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Sak  Tema Sakstype 

12/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt godkjenning av 
referat fra møte 31.januar-1.februar 2018 

Godkjenning 

13/18 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering 

14/18 Én innbygger – én journal Orientering 

15/18 Porteføljestyringsprosessen Orientering 

16/18 Velferdsteknologi Orientering 

17/18 Kodeverk og terminologi Drøfting 

18/18 Standardisering Drøfting 

19/18 Data- og dokumentdeling Drøfting 
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20/18 Målbilde og veikart nasjonal grunnmur Drøfting 

21/18 Temasesjon «Bedre bruk av helsedata» Drøfting 

22/18 Eventuelt Orientering 

 

Sak Onsdag 25.april – Strategi-, portefølje- og forvaltningsprosessen 

12/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt godkjenning av referat fra møte 31.januar-
1.februar 2018 

 Ingen kommentarer til innkalling og dagsorden 
Ingen kommentarer til referat fra møte 31.januar-1.februar 2018. 

 Forslag til vedtak: 
NUFA godkjenner innkalling og dagsorden. 
NUFA godkjenner referat fra møte 31.januar-1.februar 2018. 

13/18 Orientering fra Direktoratet for e-helse 

 Direktoratet for e-helse gav en kort orientering vedrørende: 

• Nasjonal tjenesteleverandør ved Karl Vestli 

• Orientering om oppfølging av strategiprosessen ved Karl Vestli 

• Status på arbeid med meldingsutveksling iht Riksrevisjonsrapporten 2014 ved Hans 
Løwe Hansen 

• Nasjonal helse og sykehusplan Mona Holsve Ofigsbø 

• Prosjektet «Vilkår for førerrett» ved Espen H. Carlsen 

• E-helse monitor ved Karl Vestli 

 Forslag til vedtak: 
NUFA tar saken til orientering. 

14/18 Prosjekt Én innbygger – én journal 

 Idunn Løvseth Kavlie og Espen Møller, Direktoratet for e-helse, orienterte om nedvalg av 
konsepter og om innstilling og tilbakemeldinger fra Nasjonalt e-helsestyre 24.april 2018.  
 
Prosjektet arbeider nå med en konseptvalgutredning for nasjonal løsning for kommunal 
helse- og omsorgstjeneste inkludert løsning for samhandling. Konseptvalgutredningen er 
planlagt overlevert til HOD i slutten av juni 2018 med sikte på eventuell budsjettbeslutning 
for budsjettet 2020. Tidsplanen er svært stram, og det er risiko for forsinkelse.  
 
Det kom flere innspill til samhandlingsbehovet i nasjonal kommunal løsning. Smittevern ble 
trukket frem som ett eksempel på viktig område.  
 
Det er positivt at samhandling fremheves som viktig i utredningen og at det er høye 
forventninger til samhandlingsløsninger. Fragmenteringen av helsesektoren er derimot 
stor. Prosjektet bør fremheve at den organisatoriske strukturen i helse- og 
omsorgssektoren i seg selv er risiko for at samhandlingen, og at løsninger for samhandling 
også må vurdere organisatoriske, finansielle og styringsmessige forhold. Grad av støtte for 
samhandling varierer i de ulike konseptene, og denne variasjonen bør synliggjøres i 
oppsummeringer til beslutningstakere. 
 
Prosjektet påpeker at det er få gode erfaringstall knyttet til samhandlingsløsninger og at 
det er utfordrende å overføre til norske forhold. Dette gjør at estimatene for dette knyttet 
til løsninger for samhandling har høyere grad av usikkerhet enn andre områder. 
 
Det ble kommentert at innbyggerfokuset ikke er beskrevet godt nok i arbeidsdokumentene 
til møtet eller i det som ble presentert. Direktoratet for e-helse informerte at det er 
pågående arbeid med pasient- og brukerforeninger for å bedre identifisere og visualisere 
konsekvenser av konseptene for pasienter og innbyggere.  
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Det ble videre påpekt at nyansene mellom konseptene bør beskrives enda tydeligere. Det 
bør også komme tydeligere frem at konseptene, og dermed gevinstene, er tenkt 
gjennomført stegvis.  
 
Det ble informert om at Nasjonalt e-helsestyre i møte 24. april gav tilslutning til å gå videre 
til alternativanalyse med konseptalternativene 1, 4, 5 og 7. 

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

15/18 Porteføljestyringsprosessen 

 Kristin Bang, Direktoratet for e-helse, oppsummerte status etter bilaterale møter med 
aktørene, og om videre prosess for definering av 2019 porteføljen. 
 
Bilaterale møter med aktørenes NUIT- og NUFA-medlemmer inngår i nasjonal 
styringsmodell. Møtene ble i år gjennomført i uke 14 og 15 i april og ikke på høsten som 
tidligere. Hensikt med å arrangere møtene tidligere på året, er at man ønsker å være 
proaktiv i forhold til definering av påfølgende års portefølje.  
 
Hensikten med møtene er å identifisere prosjekter i aktørenes porteføljer som 
understøtter nasjonal strategi, har avhengigheter til andre prosjekter i den nasjonale e-
helseporteføljen, er avhengig av nasjonal innsats eller understøtter andre nasjonale 
strategier. Aktørene ble bedt om å legge frem egne planer og initiativ som er viktige for 
strategisk måloppnåelse. I etterkant av de bilaterale møtene er det gjennomført møter 
med aktørenes porteføljekontakter. Det er porteføljekontaktene som vil rapportere planer 
for 2019 inn til Direktoratet for e-helse med frist 27. april.  
 
Arbeid med avklaring av finansiering av nasjonal portefølje er startet. Det er en krevende 
prosess og ambisjonene for å få avklart dette før sommeren ser ut til å bli vanskelig å 
overholde. 
 
Det vil legges frem en bruttoliste for 2019-porteføljen for NUIT 30. mai. Direktoratet for e-
helse vil da ha begynt å analysere portefølje, særlig ift avhengigheter innen porteføljen, slik 
at man i den nasjonale styringsmodellen kan får et bedre grunnlag å prioritere på. 
 
I diskusjonen ble Legemiddelområdet fremhevet som et område NUFA mener det er viktig 
å fokusere spesielt på i 2019-porteføljen. Direktoratet for e-helse informerte at flere 
aktører hadde fremhevet dette, men også arbeidet med grunnmur, som særlig viktig 
områder.  
 
Avslutningsvis kom det en kommentar om også å styrke fokuset på innbyggertjenester i 
den nasjonale porteføljen. 

 Forslag til vedtak: 
NUFA tar saken til orientering. 

16/18 Velferdsteknologi 

 Thor Steffensen, Direktoratet for e-helse, orienterte om status for utprøvingen av 
velferdsteknologisk knutepunkt. Prosjektet Arkitektur og infrastruktur (VFT) jobber med å 
definere behov og utrede tekniske realiseringer for å kunne gi nasjonale anbefalinger, 
etablere nasjonale komponenter (som velferdsteknologisk knutepunkt) og med teknisk 
rådgivning på området. 
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Prosjektet er i utprøvingsfase som skal ferdigstilles ila 2018. Målet er at det i løpet av 2019 
fortsettes med en realiseringsfase av denne fullskalaløsningen.  

Det ble stilt spørsmål omkring teknisk løsning for kryptering/dekryptering og lagring av 
dataene. Direktoratet for e-helse understreker at lagringen av data er midlertidig. Det er 
viktig for sporing og feilsøking. Det er gjennomført en risiko- og sikkerhets (ROS)-analyse i 
denne fasen. 

 Forslag til vedtak: 
NUFA tar saken til orientering og ber Direktoratet for e-helse innarbeide innspill 
fremkommet i møtet. 

17/18 Program kodeverk og terminologi 

 Alfhild Stokke, Irmelin Bergh og Taran Borge, Direktoratet for e-helse, presenterte to 
sentrale saker fra Program for kodeverk og terminologi (PKT): 
  
A: Visjon og målbildearbeid for kodeverk og terminologi 
 
Alfhild Stokke presenterte visjonen for et økosystem for terminologi og kodeverk i Norge. 
Drivkraften for økosystemet er å bruke SNOMED CT som referanseterminologi, og mappe 
eksisterende kodeverk og terminologier mot SNOMED CT.  
Som understøttelse for denne visjonen presenterte Irmelin Bergh resultater fra prosjekt 
vedr vurdering av terminologi for sykepleiepraksis. Rapporten peker på at ICNP og 
SNOMED CT er de foretrukne terminologier, og at de bør anvendes i kombinasjon.  
 
Det ble kommentert at det er utfordrende å mappe ICD-10 mot SNOMED CT og igjen mot 
f.eks. andre kodeverk som ICPC-2. SNOMED CT har et lavere granuleringsnivå, da formålet 
er klinisk dokumentasjon i EPJ. Vi må sikre at vi fanger data med SNOMED CT, så vi kan 
mappe oppover.   
 
HSØ støtter visjonen om økosystem av kodeverk, men ønsker å vite når man kan forvente 
resultater fra automatisering. Det er et stykke vei igjen, men Helseplattformen gir 
muligheter for å teste integrasjonen i EPJ, på samme måte som neste generasjon DIPS 
arena vil kunne gjøre det - selv om det forutsetter at man også kommer lengre med 
arketype arbeidet enn man er i dag.  
 
Det ble kommentert at terminologi ikke nødvendigvis egner seg til klassifisering. 
Terminologi er levende, drives av forskning, kontekst, og operasjonalisering av forskjellige 
aktører. Observasjoner er subjektive. Flere som har forsøkt å bruke SNOMED CT opplever 
det som et teknisk språk, som ikke kan snakkes eller skrives.  
Det er korrekt at grunntermen kan være utfordrende å forstå, men det er heller ikke 
meningen at grunntermen skal presenteres til leger eller pasienter. Til dette skal det 
utarbeides synonymer. Det ligger mye i oversettelsesjobben. Hvis oversettelsen ikke gjøres 
mot SNOMED CT, må det utarbeides eget kodeverk for EPJ. SNOMED CT er den eneste 
terminologien som p.t. er godt nok til å sikre forståelsen, og den terminologien som det 
satses på internasjonalt.    
 
Det er viktig at klinikere er med i utarbeidelsen, så det sikres at det ikke blir merarbeid. 
Fastlegene koder mest på diagnose. SNOMED CT legger opp til at det også skal kodes på 
funn, og flere områder som gir større arbeidsbelastning.   
Implementeringen blir avgjørende, og det vil kreve en del av funksjonalitet og hvordan man 
bruker EPJ systemet. Legene og pasientene skal ikke forholde seg til koder.   
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Det ble kommentert at det ved oversettelsen bør ses til hva som allerede er gjort mht 
norsk oversettelse av MESH.    
 
B: ICPC-2 og ICD-10: Ulike klassifikasjoner i primær- og spesialisthelsetjenesten 
 
Taran Borge presenterte dagens situasjon med ulike klassifikasjoner for samme type 
helseopplysninger (diagnose/symptomer/kontaktårsaker) avhengig av om pasienten 
befinner seg i primærhelsetjenesten eller i spesialisthelsetjenesten. Begge 
diagnoseklassifikasjonene er internasjonale, og er nå under revisjon.  
 
Det ble kommentert at bakgrunnen for sammenligning av kodeverk i primær og spesialist 
kan være skjev, da det er satt inn mange flere ressurser på å utarbeide og videreutvikle 
kodeverk og assosiert nytteverdi for spesialist enn for primær. F.eks. blir det utgitt 
veiledning ved hver publikasjon av endringer i ICD-10, mens det for ICPC-2 bare er publisert 
en veileder i de 27 årene klassifikasjonen har vært i bruk. Det skjedde i forbindelse med 
overgangen fra ICPC-1 til ICPC-2 i 2002. Etter 2002 er det foretatt over 150 endringer i 
ICPC-2 uten at det er blitt bekjentgjort. Man bør ikke gå ut fra behovet til spesialist dekker 
behovet i primærhelsetjenesten. Da ICPC ble utformet i sin tid, var det fordi ICD ikke var 
funksjonell i klinisk allmennmedisin. De endringene som er foreslått i ICD-11 vil i liten grad 
endre på de grunnleggende forskjellene. Utarbeidelsen av ICPC-3 har tatt utgangspunkt i 
forskning av forekomst av sykdommer i primærhelsetjenesten, og vil bli forsøkt gjort mer 
personsentret i samsvar med primærhelsetjenestens mål og oppgaver. 
 
Det ble videre kommentert at det er avgjørende at norske myndigheter støtter arbeidet 
med utarbeidelsen av ICPC-3 på lik linje med ICD-11. Å bytte ut ICPC med ICD-11 vil bli møtt 
med stor motstand blant allmennleger, spesielt når de ikke har vært involvert og at 
avgjørelsen tilsynelatende ser ut til å bli tatt før man kjenner til funksjonaliteten av hverken 
ICD-11 eller ICPC-3 i klinisk praksis. Helsedirektoratet oppfordrer til å invitere til et møte 
om dette, for å se om de kan bistå med ressurser til dette arbeidet.  
 
Det ble kommentert at det vil være en styrke hvis terminologi kom på timeplanen på 
medisinstudiet, og hvorfor og hvordan man koder.   
 
I forhold til sekundærbruk er det ikke like viktig om kodene kommer fra det ene eller det 
andre kodeverket. Utfordringen er å kunne gå fra et kodeverk til et annet. F.eks. er det for 
dødsårsaksregisteret en utfordring å gå fr ICD-10 via SNOMED CT til ICPC-2.    
 
Etter planen skal den nye terminologiserveren fra Healthterm kunne tilby hosting av 
metadata.  
 
Vedrørende ICPC-2 kodene kommenteres det at det kun er i forbindelse med 
konsultasjonen at de er brukbar informasjon. Man må aldri bruke totalkodene til statistikk, 
da de ikke nødvendigvis reflekterer diagnosene, men mer gjenspeiler informasjonen som 
oversendes til HELFO.  

 Forslag til vedtak for sak A: 
Direktoratet for e-helse tar med seg innspill fra NUFA i arbeidet med visjon og målbilde for 
kodeverk og terminologi  
Forslag til vedtak for sak B:  
Direktoratet for e-helse tar med seg innspill fra NUFA i arbeidet med 
diagnoseklassifikasjoner 

18/18 Standardisering 
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 Jon Stolpnessæter og Espen Stranger Seland presenterte resultater fra arbeidet med 
rammeverk for felles informasjonsmodeller og drøftet videre aktiviteter med å definere 
veikart og planer for e-helsestandarder. Arbeidet har vært utført i samarbeid med Nasjonal 
IKT. 
 
Metodisk tilnærming er komparative vurderinger av aktuelle standarder. Basert på disse 
vurdereringene er det utformet anbefalinger innen ulike bruksområder: 
 

1. FHIR bør benyttes når det skal utarbeides felles informasjonsmodeller hvor det 
primære bruksområdet er informasjonsutveksling. 

2. openEHR bør benyttes når det skal utarbeides felles informasjonsmodeller hvor det 
primære bruksområdet er lagring i kliniske systemer som er basert på openEHR. 
openEHR kan også benyttes for systemer som ikke er basert på openEHR. Andre 
standarder for informasjonsmodellering kan brukes dersom det skal benyttes en 
annen standard enn FHIR ved utvekslingen. 

3. UML bør benyttes ved konsolidering av felles informasjonsmodeller og ved 
utarbeidelse av andre felles informasjonsmodeller enn de som faller inn under 
punkt 1 og 2. 

4. Prosessene og kravene beskrevet i DCM-spesifikasjonen bør vurderes som en del 
av underlaget når det skal utarbeides rutiner for kvalitet og forvaltning av felles 
informasjonsmodeller. 

 
Direktoratet for e-helse jobber videre med et veikart og planer for e-helsestandarder i 
perioden 2018 – 2022 for å: 

• løse kortsiktige behov 

• ferdigstille nødvendige standarder 

• veikart for internasjonale standarder 
 
Innspill 

• Hva gjør vi med fenomener og konsepter som ikke er dekket av standardene? Svar: 
Balansere med utvidelser og tilpassede løsninger  

• Hvor lang tid tar det og hvor kostbart vil det være å innarbeide nye standarder? 
Klarer leverandørene å implementere dette? Svar: Hva leverandørene velger av 
lagringsmodeller er helt opp til dem selv. Når det gjelder FHIR så er leverandørene 
positive til å ta det i bruk 

 Forslag til vedtak: 
NUFA tar saken til orientering og ber om at innspill tas med i videre arbeid med 
internasjonale standarder. 

19/18 Data- og dokumentdeling 

 Georg Ranhoff, Direktoratet for e-helse, orienterte om status og plan for prosjekt FIA 
Samhandling – data- og dokumentdeling. Formålet med saken er å få innspill på 
tilgangsstyring på tvers av virksomheter og på arkitektur for dokumentdeling.   

Diskusjoner for dokumentdeling: 

• Dokumentdeling i kjernejournal har vært diskutert tidligere i NUFA som en 
mulighet.  

• Flere prosjekter har behov for dokumentdeling 
 
Arne Helme, orienterte om status på anbefaling om tilgangsstyring for deling av 
dokumenter. Det ble orientert om anbefaling av konsepter for tilgangsstyring og modell for 
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bruk til data- og dokumentdeling.  Det var ingen spørsmål knyttet til presentasjonen om 
tilgangsstyring. 

 Forslag til vedtak: 
NUFA tar saken til orientering og FIA Data- og dokumentdeling innarbeider innspill i videre 
arbeid 

20/18 Målbilde og veikart nasjonal grunnmur 

 Vidar Mikkelsen og Erik Hedlund, Direktoratet for e-helse, orienterte kort om "Prosjektet 
målbilde og veikart for felles grunnmur", og ønsket gjennom gruppearbeid i NUFA å få 
innspill på strategisk innretning for grunnmuren. I tillegg ønsket prosjektet å diskutere 
definisjon av grunnmur. Det blir orientert om oppdraget fra HOD om å utarbeide et veikart 
for videre utvikling av grunnmuren.  
 
I gruppearbeidet ble de presenterte alternativer lagt frem med hensyn på kortsiktige og 
langsiktige behov. Fem mulighetsdimensjoner med flere alternativer pr område ble 
diskutert i gruppene (se presentasjon fra møtet) med oppsummering av innspill til videre 
arbeid i prosjektet (se presentasjon fra møtet).  
Følgende spørsmål til gruppearbeidet med henholdsvis gruppenes svar var: 

• Formål – hva skal grunnmuren være 
o 1b, 1b, 1b, 1b, 1b, 1a, 1b+ 

• Anvendelse -hvordan kan sektoren nyttiggjøres 
o 2a, 2a, 2d(primær) og 2c(sykehus), 2b, 2b, 2b, 2a 

• Byggeklosser – hvilke byggeklosser skal være i grunnmuren 
o 3b, 3b, 3d, 3d, 3d, 3d, 3d  

• Styring og forvaltning – hvem skal eie grunnmuren og hvordan skal den styres og 
forvaltes? 

o 4b, 4b, 4b, 4b, 4b, 4b, 4b 

• Overordnet prioritering - hvilke målgrupper bør prioriteres høyt ved utvikling av 
grunnmuren? 

o 5a/5b, 5a/5b, 5c, 5b, 5b, 5a/5b/5c, 5b 

 Forslag til vedtak: 
NUFA tar saken til orientering og ber Direktoratet for e-helse tar med innspill fra møtet i 
videre arbeid. 

 

Sak Torsdag 26.april – Tema: «Bedre bruk av helsedata» 

21/18 Temasesjon "Bedre bruk av helsedata" 

 Innledning – Kontekst Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan og porteføljestyring 
Karl Vestli og Alexander Gray, Direktoratet for e-helse, gav en innledning til temaet «Bedre 
bruk av helsedata» og bakgrunnen fra Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan 2017-2022, 
og fra Helsedataprogrammet. 
 
Norge har gode og ganske komplette helsedata. I andre land er dataene lettere 
tilgjengelige, noe som gjør at de er flinkere til å bruke dataene. Helsedataprogrammet er 
bl.a. etablert for å gi innbyggere enklere innsikt i egne helsedata, sikre personvernet, gjøre 
dataene lettere tilgjengelig for forskere, bruke ressursene smartere, mm. 
Konseptvalgutredningen startet for snart et år siden og i dag ble det endelige konseptvalget 
for Helseanalyseplattformen publisert.  

 Ulike behovsperspektiv på bedre bruk av helsedata 
Presentasjon og diskusjon av utfordringer og muligheter for bedre bruk av helsedata sett fra 
ulike behovsperspektiv: forskermiljøet, myndighetssiden og helsepersonellsiden.   
 
Forskermiljøet v/Christian Jonasson NTNU 
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Med utgangspunkt i ulike case ble det presentert utfordringer forskere har med å få tilgang 
til registerdata i Norge i dag. Dette fører bl.a. til at man i internasjonale 
forskningssamarbeid ikke klarer å levere i henhold til frister og dermed ikke får deltatt i 
publiseringer. Det er også eksempler hvor man har gått glipp av finansiering av prosjekter 
på grunn av at det tar for lang tid å få ut data. 
 
Forskermiljøet mener konsept 7 (K7) vil løse mange av behovene forskere har knyttet til å få 
rask, enkel og sikker tilgang til registerdata. Forskermiljøets behov fremover er knyttet til 
trinnvis oppbygning av Helseanalyseplattformen (HAP), enklere søknadsprosess, etablering 
av en enklere søknadsprosess, samt modernisering av dataflyt mellom registerholdere. For 
å kunne muliggjøre internasjonale forskningssamarbeid er det nødvendig å få muligheten til 
å flytte avidentifiserte datasett til sertifiserte eksterne plattformer. 
 
Forskningsmiljøet har viktige behov som foreløpig ikke er godt nok adressert vid HDP. Dette 
gjelder blant annet at molekylærbiologiske stordata må tilgjengeliggjøres via 
Helsedataplattformen, samt at muligheter knyttet til bruk av kunstig intelligens må utredes. 
 
Forskermiljøet peker på flere viktige tiltak som må på plass: 

• Skape etterspørsel, økt bruk og verdiskapning 

• Organisatoriske tiltak (økosystem) 

• Ivareta befolkningens tillitt gjennom gode innbyggerløsninger på HAP 

Myndighetsperspektivet v/Ola Vikland, Helsedirektoratet  
Helsedata som ny olje - helsedata gir beslutningsgrunnlag til en meget utfordrende 

bemanningssituasjon i fremtidens Norge. Helsedata kan kombineres med data fra andre 

sektorer til å dermed bidra i bl.a. forebyggende arbeidet. 

 
Myndighetsperspektivet v/ Helena Niemi Eide, FHI 
FHI er fornøyd med Helsedataprogrammet og mener Helseanalyseplattformen vil løse 
mange problemer. FHI er i hovedsak en kunnskapsleverandør og fungerer som statens 
smitteverninstitutt og folkehelseinstitutt. Angående helsedata er FHI en 
produsent/forvalter/tilgjengeliggjøring av helsedata OG storbruker av helsedata (forskere 
ved FHI søker på lik linje som andre forskere). FHI har flere helseregistre fordi det er nært 
knyttet til samfunnsoppdraget deres. FHI mangler allikevel flere helsedatakilder, slik som 
legemiddelbruk i institusjon og bedre data om smittsomme sykdommer. 
 

FHI er i ferd med å etabler et konsept for en nasjonal laboratoriedatabase. I den forbindelse 

er det flere behov hvor Helsedataprogrammet potensielt kan bidra: statistikk, hvordan gå 

fra papir til digitale løsninger, behov for masterdata, må få på plass arkitektur for overføring 

av store datamengder. Videre er det viktig at Helseanalyseplattformen tilrettelegger for 

tilgang til data for de som jobber i helsetjenesten, inkludert kommuneleger.  

 Ulike behovsperspektiv på bedre bruk av helsedata 
Helsepersonell v/Per-Olav Skjesol, HMN: Innrapportering og planer for Helseplattformen 
Helseplattformen er i en anskaffelsesfase. Det planlegges å skrive kontrakt i første kvartal 

av 2019 med innføring tentativt i fjerde kvartal 2021. Deres behov/ambisjon for bruk av 

strukturerte data er høy. Helseplattformen vil kreve kontinuerlige forbedringsarbeid 

gjennomført i en kvalitetssirkel som igjen forutsetter strukturert data og koding. For 

helseplattformen er det ønskelig med SNOMED-CT som referanseterminologi og 

standardisering. 
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Pga. at det i helse- og omsorgssektoren er så mange aktører mener Helseplattformen at det 

er behov for et nasjonalt økosystem som blant annet inkluderer registermiljøene, PKT, 

Helsedataprogrammet, DIPS, Helseplattformen, osv. Dagens aktørbilde gjør at det er behov 

for tydelig ansvarsavklaring og oppgavefordeling.  

 Helsedataprogrammet: Harmoniseringsprosjektet 
Håvard Lande, Direktoratet for e-helse, orienterte om aktivitetene i 
harmoniseringsprosjektet i Helsedataprogrammet. Prosjektet har tre hovedområder som 
går på standardisering innenfor informasjonsutveksling, informasjonsinnhold og arkitektur. 
 

Informasjonsutveksling 

Standardiserte tjenester (API) er veinettet for overføring av helsedata mellom aktører og 

innbyggere i Norge (gjelder for myndigheter og innbygger, helseforetak, 

forskningsinstitusjoner og helseregistre). Får å få til dette må man se på totalbildet og få til 

en prosess for innføring. Det jobbes herunder spesielt med filoverføringstjenesten (en 

løsning som skal støtte elektronisk overføring av filer som erstatter forsendelse av fysiske 

lagringsmedier - går live 15. juni), og spesifikasjon av standardiserte tjenester og "bredding" 

av tjenester og standarder (jobber bla med et prosjekt for nasjonalt kvalitetsregister for 

ryggkirurgi med å etablere automatisert datafangst fra EPJ til NKR). 

 

Informasjonsinnhold 

Registermiljøene bør aktivt påvirke hvordan strukturerte data fra kliniske fagsystemer skal 

overføres til registrene: EPJ-verden vs. Helseregister-verden. Det er nødvendig å starte med 

å få en felles oversikt gjennom en "nasjonal forvaltning av metadata" for å videreføre dette 

arbeidet. En nasjonal metadatakatalog skal realiseres i HealthTerm – den samme løsningen 

vil bli benyttet til forvaltning av kodeverk og terminologi. 

Et annet viktig arbeid som er i gang er: REFTERM (PKT) – SNOMED-CT mapping for 

registervariabler i HealthTerm. = referanseterminologi for helseregistre. Fase 2 av dette 

prosjektet er under planlegging. 

 

Arkitektur 

Det jobbes med å se på de arkitekturprinsipper som finnes. Aktiviteter inkluderer: 

• Forankre innspill i arbeid med nasjonale arkitekturprinsipper – ferdigstille 

sluttrapport for gjennomgang av arkitekturprinsipp med arbeidsgrupper i HDP 

• Klassifisere helseregistre basert på FAIR prinsippene – benytte FAIR prinsippene for 

å klassifisere registrene i forhold til grad av oppfyllelse. Tiltenkt publisering på 

helsedata.org. 

Oppsummert – hvordan det jobbes med harmonisering i HDP: 

• Kodeverk, terminologi og metadataprinsipper 

• Standardiserte tjenester (API) 

• Referanseterminologi 

• Arkitekturprinsipper 

 Helsedataprogrammet: Helseanalyseplattformen 
Børge Kristiansen, Direktoratet for e-helse, orienterte om konseptvalg og videre aktiviteter i 
Helseanalyseplattformen. Å gå fra en virksomhetssentrert modell til en brukersentrert 
modell er krevende, men nødvendig (fra offentlige virksomheter til brukere av helsedata i 
sentrum). 
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For hvilke formål er eksplorative analysetjenester velegnet og hvilken verdi gir dette? 

• Spørring mot skarpe data, men anonymisert resultat 

• Sentral for å redusere tiden fra 17 mnd. til 17 sek 

• Kan redusere antall forespørsler om tilgjengeliggjøring av data 

• = eksplorative analysetjenester forutsetter etablering av en felles dataplattform 

Hvilke tjenester er tenkt etablert i K7? 

• Søknadstjenester – blir mest sannsynlig steg 1. Nødvendig for å gi brukere en vei 

inn til helsedata 

• Innbyggertjenester – nødvendig for å gå innbyggere nødvendig innsikt 

• Dataplattform- forutsetning for å etablere analysetjenester og forenkle kobling av 

data på en sikker måte 

• Analysetjenester – nødvendig for å skape ny kunnskap og innsikt i helsedata 

• Forvaltningstjenester – nødvendig for å effektivisere prosesser knyttet til 

tilgjengeliggjøring av helsedata. 

• Økosystem: nødvendig for raskere utvikling, mer fleksibilitet. 

Anbefalingen oppsummert: 

• Det skal etableres digitale tjenester for forskere, registerforvaltning, myndigheter, 

innbyggere, helsepersonell og næringslivet 

• Det skal etableres en felles analyseinfrastruktur og dataplattform der eksterne 

analyseinfrastrukturer også skal kunne kobles på 

• Innbyggere gis stor grad av kontroll og medvirkning 

• Offentlig og kommersielt økosystem 

• Registerfunksjoner videreføres og forsterkes 

• Jobbes videre med innrapportering og datakvalitet 

 Gruppediskusjon 
Utvalget diskuterte to tema i grupper: 

• Innrapportering av data (gruppe 1 og 2) 

• Bruk av data (gruppe 3 og 4). 
Innspillene fra gruppediskusjonene er lagt som vedlegg til referatet, og vil tas med videre i 
det videre arbeidet med Helsedataprogrammet. 
 
Avslutningsvis ble NUFA-medlemmene utfordret på to områder: 

• videreformidle innholdet og diskusjonene på NUFA tilbake i egne 
organisasjoner/virksomheter, samt melde tilbake til Direktoratet for e-helse fra 
disse diskusjonene  

• melde inn ønsker og forslag til tema på kommende møter for NUFA. 

 Forslag til vedtak: 
NUFA ber Direktoratet for e-helse ta innspill fremkommet i møtet med i videre arbeid med i 
Helsedataprogrammet og arbeidet med oppfølgingen av Nasjonal handlingsplan for e-helse 
2017-2022 

22/18 Eventuelt 
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Prosjekt Førerett 

 Forslag til vedtak  

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

 

Hensikt med saken 

 
Prosjektet Førerrett (v/EPJ løftet) har tidligere presentert konseptet og funksjonaliteten som 
skal realiseres, og har henvist til hvordan vi tenker å løse utfordringen med ny funksjonalitet 
i EPJ.  
Hensikt med presentasjonen er å informere om det pågående arbeidet ved etablering av en 
digital grunnstruktur for å støtte applikasjoner og tjenester via SMART on FHIR standarden i 
EPJ i tillegg til mulighetene dette gir. 

 
 

I NUFA gjennomgangen vil vi fokusere spesielt på: 

• Hva er SMART on FHIR og hvordan kan dette gjenbrukes fremover 

• Utfordringer og muligheter ved prosjektleveransene 
 

 
  

Til 

Dato 

Saksnummer 

Type 

NUFA møte 3/18 

05.09.2018 

25/18 

Orienteringssak 

 

Fra 

Saksbehandler 

 

Divisjon utvikling og forvaltning 

Elizabeth Melsom Krystad 

 

Vedlegg 2 
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Bakgrunn 

 

Bakgrunnen for orienteringen er å fokusere på noen leveranser vi realiserer i Førerrett 

prosjektet som gjennomføres som et tverrsektorielt program; "Digital Førerrettforvaltning".  

Programmets formål er å digitalisere prosessen med fornying av førerkort for yrkessjåfører og 

andre som må oppfylle helsekrav for fornying av førerkort, og er et samarbeid mellom 

Direktoratet for e-helse, Statens Vegvesen, Helsedirektoratet og Politiet. 

Fastlegene skal ved fornying av førerkort gjennomføre en helseundersøkelse der prosjektet skal 

levere logikk og beslutningsstøtte som også sikrer at helseattesten blir korrekt utfylt ihht. 

eksisterende regelverk. Fastlegen vil deretter digitalt overføre Helseattesten (konklusjonen) til 

Staten vegvesen. 

I forbindelse med prosjektets leveranser definert som «Støtte for SMART on FHIR 

informasjonsutveksling i EPJ» vil prosjektet realisere en standardisert metode som kan 

understøtte flere behov innenfor helsesektoren. Fokuset er på behovet for raskere tilgang til ny 

funksjonalitet i EPJ og mulighet for nye tjenester som tidligere har vært utfordrende å tilby til 

helsepersonell via EPJ. 

Prosjektet ser på både muligheter og utfordringer og vi ønsker å diskutere dette i NUFA.  

 

 

Teknisk tilleggsinformasjon om SMART on FHIR 

SMART on FHIR er en åpen standard som bl.a. kan realisere gjenbrukbare web-baserte 

applikasjoner som kan benyttes på tvers av EPJ leverandører uten at hver EPJ leverandør må 

utvikle hele funksjonaliteten selv. 

Løsningen er bl.a. avhengig av at: 

- Lokal EPJ tilbyr et FHIR grensesnitt for behandling av informasjon lagret i lokal EPJ 

- Lokal EPJ implementerer støtte for autentisering og autorisasjon mot FHIR grensesnittet 

- Lokal EPJ implementerer støtte for SMART slik at en lege kan starte en applikasjon og 

få med seg kontekst (gjeldende pasient eller konsultasjon) inn i applikasjonen for en 

bedre brukeropplevelse 

Det finnes mye informasjon om SMART om FHIR tilgjengelig da det er i bruk av store 

internasjonale EPJ leverandører. Detaljert teknisk informasjon finnes på 

http://docs.smarthealthit.org/. 

 Presentasjonen og gjennomgangen i NUFA vil ikke gå inn på de tekniske områdene i detalj. 

http://docs.smarthealthit.org/
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Modernisering av folkeregisteret 

Forslag til vedtak 

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

 

 

Hensikt med saken 

Arbeidet med modernisering av Folkeregisteret har vært presentert i NUFA tidligere i 2015, 2016 og det er 

også orientert om i 2017. Hensikten med saken denne gangen er:  

• å sikre at NUFA er kjent med status på helse- og omsorgssektorens arbeid ifm. modernisering av 

Folkeregisteret i Norge, og har kunnskap om hva dette innebærer for sektoren.  

 

• å sikre at NUFA kjenner til at elektronisk melding om dødsfall til Folkeregisteret prøves ut høsten 2018. 

Elektronisk melding om dødsårsak til Folkehelseinstituttet prøves samtidig ut i et samordnet utprøvingsløp.  

 

• å drøfte konsekvenser av og muligheter ved at dagens folkeregister skrus av og at dagens tjenester ikke 

er tilgjengelig etter 2021, for å få innspill til det videre arbeidet.  

 

Bakgrunn 

Folkeregisteret er en bærebjelke i det norske samfunnet. Folkeregisteret mottar og leverer informasjon til flere 

ulike sektorer. I 2019 får Norge et modernisert folkeregister. Skatteetaten jobber med modernisering av 

dagens register for at det skal speile dagens og fremtidens samfunn og behov. Moderniseringen berører alle 

virksomheter som sender inn eller bruker opplysninger fra Folkeregisteret.  

I henhold til Skattedirektoratets planer må alle som benytter informasjon fra Folkeregisteret (konsumenter) 

tilpasse seg de moderniserte tjenestene innen utgangen av 2021. Etter dette tidspunktet vil 

folkeregistertjenester bare være tilgjengelige på modernisert plattform.  

 

  

Til 

Dato 

Saksnummer 

Type 

Møte 3/18 

05.09.2018 

26/18 

Orientering/drøfting 

 

Fra 

Saksbehandler 

 

Direktoratet for e-helse 

Egil Årrestad  

 

Vedlegg 3 
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Helse- og omsorgssektoren er både produsent av helseopplysninger, gjennom melding om dødsfall og 

melding om fødsel, samtidig er sektoren også konsument av folkeregisteropplysninger.  

 

Direktoratet for e-helse koordinerer arbeidet for sektoren gjennom felles samarbeidsprogram for 

modernisering av Folkeregisteret i helse- og omsorgsektoren (MF Helse).   

Felles visjon for helse- og omsorgssektoren er tidligere behandlet i NUFA (i konseptfasen).  

• Helse- og omsorgssektoren skal være en felles, enhetlig, tidsriktig og sikker digital produsent av 

informasjon (melding om fødsel og melding om dødsfall) til Folkeregisteret 

• Sektoren skal til enhver tid ha sikre og korrekte folkeregisteropplysninger som kan identifisere 

pasienter og helsepersonell. 

• Sektoren skal ha en enhetlig tjenestestrategi for tilgjengeliggjøring og konsumering av 

persongrunndata gjennom bruk av en felles informasjonsplattform.  

 

 

Helse både som produsent og konsument

Sykehus 

(helseforetak)
Sykehjem, 

legevakt, fastleger
Øvrige 

helsevirksomheter

Informasjonsplattform

(felles knutepunkt)

Skatt

Helse

Modernisert Folkeregister

Fødsel

Dødsfall Dødsfall

Produsent av    

 melding om fødsel

 melding om dødsfall 

Konsument av 

folkeregisteropplysninger 
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MF Helse har følgende følgende leveranseområder; 

 

• Melding om dødsfall: 

Melding om død skjer i dag på papir. MF Helse har i samarbeid med eDÅR prosjektet (FHI) etablert 

webløsning for elektronisk innrapportering av død (til folkeregisteret) og dødsårsak (til 

dødsårsaksregisteret). Løsning og funksjonalitet prøves ut blant utvalgte aktører fra primær- og 

spesialisthelsetjenesten høsten 2018. For å sikre en best mulig utbredelse arbeides det videre med å 

etablere integrasjon i EPJ systemer. Innføring starter i 2019. Det vises for øvrig til pågående høring 

om lov- og forskriftsendringer i helsepersonelloven og dødsårsaksforskriften. 

 

• Melding om Fødsel: 

Fødsler i spesialisthelsetjenesten meldes elektronisk til dagens folkeregister (ATF – automatisk 

tildeling av fødselsnummer).  Fødselsnummer tildeles i dag 2 ganger i døgnet. Det må etableres en 

løsning som fungerer mot modernisert folkeregister. Det gir mulighet for tilnærmet umiddelbar tildeling 

av fødselsnummer. Arbeid med oppgradering av fødselsmelding starter etter planen i 2019.  

 

• Konsument (bruk av informasjon fra modernisert folkeregister) 

Helse- og omsorgssektoren bruker i dag i hovedsak folkeregistertjenester fra Norsk Helsenett (PREG) 

eller fra Skattedirektoratets gjeldende markedsleverandør EVRY (Infotorg).  

For helse- og omsorgssektoren vil det bli tilrettelagt en felles informasjonsplattform og tjenester for å gi 

sektoren mulighet til å hente nødvendig folkeregisterinformasjon fra en felles og oppdatert kilde til 

modernisert folkeregister. Dette inngår i felles grunndataplattform som er en del av felles grunnmur i 

helse- og omsorgssektoren. Det vil i første omgang etableres sentrale tjenester tilsvarende dagens 

tjenester fra DSF (eksisterende folkeregister). Programmet beskriver i høst tjenester som bør 

etableres og vurderer alternative realiseringsstrategier. 

 

Betydning for sektor: 

• Melding om død skal rapporteres elektronisk. Virksomhetene må planlegge for overgang fra papir.  

• Dagens folkeregistertjenester skrus av. Virksomhetene må kartlegge konsekvens av endringen i egen 

virksomhet og egne systemer, og iverksette nødvendige tiltak for overgang til nye tjenester. 

 

Drøfting 

MF Helse ønsker å drøfte og få innspill fra NUFA om  

• Konsekvenser av og muligheter ved at dagens tjenester fra eksisterende folkeregister ikke vil være 

tilgjengelig fra 2022 
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• Foreslått løsning med felles tjenester / informasjonsplattform for modernisert folkeregister  

For mer informasjon se følgende nettsider:  

Skatteetaten: Informasjonen på disse sidene er primært rettet mot brukere av 

folkeregisteropplysninger og deres systemleverandører: 

Direktoratet for e-helse: Informasjon om programmet MF Helse 

KS: Informasjon for konsumenter av folkeregisteropplysninger i kommunal sektor 

 

https://www.skatteetaten.no/person/folkeregister/om/modernisering/tjenester/
https://ehelse.no/nasjonale-prosjekter/felles-samarbeidsprogram-for-modernisering-av-folkeregisteret-i-helse-og-omsorgssektoren-mf-helse
http://www.ks.no/fagomrader/utvikling/digitalisering/modernisert-folkeregister/
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Prosjekt Én innbygger – én journal 
 

Sak 27/18: Konseptvalgutredning nasjonal løsning for kommunal helse- og 

omsorgstjeneste med helhetlig samhandling  

 

Hensikt med saken 

Orientere om konseptvalgutredning for nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste og 

anbefalt konseptalternativ.  

Status 

Direktoratet for e-helse har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet utarbeidet en 

konseptvalgutredning (KVU) for å løse behov knyttet til klinisk dokumentasjon og pasient- og 

brukeradministrasjon i kommunal helse- og omsorgstjeneste, og for samhandlingen med øvrig 

helsetjeneste. Det skal også tas høyde for behovet for samhandling med andre kommunale og statlige 

tjenesteområder. Anbefalingen ble oversendt departementet i juli.  

Konseptvalgutredningen er tilgjengelig på ehelse.no. 

Oppdraget er utført i samarbeid med sektoren og med stort bidrag fra KS og kommunesektoren, 

utøvende helsepersonell, pasient- og brukerforeninger, spesialisthelsetjenesten og nasjonale 

helsemyndigheter. Nasjonalt e-helsestyre har vært styringsgruppe for arbeidet og har gitt sin tilslutning til 

anbefalingen. 

Konseptvalgutredningen skal høsten 2018 gjennom en ekstern kvalitetssikring iht. Finansdepartementets 

KS-ordning, og det forventes at kvalitetssikrers rapport foreligger før jul.  

 

 

Til 

Dato 

Saksnummer 

Type 

Møte 3/18 

05.09.2018 

27/18 

Orientering 

   

Forslag til vedtak:  
NUFA tar saken til orientering og ber prosjektet om å ta med innspill i det videre arbeidet. 

Vedlegg 4 

https://ehelse.no/nyheter/direktoratet-for-e-helse-anbefaler-en-felles-journal-og-samhandlingslosning-for-kommunene
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Saksunderlag Målbilde og veikart grunnmur 

Forslag til vedtak 

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

utvikling av felles grunnmur 

Bakgrunn 

 

I tildelingsbrev til Direktoratet for e-helse for 2018 står det at nasjonal arkitekturstyring skal bidra til å 

utvikle den nasjonale grunnmuren slik at den understøtter forutsetningene for målene i Én innbygger - én 

journal. Det står videre at Direktoratet for e-helse innen 1. oktober skal levere en plan for utvikling av 

felles grunnmur. Arbeidet med planen skal sørge for at tema av nasjonal karakter fra arbeidet med 

Helseplattformen og øvrig arbeid med Én innbygger – én journal følges opp.  

 
Prosjekt Målbilde og veikart for felles grunnmur startet opp januar 2018. Siden oppstart har prosjektet 
jobbet for å etablere strategisk retning for grunnmuren, avklart hvilke felles behov den skal dekke og 
hvordan sektoren kan anvende grunnmuren. Arbeidet så langt har resultert i anbefaling om strategisk 
retning og arkitekturmodell for grunnmur og felles byggeklosser. Dette arbeidet er forankret og gitt 
tilslutning av ledermøte i direktoratet, prosjekt- og programstyre FIA, NUFA og NUIT. E-helsestyre er 
orientert om status for arbeidet.   
 
For å sikre omforent forståelse av plan for videre utvikling av grunnmur er det viktig at aktørene i sektor 
og direktoratets divisjoner får mulighet til å gi innspill underveis i arbeidet. Det er derfor lagt opp til to 
innspillsrunder med varighet tre uker. Første innspillsrunde blir iverksatt 27.august.  Versjon 0.6 av 
dokumentet blir da sendt til NUFA- og NUIT-medlemmene og direktoratets divisjoner med tilhørende lese- 
og innspillsveiledning. Det vil også bli vedlagt maler til utfylling av innspill som aktørene skal returnere til 
prosjektet. 
 
Fremdrift- og milepælsplan prosjektet: 

Til 

Dato 

Saksnummer 

Type 

Møte 3/18 

05.09.2018 

28/18 

Drøfting 

 

Fra 

Saksbehandler 

 

Vidar Gjellestad Mikkelsen 

Helge Bjertnæs 

 

Vedlegg 5 
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Nasjonal e-helsestrategi 2017-2022 (1) og rapporten IKT-organisering i helse- og omsorgssektoren (2) 

peker på behovet for å øke samhandlings- og endringsevnen i helsesektoren.  Disse behovene kan 

adresseres gjennom en videre satsning på gode e-helseløsninger, og en felles grunnmur for e-

helseløsninger som kan legge til rette for å realisere de langsiktige IKT-politiske målene. Felles grunnmur 

skal gi betydelig raskere, sikrere og mer enhetlig digitalisering av helse- og omsorgssektoren og 

tilrettelegge for enkel og sikker samhandling på tvers av forvaltningsnivåene. Felles grunnmur støtter opp 

under Nasjonal e-helsestrategi om at "felles behov krever felles løsninger" 

.  

 

Direktoratet for e-helse la frem strategisk innretning for grunnmur til drøfting på NUFA den 25.april 2018. 

basert på drøftingen i NUFA utarbeidet prosjektet en definisjon av felles grunnmur.  
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Prosjektet jobber nå med å ferdigstille en versjon av dokumentet som skal sendes på en tidlig 

innspillsrunde i sektoren. Dette dokumentet skal beskrive en plan for utvikling av felles grunnmur, og vil 

ha følgende innhold.  

• Innledning  

• Behov og defensjon grunnmur 

• Mål (samfunns-, effekt- og resultatmål) 

• Grunnmur (nåsituasjon, utbredelse og utviklingsretning) 

• Plan inklusiv tiltak og kritiske suksessfaktorer 

Dokumentet blir sendt på innspillsrunde til alle medlemmer av NUFA den 27. august. Det henstilles til at 

dokumentet leses i forkant av møtet.  

Hensikt med saken 

Hensikten med saken er å orientere om prosess for innspill og forankring i sektor. Samt orientere om 

dokumentet som er sendt ut på innspillsrunde for å få innspill på mål, tiltak og prioritering. Dette må sees i 

sammenheng med arbeidet som ble gjort i forrige NUFA-møte og "plan for utvikling av felles grunnmur" 

(dokument på innspillsrunde)  

Det blir lagt opp til gruppediskusjon i NUFA der deltagerne får gi innspill på mål og prioriteringer. Målet er 

å kvalitetssikre at målene og tiltakene som foreslås er i henhold til sektorens behov.   

 

 

Bakgrunn: Definisjon grunnmur 

Grunnmuren har som formål å legge til rette for effektiv og sikker samhandling mellom aktører, og økt 

gjenbruk og sambruk på tvers av de nasjonale aktørene. Med samhandling menes all form for kontakt, 

samarbeid og informasjonsutveksling i en virksomhet eller på tvers av flere virksomheter, som inngår i 

eller støtter opp under oppfølging av innbygger.  

En felles grunnmur kan bidra til å fremme utvikling og forvaltning av enhetlige, robuste og 

kostnadseffektive fellesløsninger. Grunnmuren består av grupper av byggeklosser som kan gjenbrukes 

på tvers av mange e-helseløsninger: kodeverk og terminologi, felles grunndata, felleskomponenter, felles 

krav og retningslinjer, og felles infrastruktur. Ordet byggekloss brukes som et samlebegrep på elementer i 

grunnmuren som gjøres tilgjengelig for sektoren, inkludert tekniske felleskomponenter og dokumenter 

som inngår som styringsgrunnlag.   

Grunnmurens omfang vil i utgangspunktet fokusere på felles behov fra e-helseløsninger i helsesektoren, 

fremfor å løse separate behov for enkelte av aktørene. Løsninger som krever tett brukerinvolvering og 

rask innovasjon vil typisk ikke selv inngå i grunnmuren, men bruke den for å løse felles behov. Det vil 

finnes nasjonale løsninger utenfor grunnmuren, som inkluderer sluttbrukerløsninger og byggeklosser som 

er spesifikke innenfor et gitt tjenesteområde og dermed tillater tettere sluttbrukerinvolvering. Deler av 

Kjernejournal, Helsenorge.no og e-Resept er eksempler på e-helseløsninger som ligger over grunnmuren 

og bruker byggeklosser fra denne. Andre deler av disse løsningene er kandidater for å inkludere som 

byggeklosser i grunnmuren.   
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Figur 1 illustrerer grunnmuren, e-helseløsninger og brukere av e-helseløsninger. 

Grunnmuren inkluderer felles krav og retningslinjer, som for eksempel normen for informasjonssikkerhet, 

e-helsestandarder, arkitekturprinsipper og referansearkitekturer. Disse byggeklossene kan være både 

normerende og veiledende, avhengig av formålet med byggeklossene.  

Kodeverk og terminologi er en viktig forutsetning for digital samhandling imellom virksomheter. I tillegg 

understøtter kodeverk og terminologier interne prosesser i virksomhetene, eksempelvis automatisk 

beslutningsstøtte og samhandling mellom fagdisipliner.  

Grunnmuren inkluderer felles IKT-infrastruktur som understøtter sikker og robust samhandling på tvers av 

forskjellige e-helseløsninger. Eksempler på slik infrastruktur inkluderer helsenettet og sikre mobile 

nettverk.  

Grunnmuren tilbyr felles grunndata som kan gjenbrukes på tvers av løsninger, inkludert 

informasjonstjenester om personer, virksomheter og personell. På sikt kan også andre grunndataområder 

som i dag ivaretas av andre eiere innlemmes i grunnmuren.  

I grunnmuren ligger det felleskomponenter som gjenbrukes på tvers av løsninger og tjenester. Eksempler 

på slike felleskomponenter kan være meldingsformidlere, HelseID, grunndataplattformen, komponenter 

for datadeling og API management, personvernkomponenter, felleskomponenter for kodeverk og 

terminologi og felleskomponenter for dokumentdeling. Nasjonale e-helseløsninger som Kjernejournal, 

Helsenorge.no og e-Resept kan ha flere komponenter som er gjenbrukbare på tvers av løsninger og 

derfor kan innlemmes som byggeklosser i grunnmuren. Dette må utredes nærmere, og inntil videre 

defineres disse løsningene til å være utenfor grunnmuren. 



 NUFA 

 

  

VEDLEGG 5 SAK 28/18 MÅLBILDE OG VEIKART GRUNNMUR 5 

 

 

Figur 2 Illustrerer at grunnmuren består av felles krav og retningslinjer, felles infrastruktur, 
kodeverk og terminologi, felles grunndata og felleskomponenter.  

Grunnmuren kan løse felles behov der det er klare fordeler med å etablere, forvalte og drifte 

byggeklosser i fellesskap. Byggeklosser i grunnmuren kan ha forskjellige eiere, men må ha et felles 

styringsregime og følge felles prinsipper for endringer, tilgjengeliggjøring og finansiering. 

Grunnmursbyggeklosser bør følge godt definerte forvaltningsprosesser som ivaretar behovene til alle 

aktuelle aktører. Prosessene må være forutsigbare og ha langsiktige utviklingsløp for å sikre at felles 

behov blir ivaretatt. Det vil være strenge krav til åpenhet, dokumentasjon og felles portefølje- og 

arkitekturstyring.  

Flere prosjekter og produkter vil typisk dele gevinsten av slike komponenter, og det vil derfor være 

vanskelig å regne på gevinsten som oppnås gjennom leveranser i hvert enkelt prosjekt.  
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Sak 29/18: Drøftingssak - Modell for tilgangsstyring på tvers av virksomheter 

Forslag til vedtak 

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

 

Hensikt med saken 

Prosjekt FIA Data- og dokumentdeling ønsker å gi en oppdatert orientering og mulighet for innspill til 

arbeidet med leveransen: 

o Utredning av alternative modeller for tilgangsstyring for data- og dokumentdeling på tvers 

av virksomheter 

To alternativer i tillegg til nullalternativet er beskrevet. Prosjektet gjennomgår de ulike alternativene og 

videre planer for å detaljere og komme frem til et anbefalt alternativ. Det settes av tid til spørsmål og 

innspill til alternativene og det videre arbeidet. 

I tillegg til utredning av alternative modeller for tilgangsstyring ønsker prosjektet å kort informere om 

mulighet for å gi innspill til vedlegg 6A, som er v0.7 av leveransen: 

o Målarkitektur for dokumentdeling 

Det er utarbeidet et tidlig utkast til målarkitektur for dokumentdeling (vedlegg 6A). Utkastet benyttes som 

underlag for innspill og avklaringer i videre arbeid og dialog med sektoren. På selve NUFA-møtet vil det 

være lite tid til innspill, så prosjektet ønsker å informere om at eventuelle innspill til rapporten kan sendes 

til prosjektet (lise.westskogen@ehelse.no).     

 

Bakgrunn 

Arbeid med data- og dokumentdeling er et viktig område for FIA Samhandling i 2018 da dette området:   

Til 

Dato 

Saksnummer 

Type 

NUFA møte 3/18 

05.09.2018 

29/18 

Drøftingssak 

 

Fra 

Saksbehandler 

 

FIA Data- og dokumentdeling 

Lise Westskogen 

 

Vedlegg 6 
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• Tas i bruk innen stadig nye områder 

• Tas i bruk på noe ulike måter  

Prosjektets formål er å legge grunnlaget for nye samhandlingsformer, og unngå akkumulering av teknisk 

gjeld gjennom ulike implementeringer. Prosjektet skal bidra til enhetlig praksis for innføring av løsninger 

innen dette området. Basert på nasjonal referansearkitektur og utvalgte pågående aktiviteter i sektoren, 

skal prosjektet koordinere erfaringer og, sammen med sektoren, gjøre avklaringer på nasjonalt nivå. 

Enhetlig praksis vil være en nøkkel for å lykkes med de større nasjonale initiativene, øke virksomhetenes 

samhandlingsevne, samt hente ut nasjonale gevinster.  

 

Tilgangsstyring på tvers av virksomheter 
God identitets- og tilgangsstyring er en forutsetning for at helse- og omsorgssektoren skal lykkes med å 
kunne imøtekomme økt digitalisering og digital samhandling på tvers av virksomheter i sektoren. Dette 
gjelder særskilt for de utfordringene som antas kommer med økt data- og dokumentdeling i sektoren. 

 
Siden orienteringen i NUFA 25. april har prosjektet jobbet sammen med sin arbeidsgruppe med sektoren. 
Det er i tillegg avholdt egne møter med helseregionene og KS. Basert på innspill fra disse har prosjektet 
utarbeidet og vurdert tre alternativer for hvordan tilgangsstyring mellom virksomheter kan innrettes: 
 

1. Nullalternativet 
Nullalternativet innebærer videreføring av dagens situasjon, uten nasjonalt koordinerte tiltak. 
Data- og dokumentdeling mellom virksomheter avtales mellom samhandlende parter som i dag. 
Verifikasjon av at sikkerheten er tilstrekkelig og ansvarsfordeling må avklares i hvert tilfelle etter 
hva som er praktisk gjennomførbart. 

2. Harmoniseringsalternativet 
Tilgangsstyring for data- og dokumentdeling mellom virksomheter avtales videre mellom partene 
som i dag. Det legges til rette for økt tillit til andre virksomheter og forenklet prosess for å inngå 
nye avtaler gjennom blant annet harmonisering av avtaleverk, omforente standarder for data- og 
dokumentdeling og styrking av internkontroll og informasjonssikkerhet i virksomhetene. 
Innhentende virksomhet vurderer om tjenstlig behov foreligger basert på lokale data, og sender 
informasjon om identitet og grunnlag for tilgang med forespørselen så utleverende virksomhet 
kan kontrollere og logge forespørselen. 

3. Samordningsalternativet 
Tilgangsstyring for data- og dokumentdeling mellom virksomheter HelseID styrkes gjennom økt 
bruk av HelseID som sentralt tillitsnav og felles avtalepart. Gjennom en godkjenningsordning vil 
virksomheter som tilfredsstiller et sett med krav til identitets- og tilgangsstyring kunne spørre etter 
data fra tjenestetilbydere som har avtale med tillitsnavet. Vurdering av tjenstlig behov utføres av 
virksomheten som spør om tilgang basert på lokale data. Tillitsnavet verifiserer og kontrollerer 
identitet og virksomhet, og sender forespørselen videre til tjenestetilbyder (evt. med ekstra 
informasjon fra sentrale kilder). Tjenestetilbydende virksomhet har tillit til navet, og dermed 
implisitt påstander fra innhentende. Tjenesters grensesnitt kan sikres gjennom HelseID, og 
sikkerhetsnivået på forespørselen kan vurderes automatisk opp mot tjenestens krav.  

 
I det videre arbeidet vil prosjektet i samarbeid med prosjektets arbeidsgruppe med sektoren detaljere 
alternativene. Fokus vil være på å detaljere alternativ 2 og 3, og komme frem til en anbefaling. Rapport 
med anbefalt alternativ skal ferdigstilles innen 1.oktober. Tilsluttet alternativ skal så planlegges for 
utprøving i 2019.  
 
Videre i dette notatet følger en overordnet beskrivelse av de 3 alternativene. 
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Nullalternativet 

Overordnet beskrivelse av alternativet 

• Nullalternativet består av videreføring av dagens situasjon med regelverk, veiledninger 
og løsninger. Skaleringsutfordringene vil sannsynligvis begrense graden av data- og 
dokumentdeling tilgangsstyring mellom virksomhetene i helsesektoren. 

• Tilgangsstyring for deling av data mellom virksomheter avtales mellom samhandlende 
parter som i dag, uten at ytterligere tiltak i verk settes på nasjonalt nivå. 

• Dagens ansvarsdeling mellom virksomheter beholdes, og HelseID tas i bruk av 
virksomheter der det vurderes som formålstjenlig og forsvarlig for data- og 
dokumentdeling. 

Illustrasjon av alternativet 

 
 

Sentrale tiltak 

HelseID • HelseID videreføres med dagens ambisjon for modenhet og 
utbredelse. 

N/A • Ingen andre sentralt koortinerte tiltak for økt samordning og 
standardisering. 
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Harmoniseringsalternativet 

Overordnet beskrivelse av alternativet 

• Tilgangsstyring for deling av data mellom virksomheter avtales videre mellom 

samhandlende parter som i dag. 

• Dagens ansvarsdeling styrkes gjennom forbedringer i virksomhetenes 

internkontrollrutiner. 

• Det gjennomføres nasjonalt koordinerte tiltak for økt harmonisering av avtaleforhold, 

tillitsnivåer, form og innhold på informasjon som skal benyttes i forbindelse med 

tilgangsstyring (maler for dokumentering av tjenstlig behov osv.). 

Illustrasjon av alternativet 

 

 

Sentrale tiltak 

HelseID • HelseID videreføres med dagens ambisjon for modenhet 
og utbredelse. 

Internkontroll • Sette krav til elementer fra styringssystem for 
informasjonssikkerhet som må være på plass, og som det 
forventes at virksomheten iverksetter. 

• Styrking av internkontroll og informasjonssikkerhet. 

• Virksomheter gjennomfører sikkerhetsrevisjoner av 
parter de skal samhandle med selv. 

Standardisering • Styrking av arbeidet med Normen. 

• Harmonisering av avtaleverk. 
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• Bruk av felles standarder (logging, beskrivelse av tjenstlig 
behov m.m.). 

• Krav til sikkerhetsrevisjoner av samhandlende parter for 
tilgangsstyring i data- og dokumentdeling. 

 

 
Samordningsalternativet 
 

Overordnet beskrivelse av alternativet 

• Tilgangsstyring for deling av data mellom virksomheter styrkes gjennom økt bruk av 

HelseID som nasjonalt tillitsnav. 

• Dagens ansvarsdeling innrettes for økt bruk av tillitsøkende tjenester som tilbys 

gjennom HelseID (eksempelvis felles avtalepunkt, godkjenning av eID-løsninger for bruk 

gjennom navet, verifikasjon av sikkerhetsbilletter og grunnlag for tjenstlig behov 

gjennom oppslag i sentrale registre, samt felles søk i logginformasjon). 

• HelseID som forvaltningsfunksjon styrkes til å kunne ivareta og levere tillitsskapende 

tjenester i tiden fremover. 

Illustrasjon av alternativet 

 
 

Sentrale tiltak 

HelseID • HelseID videreføres med dagens ambisjon for modenhet og 
utbredelse, og videreutvikles som tillitsnav for data- og 
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dokumentdeling for å styrke rollen som tillitsnav og felles 
avtalepart. Step-up autentisering, selvbetjening, integrasjon 
med id-er i virksomhetene og utvidet protokollstøtte er mulig 
tilleggsfunksjonalitet. 

Tillitstjenester • Felles godkjenningsordning.  

• Felles infrastruktur (grunnmurskomponenter). 

Standardisering • Etablere felles krav og standarder i samhandlingsdomenet. 

• Krav og oppfølging av krav for konsumenter og datatilbydere. 
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Program kodeverk og terminologi 

Forslag til vedtak 

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

 

Hensikt med saken 

Direktoratet for e-helse ønsker å: 

1. orientere om valg av SNOMED CT som felles standardisert terminologi i Norge 

 

2. orientere og be om faglig tilslutning til prosess for beslutning om innføringsstrategi for 

SNOMED CT i Norge 

 

Bakgrunn 

Terminologi og kodeverk er nødvendig for å understøtte utviklingen av e-helseløsninger. Terminologi og 

kodeverk brukes for å muliggjøre interoperabilitet og for å standardisere informasjonen ved registrering i 

pasientjournalen og ved administrativ oppfølging av pasientbehandlingen. Dette betyr at helsefaglige 

opplysninger skal kunne dokumenteres, formidles, forstås og brukes på en entydig måte av involverte 

parter, både til primær- og sekundærbruk.  

Helsepersonell har behov for at data registreres én gang på et klinisk relevant språk og på riktig nivå, 

eller innhentes automatisk der det er mulig. En felles standardisert klinisk terminologi (SNOMED CT) vil 

understøtte dokumentasjon av klinisk aktivitet og bidra til effektivisering av arbeidsprosesser. Videre vil 

standardisert terminologi bidra til bedre kvalitet på dokumentasjon og informasjon i alle ledd. SNOMED 

CT gjør det mulig å koble eksisterende kodeverk og er en forutsetning for å ta i bruk avansert prosess- og 

beslutningsstøtte. Standardisering av terminologi, kodeverk og registervariabler vil bidra til økt 

datakvalitet i fagsystemene, muliggjøre automatisering av rapportering til registrene, økt kvalitet på 

helsedata, mer effektiv registerforvaltning, og muliggjøre sammenstilling og analyse på tvers av 

registrene.   

Til 

Dato 

Saksnummer 

Type 

Møte 3/18 

05.09.2018 

30/18 

Drøfting 

 

Fra 

 

Saksbehandler 

 

Program for kodeverk og terminologi 

(PKT) 

Alfhild Stokke 

 

Vedlegg 7 
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Standardisering av terminologi, kodeverk og registervariabler i et økosystem er en forutsetning for 

sentrale tiltak og realisering av gevinster i satsningene Helseplattformen, Én innbygger - én journal 

(nasjonal kommunal løsning) og Helsedataprogrammet.  

Visjon og målbilde for økosystem for kodeverk og terminologi er utarbeidet under Program for kodeverk 
og terminologi har fått bred støtte fra sektoren. Det er uttrykt støtte til visjonen fra:  

- Fagutvalget (NUFA) 
- Programstyret i Helseplattformen, Helse Midt-Norge 
- Interregionalt fagdirektørmøte (spesialisthelsetjenesten) 
- Programstyret i Kodeverk og Terminologi 

Visjonen beskriver en fremtidig tenkt situasjon hvor det nasjonalt eksisterer et «økosystem» av 
terminologi (SNOMED CT), administrative kodeverk, medisinske klassifiseringskodeverk og 
helseregistervariabler hvor elementene knyttes sammen med relasjoner og mapping.  

Det er mange gevinster ved realisering av et slikt målbilde. EPJ-løsninger kan forholde seg til én felles 
standardisert terminologi med relasjoner til relevante kodeverk ut fra behov, kombinert med 
informasjonsmodeller for bruk i helse- og kvalitetsregistre. Dette muliggjør større grad av automatisert 
koding og rapportering samt økt kvalitet på helsedata til bruk i statistikk, forskning og styring. Vi har i dag 
svært mange kilder til helsedata. Det ligger store potensialer knyttet til innsamling og bearbeiding av 
helsedata for sekundærformål som statistikk, forskning, styring og finansiering. Det er behov for å gjøre 
data tilgjengelig på en slik måte at behov for ledelse, kvalitetsforbedring, forskning og ivaretagelse av 
pasientsikkerhet understøttes. Mulighetsrommet innenfor området kunnskaps- og beslutningsstøtte i 
moderne EPJ-løsninger er betydelig.  

I sak 24/16 stilte Nasjonalt e-helsestyre, på bakgrunn av rapporten som var utarbeidet vedrørende den 
internasjonale helsefaglige terminologien SNOMED CT, seg bak rapportens anbefaling om nasjonalt 
medlemskap av IHTSDO (nå SNOMED International), samtidig som en 3-årig utforskningsperiode ble 
iverksatt. I vedtaket ble det satt følgende forventninger til utforskningsperioden: 

• I utforskningsperioden etablerer Direktoratet for e-helse et kompetanseteam som jobber med felles 
standardisert terminologi/SNOMED CT, og å løfte kompetansenivået på dette området.  

• Det etableres et utredningsprosjekt som inkluderer SNOMED CT i et fremtidig helhetlig terminologisk 
målbilde for strukturert journal. Spesifikt skal det følges med på utviklingen av ICD-11.   

• SNOMED CT gjøres tilgjengelig for områder med umiddelbare behov som tannhelse området og 
som terminologibinding i utvikling av arketyper.   

• Det tas ny evaluering og beslutning om videre implementering av SNOMED CT etter endt 3-årig 
utforskningsperiode. 

Beslutningen om innmelding i SNOMED International ble tatt av Direktoratet for e-helse etter denne 
tilslutning i e-helsestyret og forankring i HOD sommeren 2016. Dette markerte starten på en 3-årig 
utforskningsperiode for å vurdere hvorvidt det vil være aktuelt å foreta en bredere implementering av 
SNOMED CT i EPJ systemene og om det fortsatt er relevans av SNOMED CT som understøttende 
terminologi til det fremtidige målbildet for prosess- og beslutningsstøtte i strukturert journal. 

For å tydeliggjøre budskapet fra nasjonale myndigheter vedrørende SNOMED CT så Direktoratet for e-
helse behovet for å synliggjøre delbeslutninger. Det skal i perioden tas valg i anskaffelser som for 
eksempel Helseplattformen, nasjonal kommunal løsning og Helsedataprogrammet som gjør at det er 
nødvendig å gi nasjonale råd før full analyse ferdigstilles. 

 

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

Fra innmeldingstidspunktet har den internasjonale utviklingen tydeliggjort at det ikke er andre alternativer 
en SNOMED CT dersom det er behov for felles standardisert terminologi i Norge. Behovet er gjennom 
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perioden synliggjort og bekreftet gjennom blant annet Helseplattformen, KVU for nasjonal kommunal 
løsning og Helsedataprogrammet.  

Direktoratet for e-helse har derfor besluttet at man etter utprøvingsperioden fortsatt vil være SNOMED CT 
som er den være den felles standardiserte terminologien i Norge. Beslutningen legger til rette for å 
realisere et økosystem for kodeverk og terminologi. 

Kostnadene ved denne beslutningen er på linje med de kostnadene Direktoratet for e-helse bærer i dag, 
med medlemsavgift, deltagelse i medlemsorganisasjon på vegne av Norge og en minimal 
forvaltningsorganisasjon. 

Denne beslutningen innebærer ikke valg av innføringsstrategi. 

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

 

 

Orientering om prosess for beslutning om innføringsstrategi for SNOMED CT i Norge 

Spørsmål som må besvares ved delbeslutning 2 er: 

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

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

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

• Hvordan skal SNOMED CT forvaltes? 

• Hva vil dette koste og hvordan skal dette finansieres? 

Ved denne delbeslutningen vil det legges fram et beslutningsunderlag som gir oversikt over 
konsekvensene av ulike innføringsstrategier. Beslutningsunderlaget vil inneholde: 

- Beskrivelse av nåsituasjon og behov 
- Beskrivelse av målbilde for terminologi og kodeverk 
- Beskrivelse av hva etablering av SNOMED CT i Norge innebærer 
- Utredning av alternative innføringsstrategier 
- Kost/nytte analyse, risikovurderinger, forutsetninger og avhengigheter 
- Finansiering 
- Anbefaling 

Direktoratet for e-helse samarbeider med Helseplattformen for å vurdere om Helseplattformen kan være 
en pilot for en innføring av SNOMED CT i tråd med målbildet for økosystem for kodeverk og terminologi. 
Samarbeidet innebærer at Helseplattformen bidrar med en oversettelse til norsk som tilgjengeliggjøres for 
sektoren. Parallelt må det etableres en nasjonal forvaltning og normering på området. Denne piloten 
bidrar til et godt utgangspunkt for videre innføring. Det er også tett samarbeid med Helseplattformen der 
SNOMED CT er aktuell som referanseterminologi. 

 

Helseplattformen skal etter planen signere kontrakt innen utgangen av 1. kvartal, og starte med 
konfigurering av løsning i 3. kvartal 2019. For ikke å risikere en forsinkelse på Helseplattformens tidsplan 
er det ønskelig med følgende strategi for beslutning om innføring av SNOMED CT i Norge: 

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

• Forenklet samfunnsøkonomisk analyse Felles Grunnmur desember 2018 

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

• Drøfting i NUFA og NUIT februar 2019 

• Godkjenning i Helseplattformen februar 2019 

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

Forslag til vedtak 

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

planlegging av nasjonal portefølje for e-helse i 2019. 

Hensikt med saken 

Direktoratet for e-helse mottar 10.oktober aktørenes oppdaterte prosjektforslag til nasjonal portefølje 

2019.  NUIT skal etter planen gi sin innstilling til 2019-porteføljen 22.november, med tilslutning i Nasjonalt 

e-helsestyre 6. desember. 

Hensikten med saken er å:  

• Orientere NUFA om status for nasjonal portefølje 2018 samt pågående porteføljedefinering for 

portefølje 2019 

• Orientere om foreløpig prioritering av Direktoratet for e-helse sin portefølje for 2019 

• Få faglige innspill fra NUFA til nasjonal portefølje 2019 

Bakgrunn 

E-helse mottok i april 2018 status for aktørenes portefølje for 2018 samt første innmelding av prosjekter til 

nasjonal portefølje 2019. Under gis status for portefølje 2018 og en første oppsummering av portefølje 

2019. Tilsvarende orientering ble gitt i NUIT-møtet 30.mai. 

Status Nasjonal e-helseportefølje 2018 

Økt omfang 

Nasjonal e-helseportefølje 2018 består i april av 54 prosjekter med et omfang på 942 mill. Ved forrige 
rapportering bestod porteføljen av 47 prosjekt (Program for felles infrastruktur og arkitektur (FIA) er telt 
som 4 prosjekt) med omfang på 669 mill. Økningen i omfang er på nær 40%, og skyldes i stor grad 
innrapportering av prosjekter fra Helse Sør-Øst og Helsedirektoratet. SLV har ved denne rapporteringen 
angitt budsjett til to prosjekter som manglet ved forrige rapportering. Helse Vest og Helse Nord har 
bekreftet at de vil rapportere sine prosjekter i oktober. Dette vil medføre en ytterligere økning av 

Til 

Dato 

Saksnummer 

Type 

Møte 3/18 

05.09.2018 

31/18 

Drøfting 

 

Fra 

Saksbehandler 

 

Avdeling Porteføljestyring, Direktoratet for e-helse 

Siv Ingebrigtsen 

 

Vedlegg 8 
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totalomfanget på den nasjonale e-helseporteføljen. Se vedlegg 8A for oversikt over Nasjonal e-
helseportefølje 2018. 

Det er innmeldt 13 nye prosjekter til porteføljen gjennom rapporteringen i april. Prosjektene som er meldt 
inn til 2019-porteføljen og har pågående aktivitet og finansiering i 2018, er inkludert i Nasjonal e-
helseportefølje 2018. Det gjelder følgende prosjekter: 
 

ID Prosjekt/program Ansvarlig 
virksomhet 

Budsjett 2018 

137 Modernisering av reseptregisteret FHI Ikke oppgitt 
138 Oppfølgingsteam HDIR 10 mill. 
139 Primærhelseteam HDIR 47,5 mill. 

140 Pilotprosjekt ParkinsonNet Norge HDIR 7 mill. 

141 Internettbasert behandling av angst og depresjon i kommunen HDIR 6 mill. 

142 Regionalt laboratoriesystem HSØ 71 mill. 

143 Medikamentell kreftbehandling HSØ 32 mill. 

144 Regional kurve og medikasjon  HSØ 94 mill. 

145 DigiHelsestasjon KS/ 
KommIT 

9 mill. 

146 Ny ehelse-organisering E-helse 20 mill. 

 148 Nytt CMS/ publiseringsverktøy for helsenorge.no E-helse 1 mill. 
149 Digital førerrettsforvaltning E-helse 16,5 mill. 
154 Felles klinisk kunnskapsgrunnlag E-helse 1,8 mill. 

 
Siden forrige rapportering er 3 prosjekter tatt ut av porteføljen: 
 

ID Prosjekt/program Ansvarlig 
virksomhet 

Begrunnelse  

113 Persontilpasset medisin HDIR Ulike initiativ som ikke følges opp som prosjekt/ 
program 

134 Digital forvaltning av helsekrav for 
førerkort (Vilkår for førerrett) 

HDIR Overført til E-helse, nytt prosjekt 149 

135 Program RKL (Standardisering i DIPS 
Classic og Elektronisk kurve) 

HSØ HSØ har valgt å rapportere på utvalgte prosjekt i 
programmet og ikke programmet i seg selv 

 

Overordnet status og risiko 

Nær halvparten av prosjektene melder grønn status1. 

• 50 % av prosjektene (27 prosjekter) melder om grønn status 

• 39 % av prosjektene (21 prosjekter) melder om gul status 

• 2 % av prosjektene (ett prosjekt) melder om rød status 

• 9 % av prosjektene (5 prosjekter) har ikke oppgitt status. Prosjektene er i tidlig fase.  

SLV sitt prosjekt 109 FEST for sykehus - strukturert legemiddelinformasjon for spesialisthelsetjenesten 
melder om rød status. Årsaken er at prosjektet mangler finansiering. Nasjonal IKT sitt prosjekt 102 
Forbedre legemiddelinformasjon og FEST (heretter SAFEST) melder avhengighet med rød status til dette 
prosjektet. Det har vært en prosess i Helse- og omsorgsdepartementet for å løse problemstillingen, som 
har resultert i: 

                                                      
1 Merk at det er stor forskjell på granularitet på statusrapporteringen fra store programmer til små prosjekter 
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• De regionale helseforetakene har fått i oppdrag å realisere de fire prioriterte kravområdene 
knyttet til SAFEST. SLV's leveranser inn til dette avventer finansiering fra foretakene. 

• Direktorat for e-helse er gitt i oppdrag, i samråd med de regionale helseforetakene, FHI, 
Helsedirektoratet, KS og Statens legemiddelverk, om å gjøre en overordnet vurdering av mulige 
tiltak for realisering av enhetlig og strukturert legemiddelinformasjon i den samlede helse- og 
omsorgstjenesten. Vurderingene skal munne ut i et mandat for konseptfasen. Oppdraget leveres 
HOD 15. november 

Risikoprofilen på portefølje 2018 er relativt uendret siden januar 2018. Noen flere prosjekter melder om 
medium risiko (4 %). Fordeling av risiko er som følger: 

• 19 % av prosjektene (10 prosjekter) melder om grønn risiko 

• 65 % av prosjektene (35 prosjekter) melder om gul risiko 

• 6 % av prosjektene (3 prosjekter) melder om rød risiko 

• 11% av prosjektene (6 prosjekter) har ikke oppgitt risiko. 
 

Følgende prosjekter melder om høy risiko: 

 

ID Prosjekt/program Ansvarlig 
virksomhet 

Begrunnelse  

57 Regional utvidelse av stamnettet NHN Fare for forsinkelse fra underleverdører og fare for 
ukjent diversitetsbrudd pga manglende 
dokumentasjon  

118 Innføring av digital patologi HMN Risiko for at sammenslåing av Sympathy trekker ut i 
tid, kan føre til forsinkelser i DPS-løsning. Å fortsette 
med tre Sympathy-installasjoner i HMN, øker 
kostnadene og reduserer reell nytteverdi av 
prosjektet.  

142 Regionalt laboratoriesystem HSØ Manglende standardisering av regionale definisjoner 
(master data). Manglende regional plattform. 

 

Nasjonal e-helseportefølje 2019 - oppsummering 

Innmeldte prosjekter/program til 2019-porteføljen 

Aktørene gjorde i april sin første innmelding av prosjekter til nasjonal portefølje. Kriterier for å legge 
prosjekter i nasjonal portefølje er som følger: 

• Prosjekter som understøtter nasjonal e-helsestrategi 

• Prosjekter som har avhengigheter til prosjekter i den nasjonale e-helseporteføljen eller nasjonal 
innsats 

• Prosjekter som understøtter andre nasjonale strategier og som krever EPJ-utvikling 
 

Totalt er det meldt inn 59 prosjekter til 2019 porteføljen med et omfang i overkant av 1 mrd. Av disse er 
49 videreført fra 2018 og det er meldt inn 10 nye prosjektkandidater.  

I tabellen nedenfor listes foreløpige antall tiltak og budsjettall pr aktør innmeldt til 2019 til nasjonal 

portefølje 2019. Både estimert omfang og antall prosjekter er foreløpig, og vil endres. Merk at KS, og 

Folkehelseinstituttet ennå ikke har spilt inn estimert omfang på sine tiltak i 2019. Tiltak som eies av 

Direktoratet for e-helse øker kraftig i omfang i forhold til 2018. Dette er innmelding før prioritering. Noen 

av disse prosjektene vil bli nedprioritert i porteføljen for 2019.  
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Aktør Størrelse (MNOK) Antall prosjekter 

Direktoratet for e-helse 674 21 

Helsedirektoratet 159 12 

RHF-ene/ Nasjonal IKT 193 18 

KS/kommunene 0 2 

Folkehelseinstituttet 0 3 

NHN 0 0 

SLV 42 3 

  1068 59 

 

Figuren nedenfor viser prosjektene spilt inn til portefølje 2019 knyttet til strategisk område:  

 

Følgende fem prosjekter videreføres ikke i nasjonal e-helseportefølje 2019:  

ID Prosjekt/program Ansvarlig virksomhet Resultat 

84 DigiHelse Oslo Kommune  Etablert digitale innbyggertjenester knyttet til 
hjemmetjenesten på nasjonal plattform, inkl 
tjenesteavtaler og prismodeller. Utprøving i 9 
kommuner. Videre innføring fortsetter i regi  av KS 

58 eDÅR – elektronisk 
innrapportering til 
Dødsårsaksregisteret  

Folkehelseinstituttet Elektronisk innrapportering som medfører 
tidsbesparelser, økt datakvalitet og forbedret 
personvern.  Videre oppgaver tas i DÅR forvaltning 

47 Regional utvidelse av 
stamnettet 

NHN Ny nettinfrastruktur som kan realisere 
høytilgjengelige tjenester og samtrafikk mellom ulike 
deler av helsesektoren 
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115 Anskaffe rammeavtale for 
publiseringsløsning for 
metodebøker 

NIKT HF Rammeavtale anskaffet. Kan gi økt kvalitet i 
kunnskapsgrunnlag som leger benytter.  

146 Ny e-helseorganisering NEO E-helse Planlagt virksomhetsendring iverksatt. 
Etableringsprosjekter igangsettes i Direktoratet for 
e-helse og NHN i 2019  

 

Basert på informasjon fra aktørenes rapportering og gjennom dialogmøtene er det gjort noen 

overordnede analyser av 2019-porteføljen.  

Totalinvesteringer  

For å kunne gjøre riktige prioriteringer er det er behov for å se de totale investerings-, og 

forvaltningskostnader for prosjektene. Herunder bør løpende og eventuelle nye forvaltnings- og 

vedlikeholdskostnader synliggjøres.  

For først gang ble aktørene ved innmelding i april bedt om å oppgi et helhetlig bilde av kostnader og 

gevinster, herunder prosjektenes totalinvestering, forventede forvaltningskostnader og antatt levetid. Det 

er store mangler i innrapportering av disse parameterne. Man får derfor ikke presentere et realistisk 

helhetsbilde i denne omgang. For øvrig er dette et datagrunnlag som porteføljekontoret vil ha fokus på og 

fortsette å etterspørre. Det er forventet at økt bevissthet på behovet vil resultere i økt datakvaliteten.  

Gitt innkomne estimater anslås det at nasjonal e-helseportefølje representerer en totalkostnad på 4,5 

mrd. Det er viktig å presisere at det mangler informasjon fra 40% av prosjektene i porteføljen og at man 

heller ikke kjenner til hvilke metoder som er benyttet for å estimere totalkostnad. Størrelsesfordeling på 

totalkostnad for prosjektene er: 

• Under 10 mill.: 8 prosjekter (13%) 

• 10-100 mill.: 18 prosjekter (29%) 

• Over 100 mill.: 10 prosjekter (18%) 

 

Gevinster 

Alle prosjekter skal være til nytte og gi gevinster. Dessverre er det slik i dag at mange prosjektet ikke 

jobber aktivt med å planlegge, realisere og dokumentere gevinster. For å sette fokus på 

profesjonalisering av gevinstarbeidet etterspør Nasjonalt porteføljekontor nå underlag knyttet til 

prosjektenes gevinstarbeid. Basert på kartlegging av 5 gevinstrelaterte parametere, defineres 

gevinstmodenhet som illustrerer i hvor stor grad det arbeides med gevinstrealisering i prosjektene i 

nasjonal portefølje. Aktørene melder inn at 94% av prosjektene som er i plan- og gjennomføringsfase har 

medium til høy gevinstmodenhet, noe som tyder på at det jobbes systematisk med gevinster. Omtrent 1/3 

av disse prosjektene har kvantifisert gevinstene i kroneverdi.  Vurderingen er at aktørene har fokus på 

gevinstarbeidet, men ytterligere kvantifisering av gevinster vil muliggjøre bedre måling av effektene av 

den nasjonale porteføljen.  

Forutsetninger og avhengigheter 

Forutsetninger er hendelser som prosjektene i porteføljen legger til grunn for å kunne ta ut forventede 

gevinster. Avhengigheter er hendelser som er nødvendige for å kunne levere prosjektene. Figuren 

nedenfor illustrerer et gevinsthierarki med prosjekter og deres forutsetninger og avhengigheter. 
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Aktørene oppgir at totalt 86 kritiske forutsetninger som må være tilstede for at gevinster skal kunne tas ut 

etter at prosjektene er levert. Som tidligere er behov for EPJ-utvikling den vanligste forutsetningen for å 

kunne ta ut gevinster. Nesten halvparten av de kritiske forutsetningene er knyttet til EPJ-utvikling, med en 

relativt lik fordeling av EPJ-utvikling hos spesialisthelsetjenesten, kommunen og hos fastlege. 

Det er rapportert inn 97 avhengigheter som må være tilstede for at prosjektene skal kunne levere sine 

resultater som planlagt. Over halvparten av disse vurderes av prosjektene til å være av høy kritikalitet. Et 

høyt antall kritiske avhengigheter betyr at mange prosjekter er avhengige av leveranser fra andre for å 

kunne levere. Ca 70% av avhengighetene er relatert til felles grunnmur for digitale tjenester, herunder 

kategorisert som: 

• Personvern og informasjonssikkerhet 

• Standarder, kodeverk og terminologi 

• Infrastruktur og felleskomponenter 

• Regelverk 

 

Direktoratets innspill til nasjonal portefølje 2019  

NUIT-møtet 30.mai 2018, sak 16-18, drøftet og ga innspill til nasjonal portefølje 2019, inkludert behov for 

prioriteringer i Direktoratet for e-helse. I drøftingene i NUIT fremkom det at ulike aktørene har ulikt syn på 

hva direktoratet bør prioritere i 2019. De utvalgte prioriteringsområdene som ble trukket fram var: 

- Legemiddelområdet 

- EIEJ, Nasjonal kommunal løsning 

- Felles grunnmur for digitale tjenester 

Dessverre er ikke direktoratets budsjettsituasjon i samsvar med behovet. Direktoratet ser at det må 
gjøres betydelige prioriteringer. Det anses ikke mulig å ha fullt fokus på alle disse tre viktige områdene i 
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parallell i 2019. Direktoratet for e-helse har etter NUIT-møtet utarbeidet ulike scenarier mht. ulike 
ambisjonsnivåer på de utvalgte prioriteringsområdene. Gjennom scenariene forbereder direktoratet seg 
på ulike budsjettsituasjoner i 2019, gitt nivå på budsjettildeling til E-helse og omfang av samfinansierings-
midler tilgjengelig. Direktoratet vil i møtet presentere sine foreløpige vurderinger knyttet til disse 
områdene. 

 

Videre prosess for å planlegge 2019-porteføljen 

Aktørene har frist 10.oktober for endelig innmelding av prosjekter til nasjonal portefølje 2019. Føringer for 

denne innmeldingen er at: 

 Prosjekter som meldes inn til nasjonal portefølje skal være vurdert opp mot prioriteringskriteriene: 

 Strategisk tilknytning; prosjekter må ha sterk strategisk tilknytning til nasjonal e-

helsestrategi 

 Nytteverdi; prosjekter må ha høy nytteverdi 

 Risiko; alle prosjekter må ha en akseptabel risiko 

 Finansiering og finansieringskilder skal være sannsynlig og avklart så langt det lar seg gjøre, dvs. 

at prosjekter som ikke har finansiering ikke skal meldes inn. 

 Avhengigheter til leveranser fra andre prosjekter skal så langt det er mulig være avklart, – dvs. at 

det ikke skal meldes inn prosjekter som det er uklart om kan gjennomføres.  

Etter innmeldingsfristen til nasjonal e-helseportefølje skal NUIT etter planen gi sin innstilling til 2019-

porteføljen 22.november, med tilslutning i Nasjonalt e-helsestyre 6. desember. 
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Enhetlig virksomhetsstruktur 

Forslag til vedtak  

NUFA tar saken til orientering.  

 

Hensikt med saken 

Enhetlig virksomhetsstruktur er et tiltak for å økte datakvaliteten på virksomhetsinformasjon i Grunndata, 

samt tilgjengeliggjøre denne informasjonen på en sikker og etterrettelig måte for sektoren. Ved å tilby 

informasjon om virksomheter i sektoren som en tjeneste så gir dette incentiver for å unngå manuelle, 

lokale registre og man øker sikkerheten og senker kostnader i sektoren generelt. Totaliteten av en 

Enhetlig virksomhetsstruktur er stort, slik at dette tiltaket er begrenset.  Målet er at dette skal kunne løftes 

videre på ett senere tidspunkt, og at vi tar ned noen utvalgte utfordringer nå. 

Grunndata skal fremstå som en sannhetskilde for sektoren, og produktstrategien peker på at Grunndata 

skal være autorisasjonskilden for sektoren.  

Det skal være det åpenbare valget for å finne informasjon om virksomheter i helsesektoren og tilby denne 

informasjonen på en slik form, og av en slik kvalitet, at Grunndata vil være det logiske valget for 

virksomhetsinformasjon. Det må også vurderes myndighetskrav for å sikre bruk og oppdatering av 

virksomhetsstrukturen. 

Løsningen legger opp for at sektoren selv skal kunne forvalte egne data, flere prosesser vil digitaliseres 

og automatiseres, og være mer brukerorientert ved at brukere enkelt kan rapportere inn feil.  

For å realisere dette så må det igangsettes flere tiltak: 

• Forankre konsept og formål med sektoren for å sikre en løsning som er fremtidsrettet og gir 

merverdi. 

• Etablere en nasjonal kilde for virksomhetsstruktur for hele sektoren 

• Vurdere Nasjonale komponenter som Enhetsregisteret (KOFUVI). 

• Relevant kodeverk må vurderes. 

• Eksisterende tjenester og grensesnitt må oppdateres for å reflektere modellen. 

Til 

Dato 

Saksnummer 

Type 

Møte 3/18 

05.09.2018 

32/18 

Orientering 

 

Fra 

Saksbehandler 

 

Hilde Lyngstad 

Ronny Holten 
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• Nye grensesnitt som gir en enhetlig og enkel måte å få tilgang på disse dataene.  

• Brukergrensesnitt som lar sektoren forvalte egne data med god oversikt. 

• Vurdere geolokalisering 

• Etablere nasjonal forvalt for virksomhetsstruktur på Grunndata 

• Finansieringsmodeller og gevinstrealisering 

 

Hensikten med saken er å orientere om utvalgte tiltak.  

 

Bakgrunn 

Grunndata består av en rekke informasjonstjenester knyttet til person, personell, virksomhet og 
referansedata/kodeverk. Virksomhetsinformasjonen er kritisk for sikker identifikasjon av personer, 
personell og virksomheter.  

Tilstanden på virksomhetsinformasjon i Grunndata er i dag ikke tilfredsstillende. Formål og hvordan 
sektoren vedlikeholder informasjonen utføres på forskjellig måte, og det er i dag ikke en entydig tolkning 
av en entitet som behandlingssted. 

Datamodellene som informasjonen lagres i preges av hvordan de gamle registrene fungerte og følgelig er 
deler av informasjonen av dårlig kvalitet. Strukturen på data preges også av de gamle registrene og gjør 
at det er vanskelig å hente ut informasjon som er fragmentert i datamodellen (Registre Bedriftsregisteret 
og RESH – Registre over enheter i spesialisthelsetjenesten.) 

Virksomhetsinformasjonen i Grunndata har bare verdi om sektoren får utnyttet denne informasjonen. 
Utdaterte og rigide integrasjonsformer medfører at virksomhetsinformasjon fra Grunndata ikke blir brukt til 
sitt fulle potensiale. Lokale løsninger for virksomhetsstruktur, manuelt vedlikeholdt, eksisterer rundt om i 
sektoren. Dette undergraver kvaliteten på data, det forringer informasjonssikkerheten, og generell 
sikkerhet i og med at denne informasjonen benyttes for å gi tilganger, og det gir skjulte kostnader i form 
av merarbeid.  



 NUFA 

  

VEDLEGG 10 SAK 33/18 FELLES KLINISK KUNNSKAPSSTØTTE 1 

 

Sak 33/18 Konseptutredning felles klinisk kunnskapsgrunnlag 

Forslag til vedtak 

Prosjektet tar med seg innspill fra NUFA i videre prosjektarbeid. 

 

Hensikt med saken 

Orientere om pågående prosjekt fra Nasjonal IKT ‘Felles klinisk kunnskapsgrunnlag’1 og be om innspill til 

konseptutredningen. 

 

Bakgrunn 

Helsepersonell må i dag forholde seg til en mengde ulike kunnskapskilder med varierende innhold. En 

god helse- og omsorgstjeneste er avhengig av at tjenesten utnytter tilgjengelig kunnskap og erfaring, og 

at den tar i bruk ny kunnskap samtidig som utdatert praksis opphører.2 Dette blir stadig mer utfordrende i 

helsevesenet da mengden av ny kunnskap øker betraktelig fra år til år.3  

For å imøtekomme dagens utfordringer utarbeider blant annet helseforetakene, Helsedirektoratet og 

spesialistforeningene kliniske kunnskapsgrunnlag som fagprosedyrer, kliniske anbefalinger, retningslinjer 

og metodebøker, slik at helsepersonell lettere får tilgang til oppdatert kunnskap. Eksempel på 

eksisterende kunnskapskilder i dag er lokale kvalitetshåndbøker på alle sykehus, helsedirektoratet.no, 

helsenorge.no, helsebiblioteket.no, oncolex.no og kreftlex.no. Det utføres parallelt arbeid i 

spesialisthelsetjenesten ved at det lages varianter av kunnskapsgrunnlag. Det er ressurskrevende for en 

samlet helsesektor å ivareta oversikt og holde ulike kilder oppdatert. For klinikerne som etterspør 

oppdatert kunnskapsgrunnlag er det utfordrende med mange ulike kilder å forholde seg til. Det er 

krevende å vite hvilket kunnskapsgrunnlag som er sist oppdatert, gyldig, relevant og har tilstrekkelig 

kvalitet, samt dokumentere hvilke versjoner av ulike prosedyrer som er benyttet i pasientbehandling. 

                                                      
1 Kunnskapsgrunnlag = En sekkebetegnelse for retningslinjer, veiledere, prosedyrer, anbefalinger og annen beskrivelse av 

kunnskap som legges til grunn for helsehjelp 
2 Veileder for utvikling av kunnskapsbaserte retningslinjer. Helsedirektoratet 10/2012  
3 http://www.cdnsciencepub.com/blog/21st-century-science-overload.aspx og http://altmetrics.org/manifesto/ 

Til 

Dato 

Saksnummer 

Type 

Møte 3/18 

05.09.2018 

33/18 

Drøfting 

 

Fra  

 

 

Øyvind Nottveit, Administrasjonen i Nasjonal IKT   

Vedlegg 10 

http://www.cdnsciencepub.com/blog/21st-century-science-overload.aspx
http://altmetrics.org/manifesto/
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Klinikerne savner også brukervennlige grenseflater og gode søkemuligheter i mange av 

kunnskapskildene som benyttes. Dagens situasjon gjør det utfordrende å redusere uønsket variasjon i 

helsefaglig praksis4, og sikre at helsehjelpen som ytes er i henhold til oppdaterte retningslinjer.  

Et tilgjengelig kunnskapsgrunnlag kan gi sterkere pasientmedvirkning ved at pasienten får innsyn og 

oversikt over ulike typer behandling. Prosjekt for Digitale Innbyggertjenester (DIS) utreder konsepter for 

personlig kunnskapsstøtte til innbyggere og pasienter. Det er stort potensiale for å spare ressurser 

dersom kunnskapsstøtten for pasienter og helsepersonell kan baseres på samme kunnskapsgrunnlag. 

Overnevnte løsninger som kreftlex.no (tilpasset for pasienter og pårørende) og oncolex.no (tilpasset 

helsepersonell) ser ut til å være gode eksempel på dette, og denne type løsninger bør en vurdere å 

samordne med helsenorge.no. Felles kunnskapsgrunnlag kan støtte samarbeid med pasienter og 

helsetjeneste. 

 

Utførte utredninger 

Det for noen år siden utført et prosjekt i Nasjonal IKT ‘Tiltak 50’ «Kunnskapsbasert pasientbehandling»’ 

og rapport fra arbeidet er tilgjengelig her 

(https://nasjonalikt.no/Documents/Prosjekter/Avsluttede%20prosjekter/Tiltak%2050%20-

%20Kunnskapsbasert%20pasientplanlegging%20-%20sluttrapport.pdf). Utredningen er fortsatt 

representativ for største del av spesialisthelsetjenesten. Nasjonalt senter for e-helse forskning har nylig 

gjennomført en utredning vedrørende status for kunnskapsstøtte utenfor Norge. Det blir gitt en kort 

oppsummering av utredningen i møtet.  

 

Planlagte leveranser 

Prosjektet ‘Felles klinisk kunnskapsgrunnlag’ er nå i starten av konseptfasen og skal i februar 2019 levere 

oversikt over ulike konsepter, og herunder et anbefalt konsept. Konseptutredningen skal gi en anbefaling 

for hvordan klinisk kunnskapsgrunnlag bør lages, publiseres, brukes, revideres og faglig forvaltes i 

spesialisthelsetjenesten. I tillegg skal konseptutredningen adressere følgende spørsmål: 

  

1. Hvordan bør kunnskapsgrunnlaget helsefaglig forvaltes? 

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

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

4. Hva er behovet for strukturert format på kunnskapsgrunnlaget? 

5. Hvordan sikre at resultatet av hovedprosjektet blir klinikernes hovedkilde til klinisk 

kunnskapsgrunnlag? 

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

beslutningsstøtte? 

 

I prosjektets mandat forutsettes det at antall kunnskapskilder må bli redusert dersom en skal gå videre 
med planleggings- og gjennomføringsfaser av prosjektet. 

 

 

 

Se tilhørende vedlegg 10A: Mandat for Nasjonal IKT prosjektet Felles klinisk kunnskapsgrunnlag. 
  

                                                      
4 Oppdragsdokument 2018 til helseregionene fra regjeringen 

https://nasjonalikt.no/Documents/Prosjekter/Avsluttede%20prosjekter/Tiltak%2050%20-%20Kunnskapsbasert%20pasientplanlegging%20-%20sluttrapport.pdf
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Arbeidet med rapporten Utviklingstrekk 2019 

 

Forslag til vedtak 

NUFA tar saken til orientering og ber om at Direktoratet for e-helse ved divisjon Strategi tar med seg 
innspill fra møtet i det videre arbeidet med rapporten Utviklingstrekk 2019. 
 
 
Hensikt med saken 

Direktoratet for e-helse ved divisjon Strategi er nå i gang med ny utgave av rapporten Utviklingstrekk. Vi 
ber om innspill til dette arbeidet fra NUFA. 

 

Samarbeid med NUFA 

Direktoratet for e-helse ved divisjon Strategi publiserte i mars i år rapporten Utviklingstrekk 2018. Dette 
representerte starten for arbeidet med å samle og sammenstille kunnskap i en årlig rapport. Rapporten, 
og arbeidet med å utvikle denne, er en mulighet til å identifisere gode strategiske spørsmål for analyse og 
rådgivning. Rapporten er en beskrivelse av trender og utviklingstrekk relevant for e-helse og er en del av 
kunnskapsgrunnlaget for å forvalte og revidere Nasjonal strategi og handlingsplan (2017-2022).  

Rapporten Utviklingstrekk skal oppdateres årlig og Direktoratet er nå i gang med ny utgave: 
Utviklingstrekk 2019. Rapporten skal ferdigstilles november 2018 og publiseres i etterkant av dette.  

Beskrivelsene i Utviklingstrekk 2018 ble gjennomgått i gruppearbeid i NUFA 1.februar 2018. Dette førte til 
mange gode innspill og diskusjoner. Dette ble innarbeidet i rapporten. Rapporten ble også sendt til NUFA 
for innspill før endelig ferdigstillelse.  

Direktoratet for e-helse ved divisjon Strategi ønsker nå å fortsette samarbeidet med NUFA om 
videreutvikling av kunnskapsgrunnlaget. Gjennom møtet 6. september 2018 involveres NUFA nå tidligere 
i prosessen for utarbeidelse av utviklingstrekkrapport. Vi har i forkant av møtet invitert medlemmene i 

Til 

Dato 

Saksnummer 

Type 

Møte 3/18 

06.09.2018 

34/18 

Drøfting 

 

Fra 

Saksbehandler 

 

Direktoratet for e-helse, Divisjon strategi 

Kari Grimholt 

 

Vedlegg 11 
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NUFA til å komme med innspill til hva som vil prege utviklingen av e-helse i de nærmeste 5 årene. 
Innspillene vil være utgangspunkt for faglige diskusjoner og gruppearbeid i møtet.  

Resultatene fra gruppearbeidet og innspill fra møtet vil være med på å danne grunnlaget for 
beskrivelsene i rapporten. Det er også ønskelig med senere involvering fra NUFA i arbeidet med 
rapporten.  

 

Bakgrunn og videre plan for arbeidet  

Målet for arbeidet med rapporten om utviklingstrekk er å skape et omforent kunnskapsgrunnlag som 
oppleves som relevant og oppdatert for sektor på e-helseområdet. Rapporten skal bidra til å samle 
kunnskap og gi forståelse om e-helseutvikling i hele sektoren, samt bidra inn i lokale utredninger og 
rapporter. I etableringen av en felles, faglig referanseramme for e-helseutvikling er det viktig med innspill 
til valg av tema, og videre treffsikkerhet i retning, innhold og diskusjon av i beskrivelser og analyser.  

I dette arbeidet har direktoratet i løpet av mai/juni 2018 invitert 45 ulike aktører fra sektor og relevante 
kunnskapsmiljø er til å kommentere på innhold i Utviklingstrekk 2018 og gi innspill til videreutvikling av 
kunnskapsgrunnlaget.  

Vi har også erfaring med bruk av kunnskapsgrunnlaget i analysefasen i strategiprosessen. Erfaringene 
viser at de fire utvalgte områdene som beskrives i Utviklingstrekk 2018 står seg som relevante områder 
for å analysere omgivelsene for e-helseutvikling. (politikk og reformarbeid, medisinsk- og helsefaglig 
utvikling, teknologiske trender og strategisk utvikling.) 

Aktivitetene og erfaringene gir et verdifullt tilfang av ny kunnskap for å drive arbeidet med rapporten 
videre.  

Ambisjonen videre er å i større grad etablere kontakt med, og bruke flere aktører i innsamling og 
bearbeiding av kunnskap. Direktoratet ønsker å styrke beskrivelsene som gjøres i rapporten og 
underbygge og legitimere analyser ved å større grad hente informasjon og diskutere med 
kunnskapsmiljøer på området. Som en del av dette inviterer direktoratet til redaksjonsråd. Dette er en 
viktig funksjon for å sørge for at kunnskapsgrunnlaget er relevant og oppdatert og er en av flere 
mekanismer i kvalitetssikring av innholdet. Rådet har sitt første møte 18. september 2018.  

Følgende er invitert til redaksjonsråd:  

• Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE)  

• Helsedirektoratet 

• Abelia 

• KS   

• Direktoratet for e-helse 

• Forskningsrådet 

Mandat for rådet diskuteres i rådets første møte høst 2018. 

I tillegg til NUFA og redaksjonsråd som viktige mekanismer for kvalitetssikring vil Direktoratet vurdere om 
rapporten skal sendes på innspillsrunde i sektor, kunnskapsmiljøer og NUFA i forkant av endelig 
ferdigstillelse. Dette vil være aktuelt i oktober.  
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Strategiprosessens revideringsfase:  

Oppdatering av nasjonal e-helsestrategi og etablering av en felles nasjonal 

handlingsplan for e-helse – Prosess og metode for arbeidet 
 

Utvalget tar saken til orientering og ber om at innspill som fremkommer i møtet tas til 
etterretning i det videre arbeidet.   

 
 
Hensikt med saken 
Strategikontoret vil orientere utvalget om det pågående arbeidet med å oppdatere nasjonal e-
helsestrategi og utvikle en felles nasjonal handlingsplan for e-helse, inkludert: 
 

• Prosess for arbeidet. 

• Struktur og innhold for strategidokumentene. 
 
Arbeidet er viktig for å sikre at den nasjonale e-helsestrategien er i takt med aktuelle 
utviklingstrekk og oppleves som relevant, oppdatert og virkningsfull blant aktørene i helse- og 
omsorgssektoren. 
 
En felles handlingsplan for e-helse skal bidra til prioritering av innsatsområder, belyse 
avhengigheter mellom disse, samt diskusjoner knyttet til rekkefølgen tiltak bør igangsettes for å 
oppnå strategiske mål på en effektiv måte. Handlingsplanen vil gi tydelige føringer for 
prioriteringer i den nasjonale e-helseporteføljen. 
 
 

Bakgrunn 

I NUIT møtet 30. mai presenterte Direktoratet, med utgangspunkt i Utviklingstrekkrapport 2018, 

en strategisk gap-analyse (sak 15/18 – sakspapirer og referat). NUIT ga i møtet sin tilslutning til 

en oppdatering av nasjonal e-helsestrategi. Oppdateringen av strategien vil ha fokus på å 

innarbeide følgende tre perspektiver i eksisterende dokument: 1) innbygger, 2) innovasjon og 3) 

Til 

Dato 

Saksnummer 

Type 

Møte 3/18 

06.09.2018 

34/18 

Til orientering 

 

Fra 

Saksbehandler 

 

Direktoratet for e-helse, Divisjon strategi 

Karoline Gårdsmoen 

 

Vedlegg 12 

https://ehelse.no/Documents/Nasjonale%20utvalg/NUIT/M%c3%b8tedokumenter%20NUIT%2030.05.2018.pdf
https://ehelse.no/Documents/Nasjonale%20utvalg/NUIT/Referat%20NUIT%2030.05.18.pdf
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informasjonssikkerhet og personvern. Dokumentet vil også bli gjennomgått med tanke på 

språklige forbedringer.  

Videre ba NUIT Direktoratet om å utarbeide et forslag til en felles nasjonal handlingsplan for e-

helse i samarbeid med aktørene i sektoren. Etableringen av handlingsplanen vil bygge videre 

på strukturen i e-helsestrategien og bidra til å konkretisere hvordan strategien kan realiseres 

gjennom felles innsats på prioriterte områder.   

Strategien oppdateres i den hensikt at den skal stå seg ut perioden, mens handlingsplanen vil 

rulleres årlig, der innsatsområder kan tas inn/ut, og en åpner for prioriteringer mellom disse.  

 

Prosess for arbeidet 

 

Figur 1: Prosess for revisjonsfasen. 

 

Revideringsfasen vil pågå fra september 2018 til januar 2019: 

• Arbeidsmøter i Direktoratet: Vil involvere ressurser på tvers av erfaring, fag- og 
ansvarsområder med formål om å utvikle første utkast til innhold i strategi og 
handlingsplan. 

• Arbeidsmøter med sektor: Vil involvere aktørene i styringsmodellen gjennom 
dialogmøter med NUIT/NUFA medlemmer, samt leverandører og fag- og 
interesseorganisasjonene, gjennom Leverandørmøtet og Nasjonal Arena, med formål 
om å utvikle innholdet i strategi og handlingsplan. 

• Forankring: Forslag til oppdaterte strategidokumenter, strategi og handlingsplan, 
fremlegges Nasjonalt e-helsestyre for tilslutning i desember 2018.  
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• Lansere: Oppdaterte strategidokumenter lanseres i januar 2019 og vil legge føringer for 
diskusjon av Nasjonal e-helseportefølje 2020. 
 
 

Struktur og innhold for strategidokumentene 
 

 
 

Figur 2. Struktur på strategi og handlingsplan 

 

I revideringsfasen vil koplingen mellom de overordnede helse- og omsorgspolitiske 
målsettingene og strategiske satsningsområder for e-helse gjøres mer eksplisitt. Formålet er å 
styrke legitimiteten rundt valg av strategisk retning. Handlingsplanen vil bestå av 
innsatsområder (som underbygger de strategiske hovedmålene) med tilhørende resultatmål 
(som underbygger effektmålene). 

 

Under følger forslag til innholdsbeskrivelse for de to strategidokumentene:  

Nasjonal e-helsestrategi 2018-2022 (forslag til struktur for oppdatert dokument) 

• Visjon og effektmål: Strategien vil ta utgangspunkt i den overordnede visjonen for 
helse og omsorg i Norge, etterfulgt av regjeringens tre overordnede mål for IKT-
utviklingen i helse- og omsorgssektoren. 
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• E-helse som virkemiddel: Strategidokumentet skal fremvise e-helse som et 
virkemiddel for å oppnå overordnede helse- og omsorgspolitiske mål. Det inkluderer 
både en konseptuell beskrivelse av digitalisering som politisk virkemiddel, og en 
tydeliggjøring av forholdet mellom konkrete e-helse tiltak og den overordnede helse- og 
omsorgspolitikken. Et annet viktig moment for denne delen blir å vise hvordan teknologi 
kun er ett del-element av digitaliseringsprosesser og at e-helse er et resultat av 
samspillet mellom politikk, fag, teknologi, juss og organisasjon.  

• Prinsipper for strategisk utvikling: Gjennom saksgangen i den nasjonale 
styringsmodellen har/blir sektoren enig om et sett grunnleggende prinsipper som skal 
legges til grunn for den nasjonale (og hver enkelt aktørs) e-helsesatsning. Eksempelvis 
er det enighet i sektoren om at "Det som kan løses nasjonalt, skal løses nasjonalt". 
Gjennom revideringsfasen skal det vurderes om det er fremkommet ytterligere 
prinsipper, som et eksempel er avhengigheten til tverrsektorielle behov fremkommet 
gjennom utredning av felles kommunal løsning.  

• Strategiske områder: Strategien løfter seks strategiske områder, hvorav fire har direkte 
funksjonell verdi og to er muliggjørende. Strategien vil gi en beskrivelse av hvert 
strategisk område med tilhørende utfordringsbilde og målformuleringer vil bli knyttet opp 
mot overordnet politikk (effektmål).  

• Nasjonal styringsmodell for e-helse: Det er ønskelig at styringsmodellen, herunder 
Nasjonalt e-helsestyre, omtales i både strategien og handlingsplanen.   

 

Nasjonal handlingsplan for e-helse (forslag til struktur for dokument) 

• Handlingsplanens rolle: Relasjoner mellom strategi, handlingsplan og portefølje, 
inkludert saksgang i den nasjonale styringsmodellen, vil beskrives for å tydeliggjøre 
ansvars- og rollefordeling. Handlingsplanen er et resultat av den innsats per 
innsatsområde som sektoren samlet mener er nødvendig for å realisere strategiske mål. 
Handlingsplanen vil angi tidfestede og sekvensielle milepæler innenfor hvert 
innsatsområde (16 områder er foreslått). Handlingsplanen vil være mer omfangsrik enn 
strategien. I tillegg til å beskrive tiltakene vil dokumentet også definere, illustrere og 
eksemplifisere sentrale prinsipper, begreper og aktiviteter. Slik vil dokumentet gi innsikt 
for lesere som ønsker å forstå og ta del i pågående debatter og tiltak knyttet til e-helse.  

• Innsatsområder: Handlingsplanen vil bestå av 16 innsatsområder fordelt på de seks 
strategiske områdene. Innenfor hvert innsatsområde vil resultatmål beskrives, samt 
tilhørende prinsipper for arbeidet, muligheter og utfordringer.  

• Milepæler, eksempler og indikasjoner på strategisk utvikling. Handlingsplanen vil 
beskrive viktige milepæler, gi eksempler på pågående innsats og indikatorer som viser 
strategisk måloppnåelse over tid.   

 


