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Referat fra møte i NUFA 

Møte Fagutvalget (NUFA) 

Dato 1. – 2. november 2017 

Tid 1. november kl. 10:00 – 2. november kl. 14:30 

Sted Thon Hotel Arena, Lillestrøm 

Medlemmer   

Tilstede Inga Nordberg, Dir. for e-helse (dag 1) 
Per Meinich, Helse Sør-Øst RHF 
Per Olav Skjesol, Helse Midt RHF 
Kristian Onarheim, Helse Midt RHF (dag 1) 
Randi Brendberg, Helse Nord RHF  
Eivind Kristiansen, NIKT (dag 2) 
Bente Saltnes Nedrebø, NIKT 
Egil Rasmussen, KS 
Bjørn Eivind Berge, KS (dag 2) 
Kirsti Pedersen, KS 
Ann-Kristin Smilden, KS (dag 2) 
Ulf Sigurdsen, Helse Sør-Øst RHF (dag 2) 
Anders Grimsmo, Norsk Helsenett (dag 1) 
Aslak Steinsbekk, Norsk Helsenett 
(stedfortreder dag 2) 

Thor Johannes Bragstad, KS 
Grethe Almenning, KS 
Heidi Slagsvold, KS 
Thore Thomassen, Helsedirektoratet  
Kirsten Petersen, Helsedirektoratet 
Peter Holmes, FHI 
Helena Niemi Eide, FHI  
Torgeir Fjermestad, Fastlege 
Arnfinn Aarnes, FFO  
Ida Trældal Rystad, Diabetesforbundet 
Helge Bang, Difi (stedfortreder dag 1) 
Tor Eid, HOD (Observatør) 
Geir Granerud, Helse Vest RHF (dag 2) 

Ikke til stede Rune Karlsen, Difi  

Nasjonalt 
Portefølje-
kontor 

Kristin Bang 
Marianne Bårtvedt van Os 
Pernille Skogseth 
Espen Hetty Carlsen 
Siri Pernille Utkilen 

Mona Holsve Ofigsbø 
Vidar Mikkelsen 
Lene Skjervheim 
Espen Møller 
Hans Løwe Larsen 

Direktoratet 
for e-helse  

Alfhild Stokke (dag 1) 
Bjarte Aksnes 
Anders Ravik 
Karl Vestli (dag 1) 

Robert Nystuen (dag 1) 
Irene Olaussen 
Nina Ulstein (dag 2) 
Kari Jørgensen (dag 2) 

På sak Idunn Løvseth Kavli (Sak 36/17) 
Konstantinos Tsilkos (sak 36/17) 
Børge Kristiansen (sak 38/17) 
Bent Are Melsom (sak 38/17) 
Birgitte Jensen Egset (sak 39/17) 
Inger Marie Finborud (sak 40/17) 
Line Rodal Dokseth (sak 41/17) 
Vibeke Fraenkel (sak 42/17) 

Jan Robert Johannesen (sak 43/17) 
Heidi Dolven (sak 43/17) 
Arnfinn Aarnes (sak 44/17) 
Ivar Halvorsen (sak 44/17) 
Camilla Holm (sak 44/17) 
Harald Hjelde (sak 44/17) 
Roy Sigvartsen (sak 44/17) 
Georg Ranhoff (sak 44/17) 

 

Sak  Tema Sakstype 

32/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt godkjenning av 
referat fra møte 5.-6. september 2017 

 

33/17 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering 

34/17 Porteføljestyringsprosessen Drøfting 

35/17 Strategiprosessen 2018 Drøfting 

36/17 Én innbygger – én journal Drøfting 

37/17 Arkitekturstyring Drøfting 

38/17 Helsedataprogrammet Drøfting 

39/17 Personvernforordningen Orientering 

40/17 MF Helse Orientering 

41/17 Digital patologi Orientering 

42/17 En vei inn Orientering 

persko
Tekst i maskinskrift
Vedlegg 1



 

side 2 

43/17 Helsekrav til førerkort Orientering 

44/17 Innledning – Kontekst Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan og 
porteføljestyring 

Drøfting 
 

Behov – Hva er de viktigste behov vedrørende bedre sammenheng 
i pasientforløp? Perspektiv fra pasient og fastlege 

Innsatsområde 2.1: Involvere innbygger i planlegging og 
gjennomføring av helsehjelp 

Innsatsområde 2.2: Sikre kontinuitet i ansvarsoverganger 

Oppsummering og neste skritt 

45/17 Eventuelt  

 

Sak Onsdag 1. november – Strategi-, portefølje- og forvaltningsprosessen 

32/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt godkjenning av referat fra møte 5.-6. 
september 2017 

 Ingen kommentarer til innkalling og dagsorden. 
Ingen kommentarer til referatet fra møte 5.-6. september 2017. 

 Vedtak: 
NUFA godkjenner innkalling og dagsorden. 
NUFA godkjenner referat fra møte 5.-6. september 

33/17 Orientering fra Direktoratet for e-helse 

 1. Tilleggsoppdrag: IKT-organisering i helse- og omsorgssektoren 
Inga Nordberg, Direktoratet for e-helse, orienterte kort om tilleggsoppdraget IKT-
organisering i helse- og omsorgssektoren. Rapporten fikk tilslutning fra Nasjonalt e-
helsestyre i deres møte 25. oktober. Endelig rapport overleveres HOD og blir 
offentliggjort 15. november. 
 
2. Nasjonal forskrivningskomponent 
Espen Hetty Carlsen, Direktoratet for e-helse, orienterte om Nasjonal 
forskrivningskomponent. Et konsept for Nasjonal forskrivningskomponent er foreslått 
av direktoratet for e-helse. En forutsetning for det videre arbeidet er at dette er ønsket, 
og det pågår et arbeid for å få til dette. Konseptet foreslås for å bidra til økt kvalitet i e-
resepts verdikjede og bidra til å redusere risiko for gjennomføring av Pasientens 
Legemiddelliste 
 
3. Kunnskapsoppdrag 
Irene Olaussen, Direktoratet for e-helse, orienterte om tilleggsoppdraget 
Kunnskapsoppdrag som går ut på å utrede nasjonale kunnskapsbehov på e-
helseområdet. 
 
4. Nasjonal laboratoriedatabase 
Peter Holmes, Folkehelseinstituttet (FHI), orienterte om nasjonal laboratoriedatabase. 
Konseptutredning og konsekvensanalyse ble overlevert HOD 29. september. 

 Vedtak: 
NUFA tar saken til orientering. 

34/17 Porteføljestyringsprosessen 

 Kristin Bang, Direktoratet for e-helse, orienterte om status på 
porteføljestyringsprosessen og 2018 porteføljen. Hensikten med saken var å få innspill 
vedrørende nasjonal e-helseportefølje 2018. 
  
Det ble kommentert at det er viktig at argumentasjonen for scoringen på 
prioriteringskriteriene synliggjøres. Det kom også innspill på at det er ønskelig med en 
beskrivelse av hvordan prioriteringskriteriet nytteverdi defineres og scores. Direktoratet 
for e-helse svarte at man kan få innsikt i scoring og at man i det som legges fram for 
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NUFA scorer i henhold til den informasjonen man har. Dersom det kommer ny 
informasjon fram, vil scoring kunne endre seg på bakgrunn av dette. Det er derfor viktig 
at NUFA bidrar med innsikt. Det har vært gjennomført 1:1 møter med alle aktørenes 
NUFA og NUIT-medlemmer for å få økt innsikten og få innspill på prioritering. 
 
Nasjonal portefølje skal inneholde tiltakene som i sum skal realisere Nasjonal e-
helsestrategi. Endrede helsepolitiske mål, eller andre endringer som påvirker strategien 
skal innarbeides gjennom strategiprosessen. En utfordring er hvilken rekkefølge det er 
hensiktsmessig å gjøre ting i. I den forbindelse orienterte Vidar Mikkelsen om arbeidet 
med målbilde og veikart i Én innbygger – én journal som sier noe om dette.  
 
Neste trinn i porteføljestyringsprosessen er behandling av forslag til nasjonal portefølje 
2018 i NUIT i starten av uke 46. Endelig portefølje vil være på plass når all finansiering 
er avklart, etter planen er dette målet for behandlingen i e-helsestyret i desember. 

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

35/17 Strategiprosess 2018 

 Irene Olaussen, Direktoratet for e-helse, orienterte om utvikling og etablering av 
prosess for forvaltning av Nasjonal strategi og handlingsplan for e-helse (2017-2022). 
 
Det ble kommentert at mye av utviklingen fremover skrives i Stortingsmeldinger. Som 
del av strategiprosessen vil Direktoratet følge med på offentlige dokumenter som 
NOUer, Stortingsmeldinger, tildeling- og oppdragsbrev, og sikre at dette blir del av 
kunnskapsgrunnlaget for revisjon av strategi og handlingsplan. 
 
Det er nyttig med en transparent prosess, og publikasjon av tydelige kriterier for 
strategisk kvalifisering og prioritet.  
 
Det ble kommentert at det er positivt at utvalgene i den nasjonale styringsmodellen blir 
invitert til å mene noe om dette. Det ble kommentert at det er krevende, men også 
viktig at budskapene fra aktørene er koordinert mellom de ulike nasjonale arenaene 
(NUFA, NUIT og NEHS). Det kan stilles spørsmål til rollen som foreskriver NEHS i 
Strategiprosessen. Skal de kun inviteres til å bli orientert kan det vurderes å styrke 
deres rolle. 

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

36/17 Prosjekt Én innbygger – én journal 

 Saken omfattet tre delsaker: 

 Kort orientering om status 

 Løsning for kommune tjenesten 

 Veikart  

36/17-1 Idunn Løvseth Kavlie, Direktoratet for e-helse, ga en generell status for «Én innbygger – 
én journal».  
 
Det vurderes alternativer for realisering av «Én innbygger – én journal» med 
utgangspunkt i Helseplattformen i Midt-Norge som regionalt utprøvingsprogram og en 
nasjonal løsning for kommunale helse- og omsorgstjenester som neste steg. Veikart skal 
leveres til HOD i desember 2017. 
 
Det utarbeides beslutningsunderlag for etablering av en nasjonal løsning for 
kommunale helse- og omsorgstjenester. Leveranse for dette er i 2018. Dersom 
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anskaffelse vil dette bli koordinert slik at den kommer etter anskaffelsen i 
Helseplattformen. Helseplattformen planlegger å signere kontrakt første kvartal 2019 
 
Det er samarbeid med Helseplattformen på ulike måter. Formell representasjon i 
Programstyre og Helsefaglig referansegruppe for Helseplattformen, i tillegg faglig 
rådgivning og tilrettelegging av nasjonale prosesser for å sikre mest mulig gjenbruk og 
læring fra Helseplattformen. Status på Helseplattformen er at det er tre leverandører 
som er med videre i anskaffelsen.  
 
Innspill og diskusjoner: 

- Det stilles spørsmål om prosjektet ser på behov for datafangst og samhandling 
med helseregistrene. Det er mye rapportering inn til for eksempel 
helseundersøkelser o.l. Prosjektet informerer om at tiltaket skal tilrettelegge for 
at data skal være tilgjengelig for forsking, kvalitetsforbedring, helseanalyse etc, 
og det har vært tidligere dialog med FHI om dette. 

 Vedtak: 
NUFA tar prosjektets status til orientering. 

36/17-2 Idunn Løvseth Kavlie, Direktoratet for e-helse, la frem denne saken. Hensikt med saken 
var å informere NUFA om arbeidet med planlegging av Nasjonal løsning for kommunale 
helse- og omsorgstjenester og motta innspill på foreløpige omfangsvurderinger og plan 
for videre arbeid.  
 
Dette arbeidet er basert på det arbeidet som er gjort i utredningen «Én innbygger – én 
journal». Sammen med KS er det etablert samarbeid med referansekommuner med 
Tromsø, Bergen, Bærum og Kristiansand. Hver av disse har etablert en 
kommunegruppe, slik at det totalt utgjør dette 44 kommuner. Over 280 representanter 
har deltatt i arbeids møter så langt. Det som er drøftet med disse kommunene er: 

- Hvilke helse- og omsorgstjenester skal løsningen understøtte? 
- Hvilken samhandling skal løsningen understøtte, i og på tvers av virksomheter? 
- Hvilke av den den kommunale helse- og omsorgstjenestens oppgaver skal 

understøttes av løsningen?  
- Hvilken IKT-funksjonalitet må løsningen inneha? 

 
Vurderinger fokuser på tjenester, virksomhetskapabilitet, funksjonalitet og 
samhandlingsbehov. Dette bygger på struktur som Helseplattformen benytter i sin 
anskaffelse. Samhandling har blitt særlig sterkt markert som behov fra kommunene. 
Foreløpig vurderinger for kommunene er at en løsning er avhengig av å  ha god 
samhandling med andre aktører i helsetjenesten, inkl. spesialist, pårørende og 
innbygger/pasient. Videre er det viktig at kommunene har et behov for et helhetlig 
bilde for innbygger/pasient, det betyr at det er behov for samhandling med skole, Nav 
etc. En av utfordringene som er kommet tydelig frem i for dagens tjeneste er 
samhandling med NAV. 
 
Innspill og diskusjoner: 

- Det ble diskutert forholdene til tannlegetjenesten, og flere ønsket dette inn 
som del av Nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste. Det 
påpekes at klinikere i tannhelsetjenesten har stort behov for samhandling med 
andre deler av helsetjenesten for å gi tannhelse til lovpålagte grupper. Tenner 
og munn er en del av kroppen og helsa til en person.  

- Bør være oppmerksom på at mye av kunnskapsunderlaget er utviklet av 
spesialisthelsetjenesten, en bør se mer hen til forskning fra primær. Spesialist 
har fokus på diagnose, mens kommune har fokus på funksjon og helhet. 

- I kommunen har en vedtaksprosess, det bekrefter at det er med i arbeidet. 
- Veldig bra å ha denne prosessen som prosjektet har lagt opp til. Samtidig er det 
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en bekymring knyttet til at en kan få fem nasjonale løsninger - dersom hver 
region utvikler sine og en nasjonal kommunalløsning. Dette betyr noe for 
hvordan en skal kravstille en løsning for kommunesektoren. 

- Det stilles spørsmål om hvordan en tenker lovpålagt rapportering til 
myndighetene. 

- Hva med arkiv, kommunene er ikke del av helsearkivet og behov for å se 
nærmere på.  

- Det kan være interessant å se på hvordan andre land dokumenterer helsehjelp 
for omsorgstjenesten. 

- Vi kan ikke fortsette med helsetjeneste slik vi har i dag. I hvilken grad klarer vi å 
løfte det opp slik at det blir en diskusjon? Helsetjenesten er i ferd med å bli 
veldig fragmentert og det er viktig at digitalisering blir en måte å forbedre 
helsetjenesten og ikke en måte å sementere fragmenteringen. 

 Vedtak: 
NUFA tar saken til orientering og ber prosjektet om å innarbeide innspill i videre arbeid. 

36/17-3 Hensikt med saken var å presentere status og få innspill til foreløpige vurderinger i 
arbeidet med veikart for realisering av én innbygger – én journal.  
 
Konstantinos Tsilkos presentert arbeidet med veikart for å realisere «Én innbygger – én 
journal». Arbeidet er rettet mot de tre målene i Meld St. 9 (20012-2013), én innbygger 
– én journal. Det jobbes med tre alternative veikart: 

1. Opprettholde gjeldende utviklingsretning, men reduserer ambisjonsnivået om å 
realisere målbilde 

2. Startpunkt for å ha fleksibilitet mot nasjonalt målbilde og eventuelle endringer 
strategiene til i kommunesektoren, fleksibilitet for nasjonal løsning 

3. Regionale realiseringer i et samarbeid mellom virksomheter 
 
Det gjøres vurderinger av de ulike alternativene og anbefalinger blir presentert for 
styringsgruppen og e-helsestyre før det oversendes HOD i desember 2017. 
 
Innspill og diskusjon: 

- Problemet er ikke hvor vi skal, men veien dit. 
- Klarer vi med det foreslåtte veikartet å bruke digitalisering som et virkemiddel 

til å fornye og forbedre helsetjenesten som helhet? Eller sementerer vi nå en 
fragmentert tjeneste? 

- Viktig at en ikke tvinger inn et system som ikke er modent. 
- Innføring av IKT prosjekt er mye organisasjonsutvikling. Skal man ta i bruk 

fellesløsning blir det viktig å også se på organisasjonsutvikling. Hva er potensiale 
for å standardisere pasientforløp?  

- Systemer som tar 6-7 år før det blir implementert vil være utdatert fra 
kravstillingen ble utarbeidet. Hvordan håndterer man dette? 

- Gode kommuneløsninger hjelper med kommunikasjon med nabokommuner, 
men det største behovet er å kommunisere bedre med helseforetakene. 
Hvordan vil en nasjonal kommunal løsning bidra til dette? 

- Spesialisthelsetjenesten er veldig internasjonal. Men innen 
kommunehelsetjenesten er det store nasjonale forskjeller. 

- Det er viktig å ha god samhandling, men det er også behov for modernisering. 
Kommunene har gamle, tungvinte og lite brukervennlige systemer.  

 Vedtak: 
NUFA ber prosjektet om å ta med innspill i det videre arbeidet. 

37/17 Arkitekturstyringsprosjektet 

 Direktoratet for e-helse presenterte foreløpig arbeid i prosjekt Etablering av nasjonal 
arkitekturstyring. Innledningsvis orienterte Vidar Mikkelsen om bakgrunn for prosjektet 
og sentrale leveranser. Han informerte også om at prosjektet har sendt brev til 
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aktørene med forespørsel om deltagere til møter for å diskutere prosjektets leveranser. 
Arbeidet med målbilde og veikart som er presentert i saken over, er en del av dette 
prosjektet. 
 
Mona Holsve Ofigsbø, Espen Møller og Anders Ravik orienterte om foreløpige mål for 
hvordan arkitekturstyring bør inngå i prosesser for statsforvaltning, strategi, 
porteføljestyring og forvaltningsstyring.  
 
Det ble stilt spørsmål om hvordan samstyringsmodellen, inkludert NUFA, blir involvert i 
nasjonal arkitekturstyring. Dette er spesielt relevant for kommunesiden som må 
håndtere arkitektur på tvers av helse og andre sektorer. Prosjektet svarte at 
arkitekturstyring blant annet skal inngå i de nasjonale prosessene knyttet til strategi, 
portefølje og forvaltning av nasjonale løsninger, og at det er NUFA involveres gjennom 
disse. Det ble kommentert at en viktig rolle for arkitekturstyring i porteføljeprosessen er 
å skaffe oversikt over avhengigheter og se initiativer i sammenheng.  
 
Bjarte Aksnes orienterte om forslag til en metode for å velge rett samhandlingsmodell. 
Metoden består av et forslag på generiske brukerscenarier hvor samhandling inngår, 
samt et forslag på egenskaper som kjennetegner behovet for samhandling. 
 
Det ble kommentert at metoden som ble presentert er god. Det kom innspill på mulige 
egenskaper som ikke var nevnt (forskjell på regelmessighet og frekvens, forskjell på om 
det er avsender eller mottaker som trigger samhandling). Det ble videre kommentert at 
man bør se samhandlingsmodeller og sikkerhetsmodeller (inkl. tillitsmodeller) i 
sammenheng. 
 
Viktighet av å se samhandling i helse- og omsorgssektoren i sammenheng med øvrig 

offentlig sektor ble presisert. Difi arbeider med generelle samhandlingsarkitekturer og 

ønsker tettere dialog rundt dette fremover.   

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

38/17 Helsedataprogrammet 

 Bent Are Melsom og Børge Ellingsen Kristiansen, Direktoratet for e-helse, la frem saken 
om Helsedataprogrammet. Helsedataprogrammet ønsket å informere om absolutte 
krav og evalueringskriterier som er en del av konseptvalgutredningen for 
helseanalyseplattformen. Videre presenterte Helsedataprogrammet noen 
eksempelkonsepter for NUFA. Dette for å få NUFA sine innspill og for å holde NUFA 
orientert om arbeidet i programmet. 
De absolutte kravene som ble presentert var: 

A. Føre til bedre datakvalitet 
B. Gi enklere og raskere tilgang til helsedata 
C. Gi bedre oversikt over data som finnes 
D. Gjøre det enklere å etterleve gjeldende regelverk 
E. Styrke personvernet 
F. Bidra til en effektivisering for registerforvalter og brukere av helsedata 

 
Evalueringskriterier: 

A. Funksjonell måloppnåelse 
B. Strategisk måloppnåelse 
C. Informasjonssikkerhet og personvern 
D. Gjennomføringsrisiko 
E. Kostnad 
F. Strategiske gjenbruksverdi 
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Det er gjennomført en spørreundersøkelse sendt forskere, hvorav tre svar var 
urovekkende mhp hvor lang tid det tar å hente ut data. Gjennomsnittiden for å hente ut 
data fra to eller flere registre er 17 måneder, mens for uthenting fra ett register tar 5 
måneder.  
 
Innspill og diskusjon: 

- Det blir etterspurt om prosjektet ser på hvordan innrapporteringen bør skje og 
om evalueringskriteriene er besluttet. 

- Det er noe usikkert hva som menes med beredskap mhp hastegrad. Dette bør 
fremkomme på en god måte 

- Ved bruk av sekundærdata til primærformål vil gi en helt annen verdi av 
sekundærregistrene, et eksempel er bruk av NPR i kjernejournal. Det kan 
brukes til preventiv "styring" for å få oversikt over ulike situasjoner i en 
kommune/distrikt som for eksempel at det er mange med samme diagnose i 
enkelte distrikt og deretter tilrettelegge for behovet for rett personell etc 

 Vedtak: 
NUFA er orientert om status og fremdriften i Helsedataprogrammet. Dette inkluderer 
en revidert versjon av planen for HAP. 
Videre er NUFA orientert om og har gitt sine innspill til absolutte krav, 
evalueringskriterier og er orientert om noen eksempel på konsepter som programmet 
arbeider med. 

39/17 Personvernsforordningen 

 Birgitte Jensen Egset, Direktoratet for e-helse, orienterte om nye krav under EUs nye 
personvernforordning General Data Protection Regulation (GDPR).  
 
Ny lov om personopplysninger har vært på høring med frist 16. oktober 2017. Loven er 
planlagt å tre i kraft 25. mai 2018 i Norge.  Formål med GDPR er: 

- Felles regelverk for personvern i Europa 
- Styrke borgernes rettigheter – flere plikter på databehandlingsansvarlige 
- Styrke tilliten til digitale tjenester 

 
Det nye regelverket viderefører og utdyper gjeldene rett. Generelt er det mer detaljerte 
bestemmelser og flere krav til dokumentasjon. Blant de viktigste nye kravene er: 

- Styrking av den registrertes rettigheter 
- Flere plikter for databehandlingsansvarlig og databehandler 
- Strengere krav til samtykke 
- Krav til innebygd personvern og personvern som standardinnstilling 
- Krav til vurdering av personvernkonsekvenser 
- Strengere krav til avvikshåndtering 
- Strengere sanksjoner 

 
Innspill og diskusjon: 

- Det er behov for veiledning av GDPR i sektoren 
- Sektorlovgivningen gjennomgås nå av HOD for å ivareta tilpasninger til 

forordningen 

 Vedtak: 
NUFA tar saken til orientering. 

40/17 MF Helse 

 Inger Marie Finborud la frem saken om MF Helse. Den nasjonale felleskomponenten for 
persongrunndata i Norge, Folkeregisteret(DSF), eid av Skattedirektoratet, gjennomgår i 
tidsrommet 2016 – 2019 en større modernisering. Moderniseringen berører innhold og 
tjenester. Den eksisterende komponenten, PREG, skal - i et stegvis leveranseløp - 
erstattes av en ny komponent, FREG. 
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Planer for utvikling og innføring, spesielle utfordringer i overgangsperioden frem til 
2020, innhold og nye tjenester, og arkitektur for løsningen i helsesektoren er alle viktige 
områder som må kommuniseres effektivt og enhetlig til alle aktører i sektoren. 
 
Gjennomført konseptrapport er besluttet i styringsgruppen, det er over i 
gjennomføringsfase. Det er etablert og organisert som et program. Etablere 
programkontor og styre. Fire hovedområder: 

- Digital melding om dødsfall 
- Digital melding om fødsel (spesialist har fulldigitaliserte melding fra 2017 og 

skal modernisere fra digitalt til digitalt) 
- Konsument 
- Forvaltning 

 
Innspill og diskusjon: 

- Helse Midt ønsker et eget møte for å vite hvordan MF vil treffe eksisterende 
systemer 

- Helse har behov for historikk. Det er ikke endelig avklart hvordan dette skal 
løses fra SKD eller i sektoren. Sektorens behov for historikk er et av flere 
argumenter for hvorfor helse ønsker å etablere egen sektorkopi 

- Grensesnitt mellom SKD og Helse gjøres i dialog med SKD 
- Grensesnitt innad i sektoren gjøres i dialog med sektoren 

 Vedtak: 
MF-Helse-programmet innarbeider fremkomne momenter i eksisterende planer, 
spesifikasjoner og løsninger. 

41/17 Digital patologi 

 Line Rodal Dokseth, Nasjonal IKT, orienterte om Digital Patologi. Det er i perioden 
februar 2016 – mai 2017 gjennomført en konseptfase som har utarbeidet et nasjonalt 
målbilde og veikart for «Digital patologi 2025». Prosjektet ønsket å gi NUFA en oversikt 
over foreslåtte tiltak og ønsker innspill til videre arbeid i planleggingsfasen. 
 
Innspill og diskusjon:  

- Det er flere prosjekter i sektoren med lignende tematikk og/eller avhengigheter 
til tematikk, og det er viktig å gå i dialog med interessenter for å se på synergier, 
om løsningene kan brukes på flere områder og om noe bør koordineres og løses 
nasjonalt. 

- Viktig å få med fagpersonene. Patologene kan muligvis anse dette som en 
trussel, hvis f.eks. de digitale tjenestene kan flyttes over landegrensene på 
samme måte som innenfor radiologi. Det kan også være konkurranse fra 
kunstig intelligens, for tolkning av CT bilder.   

- Det jobbes med de Juridiske vurderinger, Endelig juridisk vurdering er ikke klar 
for endelig konsept for etablering av nasjonale databaser er utarbeidet, etter 
dialog med alle interessenter.  

- Den største risiko er beslutninger som tas av eksterne interessenter og 
finansiering.  

 Vedtak: 
NUFA er orientert om innholdet i Nasjonal IKTs prosjekt Digital patologi. NUFA støtter 
målbildet og tiltakene, og ber prosjektet ta innspill fremkommet i møtet med i videre 
arbeid i planleggingsfasen. 

42/17 En vei inn 

 Vibeke Fraenkl, Helsedirektoratet, orienterte om status for arbeidet med pilot for En vei 
inn, og muligheter for etablering av en nasjonal løsning med oppstart i 2018.  

Det finnes i dag en rekke meldeordninger for uønskede pasientrelaterte hendelser i 
helsetjenesten, med ulike systemer for innrapportering, organisering og drift. Helse- og 
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omsorgsdepartementet (HOD) har i tildelingsbrev gitt Helsedirektoratet i oppgave å 
fremme forslag om hvordan man kan forenkle innrapporteringen til disse 
meldeordningene gjennom et felles elektronisk meldesystem. 

Meldingsordningen eies av seks ulike etater og helsepersonell ønsker en enklere 
prosess for å melde inn avvik i helsetjenesten. Visjonen er at det skal være enkelt å 
melde og ikke kreve mye forkunnskap.  

Innspill og diskusjon:  
- Det ble stilt spørsmål til om dette også omfatter kommunikasjonen mellom 

helsetjenester, f.eks mellom kommune og sykehus, når en uønsket hendelse er 
meldt. Det er pt utenfor scope for oppdraget, men prosjektet er klar over 
behovet og kan ta det med i det videre arbeidet.  

- Kilder som anvendes til beriking av ny løsning er i første omgang HPR. Ønsker å 
utrede NPR, men det er noen juridiske begrensninger. Bør koordinere arbeidet 
med API arbeidet som gjøres i Helsedataplattformen.  

- Piloten er å betrakte som en Proof of Concept for å verifisere om foreslått 
konsept fungerer og er realistisk å gjennomføre.  

 Vedtak: 
NUFA tar saken til orientering. 

43/17 Helsekrav til førerkort 

 Espen Hetty Carlsen (Direktoratet for e-helse), Jan Robert Johannesen (Fastlege) og 
Heidi Dolven (Halogen) la frem saken om Helsekrav til førerkort.  
Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet deltar sammen med Vegdirektoratet og 
Politidirektoratet i prosjektet «Vilkår for førerett» som er med i Stimuleringsordningen 
for innovasjon og tjenestedesign i regi av Difi. Prosjektet har utarbeidet modell for 
hvordan prosessen er knyttet til helse og førerett kan forenkles og digitaliseres. 
Hensikten med denne saken er å orientere om prosjektet og hvilken rolle helsekrav 
spiller inn her.  
 
Innspill og diskusjon:  

- Skjemaet er et av de vanligste fastlegene jobber med. Bør utvides til en generisk 
modul, som kan gi nytte for arbeidsprosessen.  

- Det gir også innsparing av reisetid for pasienter. Ønsket er at skjema også kan 
ta imot data som er på pasientens instrumenter på sikt.  

- Det er ikke mange grep som kreves for å iverksette det, da dialogmeldingen 
eksisterer allerede og kan aktiveres for dette formål. Synliggjøre nytten overfor 
HOD.  

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

 

Sak Torsdag 2. november – Tema: «Bedre sammenheng i pasientforløp» 

44/17 Bedre sammenheng i pasientforløp 

 44A: Innledning – Kontekst Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan og 
porteføljestyring 
Vidar Mikkelsen, Direktoratet for e-helse, ga en innledning til temaet «Bedre 
sammenheng i pasientforløp» i konteksten nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan og 
porteføljestyring. 

 44B: Behov 
Hva er de viktigste behov vedrørende bedre sammenheng i pasientforløp? Det ble 
orientert om perspektiv fra pasient og fastlege. 
 
Arnfinn Aarnes, FFO, presenterte brukernes behov og relaterte det til regjeringens 
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overordnede mål for pasientens helsetjeneste. FFO har sett behov for en ny og styrket 
brukerrolle slik at brukerne kan delta aktivt inn i helsetjenestene. Ser at elektroniske 
løsninger kan bidra til å utvikle brukerrollen, men brukeren har behov for veiledning og 
råd for å ta i bruk elektronisk løsninger.  
Pasienter og brukerne har behov for helhetlige forløp uten opphold. Det er i 
overgangene bruddene i pasientforløpet oppstår.  
Utfordringer er at spesialist og kommune tenker forskjellig. Spesialist tenker diagnose, 
mens kommunen tenker funksjon og mer helhetlig. Det gis eksempler ved 
brukerhistorier.  
 
Innspill og diskusjon: 

- Ikke sikkert at spesialist og kommune tenker forskjellig, men har forskjellig 
ansvar og oppgaver i forløpene. I «Én innbygger – én journal» må forløpet 
beskrives på tvers av aktører og ikke bare innad i kommunene. 

- Rollen til brukerorganisasjonene i forløpet: Brukerorganisasjonene har ofte et 
likemannsapparat som har erfaringer med forløpet som det kan henvises til, og 
sykehusene kan f.eks. vise til brosjyrer som forklarer hvordan det er å leve med 
sykdommen.  

- Ansvarliggjøring av pasienten i de tilfeller pasienten er medregnelig, f.eks. ved å 
be pasienten om å kontakte fastlegen etter en bestemt periode, og at fastlegen 
går gjennom informasjonen i epikrisen med pasienten for å sikre at 
informasjonen er korrekt og ikke går tapt.  

 
Ivar Halvorsen, fastlege, presenterte fastlegers behov. Ivar Halvorsen har ikke tro på at 
teknologi hjelper på alt, men at en må ha en god samhandling i bunn. Vi har laget gode 
rutiner for kontakt, har felles tilgjengelig epikriser og PLO-meldinger. Den viktigste delen 
som mangler er pasient legemiddelliste. 
  
Han presenterte en brukerhistorie om en pasient som har en komplisert sammensatt 
sykdom, noe som utfordrer helsetjeneste pasientforløp. Utfordringen er at en har ikke 
definert de komplekse forløpene som koster samfunnet mye. Det er behov for å kunne 
gjenfinne informasjon enkelt, unngå duplisering, enkel pålogging, og ha mulighet for 
deling i EPJ. Det er en utfordring at en ikke har enkel oversikt over behandlingsplanen, 
systemene er ikke tilrettelagt for det. 

 44C: Innsatsområde 2.1: Involvere innbygger i planlegging og gjennomføring av 
helsehjelp 

 Espen Møller, Direktoratet for e-helse, ga en innledning til innsatsområdet  

 Nina Ulstein, orienterte om status basistjenester for innbygger dialog, inkl. bredding  

 Harald Hjelde, Bærum kommune, orienterte om strategi for innbyggertjenester i 
kommunen 

 Camilla Holm, Oslo kommune, orienterte om prosjekt for kommunale 
innbyggertjenester 

 DNLF orienterte om status legepraksis – hvilke tjenester brukes og hva er behovet? 

 Kort status fra RHF-ene (HV/Geir Granerud, HSØ/Ulf Sigurdsen, HN/Randi 
Brendberg, HMN/Per Olav Skjesol) 

 Vurdering av dagens strategier 
 
Espen Møller, Direktoratet for e-helse, innledet sesjonen og ga en oppsummering av de 
fem målene innen innsatsområdet 2.1, i tillegg til de tre tiltakene fra handlingsplanen.  
 
Nina Ulstein, Direktoratet for e-helse, ga en status på produktstrategien til 
helsenorge.no. Mål for helsenorge.no er å bidra innen områdene: 

 Helsefremming og forebygging 

 Åpne verktøy og selvhjelp 
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 Bekymring og søke hjelp 

 Kartlegging og utredning 

 Behandling og oppfølging 
 
Det vises til status for nåsituasjonen på hva helsenorge.no inneholder, det er 
informasjon:   

 På de åpne sider som er kvalitetssikret informasjon om helse, rettigheter, 
sykdommer og forebygging 

 Om sin egen helse ved å logge seg inn, da vil en få tilgang til er en rekke e-tjenester 
for både selvbetjenings- og dialogfunksjoner 

 
Viktig områder i 2017 er pleie og omsorgstjenesten i kommunen, løsninger for registre, 
forskning helseundersøkelser, pilot unge kronikere og forberedte fastlegetilbudet. 
Strategien for helsenorge.no i 2017-2020 er å gi innbygger én vei inn til basistjenester i 
et rikt økosystem. Da må alle behandlingssteder/behandlere bidra til å gi innbyggeren 
en felles kontekst på tvers av behandlingsstedene.  
  
Innspill og diskusjon:  

 Bør beskrive hvordan dialog mellom pasient og helsepersonell skal være og i tillegg 
bør det være fokus på forløpet. Eksempel på en dialog kan være felles 
behandlingsplan.  

 Det finnes mange behandlingsplaner, hvor hver har sin forståelse av egen situasjon. 
Anbefaler å få en oversikt over behandlingsplaner som finnes og hva en 
behandlingsplan skal være – savner koordinering.  

 Bør tilrettelegge for en felles plan 

 Det er bekymring for at det går for langsomt med å utvikle tjenester på 
helsenorge.no  

 
Harald Hjelde, Bærum kommune, presenterte innbyggertjenester i Bærum kommune og 
hvordan kommunen jobber med et reelt digitalt førstevalg for innbyggere. I 
kommunene er det ikke bare helsesektoren som trenger helsetjenester, men også andre 
sektorer som skole, pleie og omsorg osv. I kommunene er det behov for å både tenke 
sektorer og tjenester i sin helhet.   
 
Innspill og diskusjon:  

 God fokus på helhetsbilde i Bærum kommune 

 Leverandørspørsmålet er utfordring mhp styringsmekanisme, finansieringsmodell, 
vanskelig systemlandskapet 

 
Camilla Holm, Oslo kommune, orienterte om prosjekt for kommunale 
innbyggertjenester, prosjekt DigiHelse. Målsetning er å styrke samarbeidet mellom 
tjenestemottakere, pårørende og ansatte i hjemmetjenesten i forbindelse med daglig 
utførelse av tjenester i hjemmet.  Prosjektet er et samarbeid mellom Oslo kommune, 
Bergen kommune og øvre Romerike. 
 
Innspill og diskusjon: 

 Er det erfaring fra hjemmetjenesten? 

Torgeir Fjermestad og Ivar Halvorsen, DNLF, orienterte om innbyggertjenester fra 
legepraksis-perspektivet. I presentasjonen fremkommer det at bare ca. 105 
legekontorer har tatt i bruk DDFL via Helsenorge. Helserespons sine løsninger er per i 
dag dominerende der ca. 1100 legekontorer har deres SMS-løsning.  Synspunkter fra 
årsmøtet til DNFLs referansegruppe for EPJ presentert. Fra fastlegenes ståsted har 
helsenorge.no en del utfordringer. Eksempelvis er opplevelsen at leveransene er 
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langsomme og at legekontorenes hjemmesider med viktig informasjon blir mindre 
synlige. 

Geir Granerud, Helse Vest, presenterte vestlandspasienten.no som bygger på 
helsenorge.no. Selv om mye gjenstår på helsenorge.no, så er mange av utfordringene 
tilknyttet videreutvikling av EPJ-løsningen. EPJ løsningene henger etter i utviklingen på 
flere sentrale punkter som er viktig for å kunne realisere nye og gode tjenester på 
helsenorge.no. På portalen vil pasienten sitte med en (mer eller mindre) helhetlig 
oversikt over seg selv, mens helsepersonell sitter med et mer fragmentert bilde i sine 
respektive EPJ løsninger. Det er utfordringer med barn 12-16 år, da foreldre mister 
innsikt fra da barn fyller 12 år. Dette er et viktig fokusområde fremover. Det er bra at 
helsenorge.no tilrettelegger for ny sikkerhetsmodell som gjør det mulig å tilrettelegge 
for nye tjenester og integrerte 3.parts produkter. 
 
Randi Brendberg, Helse Nord, presenterte oversikt over status av tilgjengelige digitale 
pasienttjenester på helsenorge.no i helse nord. 
 
Ulf Sigurdsen, Helse Sør-Øst, presentert et veikart for når digitale innbyggertjenester i 
helse sør-øst er tilgjengelig på helsenorgen.no. Det ble i 2016 vedtatt å etablere et 
utviklingsprosjekt for Digitale innbyggertjenester (DIT). De første tjenestene planlegges 
innført i hele foretaksgruppen i 2018 og inkluderer innsyn i journaldokumenter og logg 
samt elektronisk post. I tillegg arbeider Helse Sør-Øst med samvalgstjenester i et arbeid 
som er koordinert av Helse Nord. 
 
Per Olav Skjesol, Helse Midt, har mye fokus på helseplattformen og derav litt mindre på 
helsenorge.no. Det som er fokus av digitale tjenester på helsenorge.no er: 

- Digitale løsninger for gravide kvinner i Midt-Norge 
- Visning av timeavtaler til terminbestemmelse 
- Endring av timeavtaler til terminsbestemmelse  
- Elektronisk informasjonsskjema for gravide 
- MRS skjema for egenrapportering 
- Ta i bruk kunnskapsdelen av Helsenorge.no  

 
Dette gjør at Helse Midt får testet ganske mye funksjonalitet på en smal pasientgruppe. 
I tillegg fortsetter arbeidet med presentasjon av pasienforløpet via HF-ene sine 
hjemmesider bl.a. gjennom film og beskrivelser. 
 
Samlet innspill og diskusjon fra innleggene til de fire RHF innleggene: 

- Oppsummert går det for sakte på dette området. 
- En burde fokusere mer på hvordan pasienten kan bruke informasjonen.  
- Det er ønskelig å få inn legemiddelbruket, hva skal pasienten bruke og hva tar 

pasienten av legemiddel. 
- Hvordan tilrettelegge informasjon på helsenorge.no slik at pasienten ikke 

trenger fysisk gå til helsetjenesten. 
- For å tilrettelegge for at pasienter skal slippe oppsøke helsetjenesten er det 

også behov for å endre finansieringsmodellen. P.t er finansiering knyttet til 
fysisk oppmøte hos fastlegen, sykehus etc.  

- Produktstyre for helsenorge.no har ansvar for å følge opp strategien og 
målbildet. Risikoen er at en ikke har sterke virkemidler som kan få dette 
realisert. 

 44D: Innsatsområde 2.2: Sikre kontinuitet i ansvarsoverganger 
Hans Løwe Larsen, Direktoratet for e-helse, ga en innledning til innsatsområde #2.2 
Sikre kontinuitet i ansvarsoverganger. 
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Aslak Steinsbekk, NTNU, orienterte om utfordringsbildet vedrørende 
ansvarsoverganger. Helsetjenestens spesialisering innenfor helsefagene over tid er en 
viktig årsak til den store samhandlingskompleksiteten. Det har medført økt behov for 
utveksling av pasientopplysninger. Pasientforløp er informasjonsdrevne – informasjon 
går foran. Dersom ikke neste aktør blir varslet stopper prosessen. Oppgaver og ansvar 
gjennom meldinger. Det ble presisert at meldinger også kan overføres mellom 
helsepersonell i samme EPJ-system. Helsepersonell er opplært til at de skal være 
forsiktige med å dele helseopplysninger og at det kan være assosiert med lovbrudd og 
straff. Dermed kan helsepersonell være for tilbakeholdne med å dele 
pasientopplysninger selv om tjenstlig behov foreligger. 
 
Roy Sigvartsen, Direktorat for e-helse, orienterte om tekniske utfordringer og 
muligheter. Det er behov for å understøtte den administrative prosessen for 
ansvarsoverganger med teknologien. Da er det behov for å definere en 
sammenhengende modell for ansvarsoverføringer som kan implementeres likt hos 
samhandlingspartene. I dag gjøres ansvarsoverføring som en implisitt del av 
dokumentutveksling hvor hendelsene i prosessene ikke er kjent mellom partene som 
samhandler, blant annet om mottaker har akseptert ansvaret eller om henvisningen 
avvises. En ansvarsovergang kan prosessuelt understøttes av en egen komponent for 
prosesshendelser og en annen komponent for deling av klinisk dokumenter. 
 
Det ble spurt om lovverket tillater nasjonale komponenter for data- og dokumentdeling 
på tvers av virksomheter. Direktoratet for e-helse svarte at det handler om måten 
informasjon deles på. Etablering av nasjonale databaser peker i retning av at det er 
behov for en forskrift.  
 
Det ble kommentert at det også er viktig å ha med seg kommuneperspektivet, hvor 
samhandlingen skjer på en annen måte. 
 
Georg Ranhoff, Direktoratet for e-helse, orienterte om forvaltning av 
meldingsstandarder. Prosjektet FIA Samhandling har bidratt til korrekt adressering og 
applikasjonskvittering og utviklet et verktøy for å verifisere at meldingene sendes i 
henhold til standard. I 2017 er det blitt innført ny forvaltningsmodell for e-
helsestandarder som inkluderer etablering av produktstyret. Det er viktig ledd for å 
samle sektoren for videre prioriteringer av tiltak innen meldingsstandarder. 
 
Per Meinich, Helse Sør-Øst, orienterte om strategi for ansvarsoverganger, inkl. 
henvisning 2.0. Ansvarsoverganger innenfor regionen er planlagt understøttet både av 
meldinger og deling, mens ansvarsoverganger understøttes med meldinger. Nasjonale 
løsninger som Kjernejournal kan supplere disse. Det er planlagt pilot for å sende 
henvisning som epikrise i 2018. Ulike alternativer for innføring av Henvisning 2.0 
utredes nå. 
 
Helse Sør-Øst har etablert en felles medikamentell kreftjournal mellom sykehus og 
sykehusapotek. På veien mot en regional DIPS arbeids det både med konsolidering og 
etablering av løsning for journaloppslag / deling av dokumenter på tvers av DIPS-
installasjonene.  
 
Samlet innspill og diskusjon fra innleggene: 

- Vi må gjøre flere ting samtidig, og prioritere innsatsen i forhold til hva som gir 
mest gevinst. Må ha systematiske vurderinger i bunn. Eksempelvis savnes 
vurdering av alle meldingstallene vi har.  

- Ansvarsovergangene som ikke er digitale; klarer vi å si noe om det? Fortsatt en 
del papirhenvisninger i HMN, og en stund til digitaliseringen er ferdig. 
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- Mye innsats på meldingsutveksling, men det går fortsatt for sakte 
- Viktig å ha fokus på hva gir effekt for meg som innbygger i møte med 

helsevesenet 

 44E: Oppsummering og neste skritt  
Vidar Mikkelsen, Direktoratet for e-helse, ga en oppsummering og orienterte om neste 
skritt. 
 
Meldingsutveksling og tall som foreligger på dette ble kort drøftet. Det ble blant annet 
kommentert at en vurdering av tallene som foreligger for meldingsutveksling savnes.  
Det ble også stilt spørsmål til om det er mulig å si noe om ansvarsovergangene som ikke 
er digitale da det fremdeles eksisterer en del papirhenvisninger. Det ble også 
kommentert at det er hatt en positiv effekt at meldingsutveksling har blitt snakket om i 
NUFA.  
 
Det ble kommentert at det er viktig at det fokuseres på det som gir mest effekt for 
mange raskt, og at det fokuseres på dette opp mot arkitekturen. 

 Vedtak: 
NUFA ber Direktoratet for e-helse ta innspill fremkommet i møtet med i videre arbeid 
med å revidere nasjonal handlingsplan for e-helse 2017-2022. 

45/17 Eventuelt 

 Ingen saker under eventuelt. 

 

 



 NUFA 

Lansering av HelseID 

Forslag til vedtak 

NUFA tar saken til orientering 

Hensikt med saken 

Orientere NUFA om HelseID, en ny felles påloggingsløsning for helse- og omsorgssektoren. 

Bakgrunn 

Helsepersonell må forholde seg til mange systemer og flere og ulike pålogginger for å få tilgang til 
nødvendig informasjon. Å huske riktig kombinasjon av brukernavn og passord kan være en utfordring, 
spesielt i en hektisk situasjon, og dyrbar tid går med til plunder og heft. I ytterste konsekvens kan dette 
utgjøre en risiko for pasientsikkerheten ved at man ikke får tilgang til vesentlige pasient- og 
brukopplysninger når behovet er der. 

FIA-programmet har vurdert tiltak som kan adressere disse utfordringene, og anbefalt å etablere en felles 
autentiseringstjeneste for helse- og omsorgssektoren som legger til rette for mer enhetlig pålogging til e-
helseløsninger, engangspålogging (single sign-on), og enklere realisering av nye samhandlingsformer 
som data- og dokumentdeling. Det er gjennomført en gevinstkartlegging og en vellykket praktisk 
utprøving av dette for å få skape trygghet for anbefalingen. På bakgrunn av dette fikk FIA-programmet i 
2017 i oppdrag å realisere løsningen, som 20. november samme år ble lansert under navnet HelseID. Det 
har vært tett samarbeid med sektoren hele veien. 

HelseID er en ny felles påloggingsløsning for helse- og omsorgssektoren. HelseID skal bidra til at 
pålogging til nasjonale e-helseløsninger og fagsystemer i helse- og omsorgssektoren blir mer 
brukervennlige, og uavhengige av IKT-system og arbeidssted.  Denne tilrettelegger for at helsepersonell 
kan få engangspålogging med én elektronisk ID (e-ID) på tilstrekkelig sikkerhetsnivå, noe som også gjør 
det enklere å dele data og dokumenter. Dette understøtter enkel og sikker tilgang til pasient- og 
brukeropplysninger, og er et ledd i å bygge en solid, felles grunnmur for digitale tjenester. Alle 
medlemmer i Helsenettet har nå tilgang til HelseID. Målet er at HelseID skal benyttes i alle nasjonale e-
helseløsninger og at sektoren gradvis skal ta i bruk løsningen for å gi helsepersonell en bedre 
brukeropplevelse. 
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 NUFA 

 

Porteføljestyringsprosessen 

Forslag til vedtak 

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

 

 

Hensikt med saken 

Hensikten med saken er å orientere NUFA om status for 2018 porteføljen i tillegg ønsker Direktoratet for 

e-helse å få innspill til porteføljestyringsprosessen for å definere 2019 porteføljen.  

Bakgrunn 

NUIT avga sin innstilling til 2018 porteføljen i sitt møte 22. november og Nasjonalt e-helsestyre vedtok i 

sitt møte 11. desember følgende: 

Nasjonalt e-helsestyre gir sin tilslutning til Nasjonal e-helseportefølje 2018. Dette innebærer en tilslutning 

til at nasjonal e-helseportefølje består av angitte prosjekter og tar til informasjon prosessen videre for 

avklaring av endelig fordeling på prioriteringskategorier og finansiering av porteføljen.   

Status nasjonal e-helseportefølje 2018 

19.januar er rapporteringsfrist for 2018 porteføljen og det vil i møtet bli presentert en oppdatert oversikt 
porteføljens omfang og fordeling av prosjektene i prioriteringskategorier. Dette skal legges frem til 
orientering for NUIT og Nasjonalt e-helsestyre i henholdsvis februar og mars. 

Porteføljestyringsprosessen i 2018 
Med utgangspunkt i årshjul 2018 for nasjonal styringsmodell for e-helse, erfaringer fra 
porteføljestyringsprosessen i 2017, situasjonsbeskrivelse og analyser fra strategiprosessen samt 
oppdragsdokumenter til RHF-ene planlegges porteføljestyringsprosessen for 2019 porteføljen.  
 
Direktoratet for e-helse vurderer å etablere en mer proaktiv defineringsprosess for 2019 porteføljen sett i 
sammenheng med strategiprosessen som er under etablering for å sikre at de riktige prosjektene kommer 
inn i porteføljen med tanke på måloppnåelse for Nasjonal e-helsestrategi 2017-2022. Dette kan medføre 

Til 

Dato 

Saksnummer 

Type 

Møte 1/18 

31.01.2018 

4/18 

Drøfting 

 

Fra 

Saksbehandler 

 

Inga Nordberg 

Kristin Bang 

 

Vedlegg 3 
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at bilaterale møter med NUIT og NUFA medlemmer gjennomføres før sommeren istedenfor på høsten, 
og om mulig erstatter NUIT møtet i mai.  
 
RHF-ene har i sine oppdragsdokumenter fått i oppdrag å rapportere relevant status, fremdrift og risiko i 
regionale strategiske IKT-prosjekter til Direktoratet for e-helse, men at rapporteringen innebærer ingen 
endring av styring og ansvarslinjer for prosjektene. Dette vil være et tema for de bilaterale møtene med 
RHF-ene.  
I oppdragsdokumentene vises det også til Felles plan neste generasjon elektronisk pasientjournal (EPJ) 
og pasientadministrative systemer (PAS) utarbeidet av Helse Sør-Øst RHF, Helse Vest RHF og Helse 
Nord RHF og det påpekes at IKT-utviklingen framover bør skje i et nasjonalt perspektiv med sikte på 
større grad av likhet mellom regionene.  
 
I rapporteringen på den nasjonale e-helseporteføljen er det tatt i bruk nye rapporteringsmaler som kan 
bidra til en bedre innsikt i avhengigheter og forutsetninger samt modenhet i gevinstoppfølging av 
porteføljen.  
 
Årshjul 2018 for nasjonal styringsmodell for e-helse 

 
 
 
 
 
 



 NUFA 

Kodeverk og terminologi 

Forslag til vedtak 

E-helse, RHF-ene og primærhelsetjenesten tar med seg innspill fra NUFA til behov for koordinering og 

organisering av forpliktende samarbeid for innføring av nye helsefaglige kodeverk.  

 

Hensikt med saken 

Direktoratet for E-helse ønsker å innlede med å presentere Program for kodeverk og terminologi (PKT) 

sin visjon for terminologi og kodeverk i et fremtidig økosystem. 

Videre ønsker E-helse å belyse utfordringene som ligger i implementering av nye helsefaglige kodeverk, 

som erfart gjennom Norsk laboratoriekodeverk (NLK) og nytt prosedyrekodeverk for patologi. Det er 

behov for ansvarsavklaring, koordinering og organisering av forpliktende samhandling fra alle aktører for 

en vellykket implementering og gevinstrealisering av nye nasjonale kodeverk. Det krever at alle aktører, 

direktorat, RHF-ene og primærhelsetjenesten etablerer en hensiktsmessig organisering av arbeidet. 

Bakgrunn 

Standarder, kodeverk og terminologier er nødvendig for å understøtte utviklingen av e-helseløsninger. 
Standarder benyttes for å muliggjøre gjenbruk av helseopplysninger og interoperabilitet. Kodeverk og 
terminologier brukes for å standardisere innholdet, 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. 

Dagens IKT-systemer er i hovedsak begrenset til én enkelt virksomhet og understøtter i liten grad 
pasientforløp på tvers av virksomheter og omsorgs-/tjenestenivå. I tilfeller hvor pasienten er innom flere 
virksomheter eksisterer det ingen fullstendig oversikt over pasientens planlagte og gjennomførte 
behandlinger, og ingen løsning for å utveksle en felles behandlingsplan. Det er behov for at korrekt, 
nødvendig og relevant informasjon gjøres lettere tilgjengelig for helsepersonell med tjenstlig behov, 
uavhengig av hvor pasienten har fått helsehjelp tidligere. Det er behov for at data registreres én gang og 
innhentes automatisk der det er mulig.  

Innføring av en felles standardisert terminologi (SNOMED CT) som informasjonsbærer gjennom hele 
pasientforløpet vil understøtte dette behovet, og bidra til effektivisering av arbeidsprosesser og bedre 
kvalitet på dokumentasjon og informasjonstilgjengelighet i alle ledd. En felles standardisert terminologi er 

Til 

Dato 

Saksnummer 

Type 

Møte 1/18 

17.01.2018 

5/17 

Drøftingssak 

 

Fra 

Saksbehandler 

 

Direktoratet for e-helse 

Liv Husby Carlsen / Alfhild Stokke 

 

Vedlegg 4 
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en forutsetning for vellykket innføring av tverrfaglige behandlingsplaner og strukturert journal, og sikre 
semantisk interoperabilitet i pasientforløpet (mellom yrkesgrupper, organisasjonsenheter og 
forvaltningsnivå). SNOMED CT er en internasjonal medisinsk terminologi som kan koble ulike medisinske 
kodeverk med hverandre, og som gjør det mulig å automatisere innrapportering av helsedata og å ta i 
bruk avansert prosess- og beslutningsstøtte i helse- og omsorgstjenestene. 

 

Innføring av kodeverk 

Det er lagt til Direktoratet for e-helse å etablere og forvalte nasjonale helsefaglige kodeverk. Utarbeidelse 
og implementering av nye kodeverk skal skje i et forpliktende samarbeid mellom direktoratet og de ulike 
virksomheter og aktører som skal benytte kodeverket.  

NLK ble opprettet med formål å få entydig rekvisisjon og svar på laboratorieanalyser uavhengig av hvor 
pasienten behandles. NLK ble etablert i 2013 og innført i 2014, men flere RHF og HF fikk dispensasjon 
for innføring fram til sommeren 2016.  

I arbeidet med innføring av NLK ble det satt ned en koordinerende gruppe bestående av representanter 
fra bl.a. alle fire RHF, KS, DNL, Noklus, FHI og NHN. Gruppen skulle fungere som et styrende organ for 
arbeidet, og har hatt jevnlige møter med direktoratet. I 2016 ble det etablert en forvaltningsmodell, med 
oppnevning av referansegruppe innen hvert fagområde i NLK, for rådgivning i kodespørsmål. 

Det kom i økende grad tilbakemelding om utfordringer med innføring av kodeverket bl.a. fra ulike deler av 
sektor og koordinerende gruppe. E-helse tok våren 2017 initiativ til en kartlegging av status og 
utfordringer med innføring av NLK i sektor. Funn fra kartleggingen viste at det er flere utfordringer ved 
implementering av NLK som ikke er løst, og som vil kreve koordinering og samhandling. E-helse har 
høsten 2017 fulgt opp arbeidet med identifisering av felles utfordringer sammen med alle RHF-ene som 
utgangspunkt for videre arbeid.  

Ny aktivitetsbasert finansieringsordning for polikliniske laboratorieanalyser innføres fra 1.januar 2018 og 
bygger på NLK som aktivitetsdata. Ny finansieringsordning bidrar til innføring av NLK for 
finansieringsformål, men det er bekymring for at kodeverket ikke i tilstrekkelig grad vil tas i bruk for å 
oppnå kodeverkets primære formål. Hvilke mekanismer vil bidra til at kodeverket utvikles for 
primærformål og ønsket gevinstrealisering?     

Innføring av nye nasjonale kodeverk krever koordinering og samhandling mellom alle aktører som inngår i 
aktivitetskjeden hvor kodeverket benyttes. Det kan gjelde implementering og bruk av kodeverk i henhold 
til veiledning, felles bruk av standarder (for meldingsutveksling), avklaring av ansvar i forhold til visning, 
samordning av krav til fagsystem og epj-leverandører (bl.a. visning), og samordning av tilpasninger som 
bidrar til felles standardisert bruk.    

Ved innføring av nye kodeverk må alle aktører i henhold til sitt ansvar organisere arbeidet slik at de bidrar 
til å ivareta helheten i samhandlingen, både internt i egen virksomhet (mellom it og fag) og mellom 
aktører og fagområder.  

Direktoratet for E-helse har sommeren 2017 fått i oppdrag fra HOD å utarbeide nytt prosedyrekodeverk 
for patologi. Kodeverket skal danne grunnlag for dokumentasjon av utført patologi-aktivitet og skal kunne 
benyttes som grunnlag for aktivitetsbasert finansiering. Et nytt nasjonalt kodeverk vil bidra til 
standardisering av arbeidsprosessene innen patologi og vil understøtte arbeidet med økt digitalisering av 
patologifaget. E-helse ser behov for at arbeidet med innføring av kodeverket koordineres og det er viktig 
at ansvar avklares mellom aktørene og at alle aktører etablerer en hensiktsmessig organisering av 
arbeidet internt i egen virksomhet.  

 

 

 



 NUFA 

Prosjekt Én innbygger – én journal 
 

Denne saken omfatter to delsaker, jf. tabellen under.  

Sak Type Tema Forslag til vedtak 

6/18-1 Orientering Status for Én innbygger – én journal 
inkludert prosess for utarbeidelse av 

beslutningsunderlag for nasjonal løsning 
for kommunal helse- og omsorgstjeneste  

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

6/18-2 Drøfting Samhandlingsbehov mellom nasjonal 
kommunal løsning og andre aktører i og 
utenfor helse- og omsorgstjenesten  

NUFA ber prosjektet om å ta med innspill i det 
videre arbeidet. 

 

Sak 6/18-1: Status for Én innbygger – én journal inkludert prosess for utarbeidelse av 

beslutningsunderlag for nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste 

 

Hensikt med saken 

Presentere status for arbeidet med Én innbygger – én journal, inkludert prosess for beslutningsunderlag 

for en nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste, inkludert samhandlingsløsninger.  

Bakgrunn  

Veikartet for realisering av målbildet for Én innbygger – én journal ble overlevert Helse- og 

omsorgsdepartementet den 12. januar 2018. Rapporten er tilgjengelig på 

https://ehelse.no/publikasjoner/veikart-for-realiseringen-av-malbildet-n-innbyggern-journal  

Veikartet beskriver en realisering av målbildet gjennom tre strategiske og parallelle tiltak: videreutvikling 

av eksisterende løsninger i spesialisthelsetjenesten i Helse Nord, Helse Vest og Helse Sør-Øst, 

etablering av Helseplattformen i region Midt-Norge og etablering av en nasjonal løsning for kommunal 

helse- og omsorgstjeneste. Anbefalingene kan innebære en vesentlig forenkling av dagens fragmenterte 

systemlandskap, men ikke en overgang til ett, felles journalsystem på tvers av alle virksomheter og 

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

målbildet stiller store krav til nasjonale løsninger for samhandling. Bedre samhandlingsløsninger skal 

sikre at virksomheter og helsepersonell som benytter ulike journalsystem kan samarbeide om god 

Til 

Dato 

Saksnummer 

Type 

Møte 1/18 

31.01.2018 

6/18 

Orientering og drøfting 

  
 

Forslag til vedtak:  
NUFA tar saken til orientering og ber prosjektet om å ta med innspill i det videre arbeidet. 
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pasientbehandling og sikre god samhandling med andre viktige tjenesteområder som skole, barnevern og 

sosiale tjenester, og med innbyggeren selv. Løsninger for samhandling skal ivareta innbyggers behov for 

en samordnet offentlig sektor og understøtte de nasjonale føringene som er gitt gjennom «Digitalt 

førstevalg» og «Digital Agenda». 

Behovet for bedre løsninger i kommunesektoren er stort og vil bli ytterligere forsterket de neste årene. 

Direktoratet for e-helse viderefører arbeidet med å planlegge nasjonal løsning for kommunal helse- og 

omsorgstjeneste som skal løse viktige behov knyttet til klinisk dokumentasjon, prosesstøtte, pasient-

/brukeradministrasjon og innbyggertjenester. Et beslutningsunderlag vil vurdere alternative 

løsningskonsepter for en nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste, inkludert ulike 

alternativer for fastlegene. En sentral del av konseptvurderingen er knyttet til behovet for bedre løsninger 

for samhandling med andre kommunale tjenesteområder, spesialisthelsetjenesten og innbygger. Arbeidet 

bør skje i tett samarbeid med pasient- og brukerforeninger, kommunesektoren og 

spesialisthelsetjenesten. 

Arbeidet med veikartet vil fortsette i 2018 basert på de anbefalinger, beslutninger og oppdrag som følger 

av rapporten som ble levert til departementet. Videre arbeid vil særlig fokusere på hvordan 

samhandlingsbehovet mellom aktørene i helse- og omsorgstjenesten og de som helsetjenesten 

samhandler med, herunder innbygger, best kan løses. Dette omfatter også hvordan innbyggernes behov 

for å oppleve en samordnet offentlig sektor kan understøttes. Samhandlingsbehovet vil bli løst gjennom 

bruk og videreutvikling av eksisterende løsninger samt nye løsninger, inkludert videreutvikling av 

nasjonale e-helseløsninger.  

Direktoratet for e-helse skal utarbeide et beslutningsunderlag (KVU) for en nasjonal løsning for kommunal helse- og 
helse- og omsorgstjeneste, inkludert løsninger for samhandling. Frister for videre prosess er ikke endelig besluttet, 
besluttet, men foreløpig plan er leveranse av beslutningsunderlaget (KVU) 1. juni 2018. Stegene for utarbeidelse av 
utarbeidelse av beslutningsunderlaget er skissert i 

 

Figur 1 og beskrevet i tabellen under.  
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Figur 1 - Skissert prosess for utarbeidelse av beslutningsunderlaget for nasjonal løsning for kommunal helse- og 
omsorgstjeneste, inkludert samhandlingsløsninger 

1 

Behovsanalyse 

Behovsanalysen for en nasjonal løsning for kommunale helse og omsorgstjenester skal beskrive 
behovene ut fra tre kategorier 

 Normative behov - Behov som følge av underoppfyllelse av politiske mål, lover og forskrifter 

 Interessentbaserte behov - Interessenters og aktørers opplevde behov relatert til en nasjonal 
løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste, inkludert løsninger for samhandling  

 Etterspørselsorienterte behov - Behov som følge av hvordan eksterne drivere vil påvirke tiltakets 

innretning og evne til å kunne bære endringer i helse- og omsorgssektoren 

Deretter utledes de prosjektutløsende behovene fra behovene som er identifisert i de tre kategoriene.  

2 

Mål og krav  

Samfunnsmål og effektmål skal bygge på det prosjektutløsende behovet som er definert i forrige steg.  

 Samfunnsmålet – beskriver samfunnsutviklingen prosjektet skal bygge opp under 

 Effektmålet – beskriver hvilke virkninger som søkes oppnådd for brukerne av tiltaket 

De overordnede kravene skal angi betingelsene som skal oppfylles ved gjennomføringen. Kravene skal 
brukes til å avgjøre om løsningsalternativer er gyldig og til å vurdere de ulike konseptalternativene. 

3 

Mulighetsstudie 

Mulighetsstudien skal sikre at "alle" rasjonelt tenkbare og politisk mulige konseptalternativer blir 
identifisert og vurdert. De to foregående stegene legger føringer for hvor stort mulighetsrommet er. 
Mulighetsrommet identifiseres gjennom å definere et sett av mulighetsdimensjoner som er 
dimensjonerende for tiltaket. Deretter genereres konseptene ved å kombinere ulike valg på hver enkelt 
dimensjon.  

Arbeidet resulterer i en lang liste med konseptalternativer som samlet definerer mulighetsrommet. 
Deretter anbefales et fåtall konseptalternativer som skal behandles i alternativanalysen. Anbefalingen 
baserer seg på en vurdering av konseptene i mulighetsrommet opp mot prioriterte krav som er satt for 
tiltaket, en kvalitativ vurdering av kost/nytt og en overordnet vurdering av det som er politisk mulig. 
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4 

Alternativanalyse 

Med bakgrunn i det foregående arbeidet skal de mest interessante og realistiske konseptalternativene 
vurderes opp mot måloppnåelse, samfunnsøkonomisk kost/nytte og gjennomføringsrisiko.  

Dette steget skal resultere i en konklusjon og anbefaling av et konsept.  

5 

Føringer for forprosjekt 

En beslutning om videre utredning av et konsept skal etterfølges av et forprosjekt. Dette steget skal 
beskrive føringer for videre arbeid. Føringene skal utledes fra dokumentene i forstudien og en vurdering 
av behov for konkretisering for å redusere usikkerheten i anbefalt konsept. I tillegg vil føringer knyttet til 
overordnede rammer, prosjektstrategi og prosjektstyringsbasis bli beskrevet.  

 

Videre arbeid 

Prosjektet har startet utarbeidelse av beslutningsunderlag for nasjonal kommunal løsning, og vil fortsette 

dette arbeidet utover våren 2018. Leveranse av beslutningsunderlaget (KVU) er planlagt til 1. juni 2018.  

Sak 6/18-2: Samhandlingsbehov mellom nasjonal kommunal løsning og andre aktører i 

og utenfor helse- og omsorgstjenesten 

 

Hensikt med saken 

Få innspill på identifiserte samhandlingsbehov og prioriteringen som er gjort.  

Bakgrunn  

En sentral del av konseptvurderingen er knyttet til behovet for bedre løsninger for samhandling med 

andre kommunale tjenesteområder, spesialisthelsetjenesten og innbygger. Arbeidet bør skje i tett 

samarbeid med pasient- og brukerforeninger, kommunesektoren og spesialisthelsetjenesten. 

Gode løsninger for samhandling er vesentlig for å understøtte sammenhengende tjenester og helhetlige 

pasientforløp. Samtidig skal samhandlingsløsningene understøtte effektive arbeidsprosesser for 

kommunal helse- og omsorgstjeneste i samhandling med spesialisthelsetjenesten, andre kommunale 

tjenesteområder, samt tilrettelegge for at opplysninger er tilgjengelig for sekundærbruk. Løsninger for 

samhandling skal ivareta innbyggers behov for en samordnet offentlig sektor og understøtte de nasjonale 

føringene som er gitt gjennom «Digitalt førstevalg» og «Digital Agenda». 

Arbeidet med beslutningsunderlag for nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste (inkl. 

fastleger) i 2017 bekrefter og forsterker kommunesektorens selvstendige behov for bedre løsninger. Mer 

aktivitet og ansvar i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, mer komplekse sykdomsbilder, 

demografisk utvikling, økt press på offentlige finanser, og økte forventninger fra innbygger gir et stort og 

tidskritisk behov for nye løsninger for den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Dagens løsninger 

vurderes allerede som en risiko for pasientsikkerhet og kvalitet og det er behov for løsninger med bedre 

funksjonalitet som tilrettelegger for bedre samhandling og økt informasjonsdeling. Ikke minst den 

demografiske og teknologiske utviklingen gjør at kommunesektoren opplever det som tidskritisk å få 

bedre løsninger på plass. Arbeidet i 2017 viser at kommunenes funksjonelle behov er konsistent på tvers 

av geografi og kommunenes størrelse. De funksjonelle behovene er i stor grad uavhengige av hvordan 

Forslag til vedtak:  

NUFA ber prosjektet om å ta med innspill i det videre arbeidet. 
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den enkelte kommune har valgt å organisere helse- og omsorgstjenesten. Dette understøtter muligheten 

for å løse behovene gjennom en nasjonal løsning. 

Prosess 

I høstens arbeidsmøter med referansekommunene ble behovet for gode samhandlingsløsninger 

ytterligere forsterket, og det ble identifisert et større antall samhandlingsbehov enn tidligere beskrevet. 

Det har vært en omfattende prosess med bred involvering, Tabell 1 oppsummerer prosessen som har blitt 

gjennomført for å identifisere, prioritere og forankre samhandlingsbehovene og prioriteten.  

Tabell 1 – Oppsummering av prosess for å identifisere og beskrive samhandlingsbehovene mellom nasjonal 
kommunal løsning og andre tjenester og løsninger 

Aktører Formål Deltakere 

Referansekommuner 
med samarbeids- 
kommuner 

Beskrive behov for og krav til samhandling 
mellom den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten og andre tjenester og 
løsninger.  

Bred representasjon fra den 
kommunale helse- og 
omsorgstjenesten. I tillegg deltok 
representanter fra spesialist-
helsetjenesten, andre kommunale 
tjenester og øvrige funksjoner for 
administrering av helsehjelp.  

NAV Beskrive og prioritere samhandlingsbehov 
mellom kommunal helse- og omsorgstjeneste 
og NAV. 

Representanter fra ulike 
funksjoner i NAV.  

Pasient- og 
brukerforeninger 

Beskrive og prioritere 
samhandlingsbehovene til innbygger mot 
kommunal helse- og omsorgstjeneste 

Representanter fra 
Kreftforeningen og FFO.  

Fastlegetjenesten Beskrive og prioritere fastlegetjenestens 
samhandlingsbehov med helse- og 
omsorgstjenestene for øvrig. 

Fastleger og helsesekretærer 
valgt i samarbeid med 
Legeforeningen, Norsk forening 
for allmennmedisin og 
Helsesekretærforbundet (HSF). 

Referansekommuner Oppnå en samlet vurdering og prioritering av 
samhandlingsbehov før behandling i 
Prosjektstyret 17.11 og Nasjonalt e-
helsestyre 11.12. 

Fire representanter fra hver 
kommunegruppe og to 
representanter fra KS. 

Spesialisthelse-
tjenesten 

Verifisere innhold og prioritering av 
samhandlingsbehov mellom nasjonal løsning 
for kommunal helse- og omsorgstjeneste og 
spesialisthelsetjenesten. 

Kliniske og tekniske 
representanter.  

 

Problemstillinger  

Prosjektet vil ettersende liste med identifiserte samhandlingsbehov og prioritet den 24.01. 

Prosjektet ønsker å drøfte følgende problemstillinger med NUFA.  

 Er listen dekkende, eller er det samhandlingsbehov som skal tilføyes eller fjernes? 

 Kan prioriteringen justeres ned? Per i dag er det mange samhandlingsbehov med høy prioritet 

som skal dekkes av løsningen. Kan noe eventuelt justeres ned? 

 Hva kan vi oppnå med gode løsninger for samhandling?  



 

 Notat side 6 av 6 

 Er det andre aktører med behov for samhandling som bør utredes nærmere? 

 Hvilke føringer gir disse samhandlingsbehovene for krav til løsning? 

 

Videre arbeid 

Den nasjonale arkitekturstyringsprosessen understøtter strategi, porteføljestyring og 
forvaltningsstyring. Nasjonal arkitekturstyring skal bidra til å utvikle den nasjonale 
grunnmuren slik at den understøtter forutsetningene for målene i én innbygger - én journal. 

Direktoratet for e-helse har i tildelingsbrev for 2018 fått følgende oppdrag:  

"Innen 1. oktober levere plan for utvikling av felles grunnmur. Arbeidet med planen 
skal sørge for at tema av nasjonal karakter fra arbeidet med Helseplattformen og øvrig 
arbeid med én innbygger – én journal følges opp." 

Arbeidet med plan for utvikling av felles grunnmur vil bli utført i prosjekt "målbilde og veikart for felles 

grunnmur" som del av program for felles infrastruktur og arkitektur (FIA). Leveranser knyttet til målbilde 

for samhandling og informasjonssikkerhet vil foregå i samarbeid med prosjektet «Én innbygger, én 

journal» og inngå i leveransen Konseptvalgutredning for Nasjonal løsning for kommunal helse- og 

omsorgstjeneste. 

Arbeidet vil presenteres for En innbygger èn journals Prosjektstyret 5. mars.  

 



 NUFA 

Helsedataprogrammet 

Helsedataprogrammet ønsker å diskutere to tema i denne saken:  

A: Status og videre prosess for konseptvalg for HAP 

B: Målbilde for fellestjenester 

 

Tema A: Status og videre prosess for konseptvalg for HAP 

 

Forslag til vedtak 

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

 

 

Bakgrunn 

Helsedataprogrammet leverte 21.12.2017 en Underveisrapport for Helseanalyseplattformen som 
beskriver arbeidet gjort så langt med konseptvalgutredningen, samt hvilke konsepter som prosjektet vil 
arbeide videre med. 
 
Prosjektet jobber nå med samfunnsøkonomisk analyse av de gjenstående konseptene, samt 
realiseringsstrategi. 

 
Formål med sak 

Det er ønskelig at NUFA orienteres om og bidrar med innspill til nedvalg av konsepter og prinsipper 
knyttet til realiseringsstrategi for Helseanalyseplattformen. 

 

Beskrivelse av problemstilling 

Til 

Dato 

Saksnummer 

Type 

Møte 1/18 

31.01.2018 

7/18 

Diskusjonssak 

 

Fra 

Saksbehandler 

 

Helsedataprogrammet 

Alexander Edward Gray 

 

Vedlegg 6 
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Underveisrapport for Helseanalyseplattformen: https://ehelse.no/publikasjoner/underveisrapport-for-
helseanalyseplattformen 

 

 

Tema B: Målbilde for fellestjenester 

 

Forslag til vedtak 

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

 

 

Bakgrunn 

Prosjekt Fellestjenester i Helsedataprogrammet har utarbeidet målbilder for fellestjenesteområdene for 

helseregistre. Dette er nødvendig for å kunne prioritere hvilke fellestjenester som skal utvikles og hvordan 

disse skal bidra til programmets målsetninger. 

Vedlagt følger en kortversjon av en presentasjon med utkast til målbilde og visjon for fellestjeneste-

områdene. Målbildet er knyttet opp mot programmets målhierarki og «2020» viser hva dette vil bety 

gjennom mer konkrete mål vi ønsker å arbeide mot i 2020. 

 

 
Formål med sak 

Det er ønskelig at NUFA orienteres om arbeidet med målbilde og prioriteringer av fellestjenester for 
helseregistre og bidrar med innspill til dette arbeidet. 

 

Det blir gitt en nærmere presentasjon av saken på møtet. 

 

Vedlegg: 

Presentasjon om målbilde for fellestjenester 

https://ehelse.no/publikasjoner/underveisrapport-for-helseanalyseplattformen
https://ehelse.no/publikasjoner/underveisrapport-for-helseanalyseplattformen


Fellestjenester 

Helsedataprogrammet 

Vedlegg 6A 



Fellestjenester tilrettelegger for et integrert landskap av helsedata 

 Side 2 

x 

x 

x 

Grunndata 

Personverntjenester 

Oppføringsregisteret 

Helsepersonell-

tjenester 

Innbyggertjenester 

Drift- og infrastruktur 

Integrasjonstjenester 

Helseanalyseportalen 



MÅL 

 

2020 

 Styrke innbyggers personvern og ivareta 

rettigheter i henhold til GDPR 
Innbygger skal ha fullt innsyn i informasjon 

helseregistre har lagret om dem via 

helsenorge.no og oversikt over deling og 

utlevering av disse opplysningene. 

Øke datakvalitet i helseregistre 

Innbyggertjenester 

Et aktivt samspill mellom innbygger og 

helsepersonell, registerforvaltere og forskere 

Innbygger skal ha mulighet til å administrere 

personverninnstillinger via helsenorge.no. 

Innbygger kan kommunisere med helsepersonell, 

registerforvaltere og forskere gjennom én portal. 

Innbygger er informert om verdien og motivert til å 

bidra til bedre folkehelse ved at deres helsedata 

brukes til forskning og kvalitetsforbedring 



Personverntjenester 

MÅL 

 

2020 
Enhetlig, sikker og konsekvent håndtering og 

lagring av helsedata 

Helseregistre skal kunne oppfylle borgernes 

rettigheter i henhold til GDPR og 

Personopplysningsloven 

Effektiv personvernhåndtering i helseregistre  

Helseregistre og helseundersøkelser kan gi 

innbyggere en komplett og forståelig oversikt over 

hvilke data som er lagret om dem og logg over 

bruk  

Helseregistre og helseundersøkelser bruker et 

felles system for håndtering av og innsikt i 

innbyggers samtykker, reservasjoner og 

fullmakter 

Helse- og persondata for forskning lagres sikkert 

og leveres ut eller brukes i henhold til innbyggers 

samtykke og reservasjonsrett 



MÅL 

 

Oppføringsregisteret 

En samlet oversikt over hvilke registre 

innbyggere er oppført i 

En samlet oversikt over og informasjon om 

helseregistre, helseundersøkelser og biobanker 

2020 

Oppføringsregisteret tilbyr komplett oversikt over 

innbyggeres deltakelsesstatus i helsedatakilder 

Det finnes en masterkilde for metadata om 

helseregistre, helseundersøkelser og biobanker 

som kan nås av innbyggere gjennom 

helsenorge.no og av forskere gjennom 

analyseportalen 



Helsepersonelltjenester 

2020 MÅL 

 

Bedre datakvalitet: aktualitet, kompletthet, 

validitet og sammenlignbarhet 

Unngå dobbeltregistrering av strukturerte 

helsedata 

Aktiv bruk av helsedata til kvalitetsforbedring, 

planlegging, styring og til beslutningsstøtte i 

behandling 

Strukturerte data tastes kun inn én gang. 

Automatisk innrapportering for utvalgte registre. 

 

Økt bruk av data i helseregistre til 

kvalitetsforbedring, planlegging og styring 

Tilbakerapportering gir økt innsikt i egen 

behandlingspraksis og kodingskvalitet 



Integrasjonstjenester 

MÅL 

 

2020 
Tilrettelegge for smidig samhandling og ny bruk 

av data både mellom helseregistre og mellom 

helseregistre og andre aktører  

Bedre informasjonssikkerhet gjennom 

standardiserte sikkerhetsmekanismer 

Automatiske og korrekte overføringer for bedre 

effektivitet og ressursbesparelser 
Helseregistre skal kunne abonnere på endringer 

av data relevant for deres register slik at data 

alltid er oppdatert  

Samtlige helsedatakilder er del av samme 

integrerte landskap av data, for hensiktsmessig 

deling og utveksling av data 

Aktører i helse- og omsorgssektoren forholder 

seg kun til et standardisert sett med 

kommunikasjonsmetoder og kan være sikker på 

at informasjonen når frem til korrekt mottaker 

Bedre datakvalitet: aktualitet, kompletthet, 

validitet og sammenlignbarhet 



MÅL 

 

Grunndata 

Oppdaterte, entydige og kvalitetssikrede 

grunndata til de nasjonale helseregistrene og 

andre helsedatakilder fra en masterkilde 

Effektivisere helsepersonells og 

registerforvalteres ressursbruk 

Bedre brukervennlighet for innbyggere som bare 

behøver å registrere persondata ett sted 

2020 

Grunndataregistrene er masterdatakilder som 

brukes for å hente inn data ved behov 

Grunndatatjenester tilbyr historikk når 

hensiktsmessig, blant annet for virksomhetsdata 

og persondata 

Registre og helsepersonell behøver bare lagre 

helsedata da persondata og historikk kan 

sammenstilles ved hjelp av grunndata 

Bedre datakvalitet: aktualitet, kompletthet, 

validitet og sammenlignbarhet 



MÅL 

 

Mer harmonisert og konsolidert drift av 

helseregistre 

Drift- og infrastrukturtjenester 

Stabil, sikker og kostnadseffektiv drift av 

helseregistre 

2020 

Minimalt antall tekniske plattformer og løsninger 

for drift av medisinske kvalitetsregistre – som er i 

henhold til referansearkitekturen for helseregistre 

Alle medisinske kvalitetsregistre bruker en felles 

driftsleverandør fordi det effektiviserer 

registerforvaltning og gir lavere kostnader 

Samtlige helseregistre bruker samme 

grunnleggende tekniske stack og driftsmiljø for 

tettere integrasjon og større bruk av felles 

komponenter 



Planlagte leveranser og tiltak H1 2018 

Helsenorge 

 
 Generisk innsynstjeneste 

med registerpiloter 

 

 Utviklingsplan 

Oppføringsregisteret 

 

 Samtykkeanmodning 

 
 

 

Helsepersonell 

 

 Konseptfase for pilottiltak 

Helsepersonell 

 

 Arbeid med bruk av 

tilbakerapporterings-

tjenester 

Integrasjon 

 
 Leveranse av 

Filoverføringstjenesten 

 

 API-utredningen 

 

 Planlegging for felles 

infrastruktur 

 

 

 

 

Grunndata 

 
 Konseptfase for tiltak til 

RESH 

 

 Konseptfase syntetisert 

og/eller kryptert data  

 



 NUFA 

Henvisning 2.0 

Forslag til vedtak 

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

i videre arbeid. 

 

Hensikt med saken 

Hensikten med saken er å: 

- Orientere og informere om  

o status for henvisning 2.0 

o hvordan innføring av henvisning 2.0 støtter nasjonal e-helsestrategi 

o produktstyret for e-helsestandarder og dets rolle 

- Drøfte og få tilbakemeldinger på 

o hvordan kan NUFA bidra til å forankre innføring av henvisning 2.0 

o innspill til hvordan Direktoratet for e-helse og Norsk Helsenett kan støtte leverandører og 

virksomheter ved innføring av standarder  

Bakgrunn 

I dag er det flere versjoner av henvisningsstandarden i bruk; versjon 0.9 (ikke fastsatt standard), 1.0 (HIS 

80517:2005) og 1.1 (HIS 80517:2014). De to sistnevnte standardene er obligatoriske gjennom Forskrift 

om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten.  

Dagens situasjon med bruk av ulike henvisningsmeldinger er kritisk for pasientsikkerheten. I tillegg til at 

henvisninger sendes på papir i dag, brukes epikrise som henvisning mellom noen HF og andre 

virksomheter. Det er kun samhandlingskjeden fra fastlege til HF som har en fungerende elektronisk 

henvisning. Mange kommunale aktører har ikke tatt i bruk elektronisk henvisning. 

Henvisning 2.0 understøtter pasient- og brukerrettighetsloven, og dekker behov knyttet til henvisning i 

spesialisthelsetjenesten. Henvising 2.0 benytter hodemelding og har støtte for vedlegg. Henvisning 2.0 er 

spesifisert og pilotert mellom helseforetak. 

Til 

Dato 

Saksnummer 

Type 

Møte 1/18 

31.01.2017 

8/17 

Drøfting 

 

Fra 

Saksbehandler 

 

Direktoratet for e-helse og Norsk Helsenett 

Magnus Alsaker og Mona Dalsaune 

 

Vedlegg 7 
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Henvisning 2.0 ble fastsatt som standard av Direktoratet for e-helse i desember 2017. Det vil lages to 

profiler for henvisning 2.0 som nærmere beskriver anvendelse av standarden innenfor enkelte 

bruksområder: 

1. Henvisning ny tilstand: beskriver hvordan standarden skal benyttes i forbindelse med ny tilstand 

hos en pasient (f.eks. ved henvisning fra fastlege til spesialisthelsetjenesten) 

2. Viderehenvisning: beskriver hvordan standarden skal benyttes når det er behov for at en pasient 

skal henvises videre innad i spesialisthelsetjenesten  

Innføring av Henvisning 2.0 støtter opp under følgende målsetninger i Nasjonal e-helsestrategi og 

handlingsplan 2017-2022: 

 I all hovedsak avvikle papir i utlevering av helseopplysninger i pasientforløp (meldingsutveksling) 

 Utlevere nødvendige pasientadministrative data elektronisk mellom behandlingssteder i hele 
pasientforløpet 

 Sikre enhetlig bruk av eksisterende standarder for meldingsutveksling og adressering 

Prioritering av henvisning 2.0 i Produktstyret for e-helsestandarder 

Produktstyre for e-helsestandarder (heretter bare omtalt som Produktstyret) ble etablert i 2017 

(https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/produktstyre-e-helsestandarder). En av de 

første sakene som ble drøftet i Produktstyret var prioritering av å ferdigstille eksisterende 

meldingsstandarder, og i juni 2017 gav Produktstyret sin tilslutning til å prioritere ferdigstilling av 

henvisning 2.0. Prioriteringen ble gjort på bakgrunn av blant annet at henvisning 2.0: 

 har potensielt størst effekt på overgangen fra papirbasert til elektronisk meldingsutveksling 

 sikrer bedre etterlevelse av Pasient- og brukerrettighetsloven 

 bedre pasientforløp og ansvarsoverganger gjennom at den støtter henvisning fra primær- til 

spesialisthelsetjenesten og viderehenvisning innenfor spesialisthelsetjenesten 

 ny funksjonalitet i standarden kan avvikle dagens spesialtilpasninger 

Prioritering av ferdigstilling av henvisning 2.0 inkluderte også en utredning av hvordan henvisning skulle 

innføres i sektoren. Dette omfattet også å vurdere behov for å innføre en funksjon for tilbakemelding på 

henvisning. 

Utredning av innføring av henvisning 2.0 

I henhold til nasjonal forvaltningsmodell for e-helsestandarder skal det blant annet analyseres 

konsekvenser for virksomhetene og utarbeides kost/nytte-analyser. Direktoratet for e-helse er ansvarlig 

for slike utredninger, mens Norsk Helsenett utfører utredningene.  

Norsk Helsenett har i 2017 på oppdrag fra E-helse utført en konsekvens- og kost/nyttevurdering relatert til 

ulike alternative tiltak for innføring av elektronisk henvisning 2.0. Utredningen anbefaler å innføre 

Henvisning 2.0 i alle virksomheter i helse- og omsorgstjenesten, med funksjon for elektronisk 

tilbakemelding på henvisning. Dette vil gi mest nytte for virksomhetene, det vil føre til størst grad av 

måloppnåelse og det vil gi høyest samfunnsøkonomisk lønnsomhet. En forutsetning er å utfase eldre 

versjoner som er i bruk.  Dette er i tråd med hva virksomhetene i helse- og omsorgstjenesten ønsker. 

Dersom man kun innfører henvisning 2.0 for deler av helse- og omsorgstjenesten vil situasjonen bli mer 

uoversiktlig enn i dag. 

Med bakgrunn i utredningen ga Produktstyret for e-helsestandarder i møte 13. desember 2017 sin 

tilslutning til å starte arbeidet med nasjonal plan for innføring av Henvisning 2.0. 

https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/produktstyre-e-helsestandarder
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Videre arbeid og planer for innføring av henvisning 2.0 

Med bakgrunn i tilslutningen i Produktstyret har Direktoratet for e-helse i samarbeid med Norsk Helsenett 
startet videre arbeid for innføring av henvisning 2.0.  

Direktoratet for e-helse er ansvarlig for å etablere nasjonal plan for innføring samt koordinere innføringen, 
mens det er Norsk Helsenett som er utførende for begge aktivitetene. Virksomhetene i sektoren er 
ansvarlig f.eks. for å bestille løsninger fra leverandører og ta standarder i bruk. 

Direktoratet vil omkring 1. februar gi Norsk Helsenett et oppdrag med å lage en nasjonal plan for innføring 
av henvisning 2.0, inkludert en egen melding for tilbakemelding på henvisning. Den nasjonale planen skal 
utarbeides i samarbeid med helse- og omsorgstjenesten. 

Det tas sikte på at Norsk Helsenett skal levere denne planen i juni slik at den kan behandles i 
Produktstyremøte som er planlagt 18. juni.  

Den nasjonale planen for innføring av Henvisning 2.0 og Tilbakemelding på henvisning skal inneholde: 

1. Hvordan Norsk Helsenett skal ivareta det koordinerende ansvaret og styringen under innføring 
(parallelle innføringsløp og koordinering med alle leverandører og virksomheter) 

2. Beskrivelse av hvordan Norsk Helsenett skal følge opp behov for støtte som virksomhetene har i 
forbindelse med innføring av standardene 

3. Beskrivelse av hvilke planer virksomhetene/virksomhetsområdene har for sending og mottak av 
meldingene, inkludert overgang til nye versjoner for de virksomhetene som i dag benytter 
standardene 

4. Aktivitets- og tidsplan for realistisk innføring av standardene 
a. Anbefalt tidspunkt for når alle virksomheter skal være i stand til å kunne motta de enkelte 

meldingene 
b. Anbefalt tidspunkt for når alle skal kunne sende de enkelte meldingene 
c. Tidspunkt for når alle faktisk skal ha tatt i bruk standardene for mottak og sending  

5. Beskrivelse av hvem som har det koordinerende ansvaret både regionalt og lokalt  
6. Plan for hvordan Norsk Helsenett skal sjekke at leverandørene har implementert standardene 
7. Kommunikasjonsplan vedrørende innføringsløpet  
8. Beskrivelse av risiko knyttet til innføring av standardene 

 

Norsk Helsenett utarbeider for øyeblikket en nasjonal plan for innføring av Standard for tjenestebasert 

adressering. Innføringen av denne og innføringen av Henvisning 2.0 vil bli gjennomført i samme 

tidsperiode, og Norsk Helsenett vil derfor i stor grad benytte de samme møtepunktene med sektoren for 

de to innføringsløpene.  
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Følgende tidslinje er en tentativ plan for innføringen av Henvisning 2.0. Endelige tidspunkt vil fastsettes 

først når nasjonal plan for innføring er ferdigstilt. 

 

 

 



 NUFA 

Tjenesteutvikling 

Forslag til vedtak 

NUFA tar saken til orientering, og ber prosjektet ta med seg innspillene i det videre arbeidet.  

Hensikt med saken 

Prosjektet ønsker å holde NUFA orientert om arbeidet med en ny type digitale helsetjenester, og motta 

innspill for den videre planleggingen. 

Bakgrunn 

30-50% av befolkningen gjennomgår en psykisk lidelse i løpet av livet. Vanligst er angst, depresjon samt 

rusmisbruk. Til tross for høy forekomst, så ser vi at tilgangen på effektiv behandling er lav (1). Den 

teknologiske utviklingen gir muligheter for å tilby psykisk helsehjelp på nye måter og gjennom nye kanaler 

som understøtter behandlingsforløpet og gjør behandling mer effektiv.  

Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse har lagd et overordnet løsningsforslag for innføring av 

digitale verktøy til bruk i behandling av psykiske lidelser innen primærhelsetjenesten. Løsningen skal 

støtte behandlingsforløp i primærhelsetjenesten. I tillegg til behandling, ønsker vi at løsningen skal kunne 

brukes til forebygging og som selvhjelp. 

Mye av ressursene innen primærhelsetjenesten går til behandling av alvorlig psykiske lidelser. Utenom 
fastlegene, så er det bare 10% av ressursene som brukes til behandling av lette og moderate psykiske 
lidelser. Det er en del av bakgrunnen for at man i over 50 kommuner har opprettet Rask psykisk 
helsehjelp, som er et kommunalt lavterskeltilbud for innbyggere med lett/moderat angst, depresjon 
og/eller søvnvansker. Vi ønsker at Rask psykisk helsehjelp, kommunale psykologer og allmennleger skal 
få tilbud om å ta i bruk nettstøttet b som en del av behandlingen de tilbyr.  

Psykiske lidelser kan forebygges 

Rapporten «Bedre føre var... Psykisk helse: Helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger» 
oppsummerer kunnskapen vi har om forebygging av psykiske lidelser (2). Blant annet foreslås 
programmer for mestring av angst, depresjon og søvnproblemer som et av de viktigste tiltakene.  

Et automatisert digitalt selvhjelpsprogram har vist å gi klinisk signifikant bedring av søvnvansker (3). I 
Norge regner man med at en av sju har kroniske søvnvansker. Søvnvansker gir redusert livskvalitet, 

Til 

Dato 

Saksnummer 

Type 

Møte 1/18 

31.01.2018 

9/18 

Orientering 

 

Fra 

Saksbehandler 

 

Direktoratet for e-helse, Helsedirektoratet 

Ole Kristian Losvik (EHELSE),  

Ketil Nordstrand (HDIR) 

 

Vedlegg 8 
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høyere sykdomsbyrde og har også betydelige samfunnsøkonomiske konsekvenser. Kognitiv atferdsterapi 
er en effektiv behandlingsform, men tilgangen på behandlingstypen er lav (4).  

Digitale verktøy bidrar til effektiv behandling 

En litteraturgjennomgang har sett på internettstøttet behandling sammenliknet med tradisjonell 
tilstedebehandling. Studien viser at effekten av behandlingen er i snitt like stor for begge gruppene. 
Pasientens aksept for behandlingsformen er like høy, og frafallsratene er også i snitt like høye (5). Vi tror 
også denne typen verktøy kan bidra til å gi et tilbud til grupper som i dag ikke møter til behandling. 

Fordelen med å levere kognitiv terapi digitalt er at behandler bruker mindre tid/ressurser på hver pasient. 
I Sverige rapporterer man i en studie med 80% reduksjon av kostnader pr behandlet pasient (6). Andre 
studier anslår at 3-8 ganger flere pasienter kan behandles på samme tid. Dette passer med erfaringene 
fra eMeistring i Bergen, som rapporterer om at de kan behandle 3-4 ganger så mange pasienter som ved 
tradisjonell behandling (7).  

Det er stor optimisme for effekten av automatiserte behandlingsprogrammer for psykiske lidelser uten 
veiledning av en behandler, men pr i dag vet vi ikke sikkert om dette er effektivt. Det er også større risiko 
for overbehandling ved programmer som startes selvstendig. For bruk av slike verktøy i behandling 
foreslår vi derfor at man starter med veiledet nettbehandling.  

 

Hovedtrekk ved løsningsforslag 

Gjennomføring av internettassistert behandling består i hovedsak av to sentrale komponenter: Læring og 
dialog.  

 

 Læring: Læring om egen psykisk helse (psykoedukasjon) brukes som en del av flere 
terapiformer. En sentral del av prosjektet er å tilrettelegge for at et variert tilbud av 
læringsressurser kan brukes som en del av behandlingen. Vi ønsker variasjon i både omfang, 
formater og temaer.  

 Dialog: Prosjektet ønsker mulighet for sikker dialog mellom behandler og innbygger. I første 
omgang som tekst, men senere også med bruk av video.  

 Skjema: Kartlegging med bruk av skjemaer egner seg også som et digitalt tilbud. Vi ønsker at det 
skal være enkelt å komme i gang med digitale skjemaløsninger.  

 Tjenestekatalog – oversikt over kontaktinformasjon til kommunenes helsetilbud. Inkluderer 
fastleger, kommunal psykisk helsetjenester og eventuelt andre relevant kommunale tilbud.  
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Et sentralt trekk ved løsningsforslaget er at det bygger på en tanke om økosystem. Innenfor alle områder 
legges det til rette for at det skal være flere tilbydere av tjenester. Vi har fokusert på modularisering og 
åpne standarder, som vi håper vil legge til rette for at flere leverer tjenester og et variert tjenestetilbud.  

Erfaringer fra NHS (muntlig overlevert) er at det sannsynligheten for at innbygger gjennomfører en 
internettassistert behandling er høyere, dersom innbygger får det anbefalt fra en behandler man har tillit 
til. Derfor ønsker vi at behandlere i primærhelsetjeneste skal tilby disse tjenestene, og at man har kontakt 
med samme behandler digitalt, som man bruker ved tradisjonell helsehjelp.  

Vi har laget en overordnet arkitekturskisse som viser hvordan vi ser for oss at løsningen kan bygges. Vi 
har sendt denne ut som en leverandørforespørsel, og har 1-til-1-møter med leverandørene for å høre om 
en slik type løsning vil kunne realisere prosjektets mål. 

 

 

Målsetningen er å ha en løsning der den enkelte kommune kan velge å ta i bruk hele eller deler av 
løsningen. Løsningen må også støtte at prosessene vil være forskjellig i de ulike kommunene. Vi ønsker 
at flere typer behandlere i primærhelsetjenesten skal kunne bruke den, men i første omgang fastleger og 
behandlere i kommunal psykisk helsetjeneste.  

Oppsummering 

Digitale verktøy kan bidra til effektiv behandling av psykiske lidelser. Vi ønsker å legge til rette for at 
primærhelsetjenesten bruker læring og digital dialog til å supplere behandlingstilbudet.  

Prosjektets formål er å bedre tilgjengelighet for effektiv behandling innen psykisk helse-feltet, men det er 
også ventet at erfaringene vil kunne gjenbrukes innen rekke andre områder av medisinen der læring og 
mestring er viktig for innbyggers mestring av sykdom. 
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Strategiprosessen: presentasjon og diskusjon av Situasjonsbeskrivelsen  
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NUFA ber Direktoratet for e-helse ta innspill fremkommet i møtet med i videre arbeid med å revidere 

nasjonal handlingsplan for e-helse 2017-2022. 
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Hensikt med dagen  

NUFA dag 2 organiseres som et arbeidsseminar. Tema er Strategiprosessens situasjonsbeskrivelse 

(«Omgivelsesanalyse» og «Rapport strategisk måloppnåelse»). Formålet er å kvalitetssikre underlaget og 

gi NUFA mulighet til å gi innspill til videre analyse og justering av handlingsplanen.   

 

Bakgrunn  

Strategiprosessen er en prosess for forvaltning av Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan 2017-2022.
1
 

Strategiprosessen skal bidra til økt transparens rundt diskusjon og beslutningstaking i den nasjonale 

styringsmodellen. Strategiprosessen skal tydeliggjøre når og hvordan aktørene kan øve innflytelse på 

utvikling og revisjon av nasjonal e-helse strategi og handlingsplan.  

 

 

 

Overordnet rammeverk for strategiprosessen er illustrert i figuren over. Lagt ut i tid representerer 

rammeverket en årlig gjentakende prosess for oppdatering av strategi og handlingsplan.  

Strategikontoret har gjennomført fase 1. Planlegge. Det er utviklet et årshjul for prosessen som er 
samstemt med Porteføljekontorets årshjul og møteplanen for de nasjonale utvalgene. Det er også 
utarbeidet en liste over alle tiltakene i handlingsplanen, og et forslag til metode for å utvikle KPIer.  
 
For å sikre en oppdatert strategi og handlingsplan er det behov for et solid kunnskapsgrunnlag som 
understøtter videre arbeid med analyse og revisjon. Fase 2 Situasjonsbeskrivelse i strategiprosessen skal 
bidra til nettopp dette og består for 2018 av to rapporter

2
: 

 

                                                      
1
 Strategiprosessen ble presentert for NUFA i november 2017.  

2
 Rapportene vil bli ettersendt NUFA 24.1.2018 etter behandling i Direktoratets ledermøte.  
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 Omgivelsesanalyse. (sammendrag) – beskriver drivere og trender for e-helseutviklingen, 

herunder Politikkutvikling og reformarbeid; Teknologiske trender; Medisinsk- og helsefaglig 

utvikling; og Strategisk utvikling og økonomiske rammer blant sentrale aktører. 

 Rapport. Strategisk måloppnåelse. – beskriver strategisk måloppnåelse i 2017 gjennom status 

på tiltakene i handlingsplanen slik disse sorterer under målene for hvert strategiske 

satsningsområde. 

Kunnskapsgrunnlaget vil utgjøre en felles faglig referanseramme for strategiske diskusjon og 

beslutningstaking i den nasjonale styringsmodellen. For å sikre relevans og kvalitet på dokumentene 

ønsker Strategikontoret å legge frem rapportutkastene og få disse diskutert i NUFA. Utvalgets 

sammensetning - mangfoldet av faglige perspektiver og erfaringsgrunnlag – representerer en særs viktig 

arena for arbeidet med Strategiprosessen generelt, og vil gjennom sine innspill kunne berike 

situasjonsbeskrivelsen spesielt. 

Formålet med dagen er å få utvalgets innspill til de to dokumentutkastene gjennom gruppearbeid og 

plenumsdiskusjoner. Videre er det også ønskelig at utvalget gir innspill og føringer for det videre analyse- 

og revisjonsarbeidet gjennom våren 2018. (Se under for praktisk informasjon)  

Det er ønskelig at utvalget forbereder seg til strategisk diskusjon ved å lese gjennom 

saksunderlagene (som ettersendes 24.1.2017) og ser disse opp mot føringer for diskusjon og 

spørsmålene til drøfting.  

Innspillene fra dagen vil innarbeides i begge rapportene før ferdigstillelse. Rapportene i sin endelige 

versjon vil bli tilgjengeliggjort for NUFAs medlemmer og sektor for øvrig. 

 

Praktisk informasjon  

Agenda for NUFA 1.februar 2018 

08:15 – 08:30 Velkommen ved Robert Nystuen, avdelingsdirektør (15 min) 

08:30 – 09:15 Utfordringsbildet i helse- og omsorgssektor ved Kåre Hagen, Senterleder AFI (45 min) 

09:15 – 09:45 Presentasjon av Omgivelsesanalyse ved Kari Grimholt (30 min) 

09:45 – 10:00 15 minutters pause 

10:00 – 11:00 Gruppediskusjon del I - Omgivelsesanalyse (60 min) 

11:00 – 11:30 Oppsummering og presentasjon av gruppediskusjon del I (30 min) 

 

11:30 – 12:15 LUNSJ 

 

12:15 – 12:45 Presentasjon av rapport Strategisk måloppnåelse 2017 ved Irene Olaussen og Karoline 

Vien Gårdsmoen (30 min) 

12:45 – 13:45 Gruppediskusjon del II – Strategisk måloppnåelse 2017 (60 min) 

13:45 – 14:15 Oppsummering og presentasjon av gruppediskusjon del II (30 min) 

14:15 – 14:30 Oppsummering av dagen og veien videre (15 min) 

 

https://sh.ehelse.no/DF/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/DF/SFF/8.0%20M%C3%B8ter%20og%20forankring/saksunderlag%20til%20omgivelsesanalyse%20i%20NUFA%20010218.docx&action=default
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Føringer for gruppediskusjon – introduksjon til rapportene og spørsmål til drøfting 

Gruppediskusjon del I: Omgivelsesanalysen  

Beskrivelsene i Omgivelsesanalysen tar utgangspunkt i dagens utfordringsbilde for helse- og 
omsorgssektoren, der drivere som aldrende befolkning, ny økonomisk hverdag, helsebilde i endring og 
teknologisk utvikling påvirker e-helse utviklingen. I rapporten beskrives utviklingstrekk og trender innenfor 
utvalgte områder som legger rammebetingelser og forventninger til e-helse. Områdene som beskrives er:   

 Tall og statistikk for helse- og omsorgssektor, samt utviklingstrekk innen e-helse i Norge  

 Politikk- og reformarbeid,   

 Strategisk utvikling og økonomiske rammebetingelser blant aktørene i sektor  

 Medisinsk- og helsefaglig utvikling  

 Teknologiske trender 

 Internasjonal utvikling (Norden) 

I gruppearbeidet ønsker vi innspill fra NUFA på følgende overordnete spørsmål: 

1. Gir beskrivelsene i rapporten et helhetlig bilde av relevante utviklingstrekk for e-helse?   

2. Hvilke andre tema bør beskrives i kunnskapsgrunnlaget og hvorfor dette er relevant for e- 

helse   

3. Hvilken strategisk betydning har de ulike temaene på kort, mellomlang og lang sikt?  

 

Gruppediskusjon del II: Rapport Strategisk måloppnåelse 2017 

Rapportens hensikt er å evaluere måloppnåelse for den nasjonale e-helsestrategien gjennom å 

rapportere status på tiltak innen hvert av de seks strategiske satsningsområdene. Strategikontoret har i 

løpet av de siste tre månedene samarbeidet med nasjonale prosesser og sentrale kompetansemiljøer i 

Direktoratet utarbeidet en foreløpig statusbeskrivelse på tiltakene i handlingsplanen.  

Formålet med gruppediskusjon II – Strategisk måloppnåelse 2017 er todelt. (1) Kvalitetssikre 

beskrivelsene av strategisk måloppnåelse. (2) Få innspill til andre funn eller utfordringer knyttet til 

strategidokumentene som er relevante for analyse- og revisjonsfasen. 

Utvalget vil bli delt inn i seks grupper – en for hvert strategiske satsningsområde (se under). 

 Spørsmål til drøfting (1) 

1. Er det utarbeidet en dekkende beskrivelse av gjennomførte aktiviteter i 2017 under 

satsningsområdet? 

2. Er det andre tiltak i handlingsplanen eller andre aktiviteter som påvirker dette satsningsområdet og 

burde inkluderes i beskrivelsen? 

3. Er de aktuelle tiltakene i handlingsplanen dekkende for å realisere satsningsområdets mål? 

Spørsmål til drøfting (2) 

1. Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan 2017-2022 består av tre dokumenter: Nasjonal e-

helsestrategi 2017-2022, Nasjonal e-helsestrategi og mål 2017-2022, Nasjonal handlingsplan for e-

helse 2017-2022. 

- Hvilke observasjoner og/eller utfordringer ser dere med nåværende strategidokumenter? 
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2. Er det strategisk viktige områder og aktiviteter i sektor som ikke er dekket av inneværende strategi og 

handlingsplan?  

Inndeling gruppediskusjon del I – Omgivelsesanalysen 

Gruppe 1 

Kommuneperspektiv 

Gruppe 2 

Kommuneperspektiv 

Gruppe 3 

Spesialistperspektiv 

Gruppe 4 

Spesialistperspektiv 

Heidi Slagsvold 

Bjørn Eivind Berge 

Kirsti Pedersen 

Grethe Almenning 

Thore Thomassen 

Arnfinn Aarnes 

Egil Rasmussen 

Ann-Kristin Smilden 

Thor Joh. Bragstad 

Torgeir Fjermestad 

Kirsten Petersen 

Sverre Ur 

Per Meinich 

Torgny Neumann 

Kristian Onarheim 

Randi Brendberg 

Helena Niemi Eide 

Rune Karlsen 

Ulf Sigurdsen 

Per Olav Skjesol 

Øystein Bekkevoll 

Peter Holmes 

Anders Grimsmo 

 

Fasilitator:  

Jon Helge Andersen 

Fasilitator:  

Ida Møller Solheim 

Fasilitator:  

Kari Jørgensen 

Fasilitator: 

Kristin Bang 

 

Inndeling gruppediskusjon del II – Strategisk måloppnåelse 2017 

Gruppe 1: 

«Digitalisering 
av arb.pros» 
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«Bedre 
sammenheng i 
pasientforløp» 

Gruppe 3: 

«Bedre bruk 
av 
helsedata» 

Gruppe 4: 

«Helsehjelp 
på nye måter» 

Gruppe 5: 

«Felles 
grunnmur for 
digitale 
tjenester» 

Gruppe 6: 

«Nasjonal styring 
av e-helse og økt 
gj.før.evne» 
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Behandling av omgivelsesanalyse i Nasjonalt utvalg for fag- og 

arkitektur 
 

Bakgrunn 

Divisjon Strategi, avdeling utredning har i siste del av 2017 arbeidet med en Omgivelsesanalyse, og 
har nå en 0.85 versjon av rapporten klar. Omgivelsesanalysen utgjør sammen med rapporten 
Strategisk måloppnåelse 2017 (status på tiltak) kunnskapsgrunnlaget for GAP-analysen i 
Strategiprosessen. Resultatet av denne analysen vil danne grunnlaget for revidering av Nasjonal 
strategi og handlingsplan (2017-2022) 
 
Omgivelsesanalysen tar utgangspunkt i dagens utfordringsbilde for helse- og omsorgssektoren, der 
drivere som aldrende befolkning, ny økonomisk hverdag, helsebilde i endring og teknologisk utvikling 
setter agenda for e- helse utvikling og prioriteringer.  
 
I rapporten beskrives utviklingstrekk og trender innenfor utvalgte områder som legger 

rammebetingelser og forventninger til e-helse. Områdene som beskrives er:  

 tall og statistikk for helse- og omsorgssektor, samt utviklingstrekk innen e-helse i Norge 
politikk- og reformarbeid,  

 strategisk utvikling og økonomiske rammebetingelser blant aktørene i sektor 

 medisinsk- og helsefaglig utvikling 

 teknologiske trender  

 Internasjonal utvikling 
 

Analyser av omgivelsene og innenfor disse områdene har en egenverdi som en felles referanseramme 

for sektor når en skal forstå utviklingen på e-helseområdet. Omgivelsesanalysen er også et viktig 

underlag for revisjon av strategi og handlingsplan, og vil bidra til at planer er oppdaterte, relevante, 

aktuelle og virkningsfulle.   

Rapporten representerer et startpunkt for direktoratets arbeid med kunnskapsgrunnlag som skal inngå 

i Strategiprosessen. Kunnskapsgrunnlaget vil være i kontinuerlig utvikling, og gjennom 2018 

grunnlaget vil utvides med beskrivelser av relevante tema innenfor hvert av de utvalgte områdene.  

 

Arbeidet med omgivelsesanalysen i NUFA 

Omgivelsesanalysen versjon 0.85 er utarbeidet ved dokumentgjennomgang og mobilisering av 

relevant fagkompetanse internt i direktoratet og noe eksternt, samt bruk av etablerte nettverk og 

arenaer i Direktoratet for e-helse. Aktørenes egne beskrivelser er brukt i størst mulig grad, og 

analysen er av deskriptiv art.  

Kvalitetssikringen av materialet er foreløpig gjort enten i form av innspill og diskusjon fra etablerte 

nettverk internt i direktoratet eller bilateralt med fagpersoner for konkret tekst. Eksterne fagmiljøer har 

også bidratt til beskrivelser.  Det er viktig at kunnskapsgrunnlaget utvikler seg til å bli en felles 

referanseramme for alle aktører i sektor. Direktoratet ønsker dermed å få innspill fra NUFA på 

følgende overordnete spørsmål: 

1. Gir beskrivelsene i rapporten et helhetlig bilde av relevante utviklingstrekk og trender for e- 
helse?  

Vedlegg 9A 



2 
 

2. Hvilke andre tema bør beskrives i kunnskapsgrunnlaget og hvorfor dette er relevant for e- 
helse  

3. hvilken strategisk betydning har de ulike temaene på kort, mellomlang og lang sikt? 
 

Dette saksunderlaget er et ekstrakt av beskrivelsene i Omgivelsesanalysen. Gjennomlesingen av 

underlaget fra medlemmene i NUFA skal kvalitetssikre beskrivelsene i rapporten og forberede til 

gruppearbeidet. Den fullstendige rapporten sendes ut i etterkant av behandling i Direktoratets 

ledermøte 23.01.18. Hvert enkelt medlem vil ut fra egen aktørs perspektiv kunne bekrefte innhold og 

foreslå nye tema. Resultatet fra denne gjennomgangen vil danne grunnlaget for diskusjonene i 

gruppearbeidets del 1.  

Ved gjennomlesing av saksunderlaget bes medlemmene i NUFA om å bruke følgende spørsmål 

1. er dette tema relevant for å beskrive utviklingen innenfor området (hvorfor/hvorfor ikke) 
2. hvilke tema bør kapitlene utvides med i 2018, og hvorfor 
3. er det faglige innholdet i beskrivelsene av tema riktig sett fra din organisasjon 
4. hvilken strategisk betydning vil temaene kunne ha på kort, mellomlang og lang sikt 

 
 

Omgivelsesanalysen oppsummert: 

I det følgende presenteres uttrekk fra omgivelsesanalysens beskrivelser av utviklingstrekk og trender 

innenfor hvert hovedområde.  

Kapittel 2 Beskrivelse av utfordringsbildet for helse- og omsorgssektoren 

Basert på framskrivninger og den erkjennelsen at velferdssamfunnet vil måtte bære økende levealder, 

økende befolkning og tilsvarende økende behov for helsepersonell er det satt flere sentrale 

helsepolitiske mål som også gir retning for tiltak innen e- helse. Dette beskrives i detalj i rapporten og 

beskrivelsene av dette utfordringsbildet ligger som et bakteppe for beskrivelsene av utvikling og 

trender innenfor hvert område.  

 

 

 Figur 1 Makroøkonomiske trender 

•En eldre befolkning vil etterspørre mer helse- og omsorgstjenester Befolkningen blir eldre 

•Sentralisering medfører at kommuner i utkantområder vil bli truffet hardere 
av «eldrebølgen» enn storbyregioner Endret bosettingsmønster 

•Det finansielle handlingsrommet til offentlig sektor reduseres som følge av 
økte utgifter og reduserte inntekter Ny økonomisk hverdag 

•Som følge av en eldre befolkning og ny medisinsk teknologi, vil innbyggere 
ha mer sammensatte sykdommer sammenliknet med tidligere Helsebildet endrer seg 

•Befolkingen vil etterspørre mer digitale tjenester Teknologisk utvikling 
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Kapittel 3 Statistikk og kvantitativ analyse  

 

Formål 

Formålet med dette kapittelet er å relatere statistikk og kvantitative mengder til e- helse området. 

Hva beskrives 

I samlingen av e-helse indikatorer foretas et top-down overblikk som svarer opp e-helse i lys av 

spesialisthelsetjenesten, kommunale omsorgstjenester og allmenlege (fastlegen). Et overordnet og 

forenklet sammendrag for materialet ser slik ut: 

 Besøk til helsenorge.no stiger fremdeles årlig 

 Innlogging til tjenester på helsenorge.no øker (flere tjenester er tilgjengelig) 

 Alle tjenestene på helsenorge øker i bruk (Pasientreiser, Mine vaksiner, Mine resepter) 

 Bruk av e-resept øker (i takt med at flere bruksgrupper kobles på og benytter løsningen) 

 Registreringer og oppslag i Kjernejournal er økende  

 Innbyggere med tilgang til egen journal (EPJ) øker 

 Tilfredshet med digitale tjenester på sykehus, i kommuner og fastlege går ned 

 Bruk av fastlegens digitale tjenester øker i bruk 

 IKT kostnadene øker, antall IKT ansatte ser ut til å gå noe ned 

 

For å følge i hvilken grad e-helse bidrar til at politiske mål oppfylles er det behov for e-helse indikatorer 

innen flere områder. I tillegg indikatorer som følger politiske og strategiske føringer er det behov for 

indikatorer som underlag til forskning, som gir ny kunnskap og bidrar til forbedring eller helt nye e-

helsetjenester.  

Indikatorer er også nødvendige som styringsunderlag til de beslutningene som skal tas i årene 

fremover. Bl.a. er det behov å se helhetlig på hvilke e-helseressurser som legges inn i helsetjenesten, 

og hva pasienter, borgere og samfunnet som helhet får ut av det.  

 

Kapittel 4  Politikkutvikling og reformarbeid 

Formål 

Kapittelet gir et grunnlag for å forstå bakgrunnen for beslutningsaktivitet som har betydning for 
samfunnet på et overordnet politisk nivå. Forståelsen og grunnlaget er viktig inn i arbeidet med 
oppfølging og forvaltning av Nasjonal strategi for e- helse.  
 

Hva beskrives 

Kapittelet beskriver politikkområder, politiske føringer og drivere som påvirker politikken og utvikling på 
e-helse og digitaliseringsområdet. 
Kapittelet trekker fram et utvalg av aktører innenfor offentlig politikk og ikke- offentlig politikk og 
beskriver deres roller, ansvar og interesseområder. Herunder beskrives Direktoratet for e-helse som 
en aktør i offentlig sektor, og som del av den offentlige politikken. En rekke faktorer påvirker offentlig 
og ikke- offentlige politikk, og gjennom dette den nasjonale utviklingen på e-helseområdet. 
Det er viktig å kjenne aktørene og samspillet mellom dem for å kunne samfunnsutviklingen. og hvilke 
(makt) faktorer og styringsmekanismer som gjelder for samfunnsutviklingen.  
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I Kapittelet gis beskrivelser av følgende tema, aktører og områder:  

 
 Regjeringen (utøvende makt), Helse- og omsorgsdepartementet og statlig helseforvaltning 

 Pasient-, bruker-, og interesseorganisasjoner 

 Viktige påvirkningsfaktorer for politikk og utvikling på e-helseområdet 

 Endringer i samfunnet 

 Politiske føringer og politikkutforming, herunder partiprogrammene 

 Virkemiddelbruk på e-helseområdet 

 Forslag fra Direktoratet for e-helse i 2017 

 Virkemiddelbruk i kommunal sektor 

 Organisasjonsmessige endringer og reformarbeid 

 Kommune- og regionreform 

 Styring- og organisering av de regionale helseforetakene 

 Evaluering av fastlegeordningen 

 

Oppsummert trekkes følgende tema frem som viktige å følge med på i 2018: 

 Arbeidet i RHF ene med utviklingsplaner frem mot 2035.  

 HOD og KMD s oppfølgning av forslag til nye virkemidler (finansielle og organisatoriske). (E.g. 
samfinansiering av IKT- utvikling ved bla. hva som skjer på området kommunal medfinansiering av 
statlige IKT- prosjekt som kommer kommunene til nytte, og HOD sin tilbakemelding på rapportene 
fra Direktoratet for e-helse). 

 Fastlegeordningen 

 Meld. St. om Helsenæringen våren 2018 

 KS og hovedstyrets vedtak om Digitaliseringsstrategi og Budsjett og Plan for 2018.  
 

 

Kapittel 5 Strategisk utvikling og økonomiske rammebetingelser 

 

Formål 

Formålet med kapitelet er å beskrive hver enkelt aktør, først i kraft av deres formelle roller og 

ansvarsområder, dernest med fokus på overordnet virksomhetsstrategi og til sist strategier og 

økonomiske prioriteringer med spesifikk innrettelse mot e-helse (IKT og digitalisering).  

Hva beskrives 

1. De utvalgte aktørenes formelle roller og ansvarsområder, overordnet virksomhetsstrategi og 

strategier og økonomiske prioriteringer med spesifikk innrettelse mot e-helse for følgende aktører: 

■ Helsedirektoratet 

■ Folkehelseinstituttet 

■ Regionale Helseforetak  
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■ Nasjonal IKT  

■ Kommunenes Sentralforbund 

Relevans for e-helse 

Ved å følge med på den strategiske utviklingen blant aktørene blir det mulig for Strategikontoret å 

vurdere i hvilken grad aktørenes e-helse strategier er avstemt med satsningsområder og prioriterte 

tiltak for Nasjonal strategi og handlingsplan for e-helse.  

Det blir videre mulig å identifisere strategiske interesseområder blant aktørene som bør innlemmes i 

nasjonal strategi for e-helse som del av revidering. 

Målet er å bidra til at nasjonal strategi for e-helse står i forhold til de overordnede strategiene for helse- 

og omsorgssektoren, og samtidig etterse at aktørene på hvert sitt vis bidrar til å følge opp felles 

tilsluttede målsettinger og satsningsområder beskrevet i nasjonal e-helsestrategi. 

Dette saksunderlaget fokuserer på å belyse strategier og økonomiske prioriteringer med spesifikk 

innrettelse mot e-helse (IKT og digitalisering). Rammeverket som er brukt for å strukturere 

informasjonen er de seks satsningsområdene i den nasjonale e-helsestrategien. Nærmere 

beskrivelser av aktørenes roller, ansvarsområder og overordnet virksomhetsstrategi kan leses i sin 

helhet i omgivelsesanalysen. 

 

Digitalisering av arbeidsprosesser 

RHF 

■ Strategiske satsninger i RHFene på dette området er FRESK (fremtidens systemer i 

klinikken), DIPS Arena og elektronisk kurve og medikasjon (Helse Nord), Program for Digital 

fornying (Helse Sør-Øst), HELIKS (Helse Vest) og Helseplattformen (Helse Midt-Norge). 

Gjennom foretaksmøtet er RHFene bedt om å bistå Helse Midt-Norge RHF i arbeidet med 

Helseplattformen, og bidra i det nasjonale prosjektet Én innbygger - én journal som ledes av 

Direktoratet for e-helse. Det ble påpekt at kommunal deltakelse er en forutsetning for at 

Helseplattformen er å anse som et regionalt utprøvingsprosjekt for det nasjonale målet knyttet 

til en innbygger - en journal. Helse Midt-Norge ble derfor bedt om å sikre kommunal deltakelse 

i anskaffelsesdialogen til Helseplattformen. 

■ Det ble gjennom Felles plan for EPJ/PAS utvikling for RHFene pekt på at Helse Sør-Øst RHF, 

Helse Vest RHF og Helse Nord RHF har sammenfallende strategier for videreutviklingen av 

EPJ-system, og at det derfor er viktig at RHFene legger til rette for en koordinert utvikling. De 

regionale helseforetakene gjennomfører viktige oppgaver innenfor modernisering og 

konsolidering av egen IKT-portefølje. De regionale helseforetakene skal etablere samarbeid 

innenfor utvikling av tjenester og løsninger som har nasjonal betydning og overføringsverdi.  

Kommunal sektor 

■ EIEJ felles EPJ i kommunal sektor. KS deltar i flere nasjonale prosjekter, herunder overnevnte 

planlegging av felles nasjonal EPJ-løsning for kommunenes helse- og omsorgstjenester og 

fastlegene som første skritt mot Én innbygger, én journal. Samt arbeidet med 

Helseplattformen hvor KS og kommuner utenfor Midt-Norge er engasjert i for å bidra til en 

nasjonal forankring. 

 

Bedre sammenheng i pasientforløp 

RHF 
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■ Helse Sør-Øst har pågående aktivitet knyttet til digitale innbyggertjenester. Tjenester skal 

bygges på helsenorge-plattformen og nasjonale standarder for øvrig. Arbeidet skal bidra til 

utbredelse av «Min Journal» i regionen, men funksjonaliteten skal på sikt inngå som en del av 

nasjonal løsning for digitale innbyggertjenester. For å sikre riktig prioritering, samordning og 

god ressursbruk på tvers. 

■ I Helse Vest pågår flere prosjekter i regi av program Alle Møter med formål om å digitalisere 

samhandlingen mellom pasient/bruker og helsetjenesten. Målet er at pasienter og pårørende 

skal ha rett informasjon lett tilgjengelig, og at aktivitetene i poliklinikkene er planlagte og 

effektive. Prosjektene under Alle møter er Vestlandspasienten, Mitt timeval, Open linje og Vel 

møtt. 

■ Helse Nord har programmet FRESK med prosjektet Pasientforløpsprosjektet skal sørge for 

mer optimale behandlingsforløp for pasienter ved å forbedre samspill mellom 

journalsystemene som brukes ved HFene, først og fremst DIPS Arena og MetaVision, men 

også andre applikasjoner som ligger i eller tas inn i systemporteføljen. Med utgangspunkt i de 

kliniske prosessene i sykehusene skal prosjektet bidra til at personell får god medisinskfaglig 

beslutningsstøtte og oversikt over relevant pasient- og behandlingsdokumentasjon gjennom 

pasientjournalsystemene. 

Kommunal sektor 

■ KS er involvert i etablering av digitale innbyggertjenester innen kommunal e-helse, både 

knyttet til søknad om tjenester, og til kommunikasjon mellom bruker, pårørende og 

tjenesteyter om løpende tjenester. 

 

Bedre bruk av helsedata 

Sentral forvaltning 

■ HOD gir Direktoratet for e-helse i ansvar å lede arbeidet med å følge opp 

helseregisterstrategien gjennom et program for utvikling av fellesløsninger for registrene 

(Helsedataprogrammet). Departementet ber samtidig Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet 

og de regionale helseforetakene om å delta i Styringsgruppe for programmet. Kommunene 

skal også inkluderes i denne.   

■ HOD ber i sitt tildelingsbrev Helsedirektoratet om å utarbeide en strategi for rasjonell bruk av 

billeddiagnostikk og å videreutvikle Norsk Pasientregister (NPR) som et sentralt register i tråd 

med nasjonal helseregisterstrategi. 

■ I sitt tildelingsbrev til FHI gir HOD instituttet en rekke oppdrag knytte til helsedataområdet. 

RHF 

■ HOD har bedt RHFene følge opp arbeidet med medisinske kvalitetsregistre tråd med 

helseregisterstrategien. Foretaksmøtet ba Helse Nord RHF, i samarbeid med de øvrige 

RHFene og under ledelse av Helse Nord RHF, utarbeide en elektronisk statusrapport for de 

nasjonale medisinske kvalitetsregistrene. Rapporten skal vise måloppnåelse for arbeidet, 

herunder dekningsgrad og bruk av kvalitetsregistre til kvalitetsforbedring og forskning. Helse 

sør øst har gjennom sitt program for Digital fornying en satsning på Regional IKT for forskning, 

mens Helse Midt-Norges spesifikasjon til Helseplattformen er at den skal tilrettelegge for 

forskning.  

Kommunal sektor 
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■ KS er involvert i utvikling og innføring av KPR (kommunalt pasientregister) 

 

Helsehjelp på nye måter 

Sentral forvaltning 

■ Velferdsteknologi er et prioritert (strategisk) område for Helsedirektoratet, og også et sentralt 

samarbeidsområde mellom Helsedirektoratet og E-helse. Området mottar betydelige 

overføringer på Statsbudsjettet, fokus er på utvikling og implementering, tilskudd til 

kompetanse og innovasjon, utredningsvirksomhet, og organisering av 

Velferdsteknologiprogrammet 

Kommunal sektor 

■ KS støtter opp om økt bruk av velferdsteknologi i den grad dette gir bedre og mer effektive 

tjenester. 

 

Felles grunnmur for digitale tjenester 

Sentral forvaltning 

■ I Foretaksmøte ba HOD RHFene om å bidra i arbeidet med program for felles infrastruktur, 

sektorens mottaksprosjekt for modernisert Folkeregister, og program for kodeverk og 

terminologi som ledes av Direktoratet for e-helse.  

Kommunal sektor 

■ KS deltar i Direktoratet for e-helses program FIA (Felles infrastruktur og arkitektur), et program 

for å forbedre dagens løsninger og infrastruktur på kort og mellomlang sikt.  

 

Nasjonal styring og økt gjennomføringsevne 

Sentral forvaltning 

■ Gjennom Foretaksmøtet og Tildelingsbrev ba HOD i 2017 Helsedirektoratet, 

Folkehelseinstituttet og RHFene om å støtte opp om og delta aktivt i nasjonal styringsmodell 

for e-helse, som skal bidra til en mer effektiv bruk av sektorens samlede ressurser. Det 

innebærer deltakelse i Nasjonalt e-helsestyre, Nasjonalt fagutvalg, og Nasjonalt utvalg for 

prioritering av IT, samt å ha en forpliktende deltakelse i nasjonal porteføljestyring som 

forvaltes av Direktoratet for e-helse for å sikre forutsigbar og enhetlig IKT-utvikling i helse- og 

omsorgssektoren.  

RHF 

■ Foretaksmøtet ba RHFene om å samordne sin deltakelse inn mot nasjonale prosjekter i regi 

av sentral helseforvaltning, spesielt Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse, 

Folkehelseinstituttet og Statens  

■ Foretaksmøtet ba RHFene om å delta i arbeidet med nasjonal porteføljestyring som forvaltes 

av Direktoratet for e-helse. NIKT sin rolle ift standardisering og samordning av e-helse på 

tvers av RHFene ble også fremhevet.   
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De økonomiske rammebetingelsene i Helse- og omsorgssektoren for 2018 er på et svært overordnet 

og kortfattet nivå gjengitt under og kan leses i sin helhet i omgivelsesanalysen. Prop. 1 S (2017-2018) 

fra Helse- og omsorgsdepartementet og offentlige styresaker der aktørenes budsjetter behandles for 

2018 er hovedsakelig brukt som kilder til beskrivelsene. 

Økonomiske rammebetingelser 

Spesialisthelsetjenesten er tildelt ca. 148 milliarder kroner i basisbevilgninger til drift og lån for 2018 

som utgjør ca. 75 % av det samlede budsjettforslaget. De Regionale Helseforetakene får bevilget i 

underkant av 100 milliarder kroner i faste inntekter over statsbudsjettet i 2018. Fordelingen mellom 

RHFene er beskrevet ytterligere i omgivelsesanalysen. 

Det er lagt opp til et høyere aktivitetsnivå på ca. 2 % i 2018 sammenlignet med 2017. 

Nasjonal IKT får tildelt 118 millioner kroner for 2018, som hovedsakelig finansieres av RHFene, hvorav 

ca. 74 millioner kroner er satt av til prosjektgjennomføring. 

Den nasjonale porteføljen for 2018, som følges opp av Direktoratet for e-helse, har et estimert omfang 

på 639 millioner kroner. 

 

Kapittel 6  Medisinsk og helsefaglig utvikling 

Formål  

Kapittelet søker å belyse utviklingstrekk innenfor medisin og helsefag samt identifisere og beskrive 

relevante tema som blir viktig for analyse og revidering av strategi og handlingsplan. 

Hva beskrives 

Kapittelet beskriver utfordringsbildet for helse- og omsorgssektoren og normative planer (Nasjonal 

helse- og sykehusplan og Primærhelsemeldingen) for spesialisthelsetjenesten og kommunal helse- og 

omsorgstjeneste som et bakteppe for utvikling innen medisin og helsefag. Kapittelet underbygger og 

forklarer utviklingen med vekt på medisinsk og teknologisk utvikling innen helsetjenesten.  

Del 2 i kapittelet beskriver relevante tema for utviklingen i korte trekk med vekt på muligheter og 

utfordringer, samt relevans for e-helse.  

 

Utviklingstrekk for medisin- og helsefag – oppsummert:  

■ Kunnskapsgrunnlaget utfordres og endres 

• Mulighetene for å hente inn store data gjennom omfattende bruk av sensorteknologi, 

pasientrapportering og felles IKT-løsninger og infrastruktur gir endrete forutsetninger 

for bruk av data til pasient-, forsknings og styringsformål.  

• Utviklingen innen teknologi og medisin vil kunne skape et godt grunnlag for forskning 

med nye tilgjengelige data. Forutsetningen er at fremtidige analyseplattformer gjør 

integrerte data, inkludert data fra medisinsk teknisk utstyr tilgjengelige for formålet 

• Tilfanget av dokumentasjon av medisinsk beste praksis er økende, og det blir viktig å 

sikre at helsepersonell har tilgang til oppdatert og relevant kunnskap til enhver tid. 

Utviklingen innen kunstig intelligens vil muliggjøre bruk av helsedata i kliniske 

retningslinjer og beslutningsstøtte for helsepersonell 

■ Omstilling og endring av arbeidsprosesser 
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• Ny teknologi vil kunne påvirke oppgavefordeling, bruk av personellressurser, 

involvering av brukere og pasienter, og være med på å bestemme hvilket nivå 

tjenestene leveres på og endre eller fjerne oppgaver og dermed endre behovet for 

arbeidskraft 

• Eksempler på dette er automatisering og overføring av oppgaver til maskinelle 

systemer, robotisering og nye metoder for kontakt mellom behandler og pasient. 

Effektivisering og standardisering av pasientforløp og kliniske prosesser kan i seg selv 

medføre at oppgaver avgrenses og omfordeles til personer med kortere eller annen 

type utdanning 

• I norske sykehus foregår det endringer i oppgavedelingen mellom helseprofesjonene. 

Eksempler er poliklinikker drevet av sykepleiere og fysioterapeuter, radiografer som 

gjør ultralyd, og mer fleksibel bruk av helsesekretærer, for eksempel til 

blodprøvetaking. Slik oppgavedeling utnytter ressursene bedre, gir bedre arbeidsflyt 

og kan gi raskere pasientbehandling 

■ Samhandling mellom tjenestenivå endres 

• Ansvar og oppgaver flyttes og tjenestene kommer nærmere der pasienten bor. 

Ambulante og virtuelle tilbud vil ta over for sykesenger og polikliniske behandlinger. 

Det blir viktig at organisatoriske strukturer og grenser sørger for god pasientflyt og 

tverrfaglig samarbeid mellom tjenestenivå. 

• Tekniske løsninger og produkter skaper endrete muligheter for pasientkonsultasjoner 

med spesialisthelsetjenesten gjennom høykvalitets bilder og video. Mulighetene for 

umiddelbar deling av pasientens kliniske data vil øke. Enkelte pasientgrupper vil ikke 

nødvendigvis måtte forlate hjemmet for å få behandling.  

 

I kapittelet beskrives følgende tema 

 

Persontilpasset medisin 

forebygging, diagnostikk, behandling og oppfølging tilpasset biologiske forhold hos den enkelte 

 Utfordringer 

 Utviklingen av persontilpasset medisin og økt bruk av genetiske 

storskalaanalyser innebærer generering av store mengder sensitive 

helseopplysninger som må analyseres og lagres.  

 Helsevesenets IKT-systemer og infrastruktur er i dag fragmentert og ikke 

dimensjonert for å kunne håndtere persontilpasset medisin 

 Det vil kreves store investeringer på en rekke områder for å sørge for riktig og 

nødvendig kompetanse i tjenesten, implementere nye teknologier med 

tilstrekkelig kapasitet og bygge opp effektiv IKT-støtte og infrastruktur. 

 Muligheter 

 Nye teknologier kombinert med stadig økende kunnskap om vår biologi har 

gitt oss bedre muligheter til å bestemme sykdomsrisiko og genetisk 

predisposisjon, til å stille sikrere diagnose og prognose og til å foreslå og 

prioritere behandlingsalternativer for en rekke sykdommer.  
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 Relevans for e-helse 

 Utviklingen av persontilpasset medisin vil avhenge av stordata-analyser og 

IKT-løsninger. Det er bl.a. behov for å utvikle infrastrukturer for å samle og 

lagre store datamengder og forbedre kontrollen av datakvalitet.  

 Utviklingen medfører et behov for nasjonal tenkning og tilnærming. Det er 

flere grunner til dette, både sett fra et pasientperspektiv, tjenesteperspektiv og 

teknologisk perspektiv. For pasienter vil standardisering av hvordan 

genomundersøkelser utføres og tolkes bedre kvaliteten på helsetjenesten. 

For helsetjenesten vil bruk av sentraliserte løsninger kunne føre til bedre 

ressursutnyttelse.   

 For å tilrettelegge for helhet og effektive prosesser bør løsninger og 

infrastruktur for persontilpasset medisin i størst mulig grad bygge på – og 

samvirke med nasjonale infrastrukturer, felleskomponenter og e-helse 

løsninger – slik som Helseanalyseplattformen og "Én innbygger – én journal"  

 

Medisinsk-teknisk utstyr 

.. ethvert instrument, apparat, utstyr, programvare, materiale eller annen gjenstand som brukes alene 

eller i kombinasjon, herunder programvare som av produsenten er tiltenkt å brukes spesielt til 

diagnostiske og/eller terapeutiske formål og som kreves for riktig bruk ..(..) def. Hdir 

■ Utfordringer 

• Utviklingen av høyteknologisk dyrt medisinsk teknisk utstyr (MTU) medfører et behov 

for å sentralisere utstyret til større, sentrale sykehus. Det blir behov for å samle og 

sentralisere enkelte tjenester rundt denne type utstyr og sikre kompetanse til å bruke 

utstyret 

• medfører sentralisert pasientbehandling gjerne på større sykehus med en 

forutsetning om rett spisskompetanse i bruk av utstyret.  

• store deler av diagnostikken og reprosessering av data skjer i 

proprietær programvare. Det er derfor viktig at slike systemer integreres slik av 

journalverdig dokumentasjon når frem til pasientens journal uten manuell håndtering.   

• Dagens elektroniske pasientjournal er ikke alltid autorativ når det gjelder å inneholde 

og lagre pasientopplysninger som blir generert. Vesentlige mengder data som 

genereres i medisinsk teknisk utstyr blir enten behandlet lokalt i egne 

spesialistsystemer som ikke er integrert med eller blir gjengitt summarisk i fritekstfelt i 

journalen. 

 

■ Muligheter 

• Stadig mer avansert digital bildebehandling og stor datakraft gir nye måter for 

visualisering og bildeframstilling med høyere informasjonsverdi med stadig bedre 

oppløsning og kortere opptakstid.  

• Utvikling på både utstyr og programvare kan øke diagnostisk presisjon 
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• Tilgangen på data av høy kvalitet vil bli bedre. Dette kan potensielt føre til økning i 

kvaliteten på tjenesten og i den operasjonelle effektiviteten i pasientbehandling og 

forskning.  

■ Relevans for e-helse 

• IKT-infrastruktur er avgjørende viktig for å legge til rette for teknologisk utvikling og 

styrket sikkerhet knyttet til IKT-systemer og medisinsk teknisk utstyr. 

• Informasjonssikkerhet er viktig i forvaltning og bruk av medisinsk utstyr. Særlig to 

elementer trekkes frem i veileder utgitt av Normen: manglende evne til å behandle 

helse- og personopplysninger i tråd med lovverket og dermed true pasientens 

personvern, og hvordan medisinsk utstyr kan beskyttes mot angrep på digital 

infrastruktur. 

 

Primærhelseteam 

Samarbeidsteam mellom fastleger, sykepleier og helsesekretær i fastlegepraksiser. Teamet ledes av 

en lege 

Utfordringer 

• Samhandlingen i et primærhelseteam forutsetter behandlingsplaner/oppfølgingsplaner som 

kan deles av flere og bruk av kodeverk og terminologi for felles strukturert dokumentasjon som 

bidra til en sikrere og mer fullstendig informasjon med lav risiko for misforståelser.  

Muligheter 

• Bedre tilgjengeligheten til tjenesten 

• Skape større bredde i tilbudet 

• Bedre opplæringen og oppfølgingen av brukere med kronisk sykdom og de med store og 

sammensatte behov 

• Skape mer sammenhengende og koordinerte tjenester  

 

Relevans for e-helse 

• EPJ funksjonalitet. Knyttet til EPJ løftet: Samarbeidsprosjekt mellom Helsedirektoratet og E-

helse for anskaffelse av verktøy for risikostratifisering. 

 

Avstandsoppfølging 

Bruk av velferdsteknologi som kan gi bedre helsemessige resultater og opplevelse for 

pasienter/brukere og mer målrettet bruk av helsefaglige ressurser 

Utfordringer 

• Tiltaket fører med seg utfordringer knyttet til finansiering og krav knyttet til teknologi og IKT. 

For finansiering knytter utfordringene seg hovedsakelig til bruk av takst som kompensasjon til 

fastlegen for deres bruk til avstandsoppfølging.  
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• Det er også en problemstilling rundt finansiering av det medisinsk tekniske utstyret som 

brukes i monitoreringen. I spesialisthelsetjenesten kan nødvendig utstyr skaffes innenfor 

rammen som helseforetaket disponerer til medisinsk teknisk utstyr, men det finnes derimot 

ingen slik ordning for pasienter som følger behandlingsplan utarbeidet av fastlegen.  

Muligheter 

 Hovedområdene er bedre helse i befolkningen, bedre brukererfaring med tjenesten (inkluderer 
kvalitet, tilgang og pålitelighet) og å redusere eller kontrollere kostnader for helsetjenesten.  

 Økt innsikt i egen sykdom/funksjonsnedsettelse 

 Tverrfaglig og mer koordinert oppfølging av helsepersonell 

 Oppheving av fysisk kontakt som nødvendig premiss for oppfølging. Deler av 
oppfølgingsaktivitetene kan gjøres digitalt. 

 

Relevans for e-helse 

Knyttes til Velferdsteknologiprogrammet 

 

I tillegg til tema som står beskrevet ovenfor vil videre arbeid med kunnskapsgrunnlag ta for seg 

følgende tema. Dette legges inn som aktiviteter under området medisinsk og helsefaglig utvikling i 

2018.  

 Personlig helseteknologi 

 Barn og unges helse 

 Smarte sykehus (innrettet mot pasientperspektiv og behandler) 

 

Kapittel 7 Teknologiske trender 

 

Formål 

Teknologisk utvikling og innovasjon påvirker muligheter og rammer for digitalisering i helsesektoren på 

en rekke måter. Noen særskilt relevante trender oppsummeres her, uten at dette er å anse som en 

komplett oversikt 

 

I kapittelet beskrives følgende tema 

 

En datadrevet og API fokusert offentlig sektor 

Offentlig sektor, helsesektoren inkludert, samler inn og produserer data i store volum, og baserer sin 

virksomhet på bruk av disse. Data skal sikres både konfidensialitet og integritet. I tillegg skal data 

gjøres tilgjengelig. Skal data bidra til verdiskapning i samfunnet, må de være tilgjengelig på en effektiv 

måte. 

Relevans for e-helse 

En av de store utfordringene helsesektoren har er at tradisjonelle IKT-systemer i liten grad er bygget 

for utveksling av informasjon. Dette har medført at integrasjonsprosjekter har vært kostbare og 

krevende. API-basert tilgjengelighet medfører at terskelen for samhandling mellom IKT-systemer blir 

langt lavere. Kompleksiteten reduseres og ressursbehovet for etablering av løsninger blir mindre. 
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Forbrukerteknologier og avstandsoppfølging av pasienter 

Pasient-behandler-relasjonen er sentral i oppfølgingen av pasienters behandlingsforløp. At pasienten 

og behandleren befinner seg på forskjellige steder, og at oppfølgingen i behandlingsforløpet kan finne 

sted på nye måter, er både ønskelig og nødvendig. Bruk av teknologi i løsninger som benyttes til 

avstandsoppfølging har hittil i stor grad blitt anskaffet av helsetjenesten og tilbudt pasienter/pårørende 

som en del av tjenestetilbudet. 

Parallelt med dette tilbys forbrukere stadig flere produkter som kan monitorere helsemessige og 

medisinske tilstander. 

Forbrukerbaserte teknologier og mobile helseløsninger som privatpersoner kan ta i bruk på eget 

initiativ er i sterk fremvekst. 

Relevans for e-helse 

Helsetjenesten behøver å identifisere metoder og mekanismer for å ta imot og benytte seg av 

informasjon som pasienter og pårørende selv produserer på eget utstyr. Dette er naturlige neste skritt i 

arbeidet med å involvere innbyggere i oppfølging av egen helse og ansvarliggjøring av deres egen 

innsats i behandlingsforløp 

 

Skytjenester 

National Institute of Standards and Technology (NIST) i USA publiserte i 2011 en definisjon av cloud 

computing som ligger til grunn for dette dokumentet. Cloud computing – skybasert databehandling på 

norsk – er intet nytt fenomen. Skytjenester brukes i dag i veldig begrenset omfang i helsesektoren, 

men det forventes at både tilbudet, behovet og ønsket om bruk av skyløsninger raskt vil øke. 

Digitaliseringsrundskrivet 2017, som omfatter noen men ikke alle aktører i helse- og omsorgssektoren, 

understreker at skytjenester bør velges når disse gir den mest hensiktsmessige og kostnadseffektive 

løsningen, og det ikke foreligger spesielle hindringer for å ta de i bruk 

Relevans for e-helse 

Riktig brukt kan skytjenester medfører økt fleksibilitet og mer kostnadseffektiv bruk av IKT.  

For en rekke aktører i helse- og omsorgssektoren vil skytjenester kunne tilby bedre sikkerhet enn man 

vil være i stand til å implementere og forvalte på egne lokasjoner og i egne, lokale datasentre. 

Skytjenester øker tilgjengelighet av sentraliserte tjenester og sikkerhetsmekanismer ut mot smarte 

enheter som benyttes av både helsepersonell og pasienter. Dette er fordelaktig i mange 

velferdsteknologiske scenarier samt en verden med stadig flere smarte, nett-tilknyttede "ting" (IoT).  

 

Analyse og intelligens 

En rekke begreper og teknologier benyttes for å beskrive innovasjonen som skjer innenfor dette 

området - Kunstig intelligens, kognitiv databehandling, prediktiv analyse og maskinlæring er eksempler 

på slike. Noen begreper benyttes av aktører i markedet for å beskrive faktiske løsninger, andre er 

standard begreper som benyttes av mange. 

Innovasjonstrendene handler i stor grad om å la programvare analysere store mengder strukturerte og 

ustrukturerte data for å bygge opp beslutningsunderlag og synliggjøre mønstre som det kan ageres 

på. Resultat gjøres tilgjengelig for menneskelig oppfølging, ofte i tillegg til automatiseringsmekanismer 
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Relevans for e-helse 

Kunstig intelligens og avansert analyse representerer et helt nytt område for verdiskapning i 

helsesektoren. Verdiskapningen handler blant annet om følgende 

- Kvalitetsforbedring og økt pasientsikkerhet – Faktisk bruk av eksisterende datasett kan 

medføre bedre beslutningsunderlag enn selv dyktig helsepersonell er i stand til å bygge.  

- Økt pasientsikkerhet 

 

 

Automatisering 
Teknologier som understøtter automatisering av prosesser er under sterk og rask fremvekst. 

Robotifisering er et ofte brukt uttrykk. Robotene man da ofte snakker om er gjerne rent 

programvarebaserte.  

Automatiseringsprogramvaren – roboten – tilbys gjerne som en integrert del av eksisterende 

forretningssystemer (ERP, EPJ, PAS, produksjonssystemer mm). Fakturering og utbetaling av lønn er 

prosesser som i stor grad er automatiserte (robotifiserte) i ERP-programvare allerede. 

Alternativt kan tredjeparts programvare operere utenfor og på tvers av eksisterende 

forretningssystemer.  

Potensialet i automatiseringsløsninger ligger på flere nivå: 

- Reduksjon av kostnader ved kontinuerlig oppgaveutføring uavhengig av mennesker og 

arbeidstidsbestemmelser 

- Kvalitetsforbedring ved at oppgaver alltid gjennomføres på samme måte 

- Kapasitetsøkning ved at nye oppgaver kan identifiseres og følges opp, uten at det nødvendigvis 

medfører behov for flere ansatte. Kapasitetsøkning understøttes også ved at eksisterende 

medarbeidere frigjøres fra oppgaver som egner seg for automatisering og i stedet kan fokusere 

på oppgaver som vanskelig lar seg automatisere. 

Relevans for e-helse 

Automatisering er relevant på alle områder i en virksomhet, også i helsesektoren. Administrative 

prosesser kan automatiseres, produksjon av beslutningsunderlag til forskjellige ledernivåer – gjerne i 

kombinasjon med bruk av avanserte analyseløsninger (se over), og pasientoppfølging. 

Automatisert avstandsoppfølging av mange pasienter med parallelle behov er et område som med 

fordel kan utforskes. 

Automatiseringsløsninger, i kombinasjon med løsninger som tilbyr avansert analyse og kunstig 

intelligens, antas å bli sentrale komponenter i en fremtidig helsetjeneste som skal håndtere en 

aldrende befolkning med stadig bedre tjenester med et kostnadsnivå som er overkommelig for 

velferdsstaten.  

 

Blokk-kjeder 
Blokk-kjeder handler om å understøtte trygg verdioverføring uten en betrodd eller kontrollerende 

mellommann. Den distribuerte tilnærmingen for lagring av transaksjonene er derfor en viktig del av 

konseptet, og har vist seg meget robust. Integriteten i transaksjonene som utføres i en blokk-kjede har 

fram til nå ikke latt seg kompromittere. Det er særdeles vanskelig å lykkes med angrep mot 

distribuerte databaser i en blokk-kjede. 
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Relevans for e-helse 

Teknologiområdet som blokk-kjeder representerer er umodent på mange områder. En rekke 

interessante og mulige anvendelsesområder eksisterer. I tillegg til fordelene en blokk-kjede-tilnærming 

kan representere, introduserer den også nye utfordringer og dilemmaer som må håndteres og 

forvaltes. At blokk-kjede-teknologier har et potensiale for å understøtte sikre og automatiserte tjenester 

også i helsesektoren er sannsynlig. På kort sikt kan det antas at det er mest relevant for helsesektoren 

å arbeide med kompetansebygging, blant annet ved hjelp av avgrenset eksperimentering, samt 

scenarioutvikling som nyttiggjør de positive egenskapene som blokk-kjede-teknologier representerer.  

 

Adaptiv sikkerhet og tillit 
IKT blir stadig mer sentral som en integrert del av helsetjenestene som tilbys befolkningen. Bruk av 

teknologi i pasientoppfølging og behandling finner sted over alt, ikke bare på behandlingsstedene. 

Pasienter og pårørende beveger seg fritt i sine foretrukne miljøer, og benytter teknologier som 

understøtter deres situasjon. Helsepersonell veksler mellom roller og arbeidssteder, og er selv i 

kontinuerlig bevegelse med teknologier som følger dem der de er. Bruksmønstrene medfører derfor 

langt mer komplekse arkitekturer enn tidligere, med hybride systemer som består av en blanding av 

globale skybaserte tjenester, nasjonalt leverte tjenester og egen virksomhets tjenester. 

Relevans for e-helse 

Helsesektoren forvalter stadig mer komplekse IKT-systemer som helsetjenesten er helt avhengig av 

for å kunne utføre sine daglige oppgaver. IKT-systemenes robusthet og integritet blir stadig mer 

avgjørende for høy pasientsikkerhet og utfallet av behandlingen som pasienter gjøres gjenstand for. 

Bortfall av kritiske IKT-tjenester kan få dramatiske konsekvenser, og medføre tilsvarende bortfall av 

tillit. 

Eksisterende metoder for arbeid med trusselbilder, informasjonssikkerhet, analyse av risiko og 

risikoreduserende tiltak er ressurskrevende og utfordres med den stadig økende kompleksiteten i 

løsningene. Dette forsterkes ved at tilgangen på personell med relevant kompetanse er begrenset. 

Sikkerhetsområdet er et område der man må forutsette at teknologien må supplere og kanskje erstatte 

menneskelige ressurser i noen grad for i det hele tatt å imøtekomme utfordringene man står overfor 

også på kort sikt. Behovet for å erstatte mennesker handler ikke om kostnadskontroll, men om at 

tilstrekkelig med menneskelige ressurser ikke er tilgjengelig samtidig som utfordringsbildet må løses. 

 

 

8. Internasjonal utvikling 

Formål 
Som del av utredningen av Én innbygger – én journal (EIEJ) ble det i 2015 gjort en kartlegging og 
analyse av e-helseområdet i andre land som det ble ansett som relevant å sammenligne seg med. 
Formålet med kapitlet er å gi en oppdatering på utviklinger innen e-helseområdet i Sverige, Danmark 
og Finland. 
 

Hva beskrives 
Kapitlet fokuserer på den strategiske utviklingen innenfor e-helseområdet i de utvalgte landene siden 
2015, inkludert interessefelt, satsningsområder og utfordringer.  
Kapitlet er inndelt som følger:  

 Nordisk samarbeid innenfor e-helseområdet.  

 Beskrivelse av generelle utviklingstrekk  og en kartlegging av nasjonale e-helsetjenester og 
strategiske utviklinger siden 2015 for Sverige, Danmark og Finland, 
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 Elektronisk pasient journal (EPJ) – kort beskrivelse av de største EPJ-prosjektene i hvert land.  
 

Oppsummering av funn 
De nordiske landene er alle blant de mest utviklede landene i verden på e-helse og det er mange 
fellestrekk i organiseringen av landenes helsetjenester. Gjennomgangen av landenes politiske 
rasjonale og strategier for e-helse viser en markant økning i ambisjonsnivå for nasjonal e-helse. Dette 
understøttes av reformer, endringer og omorganisering av myndighetsstruktur innenfor samtlige av 
landenes e-helseområder siden 2015. 
 

Sverige 
I Sverige setter den nye felles-offentlige e-helsestrategien kursen for at Sverige skal bli best i verden 
på e-helse innen 2025. Det identifiseres et tydelig behov for nasjonal koordinering og samarbeid på e-
helseområdet på tvers av de ulike aktørene. Blant utfordringene Sverige står ovenfor er 
eHälsomyndighetens begrensede handlingsrom og den nasjonale tjenesteleverandøren, Inera, sin nye 
eierstruktur 
 

Danmark 
Danmark på sin side ligger langt fremme med sine nasjonale e-helsetjenester og det legges 
strategiske analyser av internasjonale teknologitrender til grunn for videreutviklingen. 
Velferdsteknologi, telemedisin og persontilpasset medisin står høyt på agendaen. Det forventes at en 
ny felles-offentlige e-helsestrategi vil bli publisert snart og erstatte gjeldene strategi med 
strategiperiode 2013-2017. 
 

Finland 
Det er to store utviklinger i Finland siden 2015. Den mye omtalte helsereformen (SOTE) ble i 2017 
utsatt med et år og planlegges dermed innført 1.1.2020. Videre er det utarbeidet et lovforslag til 
behandling på sekundærbruk av helsedata. Det er ventet at dette vil tre i kraft i midten av 2018. 
 
 

 

 


