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Kjøreplan

Side 2

Sak nr Tittel Start Varighet Slutt Legges frem av Severing

Oppskjært frukt, kaffe/te

1/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden samt godkjenning av referat fra møtet  22.11.17 Godkjenning 10:00 00:10 10:10 Christine Bergland

2/18 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering

Informasjonssikkerhet ved bruk av private leverandører 10:10 00:10 10:20 Karl Vestli

Utvidet område for forskrift om IKT-standarder i helse og omsorgssektoren 10:20 00:10 10:30 Inga Nordberg/Christine

Status nasjonal strategiprosess 10:30 00:15 10:45 Karl Vestli

3/18 Status fra Èn innbygger - èn journal Drøfting 10:45 00:45 11:30 Are Muri

Lunsj 11:30 00:30 12:00 Smørbrød, baguetter, kaffe, juice og vann

4/18 Nasjonal e-helseportefølje Drøfting

Orientering om status for 2018-porteføljen og videre arbeid 12:00 00:20 12:20 Inga Nordberg

Drøfte prosess for definering av 2019-porteføljen 12:20 00:30 12:50 Inga Nordberg

Prosjekter innen legemiddelområdet 12:50 00:15 13:05 Hilde Lyngstad

Helsedataprogrammet 13:05 00:15 13:20 Alexander Gray 

Pause 13:20 00:10 13:30 Flapjack, kaker, frukt

5/18 Samfinansiering i 2019 Orientering 13:30 00:20 13:50 Karl Vestli

6/18 Etablering av ny tjenesteleverandør Orientering 13:30 00:20 13:50 Karl Vestli

7/18 Presentasjon av prosjekt DigiHelse Orientering 13:50 00:15 14:05 Arne Nurrud

Helseplattformen 14:05 00:15 14:20 Per Olav Skjesol

8/18 Eventuelt 14:20 00:10 14:30

Onsdag 14. februar 2018



Sak 1/18
Godkjenning av innkalling og dagsorden, 

samt godkjenning av referat fra 22. 
november 2017

NUIT 14. februar 2018
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Forslag til vedtak

NUIT godkjenner innkalling og dagsorden.

NUIT godkjenner formelt referat fra møtet 22. november 2017.



Sak 2/18
Orientering fra Direktoratet for e-helse

NUIT 14. februar 2018



Orientering fra Direktoratet for e-helse

Utvidet området for forskrift om IKT-standarder i helse- og 

omsorgssektoren

1

2

Informasjonssikkerhet ved bruk av private leverandører i helse- og 

omsorgstjenesten

3 Status nasjonal strategiprosess



Side 7

Informasjonssikkerhet ved bruk av private leverandører:

. 

. 

Rapport lansert 30.11.17



Tiltak rapporten anbefaler:

Side 8

Forslag til viktigste tiltak 

som bør gjennomføres 

sentralt:

• Avklaring av 

databehandlingsansvar 

mellom regionale 

helseforetak og 

helseforetak

• Oppdatering av Normen

• Kompetanseheving innen 

IKT-sikkerhet og 

risikovurdering på styre 

og ledelsesnivå

• Sikre god og reell ledelsesforankring

• Tilstrekkelig kompetanse

• Helhetlig risikostyring

Kriterier og rutiner som bør implementeres 

i sektoren knyttet til:



Databehandlingsansvar

Fra rapporten:

 Databehandlingsansvaret ligger i dag på den enkelte helsevirksomhet

 Er dette forenlig med strategier for etablering av fellesløsninger i sektoren?

HOD ser på dette i arbeidet med ny pasientjournalforskrift

 Problemstillingen drøftes, særlig i forholdet mellom RHF og HF

 Trolig vil forskriften vise til GDPR art 26:
«Dersom to eller flere databehandlingsansvarlige i fellesskap fastsetter formålene med 
og midlene for behandlingen av opplysningene, skal de være felles 
databehandlingsansvarlige. De skal på en gjennomsiktig måte fastsette sitt respektive 
ansvar for å overholde forpliktelsene i denne forordningen.»

 Funksjonell definisjon av databehandlingsansvar, må vurderes konkret og 
dokumenteres
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Oppdatering av Normen

Side 10

 Kriterier og rutiner som beskrives i rapporten tas 
inn og detaljeres i Normen og Normens faktaark og 
veiledere – inkluderer bl.a. 

 Komplekse leverandørstrukturer og 
leveransemodeller.– Vise til metode og 
bakgrunnsinformasjon om landrisikovurdering. 

 Speile relevante deler av IKT-forskriftens* krav til 
utkontraktering i Normen. 

 Utarbeide standardiserte maler for 
databehandleravtaler

 Nasjonal standard for tilgangsstyring - delvurdering 
som gjelder private leverandører

 Generell videreutvikling av Normen med 
forenklinger og tilpassing til GDPR

* Forskrift om bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) –
gjelder finanssektoren



Kompetanseheving

 Behov for kompetanseheving innen IKT-sikkerhet og risikovurdering på styre og 

ledelsesnivå 

 Sikre bestillerkompetanse

 Til vurdering:

 Etablere forum for beste praksis i bransjen for kompetanseheving og 

sikkerhetskultur. 

 Oppgave: Utvikle felles plan for å sikre at opplæringstilbud til ledere og ansvarlige 

beslutningstakere innen sikkerhetskompetanse er på adekvat nivå.

 Ansvarlig for fasilitering: Norsk Helsenett i samarbeid med Direktoratet for e-helse
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Øvrige funn:

 Veiledningsmateriale rundt Sikkerhetsloven § 29 a, som omhandler varslingsplikt og 

myndighet til å fatte vedtak ved anskaffelser til kritisk infrastruktur  

 Økt bruk av velferdsteknologi

 Behov for vurdering av sertifisering, selvdeklarering og attestasjon av leverandører, 

løsninger eller MTU

 Avklare omfang av særnorske krav rundt behandling av pasientinformasjon

 Vurdere om en kartlegging skal gjøres for kommunesektoren

Side 12

Øvrige funn, tiltak og forbedringsområder (ikke besluttet)



Orientering fra Direktoratet for e-helse

Utvidet området for forskrift om IKT-standarder i helse- og 

omsorgssektoren

1

2

Informasjonssikkerhet ved bruk av private leverandører i helse- og 

omsorgstjenesten

3 Status nasjonal strategiprosess



Orientering fra Direktoratet for e-helse

Utvidet området for forskrift om IKT-standarder i helse- og 

omsorgssektoren

1

2

Informasjonssikkerhet ved bruk av private leverandører i helse- og 

omsorgstjenesten

3 Status nasjonal strategiprosess



Orientering til NUIT fra Strategiprosessen. Karl Vestli, Direktør Strategi 

 Strategiprosessen har gjennomført fase 1 «Planlegge». 
 Det er utarbeidet et årshjul for 2018, samt en møteplan for involvering i den nasjonale 

styringsmodellen. 
 En liste over tiltak er utarbeidet med utgangspunkt i Nasjonal handlingsplan for e-helse. 
 Forslag til metodikk og gjennomføringsplan for utvikling av KPIer er utarbeidet. Formålet er å gjøre 

det mulig å følge med på strategisk måloppnåelse på en oversiktlig og enkel måte. 

 Strategiprosessen er nå i ferd med å lukke fase 2 «Situasjonsbeskrivelse». 
 Det er utviklet et kunnskapsgrunnlag bestående av en omgivelsesstudie og en oversikt over status 

på tiltakene i handlingsplanen. 
 NUFA har vært involvert i arbeidet gjennom et heldags temasesjon og innspillsrunde på tidlig 

versjon av dokumenter. 

 Strategiprosessen går nå inn i fase 3 «Analyse». 
 NUIT vil bli involvert i arbeidet når resultater fremlegges medlemmene av utvalget 30.5.2018. 
 Utvalget vil da også bli bedt om å gi innspill videre arbeid med revisjon, inkludert føringer for 

involvering av aktører i sektor. 



Situasjonsbeskrivelse for Strategikontoret

Orientering fra Karl Vestli, Divisjonsdirektør Strategi 

NUIT14. februar 2018



Nasjonal styringsmodell for e-helse

Side 17

Nasjonale utvalg Nasjonale prosesserStrategi og handlingsplan

ARKITEKTURSTYRING

Nasjonalt 

e-helsestyre

(NEHS)

Prioriteringsutvalg

(NUIT)

Fagutvalg

(NUFA) 

Direktoratet for 

e-helse

HOD

Produktstyrer 

STRATEGIPROSESSEN

PORTEFØLJE-

STYRING

FORVALTNINGS-

STYRING



Strategiprosessen

Kriterier for kvalifisering og 
prioritering av strategiske tiltak

Årshjul for strategiprosessen

Tiltaksliste med tilhørende 
KPIer

Strategirundskriv med tillegg til 
strategien

Revidert handlingsplan

Reviderte kriterier for 
kvalifisering og prioritering av 
tiltak

LM beslutning på tillegg og 
revisjon
NEHS tilslutning på tillegg og 
revisjon 

Situasjonsbeskrivelser gjennom:

• Strategisk måloppnåelse 2017 –
status på tiltakene i handlingsplanen

• Omgivelsesstudie – relevante 
drivere og trender

Gap-analyse, med vurdering av 
behov for revisjon

Kommunikasjonsplan for 

• Strategi og handlingsplan 

• Strategiprosessen

Side 18

Kommunikasjon, involvering og forankring

Revidere Beslutte

Strategirundskriv 1, 2, 3… 

Situasjons-

beskrivelse Analysere

Nåværende strategi & 
handlingsplan

Planlegge

Handlingsplan 
2.0

Handlingsplan 
3.0

Handlingsplan  
?



Årshjul for Strategiprosessen første halvår 2018

Side 21

Januar Mars April Mai Juni

NUFA

31.1-1.2

Drøfte  

kunnskapsgrunnlag

Strategiprosessen 

er en årlig iterasjon 

Situasjons-beskrivelser

✓Omforent om den strategiske 

analysen

✓Vurdere behov for revidering 

basert på analysen og gi føringer 

for involvering fra sektor

NUIT

30.5

Revidere

NUFA

16.2

Analysere

Innspillsrunde

0.9 v

NUFA

16.3

1.0 v av 

kunnskapsgrunnlag 

sendes utvalgene

Kommunikasjon

Februar

NUFA

25.4



Strategiprosessens situasjonsbeskrivelse i NUFA 1.2.2018

Side 22

Omgivelsesanalysen

- Kapasitet og kompetansebehov

- Venstreforskyvning

- MTU/BTUer

- Pasientgenerete data

- Strategisk utvikling for FHI og Hdir

- Stordata med patologi og bildediagnostikk som spydspisser

- Behov for et innovasjonssystem

- Forebyggingsperspektivet 

- Informasjonssikkerhet og personvern

- Påvirkning fra internasjonal utvikling (EU)

Strategisk måloppnåelse

- Definer sentrale begreper; Grunnmur, Konsolidering, 

Informasjonsmodell, handtering av helsedata …

- Unngå teknologi-spesifikke formuleringer

- Tydeliggjøre målbildet for EIEJ, få frem kommunal aktivitet 

- Sett fokus på pasient/innbygger som ressurs i e-helsekjeden

- Innsats på helhetlige kjeder/prosesser - avhengigheter og 

rekkefølge 

- Utvide Helsehjelp på nye måter

- Integrasjon EPJ – helsedataplattformen

- Innovasjon og samspill mellom privat og offentlig sektor

- Nasjonal implementeringsstøttefunksjon

- Mer behovsdrevet e-helseutvikling fordrer tettere i sentral 

helseforvaltning

‘

• Ekstern innleder, Kåre Hagen AFI Utfordringsbildet for helse og omsorg

• Gruppearbeid x 2 Omgivelsesanalysen og Status tiltak med ordstyrere og referenter  fra sentrale kompetansemiljø i  Direktoratet 

• Stort engasjement resulterte i et beriket kunnskapsgrunnlag



Strategiprosessens kunnskapsgrunnlag er nå utarbeidet

Omgivelsesstudie

Status på tiltak i Handlingsplanen

Side 23



Innhold omgivelsesanalysen

Oversikt over politiske 

rammebetingelser for e-helse 

utvikling i Norge. Gjennomgang 

av NOUer og 

Stortingsmeldinger de fem siste 

år (under arbeid)

Politikk og reform

E-helseutvikling i Nordiske land

✓ Beskrivelsene danner en analytisk plattform som kartlegger 

muligheter og utfordringer Norge står ovenfor innen e-

helseområdet. 

E-helse i tall

✓ Overordnet statistikk for helse- og omsorgsområdet (nasjonalt, 

regionalt og kommunalt).

✓ Overordnet statistikk og grunnlag for e-helse området

T

Beskriver hvordan kompetanse, 

organisasjon og virksomheter 

utvikles i samspill og i takt med 

teknologiske muligheter

Medisin og helsefag

Beskriver hvordan e-helse 

figurerer i virksomhetsstrategier 

blant sentrale aktører. 

Strategisk utvikling 

blant aktørene

Beskriver hvordan teknologisk 

utvikling påvirker muligheter og 

rammer for digitalisering i 

helsesektoren. 

Teknologiske trender



Status på tiltak i handlingsplanen

Side 25

 Det er utarbeidet en tiltaksliste med utgangspunkt i 

nasjonal handlingsplan for e-helse.

 Formålet med tiltakslisten er å ha en totaloversikt over 

de strategiske tiltakene for å kunne følge opp 

strategisk måloppnåelse av den nasjonal e-helse 

strategien.

Formål og bakgrunn Tiltaksliste

 Handlingsplanen og tiltakslisten består av 79 tiltak 
fordelt på 9 virkemidler og 32 tiltaksområder.

 68 % av tiltakene ble igangsatt i 2017. Strategien har 
med andre ord god fart inn i 2018. 

 Alle de sentrale aktørene i sektoren er involvert i 
realisering av tiltak. 



Neste fase i Strategiprosessen 

Strategisk analyse 

Side 26



Grunnlag for strategisk analyse 2018

Side 27

Omgivelsesstudie

Relevans for e-
helse

Strategisk 
måloppnåelse

Innspill fra 
temadag i NUFA 

1.2.2018

Innspill fra  
kontaktpunkter for 
Strategiprosessen 

(NUIT) 

Innspill fra 
nasjonale  

prosesseiere og 
sentrale 

kompetansemiljø 

Strategisk 
utvikling i andre 

land

Sverige 

Danmark

Finland  

STRATEGISK 

ANALYSE 

2018



Strategiprosessen i den nasjonale styringsmodellen

Side 28

Kunnskapsgrunnlag Gap-analyse Revidering 

Direktoratet legger frem 

resultatene av den 

strategisk analysen 

NUIT kommer med 

innspill til 

revideringsarbeidet, 

inkludert føringer for 

involvering av sektor 

NUIT 30.5.2018
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Forslag til vedtak

NUIT tar sakene til orientering.



NUIT

Sak 3/18 Status for Én innbygger – én journal

14. februar 2018



Side 32

NUIT

Møte 1/2018 Dato 14.2.2018

Saksliste Sakstype

3/18 Status for Én innbygger – én journal Drøfting

Forslag til vedtak:

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



Ledelsessammendrag

 Direktoratet for e-helse har anbefalt å videreføre arbeidet med å utarbeide et 
beslutningsunderlag for etablering av en nasjonal løsning for kommunale helse- og 
omsorgstjenester

 Forventer oppdrag fra HOD om å levere en anbefaling innen juli 2018 og en ekstern 
kvalitetssikring iht. KS-ordningen (KS1)

 Pågår arbeid for å sikre god involvering av kommunesektoren

 Ambisjonsnivå og løsninger for samhandling er en svært sentral del av videre arbeid
 Stor avhengighet til avklaringer med spesialisthelsetjenesten

 Viderefører bidrag til Helseplattformen, men gjenstår avklaringer av omfang

Side 33



Direktoratet for e-helse har anbefalt å videreføre arbeidet med å utarbeide et 
beslutningsunderlag for etablering av en nasjonal løsning for kommunale helse- og 
omsorgstjenester

Side 34

Etablere Helseplattformen i region Midt-Norge

Etablere nasjonal løsning for kommunal helse- og 

omsorgstjeneste

Nasjonal grunnmur og samhandlingsløsninger 

for digitale tjenester

Videreutvikle eksisterende løsninger i spesialist-

helsetjenesten i Nord, Vest og Sør-Øst

Etablere nasjonal tjenesteleverandør 

Tre strategiske og parallelle tiltak

Sentrale forutsetninger

Finansieringsmodeller for nasjonale løsninger

• Vurdere alternative løsningskonsepter for

etablering av en nasjonal løsning for kommunal 

helse- og omsorgstjeneste for klinisk 

dokumentasjon, prosesstøtte, pasient-

/brukeradministrasjon og innbyggertjenester

• ulike alternativer for fastlegene

• samhandling med innbygger og andre andre 

kommunale tjenesteområder

• samhandling med spesialisthelsetjenesten

• Spesialisthelsetjenesten i Nord, Sør-Øst og Vest 

bør videreutvikle sin felles plan for EPJ/PAS

Hovedanbefalinger til HOD (Veikart, jan. 2018)



Overordnet plan (under arbeid)

Side 35

jan feb mar apr mai jun

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Føringer 

for 

forprosjekt

Kostnads-

analyse

Mulighets-

dimensjoner

Nyttevurderinger

Alternativ-

analyse

Konsept-

valg

Føringer for 

forprosjektet

Konsept-

beskrivelser

Usikkerhets-

analyse

Detaljerte

konseptbeskrivelser

Mål og krav

Uke

Mulighets-

studie

Behovsanalyse
Behovs-

analyse

Strategi, mål 

og krav

Måned

16.2

KommIT

Forankring

27.2

KS, referanse-

kommuner

15.5

Mulighetsstudie

til HOD

14.2

NUIT

13.4

KommIT

25-26.4

NUFA

Arbeidsmøter

29.6

KVU til HOD

Styring

15.6

KommIT

30.5

NUIT

8.6

KVU på 

innspill

2.5

Mulighetsstudie

på innspill

14.3

NEHS

5.3

Pasient-, bruker-,

Legeforening

Kommunefora som er aktuelle

for forankring og faglig innspill 

Utkast til prosjektQA



Videre arbeid forutsetter tett samarbeid med kommunesektoren

Side 36

Videreføre samarbeid med referansekommunene

KommIT-rådet

Faglig bidrag, forankring og behandling av sentrale tema

Digitaliseringsutvalget

Fagråd arkitektur

Fagråd infosikkerhet og personvern

Arbeidsgrupper for sentrale tema*

*) F.eks. Styring, organisering og finansiering og Helsefaglig standardisering



Videre arbeid forutsetter bidrag fra spesialisthelsetjenesten

Side 37

Sentrale tema

• Helsefaglige behov knyttet til samhandling med 

kommuner og fastleger. Prioritering av behov

• Tekniske og løsningsmessige forutsetninger, 

samhandlingsbehov og alternative løsninger

Prosess

• Følge opp dialog med fagdirektører

• Sendt forespørsel til alle regionale helseforetak om 

arbeidsmøter og ressursbidrag

• FIA  samhandling – dokument- og datadeling

• Målbilde og veikart for grunnmur

• Drøfting med NIKT strategiråd 15.2



Direktoratet for e-helse koordinerer arbeidet med én innbygger – én journal og oppdrag 
knyttet til grunnmur

Side 38

Direktoratet for e-helse utarbeider i 2018 beslutningsgrunnlag for en nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste, 

inkludert løsninger for samhandling som understøtter og styrker evnen til å samarbeide med spesialisthelsetjenesten, andre 

kommunale tjenesteområder og innbyggeren selv. 

Det vil være behov for å utarbeide målbilde og veikart for felles grunnmur som følge av dette. Dette er viktig som 

styringsgrunnlag for sektoren og som input til beslutningsunderlaget for nasjonal kommunal EPJ (slik at beslutningsunderlaget

ivaretar samhandlingsbehovene i deres kost/nytte-analyser). Denne leveransen vil derfor ha en tett avhengighet til arbeidet i 

prosjekt én innbygger – én journal. 

Direktoratet for e-helse skal innen 1. oktober 

2018 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.
Tildelingsbrev Direktoratet for e-helse 2018
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Grunnmuren danner grunnlaget for tilgang til oppdatert informasjon
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→ Nasjonale standarder
→ Internasjonale standarder og 

nasjonale profiler

→ Meldingsplattform
→ Meldingsvalidator
→ HelseID (ny)
→ Sarepta (ny)
→ Knutepunkt for datadeling 

(kandidat)

→ Grunndataplattform
→ Terminologiserver (ny)
→ Kodeverksserver (ny)
→ Personvernkomponent
→ Felles dokumentoversikt 

(kandidat)

Felleskomponenter Felles infrastruktur

E-helsestandarder

Felles grunnmur består av byggeklosser som danner grunnlaget for 
informasjonsutveksling

→ Helsenett
→ Nødnett

Felles grunndata
→ Personer og personell
→ Virksomheter
→ Adressekatalog
→ m.m.

Kodeverk og terminologi
→ SNOMED CT
→ Helsefaglige kodeverk

→ IKT-forskriften
→ M.fl.

Regelverk

→ Arkitekturprinsipper og -
rammeverk

→ Målbilder og veikart
→ Informasjonssikkerhet og 

personvern (Normen m.m.)

→ Samhandling og integrasjon 
(rammeverk for elektronisk 
meldingsutveksling m.m.)

Retningslinjer



Direktoratet for e-helse viderefører bistand til Helseplattformen

Side 41



Omfanget på bidrag er til avklaring

Side 42

Bidrag fra Direktoratet for e-helse

• Nasjonal forankringsprosess av 

sentrale endringer i 

Helseplattformens 

konkurransegrunnlag

• Tilgang på ressurser for 

nødvendige avklaringer i 

dialogprosessen (spesielt for 

utvalgte fagområder)

• Faglige innspill innen utvalgte 

fagområder



43

Forslag til vedtak

NUIT tar saken til orientering og ber prosjektet om å ta med innspill 

i det videre arbeidet.
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Nasjonal e-helseportefølje
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Nasjonal e-helseportefølje

Prosjekter innen legemiddelområdet

1

2

Nasjonal e-helseportefølje 2018

3 Helsedataprogrammet



* Det mangler fremdeles estimat fra noen prosjekter, blant annet store initiativ i 

spesialisthelsetjenesten som Helseplattformen

I april 2017 var omfang: 557* MNOK

Nasjonal portefølje for 2018 består av:

Antall:

Omfang (MNOK):

47

669*

46

Nasjonal e-helseportefølje for 2018
Nasjonal e-
helseportef
ølje for 
2018

Sist oppdatert 23.01.2018

Estimat Estimert kostnadsfordeling 2018

Prioriterings-
kategori 2018

ID Prosjekt-/ programnavn Ansvarlig virksomhet
Prosjekteier/ 
Programeier

Portefølje-kontakt Fase for 2018
Krever EPJ-

utvikling i 2018
Status

Budsjett 2018 
(MNOK)

E-helse HDIR RHF NIKT FHI NHN
Fastlege 
(takst-
forh.)

Andre

Digitalisering av arbeidsprosesser

1 81Prosjekt Én innbygger - én journal E-helse Christine Bergland Sara Kallevig Konsept Nei Gul 50 50

1
113
(ny)

Persontilpasset medisin HDIR Johan Torgersen Øyvin Jacobsen Gjennomføring Nei Grønn 21,3 2,1 19,2

2 111Helseplattformen Helse Midt-Norge RHF Nina Bjørlykke Gjennomføring Nei Grønn 0

2
114
(ny)

Digital patologi NIKT HF Gisle Fauskander Nina Bjørlykke Planlegging Nei Grønn 9,5 9,5

2
115
(ny)

Anskaffe rammeavtale for publiseringsløsning for metodebøker NIKT HF Nasjonal IKT Nina Bjørlykke Planlegging Nei Grønn 0,5 0,5

2
117
(ny)

Digitalisert individuell refusjon legemidler HDIR Erik Hviding Øyvin Jacobsen Konsept Nei Grønn 5 5

2
118
(ny)

Innføring av digital patologi Helse Midt-Norge RHF Harald Aarset Nina Bjørlykke Gjennomføring Nei Gul 9,9 7,4 2,5

2
119
(ny)

HMN Lab Helse Midt-Norge RHF Klinikkleder Gilda Opland Nina Bjørlykke Gjennomføring Ja Grønn 0

2
135
(ny)

Program RKL (Standardisering i DIPS Classic og Elektronisk kurve) Helse Sør-Øst RHF Nina Bjørlykke Ukjent Ukjent 0

2 14Pilotere og innføre multidose i e-resept nasjonalt E-helse Hilde Lyngstad Sara Kallevig Gjennomføring Ja Gul 3,9 3,9

2
116
(ny)

Legemidler og kjernejournal i PLO E-helse Hilde Lyngstad Sara Kallevig Gjennomføring Ja Gul 6,1 6,1

3 102Forbedre legemiddelinformasjon og FEST (tidligere SAFEST realisering)NIKT HF Gisle Fauskanger Nina Bjørlykke Gjennomføring Ja Rød 0

3 109
FEST for sykehus - strukturert legemiddelinformasjon for 
spesialisthelsetjenesten

SLV Helga Festøy Helga Festøy Planlegging Nei Rød 10,9 10,9

4
120
(ny)

Pasientsikkerhetsvarsler til innbygger og fastlege SLV Dag Jordbru Helga Festøy Konsept Ja Gul 12,5

Bedre sammenheng i pasientforløp

1 11EPJ-løftet E-helse Inga Nordberg Sara Kallevig Gjennomføring Ja Grønn

20 20
1

121
(ny)

En vei inn - hovedprosjekt HDIR Torunn Janbu Øyvin Jacobsen Konsept Nei Grønn

2 3Digital dialog fastlege (DDFL) - videreføring E-helse Bodil Rabben Sara Kallevig Gjennomføring Ja Gul 9,4 1 6 2,4

2 51Vestlandspasienten/ Alle møter Helse Vest RHF Hilde Christiansen Nina Bjørlykke Gjennomføring Ja Grønn 34 34

2 84DigiHelse Oslo kommune Endre Sandvik Egil Rasmussen Gjennomføring Ja Gul 7,4

2
122
(ny)

Velg behandlingssted - avtalespesialister HDIR Hanne Narbuvold Øyvin Jacobsen Konsept Nei 2 2

2
123
(ny)

DIGI-UNG (tidl. Samordning og videreutvikling av digitale 
helsetjenester for ungdom)

HDIR HDIR Øyvin Jacobsen Planlegging Nei Grønn 5 5

2
124
(ny)

Pakkeforløp pysikisk helse og rus HDIR Gitte Huus Øyvin Jacobsen Gjennomføring Nei Gul 16,5 11,2 5,3

2
125
(ny)

Generisk funksjonsvurderingsverktøy for rehabilitering i 
spesialisthelsetjenesten

HDIR Johan Torgersen Øyvin Jacobsen Konsept Nei Grønn 3,525 3,525

2 64Fødselsepikrise KS/ KommIT Line Richardsen Egil Rasmussen Gjennomføring Ja Gul 0,3 0,3

2 83DIS – Digitale innbyggertjenester for spesialisthelsetjenesten NIKT HF NIKT HF Nina Bjørlykke Gjennomføring Ja Grønn 20 20

2
126
(ny)

Sentral forskrivningsmodul (SFM) E-helse Hilde Lyngstad Sara Kallevig Planlegging Nei Gul 17 17

2
128
(ny)

Kjernejournal - Innsyn journaldokumenter for helsepersonell på tvers E-helse Hilde Lyngstad Sara Kallevig Planlegging Ja Grønn 6 6

Bedre bruk av helsedata

1
129
(ny)

GREP - NPR og KPR HDIR Unn Elisabeth Huse Øyvin Jacobsen Gjennomføring Nei Gul 43,7 26,2 17,5

2 60Nasjonalt infeksjonsregister FHI Geir Bukholm Anette O. Jacobsen Planlegging Nei Gul 5 5

2
136
(ny)

Elektronisk datafangst pasientsikkerhets programmet konseptfase NIKT HF Nasjonal IKT Nina Bjørlykke Konsept Ukjent Grønn 1,3 1,3

2 47Program for kodeverk og terminologi E-helse Inga Nordberg Sara Kallevig Gjennomføring Nei Grønn 24 18 6

2 107Helsedataprogrammet E-helse Bodil Rabben Sara Kallevig Konsept Nei Gul 110 2 108

3 112Nasjonal laboratoriedatabase FHI Geir Bukholm Anette O. Jacobsen Planlegging Nei Rød 0,06 0,06

Helsehjelp på nye måter

1 5Nasjonalt program for velferdsteknologi HDIR Kristin Mehre Øyvin Jacobsen Gjennomføring Ja Grønn 82 30 52

Felles grunnmur for digitale tjenester

1 100
Felles samarbeidsprosjekt for modernisering av Folkeregister i helse-
og omsorgssektoren (MF Helse)

E-helse Norunn Elin Saure Sara Kallevig Gjennomføring Nei Gul 22,3 20 2,3

2 21Program for infrastruktur (FIA) E-helse Inga Nordberg Sara Kallevig Gjennomføring Ja Grønn 70 20 25 25

2 57Høytilgjengelig infrastruktur Norsk Helsenett SF Håkon Grimstad Lars Einar Steinsli Realisering Nei Grønn 20,5 20,5

2 58eDÅR - Elektronisk innrapportering til Dødsårsaksregisteret  FHI Gun Peggy Knudsen Anette O. Jacobsen Gjennomføring Ja Gul 12 6 6

2 101Robust Mobilt Helsenett NIKT HF NIKT HF Nina Bjørlykke Gjennomføring Nei 3,2 3,2

2 108Endring av standard for legemiddelinformasjon SLV Helga Festøy Helga Festøy Konsept Nei Gul 1,8 1,8

2
132
(ny)

PKI infrastrukturløsning Helse Midt-Norge RHF Frode Opsahl Nina Bjørlykke Planlegging Nei Gul 0

4
131
(ny)

API økosystem E-helse Fredrik Glorvigen Sara Kallevig Konsept Nei Grønn 0,5 0,5

Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring

2
133
(ny)

Nasjonal e-helsemonitor E-helse Karl Vestli Sara Kallevig Gjennomføring Nei Grønn 3 3

Ikke kategorisert i strategisk område

2
134
(ny)

Digital forvaltning av helsekrav for førerkort (Vilkår for førerrett) HDIR Svein Lie Øyvin Jacobsen Gjennomføring Nei Rød 0 0

670,6



47

Prioriterte prosjekter for gjennomføring 2018

1 Prosjekter som er myndighetspålagte med øremerkede midler i 2018

2
Prosjekter som vurderes med høy grad av strategisk tilknytning, høy 

nytteverdi og akseptabel risiko

Prosjekter utsettes, eller gjennomføres med 

redusert omfang 2018
3

Prosjekter som vurderes med høy grad av strategisk tilknytning, men uklar 

nytteverdi og  høy risiko

Prosjekter gjennomføres ikke 2018 4
Prosjekter som vurderes å ha lav strategisk tilknytning, eller å ha lav 

nytteverdi og høy risiko selv om den strategiske tilknytningen er høy

Prioriteringskategorier for 2018-porteføljen



Endringer fra desember 2017

 Omfang redusert med 90 MNOK

 Manglende sammenheng mellom 

prioritering og finansiering gir lite 

nasjonalt prioriteringsrom

 Porteføljen er et verktøy for å realisere 

e-helsestrategien. Reduksjon i omfang 

påvirker realiseringsevnen.

Prosjekter/programmer med redusert omfang:

 Pilotere og innføre multidose i e-resept nasjonalt

 Legemidler og kjernejournal i PLO

 Sentral forskrivningsmodul (SFM)

 Program for Felles infrastruktur og Arkitektur (FIA)

 Kjernejournal – Innsyn journaldokumenter for 

helsepersonell på tvers

 Program for kodeverk og terminologi

 Fødselsepikrise

 DIS – Digitale innbyggertjenester for 

spesialisthelsetjenesten

Prosjekter i kategori 3 er nedskalert eller stoppet



Budsjett

2018

52

Forbedre legemiddelinformasjon og FEST (tidligere SAFEST realisering) 102 Nasjonal IKT HF

Ansvarlig virksomhetProsjekt-/programnavn

0

FEST for sykehus - strukturert legemiddelinformasjon for spesialisthelsetjenesten SLV 10,9109

ID

Nasjonal laboratoriedatabase112 FHI 0,06

3 prosjekter/programmer er plassert i prioriteringskategori 3 3

Jf. oppdragsdokumentene 2018 til RHF-ene: 

De regionale helseforetakene bes, i samråd med Statens Legemiddelverk og Direktoratet for e-

helse, om å igangsette et arbeid knyttet til etablering av SAFEST. Plan for gjennomføring, 

etablering og finansiering av SAFEST skal legges fram for departementet innen 1. april 2018. 



Prioritet 3 Prioritet 4Prioritet 1

EIEJ

GREP-NPR og KPR

ID 

124

Budsjett 

10-30 MNOK

Budsjett 

>30 MNOK
Budsjett 

<10 MNOK

Budsjett 2018 

(MNOK)

ID 

84

ID 

81

ID 

47

DigiHelse

ID 

64

PKT

Fødsels-

epikrise 

helsest.

ID 

111

Helseplattformen*

ID 
107

Helsedataprogrammet

ID 

58

eDår

ID 

60

Nasjonal infeksjonsregister

ID 

21

Program for felles infra-

struktur (FIA)

ID 

57

Regional utvidelse av 

stamnettet

ID 

101

ID 

102

ID 

100

MF Helse Robust mobilt 

helsenett

SAFEST*

ID 

109

ID 

113

ID 

108

Endre standard lege-

middel-info.

FEST for 

sykehus

Nasjonalt e-

helsemonitor

ID 

11

ID 

14

EPJ-

løftet

Multi-

dose

Prioritet 2

Fordeling av porteføljen i henhold til område og prioritet

ID 

112

Nasjonale 

laboratoriedata

150
Bedre sammenheng 

i pasientforløp

158
Bedre bruk av 

helsedata

82
Helsehjelp på nye 

måter

130
Digitalisering av 

arbeidsprosesser

ID 5

ID 

51

ID 

3

ID 

83

Nasjonalt velferds-

teknologiprogram

Digital dialog 

fastlege

Vestlands-

pasienten

DIS

146
Felles grunnmur for 

digitale tjenester

3
Nasjonal styring av 

e-helse og økt 

gjennomføring

ID
113

Persontilpasset medisin

ID 

114

Digital 

patologi

ID 

115

Rammeverk 

for 

metodebøker

ID 

119

HMN lab*

ID 

135

Program RKL*

ID 

117

ID 

118

Digitalisert 

refusjon 

legemidler

Innføring 

digital 

patologi

ID 

116

Legemidler og 

kjernejournal i 

PLO

ID 

120

Pasientsikkerhetsvarsler til 

innbygger og fastlege

ID 

121

En vei inn

ID 

122

Velg 

behandlings. 

avtalespesialist

er.

ID 

123

DIGI-

UNG

ID 

125

Pakkeforløp 

psykisk 

helse og rus

Gen. funk. 

vurd. vektøy

for. reh. I 

spes.h

ID 

126
ID 

128

SFM

Kjerne-

journal 

innsyn

ID 

129
ID 

136

Elektronisk. Datafangst

ID 

132

PKI 

infrastrukturløsning*

ID 

131

API 

økosystem

*Ikke mottatt budsjettestimatID



Størrelse per aktør

25

Omfang per aktør (MNOK)

55

Fordeling av prosjekter per aktør

Totalt: 669 MNOK Totalt: 47 prosjekter/programmer

331,3

188,4

78,4

7,7
17,1

20,5
25,2

Direktoratet for e-helse

Helsedirektoratet

RHF-ene/ Nasjonal IKT

KS/kommunene

Folkehelseinstituttet

NHN

SLV

16

10

12

2

3

1

3

Direktoratet for e-helse

Helsedirektoratet

RHF-ene/ Nasjonal IKT

KS/kommunene

Folkehelseinstituttet

NHN

SLV

172 MNOK av budsjettet til Direktoratet for e-helse er samfinansiert



Størrelse per fase**

25

57

Totalt: 669 MNOK Totalt: 44 prosjekter/programmer*

Omfang per prosjektfase (MNOK) Antall per prosjektfase

*FIA er kun representert i grafen på programnivå. Teller man FIA sine delprosjekter hver for seg blir totalt ant. prosjekter 47, men informasjon om FIA sine delprosjekter mangler og er derfor ikke representert i denne grafen

**Dersom prosjektet/programmet har rapportert i denne runden at de ikke benytter DIFI prosjektveiviser er fasen rapportert i forrige runde benyttet i denne fremstillingen

200,0

48,0

420,6

0,0

Konsept Planlegging

Gjennomføring Avslutning

Realisering Ukjent

11

8

24

0 0

1

Konsept

Planlegging

Gjennomføring

Avslutning

Realisering

Ukjent



Størrelse per prioriteringskategori

25

58

Totalt: 669 MNOK Totalt: 44 prosjekter/programmer*

Omfang per prioriteringskategori (MNOK) Antall per prioriteringskategori

*FIA er kun representert i grafen på programnivå. Teller man FIA sine delprosjekter hver for seg blir totalt ant. prosjekter 47, men informasjon om FIA sine delprosjekter mangler og er derfor ikke represenert i denne grafen

356,7

287,9

11,0 13,0

Prioriteringskategori 1

Prioriteringskategori 2

Prioriteringskategori 3

Prioriteringskategori 4

8

31

3

2

Prioriteringskategori 1

Prioriteringskategori 2

Prioriteringskategori 3

Prioriteringskategori 4



65,5
MNOK

Finansieringskilder - Nasjonal e-helseportefølje 2018*

Side 60

Finansieringsbidrag til porteføljen er fordelt på aktørene 

på følgende måte:

28 % Direktoratet for e-helse

0 Kommuner%

24
16
10

7
4
2

Andre

Helsedirektoratet

RHF-ene

NHN

Fastlege/takstforhandl. 

FHI%

%

%

%

%

%

189,5

58,3

108

160,5

2,7

MNOK

MNOK

MNOK

MNOK

45,5

11,1

27,5

MNOK

MNOK

MNOK

MNOK

9
Nasjonal IKT%



Videre arbeid



Gevinstrealisering

25

63

Gevinster realiseres ofte hos andre aktører. Ulike prosjekter kan bidra til samme gevinster.  Se på gevinstområder og hvilke prosjekter som bidrar inn.

■ Gevinstrealisering fra Prosjektveiviseren:

Planlegging av gevinstrealiseringen skal påbegynnes 
allerede i konseptfasen av et prosjekt, der forventede 
og ønskede gevinster kartlegges og planlegges. 
Vektleggingen av prosjektets gevinstrealisering må 
følge prosjektet gjennom hele prosjektets levetid, og 
videre inn i linjeorganisasjonen når leveransene mottas 
og gevinstene skal realiseres.

9

19

16

Lav Medium Høy

■ Gevinstmodenhet: 28 av 44 prosjekter anses å ha 
lav eller middels modenhet knyttet gevinstrealisering

• Modenhetsnivået er beregnet ut fra aktørene 
rapportering på 5 parametere som indikerer 
modenhet på prosjektets gevinstrealiserings-
arbeid 

• Behov for et eksplisitt bilde av forutsetninger 
prosjektene legger til grunn for å kunne ta ut 
gevinster

Totalt: 44 prosjekter



• Sentral forskrivningsmodul (E-helse)

• Leveranse som utvikles i Reseptformidleren (RF) release 18.2 og 18.3: Asynkrone meldinger (E-helse)

• Leveranse som utvikles i Reseptformidleren (RF) release 18.2 og 18.3: HelseID (E-helse)

Avhengigheter 

eksempler fra legemiddelområdet

Side 

65

Utvikling av nasjonale fellestjenester

Arkitektur, standarder, kodeverk og terminologi

• SAFEST - legemiddelinformasjon til spesialisthelsetjenesten (NIKT)

• FEST for sykehus - strukturert legemiddelinformasjon for spesialisthelsetjenesten (SLV)

Innføringsprosjekter i sektoren

• FIA Pasientens Legemiddelliste (E-helse)

• Kjernejournal og legemidler til PLO (E-helse)

• Pilotere og innføre multidose i E-resept nasjonalt (E-helse)

• EPJ-løftet (E-helse)

Regelverk, personvern og informasjonssikkerhet

• …



25

Fordeling av avhengigheter innen utvalgte kategorier i WHOs rammeverket 

for e-helse 

68

Status på prosjektenes eksterne avhengigheter vil i større grad følges opp av nasjonal portefølje.

Det kan være ønskelig å iverksette tiltak knyttet til komponenter som flere prosjekter har avhengighetsforhold til.

Avhengigheter innen porteføljen

• Totalt 82 avhengigheter er rapportert inn. 
• Tjenester og applikasjoner  (1/4 av prosjektene melder kritisk 

avhengighet til EPJ utvikling)

• Personvern og informasjonssikkerhet 

• Standarder, kodeverk og terminologi 

• Infrastruktur og felleskomponenter

• Regelverk

• 49/82 avhengigheter anses som kritiske. Dvs prosjektet kommer 

ikke videre hvis ikke dette blir løst

• 9/49 rapporterer rød status på avhengigheten
• Grønn status – under kontroll

• Gul status – usikkert

• Rød status - uavklart

• Kritiske avhengigheter som er uavklarte og har kortest frist:
• DigiHelse: Tjenesteavtaler og prismodeller mellom E-helse og 

kommunene frist: mars 2018

• EIEJ: Målbilde for etablering av nasjonal grunnmur frist: mai 2018

32

10

10

19

11

Tjenester og applikasjoner

Personvern og informasjonssikkerhet

Standarder, kodeverk og terminologi

Infrastruktur og felleskomponenter

Regelverk



9 kritiske avhengigheter som trenger avklaringer for at prosjektet skal komme videre

69

Nr Prosjekt Aktør Avhengighet Frist

1 Prosjekt En innbygger-

En journal

E-helse Målbilde for etablering av nasjonal grunnmur Mai 2018

2 DigiHelse Oslo 

Kommune

Tjenesteavtaler og prismodeller mellom E-

helse og kommunene

Mars 2018

3 SAFEST- legemidler til 

spesialisthelsetjenesten

NIKT HF Avhengighet til at SLV-prosjekt 

gjennomføres

Ikke fastsatt

4 Felles samarbeids-

prosjekt for moderniser-

ing av folkeregisteret

E-helse HelseID må innføres i sektor 2019

5 EPJ-løftet E-helse Utvikling av SFM Sept. 2019

6 EPJ-løftet E-helse Innføring av ID i returnerte prøvesvar til 

fastlege fra foretak og private aktører

2018

7 Vestlandspasienten/ Alle 

møter

Helse Vest 

RHF

Regelverksendring knyttet til foreldres 

tilgang til egne barns journal

8 Nasjonalt 

infeksjonsregister

FHI Nasjonal tilgjengelig laboratoriedatabase -

prioritert i kategori 4

Ikke fastsatt

9 Nasjonalt tilgjengelig 

laboratoriedata

FHI Etablering av nasjonal laboratoriedatabase 

krever endringer i lovverket, prosjektet er 

avhengig av utredning fra HOD.

Ikke fastsatt

Nasjonal portefølje ønsker å følge utviklingen i avhengighetene gjennom året. Behov for videre arbeid med konsekvens av kritiske avhengigheter



Prosess –
planlegging av e-helseporteføljen 2019



Vi er her

Prosess - definering av 2019 porteføljen

Side 73

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

Porteføljedefinisjon: Fokus forstå – kategorisere - prioritere

NUFA

25.-26.4

NUFA

31.1-1.2

✓NUIT vedtar innstilling 2019 

portefølje

✓Nasjonalt e-helsestyre 

tilslutter 2019 portefølje

✓Analysere og forstå 

portefølje

✓Avklare prosessen for å 

definere 2019 porteføljen

Kommunikasjon

✓Identifisere initiativ til 2019 

porteføljen, 1:1 møter NUIT og NUFA 

medlemmer

✓ Avklart samfinansiering 2019 fra 

RHF-ene   

NEHS 

22.6
NUIT

30.5

NUIT

21.11

NEHS 

6.12

Porteføljeleveranse: Fokus gevinstrealisering - usikkerhetsstyring

P
o

rt
e
fø

lj
e
s

ty
ri

n
g

NUIT

14.2
NEHS 

14.3

St. prop. 1.

10.10 Siste frist 

innmelding 2019 

portefølje

5.11Siste frist 

tilbakemelding 2019 

portefølje

20.4 Frist 

innmelding 2019 

portefølje



Nasjonal e-helseportefølje

Prosjekter innen legemiddelområdet

1

2

Nasjonal e-helseportefølje 2018

3 Helsedataprogrammet



Pasientens Legemiddelliste
Tiltak på kort- og mellomlangsikt på legemiddelområdet

Hilde Lyngstad, Avdelingsdirektør Produkt og Plan

Oslo 14.02.2018

Side 75



Bedre sammenheng 

i pasientforløp

Innsatsområde #2.3: 

Dele oppdatert legemiddelinformasjon gjennom hele pasientforløpet

Innføre pasientens legemiddelliste i helse- og 

omsorgstjenestene

Handlingsplan tiltak 2017-2022

Inkludere kommunale institusjoner og 

hjemmetjeneste i den digitale 

legemiddelkjeden 

Kvalitetshevende tiltak på dagens 

legemiddelområde 

Bedre funksjonalitet i EPJ (legepraksis)

Side 76https://youtu.be/LV_c352TQeo

https://youtu.be/LV_c352TQeo


1000 innbyggere dør årlig 
grunnet legemiddelfeil



Tiltak for bedret legemiddelhåndtering 

Side 78

«Innføre e-resept, 

kjernejournal og PLL i 

hjemmesykepleie og 

sykehjem»

Legemidler og kjernejournal 

til PLO
Elektronisk multidose

«Trygg forskrivning for 

multidosepasienter i 

e-resept»

Pasientens 

Legemiddelliste

«Én 

legemiddeloversikt –

som dekker alle 

behandlingsledd»

Nasjonale legemiddelprosjekter på kort- og mellomlangsikt

«Sikre helhetlig 

forskrivning til e-resept»

Sentral forskrivningsmodul

«Korrekt 

reseptinformasjon –

kvalitet og økt 

pasientsikkerhet i e-

resept»

Kvalitet i e-resept



SFM

Brukes av EPJ som vil 

ha egen brukerflate, men 

ikke bygge all 

forretningslogikk selv, 

samt SFM GUI (3)

Brukes av EPJ som 

ikke ønsker å lage 

egen brukerflate (20)

Fest

RF …

Brukes av EPJ som vil 

implementere all 

funksjonalitet selv. 

(Obligatorisk for 

kommunikasjon med 

nasjonale løsninger) (2)

SFM DBEn DB per 

virksomhet

Rekvirent

Klient

EPJ

GUI

EPJ 

API

Basis-

API

Sentral forskrivningsmodul
et virkemiddel for å sikre kvalitet og innføring av endringer



Planlagte leveranser 2018

Pasientens legemiddelliste

MultidoseLegemidler og Kjernejournal til PLO

Sentral forskrivningsmodul (fase 1 Vår2019)

Utprøvning og innføring av multidose i e-resept for de med 
systemstøtte

Nasjonal innføring avhenger av at CGM og Hove også 
kommer med funksjonalitet for multidose i e-resept
❖ Avhengig av SFM 

❖ Realisere en Sentral Forskrivningsmodul
❖ Etablere løsningen i tråd med lovverk, krav og føringer 

for håndtering av legemiddelopplysninger 
❖ Koordinere og følge en leverandør gjennom test og 

godkjenningsprosessen
❖ Gjennomføre begrenset utprøving (pilot) på et 

begrenset antall kunder hos en leverandør

❖ Ferdigstille utprøving av e-resept med FM (Larvik og 
Tromsø)

❖ Oppstart innføring e-resept med FM
❖ Utprøving Kjernejournal oppslag i FM
❖ Utprøving Kjernejournal Portal 

Endringer i RF, FM og helsenorge, EPJ
❖ støtte endring fra samtykke til reservasjon
❖ innsyn i logg over bruk
❖ Visning av legemiddellisten for multidosepasienter
Helsefag og juridisk
❖ Regelverksendring trer i kraft medio 2018
❖ Veileder/ rundskriv for bruk av PLL for helsepersonell
Innføring
❖ Informasjonskampanje til innbygger og helsepersonell om 

endrede personvernmekanismer
❖ Kontrollert utprøving av personvernsmekanismer
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8

1

Løsningene på legemiddelfeltet bygger på hverandre
(foreløpig plan)

Behov for samtidighet 

langs 3 akser:

• Aktører

• Regioner 

• Løsninger



Risiko fremhevet fra medisinskfaglig arbeidsgruppe i 
Pasientens Legemiddelliste

Samtidighet i innføring – en suksessfaktor

 Innebærer at fastlege, legevakt, sykehus og kommunal helse-

og omsorg er klare for å starte Pasientens legemiddelliste 

samtidig

 En forutsetning for tillitt til listen – avhengig av at «alle» 

oppdaterer

Hvordan sikre at kommunal helse- og omsorg blir klar for 

Pasientens legemiddelliste

 Infrastruktur med tilhørende investeringer 

 Tilpasning i deres EPJ-systemer 

 Endringer i arbeidsprosesser 
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50 årsverk i frigjort 

tid for fastlegene

❖ mindre tid på 

legemiddelsamstemming

❖ færre henvendelser fra 

andre deler av 

helsetjenesten med 

spørsmål om legemidler

*Pasientens legemiddelliste vil 

potensielt kunne hindre 50 dødsfall i 

året som følge av 

legemiddelmiddelfeil. 

Etablering av pasientens 

legemiddelliste vil gi både 

helseeffekter og mer direkte 

økonomiske effekter. 

Den største og viktigste virkningen vil 

være helseeffekter. 

50 dødsfall mindre i året
ved innføring av Pasientens legemiddelliste*

Økt livskvalitet

Økt deltagelse i arbeidslivet

Økt bruker-/pasienttilfredshet

Reduksjon i dødsfall

Færre innleggelser 
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Gevinster for Pasientens legemiddelliste

Frigjort tid for 

helsepersonell i PLO

❖ mindre tid på å få korrekt 

legemiddelliste

❖ mindre tid til reseptfornying 

og kommunikasjon

❖ mer trygghet, færre 

feilmedisineringer og lavere 

legemiddelbruk

Frigjort tid for 

helsepersonell i 

RHF

❖ mindre tid på å få korrekt 

legemiddelliste

❖ reduksjon i antall 

innleggelser

❖ reduksjon i forlenget 

liggetid



Nasjonal e-helseportefølje

Prosjekter innen legemiddelområdet

1

2

Nasjonal e-helseportefølje 2018

3 Helsedataprogrammet



Helsedataprogrammet

NUIT

Orientering 14. februar 2018



Helsedataprogrammets fire prosjekter

Bidra til å utrede og innføre; standarder, kodeverk, terminologier, protokoller, formater, kanaler, tjenester (API)

Helseanalyseplattformen

Prosjekt

Harmonisering

Prosjekt

Fellestjenester

Prosjekt

Helseanalyseplattformen

Tekniske fellestjenester 

for helseregistre

§

Helseregistre
(+ andre datakilder)

Prosjekt

Organisasjonsutvikling



Fellestjenester: 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

✓ Filoverføringstjenesten v1.0

✓ API-utredningen

✓ Planlegging for felles 

infrastruktur

Grunndata

✓ Konseptfase for tiltak til 

RESH

✓ Konseptfase syntetiserte 

data 



Problem-

beskrivelse

Behovs-

analyse
Mulighets-

dimensjoner
Absolutte

krav

Evaluerings-

kriterier

(inkl normative krav)

Samfunns-

økonomisk

analyse

1

2

3

4

5

6

1

6

7

6

1

0

Løsningskonsept

Nullalternativ (0)

Prosess for konseptvalgutredningen for HAP

7

Side 88

4

4

7



Helsedataprogrammet utreder 4 konsepter for en nasjonal plattform for helseanalyse

Konsept 1: Helsedataportal

Felles søknadsfunksjonalitet og 

saksbehandlingsfunk. for utlev.
✔

Konsept 7: Analyseøkosystem

Felles søknadsfunksjonalitet og 

saksbehandlingsfunk. for utlev.

Dataplattform

✔

✔

Innsikts- og analysefunksjonalitet✔

Eksplorative og autonome 

analysetjenester
✔

Markedsplass✔

Konsept 4: Registerkonsolidering

Felles søknadsfunksjonalitet og 

saksbehandlingsfunk. for utlev.

Konsolidering under én 

virksomhet

✔

✔

Innsikts- og analysefunksjonalitet✔

Konsept 6: Helsedataplattform

Dataplattform

Utlevering/overføring til godkjente 

analyseinfrastrukturer

✔

✔

Enkle eksplorative 

analysetjenester
✔

Felles søknadsfunksjonalitet og 

saksbehandlingsfunk. for utlev.
✔



For det konseptet man velger å gå videre med vil det gjennomføres en fullstendig risiko- og 

hårbarhetsanalyse. Analysen vil gå i detalj på valg av tekniske løsninger og vurdere hvordan disse vil 

påvirke sannsynligheten for at ønskede hendelser inntreffer, samt anbefale ytterligere tiltak

Som underlag til konseptvalgutredningen for Helseanalyseplattformen gjennomføres en forenklet 

risiko- og sårbarhetsanalyse. Analysen gjøres per konsept og vil inkludere en kartlegging av 

uønskede hendelser, en risikovurdering av de aktuelle hendelsene og forslag til tiltak for å redusere 

risiko.  
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Helsedataprogrammet vil gjennomføre fire utredninger for å belyse 
personvernkonsekvenser av en fremtidig Helsanalyseplattform og foreslå 
risikoreduserende tiltak

Overordnet risiko- og 

sårbarhetsanalyse

Omfattende risiko- og 

sårbarhetsanalyse

For det konseptet man velger å gå videre med vil det bli gjennomført en fullstendig DPIA.

Som underlag til konseptvalgutredningen for Helseanalyseplattformen gjennomføres en 

personvernkonsekvensutredning per konsept i lys av GDPR. 

Personvern-

konsekvensutredning 

i lys av GDPR

DPIA



Følgende prinsipper ligger til grunn for 
realiseringsstrategien av Helseanalyseplattformen

Side 91

Helseanalyseplattformen skal implementeres stegvis både når det gjelder funksjonalitet og datakilder inn på 

plattformen1

Brukergruppen forskere har førsteprioritet i første versjon av Helseanalyseplattformen2

De store, komplekse løftene knyttet til etablering av Helseanalyseplattformen må tas innen desember 20203

For flere av konseptene vil det måtte gjøres et grunnleggende arbeid med etablering av en dataplattform før 

første versjon av Helseanalyseplattformen kan produksjonsettes4

Nye tjenester knyttet til søknad må dekke et bredt spekter av datakilder også i tidlige versjoner5

Helsedataprogrammet skal som prinsipp ikke bygge ferdige innsikt- og analyseprodukter, men legge til rette for 

dette gjennom enklere tilgang på data (og analyseinfrastruktur)6

7 Helseanalyseplattformen skal kunne realiseres gjennom bruk av skytjenester

8 Vi vil gjenbruke tjenester og infrastrukturer som allerede finnes der det er hensiktsmessig



Innenfor dagens regelverk Forutsetter regelverksutvikling

Potensiell måloppnåelse for Helseanalyseplattformen er 
knyttet til juridisk mulighetsrom

Side 92

Etablering av ny 

forskrift for HAP og 

forskrifts-endringer

Lavt omfang Høyt omfang

Eksisterende hjemmel

Databehandleravtaler
Samtykke

Endring i forskrifter

Ny lov for 

Helseanalyse og 

sekundærbruk

P
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p
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e

Ny lov for 

persontilpasset 

medisin?



https://ehelse.no/helsedataprogrammet

https://ehelse.no/helsedataprogrammet
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Forslag til vedtak

NUIT tar til orientering oppdatert Nasjonal e-helseportefølje for 

2018 og ber Direktoratet for e-helse om å ta med innspill 

fremkommet i møtet i det videre arbeidet.



Sak 5/18
Samfinansiering i 2019

NUIT 14. februar 2018
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Forslag til vedtak

Informasjon om samfinansieringsprosess for 2019 tas til orientering 

og NUIT ber om at innspill fremkommet i møtet tas med videre.



Sak 6/18
Etablering av ny tjenesteleverandør

NUIT 14. februar 2018



Nasjonal tjenesteleverandør og utvikling av direktoratet

Karl Vestli

Direktør Strategidivisjonen



Rapportene om IKT strategi peker på opprettelsen av en 
nasjonal tjenesteleverandør
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... det opprettes en nasjonal 

tjenesteleverandør

… neste steg er å 

utarbeide en detaljert 

etableringsplan.

… dagens nasjonale løsninger 

overføres til fremtidig nasjonal 

tjenesteleverandør 

… bruk av det private markedet 

vektlegges i strategien til 

nasjonal tjenesteleverandør

Rapporten «IKT-organisering i helsesektoren» anbefaler at...



Hvorfor?

Tempo

 Økt gjennomførings-

kraft

 Digitaliseringen 

krever felles løft

Side 101

Rolle

• Direktorat

• Utvikler og forvalter 

av tjenester

Finansiering

• Større fleksibilitet

• Tjenestepriser
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Behov

Spesialist-

helsetjenesten

Kommune-

helsetjenesten

Andre

Leverandør-

marked
Software-

leverandører

Drifts-

leverandører

Andre 

leverandører

Løsningseiere

Samler sektoren  og bestiller HVA som 

skal leveres

Etablering av nasjonal tjenesteleverandør vil også kreve etablering av 

løsningseiere for nasjonale løsninger

Nasjonal tjeneste-leverandør

Profesjonell leverandør/ integrator som 

bestemmer HVORDAN tjenestene skal 

utvikles/ anskaffes



Konseptutvikling (forretningsmodell, finansiering, organisering)

mai

Tidsplan – konseptutviklingen utføres i 3 trinn med forankring i LM, NEHS og HOD 

underveis. Transisjon = veikart for utvikling av TL og «Direktorat 2.0»

103

Medio januar

Plan for etablering og transisjon

Etablering 

januar 2019

Endringsledelse i Direktoratet for eHelse

Endringsledelse i Norsk Helsenett

Gjennomføring

Alt.

konsepter

septemberPåske

Overordnet

konsept
Besluttet

konsept
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Forslag til vedtak

NUIT tar saken til orientering.



Sak 7/18
Orientering fra sektor

NUIT 14. februar 2018



Orientering fra sektor

Helseplattformen

1

2

DigiHelse



DigiHelse - Digitale helsetjenester i kommunesektoren
Vi er i gang

Presentasjon

NUIT 14.02.2018





Side 109

- Gerica

- Profil

- CosDoc

Alle leverandørene av kommunale helse- og 

omsorgssystemer er med

Vi samarbeider og gjenbruker nasjonale 

felleskomponenter

Noen kommuner går foran i å utvikle, prøve ut og 
vinne erfaringer til glede for resten av landet

KS har ansvaret videre for å spre tjenestene og 
følge opp

En felles løsning er laget for alle landets kommuner og 
innbyggere

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6obyC3O7RAhVsApoKHUdHDKMQjRwIBw&url=http://www.itforum-vest.no/forsideartikler/sponsor-av-nettsidene.329.aspx&psig=AFQjCNH_wh7VaisXfc2oqPQZ0cSZFjP_RA&ust=1486032343862501


Vi er i gang i Oslo og Bergen

 Oslo kommune

 Pilotdrift i 4 bydeler fra 03. oktober 2017

 900 meldinger sendt/mottatt

 400 brukere har mottatt eller sendt en melding

 Bergen kommune

 Pilotdrift i Åsane bydel fra slutten av november 2017

 De første meldinger er sendt og mottatt

 Utviklet e-læringkurs på KS Læring

 Øvre Romerike

 Utvikling og testing iht. plan

Side 110

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6obyC3O7RAhVsApoKHUdHDKMQjRwIBw&url=http://www.itforum-vest.no/forsideartikler/sponsor-av-nettsidene.329.aspx&psig=AFQjCNH_wh7VaisXfc2oqPQZ0cSZFjP_RA&ust=1486032343862501


Litt om løsningen

Side 111



De første nasjonale, digitale innbyggertjenestene innenfor 
helse- og omsorgsområdet i norske kommuner!



Endret arbeidsform



Digital støtte til gode helse- og omsorgstjenester



Vi har koblet på flere tjenestetyper

Startet med:

 Hjemmesykepleie og praktisk bistand

Utvidet med

 Psykisk helse

 Avstandsoppfølging

 Hverdagsrehabilitering

 Rask psykisk helsehjelp 

 Frisklivssentral

 Kreftkoordinator

 Hukommelsesteam

 Demenssenter

 Ergoterapi og fysioterapi

 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder
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Hva skjer videre?

Side 116



Overordnet plan for nasjonalt prosjekt

117

2016 2017 2018-2021

Design - totalløsning
Utvikling helsenorge + 

EPJ Gerica/Oslo

Nasjonal 

Innføring

Prosjekt Forvaltning &

Innføring

Andre halvår Første halvår Andre halvår

Utvikling EPJ 

Visma/Bergen

Pilot - Øvre 

Romerike

Utvikling EPJ 

Acos/ØR

Første halvår Andre halvår

2018

Utvidet 

utprøving

Pilot 

Oslo/Bergen
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Innbyggere 

Tjenestemottakere og pårørende 

Tjeneste i kommune

Ansatte og ledere

Brosjyre

Informere om tilbud 

og motivere til bruk

«Landingsside» 

helsenorge.no

Forklare bruk, gi 

informasjon om 

hvorfor

«Anbefalt bruk»

Bakgrunn og formål

Hvordan fungerer helheten

Arbeidsmetode

Brukermanual per EPJ

«Klikkologi»

Interne rutiner per kommune

Frister, roller, prosess etc.

Produkter for innføring

Film

E-læring

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3_ozdxu_VAhXCdpoKHY6XCIsQjRwIBw&url=http://www.freepik.com/free-icon/triptych-brochure_737886.htm&psig=AFQjCNHPKpUm9d3FE_PHUQ425HnjJ3KJ9g&ust=1503653132918278
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjtgLrqy-_VAhUiDJoKHZbICssQjRwIBw&url=http://www.freepik.com/free-icon/powerpoint-file-symbol_748432.htm&psig=AFQjCNGzOdGf-l1yWjc7Pmm6CPEWYxctIg&ust=1503654536842941
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjvvcCWzO_VAhVhDJoKHcy9CL0QjRwIBw&url=https://thenounproject.com/term/checklist/76863/&psig=AFQjCNHWfrk3deie4422NU-onLEBwjN2Bw&ust=1503654633933214
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCpZbYzO_VAhWMF5oKHdJyDw0QjRwIBw&url=http://www.istockphoto.com/illustrations/instruction-manual&psig=AFQjCNG9kFJ2gD_zZ4g2fU-z-taiT_OvHQ&ust=1503654755902305
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjao4qozu_VAhWrNpoKHZMLDtcQjRwIBw&url=https://www.iconexperience.com/o_collection/icons/?icon%3Dfilm&psig=AFQjCNFhFIdOEpUQoUhpTUF8s_6pHnkFdg&ust=1503655209228263
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihrcXQzu_VAhVhJ5oKHfHOD_EQjRwIBw&url=https://thenounproject.com/term/e-book/&psig=AFQjCNHvZfWnKl8qSpMxTrQ0HuBLmkSFmw&ust=1503655288965777


Gjennomføring Fase 1 – Digitale helsetjenester i kommunesektoren

Status – nye kommuner pr. 07.02.2018
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 Oslo kommune
 Private tjenesteleverandører – januar 2018
 Resterende bydeler – fra februar 2018

 Bergen kommune
 Resterende bydeler
 Regionalt samarbeid – kommunene rundt 

Bergen
 Fjell, Sund og Øygarden/Radøy og Meland
 Lindås/Os
 Askøy/Fusa

 Kommet langt i planleggingen
 Drammen kommune
 Fredrikstad kommune
 Asker kommune
 Bærum kommune
 Sandnes kommune

 I prosess

 Bodø kommune

 Stavanger kommune

 Tromsø kommune

 Kristiansand kommune

 Horten kommune

 Trondheim kommune

 Interessert

 Arendal kommune

 Værnes-regionen

 Lillehammer + nabokommuner



KS tar ansvar for nasjonal innføring og 
samordning fra høsten 2018



Samarbeid med alle 
involverte parter 

Forvaltning av avtaler

Oppfølging av bruk og 
hendelser i løsningen

Kommunikasjon om 
løsningen Samarbeid med 

leverandører

Medvirkning i forvaltning av 
plattformen og tjenestene 

for kommunene

KS sin rolle i 
forvaltning er 

SAMORDNING

KS tar ansvar for nasjonal utbredelse og 

samordning for løsningen

Brukerråd

Koordinerer endringsbehov



Orientering fra sektor

Helseplattformen

1

2

DigiHelse



Per Olav Skjesol 

NUIT 

14.02.2018



Helseplattformen

o For første gang etableres en felles journalløsning for hele helsetjenesten

o Midt-Norge er regional utprøvingsarena for det nasjonale målbildet
“Én innbygger – én journal”. 

o Eiere er Helse Midt-Norge og Trondheim kommune. 
Alle kommuner i Midt-Norge er med gjennom opsjonsavtaler

o Anskaffelsen bygger på bred helsefaglig involvering
fra alle områder i helsetjenesten

o Konkurransepreget dialog pågår, to leverandører gjenstår, 
og kontrakt med én leverandør skrives tidlig i 2019



Helseplattformen:
Én felles løsning med pasientens journal i sentrum 

Kommunale 
institusjoner

Kommunal 
helsetjeneste

Fastlegen

Spesialist-
helsetjenesten

Pasienten skal også ha en mer aktiv rolle selv 
til f.eks. egenregistrering, timeavtaler og innsyn i journalen



Hva skal vi oppnå? (Effektmål)

o Bedre behandlingskvalitet – færre pasientskader

o Mindre dobbeltarbeid – data legges inn én gang

o Bedre datagrunnlag for forskning og innovasjon

o Styringsverktøy for bedre ressursbruk

o Beslutningsstøtte – redusere variasjon  

o Bedre samhandling kommune – sykehus - fastlege

o Se hele pasienten – helhetlig vurdering 

o Lettere innsyn i egen journal

o Myndiggjøre pasienten – bo lengre i eget hjem



I takt med nasjonale føringer og kommunale behov

o Digitalisering av arbeidsprosesser

o Bedre sammenheng i pasientforløp

o Bedre bruk av helsedata

o Helsehjelp på nye måter

o Felles grunnlag for digitale tjenester

o Nasjonal styring av e-helse og økt 

gjennomføring

o Realisering av det nasjonale 

målbildet for «Én innbygger – én 

journal»

Kilde: Direktoratet for e-helse



Helseplattformens overordnede tidslinje

Forberede 
dialog

Planlegging og prekvalifikasjonsfase

Anskaffelse

2015 2016

Dialogfase

Tilbuds-
/evaluerings-

fase

Kontrakts-
inngåelse

20192017 2018

Versjoner av
konkurransegrunnlag

Prekvalifisering 

29. august 2016
Konkurransen ble 

kunngjort

24. november 2016
Programstyret vedtok 

prekvalifisering to 

2. februar 2017
Prekvalifiserte

leverandører mottok 
første versjon av 

konkurransegrunnlaget to 

3. mai 2017
Frist for første versjon av 

leverandørenes tilbud

7. juli 2017
Frist for leverandørenes 

reviderte tilbud

11. oktober 2017
Beslutning nedvalg

dialogfase 0

17. januar 2018
1) Beslutning nedvalg

dialogfase 1
2) Konkurransegrunnlag 

v/2.0 sendes ut

Ca. 20. juni 2018
0.99 versjon av 

konkurransegrunnlag som 
grunnlag for prøvetilbud

Ca. 1. september 2018
Endelig 

konkurransegrunnlag 
sendes ut til 

leverandørene 

Referanse-
besøk



Status i programmet

o Konkurransegrunnlag med 
kravspesifikasjon ble oversendt 
prekvalifiserte leverandører i 
februar 2017

o Dokumentene er tilgjengelige på 
Helseplattformens nettside

o Tilbud fra fire leverandører 
3. mai 2017

o Etter nedvalg 11.10.2017 og 
17.01.2018 konkurrer nå to 
internasjonale leverandørselskap 
om oppdraget (alfabetisk 
rekkefølge):

Cerner

Epic

o Dialog fortsetter med disse i tråd 
med programmets fremdriftsplan

http://www.helse-midt.no/helseplattformen


Utviklingen i nasjonale avklaringsbehov
BRUTTOLISTEN HØSTEN 2016

o Kjernejournal

o Pasientportal - Helsenorge

o Personlig helsearkiv (PHA)

o Individuell plan 

o Felles legemiddelliste/ Pasientens 
legemiddelliste

o Lukket legemiddelsløyfe

o FEST

o ESB tjenestebuss 

o Kodeverk og terminologi

o Informasjonsmodell og grunndata

o Velferdsteknologi

o Registre - Virksomhetsrapportering

o Ny rapportering - kvalitetsregistre

o Sekundærbruk av data

o Autentisering og sikkerhet

o Nasjonal IAM-løsning

o Detaljnivå for tilgangsstyring

o Personvernforordningen

o Personvernrettigheter mellom 12 og 16 år

o Klinisk kunnskap- og beslutningsstøtte

o Kommunale behov og saksbehandling

NETTOLISTEN VÅREN 2018
oPasientportal - Helsenorge
o Legemidler - SFM/LLS/FEST
oKodeverk og terminologi

o Informasjonsmodell og grunndata
oKlinisk kunnskap- og 

beslutningsstøtte
oPasientrettet saksbehandling

oGrunnmur



Standardisering på ulike nivå

• Arbeidsprosesser og pasientforløp 

• Strukturert journal og kunnskap
• Masterdata , Kodeverk, Standarder 

• Helseplattformen (Beslutningsstøtte, 
Personlig medisin, Befolkningsutvikling)

• MTU, Velferdsteknologi, Mobilitet, 
Driftsplattform

Kommuner i Midt Norge Helse Midt Norge



Behovet for strukturerte data

En komplett strukturert journal har behov for et 6 sifferet antall termer og koder



Gjenbruk av informasjon samlet

o Den samme informasjonen som er underlag for beslutningsstøtte og 
informasjonsdeling som samles inn som integrert del av 
pasientforløpet må tilgjengeligjøres for sekundærbruk

o Informasjon fra:
• Kommunikasjon mellom aktører

• Utførte undersøkelser

• Utførte behandlinger

• Annet

o Viktig å skape felles språk mellom nivå 
• Strukturerte data  og kodeverk bidrar til det. 



Pasientforløp styrt av behandlingsplan maler

o Behandlingsplan maler (clinical pathways) konfigureres for pasientforløpene av 
prosjektet i innføringsfase

o Stor grad av sammenheng mellom pasientforløp og helseregister
o Malene utformes slik at de inneholder anbefalte steg og hvilken informasjon som 

bør samles inn på hvert steg og av hvem.
• Informasjon som ledd i diagnostiseringsprosessen
• Grunnlag for beslutningsstøtte
• Grunnlag for prosesstøtte
• Informasjon til helseregistrene

o Informasjon samles også inn gjennom integrasjoner



Standardisering helse- og kvalitetsregister

o Kommune og stat rapporterer samme type opplysninger med samme informasjon
• NPR og IPLOS bør bli likere og kobles til felles pasientforløp

• Rapportere kontakter knyttet sammen til forløp

o Helse- og kvalitetsregistre
• Standardisere på samme kodeverk

• Variabler og alternativer som i dag er nesten like bør standardiseres (eks. røykestatus; ja/nei i et register, 
ja/nei/aldri i et annet register)

• Demografiske data bør rapporteres likt i alle register og innhenting automatiseres i den grad det er mulig

o Ved kartleggingen ble det funnet 9560 separate variabler, og 4964 av disse er 
definert som unike variabler. (Resten overlapper men ulike koder)

o Basert på 12 av 16 sentrale (lovbestemte) helseregistre, og 38 av 54 medisinske 
kvalitetsregistre, utført av Nasjonalt helseregisterprosjekt, april 2017

o Forenkling og harmonisering vil forenkle arbeidet med konfigurering av 
behandlingsforløpene med tilhørende datainnsamlingsskjema



Øvrige sentrale tema for avklaring

o Informasjonssikkerhet

o Databehandleransvar 

o Nasjonal tjenesteleverandør



Spørsmål? 

Takk for oppmerksomheten
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Forslag til vedtak

NUIT tar informasjon til orientering.
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