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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

 

Direktoratet for e-helse skal innen 30. juni utarbeide en 

konseptvalgutredning (KVU) for nasjonal løsning for kommunal helse- og 

omsorgstjeneste. Konseptvalgutredningen skal vurdere følgende: 

1. Ulike konsepter for en felles, nasjonal løsning for pasientjournal og 

pasientadministrasjon i kommunal helse- og omsorgstjeneste. 

2. Ulike konsepter for samhandling mellom helsepersonell i kommunene 

med innbyggere, og hvordan denne samhandlingen er integrert med 

andre kommunale tjenester og med spesialisthelsetjenesten. 

3. Ulike konsepter for hvordan helsepersonell i kommunene samhandler 

med tjenester utenfor helse- og omsorgstjenesten. 

4. Ulike konsepter for hvordan helsepersonell i kommunene samhandler 

med helsepersonell utenfor den nasjonale kommunale løsningen. 

Konseptene for nasjonal kommunal løsning og felles grunnmur skal dekke perioden 2020-

2028. En vellykket realisering av de strategiske tiltakene og god oppfyllelse av det nasjonale 

målbildet stiller store krav til nasjonale løsninger for samhandling. 

Konseptvalgutredningen består av 5 faser: 

1. Behovsanalyse 

2. Mål og krav 

3. Mulighetsstudie og konsepter 

4. Alternativanalyse 

5. Føringer for forprosjekt 

 

Denne delrapporten tar for seg fase 3, Mulighetsstudie og konseptmuligheter. 

Behovsanalysen munnet ut i et prosjektutløsende behov for tiltaket ut fra en 

situasjonsbeskrivelse, interessentanalyse, samt vurdering av samfunnsbehov og andre 

viktige behov. Det prosjektutløsende behovet dannet så hovedgrunnlaget for en videre 

utledning av mål og krav i fase 2. Kravdelen fra fase 2 er lagt til grunn ved utarbeidelse og 

siling av konsepter i denne fasen av arbeidet. 

Mulighetsanalyse/mulighetsstudie ble innført som begrep i statens prosjektmodell i 2011. Det 

er helt grunnleggende å studere mulighetsrommet, eller handlingsrommet, når man leter 

etter den beste løsningen på et problem. Det gjelder både i forbindelse med statlige 

investeringsprosjekter og på andre områder. Ulike rammebetingelser, både politiske, 

økonomiske, juridiske, teknologiske etc., vil naturlig nok avgrense hvilke deler av 

mulighetsrommet som er bryet verdt å studere. Men det vanligste problemet er at en 

avgrenser for mye og viderefører tidligere løsninger av gammel vane. 
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1.1.1 Behov 

<Her kommer det prosjektutløsende behovet> 

 

1.1.2 Samfunns- og effektmål 

Følgende effektmål er foreløpig formulert for tiltaket.  

Effektmål 

1. 
Innbyggere får kommunale helse- og omsorgstjenester av høyere kvalitet og  

økt pasientsikkerhet 

2. Mer effektiv ressursbruk i helse- og omsorgstjenesten 

3. Styrket informasjonssikkerhet og bedre personvern for innbyggere 

 

1.1.3 Krav 

De overordnete kravene representerer en presisering eller avgrensning av mulighetsrommet, 

som er gitt i form av politiske vedtak eller konkrete føringer. Følgende krav er foreløpig 

formulert for tiltaket. 

Overordnede krav avledet av samfunns- og effektmål 

1. 
Tiltaket skal gi ansatte i kommunal helse- og omsorgstjenester mer effektive løsninger for 

ytelse, dokumentasjon og administrasjon av helsehjelp 

2. 
Tiltaket skal legge til rette for effektiv samhandling mellom den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten 

3. 
Tiltaket skal gi innbyggere mulighet til å involveres i prosesser og beslutninger om egen 

helse  

4. Tiltaket skal ivareta sikkerheten ved behandling av helseopplysninger 

5. Tiltaket skal ivareta innbyggernes rettigheter knyttet til personvern 

6. 
Tiltaket skal gi mer effektiv tilgang til relevante data fra den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten 

7.  
Tiltaket skal legge til rette for bruk av velferdsteknologi og samhandling med øvrige 

aktører 

Krav utledet av andre viktige behov 

8. Tiltaket skal ta høyde for strukturelle endringer (organisering, ansvarsdeling) 

9. Tiltaket skal kunne innføres på en måte som ivaretar pasientsikkerhet og kvalitet i 

tjenestetilbudet 
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1.2 Rammebetingelser som avgrenser 

mulighetsrommet 

Målet om Én innbygger – én journal er beskrevet i Stortingsmelding 9 (2012-2013) Én 

innbygger – én journal. I 2016 leverte Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet en 

utredning basert på en omfattende arbeidsprosess med sentrale aktører og interessenter i 

sektor. Utredningen anbefalte at en nasjonal løsning for klinisk dokumentasjon, prosesstøtte 

og pasient-/brukeradministrasjon bør være målbildet, og en nasjonal løsning for kommunal 

helse- og omsorgstjeneste bør være startpunktet. Beslutningsprosess våren 2016 i regi av 

Helse- og omsorgsdepartementet gav tilslutning til det anbefalte målbildet og en beslutning 

om at et pågående program i region Midt-Norge, Helseplattformen, skulle være et regionalt 

utprøvingsprogram for det nasjonale målbildet. Direktoratet for e-helse fikk i oppdrag å 

utarbeide et beslutningsunderlag for innføring av en nasjonal løsning for kommunal helse- og 

omsorgstjeneste. 

I 2017 fikk Direktoratet for e-helse oppdrag om å utarbeide et veikart for den samlede 

gjennomføringen av arbeidet med én innbygger – én journal. Veikartet svarte ut følgende 

problemstillinger: (1) Er det fortsatt grunnlag, basert på foreløpig vurdering av 

forutsetningene, å opprettholde det veikartet som er skissert gjennom de nevnte 

anbefalingene og beslutningene? (2) Hvilke beslutninger bør fattes for å sikre realiseringen 

av målbildet om Én innbygger – én journal? 

Veikart for realisering av målbildet for én innbygger – én journal ble ferdigstilt 

12. januar 2018. Direktoratet for e-helse anbefaler at utviklingsretningen mot det nasjonale 

målbildet skulle opprettholdes og således omfatte følgende tre hovedtiltak: 

1. Videreutvikling av eksisterende løsninger i spesialisthelsetjenesten i Helse Nord, Helse 

Vest og Helse Sør-Øst,  

2. Etablering av Helseplattformen i region Midt-Norge 

3. Etablering av en nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste. 

Dette dokumentet er avgrenset til å vurdere ulike konsepter for hovedtiltak 3: Realiseringen 

av nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste. Anbefalingene kan innebære 

en vesentlig forenkling av dagens fragmenterte systemlandskap. Hovedtiltak 1 og 2 

avgrenser mulighetsrommet for hovedtiltak 3 (dette tiltaket) på en slik måte at det ikke kan 

omfatte konsepter som innebærer felles journalsystem på tvers av forvaltningsnivåene i 

sektoren.  

Konseptene for realisering av nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste skal 

også omfatte følgende vurderinger: 

• Hvordan felles grunnmur for digitale tjenester i helse- og omsorgstjenesten skal 

understøtte bedre samhandling, som følge av de tre hovedtiltakene i veikartet. 

• Hvordan tiltaket skal understøtte en bedre og mer helhetlig tjenesteleveranse for 

innbyggere. 

• Hvordan tiltaket skal understøtte bedre samhandling mellom helse- og 

omsorgstjenester i kommunen med andre kommunale tjenester. 
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1.3 Avhengigheter og forutsetninger for utvikling av 

konsepter 

I dette kapittelet er sentrale avhengigheter og forutsetninger for konseptutvikling beskrevet. 

Digitaliseringen i kommunal sektor koordineres helhetlig  

De fleste tjenester i offentlig sektor er kommunale. Dette betyr at økt digitalisering i 

kommuner og fylkeskommuner langt på vei er nøkkelen om Norge skal nå sine mål for 

digitalisering.  

KS har i tråd med hovedstyrevedtaket etablert et digitaliseringsråd, KommIT-rådet, som er et 

strategisk rådgivende organ for KS. KommIT-rådet skal også bidra til en styrket 

interessepolitikk og til å prioritere utviklingsarbeidet. KS’ digitaliseringsstrategi for kommuner 

og fylkeskommuner 2017–2020 er utarbeidet på bakgrunn av og med forankring i 

hovedstyrevedtaket. Målgruppen er politikere og administrativ ledelse. Strategien danner et 

sett med felles mål som beskriver hvordan digitaliseringsarbeidet skal videreføres. Strategien 

sier hva kommunal sektor skal oppnå, og skisserer noen av utfordringene kommuner og 

fylkeskommuner står overfor. 

Mulighetsstudien forutsetter at KS har ansvaret for å sikre at følgende temaer blir behandlet 

og besluttet helhetlig: 

• Samhandling mellom nasjonal løsning for helse- og omsorgstjenesten og øvrige 

kommunale løsninger for administrering av helsehjelp. I mulighetsstudien vil det 

forutsettes at det utvikles et felles grensesnitt uavhengig av hvilket konsept som blir 

valgt. 

• Samhandling mellom helsepersonell som bruker nasjonal løsning for helse- og 

omsorgstjenesten og andre kommunale tjenester (skole, barnevern NAV, PPT). I 

mulighetsstudien forutsettes det at det velges et konsept som er likt for alle 

kommunene utenfor Helseplattformen. Konseptet vil beskrive hvilken samhandling 

som skal være obligatorisk for kommunene og hvilken som vil være valgfri. 

• Samhandling med innbygger. I mulighetsstudien forutsettes det at det vil utvikles 

felles krav til hvilke innbyggertjenester som skal understøttes av den nasjonale 

løsningen for kommunale helse- og omsorgstjenester. Videre forutsettes det at det 

etableres en felles strategi for hvordan disse tjenestene skal tilgjengeliggjøres for 

innbygger. 

• Helsefaglig standardisering. I mulighetsstudien forutsettes det at det utarbeides felles 

funksjonelle krav til nasjonal kjerneløsning.  

 

Helseplattformen sluttfører sin prosess med å anskaffe, tilpasse og innføre ny løsning 

for helse- og omsorgstjenesten i region Midt-Norge 

Programmet Helseplattformen i Midt-Norge gjennomføres som et regionalt 

utprøvingsprogram for det anbefalte nasjonale målbildet i Én innbygger – én journal.  

Helseplattformen finansieres, styres og gjennomføres i henhold til avtaler og fullmakter 

inngått mellom selvstendige virksomheter i Midt-Norge.  

Gjennomføring av Helseplattformen innebærer etablering av en regional fellesløsning for 

pasientadministrasjon og dokumentasjon av helsehjelp på tvers av kommunal helse- og 

omsorgstjeneste, inkludert fastlegene, og spesialisthelsetjenesten, inkludert 
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avtalespesialistene. Helseplattformen vil ha behov for å samhandle med øvrige 

helsetjenester i og utenfor regionen, samt andre virksomheter. 

Anskaffelsesprosessen i Helseplattformen viser så langt at leverandørmarkedet kan tilby 

løsninger som dekker de samlede behovene, også de som gjelder kommunale helse- og 

omsorgstjenester (inkludert fastleger) og avtalespesialister. 

Det er en forutsetning i veikartet at Helseplattformen, som en regional utprøving av det 

nasjonale målbildet, demonstrerer hvordan samhandling i helse- og omsorgstjenesten kan 

utvikles ved at aktører bruker den samme løsningen. I mulighetsstudien forutsettes det at 

kommuner, fastleger og avtalespesialister utløser sine opsjoner om å bruke løsningen som 

anskaffes gjennom Helseplattformen. 

Utvikling mot neste generasjons EPJ-/PAS-løsning (inkl. kurve) i de regionale 

helseforetakene i Nord, Vest og Sør-Øst 

Konseptvalgutredningen for nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste skal 

vurdere løsninger for samhandling på tvers av spesialisthelsetjenesten og kommunene, og 

mellom ulike kommunale tjenesteområder. Hvordan samhandlingen med 

spesialisthelsetjenesten kan løses er avhengig av fremdriften i spesialisthelsetjenestens 

videreutvikling av eksisterende løsninger. 

I mulighetsstudien vil det være en forutsetning at de tre regionale helseforetakene utenfor 

Midt-Norge realiserer målene om et felles samordnet PAS/EPJ for de tre regionene og et 

felles grensesnitt mot nasjonale løsninger. Videre legges det til grunn at avtalespesialister og 

private sykehus med avtale omfattes av dette arbeidet. Realisering av et felles samordnet 

PAS/EPJ og et felles grensesnitt mot nasjonale løsninger i de tre spesialisthelseregionene vil 

gjøre systemlandskapet enklere og legge til rette for lik og bedre samhandling med 

kommunene og fastlegene i de tre regionene. 

Etableringen av nasjonal tjenesteleverandør 

Behovet for en nasjonal leverandørfunksjon innenfor e-helse er adressert i en rekke 

dokumenter (1) (2). Behovet er et resultat av den omfattende digitaliseringen som finner sted 

i helsetjenesten. En rekke store programmer vil i fremtiden sette krav til en profesjonell 

leverandørfunksjon som kan levere nasjonale tjenester til statlige aktører, kommuner og 

andre virksomheter som leverer helsetjenester på vegne av det offentlige. Krav til samstyring 

og finansieringsmodeller er faktorer som bidrar til et behov for etablering av en nasjonal 

tjenesteleverandør. 

Mulighetsstudien forutsetter at det er etablert en nasjonal tjenesteleverandør i god tid innen 

en eventuell realisering av tiltaket om en nasjonal løsning for kommunal helse- og 

omsorgstjeneste er besluttet. 

Gjenbruk av beste praksis i leverandørmarkedet nasjonalt og internasjonalt 

Den kommunale helse- og omsorgstjenesten har utfordringer med at mange av deres 

løsninger og bruken av løsningene ikke oppfyller dagens normative krav. IKT-løsningene er 

ikke tilpasset helsepersonellets behov. Det er manglende IKT-støtte for arbeidsflyt internt i og 

mellom virksomheter, og liten støtte for å opprette og følge opp pasient- og brukerrelaterte 

planer (3). Løsningene har også begrenset med funksjonalitet for prosess- og 

beslutningsstøtte. Hjemmebaserte tjenester har i beskjeden grad IKT-funksjonalitet som gir 

støtte til å koordinere og gjennomføre arbeidet der det blir utført. Dette fører til at tjenestene 
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utføres fragmentert med for liten grad av koordinering. I tillegg oppleves dagens systemer 

som lite brukervennlig og tungvinte å bruke. 

Mulighetsstudien skal i tillegg til gjenbruk av eksisterende leverandørmarked vurdere 

gjenbruk av muligheter/konsepter som er realisert internasjonalt. 

1.4 Sentrale begreper og fenomener 

1.4.1 Kjerneløsning i helse- og omsorgstjenesten 

I dokumentet vil begrepet "kjerneløsning" brukes for å beskrive den funksjonaliteten som 

omfattes av tiltaket.  

 

Figur 1. Omfanget av kjerneløsning 

Omfanget for Én innbygger – én journal er definert som kjerneløsninger for helsepersonell. 

Løsningen kan bestå av et eller flere IKT-systemer. Kjerneløsningen understøtter følgende 

funksjonalitetsområder: 

• Dokumentasjon av forløp og tilstand. Området representerer i denne sammenhengen 

basisverktøyet for helsepersonell flest og inneholder funksjonalitet for å kunne 

dokumentere utførelsen av helsehjelp, samt vise og dokumentere helseopplysninger som 

funksjon av tid (kurve). Systemområdet omfatter standardiserte grensesnitt for 

integrasjon av medisinsk-teknisk utstyr og utvalgt velferdsteknologi. 

• Pasient-, tjeneste- og ressursadministrasjon. Pasientadministrasjonssystemer (PAS) 

har tradisjonelt vært egne systemer for administrasjon av pasientens avtaler, men er i 

mer moderne systemer en integrert del av kjerneløsningen og direkte knyttet til 

pasientens journal. Her finnes det blant annet informasjon om pasientens avtaler, 

henvisninger og søknader. I forbindelse med søknader om kommunale helse- og 

omsorgstjenester benyttes saksbehandlingsfunksjonalitet (s.k. pasientrettet 
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saksbehandling). Med pasientrettet saksbehandling menes all saksbehandling knyttet 

direkte til tjenesten og til pasienten i kommunen. Det være seg alt fra vedtak om tildeling 

av tjeneste, tvang-/makt tiltak, og klagebehandling. God saksbehandling skal ivareta en 

rekke hensyn som er viktige for pasienter og brukere med behov for helse- og 

omsorgstjenester.  

PAS-funksjonalitet benyttes hovedsakelig av helsepersonell, men innbygger skal ha 

innsyn og kan tilbys ulike administrative innbyggertjenester. 

• Plan, oppgaveadministrasjon og fagfellesstøtte. Kjerneløsningene skal inneholde 

funksjonalitet for å definere og følge opp behandlingsplaner, definere og administrere 

konkrete arbeidsoppgaver for helsepersonell, all håndtering og dokumentasjon av 

legemidler, samt pasientrettet logistikkstyring. Med pasientrettet logistikkstyring menes all 

logistikkstyring knyttet til operativ planlegging av hjemmetjenester 

• Kunnskaps- og beslutningsstøtte. Moderne kjerneløsninger inneholder funksjonalitet 

for å kunne definere og nyttiggjøre seg av kunnskaps- og beslutningsstøtte i arbeidet.  

 

1.4.2 Samhandling mellom helsepersonell 

Med samhandling menes all form for kontakt, samarbeid og 

informasjonsutveksling på tvers av virksomheter med mål om å sikre riktig 

behandling og koordinerte tjenester. Samhandling kan skje på ulike måter, 

for eksempel gjennom meldinger, telefon, møter, brev, papirutskrifter som 

sendes med innbyggeren. 

Historisk har samhandling mellom virksomheter i helsesektoren i hovedsak vært basert på 

meldingsutveksling, både på papir og elektronisk. Den elektroniske meldingsutvekslingen er 

konseptuelt identisk med meldingsutvekslingen som tradisjonelt benyttet brev og papir. Man 

kan si at dagens elektroniske meldingsutveksling er en digitalisering av å utveksle 

informasjon på papir. Siden helseinformasjon ble sendt åpen i brev uten noen form for 

sikkerhet, var det viktig å begrense og vurdere nøye hvem som man sendte informasjonen 

til. Samme samhandlingsmønster har blitt etablert ved digitaliseringen. 

Behovet for koordinering og oppgaveløsning på tvers av virksomheter, har økt i takt med 

spesialisering av oppgaver og den generelle etterspørselen etter helse- og omsorgstjenester. 

Det er større behov for å kunne fordele oppgaver mellom virksomheter og sikre at 

oppgavene blir fulgt opp. 

Imidlertid har metodene for å samhandle ikke endret seg vesentlig. På øverste nivå avhenger 

samhandling av at arbeidsprosesser blir samordnet mellom partene som skal samhandle. En 

større grad av samordning vil kreve mer dynamisk deling av informasjon i motsetning til 

dagens mer statiske utlevering av informasjonskopier til enkelte parter på bestemte 

tidspunkter. 

Det forventes også at en aktør tar mer av hovedansvaret for behandlingsforløpet og at 

behandlingen er mer forutsigbar og er basert på en plan. Dette gjør at det settes nye krav til 

elektronisk samhandling og dagens meldingsutveksling ikke tilstrekkelig dekker disse 

fremtidige behovene. 
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Økt mobilitet blant pasienter og helsepersonell setter også nye krav til samhandling og til 

tilgang og deling av informasjon. 

Gjennom behovsanalysen er det fremkommet at det er et åpenbart gap i samhandlingen 

mellom helsepersonell på vesentlige områder. Internasjonal erfaring viser at samhandlingen 

blir tettest for aktører som bruker den samme løsningen til samhandling.  

For helsepersonell som ikke deler den samme løsningen er det behov for samhandling som 

kan deles inn i fem kategorier. Vi gir her en kort beskrivelse av hvilken form for samhandling 

som er identifisert gjennom behovsanalysen. 

Ansvarsdeling og forenkling av administrative prosesser 

De aller fleste pasientforløpene kan løses ved at 

behandlingsansvar overføres fra en behandlingsansvarlig 

til en annen. Ansvaret kan sees på som en stafettpinne 

hvor det primært er de som har en aktiv 

behandlingsrelasjon til en gitt tid som har ansvaret og 

bestemmer hva som neste steg skal være. Det finnes 

idag ingen felles pasientforløpsprosess som setter krav til 

hvordan man deler informasjon og samhandler. Dette har 

medført til at innenfor ulike helsetjenester så finnes flere 

måter å samhandle på. Men alle er basert på utveksling 

av informasjonskopier bilateralt og dette skjer ofte i 

forbindelse med overføring av behandlingsansvar eller 

tidspunktet knyttet til en anmodning eller søknad. Dette håndteres i dag gjennom dagens 

løsninger for meldingsutveksling (henvisninger, epikrise og søknader).  

Denne formen for samhandling fungerer godt når det er to aktører som er involvert i 

behandlingen, men har svakheter når pasientforløpet blir mer komplisert. Det finnes få krav 

til hvordan involverte aktører skal holdes informert når endringer i et pasientforløp oppstår. 

Nye aktører i behandlingsforløpet har ingen mekanismer for å få tilsendt tidligere utvekslet 

informasjon om pasienten. 

Dele og endre felles oppsummering av innbyggerens helseopplysninger 

Informasjonen som oversendes som en del av en meldingen(e) 

i en ansvarsoverføring er som oftest begrenset til å dekke de 

helseopplysninger som er nødvendige for mottakende 

behandlingsansvarlig helsepersonell til å overta ansvaret. Aller 

oftest har mottakende helsepersonell en oppdatert og samlet 

vurdering av innbyggerens helseopplysninger. Omfanget av 

disse kan variere men vil veldig ofte inkludere aktuelle og 

tidligere diagnoser og problemstillinger; funksjonsnivå og 

behov for tjenester; kritisk informasjon med smitte og 

immuniseringsstatus; legemiddelplan inkl. administrasjon; 

oversikt over bruk av hjelpemidler, tjenester og ytelser som 

innbyggeren bruker; oversikt over tvangsvedtak (aktive, 

tidligere og under behandling); pasientdemografi inkl. pårørende, foresatte/verge og barn; 

beskrivelse av boevne og mestring, sosialt nettverk; samt oppsummering av tidligere ytelse 

av helsehjelp.  
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Det finnes i dag ingen mulighet for å presentere samlede vurderinger elektronisk. Disse 

spres primært i meldinger ved henvisninger, epikriser etc. Innbyggeren selv er da 

primærkilden til mange av disse opplysningene. Unntaket er kritisk informasjon med smitte 

og immuniseringsstatus, som er tilgjengelig gjennom kjernejournal, og aktive resepter, som 

er tilgjengelig gjennom e-resept. 

Innhente opplysninger og rådata til sammenligning 

I tillegg til en oppdatert og felles oppsummering av 

innbyggerens opplysninger vil behandlingsansvarlig 

helsepersonell i mange tilfeller ha behov for å innhente 

supplerende opplysninger eller rådata fra tidlige 

undersøkelser og behandlinger for å sammenligne med 

resultatene fra de siste undersøkelsene.  

I dag foregår denne samhandlingen gjennom bruk av 

telefon, faks, via brev eller ved at man oversender en 

fysisk kopi med bud. 

 

Felles kunnskapsbasert planlegging og koordinering 

Mange innbyggere har behov for å motta helsehjelp og 

tjenester som involverer helsepersonell fra flere 

virksomheter. Helsehjelpen vil ikke nødvendigvis kunne 

beskrives som et standardisert pasientforløp, og omfanget av 

helsehjelpen vil kunne variere over tid og antallet 

tjenesteytere vil kunne variere. For at pasientene skal 

oppleve tjenestene som tilgjengelige, trygge, helhetlige og 

koordinerte er det behov for alle tjenesteyterne å kunne ha et 

felles informasjonsgrunnlag som støtter dem i koordinering 

og planlegging av tjenesteytingen. Funksjonelt innebærer 

dette tilgang til muligheter for enkel uspesifisert dialog, 

synkron (chat, video) eller asynkron (meldinger) 

kommunikasjon, mulighet for å dele og endre plan for helsehjelp og andre tjenester inkl. IP 

og kriseplan, mulighet for å dele og endre legemiddelplan inkl. administrasjon, ha en oversikt 

over faste ansvarlige helsepersonell overfor innbygger, samt mulighet for å kunne slå opp 

eller ha dialog om oppdatert kunnskap.  

I dag er det begrenset støtte for tjenesteytere å opprette, dele og endre i felles planer. Det 

finnes noe støtte for uspesifisert dialog gjennom dialogmeldinger. 

1.4.3 Kjerneløsningens samhandlingsevne 

Kjerneløsningens samhandlingsevne beskriver tekniske grensesnitt og funksjonalitet som 

gjør det mulig for løsningen å utveksle helseopplysninger med aktører som ikke er direkte 

brukere av kjerneløsningen. Samhandlingsevnen defineres av flere faktorer: 

a. I hvilken grad helseopplysninger er representert som strukturert informasjon 

b. Løsningens evne til å dele/hente helseopplysninger basert på vedtatt terminologi og 

kodeverk (semantisk samhandlingsevne) 
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c. Løsningenes evne til å presentere helseopplysninger i en kontekst som understøtter 

helsepersonells prosesser 
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2 Fremgangsmåte 

I dette kapittelet gjøres det rede for valgte metoder og gjennomføringsprosess for definisjon 

av det eksplisitte mulighetsrommet. 

2.1 Metode 

Følgende figur gir en oversikt over hvordan mulighetsstudien og konseptutviklingen er blitt 

gjennomført. 

 

Figur 2. Overordnet tilnærming for mulighetsstudien 

Mulighetsstudien er blitt gjennomført i tre steg: 

1. Identifisere og beskrive mulighetsrommet 

2. Utvikle og beskrive lang liste av konsepter 

3. Prioritere og velge konsepter for analyse i alternativanalysen 

 

Mulighetsrommet 

I mulighetsstudien er det i henhold til veilederne for konseptvalgutredninger (KVU) 

avgjørende å vurdere det såkalte mulighetsrommet. Mulighetsrommet beskriver det som er 

rasjonelt mulig og det som er politisk mulig. 

En metode for å identifisere mulighetsrommet er å identifisere mulighetsdimensjoner. Disse 

beskriver de faktorene ved tiltaket som på et konseptuelt nivå virker dimensjonerende for 

tiltaket. Konseptene genereres ved å kombinere ulike utslag på hver enkelt dimensjon. 

Mulighetsstudien for Nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste vil initialt 

arbeide langs to hovedspor: 

• Mulighetsstudie for Nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjenesten, vil initialt 

se på mulighetsdimensjoner og konsepter for kjerneløsningen. Her ser vi på: 
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o Hvordan tiltaket skal innrettes styringsmessig og konsolideringsgrad (lokal, 

regional, nasjonal) 

o Hvilke kommunale helse- og omsorgstjenester som skal omfattes av tiltaket og 

der samhandlingen mellom disse vil skje gjennom en felles løsning. 

o Hvordan samhandling skal foregå med helsepersonell i nasjonal kommunal 

løsning og andre tjenester i kommunen (skole, barnevern, NAV) og andre statlige 

tjenester.  

• Mulighetsstudie for samhandling i helse- og omsorgstjenesten. Her ser vi på ulike 

muligheter for å realisere samhandling: 

o Mellom helsepersonell i kommunal helse- og omsorgstjeneste som vil bruke 

nasjonal kommunal løsning og helsepersonell i spesialisthelsetjenesten 

o Mellom helsepersonell i kommunal helse- og omsorgstjeneste som vil bruke 

nasjonal kommunal løsning og helsepersonell som eventuelt vil fortsette med 

egne løsninger. 

o Mellom helsepersonell i kommunal helse- og omsorgstjeneste som eventuelt vil 

fortsette med egne løsninger og helsepersonell i spesialisthelsetjenesten. 

Mulighetsstudien for samhandling for helsepersonell vil resultere i en rekke 

samhandlingskonsepter. Disse vil være en av de dimensjonerende faktorene for de samlede 

konseptene for tiltaket i sin helhet. Videre vil de samlede konseptene være førende for 

hvordan samhandling skal foregå mellom helsepersonell i nasjonal kommunal løsning og 

innbyggere, og hvordan denne skal forholde seg til henholdsvis andre kommunale tjenester, 

spesialisthelsetjenesten og helsenorge.no. 

 

Konseptutvikling 

I neste steg i mulighetsstudien beskrives en lang liste av 

mulige konsepter som er ulike kombinasjoner av de 

konseptene som genereres initialt.  

På konseptnivå er det viktigste å se på hvilke alternative og 

vesensforskjellige hovedgrep som er mulige for å møte 

kartlagte behov, mål og krav. På et overordnet nivå skal 

effektene av disse sammenstilles, og det skal vurderes hvilke 

grep man anbefaler å arbeide videre med. Mer detaljert 

vurdering av effekter og optimalisering av løsninger innenfor 

et konsept hører hjemme i alternativanalysen. 

Alternative konsepter presenteres sammen med en første 

siling i denne delrapporten. Konseptene er i størst mulig grad 

forenklet til "representative” hovedkonsepter. 

Konsepter til analyse 

Konseptene vil bli prioritert basert på at de vurderes opp mot en rekke evalueringskriteria. 2-

3 konsepter i tillegg til null(pluss)-alternativet vil bli tatt med i Alternativanalysen. 

I Alternativanalysen vil de prioriterte konseptene og nullpluss-alternativet beskrives 

ytterligere med formål om å kunne gjennomføre en solid og troverdig kostnadsanalyse av 

dem. Kostnadsanalysen vil inngå i den endelige samfunnsøkonomiske analysen. 

Hva er et konsept?  
Et konsept er i retningslinjene for 

KVU definert som en 

grunnleggende idé, en overordnet 

løsning for å ivareta et sett av 

behov og problemstillinger som er 

definert i form av prosjektets 

formål og øvrige mål. 

Konseptbegrepet blir gjerne brukt 

der det er et behov som kan 

løses med ulike teknologier, eller 

der prosjektet er en del av en 

langsiktig utviklingsstrategi. 

Hovedpoenget med KVU er at man 

skal sikre en grundig vurdering av 

hovedgrepene i en tidlig fase, før det 

blir definert et prosjekt. 
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2.2 Prosess 

Arbeidet med mulighetsstudien har involvert de sentrale aktørene som dekkes av tiltaket, 

samt aktører som i stor grad blir berørt av tiltaket.  

Det er gjennomført arbeids- og forankringsmøter med: 

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  
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3 Mulighetsrommet 

I mulighetsstudien er det i henhold til veilederne for konseptvalgutredninger (KVU) 

avgjørende å vurdere det såkalte mulighetsrommet. Mulighetsrommet beskriver det som er 

rasjonelt mulig og det som er politisk mulig. Behovene, målene og kravene skal til sammen 

definere dette mulighetsrommet, og det er viktig at tilnærmingen til dette ikke blir for snever. 

En metode for å identifisere mulighetsrommet er å identifisere mulighetsdimensjoner. Disse 

beskriver de faktorene ved tiltaket som på et konseptuelt nivå virker dimensjonerende for 

tiltaket. Konseptene genereres ved å kombinere ulike utslag på hver enkelt dimensjon. 

3.1 Mulighetsdimensjoner for realisering av tiltaket 

3.1.1 Ansvarsforhold for realisering av tiltaket 

Denne mulighetsdimensjonen beskriver hvor ansvaret for realisering av tiltaket er plassert. 
Med ansvar mener vi ansvar for å gjennomføre de ulike fasene av løsningens livsløp, 
inkludert myndighet til å ta beslutninger i de ulike fasene, og finansieringsmodell for disse.  
 
Mulighetsdimensjonen inneholder ulike ansvarsforhold for ulike faser. Løsningens livsløp er i 
denne sammenhengen inndelt i fasene anskaffelse, innføring, videreutvikling, drift og 
forvaltning.  
 
Nivå 0: Lokale anskaffelser, innføring, drift og videreutvikling (som i dag) 
Dette nivået beskriver dagens situasjon. Det er den enkelte kommunes ansvar å sikre 
nødvendige IKT-systemer for å understøtte pasientadministrasjon og dokumentasjon av 
helsehjelp. Kommuner velger å løse dette på egen hånd eller inngå interkommunale 
samarbeid med nærliggende kommuner. Hver kommune har ansvar for hele livsløpet til 
løsningen; fra anskaffelse til drift og forvaltning. Hver kommune inngår kontrakt med 
leverandør og bestiller ny funksjonalitet etter egne behov og ønsker. 
 
Nivå 1: Utvidet interkommunalt samarbeid om anskaffelse, innføring, drift og videreutvikling  
Dette nivået innebærer at kommunene etablerer et formelt samarbeid på regionsnivå. Det 
kan enten være basert på fylker eller de nye regionene, eller store interkommunale 
samarbeid. Dette er et nivå som ikke finnes innen kommunal styring i dag, og det forutsetter 
derfor nye arenaer for beslutninger, nye finansieringsmodeller, og ny organisatorisk enhet på 
regionsnivå.  
 
På dette nivået vil ny kommunal styringsmodell på regionsnivå gjennomføre anskaffelsen og 
sørge for regional innføring. Løsningen driftes og forvaltes på regionsnivå og dette forutsetter 
at det etableres en regional tjenesteleverandør, eller at én kommune påtar seg driftsansvaret 
på vegne av alle kommunene i samarbeidet. Bestilling av ny funksjonalitet hos leverandør 
samordnes på regionsnivå. Det vil ikke være mulig for den enkelte kommune å bestille ny 
funksjonalitet fra leverandør uten å gå via regional styringsmodell. 
 
Nivå 2: Nasjonal anskaffelse og lokal innføring og drift, men én nasjonal bestillerfunksjon for 
videreutvikling 
Dette nivået innebærer en nasjonal anskaffelse og nasjonal styringsmodell for denne fasen. 
Det inngås rammeavtale med to leverandører som kommunene kan velge mellom, og de gjør 
avrop på avtalen når de selv ønsker innen en fastsatt tidsfrist. Nasjonal tjenesteleverandør er 
eier av rammeavtalen. 
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Kommunene (alene eller gjennom interkommunalt samarbeid) har ansvar for innføring av 
løsningen og drift og forvaltning av denne. Det åpnes opp for lokale tilpasninger, men 
bestilling av ny funksjonalitet samordnes nasjonalt. Det vil ikke være mulig for den enkelte 
kommune å bestille ny funksjonalitet fra leverandør på egen hånd.  
 
Nivå 3: Nasjonal anskaffelse og nasjonal innføring, drift og videreutvikling 
Dette nivået innebærer en nasjonal anskaffelse og en nasjonalt styrt innføring. Det forutsetter 
nasjonal drift, forvaltning og videreutvikling av løsningen. På dette nivået må det etableres 
nasjonale arenaer for beslutninger og nasjonale finansieringsmodeller for alle faser i 
løsningens livsløp. 
 
Bestilling av ny funksjonalitet hos leverandør samordnes på nasjonalt nivå. Det vil ikke være 
mulig for den enkelte kommune å bestille ny funksjonalitet fra leverandør uten å gå via de 
nasjonale prosessene. 
 

3.1.2 Helse- og omsorgstjenester der samhandling skal foregå 

gjennom felles løsning 

Denne mulighetsdimensjonen beskriver hvilke helse- og omsorgstjenester i kommunene som 
skal omfattes av tiltaket. Omfanget av tjenester gir føringer for en rekke områder: 

• Hvilke helsepersonellgrupper som vil samhandle gjennom at de arbeider i samme 
løsning. 

• Hvilke samhandlingskonsepter som vil kunne understøtte samhandling med 
helsepersonell som ikke bruker den samme løsningen. 

• Hvilke samhandlingskonsepter som vil kunne understøtte samhandling med andre 
kommunale og statlige aktører. 

 
§ 3.1 - § 3.10 i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. definerer kommunenes 
ansvar for å tilby helse- og omsorgstjenester til innbyggere. Innenfor loven har kommunene 
selvråderett med hensyn til hvordan de velger å utforme, dimensjonere og organisere 
tjenestene. Arbeidet med behovsanalysen i kommunene bekrefter foreløpig at deres 
funksjonelle behov er konsistent på tvers av geografi og størrelse. De funksjonelle behovene 
er også foreløpig uavhengige av hvordan den enkelte kommune har valgt å organisere 
helse- og omsorgstjenesten. 
 
Nivå 0: Forskjellige løsninger for de enkelte tjenestene 
Dette nivået innebærer å videreføre dagens situasjon der hver aktør har et selvstendig 
databehandlingsansvar og ansvar om å oppfylle journalplikten. Dagens praksis med at det 
benyttes forskjellige løsninger for henholdsvis pleie- og omsorgstjenester, fastleger som er 
selvstendig næringsdrivende og øvrige kommunal helse- og omsorgstjenester videreføres. 
 
Nivå 1: Kommunale helse- og omsorgstjenester (minus selvstendige fastleger) 
Dette nivået innebærer at alle kommunale helse- og omsorgstjenester vil bli omfattet av 

tiltaket med unntak av fastlegene som er selvstendig næringsdrivende.  

På dette nivået vil tiltaket adressere de funksjonelle behovene for følgende tjenester: 

• Skolehelsetjeneste 

• Helsestasjonstjeneste 

• Svangerskap og barselomsorg 

• Kommunal legevakt 
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• Kommunalt ansatte fastleger (Ca. 5 % av fastlegetjenesten utføres av leger som er 
kommunalt ansatte) 

• Habilitering og rehabilitering 

• Helsetjenester i hjemmet 

• Personlig assistanse 

• Plass i institusjon, inkl. sykehjem 

• Fengselshelsetjeneste 

• Kommunelege 
 
Tiltaket skal også dekke pasientrettet saksbehandling, avviksmeldinger og klagebehandling. 
 

Nivå 2: Kommunale helse- og omsorgstjenester (inkludert fastlegetjeneste) 
Dette nivået innebærer at alle kommunale helse- og omsorgstjenester er omfattet av tiltaket. 
Dette betyr at fastleger, som er selvstendig næringsdrivende, blir tilbudt nødvendig 
funksjonalitet gjennom den løsningen som etableres. Tilgangen og bruken av løsningene vil 
reguleres gjennom de avtalene som fastlegene inngår med den enkelte kommune. 
 
Nivå 3: Kommunale helse- og omsorgstjenester og utvalgte aktører utenfor 
(tannhelsetjenesten og andre private tilbydere som for eksempel kiropraktor og fysioterapeut) 
 
Dette nivået innebærer at aktører som i dag ikke er definert som en del av helse- og 

omsorgstjenesten i kommunen også blir tilbudt å bruke den samme løsningen for å løse sine 

behov knyttet til klinisk dokumentasjon og pasient- og brukeradministrasjon. De tjenestene 

som er mest nærliggende å bli omfattet av tiltaket er tannhelsetjenesten. For Oslo som både 

er kommune og fylke er dette en naturlig utvidelse. I tillegg kan det være formålstjenlig å tilby 

andre private tilbydere uten avtale med kommunen, som for eksempel kiropraktor og 

fysioterapeut, tilgang til den samme løsningen.  

3.1.3 Samhandling med helsepersonell som ikke omfattes av 

tiltaket 

Denne mulighetsdimensjonen beskriver hvordan samhandling mellom helsepersonell som 

bruker nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste og helsepersonell utenfor 

løsningen vil foregå. En vesentlig andel av samhandlingen mellom helsepersonell som 

inngår i tiltaket vil understøttes av funksjonalitet i en felles løsning. 

Det er identifisert fem faktorer som bestemmer hvor god samhandling som vil kunne 

realiseres gjennom tiltaket: 

• Omfanget av samhandling mellom helsepersonell som ikke deler samme løsning.  

Gjennom behovsanalysen er det fremkommet at det er et åpenbart gap i samhandlingen 

mellom helsepersonell på vesentlige områder. Internasjonal erfaring viser at 

samhandlingen blir tettest for aktører som bruker den samme løsningen til samhandling. 

• Antallet endepunktsløsninger (kjerneløsninger) som skal inngå i samhandlingen. 

Dagens samhandling er basert på en bilateral informasjonsutlevering mellom to 

virksomheter. Det vil si at informasjon kun utveksles direkte mellom to virksomheter etter 

avtale og trigges av at en av partene har gjort en saksbehandling i sitt system. Innføring 

av nye samhandlingsløsninger forutsetter at alle virksomhetene som skal samhandle om 

helseopplysningene har tilpasset seg de nye løsningene, før gevinstpotensialet er 



Mulighetsstudien – Nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste 

[Rapportnummer]  19 

 

realisert. Hver av virksomhetene har sine egne systemer (endepunktsløsninger) og sitt 

eget informasjonsgrunnlag og ansvaret for gjennomføring ligger hos den enkelte aktør 

(helseforetak, kommune, selvstendig næringsdrivende leger). Antallet 

endepunktsløsninger som behandler helseopplysninger det skal samhandles om driver 

derfor kompleksitet i samhandlingen og vil potensielt medføre økt implementeringstid for 

nye samhandlingsformer 

• Endepunktsløsningenes samhandlingsevne 

I tillegg til antallet endepunktsløsninger som må tilpasse seg nye standarder for 

samhandling, vil endepunktsløsningenes samhandlingsevne bidra til hvor lang tid og hvor 

kostbart det vil være å implementere nye samhandlingsløsninger. Samhandlingsevnen 

bestemmes av fire faktorer: 

a) Leverandørens evne til å kunne innføre og bruke nye tekniske grensesnitt 

b) I hvilken grad helseopplysninger er representert som strukturert informasjon 

c) Løsningens evne til å dele/hente helseopplysninger basert på vedtatt terminologi og 

kodeverk (semantisk samhandlingsevne) 

d) Løsningenes evne til å presentere helseopplysninger i en kontekst som understøtter 

helsepersonells prosesser 

EPJ/PAS-leverandørene i kommunal helse- og omsorgstjeneste er gjennomgående små 

og har til tider problemer med å klare leveranser. I tillegg har det lenge vært savnet 

effektive arenaer for god samhandling mellom myndigheter, virksomheter og 

leverandører. Gjennom prosjektet EPJ-løftet samordner Direktoratet for e-helse 

eventuelle anskaffelser og bestillinger inn til EPJ-leverandørene for nasjonale tiltak som 

treffer fastleger og avtalespesialister. 

• Graden av styring for å øke samhandlingsevnen for alle aktører 

Valgt modell for styring av hvordan samhandlingsavtaler (både juridiske og tekniske) skal 

inngås mellom aktører vil i stor grad bestemme hvor raskt man kan skalere nye 

samhandlingsformer og kvaliteten på innhold i samhandlingen.  

Dagens styringsmodell kjennetegnes av at aktører som skal samhandle inngår bilaterale 

avtaler (både juridisk og teknisk) som definerer hvordan den elektroniske samhandlingen 

skal foregå. Samhandlingen mellom virksomheter avtales i dag gjennom to 

samarbeidsavtaler:  

• Plikt til å inngå samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak er 

fastsatt i helse- og omsorgstjenesteloven § 6-1 og i spesialisthelsetjenesteloven § 

2-1 e. 

• ASA 4310 – Rammeavtale mellom KS og Den norske legeforening om 

allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene. 

Elektronisk samhandling understøttes gjennom Helsenettet. Helsenettet tilbyr en 

infrastruktur som tilrettelegger for sikker kommunikasjon mellom helsepersonell. 

Innholdet i samhandlingen blir definert gjennom e-helsestandarder. Referansekatalogen 

for e-helse inneholder en oversikt over standarder og andre kravdokumenter for IKT-

systemer som er obligatoriske eller anbefalt for helse- og omsorgstjenesten.  

Kravdokumenter som er ført opp i katalogen som obligatoriske, har hjemmel i forskrift. De 

øvrige kravdokumentene i katalogen er anbefalt av Direktoratet for e-helse eller annen 

offentlig myndighet. 
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• De nasjonale samhandlingsløsningenes samhandlingsevne 

Størstedelen av dagens elektroniske samhandling skjer gjennom at aktørene sender 

elektroniske meldinger til hverandre. Denne samhandlingen er normalt knyttet til 

utveksling av kliniske dokumenter slik som henvisninger og epikriser, men muliggjør også 

dialogbasert utveksling av mer uformelle meldinger.  

Kjernejournal samler viktige helseopplysninger og gjør dem tilgjengelig som en delvis 

integrert tjeneste med journalsystemet (EPJ) slik at helsepersonell kan få tilgang til 

oppdaterte helseopplysninger før en behandling starter. Kjernejournal inneholder blant 

annet legemiddelhistorikk fra reseptformidleren, besøkshistorikk, personopplysninger og 

annen kritisk informasjon som er registrert av helsepersonell.  

E-resept er en elektronisk kjede for samhandling mellom aktører som håndterer resepter 

og legemiddelinformasjon. Disse aktørene er leger, apotek (pluss 3 nettapotek (per 1 

januar 2018)), bandasjister, Helfo, Statens legemiddelverk og Direktoratet for e-helse. 

Nesten all samhandling skjer via Reseptformidleren som er en nasjonal reseptdatabase 

over gyldige resepter. Samhandlingen med Reseptformidleren skjer gjennom 

meldingsutveksling.   

Det er identifisert tre alternative konsepter for samhandling mellom helsepersonell: 

Alternativ 0 – Distribuert lagring og utveksling, dagens styringsmodell (som i dag) 

Samhandling mellom helsepersonell foregår ved utveksling av informasjon og eventuelt ved 

oppslag i enkelte sentrale ressurser (reseptformidleren og kjernejournal). Aktuelle 

samhandlingsmodeller er meldingsutveksling og direkte tilgang til enkelte ressurser. 

Utvekslingen er primært knyttet til krav i forskrifter, f.eks. epikriser, henvisninger og labsvar.  

Alternativ 1 – Delte sentrale ressurser som benyttes til samhandling 

Samhandlingen mellom helsepersonell foregår via sentrale ressurser som gir tilgang til 

informasjonen. Utvalgt informasjon kan være lagret sentralt, eller hentes hos aktørene via en 

sentral ressurs. Aktuelle samhandlingsmodeller er dokumentdeling, datadeling og direkte 

tilgang til felles ressurs. Samhandlingsbehov og ambisjonsnivå er viktige faktorer i valg av 

samhandlingsmodeller. Kjernejournal og Reseptformidleren er eksempler på denne typen 

ressurser i dagens landskap. En felles ressurs for dokumentdeling er et annet eksempel. 

Det stilles krav til endepunktsløsningenes samhandlingsevne, og det innføres insentiver for 

aktører for å følge forskrifter. 

Alternativ 2 – Ressurser i nasjonal kommunal løsning benyttes til samhandling 

Samhandling mellom helsepersonell foregår via ressurser i nasjonal kommunal løsning. 

Utvalgt informasjon er lagret her, og aktørene må oppdatere ressursene med den utvalgte 

informasjonen. Aktuelle samhandlingsmodeller med aktører utenfor nasjonal kommunal 

løsning er dokumentdeling, datadeling og direkte tilgang. Samhandlingsbehov og 

ambisjonsnivå er viktige faktorer i valg av samhandlingsmodeller. Helsepersonell som 

benytter nasjonal kommunal løsning bruker denne for samhandling. Et eksempel er at 

aktørene oppdaterer nasjonal kommunal løsning med epikriser og labsvar. 

3.1.4 Samhandling mellom helsepersonell med tjenester utenfor 

helse- og omsorgstjenesten 

Denne mulighetsdimensjonen beskriver hvordan samhandling skal ivaretas 
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mellom helsetjenesten og andre kommunale og statlige tjenesteområder. Dimensjonen 
adresserer behov knyttet til samhandling med de tjenesteområdene som er tett knyttet opp til 
ytelse av helsehjelp. Dette innebærer at samhandlingen vil omfatte følgende 
tjenesteområder: 

• Barnevern 

• NAV 

• PPT 

• Skole og barnehage 
 
I dagens situasjon foregår mesteparten av samhandlingen basert på papir eller telefon, med 
unntak av samhandlingen mellom fastleger og NAV, der avtaler om dialogmøter i 
sykemeldingsperioden avtales elektronisk, og der legeerklæring ved arbeidsuførhet og 
sykemelding utleveres elektronisk fra fastlegen i forbindelse med saksbehandling i NAV. 
 
 
Nivå 0: Informasjon utleveres ved hjemmel og tjenstlig behov 
Dette nivået innebærer for at det innføres løsninger der samhandlingen foregår gjennom at 
prioriterte prosesser understøttes gjennom at informasjon utleveres elektronisk. Noen av de 
viktigste prosessene der denne type utveksling av informasjon vil kunne understøtte 
samhandlingen er presentert i følgende tabell. 
 

Prosess Informasjonsinnhold 

Oppsummering av 
innbyggers/pasientens 
behov og tilstand 

• En beskrivelse som oppsummerer innbyggers tilstand, 
funksjonsnivå og behov gitt av en bestemt aktør på et 
bestemt tidspunkt.  

• Opplysninger om innbyggers navn, faste og midlertidige 
bosted og kontaktinformasjon, ansvar for barn, foresatte, 
pårørende og evt. verge. 

• Oppdatert beskrivelse av innbyggers sosiale forhold, boevne 
og sosiale nettverk. 

Koordinering mellom 
aktører 

• Anmodning om at mottaker vurderer innbygger for en gitt 
problemstilling, behandling eller ytelse, og selv tar en 
beslutning om eventuell videre tiltak og oppfølging. 

• Anmodning om å få utlevert utfyllende opplysninger i 
behandling av en sak eller for å understøtte helsehjelp 

• Generisk svar på anmodning, bestilling eller henvisning der 
det ikke finnes spesifikke løsninger. 

• Løpende oversikt over hvor innbygger befinner seg, og 
hvem som har ansvaret for innbyggerens helsehjelp. 

Saksbehandling • Oversikt over alle saker/søknader for innbygger inkl. status 
og ansvarlig. 

• Opprettelse av en konkret sak, enten det er søknad om en 
tjeneste, melding av avvik eller klage på vedtak om tjeneste. 

• Oppsummering av det viktigste innholdet i en sak. 

Ressursstyring • Oversikt over tilgjengelig personell og deres kompetanse 

Finansiering og 
økonomisk styring 

• Krav mellom virksomheter 

• Tilgjengeliggjøring av informasjon som kan understøtte 
utregning av vederlagsberegning, fakturagrunnlag og vise 
hva som faktisk er betalt 
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Folkehelse og 
smittevern 

• Informasjon ved gjennomføring av gruppetiltak for å bedre 
folkehelsen 

 
Nivå 1: Nivå 0 + innsyn gis til nødvendige opplysninger ved hjemmel og tjenstlig behov 
Dette nivået innebærer at ansatte i NAV, barnevern, skole/barnehage og PPT har behov for 
å innhente tilleggsopplysninger ved at det gis innsyn til de etterspurte helseopplysningene. 
Følgende tabell gir en oversikt over prioriterte hovedprosesser i samhandlingen mellom 
kommunal helse- og omsorgstjeneste og barnevern, skole/barnehage og PPT. 
 

Prosess Informasjonsinnhold 

Oppsummering av 
innbyggers/pasientens 
behov og tilstand 

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

Utdyping av 
innbyggers/pasientens 
behov og tilstand 

• Samling av journalnotater, oppsummeringer, epikriser, 
kurver, henvisninger, innkomstjournaler etc. som befinner 
seg som dokumenter i EPJ, i tekstlig eller skannet form. 

• Andre utdypende opplysninger om innbygger som ikke er 
direkte relatert til helse 

Koordinering mellom 
aktører 

• Oppdatert oversikt over faste og tidsbegrensede tjenester og 
tilbud fra ulike aktører. Oversikten skal kunne inneholde 
behandlings- og utredningstilbud ved kommunale tjenester. 

Ressursstyring • Oppdatert oversikt over tilgjengelig hjelpemidler hos NAV 

 
Nivå 2: Nivå 0 + Felles løsning for samhandling om tverrsektorielle planer 
Dette nivået innebærer at det etableres en løsning for å kunne dele og endre utvalgte av 
innbyggerens informasjonselementer. Følgende tabell gir en oversikt over prioriterte 
hovedprosesser i samhandlingen mellom kommunal helse- og omsorgstjeneste og 
barnevern, skole/barnehage og PPT. 
 

Prosess Informasjonsinnhold 

Planlegging av 
pasientforløp/oppfølging 

• Plan for helsehjelp og andre tjenester inkl. IP og kriseplan 

Koordinering mellom 
aktører 

• Oversikt over tilgjengelige tjenester og tilbud 
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4 Konsepter 

I dette kapittelet identifiseres konsepter som svarer ut det eksplisitte mulighetsrommet.  

For å øke lesbarheten av konseptbeskrivelsene er det gjort en forenkling i teksten. 

Benevnelsen "nasjonal kjerneløsning" er en kortform for "nasjonal kjerneløsning for 

kommunale helse- og omsorgstjenester".  

Kommunene i Midt-Norge vil dekkes av tiltaket Helseplattformen. I beskrivelsen under vil ikke 

dette unntaket presiseres.  

4.1 Gruppering av konsepter 

Basert på mulighetsdimensjonene for henholdsvis løsning innenfor for kommunale helse- og 

omsorgstjenester og for samhandling mellom helsepersonell har vi generert åtte konsepter 

for tiltaket.  

Konseptene er delt inn i tre grupper basert på ansvarsforhold for realisering av kjerneløsning 

for kommunale helse- og omsorgstjenester. Gruppene representerer ulike strategiske valg 

for utviklingen av IKT-løsninger i kommunal helse- og omsorgstjeneste.  

1. Samordnet styrking av dagens kjerne- og samhandlingsløsninger. Kommuner 

og fastleger vil, som i dag, ha et selvstendig ansvar for å anskaffe, innføre og drifte 

kjerneløsninger. Nasjonale myndigheter iverksetter tiltak for å imøtekomme 

problemer med eksisterende kjerneløsninger, og legger i større grad til rette for at 

den digitale samhandlingen på tvers av virksomheter og tjenestenivå blir bedre. 

2. Nasjonal rammeavtale. En nasjonal rammeavtale inngås med et mindre antall 

leverandører som hver for seg leverer en samlet løsning for kommunale helse- og 

omsorgstjenester. Det iverksettes ulik virkemiddelbruk for å sikre innføring og 

utbredelse. Nasjonale myndigheter tar større ansvar for å bedre samhandlingen på 

tvers av virksomheter og tjenestenivå. 

3. Nasjonal kjerneløsning. Et nasjonalt tiltak for anskaffelse, innføring og drift av en 

kjerneløsning for kommunale helse- og omsorgstjenester iverksettes. Dagens 

kjerneløsninger (for aktørene som inngår i tiltaket) fases ut og erstattes av en felles 

løsning. Ulike modeller for samhandling med spesialisthelsetjenesten 

 

Innenfor disse gruppene er ulike konsepter beskrevet. 

4.2 Gruppe 1: Samordnet styrking av dagens kjerne- og 

samhandlingsløsninger 

I denne gruppen av konsepter iverksettes samordnede tiltak for å imøtekomme noen av 

problemene med eksisterende kjerneløsninger, og for å bedre den digitale 

samhandlingsevnen på tvers av virksomheter og tjenestenivå. Kommuner og fastleger vil, 

som i dag, ha et selvstendig ansvar for å anskaffe, innføre og drifte kjerneløsninger.  

At kommunene selv har ansvaret for kjerneløsninger, opprettholder insentivet for økt 

interkommunalt IKT- samarbeid innenfor helse- og omsorg. Kommunene kan i fellesskap 
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hente ut stordriftsfordeler. Erfaring har vist at det ofte er krevende for den enkelte kommune 

å gjennomføre anskaffelsesprosesser. 

Helseplattformen sørger for etablering av en internasjonal leverandør for kommunal helse- 

og omsorgstjeneste i det norske markedet. Imidlertid antas det at det fortsatt vil være 

begrenset utvikling i integrasjonsevnen til dagens leverandører, herunder funksjonell 

endringsevne for å understøtte samhandlingen. 

Interoperabilitetsevnen til de kjernesystemene som kommunene og fastlegene velger å 

videreføre, vil sette premisser for hva som vil være realistisk å oppnå med tanke på 

samhandlingsløsninger.  

Myndighetene tar ikke ende-til-ende ansvar for samhandling, men legger til rette for at den 

digitale samhandlingen kan fungere på en tilfredsstillende måte. Myndighetene sørger for 

nødvendig kommunikasjonsinfrastruktur mellom virksomhetene og iverksetter virkemidler for 

å få aktørene til å tilpasse sine løsninger i henhold til nasjonale krav til digital samhandling. 

På noen informasjons- og/eller tjenesteområder anvendes nasjonale registre for å bidra til å 

understøtte samhandling utover den direkte utleveringen mellom virksomhetene.  

4.2.1 Konsept 1: Styrking av dagens kjerneløsninger 

Konseptet innebærer å styrke dagens kjerneløsninger gjennom (1) samordnet 

leverandørstyring, (2) økt finansiering av videreutvikling i kjernesystemer, (3) regulering av 

drift og forvaltning av kjernesystemer og (4) godkjenning av driftsleverandører.  

Det tas i bruk finansielle virkemidler overfor helsevirksomhetene for å drive frem 

inkrementelle forbedringer og økt gjennomføringskraft i implementasjon av nasjonale 

samhandlingsløsninger i kjernesystemene. Det sees på muligheten for å etableres en 

samordnet bestillerfunksjon overfor leverandørene. 

For å øke driftskvalitet stilles det strengere krav om tjenestekvalitet, kompetanse, teknologi, 

sikkerhet og forsvarlighet til drift og forvaltning av kjerne- og kommunikasjonsløsninger. 

Virksomheter som ikke kan innfri disse kravene selv må velge en ekstern driftsleverandør, og 

kan velge mellom godkjente offentlige og kommersielle tjenesteleverandører. Virksomhetene 

og personell forholder seg primært til driftsleverandør, og i liten grad direkte til 

applikasjonsleverandør. 

De nasjonale samhandlingsløsningene (samhandlingsplattformen) styrkes. Nasjonal 

kjernejournal, e-resept og helsenorge.no videreføres. I tillegg etableres det nye løsninger 

hvor følgende er prioritert: 

- Tilgjengeliggjøring av journalopplysninger på flere informasjonsområder nasjonalt, for 

eksempel henvisning, epikrise, laboratoriesvar og radiologisvar. 

- Registrering og tilgjengeliggjøring av noen få kritiske enkeltopplysninger nasjonalt, i 

hovedsak legemiddelopplysninger. Helsepersonell med tjenstlig behov, uavhengig av 

tjenestested, skal da kunne få tilgang til de siste oppdaterte opplysningene til enhver 

tid. 

 

Det vil være obligatorisk for aktørene å sende meldinger etter nærmere angitte standarder, 

samt å tilgjengeliggjøre utvalgte journalopplysninger etter fastsatte krav. For utveksling av 

meldinger mellom aktørene er aktørene selv ansvarlige for implementeringen. 

Samhandling i helse- og omsorgstjenesten: 
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Kommunenes behov for samhandling mellom kjernesystemer innenfor den enkelte kommune 

og med spesialisthelsetjenesten må ivaretas gjennom den nasjonale 

samhandlingsplattformen, herunder infrastruktur for meldingsutveksling.  

Samhandling med andre kommunale tjenester: 

Kommunene må selv ta ansvar for digital samhandling mellom kommunal helse- og 

omsorgstjeneste og andre kommunale tjenester.  

Samhandling med innbygger: 

Digitale tjenester for innbygger vil være tilgjengelig på den nasjonale helseportalen, 

helsenorge.no. Ved utvikling av innbyggertjenester vil helsenorge.no være inngangsporten til 

lokale tjenester. Det nasjonale ansvaret vil være å etablere nødvendige grensesnitt på 

helsenorge.no- plattformen. Det vil være hver virksomhets ansvar å anskaffe eller tilpasse 

egne systemer, og sørge for at de tilfredsstiller kravene til slike grensesnitt.  

Den styrkede samhandlingsplattform tilgjengeliggjør opplysninger for å etablere nye 

innbyggertjenester. 

4.2.2 Konsept 2. Nasjonale del-journaler  

Konseptet innebærer at det etableres en nasjonal plattform med autoritative komponenter for 

helseopplysninger på avgrensede informasjonsområder. Disse områdene kan være 

legemidler, pasientdemografi, laboratorium- og radiologisvarrapporter, og journaldokumenter 

for aktuelle tjenesteområder. Gjennom en tjenesteorientert tilnærming realiseres nasjonale 

journalløsninger på utvalgte tjenesteområder, for eksempel svangerskap, kreft og kroniske 

lidelser.  

Plattformen omfatter også eksisterende samhandlingsløsninger som e-resept, kjernejournal, 

helsenorge.no. 

Forøvrig dokumenteres helsehjelpen i aktørenes kjernesystemer som i dag. De nasjonale 

komponentene og del-journalløsningene vil måtte integreres med de frittstående 

kjernesystemene i sektoren.  

Det vil være obligatorisk for aktørene å sende meldinger etter nærmere angitte standarder, 

samt å tilgjengeliggjøre utvalgte journalopplysninger etter fastsatte krav. I tillegg er det 

obligatorisk å dokumentere i del-journalene for de aktuelle tjenestene. For utveksling av 

meldinger mellom aktørene er aktørene selv ansvarlige for at mottaker er i stand til å ta imot 

meldingen. 

Samhandling i helse- og omsorgstjenesten: 

Kommunenes behov for samhandling mellom kjernesystemer i ulike kommuner og med 

spesialisthelsetjenesten må ivaretas gjennom den nasjonale plattformen, herunder de 

eksisterende samhandlingsløsningene og meldingsutveksling. 

Samhandling med andre kommunale tjenester: 

Kommunene må selv ta ansvar for digital samhandling mellom kommunalt helse- og 

omsorgstjeneste, og andre kommunale tjenester  

Samhandling med innbygger: 
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Digitale tjenester for innbygger vil være tilgjengelig på den nasjonale helseportalen, 

helsenorge.no. Ved utvikling av innbyggertjenester vil helsenorge.no være inngangsporten til 

lokale tjenester. Det nasjonale ansvaret vil være å etablere nødvendige grensesnitt på 

helsenorge.no- plattformen. Det vil være hver virksomhets ansvar å anskaffe eller tilpasse 

egne systemer, og sørge for at de tilfredsstiller kravene til slike grensesnitt.  

Den nye plattformen danner informasjonsgrunnlag for å etablere nye innbyggertjenester. I 

tillegg etableres innebygd personvern i del-journalen, og innbyggere kan samhandle med 

helsepersonell gjennom del-journalløsningene. 

4.3 Gruppe 2: Nasjonal rammeavtale 

I denne gruppen av konsepter blir det gjennomført et nasjonalt tiltak for å anskaffe en 

nasjonal rammeavtale med leverandører som hver for seg leverer en samlet løsning for 

kommunale helse- og omsorgstjenester. I tillegg etableres det nye nasjonale 

samhandlingsløsninger for å bedre samhandlingen innenfor kommunen og mellom 

forvaltningsnivåene. 

Rammeavtalen dekker funksjonalitet for alle kommunale helse- og omsorgstjenester, 

inkludert fastlegetjenester. Alle kommuner kan implementere løsning fra en av de to 

leverandørene. Hvorvidt det er obligatorisk å gjøre avrop varierer i de ulike konseptene. 

Det settes krav til at kjernesystemene har et høyt funksjonalitetsnivå sett i sammenheng med 

det internasjonale markedet, og at løsningene tilgjengeliggjøres skybasert. Dette vil 

begrense kommunenes og fastlegenes behov for å etablere egne driftsløsninger. 

Kommunene har selv ansvaret for innføring. 

Helseplattformen sørger for etablering av en internasjonal leverandør for kommunal helse- 

og omsorgstjeneste i det norske markedet. Imidlertid antas det at det fortsatt vil være 

begrenset utvikling i integrasjonsevnen til dagens leverandører, herunder funksjonell 

endringsevne for å understøtte samhandlingen. 

4.3.1 Konsept 3: Frivillig avrop på nasjonal rammeavtale for 

kjerneløsning  

I dette konseptet er det frivillig for alle kommuner å implementere løsningen fra en av 

rammeavtalens leverandører. For kommuner som velger å gjøre avrop implementeres 

løsningen for alle kommunale helse- og omsorgstjenester. Imidlertid kan fastleger som ikke 

er ansatt i kommunen likevel velge å fortsette med dagens leverandører. Det antas at noen 

kommuner vil velge å ikke gjøre avrop på rammeavtalen.  

Samhandling mellom kjernesystemer innenfor kommunene og mellom forvaltningsnivåene 

kan styrkes gjennom ulike strategier. Både utvikling av nye nasjonale samhandlingsløsninger 

eller anskaffelse av HIE-løsninger som en del av rammeavtalen bør vurderes. 

Samhandling i helse- og omsorgstjenesten: 

For kommuner som gjør avrop på den nasjonale rammeavtalen, vil alt helsepersonell som 

inngår i kommunens helse- og omsorgstjeneste arbeide i den samme kjerneløsningen og 

samhandling dem imellom understøttes av den. Unntaket er selvstendig næringsdrivende 

fastleger som har valgt å videreføre sine løsninger. 

I kommuner som ikke gjør avrop på rammeavtalen vil dagens kjernesystemer videreføres. 
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Kommuner som velger samme leverandør, og som inngår samarbeid for å implementere lik 

løsning, vil kunne samhandle i én løsning og dermed ha mulighet for tett koordinering og 

samarbeid seg imellom.  

Fordi flere kommuner og selvstendige næringsdrivende fastleger ikke gjør avrop eller velger 

ulike leverandører, vil en god del av samhandlingen i kommunen fortsatt måtte skje mellom 

ulike kjernesystemer. Interoperabilitetsevnen til de kjernesystemene som videreføres setter 

premisser for hva som vil utgjøre realistiske samhandlingsløsninger.  

Samhandling med andre kommunale tjenester: 

Gjennom rammeavtalen legges det til rette for at kjerneløsningene kan utlevere og motta 

personopplysninger med andre kommunale tjenester gjennom standardiserte grensesnitt.  

Kommunene må selv ta ansvar for implementering av digital samhandling mellom kommunal 

helse- og omsorgstjeneste, og andre kommunale tjenester.   

Samhandling med innbygger: 

Digitale tjenester for innbygger vil være tilgjengelig på den nasjonale helseportalen, 

helsenorge.no. Ved utvikling av innbyggertjenester vil helsenorge.no være inngangsporten til 

lokale tjenester. Det nasjonale ansvaret vil være å etablere nødvendige grensesnitt på 

helsenorge.no-plattformen. Det vil settes krav til leverandørene på rammeavtalen om å tilby 

digitale tjenester til innbygger, og at disse tilgjengeliggjøres gjennom helsenorge.no. 

Fastlege og kommuner som viderefører sine kjerneløsninger må selv sørge for tilpasning av 

egne systemer. 

4.3.2 Konsept 4: Obligatorisk avrop på nasjonal rammeavtale for 

kjerneløsning.  

I dette konseptet er det obligatorisk for alle kommuner og fastleger å implementere løsningen 

fra en av rammeavtalens leverandører innen en gitt tidsfrist. Innenfor den enkelte kommune 

kan fastleger som er selvstendig næringsdrivende gjøre et selvstendig valg innenfor avtalen. 

Man kan derfor ende opp med ulike løsninger innenfor den samme kommunen.  

I dette konseptet kan krav stilles direkte til leverandørene gjennom rammeavtalen. Det bidrar 

til at det kan sikres større kontroll over endepunktene i integrasjonene mellom 

kjernesystemene. 

Samhandling mellom kjernesystemer innenfor kommunene og mellom forvaltningsnivåene 

kan styrkes gjennom ulike strategier. Både utvikling av nye nasjonale samhandlingsløsninger 

eller anskaffelse av HIE-løsninger som en del av rammeavtalen bør vurderes. 

Samhandling i helse- og omsorgstjenesten: 

Kommuner og fastleger som velger den samme leverandøren vil kunne samhandle i én 

løsning og dermed ha mulighet for tett koordinering og samarbeid seg imellom. I kommuner 

hvor fastleger velger en annen leverandør enn kommunen er det behov for integrasjon og 

samhandlingsløsninger. 

Samhandling med andre kommunale tjenester: 

Gjennom rammeavtalen legges det til rette for at kjerneløsningene kan utlevere og motta 

sensitive personopplysninger med andre kommunale tjenester gjennom standardiserte 
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grensesnitt. Kjerneløsningene i rammeavtalen vil inneholde funksjonalitet for individuell plan, 

men kun for helsepersonell som er brukere av kjerneløsningen.  

Kommunene må selv ta ansvar for implementering av digital samhandling mellom kommunal 

helse- og omsorgstjeneste, og andre kommunale tjenester.   

Samhandling med innbygger: 

Digitale tjenester for innbygger vil være tilgjengelig på den nasjonale helseportalen, 

helsenorge.no. Ved utvikling av innbyggertjenester vil helsenorge.no være inngangsporten til 

lokale tjenester. Det nasjonale ansvaret vil være å etablere nødvendige grensesnitt på 

helsenorge.no- plattformen. Det vil settes krav til leverandørene på rammeavtalen til å tilby 

digitale tjenester til innbygger, og at disse tilgjengeliggjøres gjennom helsenorge.no. 

4.4 Gruppe 3: En nasjonal kjerneløsning  

I denne gruppen av konsepter blir det gjennomført et nasjonalt tiltak for anskaffelse, innføring 

og drift av en kjerneløsning for kommunale helse- og omsorgstjenester. Dagens 

kjerneløsninger fases ut og erstattes av en felles løsning.  

Fastleger som er selvstendig næringsdrivende vil i denne gruppen enten inngå i den 

nasjonale løsningen (konsept 6, 7 og 8) eller fortsette dagens praksis der de har et 

selvstendig ansvar for anskaffelse, innføring, videreutvikling, drift og forvaltning (konsept 5).  

Databehandlingen i kommunene sentraliseres gjennom etableringen av en felles nasjonal 

kjerneløsning.  

Det settes krav til at kjernesystemet i alle konseptene har et høyt funksjonalitetsnivå sett i 

sammenheng med det internasjonale markedet. 

I disse konseptene foregår all digital samhandling mellom de ulike kommunale helse- og 

omsorgstjenester i den nasjonale kjerneløsningen (unntatt i konsept 5).  Digital samhandling 

mellom forvaltningsnivåene vil skje ved hjelp av samhandlingsløsninger mellom den 

kommunale kjerneløsningen og løsningene i spesialisthelsetjenesten; Helseplattformen i 

Midt-Norge og kjerneløsninger i Vest, Nord og Sør-øst.  

4.4.1 Konsept 5: En nasjonal kjerneløsning. Valgfritt for fastleger 

som er selvstendig næringsdrivende.  

Dette konseptet innebærer at det etableres en nasjonal kjerneløsning som er obligatorisk for 

alle kommuner. Løsningen anskaffes, innføres og driftes nasjonalt. Fastleger som er 

selvstendig næringsdrivende vil i dette konseptet ikke ha et sentralregulert pålegg om å ta i 

bruk løsningen, og de kan fortsette dagens praksis der de har et selvstendig ansvar for 

anskaffelse, innføring, videreutvikling, drift og forvaltning.  

En antakelse om at en større andel fastlegene ikke tar i bruk den nasjonale kjerneløsningen, 

innebærer at det fortsatt er et stort antall kjernesystemer som har behov for å integreres med 

hverandre. 

Samhandling mellom ulike kjernesystemer innenfor kommunene og mellom 

forvaltningsnivåene kan styrkes gjennom ulike strategier. Både utvikling av nye nasjonale 

samhandlingsløsninger eller anskaffelse av HIE-løsninger som en del av den nasjonale 

løsningen bør vurderes. 



Mulighetsstudien – Nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste 

[Rapportnummer]  29 

 

Samhandling i helse- og omsorgstjenesten: 

Alt helsepersonell som inngår i den kommunale helse- og omsorgstjeneste, unntatt fastleger 

som viderefører sine løsninger, arbeider i den samme kjerneløsningen og samhandling dem 

imellom understøttes av den.  

Samhandling med andre kommunale tjenester: 

Konseptet legger til rette for samhandling med andre kommunale tjenester gjennom 

standardiserte grensesnitt.  

Samhandling med innbygger: 

Digitale tjenester for innbygger vil være tilgjengelig på den nasjonale helseportalen, 

helsenorge.no. Ved utvikling av innbyggertjenester vil helsenorge.no være inngangsporten til 

lokale tjenester. Det nasjonale ansvaret vil være å etablere nødvendige grensesnitt på 

helsenorge.no- plattformen. Det stilles krav til at den nasjonale kjerneløsningen tilbyr digitale 

tjenester til innbygger, og at disse tilgjengeliggjøres på helsenorge.no. I tillegg stilles det krav 

til at fastlegene som viderefører sine kjerneløsninger må sørge for tilpasning av sine 

systemer. 

4.4.2 Konsept 6: En nasjonal kjerneløsning 

Dette konseptet innebærer at det etableres en nasjonal kommunal løsning for alle 

kommuner. Løsningen anskaffes, innføres og driftes nasjonalt.  

Dagens samhandlingsløsninger videreføres. Det må utvikles nye integrasjoner til 

kjernesystemer som den kommunale løsningen skal samhandle med, samt til kjernejournal 

og e-resept. 

Samhandling i helse- og omsorgstjenesten: 

Alt helsepersonell som inngår i den kommunale helse- og omsorgstjeneste, herunder 

fastleger, arbeider i den samme kjerneløsningen og samhandling dem imellom understøttes 

av den. 

Samhandling mellom forvaltningsnivåene vil i hovedsak understøttes av infrastruktur og 

applikasjonsstøtte for meldingsutveksling, samt av nasjonal kjernejournal og e-resept. 

Samhandling med andre kommunale tjenester: 

Konseptet legger til rette for samhandling med andre kommunale tjenester gjennom 

standardiserte grensesnitt. 

Samhandling med innbygger: 

Den nasjonale løsningen skal omfatte innbyggertjenester for den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten. Tjenestene skal være tilgjengelige på helsenorge.no 

4.4.3 Konsept 7: En nasjonal kjerneløsning. Samhandling 

realiseres gjennom et informasjonsnav i kjerneløsningen.  

Dette konseptet innebærer at det etableres en nasjonal kommunal løsning for alle 

kommuner. Løsningen anskaffes, innføres og driftes nasjonalt.  
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Med den nasjonale kommunale løsningen anskaffes det en integrert samhandlingsløsning for 

å understøtte digital samhandling med spesialisthelsetjenesten. 

Samhandling i helse- og omsorgstjenesten: 

Alt helsepersonell som inngår i den kommunale helse- og omsorgstjeneste, herunder alle 

fastleger, arbeider i den samme kjerneløsningen og samhandling dem imellom understøttes 

av den. 

Samhandling mellom forvaltningsnivåene skjer gjennom det nasjonale kjernesystemets 

samhandlingsløsning. 

Samhandling med andre kommunale tjenester: 

Konseptet legger til rette for samhandling med andre kommunale tjenester gjennom 

standardiserte grensesnitt.  

Samhandling med innbygger: 

Den nasjonale løsningen skal omfatte innbyggertjenester for den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten. Tjenestene skal være tilgjengelige på helsenorge.no 

4.4.4 Konsept 8: En nasjonal kjerneløsning. Samhandling 

realiseres gjennom et informasjonsnav i 

spesialisthelsetjenesten  

Dette konseptet innebærer at det etableres en nasjonal kjerneløsning for alle kommuner. 

Løsningen anskaffes, innføres og driftes nasjonalt.  

Spesialisthelsetjenesten tilbyr en samhandlingsløsning for å understøtte digital samhandling 

på tvers av forvaltningsnivåene. 

Samhandling i helse- og omsorgstjenesten: 

Alt helsepersonell som inngår i kommunal helse- og omsorgstjeneste, herunder fastleger, 

arbeider i den samme løsningen og samhandling dem imellom skjer i løsningen. 

Samhandling mellom forvaltningsnivåene skjer gjennom spesialisthelsetjenestens 

samhandlingsløsning 

Samhandling med andre kommunale tjenester: 

Konseptet legger til rette for samhandling med andre kommunale tjenester gjennom 

standardiserte grensesnitt.  

Samhandling med innbygger: 

Den nasjonale løsningen skal omfatte innbyggertjenester for den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten. Tjenestene skal være tilgjengelige på helsenorge.no.  
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5 Vurdering av konseptene 

5.1 Strategi for grovsiling av konsepter 

Konseptene vil bli vurdert opp mot flere evalueringskriterier, og minst to konsepter i tillegg til 

null(pluss)-alternativet vil bli tatt med i alternativanalysen. I alternativanalysen vil de 

prioriterte konseptene og null(pluss)-alternativet beskrives ytterligere med formål om å kunne 

gjennomføre en solid og troverdig kostnadsanalyse av dem. Kostnadsanalysen vil inngå i 

den endelige samfunnsøkonomiske analysen. 

Identifikasjon og analyser av tiltak for å løse et problem bør i prinsippet skje i følgende 

rekkefølge:  

a. Tiltak som kan påvirke det etterspørselsbaserte behovet – reduksjon av behov  

b. Tiltak som gir mer effektiv utnyttelse av eksisterende infrastruktur og materiell  

c. Begrensede ombyggingstiltak eller anskaffelser  

d. Større ombygging, utbygging eller anskaffelser 

Følgende tabell gir en oversikt over hvordan de ulike gruppene med konsepter forholder seg 

til de ulike tiltakene b-d. Det har ikke vært relevant å se på tiltak som påvirker det 

etterspørselsbaserte behovet – reduksjon av behov. 

Gruppe med konsept Tiltak som gir mer 

effektiv utnyttelse 

av eksisterende 

infrastruktur og 

materiell 

Begrensede 

ombyggingstiltak 

eller anskaffelser 

Større ombygging, 

utbygging eller 

anskaffelser 

Gruppe 1: Nasjonale 

samhandlingsløsninger 
X X  

Gruppe 2: Nasjonal 

rammeavtale 
 X X 

Gruppe 3: En nasjonal 

kjerneløsning 
  X 

 

De tre gruppene med konsepter som er beskrevet i forrige kapittel representerer konseptuelt 

forskjellige tilnærminger. 

1. Gruppe 1 fokuserer på mer effektiv utnyttelse av eksisterende infrastruktur og 

materiell, ved at man opprettholder hver enkelt aktørs mulighet til å velge de 

kjerneløsningene de ønsker. Nasjonal styring styrkes med hensyn til å realisere 

bedre samhandling. Det blir tatt i bruk virkemidler for å bedre endepunktsløsningenes 

samhandlingsevne. Det blir gjort begrensede ombyggingstiltak eller anskaffelser for å 

bedre de nasjonale løsningenes samhandlingsevne. 

2. Gruppe 2 innebærer at det blir gjort større anskaffelser for de nasjonale 

kjerneløsningene, og at det nasjonalt tas større ansvar for bestilling av funksjonalitet 
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som bedrer endepunktsløsningenes samhandlingsevne. Det legges opp til 

begrensede ombyggingstiltak eller anskaffelser for å bedre de nasjonale løsningenes 

samhandlingsevne. 

3. Gruppe 3 innebærer at det blir gjort større anskaffelser for de nasjonale 

kjerneløsningene.  

 

De mest distinkte forskjellene mellom konseptene er på gruppenivå. Gruppene representerer 

ulike strategiske valg for ansvarsforhold for realisering av kjerneløsning for kommunale 

helse- og omsorgstjenester. Valget om hvordan dette ansvarsforholdet videreføres/endres 

setter premisser for hvilke helse- og omsorgstjenester som kan samhandle gjennom felles 

løsning, og er førende for hvilke kompenserende samhandlingsløsninger som bør etableres. 

Innenfor hver gruppe er konseptene for kjerneløsning ganske like, men 

samhandlingsløsningene kan være forskjellige. 

For å sikre at man viderefører alternativer som er tilstrekkelig konseptuelt ulike mener vi at 

det viktigste er at denne ulikheten gjelder ansvarsforhold for kjerneløsning. Vi ønsker derfor å 

videreføre (minst) ett konsept fra hver gruppe, og evalueringen vil fokusere på å identifisere 

det/de mest interessante konseptene innenfor hver gruppe. I alternativanalysen vil vi 

gjennomføre samfunnsøkonomisk analyse av de konseptene som videreføres, og med det 

sammenligne konseptene på tvers av gruppene. 

5.2 Kriteria for grovsiling av konsepter  

Konseptene skal evalueres slik at de mest interessante konseptene blir tatt med videre til 

alternativanalysen fra hver av gruppene. Fra gruppe 1 og 2, som hver inneholder to 

konsepter, vil vi ta videre ett konsept per gruppe, mens fra gruppe 3 vil vi ta videre maksimalt 

to konsepter. 

Vi har valgt å evaluere konseptene etter tre hovedkriterier: 

1. Oppfyllelse av krav  

2. Gjennomføringsrisiko 

3. Kostnader 

Evalueringskriteriene benyttes for å gjøre en overordnet og kvalitativ vurdering av 

konseptene, og for å sammenligne konsepter innad i en gruppe.  

Ved vurdering av kravoppfyllelse vil vi også gjøre en overordnet evaluering av hvordan 

konseptene oppfyller effektmålene for tiltaket.  

Under følger en beskrivelse og nedbrytning av evalueringskriteriene. 

5.2.1 Oppfyllelse av krav 

Effektmålene for tiltaket er formulert som følgene: 

Effektmål 

1. 
Innbyggere får kommunale helse- og omsorgstjenester av høyere kvalitet og  

økt pasientsikkerhet 

2. Mer effektiv ressursbruk i helse- og omsorgstjenesten 
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3. Styrket informasjonssikkerhet og bedre personvern for innbyggere 

 

Vi har valgt å evaluere konseptene opp mot kravene for tiltaket. Kravene er i henhold til 

metoden utledet av samfunns- og effektmålene, og andre viktige behov. Det vil derfor si at 

vurderingen av konseptene opp mot kravene også gir en implisitt vurdering av konseptene 

opp mot effekt- og samfunnsmålet. En slik vurdering mot måloppnåelse skal utredes 

nærmere/mer detaljert for konseptene som går videre til alternativanalysen.  

Kravene er ikke endelig landet, men vi anser dem som tilstrekkelige for å gjøre grovsilingen 

av konsepter.  

Følgende krav er foreløpig formulert for tiltaket. 

Overordnede krav avledet av samfunns- og effektmål 

1. 
Tiltaket skal gi ansatte i kommunal helse- og omsorgstjenester mer effektive løsninger for 

ytelse, dokumentasjon og administrasjon av helsehjelp 

2. 
Tiltaket skal legge til rette for effektiv samhandling mellom den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten 

3. 
Tiltaket skal gi innbyggere mulighet til å involveres i prosesser og beslutninger om egen 

helse  

4. Tiltaket skal ivareta sikkerheten ved behandling av helseopplysninger 

5. Tiltaket skal ivareta innbyggernes rettigheter knyttet til personvern 

6. 
Tiltaket skal gi mer effektiv tilgang til relevante data fra den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten 

7.  
Tiltaket skal legge til rette for bruk av velferdsteknologi og samhandling med øvrige 

aktører 

Krav utledet av andre viktige behov 

8. Tiltaket skal ta høyde for strukturelle endringer (organisering, ansvarsdeling) 

9. Tiltaket skal kunne innføres på en måte som ivaretar pasientsikkerhet og kvalitet i 

tjenestetilbudet 

 

Krav 4 (sikkerheten ved behandling av helseopplysninger) ikke er vurdert i denne fasen fordi 

det ikke foreligger nok detaljering av konseptene til at det er hensiktsmessig å gjøre denne 

vurderingen nå. En nærmere vurdering av sikkerheten gjøres for konseptene som 

videreføres til alternativanalysen. 

Krav 9 (ivareta pasientsikkerhet og kvalitet i innføringsperioden) må oppfylles i alle 

konseptene. Hvordan de realiseres kan gi utslag på risiko og kostnader, men ikke på 

oppfyllelse av krav. De vil derfor ikke bli inkludert i evalueringen nå, men vurderes for 

konseptene som videreføres til alternativanalysen. 

Det er heller ikke gjort inngående juridiske vurderinger av konseptene på dette stadiet, da det 

forutsettes at alle konseptene vil måtte realiseres på en måte som er i overensstemmelse 

med det regelverk som gjelder på tidspunktet for realiseringen av tiltaket. Basert på en 

overordnet vurdering legges det til grunn at ingen av konseptene vil måtte utelukkes som 

følge av at de ikke vil kunne realiseres innen rammene av regelverk. Flere av konseptene vil 

kunne forutsette regelverksutvikling, men dette vil da eventuelt måtte inngå som en del av 
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prosjektgjennomføringen og eventuelt sees som en prosjektrisiko. Overholdelse av regelverk 

vil muligens kunne være mer krevende under noen av konseptene enn andre. Men som det 

fremgår ovenfor, vil de konseptene som nå vurderes opp mot hverandre være ganske like, 

siden konseptene i de tre gruppene kun sammenlignes internt i hver gruppe. Det vil bli gjort 

mer inngående juridiske vurderinger av konseptene som videreføres til alternativanalysen, da 

særlig vurderinger i lys av personvernregelverket (personvernkonsekvenser, evt. behov for 

nytt behandlingsgrunnlag mm.) og konkurranseregelverket (statsstøtteregelverk og 

anskaffelsesregelverk). 

I vurderingen av krav vil benytte oss av følgende skala for å vurdere mål og krav-oppnåelse: 

 Som i dag Skalaen benyttes for å gi en 

indikasjon på hvordan konseptene 

realiserer kravene og målene, men 

kan ikke bli benyttet til et endelig valg 

av konsept. Dette vil skje gjennom 

alternativanalysen. 

 
Vil gi noe og inkrementell forbedring 

sammenlignet med dagens situasjon 

 
Middels god forbedring sammenlignet 

med dagens situasjon 

 Mye bedre enn dagens situasjon 

 Oppfyller kravet 

 

5.2.2 Gjennomføringsrisiko 

Innen dette området evalueres ulike risikoer som er knyttet til realiseringen av et konsept. 

Dette evalueringskriteriet har blitt delt inn i underkategorier med ulike typer risiko knyttet til 

gjennomføring. Dette skal forsøksvis være en objektiv og kvalitativ vurdering. 

Risikoområde # Relevant risiko 

Juridisk 

endringsbehov og 

realisme 

R1 Behov for etablering av nytt rettsgrunnlag for en nasjonal 

journal eller rettsgrunnlag for pålegg om valg av løsning 

påvirker fremdriften og/eller utformingen ved realiseringen 

av konseptet. 

Styringsrisiko R2 Manglende tilslutninger i kommunene til foreslåtte omfang, 

finansieringsmodell og gjennomføringsstrategi 

R3 Manglende mulighet til å inkludere fastlegene i tiltaket 

(enten gjennom å følge standarder eller bruke felles 

løsning) 

R4 Manglende etterlevelse i endepunktene av nye standarder 

for samhandling 

R5 Mangelfull kapasitet og kompetanse blant helsepersonell i 

kommunal helse- og omsorgstjeneste til å delta i 

helsefaglig utvikling og standardisering 
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Risikoområde # Relevant risiko 

Implementeringsrisiko R6 Mangelfull respons fra leverandørmarkedet til å 

understøtte omfanget beskrevet for kjerneløsningen 

R7 Endringsmotstand blant helsepersonell mot å ta i bruk nye 

løsninger som ikke i tilstrekkelig grad understøtter deres 

behov for arbeidsverktøy 

R8 Manglende leveranser knyttet til konseptet for samhandling 

med helsepersonell som ikke omfattes av tiltaket 

R9 Kommuner, fastleger og avtalespesialister i region Midt-

Norge velger ikke å bruke Helseplattformen 

R10 Spesialisthelsetjenesten i Nord, Sør-Øst og Vest klarer 

ikke å samordne EPJ/PAS-utviklingen 

R11 Spesialisthelsetjenesten i Nord, Sør-Øst og Vest klarer 

ikke å realisere et felles knutepunkt for samhandling med 

nasjonale løsninger 

R12 Spesialisthelsetjenesten i Nord, Sør-Øst og Vest klarer 

ikke å inkludere avtalespesialistene i sine strategier 

 

Følgende tabell beskriver definisjonene av sannsynlighet og konsekvens:  

Definisjon av Sannsynlighet 

Lite (0 % - 24 %) Denne risikoen er mulig men det har ikke oppstått før i sektoren, eller det 
har vært engangstilfeller der denne risikoen har oppstått. 

Mulig (25 % - 49 %) Denne risikoen har oppstått noen få ganger med ujevne mellomrom før. 

Trolig (50 % - 74 %) Denne risikoen har oppstått flere ganger før. 

Svært høy (75 % - 
100 %) 

Denne risikoen oppstår som regel i denne type prosjekter i sektoren, eller 
har oppstått som regel i prosjekter vi har gjennomført før, eller er en helt 
ny risiko som er overhengende for prosjektet. 

Definisjon av Konsekvens 

Lav Risikoen har ingen betydning for konseptets kostnad, fremdrift eller 
leveransekvalitet. 

Middels Risikoen påvirker ikke kostnadsbudsjettet, men vil medføre at fremdriften 
blir forsinket.  Risikoen vil ikke ha negative konsekvenser for 
kjernevirksomheten sammenlignet med dagens situasjon. 

Stor Risikoen vil påvirke både kostnadsbudsjettet og fremdriften, men vil ikke 
ha negative konsekvenser for kjernevirksomheten sammenlignet med 
dagens situasjon. 

Alvorlig Risikoen vil ha negative konsekvenser for ytelsen av helsehjelp og vil 
påvirke både kostnadsbudsjettet og fremdriften. Denne 
konsekvensgraden brukes også for beslutningsrisikoer som innebærer at 
tiltaket ikke bør igangsettes. 
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5.2.3 Kostnader 

Kostnad beskriver det forventede kostnadsbildet til et konsept. Her er det ikke gjort en 

detaljert kostnadsanalyse for alle konseptene, men vi har forsøkt å identifisere de store 

linjene for å kunne grovsortere. Vi har delt kostnad inn i fire underkategorier som hver tar for 

seg ulike type kostnadsposter.  

 Kostnadskomponenter 

1. Regulatoriske oppgaver • Helsefaglig utvikling og standardisering 

• Terminologi- og kodeverkstandardisering 

• Teknisk standardisering 

3A. Kjerneløsninger (investering) • Nasjonal løsning for kommunale helse- og 
omsorgstjenester 

• Felles grunnmur for digitale tjenester 

3B. Kjerneløsninger FDVU • Nasjonal løsning for kommunale helse- og 
omsorgstjenester 

• Felles grunnmur for digitale tjenester 

3C. Endepunktsløsninger 

investeringer  

• Tilpasning av endepunktsløsninger hos 
kommuner og fastleger 

• Endepunktenes kommunikasjonsløsninger 

• Innføring 

3D. Endepunktsløsninger FDVU  • Drift og vedlikehold av endepunktsløsninger 
hos kommuner og fastleger 

 

I evalueringen vil vi sammenligne de ulike konseptene opp mot hverandre innen hver gruppe 

av konsepter. For hvert konsept blir kostnadene vurdert i henhold til følgende skala: 

 
Kostnadene påvirkes ikke 

nevneverdig ift dagens situasjon 

Skalaen benyttes for å gi en 

indikasjon på hvordan 

kostnadene vil utvikle seg i 

forhold til dagens situasjon, 

men kan ikke bli benyttet til et 

endelig valg av konsept. Dette 

vil skje gjennom 

alternativanalysen. 

 

Gjenbruk av dagens løsninger, men 

noe høyere kostnad enn i dagens 

situasjon 

 

Gjenbruk av dagens løsninger, men 

vesentlig høyere kostnad enn i 

dagens situasjon 

 
De vil kreves reinvesteringer i 

kostnadskomponenten 

 
Kostnadskomponenten vil 

nyanskaffes 
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5.3 Evaluering av konsepter i gruppe 1: Samordnet 

styrking av dagens kjerne- og 

samhandlingsløsninger 

I denne gruppen av konsepter iverksettes samordnede tiltak for å imøtekomme noen av 

problemene med eksisterende kjerneløsninger, og for å bedre den digitale 

samhandlingsevnen på tvers av virksomheter og tjenestenivå. Kommuner og fastleger vil, 

som i dag, ha et selvstendig ansvar for å anskaffe, innføre og drifte kjerneløsninger.  

Konsept 1 innebærer å styrke dagens kjerneløsninger gjennom samordnet leverandørstyring, 

økt finansiering av videreutvikling i kjernesystemer, regulering av drift og forvaltning av 

kjernesystemer, og godkjenning av driftsleverandører. De nasjonale 

samhandlingsløsningene (samhandlingsplattformen) styrkes også. Konsept 2 innebærer at 

det i tillegg til å styrke nasjonale samhandlingsløsninger etableres nasjonale autoritative 

komponenter for helseopplysninger på avgrensede informasjonsområder. 

5.3.1 Oppfyllelse av krav for gruppe 1 

Krav 1: Tiltaket skal gi ansatte i kommunal helse- og omsorgstjenester mer effektive 

løsninger for ytelse, dokumentasjon og administrasjon av helsehjelp 

Konseptene i gruppe 1 innebærer at dagens leverandørmarked og lokal databehandling 

videreføres. I behovsanalysen er det avdekt at dagens EPJ-systemer (fastlege og PLO) ikke 

har tilstrekkelig funksjonalitet til at helsepersonell kan utføre oppgaver på en effektiv måte.  

De samme hovedutfordringene som gjelder i dag vil fortsatt i stor grad videreføres når det 

gjelder faglig støtte for ytelse av helsehjelp. Det er vår vurdering at de lokale systemene ikke 

i nevneverdig grad vil ha prosess- og beslutningsstøtte, eller fagfellestøtte. Vi er usikre på i 

hvilken grad dagens leverandører vil kunne møte de funksjonelle kravene og kravene til 

samhandlingsevne som vil stilles i disse konseptene. Leverandørene er fortsatt med noen få 

unntak ganske små, med en begrenset utviklingskapasitet.  

Dagens journalsystem i kommunal helse- og omsorgstjeneste har ikke tilstrekkelig stabilitet. I 

flere kommuner meldes det om systemheng, treghet og at brukere kastes ut av systemene 

flere ganger daglig. Profesjonalisering av drift i konsept 1 kan bidra til en bedring av 

situasjonen. 

Nasjonale del-journalløsninger i konsept 2 kan i teorien bedre effektiviteten innenfor de 

områdene de dekker, men samtidig skape nye effektivitetsutfordringer når dokumentasjon og 

administrasjon av helsehjelp må gjøres både i del-journalløsninger og i lokale 

kjerneløsninger. 

 Vurdering 

Konsept 1  
Vil gi noe og inkrementell forbedring sammenlignet med dagens 

situasjon 

Konsept 2  
Vil gi noe og inkrementell forbedring sammenlignet med dagens 

situasjon 
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Krav 2: Tiltaket skal legge til rette for effektiv samhandling mellom den kommunale 

helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten 

Digital samhandling mellom aktørene i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten 

må løses gjennom integrasjon og samhandlingsløsninger. Det kan ikke forventes at 

grensesnittbaserte integrasjoner lar seg skalere ut i et større omfang innenfor tiltakets 

realiseringstid, gitt erfaringer med innføring av meldingsutveksling, nasjonal kjernejournal og 

e-resept. I tillegg er det avhengigheter til forutsetninger i spesialisthelsetjenesten som ligger 

utenfor tiltakets omfang. 

Nasjonale del-journalløsninger i konsept 2 kan i teorien bedre effektiviteten innenfor de 

områdene de dekker på tvers av kommunal helse- og omsorgstjeneste og 

spesialisthelsetjenesten, men samtidig skape nye effektivitetsutfordringer når dokumentasjon 

og administrasjon av helsehjelp må gjøres både i del-journalløsninger og i lokale 

kjerneløsninger. 

Konsept 1  
Vil gi noe og inkrementell forbedring sammenlignet med dagens 

situasjon 

Konsept 2  
Vil gi noe og inkrementell forbedring sammenlignet med dagens 

situasjon 

 

Krav 3: Tiltaket skal gi innbyggere mulighet til å involveres i prosesser og 

beslutninger om egen helse 

De samme hovedutfordringene som gjelder i dag vil fortsatt i stor grad videreføres. På grunn 

av det store antallet lokale systemer vil det fortsatt være vanskelig å gi mer effektiv tilgang til 

relevante data. Det vil likevel være noe mer informasjon tilgjengelig i nasjonale 

felleskomponenter. 

Nasjonale del-journalløsninger i konsept 2 vil kunne gi innbygger en mer helhetlig oversikt 

innenfor områdene de dekker. 

Konsept 1  
Vil gi noe og inkrementell forbedring sammenlignet med dagens 

situasjon 

Konsept 2  
Vil gi noe og inkrementell forbedring sammenlignet med dagens 

situasjon 

 

Krav 5: Tiltaket skal ivareta innbyggernes rettigheter knyttet til personvern 

De samme hovedutfordringene som gjelder i dag vil fortsatt i stor grad videreføres. På grunn 

av det store antallet lokale systemer vil det fortsatt være vanskelig å gi innbyggeren tilgang til 

funksjonalitet for å ivareta sine rettigheter knyttet til personvern.  

Nasjonale del-journalløsninger i konsept 2 vil kunne gi innbygger en mer helhetlig oversikt 

innenfor områdene de dekker. 

Konsept 1  
Vil gi noe og inkrementell forbedring sammenlignet med dagens 

situasjon 

Konsept 2  
Vil gi noe og inkrementell forbedring sammenlignet med dagens 

situasjon 
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Krav 6: Tiltaket skal gi mer effektiv tilgang til relevante data fra den kommunale helse- 

og omsorgstjenesten 

De samme hovedutfordringene som gjelder i dag vil fortsatt i stor grad videreføres. På grunn 

av det store antallet lokale systemer vil det fortsatt være vanskelig å gi mer effektiv tilgang til 

relevante data. Det vil likevel være noe mer informasjon tilgjengelig i nasjonale 

felleskomponenter. Det vil ikke være store forskjeller i hvordan konsept 1 og 2 oppfyller dette 

kravet. 

Konsept 1  
Vil gi noe og inkrementell forbedring sammenlignet med dagens 

situasjon 

Konsept 2  Middels god forbedring sammenlignet med dagens situasjon 

 

Krav 7: Tiltaket skal legge til rette for bruk av velferdsteknologi og samhandling med 

øvrige aktører 

Den nasjonale strategien er å integrere velferdsteknologiutstyr via et nasjonalt 

integrasjonsknutepunkt. For begge konseptene innebærer det at det vil være et stort antall 

integrasjoner og behov for å utvikle brukerfunksjonalitet i kjerneløsningene. I tillegg kan det 

være behov for å etablere et felles register for å kunne dele velferdsteknologiske data 

mellom kjernesystemer. 

Kommunene må selv ta ansvar for digital samhandling mellom kommunalt helse- og 

omsorgstjeneste og andre kommunale tjenester, og for integrasjon med velferdsteknologi. 

Det vil ikke være store forskjeller i hvordan konsept 1 og 2 oppfyller dette kravet. 

Konsept 1  
Vil gi noe og inkrementell forbedring sammenlignet med dagens 

situasjon 

Konsept 2  
Vil gi noe og inkrementell forbedring sammenlignet med dagens 

situasjon 

 

Krav 8: Tiltaket skal ta høyde for strukturelle endringer (organisering, ansvarsdeling) 

Konseptene i gruppe 1 innebærer videreføring av dagens situasjon med lokale anskaffelser, 

innføringer og databehandling. Det vil ikke være store forskjeller i hvordan konsept 1 og 2 

oppfyller dette kravet. 

Konsept 1  Som i dag 

Konsept 2  Som i dag 
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Oppsummering av vurdering av oppfyllelse av krav 

Følgende tabell oppsummerer vurderingen av konseptene i gruppe 1. 

Overordnede krav avledet av samfunns- og effektmål Konsept 1 Konsept 2 

1. 

Tiltaket skal gi ansatte i kommunal helse- og 

omsorgstjenester mer effektive løsninger for ytelse, 

dokumentasjon og administrasjon av helsehjelp 
  

2. 

Tiltaket skal legge til rette for effektiv samhandling 

mellom den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten 
  

3. 
Tiltaket skal gi innbyggere mulighet til å involveres i 

prosesser og beslutninger om egen helse    

5. 
Tiltaket skal ivareta innbyggernes rettigheter knyttet 

til personvern   

6. 
Tiltaket skal gi mer effektiv tilgang til relevante data 

fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten   

7.  

Tiltaket skal legge til rette for bruk av 

velferdsteknologi og samhandling med øvrige 

aktører 
  

Krav utledet av andre viktige behov   

8. Tiltaket skal ta høyde for strukturelle endringer 

(organisering, ansvarsdeling)   

 

 

5.3.2 Gjennomføringsrisiko for gruppe 1 

I dette avsnittet gjennomføres det en risikovurdering av konseptene i gruppe 1. Som følge av 

risikovurderingen identifiseres det tiltak som bør iverksettes både på kort og mellomlangsikt. 

Disse tiltakene danner grunnlaget for videre detaljering av konseptet i alternativanalysen for 

det konseptet som blir videreført. 

5.3.2.1 Risikobeskrivelse 

Her følger en beskrivelse av alle risikopunktene som er relevante for gjennomføringen av 

konseptene i prosjektet. Konseptene er behandlet sammen, men det er tydelig hvis 

vurderingene på henholdsvis sannsynlighet og konsekvens er forskjellig for konseptene. 

Risikokategori: Juridisk endringsbehov og realisme 

R1 Behov for etablering av nytt rettsgrunnlag for en nasjonal journal eller 

rettsgrunnlag for pålegg om valg av løsning påvirker fremdriften og/eller 

utformingen ved realiseringen av konseptet. 

 

Ingen av konseptene i denne gruppen oppfyller fullt ut kravene som er definert for 

tiltaket. Konseptene innebærer en inkrementell utvikling av dagens løsninger og 

leverandører. Det som kan endre dagens leverandørmarked er om leverandørene 

av EPJ/PAS i spesialisthelsetjenesten velger å gå inn i markedet for kommunal 

helse- og omsorgstjeneste. I tillegg kan økt samarbeid mellom kommuner drive frem 

nye leverandørstrukturer. 
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Begge konseptene vil ha behov for regelverksendringer. I konsept 1 vil risikoen være knyttet 

til hvorvidt det vil være aksept for å forskriftsfeste strengere krav til funksjonalitet i 

endepunktsløsningene, samt strenger krav til etterlevelse av samhandlingsstandarder. I 

konsept 2 vil det trolig være behov for å gjennomføre omfattende endringer i rettsgrunnlaget 

for å kunne innføre flere del-journaler. Det er trolig at intensjonen for §10 i 

Pasientjournalloven ikke var å åpne opp for nasjonale deljournaler.  

Konsekvensen av at risikoen slår til er at viktige samhandlingsbehov ikke kan realiseres.  

I alternativanalysen bør det vurderes hvorvidt regelverksendringene lar seg gjennomføre 

innen beslutningspunktet. 

 Konsept 1 Konsept 2 

Sannsynlighet Mulig (2) Trolig (3) 

Konsekvens Stor (3) Stor (3) 

 

Risikokategori: Styringsrisiko 

R2 Manglende tilslutninger i kommunene til foreslåtte omfang, finansieringsmodell 

og gjennomføringsstrategi 

 

Begge konseptene innebærer at det ikke legges opp til et nasjonalt tiltak for å forbedre 

arbeidsverktøyet for kommunens ansatte eller for å forbedre samhandlingen internt i 

kommunal helse- og omsorgstjenestene og med andre tjenester i kommunen. Istedenfor blir 

det stilt høyere krav til etterlevelse av funksjonalitetskrav og samhandlingsstandarder.  Det er 

trolig at mange kommuner vil velge å initiere alternative tiltak for å møte disse kravene, men 

også være avventende til å implementere foreslåtte nye løsninger. Dette gjelder spesielt 

konsept 2. 

Konsekvensen av at kommunene avventer beslutninger vil være stor ettersom det vil påvirke 

både kostnadsbudsjettet og fremdriften for implementering av nye samhandlingsløsninger. 

For konsept 2 er denne risikoen så alvorlig at anbefales å ikke starte med konseptet. 

 Konsept 1 Konsept 2 

Sannsynlighet Trolig (3) Svært høy (3) 

Konsekvens Stor (3) Alvorlig (4) 

 

 

R3 Manglende mulighet til å inkludere fastlegene i tiltaket (enten gjennom å følge 

standarder eller bruke felles løsning) 

 
I begge konseptene vil fastlegene kunne gjøre sine selvstendige valg. I konsept 1 vil det 

imidlertid stilles høyere krav til funksjonalitet i løsningene, samt til løsningenes 

samhandlingsevne. Hvorvidt fastlegene vil kunne oppfylle disse kravene vil være avhengig 

av insentivsystemene, samt leverandørenes evne til å kunne respondere. Sannsynligheten til 

at fastlegene ikke blir med på konseptet er lavt. For konsept 2 vil det imidlertid være 

nødvendig for fastlegene å dokumentere i to systemer, hvis ikke leverandørens deres kan 
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integrere tilgang til deljournalen som en del av arbeidsflaten. Sannsynligheten for at 

fastlegene ikke blir med på å dokumentere i flere løsninger er vurdert til svært høy ettersom 

det både påvirker pasientsikkerheten og effektiviteten negativt. 

Konsekvensen av at fastlegene ikke blir med på konseptene er beslutninger vil være stor 

ettersom det vil påvirke både kostnadsbudsjettet og fremdriften for implementering av nye 

samhandlingsløsninger. For Konsept 2 er denne risikoen så alvorlig at anbefales å ikke 

starte med konseptet. 

 Konsept 1 Konsept 2 

Sannsynlighet Lite sannsynlig 

(1) 

Svært høy (4) 

Konsekvens Stor (3) Alvorlig (4) 

 

 

R4 Manglende etterlevelse i endepunktene av nye standarder for samhandling 

 

I begge konseptene vil aktørene selvstendig ha ansvar for at deres leverandører etterlever 

nye standarder for samhandling. Samtidig vil den nasjonale leverandørstyringen styrkes og 

leverandørene vil gis insentiver. Dette vil sannsynligvis kunne bedre leverandørenes evne til 

å tilpasse seg. Leverandørene av fastlegesystemer og PLO-systemer er relativt små, og har 

historisk vist at finansielle insentiver ikke er tilstrekkelig for å akselerere deres endringsevne. 

Konsekvensen av manglende endringsevne hos leverandørene er stor, ettersom dette vil 

påvirke både fremdrift og kostnader for implementering av mer avansert samhandling. Den 

største kostnadspåvirkningen vil imidlertid være på manglende funksjonell måloppnåelse. 

 Konsept 1 Konsept 2 

Sannsynlighet Trolig (3) Trolig (3) 

Konsekvens Stor (3) Stor (3) 

 

 

R5 Mangelfull kapasitet og kompetanse blant helsepersonell i kommunal helse- og 

omsorgstjeneste til å delta i helsefaglig utvikling og standardisering 

 
I disse konseptene vil den hovedsakelige felles helsefaglige standardiseringen være knyttet 
til samhandling helsepersonell i kommunen, fastleger og spesialisthelsetjenesten. I konsept 1 
vil samhandlingen primært realiserer ved at man definerer nye meldingsstandarder, nye 
profiler for dokumentdeling, samt nye informasjonsområder for datadeling. Det vil i mindre 
grad være behov for å standardisere prosesser på tvers av virksomheter. I konsept 2 vil 
standardisering av prosesser på tvers av aktører bli viktigere, ettersom man her skal utvikle 
felles del-journaler. Sannsynligheten for at risikoen inntreffer er vurdert til mulig. Det er stor 
interesse for å delta på denne type arbeid, men kan være et ressurs/prioritering-utfordring. 
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Dette kan løses ved at virksomheter som deltar i standardiseringsarbeid med ressurser kan 
kompenseres med frikjøp og bruk av andre sentrale ressurser. 
 
Konsekvensen av at risikoen inntreffer er vurdert til middels i konsept 1, ettersom risikoen 
påvirker ikke kostnadsbudsjettet, men vil medføre at fremdriften blir forsinket.  Konsekvensen 
i konsept 2 er vurdert til høyere (stor), ettersom risikoen også vil påvirke både 
kostnadsbudsjettet og fremdriften. 
 

 Konsept 1 Konsept 2 

Sannsynlighet Mulig (2) Mulig (2) 

Konsekvens Middels (2) Stor (3) 

 

Implementeringsrisiko 

 

R6 Mangelfull respons fra leverandørmarkedet til å understøtte omfanget beskrevet 

for kjerneløsningen 

 
Denne risikoen har for konseptene i denne gruppen en tett kobling til risiko 4 (manglende 
etterlevelse i endepunktene av nye standarder for samhandling).  
I begge konseptene vil aktørene selvstendig ha ansvar for at deres leverandører etterlever 

nye standarder for samhandling. Samtidig vil den nasjonale leverandørstyringen styrkes og 

leverandørene vil gis insentiver. Dette vil sannsynligvis kunne bedre leverandørenes evne til 

å tilpasse seg. Leverandørene av fastlegesystemer og PLO-systemer er relativt små, og har 

historisk vist at finansielle insentiver ikke er tilstrekkelig for å akselerere deres endringsevne. 

Konsekvensen av manglende endringsevne hos leverandørene er stor, ettersom dette vil 

påvirke både fremdrift og kostnader for implementering av mer avansert samhandling. Den 

største kostnadspåvirkningen vil imidlertid være på manglende funksjonell måloppnåelse. 

 Konsept 1 Konsept 2 

Sannsynlighet Trolig (3) Trolig (3) 

Konsekvens Stor (3) Stor (3) 

 
 

R7 Endringsmotstand blant helsepersonell å ta i bruk nye løsninger som ikke i 

tilstrekkelig grad understøtter deres behov for arbeidsverktøy 

 
Helsepersonell har gjennom behovsanalysen understreket viktigheten av at arbeidsverktøyet 
deres knyttet til journalføring og administrasjon ikke står i veien for kvaliteten i møte med 
pasienter og pårørende og ytelse av helsehjelp. Derfor er løsninger som innebærer at 
helsepersonell må forholde seg til flere arbeidsflater, med flere innlogginger ikke å 
foretrekke. 
 
Sannsynligheten for endringsmotstand i konsept 1 er vurdert til mulig. Dette vil avhenge av 

hvordan leverandørene av endepunktsløsninger vil implementere nye 

samhandlingsløsninger i arbeidsflyten. I konsept 2 vil mange helsepersonell oppleve at de 
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må forholde seg til flere arbeidsflater. Erfaringsmessig (eks. Kjernejournal) viser at det lang 

tid å få slike løsninger utbredt og tatt i bruk av helsepersonell. 

Konsekvensen av at løsningene ikke blir tatt i bruk er vurdert til stor i begge konseptene. 
 

 Konsept 1 Konsept 2 

Sannsynlighet Mulig (2) Svært høy (4) 

Konsekvens Stor (3) Stor (3) 

 
 

R8 Manglende leveranser knyttet til konseptet for samhandling med helsepersonell 

som ikke omfattes av tiltaket 

 

Denne risikoen vil adressere leverandørmarkedets evne til å respondere til behovet for 
endringsevne i de nasjonale samhandlingsløsningene. 
 
Konsept 1 baserer seg på å gjenbruke og videreutvikle eksisterende samhandlingsløsninger 
eller ved å oppgradere løsningene til nyere teknologi med ønsket samhandlingsevne. 
Sannsynligheten for at ikke nye samhandlingsstandarder ikke kan understøttes fremover er i 
konsept 1 derfor vurdert til lav.  
 
Konsept 2 baserer seg på at det etableres del-journalløsninger nasjonalt. Dette kan f.eks 
være på enkelte informasjonsområder (legemidler, kritisk informasjon, henvisninger), eller for 
enkelte forløp (svangerskap, kreft, asylsøkere). Konseptet understøttes i liten grad av 
leverandørmarkedet, og vi har foreløpig ikke sett noen steder der dette er et konsept som har 
vært bærende for nasjonal samhandling. 
 
Konsekvensen av mangelfull respons fra leverandørmarkedet vil være stor i konsept 1, mens 
i konsept 2 er vurderingen at konsekvensen er svært alvorlig. 
 

 Konsept 1 Konsept 2 

Sannsynlighet Lite (1) Svært høy (4) 

Konsekvens Stor (3) Svært alvorlig 

(4) 

 
 

R9 Kommuner, fastleger og avtalespesialister i region Midt-Norge velger ikke å bruke 

Helseplattformen 

 

Helseplattformen er fortsatt i anskaffelse av ny løsning. Det er fortsatt mulig at kommuner, 

fastleger og avtalespesialister i regionen velger ikke å ta i bruk Helseplattformen. 

Konsekvensen er vurdert til lav ettersom disse aktørene vil fortsette med tilsvarende 

systemer som aktører i de andre regionene. 

 Konsept 1 Konsept 2 

Sannsynlighet Mulig (2) Mulig (2) 
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Konsekvens Lav (1) Lav (1) 

 

R10 Spesialisthelsetjenesten i Nord, Sør-Øst og Vest klarer ikke å samordne 

EPJ/PAS-utviklingen 

 

En samordning av EPJ/PAS-utviklingen er viktig for å redusere arbeidet og kompleksiteten 

med å etablere nye nasjonale samhandlingsløsninger. Dette gjelder både mht teknisk 

interoperabilitet (hvilke tekniske grensesnitt som skal benyttes), semantisk interoperabilitet 

(hvilke standarder på kodeverk, terminologier og informasjonsmodeller som skal benyttes) og 

organisatorisk interoperabilitet (hvordan samhandling skal foregår i ulike kliniske prosesser). 

Komparativ analyse av de regionale helseforetakene på IKT-området (4) viser til at de tre 

helseregionene har styrket samarbeidet om modernisering av EPJ/PAS, men at det fortsatt 

er utfordringer knyttet til dette. EPJ/PAS-området omfatter i tillegg til selve kjerneløsningen 

(DIPS Arena) også kurveløsningene og medikasjonsløsninger, der det er valgt ulike 

løsninger på tvers av regionene. Det er vurdert som lite sannsynlig at helseregionene vil 

kunne samordne utviklingen på det totale EPJ/PAS-området, hvilket gjør at vi vurderer 

risikoen for trolig.  

Konsekvensen for konseptene vil være stor, ettersom manglende samordning vil kunne 

innebære redusert fremdrift og økte kostnader for å etablere samhandlingsløsningene. 

 Konsept 1 Konsept 2 

Sannsynlighet Trolig (3) Trolig (3) 

Konsekvens Stor (3) Stor (3) 

 

R11 Spesialisthelsetjenesten i Nord, Sør-Øst og Vest klarer ikke å realisere et felles 

knutepunkt for samhandling med nasjonale løsninger 

 

Spesialisthelsetjenesten i Nord, Sør-Øst og Vest har uttrykket intensjon om å etablere et 

felles knutepunkt for samhandling med nasjonale løsninger. Dette er en forlengelse av å 

samordne EPJ/PAS-utviklingen, og skal redusere kompleksiteten i forbindelse med 

implementering av nasjonale løsninger.  

Det er vår forståelse at det foreløpig ikke ligger planer for å vurdere hvordan "et felles 

grensesnitt" potensielt skal kunne realiseres. Vi ser det som trolig for at dette ikke blir 

implementert innen den neste 3-5 årsperioden. Konsekvensen for konseptene i denne 

gruppen er imidlertid vurdert til middels, da det vil bety noe mer ressursbruk for å forhold til 

flere aktører i stedet for 1. 

 Konsept 1 Konsept 2 

Sannsynlighet Trolig (3) Trolig (3) 

Konsekvens Middels (2) Middels (2) 
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R12 Spesialisthelsetjenesten i Nord, Sør-Øst og Vest klarer ikke å inkludere 

avtalespesialistene i sine strategier 

 
Det foreligger foreløpig ingen strategier som har beskrevet at avtalespesialistene vil tilbys 

funksjonalitet gjennom helseregionenes EPJ/PAS-løsninger. Konsekvensen for konseptene i 

denne gruppen er imidlertid vurdert til middels, da det vil bety noe mer ressursbruk for å 

forhold til flere aktører i stedet for 1. 

 

 Konsept 1 Konsept 2 

Sannsynlighet Trolig (3) Trolig (3) 

Konsekvens Middels (2) Middels (2) 

 

5.3.2.2 Samlet vurdering av gjennomføringsrisiko for konseptene i gruppen 

Følgende risikomatriser oppsummerer risikovurderingene for konseptene i denne gruppen. 

Konsept 1: Driftsprofesjonalisering og nasjonal 

leverandørstyring 

 Konsept 2. Nasjonale del-journalløsninger 
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Konsept 1 er vurdert til å ha lavere risiko enn konsept 2. Det som skiller konseptene er 

først og fremst risikoen knyttet til å etablere del-journalløsninger. Slike løsninger vil gi flere 

arbeidsflater for helsepersonell. Det er vår vurdering at flere kommuner vil være 

avventende til å ta i bruk denne type løsninger fordi dett øker kompleksiteten for 

helsepersonell. 
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5.3.3 Kostnader for gruppe 1 

Regulatoriske oppgaver 

Begge konseptene vil kreve at det legges mye mer arbeid i helsefaglig utvikling og 

standardisering enn i dagens situasjon for å få større grad av felles praksis. Det er vurdert at 

kostnadene blir noe høyere i konsept 2 ettersom det skal realiseres del-journalløsningene. 

Arbeidet med terminologi og kodeverk standardisering blir omfattende i begge konseptene 

siden det er mange ulike løsninger som skal samhandle. I konsept 2 vil innføring av del-

journaler stiller særlige krav til felles terminologi i løsningene. 

Teknisk standardisering blir noe mer omfattende i begge konseptene enn i dagens situasjon 

siden det er mange ulike løsninger som skal samhandle. 

Kostnadskomponent Konsept 1 Konsept 2 

1. Regulatoriske oppgaver   

• Helsefaglig utvikling og 

standardisering 
  

• Terminologi- og 

kodeverkstandardisering 
  

• Teknisk standardisering   

 

3A. Kjerneløsninger (investering) 

Det vil ikke foretas investeringer i nasjonal kommunal løsning i noen av konseptene. Det vil 

imidlertid kreves vesentlige investeringer både hos kommunene og fastlegene for å tilpasse 

seg høyere krav til funksjonalitet og samhandlingsevne. For flere av aktørene vil situasjonen 

være at dagens EPJ/PAS-kontrakter går ut og at de vil være nødt å reinvestere. Denne 

kostnaden blir vurdert under 3C Endepunktsløsninger investeringer. 

I begge konseptene vil det være nødvendig med tilleggsinvesteringer for å styrke nasjonal 

samhandlingsplattform utover det som er beskrevet i null-alternativet. I konsept 2 vil det 

høyst sannsynlig være nødvendig med å nyanskaffe en plattform for å kunne realisere del-

journalløsninger. 

Kostnadskomponenter Konsept 1 Konsept 2 

3A. Kjerneløsninger  
(investering)   

• Nasjonal løsning for 

kommunale helse- og 

omsorgstjenester 

  

• Felles grunnmur for digitale 

tjenester 
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3B. Kjerneløsninger FDVU 

Kostnader til forvaltning og drift blir noe større enn i dag i begge konseptene på grunn av 

økte krav til robuste løsninger og ny funksjonalitet. I konsept 2 vil sannsynligvis kostnadene 

være høyere enn i konsept 1 som følge av innføringen av del-journalløsninger. 

Kostnader til FDVU av nasjonale samhandlingskomponenter øker på grunn av flere tjenester 

og økt bruk.  

Kostnadskomponenter Konsept 1 Konsept 2 

3B. Kjerneløsninger FDVU 
  

• Nasjonal løsning for 

kommunale helse- og 

omsorgstjenester 

  

• Felles grunnmur for digitale 

tjenester 
  

 

3C. Endepunktsløsninger investeringer 

I begge konseptene vil det kreves vesentlige investeringer både hos kommunene og 

fastlegene for å tilpasse seg høyere krav til funksjonalitet og samhandlingsevne. For flere av 

aktørene vil situasjonen være at dagens EPJ/PAS-kontrakter går ut og at de vil være nødt å 

reinvestere.  

I begge konsepter vil det kreves høyere investeringer til å forbedre samhandlingsevnen i 

kommunenes og fastlegenes kommunikasjonsløsninger.  

De økte kravene til funksjonalitet og samhandling vil medføre at det vil kreves økte kostnader 

til kontinuerlig opplæring av helsepersonell. 

Kostnadskomponenter Konsept 1 Konsept 2 

3C. Endepunktsløsninger 

investeringer   

• Tilpasning av 

endepunktsløsninger hos 

kommuner og fastleger 

  

• Endepunktenes 

kommunikasjonsløsninger 
  

• Innføring   
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3D. Endepunktsløsninger FDVU 

For begge konseptene vil kravene for økt funksjonalitet, økt tilgjengelighet medføre at 

kostnadene til drift og vedlikehold av endepunktsløsninger vil øke noe fra dagens situasjon 

Kostnadskomponenter Konsept 1 Konsept 2 

3D. Endepunktsløsninger 

FDVU    

• Drift og vedlikehold av 

endepunktsløsninger hos 

kommuner og fastleger 

  

 

Oppsummering av kostnadsevaluering for konseptene i gruppe 1 

Følgende tabell oppsummerer kostnadsevalueringen av konseptene i gruppe 1. 

Kostnadskomponenter Konsept 1 Konsept 2 

1. Regulatoriske oppgaver 
  

3A. Kjerneløsninger 

(investering) 
  

3B. Kjerneløsninger FDVU 
  

3C. Endepunktsløsninger 

investeringer 
  

3D. Endepunktsløsninger 

FDVU   

 

 

 

 

  

Det må forventes økte kostnader i begge konseptene som følge av økte krav til 

funksjonalitet og samhandlingsevne i endepunktsløsningene hos både kommuner 

og fastleger. Det må også beregnes at mange av aktørene vil være nødt å 

reinvestere i nye EPJ/PAS som følge av de økte kravene, nye behov og at 

eksisterende kontrakter går ut. Konsept 2 er vurdert som dyrere enn konsept 1, 

primært på grunn av investeringer i del-journalløsninger og større krav til 

systemintegrasjon. 
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5.3.4 Samlet evaluering og anbefaling 

Ingen av konseptene i denne gruppen oppfyller fullt ut kravene som er definert for tiltaket. 

Konseptene innebærer en inkrementell utvikling av dagens løsninger og leverandører. Det 

som kan endre dagens leverandørmarked er om leverandørene av EPJ/PAS i 

spesialisthelsetjenesten velger å gå inn i markedet for kommunal helse- og omsorgstjeneste. 

I tillegg kan økt samarbeid mellom kommuner drive frem nye leverandørstrukturer. 

Konsept 1 er vurdert til å ha lavere risiko enn konsept 2. Det som skiller konseptene er først 

og fremst risikoen knyttet til å etablere del-journalløsninger. Slike løsninger vil gi flere 

arbeidsflater for helsepersonell. Det er vår vurdering at flere kommuner vil være avventende 

til å ta i bruk denne type løsninger fordi det øker kompleksiteten for helsepersonell. 

Det må forventes økte kostnader i begge konseptene som følge av økte krav til funksjonalitet 

og samhandlingsevne i endepunktsløsningene hos både kommuner og fastleger. Det må 

også beregnes at mange av aktørene vil være nødt å reinvestere i nye EPJ/PAS som følge 

av de økte kravene, nye behov og at eksisterende kontrakter går ut. Konsept 2 er vurdert 

som dyrere enn konsept 1, primært på grunn av investeringer i del-journalløsninger og større 

krav til systemintegrasjon.   

Konsept 1 anbefales videreført til alternativanalysen fra gruppe 1, mens konsept 2 forkastes 

fordi det innebærer høyere gjennomføringsrisiko og høyere kostnader enn konsept 1. 
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5.4 Evaluering av konsepter i gruppe 2: Nasjonal 

rammeavtale 

I denne gruppen av konsepter blir det gjennomført et nasjonalt tiltak for å anskaffe en 

nasjonal rammeavtale med to leverandører som hver for seg leverer en samlet løsning for 

kommunale helse- og omsorgstjenester. I tillegg etableres det nye nasjonale 

samhandlingsløsninger for å bedre samhandlingen innenfor kommunen og mellom 

forvaltningsnivåene. 

I konsept 3 er det frivillig for alle kommuner å implementere løsningen fra en av 

rammeavtalens leverandører, mens i konsept 4 er det obligatorisk.  

5.4.1 Oppfyllelse av krav for gruppe 2 

Krav 1: Tiltaket skal gi ansatte i kommunal helse- og omsorgstjenester mer effektive 

løsninger for ytelse, dokumentasjon og administrasjon av helsehjelp 

Konsept 3 innebærer et tilbud til aktørene om å ta i bruk kjernesystemer som tilfredsstiller 

funksjonelle og forvaltningsmessige krav for å understøtte effektivitet i dokumentasjon og 

administrasjon av helsehjelp. Det forutsettes at markedet kan tilby slike løsninger. Imidlertid 

er det å forvente at større deler av dagens kjerneløsninger og lokal databehandling 

videreføres, og at innfasingen mot et metningspunkt vil strekke seg utover tiltakets 

realiseringsperiode. Digital samhandling mellom aktørene i kommunehelsetjenesten må 

derfor i stor grad fortsatt løses gjennom integrasjon og samhandlingsløsninger. Dette vil 

være krevende i et såpass fragmentert systemlandskap, men redusert kompleksitet 

sammenlignet med konseptgruppe 1. 

Konsept 4 innebærer at helsepersonell i kommunene tar i bruk kjernesystemer som 

tilfredsstiller funksjonelle og forvaltningsmessige krav for å understøtte effektivitet i 

dokumentasjon og administrasjon av helsehjelp. Det forutsettes at markedet kan tilby slike 

løsninger. Konseptet innebærer at aktører som velger samme kjernesystem på 

rammeavtalen, gjennom et samarbeid om databehandlingsansvar kan kommunisere ved 

bruk av funksjonaliteten som følger med systemet. For aktører som må kommunisere på 

tvers av ulike systemer på rammeavtalen må gjøre dette gjennom integrasjon og 

samhandlingsløsninger, noe som innebærer kommunikasjon med vesentlig mindre rik 

funksjonalitet enn for de som kommuniserer i en felles løsning. Likevel kan en forvente god 

skalering av integrasjonene på grunn av den sterkt sentraliserte databehandlingen.  

Konsept 4 vil ha høyere oppfyllelse av dette kravet sammenlignet med konsept 3. 

 Vurdering 

Konsept 3  Middels god forbedring sammenlignet med dagens situasjon 

Konsept 4  Mye bedre enn dagens situasjon 

 

Krav 2: Tiltaket skal legge til rette for effektiv samhandling mellom den kommunale 

helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten 

Digital samhandling mellom aktørene i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten 

må løses gjennom integrasjon og samhandlingsløsninger. I konsept 3 vil en del av de 

samme hovedutfordringene med integrasjon videreføres. På grunn av et stort antall lokale 
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systemer, riktignok redusert fra dagens situasjon, vil det fortsatt være vanskelig å skalere ut 

nye samhandlingsløsninger i et større omfang innenfor tiltakets realiseringstid. 

Konsept 4 innebærer en sterk sentralisering av databehandlingen for kjernesystemer, samt 

sterk leverandørstyring for alle kjernesystemer. Forvaltningsmessig ligger forholdene også til 

rette for enklere og dypere integrasjoner med spesialisthelsetjenesten. 

Konsept 4 vil ha høyere oppfyllelse av dette kravet sammenlignet med konsept 3. 

Konsept 3  
Vil gi noe og inkrementell forbedring sammenlignet med dagens 

situasjon 

Konsept 4  Middels god forbedring sammenlignet med dagens situasjon 

 

Krav 3: Tiltaket skal gi innbyggere mulighet til å involveres i prosesser og 

beslutninger om egen helse 

Funksjonalitet for å dekke krav til innbyggertjenester skal dekkes av løsningene på 

rammeavtalen. 

Siden konsept 3 innebærer en grad av videreføring av eksisterende kjerneløsninger i tillegg 

til de nye løsningene over rammeavtalene, vil det være behov for videreutvikling i systemene 

som videreføres. Innbyggeren vil kunne komme i en situasjon hvor vedkommende må 

forholde seg til innbyggertjenester i ulike brukerflater. 

I konsept 4 er sannsynligheten for at innbyggeren må forholde seg til flere brukerflater 

mindre enn i konsept 3, fordi antallet kjernesystemer er redusert. I tillegg er 

skaleringsutfordringer redusert gjennom sentralisert databehandling. 

Konsept 4 vil ha høyere oppfyllelse av dette kravet sammenlignet med konsept 3. 

Konsept 3  
Vil gi noe og inkrementell forbedring sammenlignet med dagens 

situasjon 

Konsept 4  Middels god forbedring sammenlignet med dagens situasjon 

 

Krav 5: Tiltaket skal ivareta innbyggernes rettigheter knyttet til personvern 

Funksjonalitet for innebygd personvern skal inngå i løsninger over rammeavtalen. 

I konsept 3 vil en del av eksisterende kjernesystemer videreføres. Disse løsningene støtter 

ikke kravene til innebygd personvern. Det er heller ikke påkrevd. Det antas å være urealistisk 

å skulle bygge om disse systemene til å støtte innebygd personvern som en del av den 

fortløpende videreutviklingen av disse. 

I konsept 4 skal alle løsningene støtte innebygd personvern. 

Konsept 4 vil ha høyere oppfyllelse av dette kravet sammenlignet med konsept 3. 

Konsept 3  Middels god forbedring sammenlignet med dagens situasjon 

Konsept 4  Mye bedre enn dagens situasjon 
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Krav 6: Tiltaket skal gi mer effektiv tilgang til relevante data fra den kommunale helse- 

og omsorgstjenesten 

I konsept 3 legges det opp til et større mangfold av løsninger. Det innebærer 

skaleringsutfordringer når ny innrapportering skal rulles ut. 

Den sentraliserte databehandlingen og reduserte antall kjerneløsninger i konsept 4 bidrar i 

stor grad til å redusere skaleringsutfordringer.  

Konsept 4 vil ha høyere oppfyllelse av dette kravet sammenlignet med konsept 3. 

Konsept 3  Middels god forbedring sammenlignet med dagens situasjon 

Konsept 4  Mye bedre enn dagens situasjon 

 

Krav 7: Tiltaket skal legge til rette for bruk av velferdsteknologi og samhandling med 

øvrige aktører 

Den nasjonale strategien er å integrere velferdsteknologiutstyr via et nasjonalt 

integrasjonsknutepunkt. For konsept 3 innebærer det at det vil være et stort antall 

integrasjoner hvor det for videreførte systemer også er behov for å utvikle 

brukerfunksjonalitet. I tillegg kan det være behov for å etablere et felles register for å kunne 

dele velferdsteknologiske data mellom kjernesystemer. 

I konsept 4 vil det bare være systemer på rammeavtalen som skal integreres med det 

nasjonale knutepunktet. Deling av velferdsteknologiske data kan skje uten at det etableres et 

nasjonalt register. 

Konsept 4 vil ha høyere oppfyllelse av dette kravet sammenlignet med konsept 3. 

Konsept 3  Middels god forbedring sammenlignet med dagens situasjon 

Konsept 4  Mye bedre enn dagens situasjon 

 

Krav 8: Tiltaket skal ta høyde for strukturelle endringer (organisering, ansvarsdeling) 

Ved endringer i kommunestrukturen vil det være enklere å gjennomføre nødvendige fusjoner 

og fisjoner i løsninger over rammeavtalen på grunn av enklere migrering gjennom sentralisert 

databehandling og på grunn av standardisering ved overgang til disse løsningene. Konsept 4 

vil derfor oppfylle kravet i større grad enn konsept 3. 

Med samme begrunnelse vil endringer i organiseringen på tvers av forvaltningsnivåene være 

lettere å gjennomføre i konsept 4.  

Konsept 3  Middels god forbedring sammenlignet med dagens situasjon 

Konsept 4  Mye bedre enn dagens situasjon 
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Oppsummering av vurdering av oppfyllelse av krav 

Følgende tabell oppsummerer vurderingen av konseptene i gruppe 1. 

Overordnede krav avledet av samfunns- og effektmål Konsept 3 Konsept 4 

1. 

Tiltaket skal gi ansatte i kommunal helse- og 

omsorgstjenester mer effektive løsninger for ytelse, 

dokumentasjon og administrasjon av helsehjelp 
  

2. 

Tiltaket skal legge til rette for effektiv samhandling 

mellom den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten 
  

3. 
Tiltaket skal gi innbyggere mulighet til å involveres i 

prosesser og beslutninger om egen helse    

5. 
Tiltaket skal ivareta innbyggernes rettigheter knyttet 

til personvern   

6. 
Tiltaket skal gi mer effektiv tilgang til relevante data 

fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten   

7.  

Tiltaket skal legge til rette for bruk av 

velferdsteknologi og samhandling med øvrige 

aktører 
  

Krav utledet av andre viktige behov   

8. Tiltaket skal ta høyde for strukturelle endringer 

(organisering, ansvarsdeling)   

 

 
 

  

Ingen av konseptene i denne gruppen oppfyller fullt ut kravene som er definert for 

tiltaket. Konsept 4 gir høyere kravoppnåelse enn konsept 3. Dette skyldes primært 

at konsept 3 innebærer at det vil være frivillig for aktørene å gjøre avrop på 

rammeavtalene. Det kan vurderes å forsterke effekten av konsept 4 ved å stille krav 

til at fastleger som er selvstendig næringsdrivende må velge den samme løsningen 

som kommunen. 
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5.4.2 Gjennomføringsrisiko for gruppe 2 

I dette avsnittet gjennomføres det en risikovurdering av konseptene i gruppe 2. Som følge av 

risikovurderingen identifiseres det tiltak som bør iverksettes både på kort og mellomlangsikt. 

Disse tiltakene danner grunnlaget for videre detaljering av konseptet i alternativanalysen for 

det konseptet som blir videreført. 

5.4.2.1 Risikobeskrivelse 

Her følger en beskrivelse av alle risikopunktene som er relevante for gjennomføringen for 

konseptene i prosjektet. Konseptene er behandlet sammen, men det er tydelig hvis 

vurderingene på henholdsvis sannsynlighet og konsekvens er forskjellig for konseptene. 

Risikokategori: Juridisk endringsbehov og realisme 

R1 Behov for etablering av nytt rettsgrunnlag for en nasjonal journal eller 

rettsgrunnlag for pålegg om valg av løsning påvirker fremdriften og/eller 

utformingen ved realiseringen av konseptet. 

 

Begge konseptene vil ha behov for regelverksendringer. Konseptene medfører at man må ha 

hjemmel for å innføre en nasjonal kommunal løsning, og stille krav om at denne skal 

benyttes for kommunale helse- og omsorgstjenester.  Konsept 3 kan være mer krevende å 

realisere innenfor rammene av konkurranseretten, men dette vil vurderes nærmere i 

alternativanalysen hvis dette konseptet blir tatt med videre. 

Det er en moderat sannsynlighet for at ikke nødvendige regelverksendringer går gjennom, da 

dette er omfattende endringer i forhold til dagens situasjon. Samtidig har det vært en stor 

tverrpolitisk enighet om å gjennomføre tiltak for å realisere én innbygger – én journal.  

Konsekvensen av at risikoen slår til er svært høy da konseptene ikke kan realiseres, fordi 

man ikke har nødvendig rettsgrunnlag for å gjennomføre konseptene. 

I alternativanalysen bør det vurderes hvorvidt regelverksendringene lar seg gjennomføre 

innen beslutningspunktet. 

 Konsept 3 Konsept 4 

Sannsynlighet Mulig (2) Mulig (2) 

Konsekvens Alvorlig (4) Alvorlig (4) 

 

Risikokategori: Styringsrisiko 

R2 Manglende tilslutninger i kommunene til foreslåtte omfang, finansieringsmodell 

og gjennomføringsstrategi 

 

I rammeavtalen settes det krav til at løsningen innehar funksjonalitet som tilsvarer et tredje-

generasjons EPJ-system. I tillegg vil samhandlingen styrkes. Slike løft vil kreve vesentlige 

investeringer. Det er en moderat sannsynlighet for at mange kommuner vil være avventende 

til å gjøre de nødvendige. Samtidig har mange kommuner signalisert at de har eller snart vil 

ha behov for å gjøre investeringer i ny journalløsning og det vil trolig være dyrere om hver 

kommune eller kommunegruppe skal gjøre dette på egen hånd. 



Mulighetsstudien – Nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste 

[Rapportnummer]  56 

 

Konsekvensen av at kommunene avventer beslutninger og investeringer vil være stor for 

konsept 4 ettersom det konseptet forutsetter at dagens kjerneløsninger fases ut og benytter 

leverandører på rammeavtalen. Konseptene vil kunne gjennomføres selv om en del (mindre) 

kommuner er avventende til å bli med. 

 Konsept 3 Konsept 4 

Sannsynlighet Mulig (2) Mulig (2) 

Konsekvens Middels (2) Stor (3) 

 

 

R3 Manglende mulighet til å inkludere fastlegene i tiltaket (enten gjennom å følge 

standarder eller bruke felles løsning) 

 

For begge konseptene vil rammeavtalen vil man ta høyde for at nødvendig funksjonalitet for 

fastlegene er inkludert som en del av konseptet. I konsept 3 vil fastlegene kunne gjøre et 

selvstendig valg om de skal ta i bruk løsningen, mens i konsept 4 forutsettes det at alle 

fastlegene er med. I konsept 3 vurderes det som høy sannsynlighet for at mange fastleger vil 

være avventende til å ta i bruk den nye løsningen selv om muligheten er tilstede.  

I konsept 4 er risikoen knyttet til beslutningspunktet. Det er trolig at fastlegene ikke vil 

akseptere å inngå som en avtale part i de nye rammeavtalene.  

I konsept 3 vurderes det som middels konsekvens dersom fastlegene ikke blir med, siden det 

er lagt opp til at det skal være frivillig for fastlegene, og det er lagt opp til at en del av 

fastlegene kan fortsette med eksisterende løsninger. Konsekvensen av at fastlegene ikke blir 

med på konsept 4 er alvorlig, da konseptet ikke lar seg gjennomføre uten fastlegene.  

 Konsept 3 Konsept 4 

Sannsynlighet Trolig (3) Trolig (3) 

Konsekvens Middels (2) Alvorlig (4) 

 

R4 Manglende etterlevelse i endepunktene av nye standarder for samhandling 

 

For konsept 4 vil det være lite sannsynlig at man ikke klarer å etterleve krav til nye 

standarder for samhandling da dette vil kravstilles i rammeavtalen. Rammeavtalen vil også 

dekke krav rundt fremtidige etterlevelse av nye standarder. I konsept 3 hvor systemlandskap 

vil være mer omfattende, med videreføring av dagens leverandør pluss leverandører på 

rammeavtale, vil det være høyere sannsynlighet for mangelfull etterlevelsen av nye 

standarder. Denne vurderingen baseres på antallet aktører, og erfaringer med etterlevelse i 

dagens marked. 

Konsekvensen av manglende endringsevne hos leverandørene er stor, ettersom dette vil 

påvirke både fremdrift og kostnader for implementering av mer avansert samhandling. Den 

største kostnadspåvirkningen vil imidlertid være på manglende funksjonell måloppnåelse. 
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 Konsept 3 Konsept 4 

Sannsynlighet Mulig (2) Lite (1) 

Konsekvens Stor (3) Stor (3) 

 

R5 Mangelfull kapasitet og kompetanse blant helsepersonell i kommunal helse- og 

omsorgstjeneste til å delta i helsefaglig utvikling og standardisering 

 
Krav til løsninger på rammeavtalen vil medføre et betydelig løft dagens løsninger, da det 

forutsettes at løsningene vil ha funksjonalitet som tilsvarer et trede-generasjons EPJ-system. 

Det kan forventes at både nasjonale og internasjonale aktører vil være interessert i å tilby en 

løsning, og det vil være et stort behov for å tilpasse løsningene. Det antas å være stor 

interesse for å delta, men det vil være mulig (2) at det vil bli utfordrende å få nok ressurs og 

arbeidet prioritert. Risikoen kan reduseres med å frikjøp av enkelt ressurs og bruk av andre 

sentrale ressurser som innehar den nødvendige kompetanse. 

Konsekvensen vil være at løsningene som tilbys på rammeavtalen ikke er godt nok tilpasset 

den helsefaglige utviklingen og standardiseringen. Det vil medføre at man ikke får utnyttet 

potensialet i løsningen, og mangelfull kvalitet og verdi av samhandlingen. 

 Konsept 3 Konsept 4 

Sannsynlighet Mulig (2) Mulig (2) 

Konsekvens Stor (3) Stor (3) 

Risikokategori: Implementeringsrisiko 

 

R6 Mangelfull respons fra leverandørmarkedet til å understøtte omfanget beskrevet 

for kjerneløsningen 

 
Anbudsprosessen til Helseplattformen, samt lignende prosjekter i andre land (f.eks Finland) 

har vist at det er stor interesse fra leverandørmarkedet i å levere denne type løsninger. I 

tillegg har disse konseptene et nasjonalt omfang som bør medføre en minst like stor 

interesse fra leverandørmarkedet. Det forventes at flere av dagens leverandører, enten som 

selvstendige leverandører eller i en form for samarbeid vil kunne støtte omfanget beskrevet 

for kjerneløsningen. Sannsynligheten er vurdert som liten i konsept 4, men noe høyere i 

konsept 3. Grunnen for at sannsynligheten er vurdert til mulig i konsept 3, er at en 

anskaffelse der det ikke forpliktes til et nivå for omsetning for leverandørene vil gjøre 

konkurransen svakere. 

Konsekvensen er alvorlig hvis det blir mangelfull respons fra leverandørmarkedet, da det 

ikke vil være leverandører som vil oppfylle kravene i rammeavtalen. 
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 Konsept 3 Konsept 4 

Sannsynlighet Mulig (2) Lite (1) 

Konsekvens Alvorlig (4) Alvorlig (4) 

 
 

R7 Endringsmotstand blant helsepersonell å ta i bruk nye løsninger som ikke i 

tilstrekkelig grad understøtter deres behov for arbeidsverktøy 

 
Helsepersonell har gjennom behovsanalysen understreket viktigheten av at arbeidsverktøyet 
deres knyttet til journalføring og administrasjon ikke står i veien for kvaliteten i møte med 
pasienter og pårørende og ytelse av helsehjelp. Hvis løsningene som tilbys ikke tilstrekkelig 
grad understøtter deres behov vil det være endringsmotstand blant helsepersonell. 
Sannsynligheten er høyere blant fastlegene enn blant kommunens øvrige tjenester, basert 
på i hvilken grad man har uttrykt tilfredshet med dagens løsninger. 
 
Konsekvensen av at løsningene ikke blir tatt i bruk er vurdert til stor for konsept 4, og noe 
lavere for konsept 3 da man her vil videreføre flere av dagens løsninger. 
 

 Konsept 3 Konsept 4 

Sannsynlighet Trolig (3) Trolig (3) 

Konsekvens Middels (2) Stor (3) 

 
 

R8 Manglende leveranser knyttet til konseptet for samhandling med helsepersonell 

som ikke omfattes av tiltaket 

 
Denne risikoen vil adressere leverandørmarkedets evne til å respondere til behovet for 
endringsevne i de nasjonale samhandlingsløsningene. 
 
Usikkerheten rundt samhandling med andre aktørgrupper og håndtering av avtalespesialister 
(omhandlet i risiko R12) må sees i sammenheng med dette risikoelementet da det påvirker 
sannsynligheten. Sannsynligheten for at risikoen inntreffer er høyere for konsept 3 enn for 
konsept 4 som følge av systemlandskapet vil kreve mer av de nasjonale 
samhandlingsløsningene. 
 
Helsepersonell som omfattes av tiltaket blir relativt lite berørt av dette risikoelement, så 
konsekvensen er derfor vurdert til middels. Samhandlingen med disse gruppene kan løses 
med andre kompenserende tiltak, men mindre effekt og høyere kostnad. 
 

 Konsept 3 Konsept 4 

Sannsynlighet Trolig (3) Mulig (2) 

Konsekvens Middels (2) Middels (2) 
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R9 Kommuner, fastleger og avtalespesialister i region Midt-Norge velger ikke å bruke 

Helseplattformen 

 

Helseplattformen er fortsatt i anskaffelse av ny løsning. Det er fortsatt mulig at kommuner, 

fastleger og avtalespesialister i regionen velger ikke å ta i bruk Helseplattformen.  

Konsekvensen er vurdert til lav ettersom disse aktørene vil fortsette med tilsvarende 

systemer som aktører i de andre regionene. Rammeavtalen vil tilby opsjoner for kommuner i 

Midt-Norge. 

 Konsept 3 Konsept 4 

Sannsynlighet Lite (1) Lite (1) 

Konsekvens Lav (1) Lav (1) 

 

R10 Spesialisthelsetjenesten i Nord, Sør-Øst og Vest klarer ikke å samordne 

EPJ/PAS-utviklingen 

 

Komparativ analyse av de regionale helseforetakene på IKT-området (4) viser til at de tre 

helseregionene har styrket samarbeidet om modernisering av EPJ/PAS, men at det fortsatt 

er utfordringer knyttet til dette. EPJ/PAS-området omfatter i tillegg til selve kjerneløsningen 

(DIPS Arena) også kurveløsningene og medikasjonsløsninger, der det er valgt ulike 

løsninger på tvers av regionene. Det er vurdert som lite sannsynlig at helseregionene vil 

kunne samordne utviklingen på det totale EPJ/PAS-området, hvilket gjør at vi vurderer 

risikoen for trolig.  

Konsekvensen for konseptene vurderes til middel for konsept 4 og stor for konsept 3, 

ettersom manglende samordning vil kunne innebære redusert fremdrift og økte kostnader for 

å etablere samhandlingsløsningene. Konsept 3 er vurdert til høyere konsekvens som følge 

av et mer omfattende systemlandskap, som vil forsterke effektene. 

 Konsept 3 Konsept 4 

Sannsynlighet Trolig (3) Trolig (3) 

Konsekvens Høy (3) Middels (2) 

 
 

R11 Spesialisthelsetjenesten i Nord, Sør-Øst og Vest klarer ikke å realisere et felles 

knutepunkt for samhandling med nasjonale løsninger 

 

Spesialisthelsetjenesten i Nord, Sør-Øst og Vest har uttrykket intensjon om å etablere et 

felles knutepunkt for samhandling med nasjonale løsninger. Dette er en forlengelse av å 

samordne EPJ/PAS-utviklingen, og skal redusere kompleksiteten i forbindelse med 

implementering av nasjonale løsninger.  

Det er vår forståelse at det foreløpig ikke ligger planer for å vurdere hvordan "et felles 

grensesnitt" potensielt skal kunne realiseres. Vi ser det som trolig for at dette ikke blir 
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implementert innen den neste 3-5 årsperioden. Konsekvensen for konseptene i denne 

gruppen er imidlertid vurdert til middels, da det vil bety noe mer ressursbruk for å forhold til 

flere aktører i stedet for 1. 

 Konsept 3 Konsept 4 

Sannsynlighet Trolig (3) Trolig (3) 

Konsekvens Middels (2) Middels (2) 

 

R12 Spesialisthelsetjenesten i Nord, Sør-Øst og Vest klarer ikke å inkludere 

avtalespesialistene i sine strategier 

 
Det foreligger foreløpig ingen strategier som har beskrevet at avtalespesialistene vil tilbys 

funksjonalitet gjennom helseregionenes EPJ/PAS-løsninger. Konsekvensen for konsept 4 er 

vurdert til middels, da det vil bety noe mer ressursbruk for å forhold til flere aktører i stedet 

for 1. For konsept 3 er konsekvensen imidlertid vurdert til noe høyere som følge av at mer 

omfattende systemlandskap. 

 Konsept 3 Konsept 4 

Sannsynlighet Trolig (3) Trolig (3) 

Konsekvens Høy (3) Middels (2) 

5.4.2.2 Samlet vurdering av gjennomføringsrisiko for konseptene i gruppen 

Følgende risikomatriser oppsummerer risikovurderingene for konseptene i denne gruppen. 

Konsept 3: Frivillig avrop på nasjonal 

rammeavtale for kjerneløsning 

 Konsept 4: Obligatorisk avrop på nasjonal 

rammeavtale for kjerneløsning 
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Oppsummering av gjennomføringsrisiko for gruppe 2:  

Begge konseptene har en relativt høy risikoprofil, med generelt stor sannsynlighet for at 

halvparten av risikoelementene inntreffer og med potensielt middels til store 

konsekvenser. Det er ingen signifikant forskjell på gjennomføring-risikoprofilen for de to 

konseptene i gruppe 2. Den største forskjellen er knyttet til de risikoelementene som 

følger av at løsningen blir gjort til obligatorisk i konsept 4. Dette kan medføre at mange 

fastleger allerede i utgangspunktet stiller seg negative til å tre inn i en avtale. I tillegg vil 

en anskaffelse i konsept 3 der det ikke forpliktes for en omsetning for tilbyderne gjøre 

konkurransen svakere. For begge konseptene må det gjennomføres risikoreduserende 

tiltak for å sikre gjennomføringen. 
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5.4.3 Kostnader for gruppe 2 

Regulatoriske oppgaver 

For begge konseptene må det legges ned vesentlig arbeid i helsefaglig utvikling og 

standardisering for å få større grad av felles praksis både i løsningene som tilbys over 

rammeavtaler. I konsept 1 må dette arbeidet også omfatte eksisterende løsninger. 

Arbeidet med terminologi og kodeverk standardisering blir omfattende i begge konseptene. I 

konsept 1 vil det fortsatt være mange ulike løsninger som skal samhandle.  

Kostnadene til teknisk standardisering blir mer omfattende i konsept 1 siden det er mange 

ulike løsninger som skal samhandle. Forskjellen er vurdert til å være liten. 

Kostnadskomponent Konsept 3 Konsept 4 

1. Regulatoriske oppgaver   

• Helsefaglig utvikling og 

standardisering 
  

• Terminologi- og 

kodeverkstandardisering 
  

• Teknisk standardisering   

 

3A. Kjerneløsninger (investering) 

For begge konseptene vil det være høye investeringskostnader knyttet til anskaffelse, 

konfigurering og utvikling av nasjonale løsninger for kommunal helse- og omsorgstjeneste. 

Det er vurdert at kostnadene vil være noe høyere i konsept 3 ettersom det ikke vil være en 

nasjonal koordinering av når de ulike aktørene vil ta i bruk løsningene. 

I konsept 3 vil i tillegg kreves vesentlige investeringer hos de kommunene og fastlegene som 

velger å videreføre sine eksisterende løsninger for å tilpasse seg høyere krav til 

funksjonalitet og samhandlingsevne. Denne kostnaden blir vurdert under 3C 

Endepunktsløsninger investeringer. 

I begge konseptene vil det være nødvendig med tilleggsinvesteringer for å styrke nasjonal 

samhandlingsplattform utover det som er beskrevet i null-alternativet 

Kostnadskomponenter Konsept 3 Konsept 4 

3A. Kjerneløsninger  
(investering)   

• Nasjonal løsning for 

kommunale helse- og 

omsorgstjenester 

  

• Felles grunnmur for digitale 

tjenester 
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3B. Kjerneløsninger FDVU 

Kostnader til forvaltning og drift blir noe større enn i dag i begge konseptene på grunn av 

økte krav til robuste løsninger og ny funksjonalitet. I konsept 3 vil sannsynligvis kostnadene 

være noe høyere enn i konsept 4 som følge av at man opprettholder flere parallelle 

driftsløsninger og driftsorganisasjoner. 

Kostnader til FDVU av nasjonale samhandlingskomponenter øker på grunn av flere tjenester 

og økt bruk.  

Kostnadskomponenter Konsept 3 Konsept 4 

3B. Kjerneløsninger FDVU 
  

• Nasjonal løsning for 

kommunale helse- og 

omsorgstjenester 

  

• Felles grunnmur for digitale 

tjenester 
  

 

3C. Endepunktsløsninger investeringer 

Konsept 3 vil det kreves vesentlige investeringer hos de kommunene og fastlegene som 

velger ikke å benytte seg av rammeavtalen for å tilpasse seg høyere krav til funksjonalitet og 

samhandlingsevne. For flere av aktørene vil situasjonen være at dagens EPJ/PAS-kontrakter 

går ut og at de vil være nødt å reinvestere.  

I begge konsepter vil det kreves høyere investeringer til å forbedre samhandlingsevnen i 

kommunenes øvrige løsninger..  

Begge konseptene vil kreve vesentlig innsats til innføring av nye løsninger. 

Kostnadskomponenter Konsept 3 Konsept 4 

3C. Endepunktsløsninger 

investeringer   

• Tilpasning av 

endepunktsløsninger hos 

kommuner og fastleger 

  

• Endepunktenes 

kommunikasjonsløsninger 
  

• Innføring   
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3D. Endepunktsløsninger FDVU 

For begge konseptene vil de nye løsningene erstatte lokal drift og vedlikehold. Ettersom det 

vil ta noe lenger tid før alle aktørene migrerer til nye løsning i Konsept 3, er det vurdert at 

kostnadene blir noe høyere i dette konseptet. 

 

Kostnadskomponenter Konsept 3 Konsept 4 

3D. Endepunktsløsninger 

FDVU    

• Drift og vedlikehold av 

endepunktsløsninger hos 

kommuner og fastleger 

  

 

Oppsummering av kostnadsevaluering for konseptene i gruppe 2 

Følgende tabell oppsummerer kostnadsevalueringen av konseptene i gruppe 2. 

Kostnadskomponenter Konsept 3 Konsept 4 

1. Regulatoriske oppgaver 
  

3A. Kjerneløsninger 

(investering) 
  

3B. Kjerneløsninger FDVU 
  

3C. Endepunktsløsninger 

investeringer   

3D. Endepunktsløsninger 

FDVU   

 

 

 

  

Begge konseptene innebærer nyanskaffelse av nasjonal løsning for kommunal 

helse- og omsorgstjeneste. Vurderinger er at konsept 4 gir lavere totalkostnader, 

ettersom det vil være bruk av sterke virkemidler for å sørge for at aktørene benytter 

løsningene. I konsept 4 vil det være mulig å opprette et felles program som 

koordinerer konfigurering og innføring. 
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5.4.4 Samlet evaluering og anbefaling 

Ingen av konseptene i denne gruppen oppfyller fullt ut kravene som er definert for tiltaket. 

Konsept 4 gir høyere kravoppnåelse enn konsept 3. Dette skyldes primært at konsept 3 

innebærer at det vil være frivillig for aktørene å gjøre avrop på rammeavtalene. Det kan 

vurderes å forsterke effekten av konsept 4 ved å stille krav til at fastleger som er selvstendig 

næringsdrivende må velge den samme løsningen som kommunen. 

Begge konseptene har en relativt høy risikoprofil, med generelt stor sannsynlighet for at 

halvparten av risikoelementene inntreffer og med potensielt middels til store konsekvenser. 

Det er ingen signifikant forskjell på gjennomføring-risikoprofilen for de to konseptene i gruppe 

2. Den største forskjellen er knyttet til de risikoelementene som følger av at løsningen blir 

gjort til obligatorisk i konsept 4. Dette kan medføre at mange fastleger allerede i 

utgangspunktet stiller seg negative til å tre inn i en avtale. I tillegg vil en anskaffelse i konsept 

3 der det ikke forpliktes for en omsetning for tilbyderne gjøre konkurransen svakere. For 

begge konseptene må det gjennomføres risikoreduserende tiltak for å sikre 

gjennomføringen. 

Begge konseptene innebærer nyanskaffelse av nasjonal løsning for kommunal helse- og 

omsorgstjeneste. Vurderinger er at konsept 4 gir lavere totalkostnader, ettersom det vil være 

bruk av sterke virkemidler for å sørge for at aktørene benytter løsningene. I konsept 4 vil det 

være mulig å opprette et felles program som koordinerer konfigurering og innføring. 

Konsept 4 anbefales videreført til alternativanalysen fra gruppe 2, mens konsept 3 forkastes 

fordi det har lavere kravoppfyllelse enn konsept 4. 
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5.5 Evaluering av konsepter i gruppe 3: En nasjonal 

kjerneløsning  

I denne gruppen av konsepter blir det gjennomført et nasjonalt tiltak for anskaffelse, innføring 

og drift av en kjerneløsning for kommunale helse- og omsorgstjenester. Dagens 

kjerneløsninger fases ut og erstattes av en felles løsning.  

Fastleger som er selvstendig næringsdrivende vil i denne gruppen enten inngå i den 

nasjonale løsningen (konsept 6, 7 og 8) eller fortsette dagens praksis der de har et 

selvstendig ansvar for anskaffelse, innføring, videreutvikling, drift og forvaltning (konsept 5). 

5.5.1 Oppfyllelse av krav i gruppe 3 

Krav 1: Tiltaket skal gi ansatte i kommunal helse- og omsorgstjenester mer effektive 

løsninger for ytelse, dokumentasjon og administrasjon av helsehjelp  

Alle konseptene i gruppe 3 innebærer at helsepersonell i kommunene tar i bruk et felles 

kjernesystem som tilfredsstiller funksjonelle og forvaltningsmessige krav for å understøtte 

effektivitet i dokumentasjon og administrasjon av helsehjelp. Det forutsettes at markedet kan 

tilby en slik løsning. 

I konsept 5 er det imidlertid frivillig for selvstendig næringsdrivende fastleger, det vil si for ca. 

95% av de aktuelle fastlegene, å ta i bruk løsningen. Det kan innebære at ineffektive 

kjerneløsninger videreføres for denne gruppen. I hvilken grad konseptet oppfyller kravet vil 

avhenge av hvor stor andel fastleger som tar i bruk det felles kjernesystemet. 

Konsept 6, 7 og 8 innebærer at helsepersonell i kommunene (inkludert fastleger som er 

selvstendig næringsdrivende) tar i bruk et felles kjernesystem hvor ansatte kan gis tilgang til 

den informasjonen de har tjenstlig behov for.  

 Vurdering 

Konsept 5  Middels god forbedring sammenlignet med dagens situasjon 

Konsept 6  Oppfyller kravet 

Konsept 7  Oppfyller kravet 

Konsept 8  Oppfyller kravet 

 

Krav 2: Tiltaket skal legge til rette for effektiv samhandling mellom den kommunale 

helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten 

For tilgang til informasjonsgrunnlag fra spesialisthelsetjenesten må dette løses gjennom 

integrasjon og samhandlingsløsninger. Tilgangen og funksjonaliteten vil være vesentlig mer 

begrenset enn den vil være innenfor det kommunale kjernesystemet. Det er avhengigheter til 

forutsetninger i spesialisthelsetjenesten som ligger utenfor tiltakets omfang. 

Konseptene i gruppe 3 vil kun i en viss grad oppfylle kravene til effektiv samhandling med 

spesialisthelsetjenesten. Konsept 5 og 6 er samhandlingen basert på en noe styrket versjon 

av dagens samhandling, som definert i konsept 1. Funksjonaliteten i samhandlingen vil være 

lik i konsept 5 og konsept 6. De fundamentale problemene vil dermed i grove trekk være de 
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samme som i dag. For konsept 7 og 8 vil det være noe større kravoppfyllelse da noe mer av 

samhandlingen konsolideres inn i kjernesystemene. 

 Vurdering 

Konsept 5  Middels god forbedring sammenlignet med dagens situasjon 

Konsept 6  Middels god forbedring sammenlignet med dagens situasjon 

Konsept 7  Mye bedre enn dagens situasjon 

Konsept 8  Mye bedre enn dagens situasjon 

 

Krav 3: Tiltaket skal gi innbyggere mulighet til å involveres i prosesser og 

beslutninger om egen helse 

Alle konseptene bortsett fra konsept 5, vil i kunne understøtte en helhetlig 

kommunikasjonsløsning mot kommunal helse- og omsorgstjeneste. I Konsept 5 vil 

kravoppfyllelsen være betydelig lavere da fastlegene i stor grad er utenfor løsningen. 

Innbyggere vil dermed for denne delen av tjenesten ha en egen løsning som ikke er 

funksjonelt integrert med resten av den kommunale helse- og omsorgstjenesten. 

 Vurdering 

Konsept 5  Middels god forbedring sammenlignet med dagens situasjon 

Konsept 6  Mye bedre enn dagens situasjon 

Konsept 7  Mye bedre enn dagens situasjon 

Konsept 8  Mye bedre enn dagens situasjon 

 

Krav 5: Tiltaket skal ivareta innbyggernes rettigheter knyttet til personvern 

Funksjonalitet for innebygd personvern skal inngå i kjerneløsningen. 

I konsept 5 vil en del av fastlegenes kjernesystemer videreføres. Disse løsningene støtter 

ikke kravene til innebygd personvern. Det er heller ikke påkrevd. Det antas å være urealistisk 

å skulle bygge om disse systemene til å støtte innebygd personvern som en del av den 

fortløpende videreutviklingen av disse. 

Konsept 6,7 og 8 vil ha høyere oppfyllelse av dette kravet sammenlignet med konsept 5. 

 Vurdering 

Konsept 5  Middels god forbedring sammenlignet med dagens situasjon 

Konsept 6  Mye bedre enn dagens situasjon 

Konsept 7  Mye bedre enn dagens situasjon 
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Konsept 8  Mye bedre enn dagens situasjon 

Krav 6: Tiltaket skal gi mer effektiv tilgang til relevante data fra den kommunale helse- 

og omsorgstjenesten 

Kravet om mer effektiv tilgang til relevante data omhandler analyse og sekundærbruk. Alle 

konseptene i gruppe 3, bortsett fra konsept 5, vil i stor grad kunne oppfylle dette kravet. I en 

ny kjerneløsning er data i stor grad strukturert og godt organisert slik at uttrekk og analyse 

enkelt kan implementeres. 

I konsept 5 er en antatt stor andel av fastlegene utenfor løsningen. De vil dermed i stor 

utstrekning beholde sine eksisterende systemer. Informasjonen i dagens fastlegesystemer er 

ikke i stor grad strukturert og organisert for maskinell uttrekk og analyse. I tillegg vil det i 

konsept 5 være mange forskjellige instanser av fastlegesystemer (typisk for hvert legekontor) 

Dette tilsier at muligheten for effektiv tilgang til fastlegedataene er svært lav. Disse dataene 

er helt sentrale i forhold til totalanalyse av kommunal helse- og omsorgstjeneste. Fravær av 

disse dataene tilsier en lav kravoppfyllelse. 

 Vurdering 

Konsept 5  Middels god forbedring sammenlignet med dagens situasjon 

Konsept 6  Oppfyller kravet 

Konsept 7  Oppfyller kravet 

Konsept 8  Oppfyller kravet 

 

Krav 7: Tiltaket skal legge til rette for bruk av velferdsteknologi og samhandling med 

øvrige aktører 

I hovedsak vil alle konseptene i gruppe 3 i stor grad legge til rette for bruk av 

velferdsteknologi. Det er først og fremst innen Pleie- og omsorg at velferdsteknologien har 

størst relevans. Tilretteleggingen vil skje i form av felles infrastruktur og løsning for kobling 

mot blant annet responsløsning og nasjonalt knutepunkt. En mindre forskjell vil det likevel 

være knyttet til avstandsoppfølging fra fastlegene. I konsept vil en slik funksjonalitet være 

prisgitt de ulike leverandørene av fastlegesystemenes evne til å tilrettelegge for slik 

funksjonalitet. 

Samhandling med andre aktører vil i stor grad bli forenklet med en felles kjerneløsning. For 

samhandling med andre aktører fra fastlege vil det åpenbart være forskjeller knyttet til 

konsept 5 og de tre andre i gruppe 3. I konsept 5 vil det være langt vanskeligere å få til 

samhandling med andre aktørene for fastlegene enn i de andre konseptene. I konsept 6,7 og 

8 vil det eksempelvis være mulig å lage en, felles løsning mot hele oppgjørsområdet, i stedet 

for enkeltvise samhandlingsløsninger. 
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 Vurdering 

Konsept 5  Middels god forbedring sammenlignet med dagens situasjon 

Konsept 6  Mye bedre enn dagens situasjon 

Konsept 7  Mye bedre enn dagens situasjon 

Konsept 8  Mye bedre enn dagens situasjon 

 

Krav 8: Tiltaket skal ta høyde for strukturelle endringer (organisering, ansvarsdeling) 

Konsept 6. 7 og 8 legger til rette for strukturelle endringer innen kommunehelsetjenesten, det 

vil si innenfor prosjektets gitte rammer. Slike endringer vil kunne være endringer i 

kommunestrukturen og sammenslåinger, men også flytting av arbeidsoppgaver mellom de 

ulike delene av kommunehelsetjenesten. Alle dataen om pasientene og brukerne vil fortsatt 

ligge i samme løsning, mens ansvarsforholdene kan endre seg. I konsept 5 vil det være 

lavere kravoppfyllelse fordi fastlegene i større grad har sementert sine ansvarsoppgaver 

direkte i sine respektive systemer. Endringer i fastlegeordningen vil derfor kunne få langt 

større implikasjoner i konsept 5 enn de andre konseptene i gruppe 3.  

Endinger på tvers av hele helse- og omsorgstjenesten vil ikke kunne absorberes smertefritt 

av noen av tiltakene. En flytting av eksempelvis fastlegenes, eller avtalespesialistenes 

organisatoriske tilknytning vil kunne få betydelig implikasjoner på løsningen. Ingen av 

konseptene er godt egnet for å takle slike endringer. 

 Vurdering 

Konsept 5  Middels god forbedring sammenlignet med dagens situasjon 

Konsept 6  Mye bedre enn dagens situasjon 

Konsept 7  Mye bedre enn dagens situasjon 

Konsept 8  Mye bedre enn dagens situasjon 
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Oppsummering av vurdering av oppfyllelse av krav 

Følgende tabell oppsummerer vurderingen av konseptene i gruppe 1. 

Overordnede krav avledet av samfunns- 

og effektmål 
Konsept 5 Konsept 6 Konsept 7 Konsept 8 

1. 

Tiltaket skal gi ansatte i kommunal 

helse- og omsorgstjenester mer 

effektive løsninger for ytelse, 

dokumentasjon og administrasjon av 

helsehjelp 

    

2. 

Tiltaket skal legge til rette for effektiv 

samhandling mellom den kommunale 

helse- og omsorgstjenesten og 

spesialisthelsetjenesten 

    

3. 

Tiltaket skal gi innbyggere mulighet til 

å involveres i prosesser og 

beslutninger om egen helse  
    

5. 
Tiltaket skal ivareta innbyggernes 

rettigheter knyttet til personvern     

6. 

Tiltaket skal gi mer effektiv tilgang til 

relevante data fra den kommunale 

helse- og omsorgstjenesten 
    

7.  

Tiltaket skal legge til rette for bruk av 

velferdsteknologi og samhandling 

med øvrige aktører 
    

Krav utledet av andre viktige behov     

8. Tiltaket skal ta høyde for strukturelle 

endringer (organisering, 

ansvarsdeling) 
    

 

 
 

5.5.2 Gjennomføringsrisiko for gruppe 3 

I dette avsnittet gjennomføres det en risikovurdering av konseptene i gruppe 3. Som følge av 

risikovurderingen identifiseres det tiltak som bør iverksettes både på kort og mellomlangsikt. 

Ingen av konseptene oppfyller alle kravene fullt ut. Det er spesielt krav 2 (Tiltaket 

skal legge til rette for effektiv samhandling mellom den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten) og krav 3 (Tiltaket skal gi innbyggere 

mulighet til å involveres i prosesser og beslutninger om egen helse) som vil være 

utfordrende å realisere når samhandling mellom store helsepersonellgrupper må 

foregå gjennom meldingsutveksling, datadeling og dokumentdeling. Konseptene 7 

og 8 er de som gir høyest kravoppnåelse. Konsept 5 gir lavest kravoppnåelse. Dette 

skyldes primært at det er frivillig for fastleger som er selvstendig næringsdrivende å 

bruke felles nasjonal løsning. For disse vil samhandling med alle andre aktører 

fortsatt basere seg på de løsningene som ligger som en del av null-alternativet. 

Konsept 6 skiller seg i praksis lite fra konsept 7, og kan ses på som et steg mot 

konsept 7. 
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Disse tiltakene danner grunnlaget for videre detaljering av konseptet i alternativanalysen for 

det konseptet som blir videreført. 

5.5.2.1 Risikobeskrivelse 

Her følger en beskrivelse av alle risikopunktene som er relevante for gjennomføringen av 

konseptene i prosjektet. Konseptene er behandlet sammen, men det er tydelig hvis 

vurderingene på henholdsvis sannsynlighet og konsekvens er forskjellig for konseptene. 

Risikokategori: Juridisk endringsbehov og realisme 

R1 Behov for etablering av nytt rettsgrunnlag for en nasjonal journal eller 

rettsgrunnlag for pålegg om valg av løsning påvirker fremdriften og/eller 

utformingen ved realiseringen av konseptet. 

 

Alle konseptene vil ha behov for regelverksendringer. Alle konseptene medfører at man må 

ha hjemmel for å innføre en nasjonal kommunal løsning, og stille krav om at denne skal 

benyttes for kommunale helse- og omsorgstjenester (med unntak av fastleger i konsept 5). 

Det er en moderat sannsynlighet for at ikke nødvendige regelverksendringer går gjennom, da 

dette er omfattende endringer i forhold til dagens situasjon. Samtidig har det vært en stor 

tverrpolitisk enighet om å gjennomføre tiltak for å realisere én innbygger – én journal.  

Konsekvensen av at risikoen slår til er alvorlig da konseptene ikke kan realiseres, fordi man 

ikke har nødvendig rettsgrunnlag for å gjennomføre konseptene. 

I alternativanalysen bør det vurderes hvorvidt regelverksendringene lar seg gjennomføre 

innen beslutningspunktet. 

 Konsept 5 Konsept 6 Konsept 7 Konsept 8 

Sannsynlighet Mulig (2) Mulig (2) Mulig (2) Mulig (2) 

Konsekvens Alvorlig (4) Alvorlig (4) Alvorlig (4) Alvorlig (4) 

 

Risikokategori: Styringsrisiko 

R2 Manglende tilslutninger i kommunene til foreslåtte omfang, finansieringsmodell 

og gjennomføringsstrategi 

 

Alle konseptene i gruppen forutsetter at kommunene og fastlegene (utenom for konsept 5) 

tilslutter seg omfang, finansieringsmodell og gjennomføringsstrategi. Det er en moderat 

sannsynlighet for at mange kommuner vil være avventende til å gjøre nødvendige 

investeringer da dette kan medføre betydelige investerings- og driftskostnader. Samtidig har 

mange kommuner signalisert at de har eller snart vil ha behov for å gjøre investeringer i ny 

journalløsning og det vil trolig være dyrere om hver kommune eller kommunegruppe skal 

gjøre dette på egen hånd. 

Konsekvensen av at kommunene avventer beslutninger vil være stor ettersom det vil påvirke 

både kostnadsbudsjettet og fremdriften for implementering av løsningen, spesielt om det er 

flere store kommuner som velger å vente. Men konseptene vil kunne gjennomføres selv om 

en del (mindre) kommuner er avventende til å bli med.  
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 Konsept 5 Konsept 6 Konsept 7 Konsept 8 

Sannsynlighet Mulig (2) Mulig (2) Mulig (2) Mulig (2) 

Konsekvens Stor (3) Stor (3) Stor (3) Stor (3) 

 

 

R3 Manglende mulighet til å inkludere fastlegene i tiltaket (enten gjennom å følge 

standarder eller bruke felles løsning) 

 
I alle konseptene vil man ta høyde for at nødvendig funksjonalitet for fastlegene er inkludert i 

konseptet. I konsept 5 vil fastlegene kunne gjøre et selvstendig valg om de skal ta i bruk 

løsningen, mens i de andre konseptene forutsettes det at alle fastlegene er med. I konsept 5 

vurderes det som høy sannsynlighet for at mange fastleger vil være avventende til å ta i bruk 

den nye løsningen. I konsept 6-8 vurderes det som moderat sannsynlighet for at fastlegene 

vil ta det i bruk, siden det stilles krav om at fastlegene må være med. 

I konsept 5 vurderes det som middels konsekvens dersom fastlegene ikke blir med, siden det 

er lagt opp til at det skal være frivillig for fastlegene, og det er lagt opp til at en del av 

fastlegene kan fortsette med eksisterende løsninger. Konsekvensen av at fastlegene ikke blir 

med på konseptene er alvorlig i konsept 6-8, da konseptet ikke lar seg gjennomføre uten 

fastlegene.  

 Konsept 5 Konsept 6 Konsept 7 Konsept 8 

Sannsynlighet Trolig (3) Mulig (2) Mulig (2) Mulig (2) 

Konsekvens Middels (2) Alvorlig (4) Alvorlig (4) Alvorlig (4) 

 

 

R4 Manglende etterlevelse i endepunktene av nye standarder for samhandling 

 

I konseptene 6-8 vil det være en nasjonal leverandørstyring, som medfører at endepunktene 

er en del av løsningene. Det vurderes derfor som lite sannsynlig at endepunktene ikke 

etterlever standardene. I konsept 5 vurderes sannsynligheten for at endepunktene ikke 

etterlever standarder for samhandling som moderat, siden det må tas høyde for en del 

løsninger som ikke er en del av tiltaket.  

Konsekvensen av manglende etterlevelse av standardene er middels siden det kan medføre 

forsinkelser eller manglende måloppnåelse dersom ikke alle standarder er implementert 

korrekt.  

 Konsept 5 Konsept 6 Konsept 7 Konsept 8 

Sannsynlighet Mulig (2) Lite (1) Lite (1) Lite (1) 

Konsekvens Middels (2) Middels (2) Middels (2) Middels (2) 
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R5 Mangelfull kapasitet og kompetanse blant helsepersonell i kommunal helse- og 

omsorgstjeneste til å delta i helsefaglig utvikling og standardisering 

 
Alle konseptene vil ha behov for at helsepersonell deltar i helsefaglig utvikling og 
standardisering. Det er stor interesse i kommunene for å delta i arbeidet med en nasjonal 
kommunal løsning, som har vært vist gjennom den høye deltagelsen i forstudiet. For 
kommuner som likevel skulle ha anskaffet nytt system, vil det trolig medføre mindre 
ressursbruk å gjøre dette gjennom et nasjonalt prosjekt. Det kan være et ressurs/prioritering-
utfordring i den enkelte kommune, men dette kan løses ved at virksomheter som deltar i 
standardiseringsarbeid med ressurser kan kompenseres med frikjøp og bruk av andre 
sentrale ressurser. Det vurderes derfor som moderat sannsynlighet for at deltagelsen blir 
mangelfull. 
 
Konsekvensen av at risikoen inntreffer er vurdert til stor, ettersom risikoen kan medføre at 
både økte kostnader til frikjøp/ansettelser og at fremdriften blir forsinket. 
 

 Konsept 5 Konsept 6 Konsept 7 Konsept 8 

Sannsynlighet Mulig (2) Mulig (2) Mulig (2) Mulig (2) 

Konsekvens Stor (3) Stor (3) Stor (3) Stor (3) 

 
 

Implementeringsrisiko 

 

R6 Mangelfull respons fra leverandørmarkedet til å understøtte omfanget beskrevet 

for kjerneløsningen 

 
Anbudsprosessen til Helseplattformen, samt lignende prosjekter i andre land (f.eks Finland) 

har vist at det er stor interesse fra leverandørmarkedet i å levere denne type løsninger. I 

tillegg har disse konseptene et nasjonalt omfang som bør medføre en minst like stor 

interesse fra leverandørmarkedet. Sannsynligheten vurderes derfor som lav. 

Konsekvensen av mangelfull respons fra leverandørmarkedet er alvorlig da konseptene ikke 

vil la seg gjennomføre uten leverandører som kan oppfylle kravene. 

 Konsept 5 Konsept 6 Konsept 7 Konsept 8 

Sannsynlighet Lite (1) Lite (1) Lite (1) Lite (1) 

Konsekvens Alvorlig (4) Alvorlig (4) Alvorlig (4) Alvorlig (4) 
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R7 Endringsmotstand blant helsepersonell å ta i bruk nye løsninger (som ikke i 

tilstrekkelig grad understøtter deres behov for arbeidsverktøy) 

 
Sannsynligheten for endringsmotstand er i alle konseptene vurdert som høy. Dette er 

spesielt knyttet til endringsmotstand hos fastlegene, siden de er vant med å bruke løsninger 

som er spesialtilpasset deres arbeidshverdag, og innføring av løsninger som medfører 

endringer av deres arbeidshverdag forventes å medføre motstand. Sannsynligheten er 

mindre i kommunene, men det er også sannsynlig at det vil være en del endringsmotstand 

der også.  

Siden fastlegene har et valg i konsept 3 vil konsekvensen være middels her. Konseptet kan 

gjennomføres, men mulighet for forsinkelser.. I konsept 6-8 vil endringsmotstand fra fastleger 

eller andre gjøre at konseptene ikke kan gjennomføres innenfor planlagt kostnad og 

tidshorisont, noe som medfører stor konsekvens for gjennomføringen.   

 

 Konsept 5 Konsept 6 Konsept 7 Konsept 8 

Sannsynlighet Trolig (3) Trolig (3) Trolig (3) Trolig (3) 

Konsekvens Middels (2) Stor (3) Stor (3) Stor (3) 

 
 

R8 Manglende leveranser knyttet til konseptet for samhandling med helsepersonell 

som ikke omfattes av tiltaket 

 

Denne risikoen vil adressere leverandørmarkedets evne til å respondere til behovet for 
endringsevne i de nasjonale samhandlingsløsningene. I alle konseptene vil det måtte 
tilrettelegges for samhandling med helsepersonell som ikke omfattes av tiltaket. Det er 
sannsynlig at enkelte leverandører kan ha problemer med å tilpasse seg nye 
samhandlingsløsninger, og sannsynligheten vurderes derfor som moderat. 
 
Helsepersonell som omfattes av tiltaket blir relativt lite berørt av dette risikoelement, så 
konsekvensen er derfor vurdert til middels. Samhandlingen med disse gruppene kan løses 
med andre kompenserende tiltak, men mindre effekt og høyere kostnad. 
 

 Konsept 5 Konsept 6 Konsept 7 Konsept 8 

Sannsynlighet Mulig (2) Mulig (2) Mulig (2) Mulig (2) 

Konsekvens Middels (2) Middels (2) Middels (2) Middels (2) 

 
 

R9 Kommuner, fastleger og avtalespesialister i region Midt-Norge velger ikke å bruke 

Helseplattformen 

 

Helseplattformen er fortsatt i anskaffelse av ny løsning. Det er fortsatt mulig at kommuner, 

fastleger og avtalespesialister i regionen velger ikke å ta i bruk Helseplattformen. 
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Konsekvensen er vurdert til lav ettersom disse aktørene kan fortsette med dagens systemer i 

konsept 5, eller utløse en opsjon på å ta i bruk samme løsning som aktørene i andre 

regioner. 

 Konsept 5 Konsept 6 Konsept 7 Konsept 8 

Sannsynlighet Lite (1) Lite (1) Lite (1) Lite (1) 

Konsekvens Lav (1) Lav (1) Lav (1) Lav (1) 

 

 

R10 Spesialisthelsetjenesten i Nord, Sør-Øst og Vest klarer ikke å samordne 

EPJ/PAS-utviklingen 

 

En samordning av EPJ/PAS-utviklingen er viktig for å redusere arbeidet og kompleksiteten 

med å etablere nye nasjonale samhandlingsløsninger mellom spesialist og kommunale 

helse- og omsorgstjenester. Dette gjelder både mht teknisk interoperabilitet (hvilke tekniske 

grensesnitt som skal benyttes), semantisk interoperabilitet (hvilke standarder på kodeverk, 

terminologier og informasjonsmodeller som skal benyttes) og organisatorisk interoperabilitet 

(hvordan samhandling skal foregår i ulike kliniske prosesser). 

Komparativ analyse av de regionale helseforetakene på IKT-området (4) viser til at de tre 

helseregionene har styrket samarbeidet om modernisering av EPJ/PAS, men at det fortsatt 

er utfordringer knyttet til dette. EPJ/PAS-området omfatter i tillegg til selve kjerneløsningen 

(DIPS Arena) også kurveløsningene og medikasjonsløsninger, der det er valgt ulike 

løsninger på tvers av regionene. Det er vurdert som lite sannsynlig at helseregionene vil 

kunne samordne utviklingen på det totale EPJ/PAS-området, hvilket gjør at vi vurderer 

risikoen for trolig.  

Konsekvensen for konseptene vil være middels, siden løsningen da må forholde seg til flere 

ulike løsninger i spesialist, noe som kan medføre forsinkelser.  

 Konsept 5 Konsept 6 Konsept 7 Konsept 8 

Sannsynlighet Trolig (3) Trolig (3) Trolig (3) Trolig (3) 

Konsekvens Middels (2) Middels (2) Middels (2) Middels (2) 

 

 

 

R11 Spesialisthelsetjenesten i Nord, Sør-Øst og Vest klarer ikke å realisere et felles 

knutepunkt for samhandling med nasjonale løsninger 

 

Spesialisthelsetjenesten i Nord, Sør-Øst og Vest har uttrykket intensjon om å etablere et 

felles knutepunkt for samhandling med nasjonale løsninger. Dette er en forlengelse av å 

samordne EPJ/PAS-utviklingen, og skal redusere kompleksiteten i forbindelse med 

implementering av nasjonale løsninger.  
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Det er vår forståelse at det foreløpig ikke ligger planer for å vurdere hvordan "et felles 

grensesnitt" potensielt skal kunne realiseres. Vi ser det som trolig at dette ikke blir 

implementert innen den neste 3-5 årsperioden. Konsekvensen for konseptene i denne 

gruppen er imidlertid vurdert til middels, da det vil bety noe mer ressursbruk for å forhold til 

flere aktører i stedet for 1. 

 Konsept 5 Konsept 6 Konsept 7 Konsept 8 

Sannsynlighet Trolig (3) Trolig (3) Trolig (3) Trolig (3) 

Konsekvens Middels (2) Middels (2) Middels (2) Alvorlig (4) 

 

 

R12 Spesialisthelsetjenesten i Nord, Sør-Øst og Vest klarer ikke å inkludere 

avtalespesialistene i sine strategier 

 
Det foreligger foreløpig ingen strategier som har beskrevet at avtalespesialistene vil tilbys 

funksjonalitet gjennom helseregionenes EPJ/PAS-løsninger. Konsekvensen for konseptene i 

denne gruppen er imidlertid vurdert til middels, da det vil bety noe mer ressursbruk å forholde 

seg til flere aktører i stedet for 1. 

 Konsept 5 Konsept 6 Konsept 7 Konsept 8 

Sannsynlighet Trolig (3) Trolig (3) Trolig (3) Trolig (3) 

Konsekvens Middels (2) Middels (2) Middels (2) Middels (2) 
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5.5.2.2 Samlet vurdering av gjennomføringsrisiko for konseptene i gruppen 

Følgende risikomatriser oppsummerer risikovurderingene for konseptene i denne gruppen. 

Konsept 5: En nasjonal kjerneløsning – valgfritt 

for fastleger 

 Konsept 6: En nasjonal kjerneløsning 
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Konsept 7: En nasjonal kjerneløsning. 

Informasjonsnav i nasjonal kommunal løsning 
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Konsept 8: En nasjonal kjerneløsning. 

Informasjonsnav i spesialisthelsetjenesten  

 

K
O

N
S

E
K

V
E

N
S

 

Alvorlig      

Stor 
     

Middels      

Lav     

  Lite Mulig Trolig Svært 

Høy 

  SANNSYNLIGHET 

 

 
 

6 1 

5 2 

8 4 

12 

11 10 

7 3 

9 

6 3 1 

5 2 7 

4 8 

12 

11 10 

9 

6 3 1 

5 2 7 

4 8 

12 

11 10 

9 

6 3 1 11 

5 2 7 

4 8 12 10 

9 



Mulighetsstudien – Nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste 

[Rapportnummer]  78 

 

 

5.5.3 Kostnader for gruppe 2 

Regulatoriske oppgaver 

For alle konseptene må det legges ned vesentlig arbeid i helsefaglig utvikling og 

standardisering for å få større grad av felles praksis på tvers av kommuner og fastleger, der 

det er nødvendig for å kunne realisere en felles løsning. I konsept 5 må det samtidig 

etableres felles arbeidspraksis med fastleger som ikke benytter løsningen. 

Arbeidet med terminologi og kodeverk standardisering blir omfattende i alle konseptene 

siden løsningen skal samhandle med andre aktører. En eventuell innføring av ny terminologi 

vil være omfattende 

Teknisk standardisering blir mindre omfattende enn i Konsept 1-3, siden det er færre 

systemer som det skal samhandles med. Forskjellen mellom konseptene i gruppen er vurdert 

til å være liten. 

Kostnadskomponent Konsept 5 Konsept 6 Konsept 7 Konsept 8 

1. Regulatoriske oppgaver     

• Helsefaglig utvikling og 

standardisering 
    

• Terminologi- og 

kodeverkstandardisering 
    

• Teknisk standardisering     

 

3A. Kjerneløsninger (investering) 

For alle konseptene vil det være høye investeringskostnader knyttet til anskaffelse, 

konfigurering og utvikling av nasjonale løsninger for kommunal helse- og omsorgstjeneste. 

Det antas at investeringene er noe lavere enn i konsepter med flere leverandører og valgfri 

innføring. 

Oppsummering av gjennomføringsrisiko: Alle konseptene i gruppen har moderat til 

høy gjennomføringsrisiko med generelt betydelig sannsynlighet for at flestepartene av 

risikoelementene inntreffer og med middels til store konsekvenser.  

Konsept 5 har lavest risiko i gruppen, i hovedsak fordi konseptet ikke forutsetter at 

fastleger som er selvstendig næringsdrivende inkluderes i kjerneløsningen. At fastlegene 

står utenfor vil innebærer noe høyere risiko knyttet til å realisere samhandling mellom 

helsepersonell fordi et mer fragmentert systemlandskap gir høyere sannsynlighet for 

manglende etterlevelse av nye standarder for samhandling. Vi mener likevel at den totale 

risikoen er lavere i dette konseptet.  

Konsept 8 har høyest risiko i gruppen. Konseptet innebærer at spesialisthelsetjenesten tar 

ansvar for en samhandlingsløsning som ivaretar kommunenes behov for digital 

samhandling med spesialisthelsetjenesten. Dette vil være en betydelig endring i 

spesialisthelsetjenestens strategi. 
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Det er vurdert at kostnadene vil være noe høyere i konsept 5 ettersom transisjonsperioden 

der nye aktører som skal ta i bruk løsningen er lenger. 

I konsept 5 vil i tillegg kreves vesentlige investeringer hos de fastlegene som velger å 

videreføre sine eksisterende løsninger for å tilpasse seg høyere krav til funksjonalitet og 

samhandlingsevne. Denne kostnaden blir vurdert under 3C Endepunktsløsninger 

investeringer. 

I konsept 5 og 6 vil det være nødvendig med tilleggsinvesteringer for å styrke nasjonal 

samhandlingsplattform utover det som er beskrevet i null-alternativet. I konsept 7 vil det være 

nødvendig å nyanskaffe en samhandlingsløsning (HIE) som er tett integrert med 

kjerneløsningen. I konsept 8 vil denne investeringen ligge som en endepunktsinvestering hos 

spesialisthelsetjenesten. 

Kostnadskomponenter Konsept 5 Konsept 6 Konsept 7 Konsept 8 

3A. Kjerneløsninger  
(investering)     

• Nasjonal løsning for 

kommunale helse- og 

omsorgstjenester 

    

• Felles grunnmur for digitale 

tjenester 
    

 

3B. Kjerneløsninger FDVU 

Kostnader til forvaltning og drift blir noe større enn i dag i alle konseptene på grunn av økte 

krav til robuste løsninger og ny funksjonalitet. I konsept 5 vil sannsynligvis kostnadene være 

noe høyere enn i konseptene 6-8 som følge av at man opprettholder flere parallelle 

driftsløsninger og driftsorganisasjoner. 

Kostnader til FDVU av nasjonale samhandlingskomponenter øker på grunn av flere tjenester 

og økt bruk.  

Kostnadskomponenter Konsept 5 Konsept 6 Konsept 7 Konsept 8 

3B. Kjerneløsninger FDVU 
    

• Nasjonal løsning for 

kommunale helse- og 

omsorgstjenester 

    

• Felles grunnmur for digitale 

tjenester 
    

 

3C. Endepunktsløsninger investeringer 

Konsept 5 vil det kreves vesentlige investeringer hos de fastlegene som velger ikke å benytte 

seg av rammeavtalen for å tilpasse seg høyere krav til funksjonalitet og samhandlingsevne. 

For flere av aktørene vil situasjonen være at dagens EPJ/PAS-kontrakter går ut og at de vil 

være nødt å reinvestere.  
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I alle konseptene vil det kreves høyere investeringer til å forbedre samhandlingsevnen i 

kommunenes øvrige løsninger. I konsept 8 vil det være nødvendig å investere i en 

samhandlingsløsning (HIE) som er tett knyttet opp mot spesialisthelsetjenestenes EPJ/PAS-

løsninger. 

Alle konseptene vil kreve vesentlig innsats til innføring av nye løsninger. 

Kostnadskomponenter Konsept 5 Konsept 6 Konsept 7 Konsept 8 

3C. Endepunktsløsninger 

investeringer     

• Tilpasning av 

endepunktsløsninger hos 

kommuner og fastleger 

    

• Endepunktenes 

kommunikasjonsløsninger 
    

• Innføring     

 

3D. Endepunktsløsninger FDVU 

Kostnader noe høyere enn i dag pga. innføring av ny felleskomponent. Vi antar at det 

etableres en felles drift og forvaltning med en skybasert løsning. Samtidig antas det at 

dagens situasjon er noe underfinansiering i dag, hvilket gjør at stordriftsfordelene blir 

begrensede. For alle konseptene vil de nye løsningene erstatte lokal drift og vedlikehold. 

Ettersom det vil ta noe lenger tid før alle aktørene migrerer til nye løsning i Konsept 5, er det 

vurdert at kostnadene blir noe høyere i dette konseptet. 

 

Kostnadskomponenter Konsept 5 Konsept 6 Konsept 7 Konsept 8 

3D. Endepunktsløsninger 

FDVU      

• Drift og vedlikehold av 

endepunktsløsninger hos 

kommuner og fastleger 
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Oppsummering av kostnadsevaluering for konseptene i gruppe 3 

Følgende tabell oppsummerer kostnadsevalueringen av konseptene i gruppe 3. 

Kostnadskomponenter Konsept 5 Konsept 6 Konsept 7 Konsept 8 

1. Regulatoriske oppgaver 
    

3A. Kjerneløsninger 

(investering) 
    

3B. Kjerneløsninger FDVU 
    

3C. Endepunktsløsninger 

investeringer     

3D. Endepunktsløsninger 

FDVU     

 

 

5.5.4 Samlet evaluering og anbefaling 

Ingen av konseptene oppfyller alle kravene fullt ut. Det er spesielt krav 2 (Tiltaket skal legge 

til rette for effektiv samhandling mellom den kommunale helse- og omsorgstjenesten og 

spesialisthelsetjenesten) og krav 3 (Tiltaket skal gi innbyggere mulighet til å involveres i 

prosesser og beslutninger om egen helse) som vil være utfordrende å realisere når 

samhandling mellom store helsepersonellgrupper må foregå gjennom meldingsutveksling, 

datadeling og dokumentdeling. Konseptene 7 og 8 er de som gir høyest kravoppnåelse. 

Konsept 5 gir lavest kravoppnåelse. Dette skyldes primært at det er frivillig for fastleger som 

er selvstendig næringsdrivende å bruke felles nasjonal løsning. For disse vil samhandling 

med alle andre aktører fortsatt basere seg på de løsningene som ligger som en del av null-

alternativet. Konsept 6 skiller seg i praksis lite fra konsept 7, og kan ses på som et steg mot 

konsept 7.  

Alle konseptene i gruppen har moderat til høy gjennomføringsrisiko med generelt betydelig 

sannsynlighet for at flestepartene av risikoelementene inntreffer og med middels til store 

konsekvenser. 

Konsept 5 har lavest risiko i gruppen, i hovedsak fordi konseptet ikke forutsetter at fastleger 

som er selvstendig næringsdrivende inkluderes i kjerneløsningen. At fastlegene står utenfor 

vil innebærer noe høyere risiko knyttet til å realisere samhandling mellom helsepersonell 

All konseptene innebærer nyanskaffelse av nasjonal løsning for kommunal helse- 

og omsorgstjeneste. På dette detaljeringsnivået er det vanskelig å påstå hvordan 

konseptene skiller seg kostnadsmessig. Det er vurdert at konseptene 6 og 7 vil ha 

noe lavere kostnader knyttet til endepunktsløsninger enn både konsept 5 og 

konsept 8. I konsept 5 vil overgangsperioden for overgang til ny løsning vare lenger 

for fastleger som er selvstendig næringsdrivende. For konsept 8 vil det være 

nødvendig med investering av felles samhandlingsløsning i 

spesialisthelsetjenesten. 
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fordi et mer fragmentert systemlandskap gir høyere sannsynlighet for manglende etterlevelse 

av nye standarder for samhandling. Vi mener likevel at den totale risikoen er lavere i dette 

konseptet.  

Konsept 8 har høyest risiko i gruppen. Konseptet innebærer at spesialisthelsetjenesten tar 

ansvar for en samhandlingsløsning som ivaretar kommunenes behov for digital samhandling 

med spesialisthelsetjenesten. Dette vil være en betydelig endring i spesialisthelsetjenestens 

strategi. 

All konseptene innebærer nyanskaffelse av nasjonal løsning for kommunal helse- og 

omsorgstjeneste. På dette detaljeringsnivået er det vanskelig å påstå hvordan konseptene 

skiller seg kostnadsmessig. Det er vurdert at konseptene 6 og 7 vil ha noe lavere kostnader 

knyttet til endepunktsløsninger enn både konsept 5 og konsept 8. I konsept 5 vil 

overgangsperioden for overgang til ny løsning vare lenger for fastleger som er selvstendig 

næringsdrivende. For konsept 8 vil det være nødvendig med investering av felles 

samhandlingsløsning i spesialisthelsetjenesten. 

Konsept 5 og 7 anbefales videreført til alternativanalysen fra gruppe 3. Konsept 8 forkastes 

fordi det har høyere gjennomføringsrisiko enn de andre. Konsept 6 forkastes fordi det har 

lavere kravoppfyllelse enn konseptene 7 og 8, men høyere risiko enn konsept 5.  
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6 Anbefalte konsepter til alternativ-

analysen 

Konsept 1 anbefales videreført til alternativanalysen fra gruppe 1, mens konsept 2 forkastes 

fordi det innebærer høyere gjennomføringsrisiko og høyere kostnader enn konsept 1. 

Konsept 4 anbefales videreført til alternativanalysen fra gruppe 2, mens konsept 3 forkastes 

fordi det har lavere oppfyllelse av krav enn konsept 4. 

Konsept 5 og 7 anbefales videreført til alternativanalysen fra gruppe 3. Konsept 8 forkastes 

fordi det har høyere gjennomføringsrisiko enn de andre. Konsept 6 forkastes fordi det har 

lavere kravoppfyllelse enn konseptene 7 og 8, men høyere risiko enn konsept 5. 

Konseptene som videreføres til alternativanalysen er følgende: 

• Konsept 1: Styrket samhandling og nasjonal regulering 

• Konsept 4: Obligatorisk avrop på nasjonal rammeavtale for kjerneløsning 

• Konsept 5: En nasjonal kjerneløsning. Valgfritt for fastleger som er selvstendig 

næringsdrivende. 

• Konsept 7: En nasjonal kjerneløsning. Samhandling realiseres gjennom et 

informasjonsnav i kjerneløsningen 
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