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Referat fra møte i NUIT 
Møte 3/2018 

Dato 21.11 2018  

Tid 10:00 – 15.00  

Sted Direktoratet for e-helse, Verkstedveien 1 Skøyen, Oslo 
Møterom 4117 

Medlemmer   

Til stede Ole Johan Kvan (Helse Sør-Øst RHF)  
Rune Simensen (Helse Sør-Øst RHF) 
Erik Hansen (Helse Vest RHF) 
Per Olav Skjesol (Helse Midt-Norge RHF) 
Bjørn Nilsen (Helse Nord RHF) 
Roger Schäffer (Folkehelseinstituttet) 
Egil Johannesen (Fastlegerepresentant)  
Jan-Arild Lyngstad (Helsedirektoratet) 

Kari Støfringsdal (Flora kommune) 
Endre Sandvik (Oslo kommune) 
Wenche P. Dehli (Kristiansand 
kommune) 
Line Richardsen (KS) 
Heidi Slagsvold (KS) 
Helge Garåsen (Trondheim 
kommune) 
 

 
 

Ikke til stede Christine Bergland (Direktoratet for e-helse) 
Halvar F. Bergby (Kreftforeningen) 
 

Ola Stenseth (Norsk Helsenett SF, 
observatør) 

Øvrige Tor Eid (HOD, observatør) Jan Erik Olsen (NIKT, observatør) 

Direktoratet 
for e-helse 

Inga Nordberg 
Karl Vestli  
Siv Ingebrigtsen 
Irene Olaussen 

Vidar Mikkelsen 
Sonja Turøy Brugman 
Camilla Smaadal 

 

Sak  Tema  Sakstype 

18/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden  Godkjenning 

19/18 Godkjenning av referat fra møtet 30.05.2018 Godkjenning 

20/18 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering 

21/18 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2019-2022  Orientering/ 
tilslutning 

22/18 Nasjonal e-helseportefølje 2019 Tilslutning 

23/18 Nasjonal helse- og sykehusplan. Tilleggsoppdrag om medisinsk 
avstandsoppfølging 

Orientering 

24/18 Felles plan for EPJ i RHF-ene Orientering 

25/18 Plan for utvikling av felles grunnmur Drøfting 

26/18 Veikart og planer for e-helsestandarder Orientering 

29/18 Plan for arbeid med veileder for tidligfaseplanlegging av store 
IKT-prosjekter i RHF 

Orientering 

27/18 Orientering fra sektoren – KS sin styringsmodell Orientering 

28/18 Eventuelt  

 

Sak Tema 

18/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 Ingen kommentarer til innkalling og dagsorden.  
 
Det er ønskelig å få NUIT-dokumentene med sidehenvisning for å gjøre saksdokumentene 
mer oversiktlig. Sekretariatet vil legge til rette for dette fremover.  
 

 Vedtak: 
NUIT godkjenner innkalling og dagsorden. 

19/18 Godkjenning av referat fra 30.5.18 
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 Referatet ble godkjent. 

 Vedtak: 
NUIT godkjenner referat fra møtet 30.mai 2018. 

20/18 Orientering fra Direktoratet for e-helse 

 Karl Vestli, Direktoratet for e-helse, orienterte NUIT om aktuelle saker. 

Nr. 1 Nasjonal tjenesteleverandør 

 En mulig tidslinje for videre arbeid med ny e-helseorganisering ble presentert for NUIT.  
Direktoratet leverte i august 2018 en rapport til Helse- og omsorgsdepartementet om ny 
e-helseorganisering. Etter at rapporten ble levert, har HOD gitt tilbakemelding på at 
regjeringen har tilsluttet seg videre arbeid med å etablere en nasjonal tjenesteleverandør 
fra 1.1.2020. Direktoratet for e-helse vil komme tilbake til sektoren med mer informasjon 
når oppdraget fra departementet er mer klart.  

Nr. 2 Én innbygger – én journal   

 Direktoratet for e-helse overleverte konseptvalgutredningen til Helse- og 
omsorgsdepartementet 6. juli 2018. Prosjektets hovedaktivitet i høst er å understøtte 
ekstern kvalitetssikrer og orientere sektoren om anbefalingen. Det er forventet at KS1-
rapporten er klar innen desember 2018. Konseptvalgutredningen og KS1-rapporten vil 
være underlag for en eventuell regjeringsbehandling av konseptvalget og videre arbeid. 
Tidsplan og innretning for et ev. videre arbeid er til avklaring.  

Nr. 3 Tilleggsoppdrag 

 Det ble orientert om relevante tilleggsoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet til 
Direktoratet for e-helse:  

• E-konsultasjon (video, tekst og bilde). Det skal sees på tekniske muligheter for 
og konsekvenser av å innføre krav om at fastleger skal tilby e-konsultasjon.  

• Diagnosekoder for antibiotikaresepter. Det skal lages en felles rapport sammen 
med FHI. Formålet med arbeidet er å redusere antibiotikaforbruket i samfunnet. 

• Løsning for nyfødtscreening. Direktoratet for e-helse bistår Helse Sør-Øst med 
informasjonstiltak og teknisk løsning for nyfødtscreening, bl.a. for håndtering av 
samtykke.  

• Enhetlig og strukturert legemiddelinformasjon. RHF-ene har fått i oppdrag å 
realisere de fire prioriterte kravområdene knyttet til SAFEST. Direktoratet for e-
helse utfører en kartlegging knyttet til teknisk løsning.   

• Velferdsteknologisk knutepunkt. Prosjektet jobber med å videreføre løsningen i 
Oslo kommune til også å inkludere flere journalsystemer. 

NUIT mener det er viktig å få på plass nasjonale standarder som går på tvers av hele 
sektoren i arbeidet med Velferdsteknologisk knutepunkt.  Direktoratet for e-helse svarte 
at standardene skal videreutvikles og det skal vurderes om det er behov for et fysisk 
knutepunkt.   

NUIT påpekte at det er nødvendig med et moderne takstsystem som understøtter e-
konsultasjon. I dag er det ingen insitamenter til å ta dette i bruk. Det ble videre 
kommentert at e-konsultasjon må brukes på en forsvarlig og fornuftig måte og sees i 
sammenheng med andre teknologiske løsninger.  

Nr. 4 Utviklingstrekkrapport 2019 

 Direktoratet for e-helse jobber med en ny utviklingstrekkrapport. Den skal publiseres i 
januar 2019. Rapporten skal beskrive og analysere e-helseutviklingen fremover. Målet er 
å bygge forståelse for digitalisering i sektoren og gi kunnskap rundt sentrale tema som 
teknologi og kunstig intelligens, helseanalyse og digitalisering av legemiddelområdet. Det 
vil åpnes opp for at sektoren kan gi innspill og kvalitetssikre tallgrunnlag.    
 
NUIT ønsker å legge til en kommentar om at det er behov for KomUT (Kommunal 
utbredelse) fremover og at arbeidet der skal videreføres.  
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 Vedtak:  
NUIT tar sakene til orientering.  

21/18 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2019-2022 (versjon 0.8) 

 Irene Olaussen, ved Direktoratet for e-helse, orienterte om arbeidet med Nasjonal 
handlingsplan for e-helse 2019 – 2022. Dette skal være helse- og omsorgssektorens felles 
strategiske plan for IKT og digitalisering, og beskriver innsatsen som er nødvendig for å 
realisere målbildet i Nasjonal e-helsestrategi 2017 – 2022. Versjon 0.8 av 
Handlingsplanen ble lagt frem for NUIT.  
 
NUIT ønsker å gi sin tilslutning til innsatsområdene i planen. Samtidig mener NUIT at man 
må vurdere om man skal kalle det en handlingsplan da det ikke foreligger konkrete 
prioriteringer innad i og mellom innsatsområdene.  
 
NUIT ønsker at det innledningsvis i planen beskrives eksisterende prioriteringer, altså 
initiativ som allerede er igangsatt. Videre ønsker NUIT at Direktoratet skal arbeide med å 
utvikle en prosess for prioritering og komme tilbake til NUIT med dette i løpet av 2019 
slik at planen kan fungere som et verktøy for realisering av Nasjonal e-helsestrategi 2017-
2022. 
 
Det kom flere innspill knyttet til grunnmur. Det er vanskelig å skille hvilke 
samhandlingsbehov som skal løses gjennom Nasjonal journal- og samhandlingsløsning og 
hva som skal løses i arbeidet med grunnmur. Direktoratet svarte at det ikke er vanntette 
skott mellom innsatsområdene. Samhandlingsbehovet beskrevet i 
konseptvalgutredningen for Nasjonal journal- og samhandlingsløsning er i stor grad det 
som er beskrevet i grunnmursarbeidet.  Det gjør at man i arbeidet med Nasjonal journal- 
og samhandlingsløsning vil få fratrekk av aktivitet dersom grunnmur løser behovene. 
Direktoratet for e-helse tar med innspillet for å tydeliggjøre strategidokumentene. NUIT 
presiserte videre at arbeidet med grunnmur skal løse sektorens felles behov. 
Bekymringen er at arbeidet med grunnmur ikke går raskt nok til å understøtte allerede 
vedtatte tiltak slik at den enkelte aktør selv må bygge grunnmursløsninger for å realisere 
tiltakene. 
 
NUIT mener planen også må omtale kultur- og organisasjonsendringer som skal til for å 
nå målene i strategien. Det påpekes at dette er et lederansvar, men det er varierende 
kompetanse på endringsledelse på dette feltet.  
 
NUIT mener at innsatsområde 4.1 under Helsehjelp på nye måter bør beskrive hvordan 
man skal legge til rette for den aktive innbyggeren fremfor å mobilisere innbyggeren. 

Videre mener NUIT at man i innsatsområde 6.2 under Nasjonal styring av e-helse og økt 
gjennomføring bør vurdere hvordan gevinster og gevinstoppnåelse omtales, slik at 
teksten ikke blir for instrumentell, men heller evner å engasjere helsepersonell og 
mobilisere til felles løft. 

 Vedtak: 
NUIT tilslutter seg saken og ber om at følgende innarbeides i videre behandling: 

• Begrepet handlingsplan endres til strategisk plan. 

• Planen må vise prioritering mellom innsatsområdene for at den skal fungere som et 
tilstrekkelig verktøy for realisering av nasjonal e-helsestrategi. 

• Eksisterende prioriteringer i planen, det vil si initiativ som allerede er igangsatt, må 
tydeliggjøres. 

• Innspill til tematiske og språklige justeringer innarbeides i planen. 

22/18 Nasjonal e-helseportefølje 2019 
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 Siv Ingebrigtsen, Direktoratet for e-helse, orienterte om status for pågående portefølje og 
definering av Nasjonal e-helseportefølje 2019.  

Alle aktørene i helse- og omsorgssektoren har nå rapportert inn prosjekter/programmet 
til Nasjonal e-helseportefølje. Det er større modenhet i rapporteringen av gevinster, 
avhengigheter og forutsetninger. En stor andel av prosjektene er i plan- og 
gjennomføringsfase. Det betyr at sektoren må forberede seg på innføring og realisering 
av gevinster i årene som kommer.  
 
For avhengigheter er det særlig tre områder som utpeker seg: 
1. HelseID og utbredelse av e-ID (ev. bruk av PKI) for å forenkle bruken av nasjonale e-

helseløsninger 
2. EPJ-utvikling som kritisk forutsetning for å ta ut gevinster hos aktørene 
3. Utfordringer knyttet til innføring, eksemplifisert gjennom nasjonale e-helseløsninger 

som vil treffe kommunene de kommende årene. 
 
Det har vært en prosess i de nasjonale utvalgene for å diskutere prioritering av 
Direktoratet for e-helse sine prosjekter som ikke har øremerkede midler. Det jobbes 
fremdeles med å øke samfinansieringen slik at ambisjonsnivået for alle områdene kan 
heves.  
 
NUIT er bekymret for om leverandørmarkedet etter konseptvalget for Nasjonal journal- 
og samhandlingsløsning har kapasitet og vilje til å utvikle løsninger som er politisk ønsket 
og nødvendige. NUIT stilte spørsmål til hva det offentlige kan gjøre for å dempe denne 
usikkerheten.  
 
Kommunene prioriterer i liten grad IKT-utvikling i sine budsjetter. NUIT mener det er 
nødvendig at kommunene etablere en samordnet bestillerfunksjon for å få økt kraft på 
nødvendig EPJ-utvikling på den nasjonale porteføljen. I dag er det ingen som har dette 
mandatet på vegne av kommunene. 
 
Det er enighet i NUIT at grunnmur og legemiddelområdet må prioriteres høyt. Det er ulikt 
syn på prioriteringer av felles journal for kommunal Helse- og omsorgsstjeneste. 
Kommunerepresentantene presiserte at det er behovet for nasjonal innsats for å  
modernisere EPJ i kommunene. Det ble kommentert at HOD ikke har besluttet tiltak med 
finansiering for felles journal for kommunene. Direktoratet må derfor finansiere dette 
selv.  
 
Direktoratet påpekte at illustrasjonen av ambisjonsnivåene for områdene i 
prioriteringsdiskusjonen ikke gjenspeiler budsjettet. Dette gjør at bildet av 
prioriteringene ikke blir helt riktig. For å få gjennomført mer av grunnmurstiltakene 
jobbes det med å knytte grunnmursaktiviteter til prosjekter med egen finansiering. NUIT 
påpeker at hele diskusjonen understreker behovet for andre finansieringssystem som gir 
større rom for prioritering. 
 
Helseplattformen ligger på kritisk linje for avhengighet til Program Kodeverk og 
terminologi (PKT) og mangler finansiering for å kunne etablere SNOMED CT som felles 
terminologi og nasjonale standard. NUIT mener derfor at status for PKT bør være gul. 
Direktoratet for e-helse tar dette innspillet inn i endelig portefølje for 2019. NUIT mener 
for øvrig at det er viktig med en felles innsats opp mot beslutningstakere for å fremheve 
grunnmur som en forutsetning for å oppnå gevinster i digitaliseringsarbeidet.  
  
Avslutningsvis presenterte Jan-Arild Lyngstad, Helsedirektoratet, sin andel av nasjonal e-
helseportefølje. NUIT mener det er viktig å involvere hele sektoren på et tidlig tidspunkt i 



 

side 5 

løsningene som utvikles. Eksempelvis er det uheldig at prosjektet Generisk 
funksjonsvurderings-verktøy for rehabilitering i spesialisthelsetjenesten er avgrenset til å 
gjelde spesialisthelsetjenesten. 
  
NUIT stilte seg bak vedtaket beskrevet under og ber Direktoratet ta følgende innspill med 
i det videre arbeidet: 

• Legemiddelområdet må prioriteres høyt 

• Det er ønsket høyere aktivitet på Grunnmursområdet 

• Kommunesektoren presiserte at modernisering av kommunal EPJ må prioriteres 

• Program Kodeverk og Terminologi må endre status til gul på grunn av uavklart 
finansieringsnivå 

• Det er behov for å jobbe videre med finansieringsmodeller og styringsmodell for å 
sikre større handlingsrom for reell prioritet og gjennomføringsevne. 

 Vedtak: 
NUIT tilslutter seg definering av Nasjonal e-helseportefølje 2019 med de innspill som kom 
frem i møtet. Innstillingen legges frem for tilslutning i Nasjonalt e-helsestyre 6. desember.  

23/18 Nasjonal helse- og sykehusplan: Tilleggsoppdrag om medisinsk avstandsoppfølging 

 Direktoratet for e-helse ved Karl Vestli orienterte om status og tilnærming til arbeidet 
med tilleggsoppdraget for medisinsk avstandsoppfølging.   

Nasjonal helse- og sykehusplan skal være regjeringens operative redskap for å realisere 
en bærekraftig helsetjeneste. Som en del av dette arbeidet skal Helsedirektoratet, 
Direktoratet for e-helse og Statens legemiddelverk levere en felles plan for hvordan 
medisinsk avstandsoppfølging kan tas i bruk i større grad, og av hele sektoren. 
Leveransen skal leveres til Helse- og omsorgsdepartementet innen 1.desember.  
 
I møtet ble det stilt spørsmål om hvor oppgaveglidning befinner seg i utredningsløpet. 
Direktoratet for e-helse svarte at dette hovedsakelig skjer i mulighetsanalysen, men at 
det også vil kunne være i kunnskapsgrunnlaget.  
 
Det ble påpekt at det er tydelig hvor spesialisthelsetjenesten kommer inn, men at 
kommunene er for lite synlig. Direktoratet for e-helse har planer om å involvere KS i 
arbeidet fremover.   

 Vedtak: 
NUIT tar saken til orientering. Innspillene som fremkommer i møtet tas med i videre 
arbeid med tilleggsoppdraget om medisinsk avstandsoppfølging.  

24/18 Felles plan for EPJ i RHF-ene 

 Erik M. Hansen, Helse Vest RHF, orienterte om felles plan fra RHF-ene som ble overlevert 
Helse- og omsorgsdepartementet 1.november. 

Planen er en oppfølging av oppdrag gitt i foretaksprotokollen til RHF-ene i 2018. Planen 
skal beskriver hvordan RHF-ene skal bidra til å realisere målbildet gitt i Én innbygger – én 
journal.  

De tre RHF-ene er enige om at de følgende nasjonale løsninger må prioriteres på kort og 
mellomlang sikt: pasientens legemiddelliste, Kjernejournal som nasjonal autorativ kilde 
for kritisk informasjon, standard for deling av journalinformasjon på tvers av 
virksomheter og videreutvikle helsenorge.no som plattform for innlemming av pasienter i 
helsetjenesten.  
 
NUIT mener planen gir tydelige prioritereringer og retning for arbeidet som skjer i de tre 
RHF-ene.  
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NUIT ga innspill på at arbeidet med journalinnsyn basert på standarder har et stort 
potensial for å løse deler av samhandlingsbehovet i sektoren. Helseplattformen vil legge 
til rette for journalinnsyn med samme standard. NUIT mener det er viktig at kommunene 
også får utviklet dette i sine EPJ.   
 

 Vedtak: 
NUIT tar saken til orientering.  

25/18 Plan for utvikling av felles grunnmur 

 Direktoratet for e-helse ved Vidar Mikkelsen informerte NUIT om arbeidet med plan for 
utvikling av felles grunnmur.  

Direktoratet for e-helse skal levere en plan for utvikling av felles grunnmur til Helse- og 
omsorgsdepartementet. Grunnmur er en viktig forutsetning for strategien, og 70 prosent 
av den nasjonale porteføljen rapporterer avhengigheter til porteføljen. Grunnmuren skal 
sikre at felles behov løses én gang.  

NUIT stiller seg bak behovet for en grunnmur som skal løse sektorens felles behov. Det 
ble samtidig påpekt at grunnmuren ikke nødvendigvis gir nytte isolert sett. Det er først 
når alt på toppen av grunnmuren (lett-IKT/applikasjoner) er på plass, vi ser nytteverdien 
av den. Det er viktig å se disse to dimensjonene sammen. Det kom forslag om å beskrive 
enkeltelementer fra grunnmuren, da det vil kunne vise nytteverdien bedre.   

Spesialisthelsetjenesten vil starte arbeidet med en egen grunnmursløsning ila 2019 
(dokumentdeling i Kjernejournal). Det ble ytret bekymring for at kommunesektoren vil 
henge etter.  

NUIT presiserte videre at det er viktig at løsningene løftes opp nasjonalt for å gi de store 
gevinstene.  

Direktoratet for e-helse vil oppsummere planen for grunnmuren i Nasjonalt e-helsestyre.  

 Vedtak: 
NUIT tar saken til orientering og ber Direktoratet for e-helse ta med innspill framkommet 
i møtet i det videre arbeidet.  
 
NUIT stiller seg bak behovet for Felles grunnmur og støtter at planen brukes som et 
verktøy i nasjonal arkitekturstyring for videre prioritering og utvikling 

26/18 Veikart og planer for e-helsestandarder 

 Saken ble utsatt til neste NUIT-møte.  
29/18 Plan for arbeid med veileder for tidligfaseplanlegging av store IKT-prosjekter i RHF 

 Helse Midt-Norge RHF har fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet om å lede 
arbeidet med å utarbeide en veileder for tidligfaseplanlegging av IKT-prosjekter for de 
fire regionale helseforetakene.   

For å hjelpe digitaliseringen av helsetjenesten på vei, åpner Helse- og 
omsorgsdepartementet opp for at store IKT-prosjekter delvis kan finansieres ved lån. 
Dette er en ny måte å finansiere IKT-prosjekter på. Veilederen skal beskrive hvordan IKT-
prosjekter i tidligfase skal styres og hvordan de ulike aktørene i helse- og omsorgsektoren 
skal involveres.  

Veilederen er spesialisthelsetjenesten sin veileder, og den må godkjennes av alle de fire 
RHF-ene. Veilederen skal være klar for godkjenning hos Helse- og omsorgsdepartementet 
innen 30.november 2018.    

 Vedtak:  
NUIT tar saken til orientering.  
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27/18 Orientering fra sektoren – KS sin styringsmodell 

 Line Richardsen og Heidi Slagsvold fra KS informerte om modellen for styring og 
organisering av digitaliseringsarbeidet i kommunal sektor.   

Kommunene og Fylkeskommunen har gitt KS en sentral rolle i å styre og koordinere 
digitaliseringsarbeidet i kommunene og har etablert en styringsmodell etter inspirasjon 
av Nasjonal styringsmodell. 

Det ble informert om følgende strategiske tiltak som er forankret i styringsmodellen, som 
for eksempel FIKS-plattformen.  

Det er også etablert finansieringsordningen DigiFin som gir støtte til utvikling av nasjonale 
komponenter og løsninger. 

 Vedtak: 
NUIT tar saken til orientering. 

28/18 Eventuelt 

 Ingen innspill ble gitt.  
 

 


