninger på e-helse

Supplere indikatorer i monitor med kvalitativ informasjon
 Fordi monitor skal utrede effekter av IKT, mens eksisterende indikatorer i stor grad kun gir 

informasjon om bruk og utbredelse

Avdekke årsakssammenhenger i DIFI innbyggerundersøkelse knyttet til digitalisering
 Fordi monitor skal kartlegge og vurdere status i digitaliseringen i helse- og 

omsorgssektoren

Måle Norges skåre på EU DESI-undersøkelse
 Fordi monitor skal legge vekt på internasjonale sammenlikninger
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Vi vet for lite om det vi bruker penger på fungerer etter intensjonen og gir de 
effektene vi forventet



Vi vet for lite om det vi bruker penger på fungerer etter 
intensjonen og gir de effektene vi forventet

Formålet med undersøkelsen er å innhente ny kunnskap som gir grunnlag for 
prioriteringer og beslutninger knyttet til satsninger på e-helse:

Supplere indikatorer i monitor med kvalitativ informasjon
 Fordi monitor skal utrede effekter av IKT, mens eksisterende indikatorer i stor grad kun gir 

informasjon om bruk og utbredelse

Avdekke årsakssammenhenger i DIFI innbyggerundersøkelse knyttet til digitalisering
 Fordi monitor skal kartlegge og vurdere status i digitaliseringen i helse- og 

omsorgssektoren

Måle Norges skåre på EU DESI-undersøkelse
 Fordi monitor skal legge vekt på internasjonale sammenlikninger
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Undersøkelsen gjennomføres gjennom ekstern tredjepart 
sitt internettpanel

 30 spørsmål – 10 minutter
 1 000 respondenter
 Å bruke tredjepart sitt internettpanel (Norstat, Kantar) medfører at svarene ikke kan 

generaliseres til befolkningen

 Undersøkelsen skal være overordnet, det vil si at den i liten grad stiller spørsmål om 
funksjonalitet i løsninger
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Vi ønsker undersøkelser mot både innbyggere og 
helsepersonell, men i første omgang prioriteres innbyggerne
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HelsearbeiderePasienterInnbyggere

1. Innbyggerundersøkelse – første gang høst 2018
2. Helsearbeidere i kommunal sektor – planlagt 2019
3. Helsearbeidere i spesialisthelsetjenesten – planlagt 2019



Utkastet til undersøkelsen har spørsmål om følgende tema

 Kjennskap til og bruk av e-helseløsninger
 EU-spørsmål for internasjonal sammenlikning
 Fastlege og private alternativ til fastlege
 Sykehus
 IKT-sikkerhet og personvern
 Tilgang til egne pasientopplysninger
 Holdninger til bruk av e-helseløsninger
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Hvilke temaer er viktigst?



Utkastet til undersøkelsen har spørsmål om følgende tema

 Kjennskap til og bruk av e-helseløsninger
 EU-spørsmål for internasjonal sammenlikning
 Fastlege og private alternativ til fastlege
 Sykehus
 IKT-sikkerhet og personvern
 Tilgang til egne pasientopplysninger
 Holdninger til bruk av e-helseløsninger
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Hvilke temaer mangler vi?



Side 161

Har dere andre innspill til innbyggerundersøkelsen?



• NUFA tar saken til orientering og ber om at innspill i møtet tas med i det videre 
arbeidet.



Takk for innspillene!

Send gjerne tilbakemeldinger på utkastet dere 
mottok på mail
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Oppsummering av dagen og neste skritt

NUFA 8.november 2018



Sak 49/18:
Eventuelt

NUFA 8 november 2018



Årshjul for nasjonal styringsmodell for e-helse 2019

NUFA 30. – 31. januar 2019:

Scandic Lillestrøm
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