
NUFA – dag 2

5. – 6. september 2018

Thon Hotel Arena, Lillestrøm



Side 2

Saker 6.september – Innspill til utviklingstrekk 2019 Ansvarlig Ca.varighet

Velkommen til Strategidagen

Status strategiprosessen – hva er nytt siden sist?

Divisjon Strategi

Strategikontoret v/Irene Olaussen

20 min

08:00 - 08:20

Arbeidet med Utviklingstrekk – hva og hvordan Følge med v/Kari Grimholt
10 min

08:20 - 08:30

Inspirasjon og faglig påfyll

• Hva vil prege fremtidens primærhelsetjeneste?

• Chatbots i psykisk helsearbeid

Helsedirektoratet – Svein Lie

Sintef – Marita Skjuve

08:30 - 09:00

09:00 - 09:30

Pause 09:30-09:40

Inspirasjon og faglig påfyll (fortsatt)

• Verdien av helsedata

• Kunstig intelligens –hvordan kan det brukes og hva er utfordringene

• Kunstig intelligens i kommunehelsetjenesten

• Pasientens bruk av digital teknologi 

Oslo Cancer Cluster – Ketil Wideberg

NSE – Stein Olav Skrøvseth

Oslo kommune – Madelene Stolpe

Diabetesforbundet – Sverre Ur

09:40 - 10:10

10:10 - 10:40

10:40 - 11:05

11:05 - 11:30

Lunsj 11:30-12:15

Gruppearbeid basert på utvalgets innspill av trender og utviklingstrekk
Fasilitator/referent settes for hver av 

gruppene
60 min

12:15-13:15

Pause 13:15-13:30

Oppsummering av gruppearbeidene

Diskusjon av resultatene

Fasilitator for hver gruppe oppsummerer 

resultat av gruppearbeid

45 min

13:30-14:15

Oppsummering og neste skritt
15 min

14:15-15:00



Sak 34/18:
Innspill til rapporten Utviklingstrekk 2019

NUFA 5.-6.september 2018



NUFA tar saken til orientering og ber om at Direktoratet for e-helse ved divisjon Strategi tar med 

seg innspill fra møtet i det videre arbeidet med rapporten Utviklingstrekk 2019.



Strategiprosessens revideringsfase:

Oppdatering av Nasjonal e-helsestrategi og etablering av en felles 
Nasjonal handlingsplan for e-helse

Fagutvalget NUFA 6.9.18



Strategiprosessen



Strategien oppdateres og koplingen til overordnet helse-
og omsorgspolitikk tydeliggjøres

Overordnet visjon for helse og omsorg i Norge

Befolkningen skal ha gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester.

Regjeringens overordnede mål for IKT-utviklingen i helse- og omsorgssektoren

1. Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger.

2. Innbyggerne skal ha tilgang på enkle og sikre digitale tjenester.

3. Data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og forskning.

Nasjonal e-helsestrategi 2017-2022

Digitalisering av 

arbeidsprosesser 

Bedre sammenheng 

i pasientforløp

Bedre bruk av 

helsedata

Nasjonal styring 

av e-helse og økt 

gjennomføring

Felles grunnmur for 

digitale tjenester

Helsehjelp på nye 

måter



Gap-analysen pekte på tre sentrale perspektiver som i for 
liten grad er beskrevet i strategien

Innbygger som en ressurs helsetjenesteInnovasjon
Informasjonssikkerhet og 

personvern



#5.1 Sikre enhetlig styring og 

forvaltning av felles grunnmur 

for digitale tjenester

#1.1 Modernisere elektroniske 

pasientjournalsystemer (EPJ)

#1.2 Digitalisere 

legemiddelkjeden innenfor 

hvert helseforetak og i hver 

kommune

#4.2 Legge til rette for 

helsetjenesteinnovasjon

#2.1 Sikre kontinuitet i 

ansvarsoverganger

#4.1 Mobilisere innbygger som 

en ressurs i e-helse 

verdikjeden

#6.1 Styrke og videreutvikle 

nasjonal styring

#6.2 Skape en nasjonal og 

skalerbar leveransekraft

#2.2 Dele oppdatert 

legemiddelinformasjon i hele 

pasientforløpet

#2.3 Dele viktige 

helseopplysninger i den 

akuttmedisinske kjeden

Digitalisering av 

arbeidsprosesser 

Bedre sammenheng 

i pasientforløp

Nasjonal styring 

av e-helse og økt 

gjennomføring

Felles grunnmur for 

digitale tjenester

Helsehjelp på nye 

måter

Forslag til innsatsområder i revidert handlingsplan Under arbeid

#5.2 Utvikle felles byggeklosser 

som legger til rette for enhetlig 

samhandling på tvers

#3.1 Tilby enklere tilgang på 

sammenstilte helsedata og 

avansert analysefunksjonalitet 

Bedre bruk av 

helsedata

#6.4 Styrke 

informasjonssikkerhet og 

personvern

#6.5 Bygge digital kompetanse

#5.3 Sikre sømløs 

informasjonsflyt gjennom felles 

kodeverk og terminologi

#6.3 Styrke innførings- og 

implementeringsapparatet



Prosess for revisjonsarbeidet

Juni Juli August September Oktober

R
e

v
is

jo
n

s
fa

s
e
n

Beslutte

✓Omforent om den strategiske 

analysen

✓Vurdere behovet for revidering 

basert på analysen

✓Føringer involvering fra sektor

✓Beslutte revidert strategi og 

handlingsplan

✓Revidere strategi og handlingsplan

✓Involvere sektoren for å få innspill til innhold i revidert strategi og 

handlingsplan.

✓Høring for revidert strategi og handlingsplan.

November Desember

BeslutteRevidere

LM

21.8
NUFA

5-6.9

NUFA

7-8.11

NUIT

21.11

NEHS 

6.12

LM

11.12

NUIT

30.5

Internt arbeid

Uke 35-36

NEHS 

12.9

Nasjona

l Arena
17.9

Eksterne 

arbeidsmøter

Uke 38 og 39

Planlegging

Uke 32 og 33

Forankring og 

kommunikasjon

Uke 49-2

Høring

Uke 42-45

EPJ-

lev. 

møte
18.9

LM

16.10

Internt arbeid 

fortsetter



Januar 2019 – oppdatert strategi og felles handlingsplan

Side 12

Da har vi et godt grunnlag for å:

 Analysere avhengigheter på tvers av 
innsatsområder.

 Diskutere i hvilken rekkefølge vi skal 
realisere de ulike innsatsområdene. 

 Prioritere de viktigste innsatsområdene vi 
skal arbeide med. 

 Gi tydelige føringer for 
porteføljestyringsprosessen. 

 Gi et felles verktøy for aktørenes 
virksomhetsplanlegging.



Vedlegg



Årshjul for Strategiprosessen i 2018

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

NUFA

7.-8.11

Å
rs

h
ju

l 
2

0
1
8

Revidere Beslutte

✓Beslutte revidert strategi 

og handlingsplan

✓Omforent om 

kunnskapsgrunnlaget 

for strategisk analyse

Strategiprosessen 

er en årlig iterasjon 

Situasjons-

beskrivelser

NUIT

21.11

NEHS 

6.12

Situasjonsbeskrivelser

Planlegge

Analysere

M
o

b
il

is
e

ri
n

g
 t

il
 å

rs
h

ju
l 

2
0

1
9

NUFA

5.-6.9

Nasjona

l Arena

20.4

Analysere

Kommunikasjon

NUIT

30.5

Beslutte

✓Omforent om den strategiske analysen

✓Vurdere behovet for revidering basert på analysen

✓Føringer for involvering fra sektor

LM

2.5

LM

23.1

LM

13.3

NUFA

31.1-

1.2

LM

14.8?
LM

18.12

✓LM gir føringer for 

arbeidet med 

situasjons-

beskrivelser

NEHS

12.9

Nasjona

l Arena

17.9

LM

16.10



Vedlegg



Årshjul for Strategiprosessen i 2018

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

NUFA

7.-8.11

Å
rs

h
ju

l 
2

0
1
8

Revidere Beslutte

✓ Beslutte revidert strategi 

og handlingsplan

✓ Omforent om 

kunnskapsgrunnlage

t for strategisk 

analyse

Strategiprosessen 

er en årlig iterasjon 

Situasjons-

beskrivelser

NUIT

21.11

NEHS 

6.12

Situasjonsbeskrivelser

Planlegge

Analysere

M
o

b
il

is
e

ri
n

g
 t

il
 å

rs
h

ju
l 

2
0

1
9

NUFA

5.-6.9

Nasjona

l Arena

20.4

Analysere

Kommunikasjon

NUIT

30.5

Beslutte

✓ Omforent om den strategiske analysen

✓ Vurdere behovet for revidering basert på analysen

✓ Føringer for involvering fra sektor

LM

2.5

LM

23.1

LM

13.3

NUFA

31.1-

1.2

LM

14.8?
LM

18.12

✓ LM gir føringer 

for arbeidet med 

situasjons-

beskrivelser

NEHS

12.9

Nasjona

l Arena

17.9

LM

16.10



Arbeidet med Utviklingstrekk 2019

NUFA 6.september

Ved Kari Grimholt  - Direktoratet for e-helse



Arbeidet med Utviklingstrekk

18

Publisert mars 2018 Publisere januar/februar 

2019



Forvaltning av kunnskapsgrunnlag og utviklingstrekk

19

Ekspertpanel for å kvalitetssikre innhold og 

retning for kunnskapsgrunnlaget 

Interne prosesser styrkes for å systematisere

innhenting og deling av kunnskap

NUFA for faglige diskusjoner og rådgivning fra 

sektor 

Kommunikasjon for å bygge en felles forståelse 

for digitalisering i sektor



Overordnet plan for Utviklingstrekk 2019

20

Juni 

Innspill fra sektor og 

kunnskapsmiljø

Presentasjoner 

eksterne arenaer

Juni 

Mobilisering av interne 

fagmiljø – innhold

September

NUFA

November

Intern frist med levering 

til Strategikontoret

Oktober

Kvalitetssikring med 

✓ Innspillsrunde

✓ Ekspertpanel

LM

30.10
LM

21.8

November

Redaksjon og 

ferdigstillelse av rapport

Januar/februar 2019

Publisering

Analysedag

Utarbeidelse av rapport

Kvalitetssikring

Kommunikasjon og forankring

Desember

NEHS

November

NUIT



Hva vil prege e-helseutviklingen – 5 tema fra NUFA 

Side 21



Pasientens helsetjeneste

Side 22

«økt informasjonstilfang for 

pasientene betyr at de blir 

klarere bestillere og 

premissgivere i egen 

behandling»

«økningen av pasient og 

pårørendes involvering og 

selvbetjening vil utfordre 

hvordan man sørger for riktig 

og tilgjengelig informasjon» 

«digital kommunikasjon 

med pasienter og deres 

dingser» 



Teknologi

Side 23

«utvikling av stadig billigere 

pasientnær teknologi –

muligheter for integrering 

mot den norske 

helsetjenesten»

«kunstig 

intelligens, 

automatisering, 

robotifisering»

«Velferdsteknologi»

«smart on FHIRE»

«analyse av koblete 

datakilder»



Organisering og styring

Side 24

«Nasjonale føringer vil 

opplagt prege 

utviklingen»

«Forvaltningsoppgaven

e hvem skal drifte og 

vedlikeholde de ulike 

system og databaser»

«finansieringsmodeller»

«økt samarbeid 

offentlig og privat»



Samhandling og EPJ

Side 25

«strukturering av EPJ for 

økt gjenbruk, redusert 

dobbeltregistrering, 

registerdata, 

beslutningsstøtte..»

«EIEJ og prosjektene 

under EIEJ målbildet»

«Grunnmur»

«Integrasjonsbehov»

«Effektiv utnyttelse av 

tilgjengelige midler og 

ressurser»



Leverandør og marked

Side 26

«..store endringer i 

leverandørmarkedet, 

konsolidering, oppkjøp, nye 

aktører..»

«..går mot nasjonal 

tjenesteleverandør 

utfordringer vil vedvare med 

dagens løsning»

«løsninger fra 

kommersielle aktører 

basert på offentlig 

tilgjengelig 

helseinformasjon»



Sikkerhet

Side 27

«Behov for mer pasientstyrt 

sikkerhet som åpner for mer 

og enklere datadeling på 

pasientenes premisser»

«Sikker lagring og 

overføring av data»



Del 1: Inspirasjon og faglig påfyll

NUFA 5.-6.september 2018



Hva vil prege fremtidens primærhelsetjeneste?

v/Svein Lie, Helsedirektoratet

NUFA 5.-6.september 2018



Hva vil prege 
fremtidens 
primærhelsetjeneste? 

Møte i NUFA 6. september 2018

Svein Lie, fagdirektør, Helsedirektoratet



Selvopplevd sykdom og forbruk av helsetjeneste 
White KL, Williams TF and Greenberg BG. The ecology of medical care. N Eng J Med 1961; 265:885-92

31

1000: utgangspopulasjon

750 angir sykdom eller 

skade per måned

250 kontakter lege 

minst en gang per 

måned

9 innl. i sh per mnd

5 henv. spes per mnd

1 innl univ sh per mnd
Utdanningshåndbok for

almenpraktikere. 

Steinar Westin 1988



Multimorbiditet
Comorbidity of 10 common conditions among UK primary care patients

32Kilde::Adapting clinical guidelines to take account of multimorbidity Bruce Guthrie, Katherine Payne, Phil Alderson, Marion E T 

McMurdo, Stewart W Mercer BMJ 2012;345:e6341 (Published 04 October 2012)

http://www.bmj.com/content/345/bmj.e6341


Demografi

33

SSB Rapporter 2017/32 , Framtidens eldre i by og bygd

Ressurssterke eldre med høy utdanning

• mer selvstendige 

• bedre stand til å håndtere utfordringer i hverdagen. 

• i gjennomsnitt bedre økonomi enn yngre mennesker, men det er trolig ujevnt 

fordelt i landet

Flere sykdommer, men takler sykdom bedre

ikke færre år med sykdom – kanskje snarere flere, men klarer seg bedre med 

sykdommene enn tidligere. 

Kan henge sammen med 

• bedre medisinsk behandling

• bedrede fysiske omgivelser

• teknologi som tilrettelegger for at eldre kan klare seg selv

• mer utdanning enn eldre hadde før i tiden. 

Store geografiske forskjeller i antall eldre





Aldersbæreevne i Norge 2000 - 2050

Kilde: Helse- og Omsorgsdepartementet



Helsedirektoratet 36



37

Arbeidsdelingen i helsevesenet

• Spesialiseringens sentraliserende virkning

• Spesialiseringens teknifiserende virkning



38

Spesialiseringen:

Fra bredde til dybde



39



Fremtidens primærhelsetjeneste «Nærhet og helhet»

Helsedirektoratet
40

Budskap fra brukerne

om hva som er de største utfordringene i

primærhelsetjenesten:

• Kvaliteten i tjenestene.

• Tjenestene oppleves som fragmenterte 

og søyleorganiserte.

• Det er for lite koordinering mellom

• tjenestene.

• Det er for lite brukerinvolvering.

• Fastlegene er for dårlig integrert i resten 

av

• den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten



Fremtidens primærhelsetjeneste «Nærhet og helhet»

Helsedirektoratet
41

• Primærhelseteam 

• Oppfølgingsteam

• Medisinsk avstandsoppfølging

• E-konsultasjon

• Faglig dialog

• Pilot legevakt (eget møte)

• Velferdsteknologi



Målgruppe

PRIMÆRHELSE-
TEAM

OPPFØLGINGS-
TEAM

Kilde: Kristin Mehre

AVSTANDS-
OPPFØLGING



Helsedirektoratet 43
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Arbeidsdelingen i helsevesenet

Antall 

individer

Økende krav til  

kompetanse for å 

kunne yte hjelp



45

Arbeidsdelingen i helsevesenet

Antall 

individer

Økende krav til  

kompetanse for å 

kunne yte hjelp
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Arbeidsdelingen i helsevesenet

Aktør

Egen-

omsorg

Antall 

individer

Økende krav til  

kompetanse for å 

kunne yte hjelp
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Arbeidsdelingen i helsevesenet

Aktør

Egen-

omsorg
Nettverk

Antall 

individer

Økende krav til  

kompetanse for å 

kunne yte hjelp



48

Arbeidsdelingen i helsevesenet

Aktør

Egen-

omsorg
Nettverk Kommune

Antall 

individer

Økende krav til  

kompetanse for å 

kunne yte hjelp



49

Arbeidsdelingen i helsevesenet

Aktør

Egen-

omsorg
Nettverk Kommune

Antall 

individer

Sykehus

Økende krav til  

kompetanse for å 

kunne yte hjelp
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Arbeidsdelingen i helsevesenet

Egen-

omsorg
Nettverk Kommune

Sykehus

Noe svakere innsats fra nettverket ?
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Arbeidsdelingen i helsevesenet

Egen-

omsorg
Nettverk Kommune

Sykehus

Kommunen utfører 

mer krevende 

behandling som 

tidligere bare 

kunne gis på 

sykehus
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Arbeidsdelingen i helsevesenet

Egen-

omsorg
Nettverk Kommune

Sykehus

Resultat 

av ny 

kunnskap
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Arbeidsdelingen i helsevesenet

Egen-

omsorg
Nettverk Kommune

Sykehus

•Demografi, - flere 80+

•Økte rettigheter

•Økt krav til dokumentasjon/tilsynet



54

Arbeidsdelingen i helsevesenet

Egen-

omsorg
Nettverk Kommune

Sykehus

•Økende befolkning over 80 år

•Bedre metoder og utvidet 

indikasjon for behandling

•Økte rettigheter
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Arbeidsdelingen i helsevesenet

Egen-

omsorg
Nettverk Kommune

Sykehus

Økte ambisjoner i tjenesten,

oftest faglige



56

Arbeidsdelingen i helsevesenet

Egen-

omsorg
Nettverk Kommune

Sykehus

Hierarki:

- mellom yrkesgruppene

- mellom diagnosene
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Strategi for å møte økende krav

Egen-

omsorg
Nettverk Kommune

Sykehus
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Strategi for å møte økende krav  

Egen-

omsorg
Nettverk Kommune

Sykehus



59

Strategi for å møte økende krav

Egen-

omsorg
Nettverk Kommune

Sykehus

Økt mestring



60

Strategi for å møte økende krav

Egen-

omsorg
Nettverk Kommune

Sykehus

Økt mestring, ved å øke:             :
Velferds-/folkehelsenivå



61

Velferds-/helsefremmende og 

-truende faktorer

Kilde: Child Health 

Indicators for 

Europe

Nivå for velferd/folkehelse

Sysselsetting

Arbeidsledighet

Kunne 

påvirke 

eget liv

Manglende 

innflytelse 

og 

deltakelse

Sosial

isolasjon

Sosialt

kontakt

Økonomisk 

trygghet

Fattigdom
Skadelige 

omgivelser

Helsefremmende

miljø
Negativ

samfunns-

utvikling

Kulturtilbud

Helsetjenester

Sykdom og skade

Utdanning
Frafall i 

skole/

utdanning
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Hovedkrefter i spillet om velferd/folkehelse og 

helsetjenester

Egen-

omsorg
Nettverk Kommune

Sykehus



Målgruppe

PRIMÆRHELSE

-TEAM

OPPFØLGING

S-TEAM

Kilde: Kristin Mehre

AVSTANDS-

OPPFØLGING



Helsedirektoratet 64
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66



Chatbots i psykisk helsearbeid

v/Marita Skjuve, Sintef

NUFA 5.-6.september 2018



Email: Marita.Skjuve@sintef.no



1. MOTIVASJON

2. OM PROSJEKTET OG CHATBOTER

3. DEMONSTRASJON AV PROTOTYPE 



HVILKE TILGANG HAR UNGE PÅ 
KVALITETSSIKRET INFORMASJON?



71
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Maria Stavang
aka. piateed

"Det er jo ingen som ringer 
folk i 2017 – er du  helt
psyko?!"



73
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PROBLEMET: DÅRLIG KVALITET PÅ 
INFORMASJONEN 



76



77



78



79
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UTFORDRING: BEGRENSET KAPASITET, 
VENTETID – IKKE 24/7 TJENESTE, MYE 
INFORMASJON Å BLA IGJENNOM



HVORDAN UTNYTTE INFORMASJONEN
FRA SIDER SOM UNG.NO?



• Støtte av forskningsrådets

HELSEVEL

• Startet i 2017 

• Sider som Ung.no og klaraklok

Mål: Tilby raskere og bedre

informasjon ved bruk av chatboter

83



• Utvikling innen kunstig 

intelligens og maskinlæring

• Kommunikasjon gjennom 

naturlig språk 

• Tekstbasert og/eller talestyrt 

84

HVA ER EN CHATBOT



• Noen kan være veldig 

menneskelige. 

• Eksempel: Mitsuku

85

HVA ER EN CHATBOT
Human: Hello, how are you

Mitsuku: It's my old friend 
Marita! How's it going? 
Everything is going extremely 
well. How are you?  

Human: Im fine! 

Mitsuku: Glad to hear it. What's 
new?  

Human: Nothing, just working. 
How about you?

Mitsuku: What is your job? 
What do you do? Where do you 
work? 



86

HVA ER EN CHATBOT
Human: I work at SINTEF. I 
study chatbots such as yourself

Mitsuku: Do you like your job? I 
haven't heard anything like that 
before.  

Human: Yes, I love it. What is 
your job?

Mitsuku: I'm a chatbot. I sit on 
here all day and talk to people.  

Human: Do you like your job?

Mitsuku: Yes, I have a passion 
for my work.  



• Tilgjengelig 24/7

• Kvalitetssikret informasjon

• Personlig og anonym tjeneste – lavere 

terskel

• Raske svar – hvor som helst

87

HVORDAN KAN EN CHATBOT TILBY RASKERE 
OG BEDRE INFORMASJON TIL UNGE?



88

EKSEMPLER



• Blitt utrolig populært, over 30 000 

tilgjengelige boter på Facebook

• Mye brukt i kundeservice 

89

VIL UNGE BRUKE DEN?



Foretrekkes over google search og 

hjelpetelefoner

Oppleves som: raskere, mer anonym, 

høyere kvalitet på informasjonen og 

lettere å bruke

VIL UNGE BRUKE DEN?



Opplever at chatboter kan

1. være bedre "secret keepers" (tilhører 

"the artificial world"), 

2. at informasjonen de får presentert er 

av høy kvalitet,

3. at den ikke blir sliten av å høre på 

dem,

4. at den ikke dømmer eller blir 

fornærmet 

VIL UNGE BRUKE DEN?
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TIDELIG PROTOTYPE: ungBOT
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TIDLIG PROTOTYPE: 

Basert på 173 287 
spørsmål og svar fra
Ung.no

Matcher spørsmål med 
relevante svar i
database til ung.no

Bruker Facebook 
Messenger som
platform

ungBOT
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Veileder i et hav av gode
og relevante spørsmål og
svar
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DEMONSTRASJON
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ungBOT
Vennlig 
intro
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Tema: 
Prediksjon

Tema: 
Forslag

Innhold: 
Forslag

Innhold: 
Visning

Neste 
skritt

ungBOT
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ungBOT
Etablere 
relasjon



SPØRSMÅL?



Teknologi for et bedre samfunn



Pause kl. 09:30 – 09:40



Del 1: Inspirasjon og faglig påfyll (fortsatt)

NUFA 5.-6.september 2018



Verdien av helsedata

v/Ketil Wideberg, Oslo Cancer Cluster

NUFA 5.-6.september 2018



FROM CANCER RESEARCH TO CURE

Dedicated to accelerating the development of new cancer treatment



A KNOWLEDGE-BASED 

CLUSTER

1932

1952

1953

1987

2006

2007

2015

C C
C

C
CC

Norwegian 

Radium Hospital

Norwegian Cancer 

Registry

Institute for Cancer 

Research

DNR Research 

Foundation

Oslo Cancer Cluster

NCE Status

Oslo Cancer Cluster

OCC Innovation

Park & Incubator



OSLO CANCER CLUSTER INNOVATION PARK

From Dream to 36.000 m2 Reality

Pathology /  Digital 

PathologyInstitute for 

Cancer Research

Norwegian Radium Hospital

Ullern High School





TODAY: IMPRECISION MEDICINE



DATA WILL CHANGE MEDICINE



DIGITAL HEALTH - HYPE OR HOPE?



VI TRENGER KVALITETSDATA

Bedre data:

● Data må kvalitetssikres

● Algoritmer må trenes



HELSENÆRING PÅ POLITISK AGENDA



KOMPARATIVE FORTRINN –

VI KAN SKAPE NOE STORT I NORGE

1970’s - olje 2018 - helsedata



HELSEMYGG 

● Rettighetsbasert rentefritt 

risikolån fra staten til 

helseinnovatørene uten 

pant.

● Kontantbetaling av 

skattefradraget relatert til 

kostnadene ved utvikling 

og testing for innovatører 

som ikke er i 

skatteposisjon. 

● Når bedriften får overskudd 

og kommer i 

skatteposisjon, må de 

tilbakebetale de utbetalte 

skattefradrag for utviklings-

og testkostnadene. 





HELSEDATAUTVALG – OFFENTLIG DATA KAN BRUKES 

SOM DOKUMENTASJON



AMERICAN PRECLINICAL INITIATIVE

- GOAL 6 TO 1 YEAR



TIME FOR A CLINICAL INITIATIVE

- GOAL 10 TO 5 YEARS?



NOT EVERYTHING IS PERFECT



VI TRENGER MER KVALITETSDATA

Bedre data:

● Data må kvalitetssikres

● Algoritmer må trenes

Mer data:

● Patologi må digitaliseres

● Sekvenseringsdata – populasjonsgenetikk

● Legemidler bruk må registreres

● Pasientdata – private data



COMPETETIVE ADVANTAGES

● One health provider and 
lifetime individual ID 
numbers

● Little population mobility

● National clinical annotated 
biobanks

● Cancer register

The Nordics are positioned to be a global testbed for personalized medicine



PUBLIC WEATHER DATA PROVEN VALUABLE



HEALTH DATA HAS HIGH POTENTIAL VALUE



HOW DO WE SECURE NATIONAL VALUE

CREATION?

Give away? Lock in? 

Think differently? 



CAN OUR HEALTH DATA BE SEEN AS WORK?





Kunstig intelligens – hvordan kan det brukes og hva er 
utfordringene?

v/Stein Olav Skrøvseth, NSE

NUFA 5.-6.september 2018



Kunstig intelligens – hvordan 
kan det brukes og hva er 
utfordringen
NUFA 6. September 2018

Stein Olav Skrøvseth
Senterleder





Hva er AI og maskinlæring?



• Generell AI

• Systemer som kan tenke, lære, 
resonnere, og kommunisere på nivå 
med mennesker

• Smal AI 

• Løser svært spesifikke og smale 
oppgaver som krever et visst nivå av 
“intellingens”

• Anvendelig i helsetjenesten

To hovedtyper av AI



• Teknikker fra matematikk, statisitkk
og datavitenskap for å trekke ut 
kunnskap fra store datamengder

• ML lærer fra data og bruker 
selvlærende algoritmer som 
forbedrer seg kontinuerlig

• Dyp læring er en undertype av ML

Maskinlæring (ML) 

Maskinlæring

Dyp læring

Kunstig intelligens



• Bruker en familie av algoritmer 
som kalles nevrale nettverk

• Tar inn store datamengder, utfører 
mange operasjoner parallelt, 
krever stor regnekraft

• Bildegjenkjenning, talegjen-
kjenning, oversettelse mellom 
språk, selvkjørende biler, osv.

Dyp læring (DL)



Hvorfor bruke ML i 
helsetjenesten?



• Endringer i demografi og 
sykdomsbilde:

• Større andel eldre

• Kroniske sykdommer

• Multisyke pasienter

• Økt behov for langvarig behandling og 
oppfølging

• Mangel på spesialister

Stort press på 
helsetjenesten



• Utfordringen: redusere kostnader 
uten å redusere behandlings-
kvalitet eller pasientsikkerhet

Redusert 
handlingsrom



Innsikt fra helsedata

• Helsetjenesten genererer store 
mengder data av ulike typer

• Strukturerte data 
• Ustrukturerte data
• Brukergenererte data, sosiale media

• Helsedata kan utnyttes å bedre kunne 
predikere, oppdage og behandle 
sykdom

Strukturerte data

Ustrukturerte data

• fritekst
• bilder
• video
• gendata

20%

80%

• labdata
• diagnoser
• medisinering



Hvordan brukes ML i 
helsetjenesten?



• Persontilpasset medisin

• Klinisk beslutningsstøtte

• Tolkning av medisinske bilder

• Utvikling av pasientforløp

• Risikostratifisering

Eksempler
«As physicians we always strive to 
provide the best possible care for the 
patient in front of us. Individualized 
medicine builds on this legacy … and 
enables us to provide personalized care 
with much greater precision»

Aleksandar Sekulic, MD, PhD
Assistant Director, Mayo Clinic, Arizona 



• Tolkning av medisinske bilder
• Mest utviklet 
• Det vil skje mye de neste årene

• Prognostikk
• Algoritmer er ikke like modne
• Ca 5 år før området er modent

• Diagnostikk
• Komplisert område
• Ca 10 år før slike løsninger blir modne

Disrupsjonsområder



• Store mengder medisinske bilder 
genereres

• Flere tilgjengelige kommersielle 
løsninger 

• Modenhet forbedres i stort tempo

• Mange prosjekter har dokumentert 
ytelse på nivå med eller bedre enn 
menneskelige eksperter

Bildeanalyse



• ML-systemer lærer fra data. Trening med 
lokale data er nødvendig før klinisk bruk

• Tilstrekkelig tid og ressurser må allokeres 
for dette

• ML-systemer trenes kontinuerlig for å 
kunne fortsette å forbedre seg

• ML-systemer som ikke er testet i Norge 
må uansett testes grundig før innføring

Implementering av 
ML-systemer



• Må integreres i den kliniske 
arbeidsflyten

• Bygges inn i EPJ- eller radiologisystem

• Skytjeneste fra tredjepartsleverandør 
eller i en privat nettsky

• Utfordringen
• Tilgang til data (ref. BigMed)

Integrasjon i klinisk 
arbeidsflyt



• Mange forsknings- og 
pilotprosjekter, med lovende 
resultater

• Prosjektene er ofte små

• Lang vei fra forskning til klinisk 
bruk

Modenhet til ML-
systemer i helse





• «Svart boks»-problem 

• Hensyn til personvern ved 
behandling av personlige 
helseopplysninger

• Dårlige prediksjoner 
• Hver algoritme har sine styrker og 

svakheter - prøve flere algoritmer for 
å finne ut hvilken som fungerer best 
på problemet 

Utfordringer for 
bruk av ML





Er vi på vei?



• AI/ML har stort potensial for å 
transformere helsetjenesten, men er
fortsatt på et tidlig stadium

• Mer forskning og utvikling er
nødvendig før potensialet kan
realiseres

• Mange spørsmål vedrørende etikk, 
personvern og informasjonssikkerhet
må vurderes

Konklusjoner



Kunstig intelligens i kommunehelsetjenesten

v/Madelene Stolpe, Oslo kommune

NUFA 5.-6.september 2018



Kunstig intelligens i

kommunehelsetjenesten

«Kunstig intelligens – hva betyr det for oss, hva skal vi 
bruke det til og hva betyr det for innbyggere våre?»



Utgangspunkt

Bydel Stovner

• 32.000 innbyggere 

• 900 årsverk

• 1,3 mrd. budsjett 

• Over 95% av budsjettet går til lovpålagte tjenester – om lag 50% brukes på helse & 

omsorg

➢ Hvordan utnytte utviklingspotensialet i det digitale skiftet for å sikre kvalitativt bedre 

tjenester på en ressurseffektiv måte?



Hvordan kan, vil og bør det digitale mulighetsrommet 

revolusjonere Bydel Stovner og kommunal tjenesteproduksjon?

1. Big data

2. AI - Kunstig intelligens

3. Cloud

4. Roboter

5. Droner

6. 3D printing

7. Internet of Things

8. Bioteknologi

9. Virtual Reality

10. Blockchain

11. Energisystemer

12. Nanoteknologi

Datamengde –

tilgjengelige data

Sensorer og 

Moores lov

Crowdsourcing Økonomiske

forhold





Ny virksomhetsstrategi

Fra å levere tjenester til å dekke behov



Behovsstyrt utvikling med brukerens fokus

https://www.youtube.com/watch?v=f84LymEs67Y


Mot en datadrevet virksomhet

Steg 1

Felles 

koordinering

Steg 2

Sekvensiell 

koordinering

Steg 3

Symbiotisk 

koordinering

Steg 4

Integrert 

koordinering

Overordnet 

organisatorisk mål

Informasjons-

sortering

Forstå hendelser og 

utvikling 

Forutse hendelser 

og utvikling

Sanntidsrespons

Endre atferd

Koordineringsbehov Nøytral koordinering 

mellom ulike datakilder 

og systemer

Sekvensiell koordinering 

mellom data, 

analysekompetanse og 

tjenester/linjen

Symbiotisk koordinering 

mellom data, 

analysekompetanse og 

tjenester/linjen

Integrert koordinering 

mellom alle (relevante) 

avdelinger, tjenester, 

ansatte og partnere

Styringskilder Strategi

Mål

Linjeledelse

IKT-system(er)

Strategi

Mål

Ledelse

Analysekompetanse

IKT-system(er)

Strategi

Endringsledelse

Stordataanalyse

Integrerte IKT-system(er)

Strategi

Utviklingsledelse

Partnerskap

Digital infrastruktur



Hvordan realisere visjonen om Tim?



Kunstig intelligens 

Hva betyr det for oss, hva skal vi bruke det til og hva betyr det for innbyggere våre?

• Effektivisering, automatisering, treffsikkerhet, beslutningsstøtte, sanntidsrespons        > kontinuerlig forbedring og 

verdiskapning Gjøre ting riktig

• Ny forretningsmodell, utfordre/slette eksisterende praksis, prediktiv og preskriptiv datautnyttelse > radikal 

tjenesteutvikling Gjøre de riktige tingene

Innbyggerne skal møtes av kunstig intelligens i frontleddet – og medarbeiderne våre skal ha tilgang på 
prosesstøtte i back-end

Fra standardiserte tjenester til individuell verdi!



Kunstig intelligens

Hvordan skape individualiserte tjenester? Hva kan det bety for innbyggerne?

Pågående prosjekter

- pleie & omsorg

- helsestasjonen

- opplæringstiltak internt

Konkrete prosjekter i back-log

- morsmålstrening i barnehagene - informasjonsmateriell 

- spesialpedagogiske utfordringer i barnehagene

- familier med sammensatt problematikk

Mulighetsrom

- tolketjenester - sensitive samtaler (barnevern, VINR)

- hjemmebaserte tjenester 

- forebyggende tjenester/lavterskeltiltak



Pågående prosjekter

Kartleggingsløsning (MADS)

• Versjon 1.0 er tilgjengeliggjort for alle bydeler gjennom spredningsprosjektet for VFT

• Videre utvikling og spredning

– Utvidelse (flere tjenesteområder – overgang fra søknad til behov)

– Stor interesse i alle bydeler, samt i flere andre kommuner – testing av versjon 2.0 i fem 

bydeler sommeren 2018

Effektmål: Kartleggingsverktøyet skal sette bydelen i bedre stand til å fange opp brukerbehov og gi et grunnlag for 

å tildele og utvikle pleie- og omsorgstjenestene i samarbeid med brukere og andre interessenter. 

Resultatmål: Prosjektet skal resultere i et generisk, digitalt kartleggingsverktøy som gir tydelige føringer for videre 

tiltak og tilbud på brukernivå og relevant data for tjenesteutvikling på overordnet nivå. Verktøyet skal på sikt kunne 

brukes på tvers av tjenester.



Kartlegging av behov – Hva er viktig for deg?



Helhetlig kartlegging som beslutningsstøtte



Fra prototype til strategisk endringsverktøy

Versjon 1.0 – Våren 2017

• Iterativ utvikling gjennom faglige workshops, 

leverandørsamarbeid og hyppig testing hos 500 

brukere

• Kartlegging av trygghet, aktivitet og mestring – og 

«Hva er viktig for deg?»

• Algoritmer som konkluderte med ulike 

velferdsteknologiske tjenester

• 20% av brukerne fikk endrede tjenester som følge av 

bredere behovskartlegging og datafangst

Versjon 2.0 – Våren 2018

• Utvidelse av løsningen som gir enda bredere 

datagrunnlag

• Flere algoritmer – og flere mulige konklusjoner 

(tjenester & tilbud)

• Funksjonalitet for automatisert behandling  

• Visuell og tekstlig brukerprofil

• «Fra søknad om tjeneste til kartlegging av 

mennesket»

• Maskinlæring og kunstig intelligens







Maskinlæring

Bedre og flere konklusjoner gjennom selvlærende software



Kunstig intelligens

Stordataanalyse, mønsterdetektering og tjenesteutvikling gjennom AI

• Supervised learning – kategorisering basert på gitte kriterier

> «kjønn» «alder» «bosted» «1-3 nettverk» «lage mat»

• Unsupervised learning – gruppering basert på likheter

> «faller ofte»

• Reinforcement learning – systemet lager egne forslag på mønstre og får feedback

> Alle over 75 år får trygghetsalarm

> Brukere som scorer lavt på nettverk har 50% høyere tjenesteomfang



Enormt mulighetsrom



Hvor er det største mulighetsrommet?

Kunstig intelligens er foredler – data er råvaren

Nøkkelutfordring: Hvordan sikre strategisk utnyttelse av AI? 

Fra teknologidrevet til behovsdrevet

Fra diagnostikk/behandling til forebygging

Dette krever;

– Et enhetlig og strukturert system for å fange opp brukerbehov

– En kultur og vilje til å ta brukerbehov på alvor

– Et mye tettere og bredere tverrfaglig samarbeid

– En styringsstruktur og virksomhetsarkitektur som muliggjør tjenestenær iterativ 

utvikling og sentral skalering, finansiering, drift og forvaltning

– Strategisk kompetanse og forståelse for asymmetri mellom innsatsfaktorer og 

gevinstuttak



Behov

1. Data er vår kapital – hvordan få tilgang på denne?

Relevant data må være tilgjengelig til riktig tid, på riktig nivå og drive handling

2. Helhetlig virksomhetsarkitektur på tvers av forvaltningsnivåer

Utvikling, drift, forvaltning – eierskap og finansiering – nye rammebetingelser

3. Vridning av ressurser

Fra behandling til forebygging. Fra sentrale løsninger til lokale behov.

4. Måling av effekt

Grunnforskning – hvor ligger behovene og mulighetsrommet?

Randomiserte studier – hvordan vite at enkelttiltak fungerer når de er en del av en kontekst?

Aksjonsforskning – hvordan bidra til gode endringsprosesser?

Sekundærforskning – hva vet vi om algoritmedrevne prosesser, hvordan kvalitetssikre data  

og algoritmer, hvordan lære fra de beste på området?



The future is now ☺

madelene.stolpe@bsr.oslo.kommune.no

mailto:madelene.stolpe@bsr.oslo.kommune.no


Pasientens bruk av digital teknologi

v/Sverre Ur, Diabetesforbundet

NUFA 5.-6.september 2018



Pasientens bruk av digital teknologi

Sverre Ur

Sentralstyret i Diabetesforbundet

35000 medlemmer

30 ansatte i sekretariatet



3000 deltakere 

50 utstillere

v
e
r
r
e 
U
r

6 
J
a
n
u
a
r 
2
0
1
0 Sverre Ur

Sivilingeniør

Diabetespasient i 20år

Teknologigruppe i Diabetesforbundet

Klinikere

Ingeniører

Brukere



Innhold

• Utstyr som finnes og brukes nå

• Utstyr som ligger lenger frem i tid

• Trender og muligheter
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Medtronic 640



Medtronic

• Medtronic 640 

–Stopper insulintilførsel ved lave blodsukkerverdier 

–Har ikke overføring av data fra sensor og pumpe til Mobiltelefon

–Infusjonssett kan sitte på i 2 til 3 dager

–Sensor kan sitte på i 6 dager

–Sensordata overføres hvert 5 min

–Forsinkelse er 5 min når en legger på kalkulasjon for å prediktere 

en best mulig verdi utifra tidligere målinger som ligger lagret.

– Brukes nå i Norge

178



Medtronic

179

Dette systemet gir mer

Insulin ved høye BS verdier.

Er ikke godkjent Norge enda.

Det jobbes også med neste 

Versjon, Minimed 690 som har

enda mer automatikk.



Ypsomed (Sveits) 

•

• Har kommet med ny veldig moderne pumpe

• Liten og lett med touch screen

• Prefylte Novo Rapid reservoarer

• Kan kobles mot måleutstyr

• Jobber også med closed loop

• Kan kobles mot mobil og har egen skyløsning 

180



Omnipod insulinpumpe

181

Slangeløs pumpe med fjernkontroll

Skifter hele enheten utenom radiodel hver gang



Roche

182

Ny pume er ikke introdusert 

i Norge enda, men kommer i neste anbud.

Er frigitt for det Europeiske markedet.



Tandem (USA)

• Har en veldig fin pumpe med Touch screen

• Kobles opp mot automatisk måleutstyr

• Kommer med i neste anbud
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Denne kommer med i neste anbud.



Dexcom

• Dexcom G6

• Blir omfattet av GDPR

• Blir tilbudt Sykehusinnkjøp i kommende runde

• Den har en kontrollenhet og kommuniserer med mobil 

begge via Blåtann

• Måledata kan formidles til 5 forskjellige steder via internett

• Dexcom har en egen skyløsning.

• Sensor på størrelse med en 10 kroning
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Suppliers cloud 



FreeStyle Libre

• Sensor lagrer data hvert minutt 

• Lagrer data for 8 timer 

• Overfører data for de siste 8 timer ved scanning

• Leser kan lagre data for 90 dager

• Sensor kan sitte på i 14 dager
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Tildeling av utstyr

• Sykehusinnkjøp står for selve innkjøpet med en 

rammeavtale på 4 år om gangen

• Helseforetakene eier og låner ut utstyret til pasientene

• Helseforetakene står da også som ansvarlige for at GDPR 

overholdes

• Utstyret finansieres gjennom sykehusenes 

rammebudsjetter

189
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Block diagram cloud solution

Upload 

Unit in 

Hospital

Patient 

ddata

Doctors officeSuppliers cloud solution

Public

Net

Suppliers

International 

Operation

Center

System has to satisfy

Requirements in “databehandleravtale”

Performs

population

analysis 



Tilgjengelige data

Sverre Ur 191
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Kombipumpe med insulin

og glukagon fra USA.

God progress siden 2017



193Sensor to be placed and insulin to be delivered directly

into the abdominal cavity through a port. 

A team at the university in Trondheim(Norway) 

is working on new ideas within diabetes care. 

Planning for clinical tests in 2021
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Predictor (Norway)

• Working with different sensor principles than others have 

done before

– Reflection of infrared light

– Biometric resistance measured between four points underneath 

the sensor
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Datasikkerhet (Cyber security)

• Medisinsk utstyr blir stadig mer eksponert gjennom tilknytning til store 

nettverk.

• Utstyr ble tidligere laget for medisinsk  funksjonalitet uten fokus på 

datasikkerhet. 

• Utstyret ble heller ikke laget for å stå i nettverk.

• Dette har endret seg og datasikkerheten er nå mye bedre
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Bruk av Stordata (Big data) og kunstig 

intelligens(AI)

• Det neste som vil skje er at kunstig intelligens tas i bruk 

hvor alle historiske måleverdier og forløp lagres og blir 

søkt gjennom ved neste kalkulasjon for estimat.

• Det som da skjer over tid er at closed loop(sensor og 

pumpe koblet sammen) systemet lærer seg hvordan hver 

enkelt kropp oppfører seg i forskjellige situasjoner og 

finner optimale løsninger for injeksjon i enhver situasjon.
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Diabetesforbundets holdning til GDPR og 

datasikkerhet

• Sikkerhet i forbindelse med overføring av data må være 

tilstrekkelig

• Det må ikke gjøres så strenge tolkninger at det hindrer oss 

i å ta del i utviklingen som hjelper oss i behandlingen

• Samtykke må foreligge fra hver enkelt pasient

• Dette må vi finne gode løsninger på i fellesskap med alle 

involverte parter
199
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EPJ: En innbygger en journal, hva skal den inneholde?

Pasientdata fra  brukerutstyr
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Pasientdata

fra brukerutstyr



•Takk for 

oppmerksomheten
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Lunsj kl. 11:30 – 12:15



Gruppearbeid
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Grupper Utviklingstrekk 2019
Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Kirsti Pedersen(Oslo)

Peter Holmes(FHI)

Anders Grimsmo(NHN)

Per Olav Skjesol(HM)

Arnfinn Aarnes(FFO)

Geir Granerud(HV)

Egil Rasmussen(KS)

Ann-Kristin Smilden(Bærum)

Thor Joh. Bragstad(Trondheim)

Torgeir Fjermestad(DNLF)

Sverre Ur (Diabetesforbundet)

Kristian Onarheim(HM)

Per Meinich (HSØ)

Kirsten Petersen(Hdir)

Timoleon Papas(NIKT)

Helena Niemi Eide(FHI)

Randi Brendberg(HN)

Bjørn Eivind Berge(Bergen)

Ulf Sigurdsen(HSØ)

Grethe Almenning(Bergen)

Thore Thomassen(Hdir)

Bente Saltnes Nedrebø(NIKT)

Sindre Solem(NHN)

Rune Karlsen (Difi)
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Samhandling
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Kunstig intelligens – hva er det 

og hvordan kan det brukes 

Fasilitator:

Sonja Brugman

Fasilitator: 

Maria Gjerpe
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Pause kl. 13:15 – 13:30



Presentasjon gruppearbeid

NUFA 5.-6.september 2018





Oppsummering av dagen og neste skritt

NUFA 5.-6.september 2018





NUFA tar saken til orientering og ber om at Direktoratet for e-helse ved divisjon Strategi tar med 

seg innspill fra møtet i det videre arbeidet med rapporten Utviklingstrekk 2019.



Sak 35/18:
Eventuelt

NUFA 25.-26.april 2018



Årshjul for nasjonal styringsmodell for e-helse 2019

 Innkalling sendes denne uken

 Alle møter i Lillestrøm:

 30. – 31. januar

› Scandic Lillestrøm

 24. – 25. april

› Thon hotel Arena, Lillestrøm

 4. – 5. september

› Thon hotel Arena, Lillestrøm

 6. – 7. november

› Scandic Lillestrøm
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Ekstra møte 

Nasjonalt e-helsestyre

22
Årshjul 

2019

NEHS 

15.2

NEHS 

3.6 

NUFA

30.–31.1 

NUIT

13.2

NEHS 

22.3

NUFA

24.-25.4

NUIT 

7.5

NEHS 

10.5

NEHS 

19.6

NUFA

4.-5.9

NUFA

6.-7.11

NUIT

19.11

NEHS 

2.12

NEHS 

12.9

NEHS 

16.1 

NEHS 

28.10



NUFA 7. – 8. November

 Gartnerkonferanse 5. – 7. november

 Forfall for NUFA-medlemmer?

 Innspill til tema; Slido i løpe av dagen eller mail til Nasjonalt porteføljekontor
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