
 

side 1 

 Møte i NUIT 

Møte 3/2018 

Dato 21.11.18  

Tid 10:00 – 15.00  

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

Medlemmer Christine Bergland (Direktoratet for e-helse) 
Ole Johan Kvan (Helse Sør-Øst RHF)  
Ulf Sigurdsen (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) 
Halvar F. Bergby (Kreftforeningen) 
Jan-Arild Lyngstad (Helsedirektoratet) 

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

Observatører 
 

Tor Eid (Helse- og omsorgsdepartementet) 
Ola Stenseth (Norsk Helsenett) 
Jan Erik Olsen (NIKT) 

 

 

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-prosjekt i RHF 

Orientering 

27/18 Orientering fra sektoren – KS sin styringsmodell  

28/18 Eventuelt  

 
 

Sak Tema Sakstype 

18/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden  Godkjenning 

 Forslag til vedtak: 
NUIT godkjenner innkalling og dagsorden. 

Ingen vedlegg 

19/18 Godkjenning av referat  Godkjenning 

 Forslag til vedtak: 
NUIT godkjenner referat fra møtet 30.mai 2018. 

Vedlegg 1:  
Referat fra møtet 
30.mai 2018. 

20/18 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering 

 Direktoratet for e-helse orienterer om aktuelle saker.  Ingen vedlegg 

 Forslag til vedtak:  
NUIT tar sakene til orientering.  

 

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



 

side 2 

 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2019 – 2022 er helse- og 
omsorgssektorens felles strategiske plan for IKT og digitalisering. 
I handlingsplanen presenteres nødvendig innsats for å realisere 
det strategiske målbildet i Nasjonal e-helsestrategi 2017 – 2022. 
Det er ønskelig at utvalget stiller seg bak handlingsplanen før 
videre behandling i Nasjonalt e-helsestyre. 
  
Saksunderlag vil bli sendt ut onsdag 14 november. Grunnet noe 
kort tid fra utsendelse av underlag til behandling i NUIT, legges 
det fram to forslag til vedtak. 
 

Vedlegg 8: 
Toppnotat 
 
Vedlegg 8A: 
Nasjonal 
handlingsplan for e-
helse 2019 – 2022 

 Forslag til vedtak: 
Alternativ 1:  
Utvalget tilslutter seg handlingsplanen og ber om at innspill 
fremkommet i møtet innarbeides før videre behandling i 
Nasjonalt e-helsestyre.  
 
Alternativ 2:  
Utvalget tar handlingsplanen til orientering og ber om at innspill 
fremkommet i møtet innarbeides før videre behandling i 
Nasjonalt e-helsestyre. 
 

 

22/18 Nasjonal e-helseportefølje 2019 Tilslutning 

  Hensikt med saken: 

1. Orientere NUIT om status for pågående portefølje.  

2. NUIT tilslutter seg definering av Nasjonal e-helseportefølje 
2019.  

3. NUIT gir innspill til risiko og sentrale utfordringer.  

Vedlegg 2: 
Toppnotat 
 
Vedlegg 2A: 
Statusrapport 
nasjonal e-
helseportefølje 2018 
 
Vedlegg 2B: Nasjonal 
e-helseportefølje 
2019 (exceloversikt) 

 Forslag til 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 

Orientering 

 Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse vil orientere om 
status og tilnærming til arbeidet med tilleggsoppdraget for 
medisinsk avstandsoppfølging.  

Vedlegg 3: 
Toppnotat 

 Forslag til 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 Orientering 

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

Vedlegg 4: 
Toppnotat 
 
Vedlegg 4A:  
Felles plan for EPJ 
(rapport) 
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 Forslag til vedtak: 
NUIT tar saken til orientering.  
 

 

25/18 Plan for utvikling av felles grunnmur Drøfting 

 Direktoratet for e-helse ønsker å informere NUIT om status i 
arbeidet med plan for videre utvikling av felles grunnmur. Det vil 
tydeliggjøres hva det ønskes tilslutning til fra sektoren, og 
prosessen for dette. 
 
Videre vil vi presentere innspill fra NUFA om nyttevirkninger for 
grunnmuren, og ønsker at NUIT drøfter disse.  
 

Vedlegg 5: 
Toppnotat 

 Forslag til vedtak: 
NUIT tar saken til etterretning og ber Direktoratet for e-helse ta 
med innspill framkommet i møtet i det videre arbeidet 
 

 

26/18 Veikart og planer for e-helsestandarder Orientering 

 Direktoratet for e-helse ønsker å orientere om arbeidet med 
veikart og planer for e-helsestandarder.  
 
Veikart og planer for e-helsestandarder skal bidra til større 
planmessig forutsigbarhet for virksomheter og leverandører, og 
understøtte helhetlig samhandling på tvers av standarder, 
arkitektur og kodeverk som en del av felles grunnmur for digitale 
tjenester. 
 

Vedlegg 6:  
Toppnotat 
 
Vedlegg 6A:  
Veikart og planer for 
e-helsestandarder 
2018-2022 (rapport) 

 Forslag til vedtak: 
NUIT ber om at innspill fremkommet i møtet tas med i det videre 
arbeidet med Veikart og planer for e-helsestandarder.  

 

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

Orientering 

 Helse Midt-Norge RHF ble i foretaksmøtet 16. januar 2018 gitt 
oppdrag om å lede arbeidet med å utarbeide en veileder for 
tidligfaseplanlegging i IKT-prosjekter for RHF-ene. Helse Midt-
Norge vil i møte presentere bakgrunn for oppdraget samt ha en 
gjennomgang av veilederen. Det er ønskelig med innspill på 
vedlagt versjon av veilederen, slik at dette kan ivaretas før 
endelig versjon skal godkjennes. 
 

Vedlegg 9: 
Toppnotat 
 
Vedlegg 9A: 
Veileder for 
tidligfaseplanlegging 
- IKT-prosjekter  

 Forslag til vedtak:  
NUIT tar saken til orientering 

 

27/18 Orientering fra sektoren – KS sin styringsmodell Orientering 

 Hensikten med saken er å informere om modellen for styring og 
organisering av digitaliseringsarbeidet i kommunal sektor.  
 

Vedlegg 7: 
Toppnotat 

 Forslag til vedtak:  
NUIT tar saken til orientering. 

 

28/18 Eventuelt  

 
 
 
Vedlegg 1: Referat fra NUIT-møte 30.05.18 
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Vedlegg 2: Toppnotat Nasjonal e-helseportefølje 2019 
Vedlegg 2A: Statusrapport nasjonal e-helseportefølje 2018 
Vedlegg 2B: Nasjonal e-helseportefølje 2019 (exceloversikt) 
Vedlegg 3: Toppnotat Nasjonal helse- og sykehusplan 
Vedlegg 4: Toppnotat Felles plan for EPJ i RHF-ene 
Vedlegg 4A: Felles plan for EPJ (rapport) 
Vedlegg 5: Toppnotat Plan for utvikling av felles grunnmur 
Vedlegg 6: Toppnotat Veikart og planer for e-helsestandarder 
Vedlegg 6A: Veikart og planer for e-helsestandarder 2018-2022 (rapport) 
Vedlegg 7: Toppnotat KS sin styringsmodell 
Vedlegg 8: Toppnotat Nasjonal handlingsplan for e-helse 2019-2022 
Vedlegg 8A: Nasjonal handlingsplan for e-helse 2019 – 2022 
Vedlegg 9: Toppnotat Veileder for tidligfaseplanlegging av IKT-prosjekter 
Vedlegg 9A: Veileder for tidligfaseplanlegging av store IKT-prosjekt i RHF 
 



 NUIT 
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Nasjonal handlingsplan for e-helse 2019 – 2022 (0.8 versjon) 

Forslag til vedtak 

Alternativ 1: Utvalget tilslutter seg handlingsplanen og ber om at innspill fremkommet i møtet innarbeides 
før videre behandling i Nasjonalt e-helsestyre.  
 
Alternativ 2: Utvalget tar handlingsplanen til orientering og ber om at innspill fremkommet i møtet 

innarbeides før videre behandling i Nasjonalt e-helsestyre.  

 

Hensikt med saken 

Nasjonal handlingsplan for e-helse 2019 – 2022 er helse- og omsorgssektorens felles strategiske plan for 
IKT og digitalisering.   

I handlingsplanen presenteres nødvendig innsats for å realisere det strategiske målbildet i Nasjonal e-
helsestrategi 2017 – 2022. Handlingsplanen består av 14 innsatsområder underlagt de seks strategiske 
satsingsområdene i strategien. Strategiprosessen vil årlig vurdere hvorvidt det er behov for å revidere 
handlingsplanen.  

Bakgrunn 

Direktoratet for e-helse har fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å sammen med sektoren 
utarbeide forslag til handlingsplan for perioden frem til 2022. Forslaget er utarbeidet basert på samarbeid 
med interne miljøer i Direktoratet og gjennom dialogmøter med NUIT- og NUFA-representantene. 

 

Vedtak på tilsluttende saker 

Sak Tema  Vedtaksformulering 

NR/ÅÅ   

…   

 

Til 

Dato 

Saksnummer 

Type 

Møte 3/18 

21.11.2018 

21/18 

Orientering / tilslutning 

 

Fra 

Saksbehandler 

 

Karl Vestli 

Irene Olaussen 

 

Vedlegg 8 
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NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR  
E-HELSE 2019 – 2022 (0.8 versjon) 
 
 
 
Felles handlingsplan for helse- og omsorgssektoren  

Vedlegg 8A 
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OM DOKUMENTET 
 
 
Direktoratet for e-helse har fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å utarbeide 
forslag til handlingsplan for perioden frem til 2022. Handlingsplanen skal følge opp vedtatt 
politikk og gi en samlet fremstilling av pågående og prioriterte innsatsområder av nasjonal 
betydning. Handlingsplanen skal bidra til forutsigbar IKT-utvikling gjennom strategisk styring og 
nasjonal samordning på e-helseområdet i hele helse- og omsorgssektoren.  
 
I tråd med oppdraget er handlingsplanen utarbeidet av Direktoratet for e-helse i samarbeid med 
aktørene i den nasjonale styringsmodellen for e-helse. Hensikten med dokumentet er å samle 
aktørene til felles innsats om prioriterte områder som bidrar til å realisere den vedtatte 
strategiske retningen for e-helseutviklingen som beskrevet i Nasjonal e-helsestrategi 2017 – 
2022.  

https://ehelse.no/Documents/Nasjonal%20e-helsestrategi%20og%20handlingsplan/Nasjonal%20e-helsestrategi%202017-2022%20(PDF).pdf
https://ehelse.no/Documents/Nasjonal%20e-helsestrategi%20og%20handlingsplan/Nasjonal%20e-helsestrategi%202017-2022%20(PDF).pdf
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NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR E-HELSE 2019 – 2022 
 
 
Nasjonal handlingsplan for e-helse 2019 – 2022 er helse- og omsorgssektorens felles 
strategiske plan for IKT og digitalisering.  
 
Handlingsplanen beskriver innsatsen som er nødvendig for å realisere Nasjonal e-helsestrategi 
2017 – 2022. Strategien ble lansert i 2017 og følger opp regjeringens mål for IKT-utviklingen i 
helse- og omsorgssektoren slik beskrevet i Meld. St. 9 (2012-2013) Én innbygger – én journal. 
 
Sentralt i både strategi og handlingsplan står visjonen om å digitalisere helse- og 
omsorgstjenesten slik at den oppleves enklere, bedre og mer helhetlig for innbyggerne. 
 
Handlingsplanen består av 14 innsatsområder underlagt strategiens seks strategiske 
satsingsområder. Planen skal fungere som et samlende og veiledende redskap for aktørene i 
helse- og omsorgssektoren når de skal planlegge og gjennomføre egne og felles e-helsetiltak. 
Prioritering og oppfølging av konkrete tiltak vil skje gjennom arbeidet med den Nasjonale e-
helseporteføljen. Med utgangspunkt i aktivitet i porteføljen vil det bli gjort en kontinuerlig 
vurdering av strategisk måloppnåelse.  
 
Handlingsplanen vil bli oppdatert i tråd med endrede rammebetingelser, herunder ny kunnskap 
og nye beslutninger. Innsatsen som igangsettes og resultatene som oppnås avhenger blant 
annet av finansiering og styringsvirkemidler. 
 
Flere mål gjelder utover perioden, og aktivitet vil bli igangsatt, men ikke sluttført, i løpet av 
planperioden.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
For mer informasjon om Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan besøk 
https://ehelse.no/Strategi.  

  

https://ehelse.no/Strategi
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Digitalisering av arbeidsprosesser 
 
Gjennom den pågående moderniseringen av helse- og omsorgssektorens journalsystemer tas 
viktige skritt i retning av én gjennomgående journal og samhandlingsløsning for hele helse- og 
omsorgstjenesten. IKT-systemene skal være tilpasset helsepersonellets mange arbeidsmåter. 
Med utgangspunkt i strukturerte data skal løsningene tilby funksjoner for planlegging, prosess- 
og beslutningsstøtte der oppdatert medisinsk og helsefaglig kunnskap anvendes direkte for å 
støtte pasientbehandling.  
 
Det strategiske satsingsområdet "Digitalisering av arbeidsprosesser" består av følgende 
innsatsområder: 

• 1.1 Modernisere journal- og samhandlingsløsninger. 

• 1.2 Digitalisere legemiddelkjeden innenfor hver virksomhet. 
 
 
Innsatsområde 1.1 Modernisere journal- og samhandlingsløsninger   
Sektorens IKT-systemer er avgjørende for at aktørenesevne til å ivareta sitt sørge-for ansvar. 
IKT-systemene skal bidra til at virksomheten kan yte forsvarlig helsehjelp samtidig som 
helsepersonells dokumentasjonsplikt blir ivaretatt. Helsepersonell har et stort behov for enklere 
og sikrere tilgang til pasientinformasjon slik at innbygger ikke utsettes for unødvendig 
helsemessig risiko eller påføres skader som burde vært unngått. Innbygger har behov for å møte 
en helsetjeneste som opptrer helhetlig og koordinert, og en mer samordnet offentlig sektor. 
Løsningene som innføres må tilgjengeliggjøre informasjon for kvalitetsforbedring, styring, 
helseanalyse og forskning. 
 
Digitalisering og teknologi er viktige virkemidler for å tilrettelegge for helhetlige og 
sammenhengende pasientforløp. Pasientadministrative systemer (PAS) og elektroniske 
pasientjournaler (EPJ) skal sammen med nasjonale samhandlingsløsninger for helse- og 
omsorgssektoren utvikles i retning av én gjennomgående IKT-løsning for hele helse- og 
omsorgstjenesten. Dette er et langsiktig mål og innebærer store organisatoriske og tekniske 
endringer for sektoren.  
 
Mål for innsatsområdet 

• Moderniseringen av sektorens EPJ-systemer vil gi innbygger et samlet bilde av egen 
journal med tilgang til egne helseopplysninger og møter en helse- og omsorgstjeneste 
som er mer forberedt og koordinert. Dette skal gi innbygger mulighet til å være aktiv i 
prosesser og beslutninger om egen helse og omsorg og ivareta sine 
personvernrettigheter. 

 Helsepersonell får tilgang til riktig informasjon, og bedre og mer brukervennlig 
arbeidsverktøy som støtter ytelsen av helsehjelp. Det gjør at helsepersonell sparer tid, 
har bedre tilgang til oppdatert og relevant informasjon, og bedre støtte til å følge beste 
praksis.  

 Med innføringen av helhetlige digitale samhandlingsløsninger blir samhandling mellom 
kommunale helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten vesentlig forbedret, 
og samhandling med andre statlige og kommunale tjenester blir bedre tilrettelagt.  

 Virksomheter og kommuner få bedre tilgang til data om sine tjenester og kan legge til 
rette for mer kunnskapsbasert styring og utvikling av tjenestene. 
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Planlagt aktivitet for perioden 2019 – 2022  
Strategi for den samlede gjennomføringen av innsatsområdet er beskrevet i Veikart for Én 
innbygger – én journal gjennom tre langsiktige og parallelle tiltak: 
 

 Fullføre anskaffelse og starte innføring av en ny IKT-plattform for helse- og 
omsorgstjenesten i Midt-Norge gjennom programmet Helseplattformen. 

 Videreutvikle eksisterende journalløsninger i Helse Nord RHF, Helse Vest RHF og Helse 
Sør-Øst RHF, og fullføre innføringen av elektroniske kurveløsninger.  

 Etablere helhetlig og felles journal- og samhandlingsløsning for kommunal helse- og 
omsorgstjeneste.  

 
Det siste tiltaket innebærer både en samlet nasjonal løsning for samhandling og en felles 
kommunal pasientjournal. Kommunenes behov for bedre arbeidsverktøy og bedre samhandling 
er stort i dag og forsterkes ytterligere i årene som kommer som følge av demografisk utvikling 
og mål om økt ansvarsoverføring til kommunene. Det anbefalte tiltaket skal gi personell i 
kommunal helse- og omsorgstjeneste brukertilpassede og mer effektive løsninger for tildeling, 
administrasjon, ytelse og dokumentasjon av helsehjelp. Tiltaket inkluderer helhetlig løsning for 
samhandling for hele helsetjenesten og med andre kommunale og statlige tjenesteområder.  
 
Gjennomføringen av de tre tiltakene representerer en vesentlig forenkling av dagens 
kompliserte systemlandskap. Arbeidet som er igangsatt vil strekke seg utover denne 
strategiperioden, men på sikt bidra til å realisere sentrale mål for e-helseutviklingen. 
 
 
Innsatsområde 1.2 Digitalisere legemiddelkjeden innenfor hver virksomhet 
For å sikre at helsepersonell til enhver tid har riktig legemiddelopplysninger må 
legemiddelkjeden digitaliseres. Elektroniske kurve- og medikasjonsløsninger i sykehus og 
funksjonalitet for å dokumentere legemiddelopplysninger i kommunal helse- og 
omsorgstjeneste vil gi helsepersonell en samlet oversikt over pasientens legemiddelbruk innad i 
den enkelte virksomhet. Digitalisering muliggjør samhandling rundt legemiddelopplysningene og 
er nødvendig for å bedre kvaliteten i legemiddelbehandlingen, for at opplysningene blir riktige 
på tvers av helse- og omsorgssektoren og for å ivareta pasientsikkerheten på en god måte.  
 
Erfaring har vist at digitalisering av legemiddelopplysninger og dertil tilhørende funksjonalitet er 
krevende å innføre. Mye arbeid gjenstår fortsatt. RHFene har anskaffet elektroniske 
kurvesystemer med dekkende funksjonalitet for legemidler, men systemene er ikke tatt i bruk 
ved store deler av helseforetakene. Informasjon om legemiddelbehandlingen må være 
tilgjengelig der helsepersonellet utfører arbeidet, og kunne koordineres mellom kurve, 
pasientjournal og spesialiserte fagsystemer. I kommunene blir pasientjournalen benyttet i 
stedet for egne kurvesystemer, men funksjonaliteten for legemiddelbehandling er ikke 
dekkende og brukes i varierende grad.  
 
Det er et stort uforløst potensial i å implementere digital beslutningsstøtte for å understøtte 
helsepersonell i avgjørelser om utredning, pleie og behandling. Utviklingen på området går for 
sakte. Det er store udekkede behov rundt det å implementere oppdaterte retningslinjer 
tilpasset lokal klinisk praksis, også på legemiddelområdet.  
 
Mål for innsatsområdet 

• Helsepersonell jobber digitalt med legemiddelopplysninger i egen virksomhet og har 
tilgang til digital beslutningsstøtte. Det bidrar til å redusere feil ved forordning og 
oppfølging av legemidler, og styrker pasientsikkerheten. 
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Planlagt aktivitet for perioden 2019 – 2022  

• Helseregioner som ikke har innført elektronisk kurve på alle helseforetak forsetter dette 
etter regional plan, og implementerer samtidig legemiddelforordning og -
administrasjon. Kliniske IKT-systemer som inneholder informasjon om pasientens 
legemiddelbehandling integreres på en slik måte at pasientens plan for 
legemiddelbehandling er komplett. 

• NB! Det er gjort en avtale med KS om at en til møtet NUIT møtet spiller inn hvilke 
aktiviteter som skal fremgå som del av innsatsen fra kommunal sektor.  
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Bedre sammenheng i pasientforløp 
 
Det er godt dokumentert at det er i overgangene mellom behandlingsinstanser at risikoen for 
svikt i pasientforløpene er størst. Det gir grobunn for en forverring i pasientens helsesituasjon. 
Felles IKT-løsninger, som beskrevet i målbildet for Én innbygger - én journal, vil i økende grad 
bidra til å understøtte mer helhetlige og sammenhengende pasientforløp. I strategiperioden vil 
imidlertid integrasjon mellom virksomhetenes IKT-systemer og bruk av eksisterende nasjonale 
løsninger fortsatt være det viktigste grunnlaget for å kunne dele helseopplysninger og planlegge 
og koordinere behandling og forløp mellom virksomheter.  
 
Det strategiske satsingsområdet "Bedre sammenheng i pasientforløp" består av følgende 
innsatsområder: 

• 2.1 Sikre planlegging og kontinuitet i ansvarsoverganger. 

• 2.2 Dele oppdaterte legemiddelopplysninger. 
 
 
Innsatsområde 2.1 Sikre planlegging og kontinuitet i ansvarsoverganger  
Sterkere pasientrettigheter og økt valgfrihet for innbyggere, økt spesialisering og 
funksjonsfordeling innebærer at pasientene oftere enn før beveger seg mellom forskjellige 
enheter og forvaltningsnivåer i helse- og omsorgstjenesten. Brudd eller feil i registreringskjeden 
kan resultere i at pasientene ikke får den helsehjelpen de har behov for og krav på.  
 
Pasienter og pårørende vil kunne tilføre viktig kunnskap og erfaring i planleggingen av 
pasientforløp. Løsninger som utvikles må ta hensyn til at innbyggeren ikke bare er en pasient 
eller pårørende. Løsninger som setter innbyggeren i stand til å ta del i planlegging av effektive 
forløp vil gjøre det enklere å kombinere rollen som pasient eller pårørende med andre oppgaver 
i yrkes- og familielivet.      
 
En sammenhengende, digital pasientadministrasjon er nødvendig for å kunne planlegge 
behandling og unngå brudd og mangelfull oppfølging i pasientforløpet, avtalespesialister 
inkludert.  
 
I dag brukes meldingsutveksling for å overføre informasjon i planlagte ansvarsoverganger ved 
hjelp av henvisninger og epikriser. Imidlertid har helsepersonell også behov for å gjøre 
avklaringer og rådføre seg på tvers av organisasjoner i en mer dialogbasert form. 
 
Ved akuttinnleggelser eller øyeblikkelig hjelp til kronisk syke pasienter, vil det være viktig at 
helsepersonell har tilgang til opplysninger om pågående helsehjelp og relevant sykdomshistorie. 
For å få raskere tilgang til de nødvendige helseopplysningene trenger helsepersonell tilgang til 
kritisk informasjon og å kunne gjøre oppslag i andre virksomheters pasientjournaler. 
I strategiperioden er det behov for å videreføre digitaliseringen av ansvarsoverganger og gi 
helsepersonell nye verktøy for å planlegge og ha dialog om behandling. 
 
Mål for innsatsområdet 

 Henvisning, saksbehandling og henvisningssvar skjer i en sammenhengende digital 
arbeidsprosess. Det gir bedre sammenheng i den administrative oppfølgingen av 
helsehjelp og pasienten får rett behandling til rett tid.  

 Pasienter og pårørende med samtykke har innsyn i egne helseopplysninger, og kan ta 
del i administrasjon av forløp. Dette bidrar til mer effektiv planlegging av pasientforløp, 
og gir innbyggeren større mulighet til å være en informert og aktiv del av behandlingen.  
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 Helsepersonell kan raskt, enkelt og sikkert gjøre nødvendige oppslag i 
pasientopplysninger fra andre behandlingssteder. Verktøy for digital dialog mellom ulike 
tjenesteytere i et forløp er på plass. Dette for å unngå feil, kunne gjenbruke prøvesvar 
og sikre raskere helsefaglige beslutninger.  

 
Planlagt aktivitet for perioden 2019 – 2022  

• Innføre data- og dokumentdeling basert på nasjonal referansearkitektur for e-helse.  

• Løsninger som setter pasient og pårørende i stand til å ta aktiv del i administrasjon og 
planlegging av forløp videreutvikles.  

• Ulike former for digital dialog og digitale verktøy for felles planlegging av pasientforløp 
er under utprøvning. Med mer dynamiske verktøy for kommunikasjon på tvers av 
omsorgsnivå får en raskt gjort helsefaglige avklaringer og lagt planer for helhetlige 
pasientforløp. 

 
 
Innsatsområde 2.2 Dele oppdaterte legemiddelopplysninger 
Brukt riktig er legemidler med på å bedre helse, livskvalitet og leveutsikter til mange pasienter, 
men brukt eller håndtert feil er legemidler en av de vanligste årsakene til pasientskader. 
Risikoen for alvorlige legemiddelfeil er særlig stor i overgangene mellom tjenestenivåer. Det 
gjelder også mellom organisatoriske enheter innad i kommunal helse- og omsorgstjeneste. 
Risikoen for feil øker også når en pasient bruker flere legemidler, og når flere helsepersonell på 
ulike nivå er involvert i legemiddelbehandlingen. 
 
En hovedutfordring på legemiddelfeltet er at det ikke eksisterer en felles sanntids oversikt på 
over hvilke legemidler en pasient bruker. En slik felles liste med oppdatert 
legemiddelinformasjon er et viktig virkemiddel i arbeidet med å forbedre pasientsikkerhet, i 
tillegg til bedre utnyttelse av kapasitet og ressurser, redusert forbruk av helsetjenester og 
reduserte legemiddelutgifter.  
 
Mål for innsatsområdet 

• Helsepersonell med tjenstlig behov har til enhver tid oversikt over pasientens 
legemiddelopplysninger. Dette bidrar til økt pasientsikkerhet og effektivitet i 
helsetjenesten. 

• Helsepersonell med tjenstlig behov har mulighet til å strukturere og sammenstille siste 
sentral legemiddelliste med legemiddellisten i egen virksomhet, noe som gir økt kvalitet 
ved forskrivning av nye legemidler. 

• Innbygger har digital tilgang til legemiddelopplysninger, noe som fører til høyere grad av 
etterlevelse. 

 
Planlagt aktivitet for perioden 2019 – 2022  
Merk at digitalisering av legemiddelopplysninger internt i hver virksomhet, som beskrevet i 
innsatsområde 1.2, er en viktig del av arbeidet med å realisere felles oppdatert 
legemiddelinformasjon.   
 

• I kjølvannet av at forskriftsendringer for deling av legemiddelinformasjon på tvers av 
virksomheter blir iverksatt innføre innbyggerrettet ordning for reservasjonsrett og 
innsyn i legemiddelliste.  

• Styrke koordinering mellom de ulike pågående nasjonale initiativ, som eksempelvis 
eResept og Kjernejournal i PLO, Multidose i eResept, og Sentral forskrivningsmodul, slik 
at innsatsen på legemiddelområdet gjøres og oppleves mer samlet.  

• Utprøvning av felles legemiddelliste ("Pasientens legemiddelliste").  
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• Utarbeide plan for gjennomføring, etablering og finansiering av SAFEST og realisere 
prioriterte kravområdene knyttet til SAFEST.  

• Utrede behov og mulige tiltak for realisering av enhetlig og strukturert 
legemiddelinformasjon i den samlede helse- og omsorgstjenesten. 
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Bedre bruk av helsedata 
 
Effektiv tilgang til komplette, korrekte og oppdaterte opplysninger er en forutsetning for 
kvalitetsforbedring, helseanalyse, ledelse, beredskap og forskning. For å oppnå dette trengs det 
data fra hele helse- og omsorgstjenesten og alle pasientgrupper. Tilgangen til helsedata er 
imidlertid tidkrevende og vanskelig, noe som gjør det vanskelig å utnytte norske helsedata til 
mer kunnskapsbaserte helse- og omsorgstjenester og riktigere ressursbruk i sektoren. Det er 
viktig å utnytte mulighetsrommet knyttet til å ta i bruk ny teknologi som gjør det mulig å samle 
inn, lagre og behandle data raskt og kostnadseffektivt. Ved å sørge for enkel tilgang, gode 
analyser og utvikling av beslutningsgrunnlag vil vi oppnå bedre folkehelse, mer involverte 
innbyggere og en styrket pasientrolle. Sektoren får dermed mer kunnskap som kan brukes til 
bedre forebygging- og behandlingsarbeid. 
 
Det strategiske satsingsområdet "Bedre bruk av helsedata" består av følgende innsatsområder: 

• 3.1 Bedre behandling med bedre utnyttelse av helsedata. 

• 3.2 Bedre bruk av helsedata til sekundærformål. 
 
 
Innsatsområde 3.1 Bedre behandling med bedre utnyttelse av helsedata 
Helse- og omsorgssektoren forvalter enorme mengder data som er en verdifull råvare for 
datadrevet innovasjon. Det er et stort potensial for å ta i bruk helsedata innen 
helsetjenesteyting da helsedata kan benyttes til å kvalitetssikre utredning, pleie og behandling 
av pasienter. Forenkling av innrapportering og uthenting av data fra helseregistrene, samt 
enklere tilgang til data og muligheter for å sammenstille data, også i tilnærmet sanntid, vil gi ny 
innsikt som kan brukes til beslutningsstøtte og kvalitetsforbedring i tjenesten. Videre er det 
muligheter for å ta i bruk kunstig intelligens for å analysere fritekst, bilder eller proprietære 
strukturerte data på norsk som ikke er utnyttet i dag. 
 
For å oppnå disse gevinstene er det avgjørende at helsesektoren klarer å overkomme de 
organisatoriske utfordringene som begrenser tilgang til og bruk av helsedata. Dagens IKT-
løsninger støtter i liten grad utveksling av helsedata på tvers, samt bruk av helsedata i 
behandling da mye av helsedataen er ustrukturert eller ikke-standardisert, og ligger spredt i 
mange IKT-løsninger. Spredte helsedata utgjør i seg selv en risiko for pasientbehandlingen når 
avgjørende informasjon ikke er tilgjengelig. Slik tilgang er vanskeligere å understøtte når 
strukturen av helsedata ikke er standardisert, eller informasjonen foreligger som fritekst. Den 
teknologiske utviklingen kan bidra til å møte slike utfordringer ved å legge til rette for løsninger 
for analyse av ustrukturerte data ved hjelp av naturlig språkteknologi, maskinlæring og andre 
former for kunstig intelligens. Helseanalyse på stordata gir ny innsikt og kan på sikt åpne for at 
tjenesten kan gi bedre prediksjoner og behandling og yte høyere kvalitet. Fjernbehandling og 
presisjonsmedisin er eksempler på mulige applikasjonsområder som slik teknologi medfører. 
Utover de organisatoriske utfordringene, finnes det et sett med juridiske utfordringer der det 
blant annet må avklares når og i hvilken grad det finnes hjemler for å bruke helsedata til andre 
formål enn det er samlet inn for. 
 
Mål for innsatsområdet 

• Økt bruk av helsedata i behandling gir større innsikt i pasientbehandling og skaper verdi 
for pasienten gjennom mer persontilpasset og evidensbasert behandling. 

• Økt tilgang på helsedata for klinikere og annet behandlingspersonell gir et bedre verktøy 
for behandler og et bedre beslutningsgrunnlag både diagnostisering og behandling, noe 
som fører til høyere kvalitet, bedre timing og mindre feil gjennom behandlingsløpet. 



11 
 

• Bedre bruk av klinisk beslutningsstøttesystem med strukturerte og standardiserte 
helsedata bedrer pasientsikkerheten, øker kvaliteten og effektiviserer 
pasientbehandlingen. 

 
Planlagt aktivitet for perioden 2019 – 2022  

• Følge opp arbeidet med persontilpasset medisin slik beskrevet i Nasjonal strategi for 
persontilpasset medisin i helsetjenesten 2017 – 2021. 

• Bidra til å identifisere potensialet i kunstig intelligens gjennom arbeidet med den 
kommende Stortingsmeldingen Nasjonal helse- og sykehusplan. 

• Arbeide for gode rammebetingelser for forskning og utvikling på området 
helsedataanalyse. 

 
 
Innsatsområde 3.2 Bedre bruk av helsedata til sekundærformål 
Norge har en rekke helseregistre i verdensklasse som samlet utgjør en unik kilde til kunnskap om 
befolkningens helse, og kvaliteten på helse- og omsorgstjenesten. Helsedata representerer et 
fortrinn for helseforskning og innovasjon og kan bidra til at Norge blir en attraktiv 
vertskapsnasjon for forskningsprosjekter, næringsutvikling og kliniske studier. Videre kan bruk 
av helsedata i styring og administrasjon bidra til mer kunnskapsbaserte helsetjenester og 
riktigere ressursbruk i helsetjenesten. Det er behov for bedre kvalitet på og økt tilgang til 
helsedata til forskning, helseanalyser, beredskap, kvalitetsarbeid, styring og planlegging. 
 
Helseregistrene har imidlertid blitt utformet over lang tid uten dekkende nasjonale eller 
internasjonale standarder, terminologier og kodeverk. Dette gjør det vanskelig å sammenstille 
data fra forskjellige registre og oppnå god kvalitet uten tidkrevende arbeid. Dagens system for 
tilgang til data fra registrene hviler derfor på en desentralisert organisering av 
registerforvaltningen og en rettslig regulering som gjør det tidkrevende og vanskelig å få tilgang 
til helsedata. Komplisert tilgang begrenser igjen muligheten for bruk av helsedata til forskning, 
innovasjon og næringsutvikling. Videre medfører et fragmentert registerfelt at 
personopplysninger innrapporteres på tvers av registrene, og innbyggerne har i dag begrenset 
medvirkning og innsynsmulighet i egne helseopplysninger.  
 
Mål for innsatsområdet 

• Gjennom tilgjengeliggjøring av helsedata og etablering av avansert analysefunksjonalitet 
vil vi bli i stand til å bedre utnyttelsen av og kvaliteten på norske helsedata, samt 
forenkle tilgang, sammenstilling og analyse av helsedata på tvers av registrene. Dette 
gjelder for helsedata til forskning, helseanalyser, beredskap, kvalitetsarbeid, styring og 
planlegging, og vil bidra til bedre personvern og informasjonssikkerhet, mer effektiv 
registerforvaltning, mer og bedre helseforskning og mer innovasjon og næringsutvikling. 

• Bedre bruk av helsedata til styring og administrasjon vil føre til mer kunnskapsbaserte 
helsetjenester og riktigere ressursbruk i helsetjenesten. Videre vil det også bidra til mer 
involverte innbyggere og en styrket pasientrolle. 

 
Planlagt aktivitet for perioden 2019 – 2022  

• Etableringen av en nasjonal plattform, og en forvaltningsorganisasjon for 
tilgjengeliggjøring og analyse av helsedata, forenkler tilgangen til helsedata og legger til 
rette for forskning og avanserte analyser på tvers av helseregistre, grunndata, journaler 
og andre kilder til helseopplysninger. 

• Ved å standardisere helseopplysninger, inkludert kodeverk og terminologier på tvers av 
datakilder, sikrer den strukturerte dataen i helse- og omsorgstjenesten at helsedata 
automatisk kan høstes til gjenbruk i helseregistrene og i forskningsøyemed.  

https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1192/Nasjonal%20strategi%20for%20persontilpasset%20medisin%20i%20helsetjenesten%20IS-2446.pdf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1192/Nasjonal%20strategi%20for%20persontilpasset%20medisin%20i%20helsetjenesten%20IS-2446.pdf
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Helsehjelp på nye måter 
 
Behovet for helse- og omsorgstjenester er økende. Skal vi sikre et bærekraftig helse- og 
omsorgssystem må vi tørre å tenke nytt og utvikle nye måter å utøve helse og omsorg på. Vi må 
bli bedre på forebygging og tidlig innsats. Innbyggerens ressurser må mobiliseres. Offentlig 
sektor må gjøre aktørene i næringslivet til naturlige og gode samarbeidspartnere for 
tjenesteyting og innovasjon. Ny teknologi og digitalisering spiller en nøkkelrolle i dette. 
Teknologi, i samspill med mennesker og organisasjon, kan skape koplinger som gjør det mulig å 
utøve helse og omsorg på avstand. Teknologi kan sette pasienter og pårørende i stand til å delta 
aktivt i egen helse og omsorg gjennom verktøy for tverrfaglig samhandling som ivaretar 
pasienters behov for helhetlig oppfølging.  
 
Det strategiske satsingsområdet "Helsehjelp på nye måter" består av følgende innsatsområder: 

• 4.1 Mobilisere innbyggeren som ressurs. 

• 4.2 Stimulere til innovasjon. 

• 4.3 Helsehjelp og omsorg på avstand. 
 
 
Innsatsområde 4.1 Mobilisere innbyggeren som ressurs  
I pasientens helsetjeneste er pasient og helsepersonell likeverdige samarbeidspartnere. 
Brukermedvirkning er relevant for e-helse både for å ivareta innbyggerperspektivet i strategisk 
styring, utvikling av nasjonale løsninger, og i konkret tjenesteyting.  Innsatsen på dette området 
skal bidra til å styrke innbyggernes deltakelse i e-helse utviklingen.  
 
Innbyggerperspektivet setter viktige tema på den strategiske dagsorden. I kjølvannet av økte 
teknologiske muligheter dukker det opp prinsipielle spørsmål knyttet til utviklingen av vårt 
velferdssamfunn. Det omhandler bl.a. spørsmål knyttet til rollefordeling, prioritering, 
personvern, og forholdet mellom digitale skillelinjer og sosiale forskjeller i helse. Den strategiske 
styringen av e-helse skal gi innbyggerne mulighet til å ta del i disse viktige diskusjonene.  
 
Pasienter og pårørende er viktige endringsagenter og kan bidra til løsningsutvikling og 
tjenesteyting. Dette kan skje på flere måter. Eksempelvis i form av tilgang til et robust og 
oppdatert kunnskapsgrunnlag om innbyggere i relasjon til e-helse og ved direkte involvering i 
ekspertgrupper og lekmannspanel for konkrete tjenester.  
 
Helse- og omsorgstjenester får større betydning og tas i bruk når de oppleves som nyttige og 
relevante for brukerne, pasienter og pårørende. E-helse skal gi innbyggerne muligheten til å ta i 
bruk egne ressurser og oppøve kompetanse på, ivareta og forbedre egen helse i den grad de selv 
er i stand til det. Slik deltakelse bidrar til relevante og gode tjenester, og kan ha en terapeutisk 
effekt i seg selv. Pasientens digitale helsetjeneste skal gi innbyggere tilgang til kvalitetssikret 
informasjon om egen helse og verktøy for medvirkning i behandling og omsorg. Løsningene skal 
bidra til at helsepersonell bruker mindre tid på rutinekontroller og samtidig gi pasienten bedre 
og raskere medisinsk oppfølging når behovet virkelig er der. Mer fleksibel tilgang til helse- og 
omsorgstjenester, utenfor institusjoner og kontortider, reduserer behovet for å være borte fra 
arbeid for å møte helsetjenesten. Lavterskel tjenester som verktøy for egenmestring skal bidra å 
økt tilgjengelighet i helsetjenesten - innbyggere skal få hjelpen de trenger, når de trenger det.  
 
Mål for innsatsområdet 

• Innbyggerperspektivet er ivaretatt i den nasjonale styringsmodellen for e-helse og 
investeringene som gjøres i e-helse nasjonalt har høy grad av legitimitet og tillit i 
befolkningen. 
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• Kunnskap om innbyggernes erfaring, behov, ønsker, tillit og kompetanse knyttet til e-
helse er styrket og kommer til anvendelse i konkrete nasjonale utrednings- og 
utviklingsprosjekter med mål om å styrke relevans og nytte på disse. 

• Pasientens netthelsetjeneste utvikles og gir innbyggere tilgang til sikre og 
brukervennlige digitale tjenester. Innbygger står i sentrum av, og tar aktivt del i 
utviklingen av digitale tjenester. Dette vil gi bedre helse og livskvalitet for pasienter og 
pårørende og gevinster for samfunnet i form av tidsbesparelse for de som yter tjenester, 
så vel som de som mottar disse.   

 
Planlagt aktivitet for perioden 2019 – 2022  

• Nasjonal arena innbygger er etablert som et supplement til nasjonal styringsmodell for 
e-helse.  

• Befolkningsundersøkelse på e-helse i regi av Direktoratet for e-helse er gjennomført.  

• Pasientbasert ekspertutvalg for nasjonale e-helse løsninger etablert. 

• Pasientens netthelsetjeneste operasjonalisert for prioriterte pasientforløp. 
 
 
Innsatsområde 4.2 Stimulere til innovasjon  
Innovasjon og næringsutvikling kan bidra til å løse de helseutfordringene vi står ovenfor samtidig 
som det skaper verdier og trygger arbeidsplasser. I Norge har vi gode forutsetninger for å lykkes 
med dette. Vi har en sterk helsesektor med store mengder helsedata, vi har en høyt utdannet 
befolkning, og vi har behov for å skape trygge høykompetansearbeidsplasser innen nye 
næringer.  
 
Det er mange gode eksempler der helsepersonell, pasienter og pårørende, og kommersielle 
aktører tar i bruk teknologi og viser at det er mulig å utøve helsehjelp på smartere måter. 
Samtidig er det mye som tyder på at den samlede innovasjonsevnen er for dårlig. For å sette fart 
på utviklingen, og sikre at innovasjon er relevant for behovene i tjenestene må offentlig sektor 
ta rollen som pådriver. Det handler om gode rammebetingelser som gir aktører med gode ideer 
fleksibilitet til å innovere innenfor forutsigbare rammer. Gjennom virkemidler som standarder, 
arkitektur og infrastruktur bidrar det offentlige til å forenkle innovasjonsprosesser. Mer 
kunnskap om og bruk av virkemidler som innovative anskaffelser.  
 
Det er ikke tilstrekkelig å utvikle et nytt produkt eller beskrive en ny prosess, en må sikre at 
løsningen kan tas i bruk innenfor rammene som den offentlige helse- og omsorgstjenesten 
opererer innunder. Nye digitale løsninger må gå hånd i hånd med tjenesteinnovasjon. Det 
innebærer en gjensidig tilpasning mellom teknologi og sosiale, kulturelle og organisatoriske 
faktorer.  
 
Mål for innsatsområdet 

• Helsenæringen kan bruke data fra nasjonale e-helseløsninger og helseregistre. Det vil 
understøtte datadrevet innovasjon.  

• Tjenestedesign inngår i alle nasjonale digitaliseringsløp innenfor helse- og 
omsorgstjenesten. E-helseprosjekter bidrar til helsetjenesteinnovasjon. 

• Infrastruktur som støtter innovasjon for digitale tjenester er etablert og bidrar til 
skalering av innovasjon og næringsutvikling på e-helseområdet. 

 
Planlagt aktivitet for perioden 2019 – 2022  

• Spre kunnskap om, og øke bruk av virkemidler som innovative anskaffelser i nasjonale 
anskaffelser. 
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• Programmeringsgrensesnitt (APIer) for nasjonale e-helseløsninger tilgjengeliggjøres 
gjennom felles grunnmur for digitale tjenester.   

• Spre kunnskap om, og øke bruk av verktøy som "Veikart for tjenesteinnovasjon" (KS) og 
Veikart for behovsdrevet innovasjon" (InnoMed) i e-helseprosjekter. Ha fokus på 
deltakelse fra innbyggere og helsepersonell i e-helse utviklingsprosjekter.  

• Det skal etableres en arena for innovasjon på e-helseområdet slik at nødvendig kontakt 
med næringsklynger, innovasjon og forskningsmiljøer kan etableres og vedlikeholdes. 
Slike innovasjonsmiljø gir ringvirkninger for nye innovasjoner. Det vil øke 
innovasjonstakten og helsenæringen kan skyte ytterligere fart.  

• Følge opp relevante tiltak i de kommende stortingsmeldingene Helsenæringsmeldingen 
og Innovasjon i offentlig sektor.  

 
Innsatsområde 4.3 Helsehjelp og omsorg på avstand 
IKT og digitaliseringen åpner et nytt mulighetsrom for å yte helsehjelp og omsorg. REt bredt 
spekter av nettbaserte løsninger er allerede tilgjengelig, og flere skal utvikles. Ett annet, nytt 
område under utvikling er medisinsk avstandsoppfølging. Felles for disse tjenestene er at de 
muliggjør at innbyggere får dekket sine tjenestebehov helt eller delvis uten å være i fysisk 
kontakt med helsepersonell, utenfor institusjon og i pasientens hjem 
 
For mange pasienter vil dette gi et bedre tjenestetilbud, som ved at sårbare pasienter slippe å 
utsette seg for helserisiko forbundet med reise til og fra sykehus. Det kan også frigjøre tid hos 
helsepersonell og bidra til en mer bærekraftig utvikling av helsetjenesten. 
Realiseringen av pasientens helsetjeneste skal sikre en langt større og sterkere brukerinvolvering 
i beslutninger, der nettbaserte verktøy og medisinsk avstandsoppfølging kan bli sentrale verktøy 
for å oppnå dette. Medisinsk avstandsoppfølging skal ha et helhetlig perspektiv og ivareta 
behovet for samhandling og faglig riktig oppgavedeling mellom pasient, sykehus og kommunal 
helse- og omsorgstjeneste, herunder fastlegene. Nasjonale rammer og systemer skal 
understøtte samhandlingen mellom tjenestenivåene slik at pasienten opplever en mest mulig 
sømløs helsetjeneste.  
 
For å nå målet om økt digitalisering i helsetjenesten, vil det være behov for å se på hvordan 
pasienter og tjenestene kan nyttiggjøre seg teknologiske løsninger, og hvordan medisinsk 
avstandsoppfølging og nettbaserte tjenester kan innarbeides som en naturlig del av helse- og 
omsorgstjenestene og hva som skal til for at pasienter og tjenestene kan realisere gevinster med 
disse nye tjenestene.  
Det vil i strategiperioden være behov for å senke tersklene for utbredelse av avstandsteknologi. 
Det finnes flere former for avstandsoppfølging som krever ulik tilnærming organisatorisk, 
juridisk og teknisk. Finansiering av aktivitet for helsehjelp på avstand er en viktig faktor. På 
teknologisiden er det behov for å løse tekniske forutsetninger for å kunne realisere og skalere 
løsninger og tjenestemodeller i sektoren. Utfordringer knytter seg blant annet til manglende 
finansiering av medisinsk avstandsoppfølging og brukerstyrte tjenester. Det er også pekt på at 
avstandsoppfølging setter pasienten i sentrum og involverer ofte flere behandlere, som stiller 
store krav til samhandling og felles løsninger. Det er et høyt kompetansebehov ved medisinsk 
avstandsoppfølging. Ikke minst setter medisinsk avstandsoppfølging store krav til 
informasjonssikkerhet og personvern.  
 
Mål for innsatsområdet 

• Medisinsk avstandsoppfølging gir mulighet for en mer fleksibel og tilpasset 
helsetjeneste, med bedre mulighet for mennesker til selv å mestre eget liv og helse, 
samt en bedre ressursbruk i tjenestene. 
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Planlagt aktivitet for perioden 2019 – 2022  

• Helhetlig plan for utnyttelse av medisinsk avstandsoppfølging er etablert. Strategien 
bygger på et solid kunnskapsgrunnlag der en har utredet og implementert nødvendige 
tilpasninger i nasjonale rammer og virkemidler. 

• Prøve ut og innføre et bredt utvalg av avstandsoppfølgingstjenester, eksisterende som 
e-konsultasjon og velferdsteknologi og nye som hjemme-monitorering og hjemme-
sykehus, som en integrert del av sømløs samhandling.  

• Videreutvikle pasientens netthelsetjeneste, tilgang til lavterskel, høytilgjengelige 
tjenester via Helsenorge.no 
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Felles grunnmur for digitale tjenester 
 
Felles grunnmur for digitale tjenester er et sett med byggeklosser som skal legge til rette for 
enkel og sikker samhandling på tvers av virksomheter ved å løse felles behov én gang. 
Byggeklossene skal benyttes av sektoren i sitt digitaliseringsarbeid og kan gjenbrukes på tvers av 
alle e-helseløsninger. 
 
Ordet byggekloss brukes her som et samlebegrep for elementer i grunnmuren som gjøres 
tilgjengelige for sektoren, inkludert tekniske felleskomponenter, innhold og dokumenter som 
inngår som styringsgrunnlag.  
 
Felles grunnmur for digitale tjenester er relevant for pågående og planlagte nasjonale e-
helsetiltak. Grunnmuren skal gi betydelig raskere, sikrere og mer kostnadseffektiv digitalisering 
av helse- og omsorgssektoren og tilrettelegge for enkel og sikker samhandling på tvers av 
forvaltningsnivåene og bedre muligheter for innovasjon. Det er behov for en felles forståelse av 
hvordan informasjon skal deles mellom aktører og virksomheter, og dette er avgjørende for å 
sikre at data kan følge pasienten gjennom et pasientforløp. Grunnmuren løser felles behov med 
felles løsninger der det er mulig.   
 
Det strategiske satsingsområdet "Felles grunnmur for digitale tjenester" består av følgende 
innsatsområder: 

• 5.1 Utvikle felles byggeklosser som legger til rette for enhetlig samhandling på tvers. 

• 5.2 Helhetlig og effektiv styring og forvaltning av byggeklossene i felles grunnmur. 
 
 
Innsatsområde 5.1 Utvikle felles byggeklosser som legger til rette for enhetlig samhandling på 
tvers 
Byggeklossene i grunnmuren er inndelt i kodeverk og terminologi, felles grunndata, 
felleskomponenter, felles krav og retningslinjer, og felles infrastruktur. 
 
Dagens samhandling mellom virksomhetene i helse- og omsorgstjenesten er i hovedsak basert 
på meldingsutveksling. Dette er en samhandlingsform som er godt utbredt, og dekker de 
grunnleggende behovene, blant annet sending av henvisning og epikrise mellom fastlege og 
sykehus. Allikevel har helsepersonell fortsatt ikke tilstrekkelig tilgang på nødvendige pasient- og 
brukeropplysninger gjennom pasientforløpet og samhandlingen er heller ikke tilstrekkelig 
effektiv. Så lenge pasient- og brukeropplysninger lagres i forskjellige fagsystemer, tvinger det seg 
frem et behov for å ta i bruk nye samhandlingsformer. Disse utfordringene understreker 
behovet for å blant annet arbeide med innføring og videreutvikling av felleskomponenter, 
innføring av internasjonale e-helsestandarder, styrking av arbeidet med informasjonssikkerhet 
og personvern (blant annet gjennom Normen), tilrettelegging for innføring av felles kodeverk og 
terminologi, samt sikre at felles grunndata har tilstrekkelig kvalitet og tilgjengelighet.  
 
Mål for innsatsområdet 

• Ved etablering av en felles grunnmur for digitale tjenester vil forutsetningene for 
samhandling på tvers bli løst én gang gjennom å sørge for at e-helseløsningene snakker 
sammen. Utover effektiv og enhetlig samhandling vil grunnmuren legge til rette for økt 
tjenesteinnovasjon og næringsutvikling. 

 
Planlagt aktivitet for perioden 2019 – 2022  

• Dagens samhandling, som er basert på elektronisk meldingsutvikling, er styrket på 
prioriterte områder. 
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• Felles grunndata har tilstrekkelig kvalitet og tilgjengelighet for å understøtte nye 
samhandlingsformer som data- og dokumentdeling. 

• Arbeidet med data- og dokumentdeling som standardisert samhandlingsform er 
påbegynt, slik at tilbydere av e-helseløsninger kan begynne å planlegge og utvikle nye e-
helsetjenester som kan tilby deling og oppdatering strukturerte data på tvers av 
virksomheter og mellom IKT-systemer. 

• Tilrettelegging for sømløs informasjonsflyt gjennom tilgang til felles kodeverk og 
terminologi i e-helseløsningene er påbegynt.  

• Byggeklossene i felles grunnmur er tilgjengelig for det kommersielle markedet og andre 
innovatører, med selvbetjeningsmuligheter og test-/utviklingsmiljø. 
 

 
Innsatsområde 5.2 Helhetlig og effektiv styring og forvaltning av byggeklossene i felles 
grunnmur 
Byggeklossene i grunnmuren har flere eiere, og styres og forvaltes i dag uavhengig av hverandre. 
IKT-politiske målsetninger, strategiske tiltak, og behovene til sektoren blir da i varierende grad 
fanget opp og prioritert i et helhetlig perspektiv. Dette fører til en fragmentert utvikling av felles 
grunnmur hvor det tar lang tid å gjennomføre nye initiativer og endringer, og hvor ressurser 
utnyttes ineffektivt. 
 
Med dette som utgangspunkt er det krevende å få på plass effektiv og helhetlig samhandling 
gjennom hele pasientforløpet, styrke arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern, og 
legge til rette for innovasjon og næringsutvikling. Ved etablering av felles grunnmur er det 
derfor et mål å få på plass et helhetlig og effektivt regime for styring og forvaltning av 
byggeklossene i felles grunnmur. Dette vil ta for seg forholdet til nasjonal styringsmodell for e-
helse, samordning med nasjonale komponenter, prinsipper og føringer (tverrsektorielt), 
prosessbeskrivelser, finansieringsprinsipper, samt krav og forpliktelser ved drift, utvikling og 
videreutvikling av byggeklossene.  
 
Mål for innsatsområdet 

• Det forløper en koordinert utvikling og forvaltning av grunnmuren som innebærer økt 
gjennomføringsevne og raskere digitalisering, i tillegg til økt innovasjon og 
næringsutvikling i hele sektoren. 

 
Planlagt aktivitet for perioden 2019 – 2022  

• Det skal etableres helhetlig og effektiv styring og forvaltning av byggeklossene i felles 
grunnmur.  
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Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføringsevne 
 
For å få til en raskere og mer kostnadseffektiv gjennomføring av nasjonale e-helsetiltak er det 
behov for å samle innsatsen om felles prioriterte områder og styrke virkemiddelapparatet. E-
helseområdet bringer felles utfordringer som krever felles løsninger. Det brukes i dag få og til 
dels svake virkemidler for å understøtte målene i den nasjonale e-helsestrategien og dette fører 
til en fragmentert utvikling og begrenser måloppnåelsen. 
 
Samstyring gjennom den nasjonale styringsmodellen må styrkes, samtidig må en se nærmere på 
hvordan juridiske, styringsmessige, finansielle, og pedagogiske virkemidler kan utvikles. 
Verdiene av e-helse realiseres først når løsninger tas i bruk. Derfor er det behov for fokus på 
raskere innføring og bruk av løsninger og tjenester. Det igjen fordrer en satsning på 
kompetanseutvikling blant brukere av e-helse slik at de evner å ta ut potensialet i løsningene 
som innføres. Felles tiltak på informasjonssikkerhet og personvern en forutsetning for 
digitalisering og e-helseverdiskapning. 
 
Det strategiske satsingsområdet "Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføringsevne" består 
av følgende innsatsområder: 

• 6.1 Skape en nasjonal leveransekraft. 

• 6.2 Styrke arbeidet med innføring og sikre at gevinster tas ut. 

• 6.3 Styrke arbeidet med beredskap, informasjonssikkerhet og personvern. 
 
 
Innsatsområde 6.1 Skape en nasjonal leveransekraft 
Aktørene i helse- og omsorgssektoren driver hver for seg et betydelig og godt arbeid med 
utvikling, forvaltning og drift av e-helseløsninger. Samtidig er resultatet av lokale og regionale 
beslutninger et fragmentert IKT-landskap sett i et nasjonalt perspektiv. En sterkere nasjonal 
leveransekraft på digitaliseringsområdet vil øke sektorens samlede gjennomføringsevne. Det 
fordrer nye former for finansiering av IKT og digitalisering og nye styringsmodeller. 
 
Den etablerte styringsmodellen for e-helse søker å kompensere for mangelen på en enhetlig 
styringslinje i helse- og omsorgssektoren og etablere konsensus gjennom samstyring. Økt 
gjennomføringsevne fordrer at styringsmodellen videreutvikles. En må sikre at prinsipielle og 
strategiske tilslutninger som skjer i Nasjonalt e-helsestyre effektueres blant aktørenes 
virksomheter. Beslutningene som tas i den nasjonale styringsmodellen må i større grad være 
kunnskapsbasert. Det fordrer forskning på effekten av konkrete e-helsetiltak på helse- og 
omsorgspolitiske målsettinger om økt kvalitet, pasientsikkerhet og effektivitet i tjenesten.  
 
I dag blir nasjonale e-helseløsninger i hovedsak levert gjennom statlige forvaltningsorganer. 
Finansieringen skjer i hovedsak over statsbudsjettet direkte til aktørene som utfører oppgavene 
og utvikler og forvalter løsningene. Gjennom de siste årene er det i økende grad kommet på 
plass samfinansiering rundt felles nasjonale løsninger. Utviklingen er positiv, men andelen av 
nasjonale tiltak som er samfinansiert er fortsatt beskjeden og må styrkes ytterligere. Dette er 
viktig for å få til felles satsning på e-helsefeltet, og understøtte regjeringens mål om at det som 
kan løses nasjonalt, skal løses nasjonalt.  
 
En nasjonal leverandørfunksjon som besørger anskaffelse, utvikling, drift og forvaltning av 
fellesløsninger, understøttet av nye og mer fleksible finansieringsmodeller, kan være løsningen 
på dette. Et førende prinsipp for utviklingen vil være en mest mulig entydig plassering av 
oppgaver, ansvar og myndighet. Det tilsier at en nasjonal IKT-leverandørfunksjon bør rendyrkes 
som en nøytral organisasjon for å unngå uheldig rolleblanding mellom myndighetsutøvelse, 
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tjenesteproduksjon og IKT-leverandør. En nasjonal tjenesteleverandør skal sørge for gode og 
kostnadseffektive e-helsetjenester og underliggende infrastruktur til innbyggere og 
helsepersonell, og bruke innovasjons- og gjennomføringskraften i markedet for å nå dette målet. 
 
Mål for innsatsområdet 

• Helse- og omsorgssektoren har reell innflytelse på utviklingen av porteføljen av 
nasjonale og felles e-helsetjenester gjennom en videreutviklet og mer formalisert 
nasjonal styringsmodell.   

• Direktoratet for e-helse har tilstrekkelige juridiske virkemidler for nasjonal styring, som 
gir tydeligere og mer forutsigbare rammer for IKT-utviklingen i sektoren.  

• Helse- og omsorgssektoren benytter nasjonalt styringsgrunnlag som e-helsestandarder, 
kodeverk og terminologi, arkitekturprinsipper, referansearkitekturer, retningslinjer og 
veiledere og andre normerende dokumenter. 

• Beslutninger knyttet til nasjonale e-helsetiltak baseres på et robust kunnskapsgrunnlag. 

• Aktørene i sektoren opplever de etablerte finansierings- og leveransemodellene som 
forutsigbare, kostnadseffektive og at de gir rom for å skalere de nasjonale løsningene. 

• Sektoren får en styrket gjennomføringsevne som styres sammen med helse- og 
omsorgstjenesten ved at nasjonale leveranseoppgaver løses i en nasjonal 
leverandørfunksjon. 

 
Planlagt aktivitet for perioden 2019 – 2022  

• Videreutvikle og styrke den nasjonale styringsmodellen for e-helse. 

• Styrke Direktoratet for e-helse sin fag- og myndighetsrolle.  

• Innføre felles finansieringsmodeller og økt grad av samfinansiering av nasjonale e-
helsetiltak.  

• Etablere nasjonal tjenesteleverandør.  
 
 
Innsatsområde 6.2 Styrke arbeidet med innføring og sikre at gevinster tas ut 
For å sikre at e-helseløsninger tas i bruk på en god og riktig måte og at planlagte effekter tas ut, 
er det behov for å jobbe mer systematisk med innføring og gevinstidentifisering og -realisering. 
Videre er det er behov for å øke kompetansen på endringsledelse. Gevinstene materialiserer seg 
ofte i form av bedre kvalitet og pasientsikkerhet og det er nødvendig med målrettet innsats for å 
hente ut disse. Verdiene av e-helsetiltak realiseres først når e-helseløsninger og tjenester tas i 
bruk på riktig måte.  
 
Det er derfor avgjørende at myndigheter og sektor har kompetanse om endringsledelse og 
gevinstarbeid for å lykkes med digitaliseringen. E-helseløsninger utfordrer eksisterende 
arbeidsmåter, tankesett og kultur i helse- og omsorgstjenesten. Rask innføring og utbredelse, 
samt riktig bruk av e-helse fordrer at myndigheter og sektor er samstemt om realiseringen av 
løsninger, og at aktørene setter av tilstrekkelig med kapasitet og kompetanse til gjennomføring. 
 
Helsesektoren er godt i gang med å øke kompetansen på endringsledelse og gevinstarbeid 
gjennom ulike tiltak. Deler av sektoren har etablert e-helsemiljøer og kompetansen øker i takt 
med gjennomføringen av flere og større e-helseprosjekter. Kommuner og helseforetak legger i 
økende grad til rette for at ansatte og ledere får nødvendig kompetansepåfyll innen e-helse og 
(digital) ledelse. Universitetene og høyskolene øker også sine tilbud i tråd med denne 
etterspørselen. De regionale helseforetakene tilrettelegger for at leger gjennom sin 
spesialistutdanning, har læringsaktiviteter som styrker digital kompetanse.  
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Mål for innsatsområdet 

• Det er en gjensidig enighet mellom sektoren og myndighetene om hvordan man kan 
samarbeide om innføring og gevinstrealisering av nasjonale e-helseløsninger. 

• Det er identifisert dedikerte ressurser i sektoren, innenfor ansvarsområdene 
behovskartlegging, innføring og gevinstrealisering (herunder gevinsteierskap). 

• Kompetansen innen endringsledelse, innføring og gevinstrealisering samt generell digital 
kompetanse knyttet til e-helse er styrket.  

• E-helse og digitalisering er i økende grad et tema for helseprofesjonsutdanningene, samt 
utdanning rettet mot administrasjon og ledelse innen sektoren. 

 
Planlagt aktivitet for perioden 2019 – 2022  

• Prosjektveiviseren.no (Difi) legges til grunn for beslutninger om å igangsette tiltak, 
oppfølging av disse gjennom oppdatering av prosjektbegrunnelsen i 
prosjektgjennomføringen. 

• Utarbeidet veileder for gevinststyring i helse- og omsorgssektoren som kan brukes i 
arbeidet med å gjennomføre utvalgte kompetansehevende tiltak. 

• Beskrive og forankre modell for samarbeid om innføring og gevinster med sektor. 

• Bidrar til at nasjonal e-helsekompetanse spiller inn i nasjonale utdanningsplaner ved å 
for eksempel gi innspill til RETHOS-2 om digital kompetanse i 
profesjonsutdanningene/mastergradsutdanningene på UoH-nivå . 

 
 
Innsatsområde 6.3 Styrke arbeidet med beredskap, informasjonssikkerhet og personvern 
Helse- og omsorgssektoren blir i økende grad utsatt for digitale angrep, nye sårbarheter og et 
skiftende trusselbilde. Økt digitalisering fører med seg økt oppmerksomhet rundt 
sikkerhetsbrudd. Den nye personvernforordningen gir også økt oppmerksomhet og her er 
ledelsens ansvar og god risikostyring sentrale elementer. Innbyggere må ha tillit til at helse- og 
omsorgssektoren sikrer konfidensialitet, tilgjengelighet, robusthet og integritet for helse- og 
personopplysninger. Videre må innbyggere kunne utøve egne personvernrettigheter på en enkel 
og helthetlig måte. Ivaretakelse av informasjonssikkerhet og personvern er en forutsetning for 
digitalisering. Styrking av innsatsen på dette området må skje gjennom en større og helhetlig 
satsning på felles tiltak i sektoren.  
 
Mål for innsatsområdet 

 Innebygd personvern er ivaretatt for alle e-helseløsninger, bl.a. gjennom gode 
personvernkonsekvensvurderinger der det er nødvendig, og bruk av løsninger som 
personvernkomponenten, logganalyse og innsyn. 

 Den nasjonale styringsmodellen har økt tilgang på sikkerhets- og 
personvernkompetanse, som styrker ivaretakelse av informasjonssikkerhet og 
personvern i den nasjonale porteføljen av e-helseløsninger og gir bedre forankring av 
nye, felles sikkerhetstiltak i sektoren. 

 Det er tydelige krav til implementering av forebyggende tiltak i virksomhetene, og 
sektoren har styrket strategisk kapasitet for beredskap, forebygging og håndtering av 
IKT-hendelser. Dette er basert på kunnskap om sikkerhetstilstanden i sektoren. 

 Helse- og omsorgssektoren har økt kunnskap og kompetanse om informasjonssikkerhet 
og personvern gjennom kompetansehevende tiltak som er tilpasset ulike roller og 
brukergrupper. De kompetansehevende tiltakene omfatter bl.a. innebygd personvern, 
basiskompetanse, ledelsens ansvar og bestillerkompetanse. 

 
Planlagt aktivitet for perioden 2019 – 2022  

 Avklaring av databehandlingsansvar mellom RHF og helseforetak.  
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 Etablere et forum for beste praksis i bransjen for kompetanseheving og sikkerhetskultur.  
 Utvikle felles plan for å sikre at opplæringstilbud til ledere og ansvarlige 

beslutningstakere innen sikkerhetskompetanse er på adekvat nivå. 
 Utarbeide konkrete planer for kompetanseheving som blant annet inkluderer konkrete 

planer for å øke tilgangen på kompetanse innen informasjonssikkerhet og personvern til 
både sektoren og til utvalgene i den nasjonale styringsmodellen. 
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Overskrift 

Forslag til vedtak 

NUIT tar saken til orientering 

Hensikt med saken 

Helse Midt-Norge RHF ble i foretaksmøtet 16. januar 2018 gitt oppdrag om å lede arbeidet med å 

utarbeide en veileder for tidligfaseplanlegging i IKT-prosjekter for RHF-ene. Helse Midt-Norge vil i møte 

presentere bakgrunn for oppdraget samt ha en gjennomgang av veilederen. Det er ønskelig med innspill 

på vedlagt versjon av veilederen, slik at dette kan ivaretas før endelig versjon skal godkjennes. 

Bakgrunn 

Helse Midt-Norge RHF ble i foretaksmøtet 16. januar 2018 gitt følgende oppdrag:  
«For å understøtte måla innan IKT-området og digitaliseringa av helsetenesta, er det opna for at store 
IKT-prosjekt delvis kan finansierast ved lån. Føretaksmøtet bad dei regionale helseføretaka under leiing 
av Helse Midt-Norge RHF om å utarbeide ein eigen rettleiar for tidlegfaseplanlegging i IKT-prosjekt. 
Rettleiaren må beskrive planprosessen for prosjektet og innhaldet i dei ulike fasane, med tilhøyrande 
vedtakspunkt. Det følgjer av det etablerte styringssystemet for investeringar at resultat og analysar av 
prosjekt over 500 mill. kroner skal sendast til departementet etter ei viss tid i planprosessen, saman med 
ekstern kvalitetssikring. Dette dannar grunnlag for ein eventuell lånesøknad. Rettleiaren skal peike på kva 
for element som skal inngå i det som vert sendt til departementet. Rettleiaren skal beskrive dialogen med 
Direktoratet for e-helse, med KS for dei IKT-prosjekta som direkte vedkjem kommunane og med andre 
aktørar i helse- og omsorgssektoren. Helse- og omsorgsdepartementet skal delta som observatør i 
arbeidet.  
Føretaksmøtet bad dei regionale helseføretaka, under leiing av Helse Midt-Norge RHF, om å utarbeide 
rettleiar for tidlegfaseplanlegging i IKT-prosjekt.» 

Arbeidet med veilederen har så langt vært preget av godt samarbeid mellom de ulike regionene, Nasjonal 
IKT og med representant fra HOD som observatør. Det er gjort forankringsmøte med KS underveis og 
veilederen foreligger nå i v0.86. 

Nedsatt styringsgruppe har vært involvert og er fornøyd med arbeidet så langt. Neste steg i arbeidet vil 
være at de ulike regionene forankrer v0.9 i sine respektive fora, der innspill og kommentarer fra denne 
aktiviteten vil innarbeides før v0.99 legges frem for godkjenning i styringsgruppen. Behandling og 
godkjenning av endelig versjon er planlagt i AD-møte 28.01.2019. Grunnen til forsinkelsen er at 
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regionene trenger nødvendig behandling- og forankringstid i de rette fora. Til info er dette uproblematisk 
for oppdragsgiver, HOD. 

Det er forespeilet at Nasjonal IKT vil være rett forvaltningsorgan for veilederen fremover. Nasjonal IKT 
utarbeider i disse tider et forslag til forvaltningsarbeidet. 
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1.0 Formål, virkeområde og oppbygging 

 

1.1 Formål og virkeområde for denne veilederen 

Formålet med veilederen er å gi en felles anbefalt planprosess for tidligfaseplanlegging knyttet til IKT-

investeringstiltak i alle de fire regionale helseforetakene (Helse Sør-Øst, Helse Midt-Norge, Helse 

Vest og Helse Nord). Tidligfasen defineres som tiden fra nytt behov/idé identifiseres, samt 

gjennomføring av idé- og konseptfase. Veilederen skal bidra til en effektiv og målrettet planprosess, 

og legge til rette for en felles plattform for innhold og struktur i plandokumenter og 

beslutningsunderlag for de regionale helseforetakene og andre involverte parter. 

Veilederen skal bidra til god kvalitet i gjennomføring av tidligfasen og sikre at det riktige tiltaket med 

riktig innhold velges, og er i tråd med nasjonale og interregionale/regionale utviklingsplaner og 

teknologistrategi. I tillegg skal veilederen bidra til å gi et godt fundament for oppstart av 

planleggingsfasen og videre gjennomføring av valgt konsept.  

Veilederen skal brukes for alle investeringstiltak med forventet kostnad over 500 MNOK, og som 

innbefatter lånesøknad til Helse- og omsorgsdepartementet. Veilederen kan videre brukes for alle 

investeringstiltak uavhengig av størrelse, men omfanget av utredninger må tilpasses type tiltak og 

forventet størrelse på investeringene. Avgrensing av bruken vil være regulert av det regionale 

helseforetakets styringssystem og fullmaktsstruktur.  

Eier av tiltaket og prosjekt- eller programorganisasjon må avveie ulike hensyn og finne en balansert 

tilnærming som passer for det aktuelle tiltaket. Noen ganger kan det være behov for å utrede temaer 

som ikke er nevnt i veilederen. Andre ganger kan man klare seg med en forenklet tilnærming hvor 

f.eks. faser, steg og utredninger utelates eller slåes sammen. Det viktige er å begrunne de valg man 

har tatt i sin tilnærming til det konkrete tiltaket man jobber med. 

Denne veilederen gir anbefalinger for arbeidet i tidligfase, men er ikke ment som en uttømmende 

liste over forhold som må ivaretas. 

 

1.2 Oppbygging av veilederen 

Skrive mot slutten 

 

1.3 Andre relevante veiledere og malverk 

For å ivareta dagens prosesser og sørge for en smidig tilpasning baserer veilederen seg på allerede 

etablerte rammeverk for tidligfasevurdering og prosjektgjennomføring i de fire ulike regionale 

helseforetakene. I tillegg benyttes elementer fra Prosjektveiviseren fra Direktoratet for forvaltning og 

IKT (Difi) i stor grad. Veilederen er inspirert av tilsvarende tidligfaseveileder for Sykehusbygg med 

https://www.prosjektveiviseren.no/
http://sykehusbygg.no/wp-content/uploads/2016/09/Veileder-for-tidligfasen-i-sykehusbyggprosjekter.pdf


 

 

 

 

 

tanke på overordnet plan og prosess, men innhold er tilpasset IKT-tjenester. Finansdepartementets 

veiledere knyttet til KS-ordningen er også lagt til grunn i enkelte elementer i veilederen. 

De regionale helseforetakene har sin egen prosjekt- og programetodikk med tilhørende malverk som 

bør benyttes. 

 

2.0 Etablert styringssystem fra Helse- og omsorgsdepartementet 

Planlegging av større IKT-investeringer er en tid- og ressurskrevende prosess. Investeringene må 

forankres i gjeldende virksomhetsstrategi, utviklingsplaner og tilhørende teknologiplaner. Det er 

spesielt viktig at aktuelle investeringstiltak vurderes opp mot realistiske økonomiske rammer både 

regionalt og nasjonalt. 

 

Helseforetaksmodellen legger til grunn at de regionale helseforetakene har et helhetlig ansvar for 

investeringer og drift i sykehusene. Eierstyringen skal utøves i foretaksmøter, jf. §16 i Lov om 

helseforetak m.m (helseforetaksloven). Vedrørende tidligfasen i IKT-investeringer er følgende 

punkter spesielt relevante: 

- De regionale helseforetakene har beslutningskompetanse til å prioritere og planlegge de 

ulike investeringsprosjektene i regionen, samt igangsette enkeltprosjekter 

(helseforetaksloven). 

 

- En viktig forutsetning for å kunne plassere beslutningskompetanse i de regionale 

helseforetakene, er at de regionale helseforetakene innpasser prosjektene innenfor 

helhetlige, faglige og økonomiske rammer, slik at framtidige kostnader kan håndteres når 

investeringen er ferdigstilt. 

 

- KS1 og KS2-metoden som gjelder statlige investeringer over 750 MNOK, gjelder ikke for de 

regionale helseforetakene. Helse- og omsorgsdepartementet legger til grunn at 

helseforetakene skal ha minst like gode kvalitetssikringssystemer som andre statlige 

investeringsprosjekter. Det skal for investeringer med forventet kostnad over 500 MNOK 

gjennomføres ekstern kvalitetssikring av konseptvalg (EKS). 

 

- Helseforetakene har ingen generell foreleggelsesplikt for de enkelte prosjektene. Som del av 

styringsdialogen skal det for store prosjekter (med forventet prosjektkostnad over 500 

MNOK) foreligge en konseptrapport og EKS, som sammen med de regionale 

helseforetakenes vurderinger, legges fram for departementet. Dette danner grunnlag for en 

eventuell lånesøknad for prosjektet. 

 

https://www.ntnu.no/concept/veiledere


 

 

 

 

 

3.0 Tidligfasen 

Tidligfasen består av idéfase og konseptfase, som må gjennomføres for å avklare om et identifisert 

behov helt eller delvis skal løses ved å gjennomføre et tiltak som omfatter investeringer knyttet til 

anskaffelse, innføring eller endring av IKT-tjenester eller system. 

 

 

 

3.1 Innhold i tidligfasen 

I tidligfasen inngår en beslutningsprosess som skal sikre at det gjøres reelle valg mellom alternative 

løsninger basert på kvalitetssikret kunnskap om konsekvenser av valgene. Plan- og 

beslutningsprosessen skal være effektiv og målrettet. Figur 3.1 illustrerer fasene i tidligfasen og 

beslutningspunktene mellom fasene. 

Tidligfasen starter med avklaring av rammebetingelsene og søk etter alternative løsninger på et 

behov. Resultatet kan være konkrete planer for endringer i virksomheten og/eller investeringer i nye 

IKT-tjenester.  

Det er knyttet beslutningspunkter til overgangene mellom fasene, og utredninger og analyser i hver 

fase gir beslutningsgrunnlaget. Beslutningsansvar på de enkelte punktene er gitt av de regionale 

helseforetakenes styringssystemer. 

Stegvis forklaring til overordnet innhold (figur 3.1) fra behov/idé oppstår til endelig beslutning om 

gjennomføring: 

1) Idéfase inkludert BP0 – Beslutte behandling av behov/tiltak. Idéfasen må inneholde 

beskrivelse av behov og utarbeidelse av mandat for konseptfasen.  

2) BP1 – Godkjenne mandat og beslutte oppstart av konseptfase. Videre sikre strategisk 

forankring, sikre finansiering til konseptfasen, utnevne eier og leder for konseptfasen og sikre 

nødvendig tilgang på nøkkelinteressenter, ressurser og kompetanse. Initiell vurdering av 

gevinster og risiko skal foreligge ved BP1 

Figur 3.1: Faser og beslutningspunkter i tidligfasen 



 

 

 

 

 

3) Konseptfase - Sikre at et tiltak vil være riktig bruk av virksomhetens ressurser for å 

tilfredsstille et definert behov. Dette gjøres ved å utrede alternative konsepter og velge det 

mest egnet. 

4) Det skal gjennomføres risiko og sårbarhetsanalyser, beskrivelse av arkitekturvurderinger og 

kostnadsanalyse for investeringstiltak. I tillegg skal det gjennomføres ekstern kvalitetssikring 

(EKS) med tilhørende finansiell usikkerhetsanalyse av tiltak med forventet kostnad på 500 

MNOK eller mer. Rapport fra EKS sammen med konseptrapporten, utgjør grunnlaget for 

beslutning om gjennomføring av tiltaket og vil inngå i departementets vurderinger av tilgang 

til lånefinansiering. 

5) BP2 - Godkjenning av anbefalt konsept og beslutning om lånesøknad til Helse- og 

omsorgsdepartementet (lånesøknad baseres på konseptrapport, rapport fra ekstern 

kvalitetssikring og referat fra styremøtet hvor beslutning om lånesøknad foreligger). 

 

 

3.2 Hovedleveranser per fase 

Ved slutt av ulike faser og som grunnlag til de ulike beslutningspunktene skal det foreligge enkelte 
hoveleveranser som danner beslutningsgrunnlaget for videreføring av investeringstiltaket. De gule 
boksene i figur 3.2 viser en sammenstilling av leveranser som skal produseres for hver fase. 
Delområder innenfor konseptrapporten produseres i henhold til egen prosjektmetodikk i de ulike 
regionene. 
 

 
 

Figur 3.2: Sammenstilling av hvilke leveranser som skal produseres per fase (gule bokser) 



 

 

 

 

 

3.3 Avgrensning av investeringstiltaket 

En utviklingsplan eller en prosjektportefølje vil omfatte flere prosjekter som er prioritert innenfor de 

rammene som langtidsbudsjettet gir. IKT-prosjekter inneholder ofte avhengigheter mellom 

prosjektene både funksjonelt, teknisk og økonomisk. Langtidsbudsjettet gir som regel ikke 

handlingsrom for å gjennomføre alle planlagte tiltak. Derfor er det viktig at man beskriver eventuelle 

avhengigheter mellom tiltakene og hvilken betydning realiseringen (ikke realisering) av ett prosjekt 

har for de øvrige. Investeringer knyttet til IKT inneholder ofte stor usikkerhet i tidligfasen og for å få 

en vurdering av om det alternativet man har valgt er det optimale, bør det vurderes å gjennomføre 

EKS selv om investeringstiltaket alene ikke overskrider 500MNOK. 

I de tilfeller der andre investeringer (eksisterende og planlagte) vil påvirke investeringen, eller i de 

tilfeller der investeringen vil påvirke andre investeringer, skal investeringens avhengigheter og 

grensesnitt drøftes med interne og med eksterne parter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4.0 Idéfasen 

 

4.1 Formål idéfasen 

Idéfasen starter når det gjennom beslutningspunkt 0 (BP0) er bestemt at det skal gjøres noe med et 

behov eller identifisert problem. Formålet med idéfasen er å identifisere og registrere behov, 

problemer eller idéer til tiltak som det kan være aktuelt å starte en konseptutredning på.  

 

4.2 Innhold i idéfasen 

Idéfasen skal presisere behovet og identifisere mulige, prinsipielle løsningsalternativer for å gi en 

helhetlig oversikt over behovene, samt vurdere hvilke som er viktigst for virksomheten å utrede 

videre. I idéfasen skal det utarbeides et mandat for konseptfasen som skal behandles i BP1. 

Den overordnede hensikten med mandatet er å gi en tydelig beskrivelse av det behovet som skal 

utredes, hvilke endringer tiltaket skal skape, og hvilke rammebetingelser som gjelder for 

konseptfasen. Mandatet for konseptfasen vil være grunnlaget for utvikling av prosjektforslaget, og 

bør inneholde følgende: 

- Bakgrunn og hensikt med et investeringstiltak (hvilke behov skal dekkes og hvilke endringer 

tiltaket skal skape) 

- Føringer og rammer for et nytt investeringstiltak (avhengigheter, nødvendige anskaffelser, 

politiske føringer, føringer knyttet til virksomhetsarkitektur, rammer mm.) 

- Foreløpige identifisert nytteverdi og gevinster ved investeringstiltaket, samt berørte 

arbeidsprosesser (involvering av linje og sluttbrukere) 

- Erfaring og nyttig informasjon 

- Kort beskrivelse av konseptfasen (organisering og ansvar, resultater, kostnader, tidsramme, 

ressursbehov mm.) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

5.0 Konseptfasen 

 

5.1 Formål konseptfasen 

Oppstart av konseptfasen bygger på et godkjent mandat. Mandatet skal presisere hvilke foreløpige 

identifiserte alternativer som skal utredes. Formålet med konseptfasen er å sikre at et 

investeringstiltak vil være riktig bruk av virksomhetens ressurser og vurdere hvilke gevinster dette vil 

kunne bidra til, og hva et slikt tiltak vil innebære. Herunder hvilket behov for endringer i organisasjon 

og virksomhetsprosesser tiltaket må ivareta for at de forventede gevinstene skal kunne realiseres. 

Dette gjøres gjennom å utrede og fremskaffe et faglig godt grunnlag som gir tilstrekkelig sikkerhet for 

valg av det alternativet som best oppfyller målene innenfor de rammer som er definert i 

styringsdokumentet. 

 

5.2 Innhold i konseptfasen 

I konseptfasen skal alternativene (inklusive nullalternativet) utredes og dokumenteres til et felles og 

likt nivå, slik at det skal være mulig å gjøre reelle sammenligninger mellom alternativene. Regjeringen 

har definert en instruks for minimumskrav til statlig tiltak, og kan finnes her. Etter at alternativene er 

vurdert og rangert ut fra felles kriterier, skal det gjennomføres ekstern kvalitetssikring (EKS) på tiltak 

med forventet kostnad over 500 MNOK. Gjennomføring av EKS kan føre til endringer, og gjennom 

prosessen skjer det en tilpassing av kapasitet og kvalitet til rammene. 

Utredningene sammenfattes i en konseptrapport, som grunnlag for å beslutte hvilket konsept 

(alternativ) som skal bearbeides videre i en planleggingsfase (beslutning BP2), og gi grunnlag for 

lånesøknad til Helse- og omsorgsdepartementet. 

Større investeringstiltak organiseres og styres ofte som et program under porteføljestyringen. Et 

program er ikke det samme som et stort prosjekt, da et program er en samling av prosjekter med et 

felles overordnet mål. Forskjellen ligger i at prosjektleveransene er produkter/leveranser, mens du i 

et program styrer programmets prosjekter og følger opp programmets samlede gevinster. Det må 

derfor tas stilling til om investeringstiltaket skal defineres, organiseres og styres som et program eller 

prosjekt. 

 

5.2.1 Behovsanalyse 

Behovsanalysen skal bidra til å identifisere og definere behov for tiltaket eller nye tjenester. I 

behovsanalysen oppfordres det å skille på behov knyttet til normative behov, interessenters behov 

og etterspørselsorienterte behov. 

- Normative behov: Behov basert på lover, forskrifter, politiske mål, strategiske beslutninger, 

prinsipper, retningslinjer og andre føringer. 

https://www.regjeringen.no/contentassets/fb9f8af4b54844f2821589b3d73b821e/utredningsinstruksen.pdf


 

 

 

 

 

- Interessenters behov: Behov de ulike interessentene har i forhold til problemstillingen. 

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

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

(Eksempler på dette er nye behandlingsformer og teknologisk utvikling og trender som vil 

påvirke oss enten vi vil eller ikke.) 

Aktuelle eksisterende og fremtidig behov skal defineres, inkludert alternativ om å ikke gjennomføre 

et prosjekt (nullalternativ). Behovene skal rangeres og prioriteres etter kritikalitet og 

gevinstpotensial. 

Behovsanalysen benyttes videre som underlag i utarbeidelse av samfunn- og effektmål, overordnede 

krav, samt hvilke endringer (prosess, organisasjon og IKT) og gevinster (kvalitet, kostnadsreduksjon 

og effektivitet) man kan forvente gjennom en eventuell investering. 

 

5.2.1.1 Nåsituasjon 

Beskrivelsen bør inneholde hvilke begrensninger dagens løsning/tjeneste gir for brukere , samt sette 

investeringstiltaket i kontekst i forhold til ønsket og fremtidig situasjon. Dette er et viktig punkt i 

forhold til forståelsen av nødvendigheten for å igangsette et tiltak og i vurderingen av aktuelle 

konsept. 

Beskrivelse av nåsituasjon bør ta utgangspunkt i de tre områdene beskrevet i foregående 

underkapittel (normative-, interessenters- og etterspørselsorienterte forhold). Det vil si at dagens 

siutasjon beskrives ut fra normative forhold, de ulike interessenters perspektiver, og sett opp mot 

eksterne påvirkningsfaktorer og trender. I denne prosessen er det fordelaktig å beskrive hvilke 

endringsprosesser og prinsipper rundt endringsledelse som gjør seg gjeldende. 

 

5.2.2 Interessentanalyse 

Et investeringstiltak har ofte viktige grenseflater mot personer, fagmiljøer og organisasjoner både 

internt og eksternt. Disse interessentene vil påvirke tiltaket gjennom utforming og styring av 

investeringen eller i gjennomføring og resultatpåvirkning. Gjennom kartlegging ved hjelp av en 

interessentanalyse vil man identifisere de viktigste interessentene, og gjennom involvering og 

medvirkning av disse øke sannsynligheten for en vellykket investering. 

Interessenters medvirkning og en oppdatert interessentanalyse er viktig i alle fasene til et prosjekt. I 

konseptfasen bør man ha fokus på interessenter som kan bidra til å: 

- Kartlegge de reelle behovene og dermed gi grunnlag for en god behovsanalyse 

- Identifisere og vurdere mulige konsepter som kan ivareta behovene 

- Kartlegge og vurdere usikkerheter ved de ulike konseptene 



 

 

 

 

 

- Sikre forankringen av et mulig investeringstiltak 

Aktuelle interessenter skal identifiseres, klassifiseres og rollebeskrives. I enkelte tilfeller vil det være 

motstridende behov mellom ulike interessenter. Det er viktig at disse konfliktene drøftes så tidlig 

som mulig for å unngå negativitet og motarbeidelse av selve prosjektet og tilhørende behov. De mest 

sentrale behovene skal ha prioritet ved situasjoner der man ikke kommer til enighet. 

 

5.2.2.1 Involvering av andre aktører 

Investeringstiltak som vurderes gjennomført bør avstemmes med de andre regionale 

helseforetakene, samt nærliggende aktører som Direktoratet for e-helse, Helsedirektoratet, Nasjonal 

IKT og andre relevante aktører. Enkelte av helseforetakenes IKT- og digitaliseringsprosjekter som 

iverksettes involverer kommunal sektor eller statlige organer. Mange av de potensielle gevinstene 

skal tas ut i kommunene. Kommunenes sentralforbund og Difi har samarbeidet om å utarbeide en 

sjekkliste for involvering av kommunesektoren. Sjekklisten kan i sin helhet finnes her. 

Det bør i tillegg sikres tilstrekkelig involvering av tillitsvalgte og vernetjenesten, og at dette er en 
naturlig del av større IKT-investeringstiltak. Endringer ved innføring av nye tiltak medfører som oftest 
endring i ansattes arbeidsprosesser, arbeidshverdag og arbeidsmiljø. I henhold til Hovedavtalenes 
§29 skal det ved etablering av prosjekter sikres reell innflytelse og anledning til å uttale seg om 
sammensetning og mandat. 

 

5.2.3 Målbeskrivelse 

Hensikten med formulering og definering av mål er å beskrive en ønsket fremtidig tilstand og effekt 

tiltaket skal bidra til å oppnå. Målene må ses i sammenheng med behovene som er identifisert og 

kartlagt, og de tre måltypene (samfunns,- effekt,- og resultatmål) må ses i sammenheng med 

hverandre. Målene danner grunnlaget for videre krav- og alternativanalyser. 

Finansdepartementet sin definisjon på de tre ulike målgruppene bør legges til grunn i 

målutarbeidelsen: 

- Samfunnsmål er et uttrykk for den nytte eller verdiskaping som et investeringstiltak skal føre 

til for samfunnet. Samfunnsmålet skal vise eiers intensjon og ambisjon med tiltaket 

- Effektmål er et uttrykk for den direkte effekten av tiltaket, for eksempel den virkningen/ 

effekten tiltaket skal føre til for brukerne. Effektmålene skal være avledet av samfunnsmålet 

- Resultatmål angir de konkrete indikatorer/måltall og egenskaper som skal være oppnådd ved 

realiseringen/leveransen av tiltaket/prosjektet. Resultatmålene måles ved prosjektets 

ferdigstillelse 

https://www.difi.no/node/6435


 

 

 

 

 

5.2.4 Overordnet gevinstrealiseringsplan 

Identifiserte mål resulterer i potensielle gevinster på ulike nivå. Hensikten med dette punktet er å 

beskrive hvilke gevinster virksomheten kan oppnå ved å gjennomføre investeringstiltaket med 

utgangspunkt i foregående punkt, 5.2.3, gjennom en gevinstrealiseringsplan. 

Det er viktig å danne seg et bilde av potensielle gevinster og tilhørende brukergrupper til de aktuelle 

gevinstene. Det bør allerede i konseptfasen vies tilstrekkelig tid knyttet til gevinstkoordinering og – 

realisering, samt involvering av nøkkelpersoner der gevinstene i hovedsak skal realiseres – fra 

helseforetakenes linjeorganisasjon og nærliggende virksomheter, for eksempel kommunal sektor. 

Denne type involvering bidrar til økt kjennskap til både problem- og målbeskrivelse før BP2 (beslutte 

aktuelt konsept) og økt eierskap i linjeledelsen på et tidlig tidspunkt. 

Gevinstene bør grupperes i tre underliggende typer: 

- Kvalitetsgevinster – gevinster som medfører økt kvalitet på ett eller flere områder, bør 

defineres ved å tallfeste størrelser med tilhørende beskrivelse 

- Effektiviseringsgevinster – defineres i kroner og tall 

- Gevinster for øvrige aktører – gevinster er typisk besparelse og kvalitetsgevinster for 

kommuner og statsforetak 

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) har utarbeidet en veileder som bør benyttes i arbeidet med 

gevinstrealisering. 

 

5.2.5 Juridisk vurdering 

Vurdering av de ulike alternativene for å sikre at valg i konseptfasen ivaretar juridiske rammer på en 

tilfredsstillende måte. De fleste tiltak knyttet til IKT i offentlig sektor vil på en eller annen måte 

påvirkes av rettslige reguleringer eller hensyn som må tas i forbindelse med etterlevelse av lover og 

forskrifter. Det er derfor viktig å kartlegge de rettslige rammene for investeringstiltaket, herunder 

hvilke lover og forskrifter gjelder for området, samt hvilke utfordringer og konsekvenser dette kan 

innebære. 

 

5.2.6 Forvaltning 

Det bør tas stilling til og beskrives hvordan fremtidig forvaltning av de ulike alternativene vurderes 

ivaretatt. Herunder gjennomføre konseptuelle vurderinger og avklaringer på hvem som bør gis 

ansvaret for drift og forvaltning av løsningen/tjenesten når den er på plass. 

https://dfo.no/filer/Fagområder/Gevinstrealisering/Veileder-i-gevinstrealisering.pdf


 

 

 

 

 

5.2.7 Overordnet kravdokument 

Med bakgrunn i de kartlagte behovene og de utarbeidede målene, skal de overordnede kravene for 

investeringen utledes. Klare krav, som er tydelig avledet fra målene, og således fra behovene, skal 

benyttes til å velge rett konsept. 

Overordnet kravdokument bør ta utgangspunkt i tidligere utarbeidede dokumenter med den hensikt 

å definere krav som muliggjør en utsiling av urealistiske alternative konsepter, og en enklere 

sammenligning mellom alternativene. Gjennom å klassifisere kravene som skal-/bør-krav vil det være 

mulig å forkaste alternativer som ikke oppfyller de absolutte skal-kravene, på et tidlig stadium. 

 

5.2.7.1 Overordnede krav 

Utarbeidelse av krav bør ta utgangspunkt i identifiserte behov, interessentanalysen, nåsituasjon og 

fremtidig tiltenkt situasjon. Med basis i dette skal overordnede funksjonelle, tekniske og 

sikkerhetsmessig krav defineres. De overordnede kravene vil sikre de mest nødvendige og 

grunnleggende behov. Kravenes hensikt er å bidra til å velge mellom ulike alternativer, og bør 

dermed ikke være for detaljerte. Unødvendig detaljering på dette stadiet kan skape for stor binding 

mot en spesifikk løsning, og kan medføre valg av løsning som totalt sett ikke er det virksomheten er 

best tjent med – alle relevante forhold medregnet. 

Det bør før utarbeidelse av krav foreligge en god forståelse for nye tjenester inkludert trender og 

teknologisk utvikling, prosesser og produkter av tiltaket som skal tas i bruk, samt hvem som blir 

berørt av endringene og hvem som blir ansvarlig for å gjennomføre endringene i linjen. Dette er en 

forutsetning for at krav og kravspesifikasjonen blir utarbeidet i henhold til tenkt fremtidig løsning og 

sikre at valgt konsept er det rette valget for å realisere de ønskede gevinstene. 

 

5.2.7.2 Overordnet arkitekturbeskrivelse 

Hvert konsept bør inneholde en kort og overordnet beskrivelse av alle lagene i arkitekturen, det vil si 

både forretningslaget (organisasjons, prosesser, roller, tjenester, m.m.), informasjon/data, 

applikasjon og teknologi for å kunne gjøre en vurdering blant de ulike konseptene. 

Spesialisthelsetjenesten har gjennom Nasjonal IKT blitt enige om et sett arkitekturprinsipper1 som 

skal legges til grunn for alle prosjekter og aktiviteter som involverer IKT i spesialisthelsetjenesten. 

(Prinsippene bygger på nasjonale arkitekturprinsipper offentlige virksomheter må forholde seg til). 

For hvert investeringstiltak, må prinsippene konkretiseres i form av krav som de ulike 

konseptalternativene vurderes opp mot. 

Man bør også beskrive hvilke eksisterende målbilder som er relevante, og beskrive krav knyttet til å 

være i samsvar med disse. Hvis det ikke eksisterer et målbilde så må det etableres i denne fasen. 

                                                                 
1 Arkitekturprinsipper for spesialisthelsetjenesten: https://kilden.sykehusene.no/display/AR/Prinsipper 

https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/digitalisering-og-samordning/nasjonal-arkitektur/prinsipper
https://kilden.sykehusene.no/display/AR/Prinsipper


 

 

 

 

 

5.2.7.3 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 

Det skal gjennomføres innledende risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) av de ulike alternativene. 

Vurderingene av de ulike alternativene er med på å avdekke hvilke forhold som kan føre til uønskede 

hendelser og/eller utgjøre trusler mot virksomheten ved iverksettelse av ulike alternativer. Videre er 

hensikten å diskvalifisere alternativer som: 

- Ikke oppfyller gjeldende lovverk, forskrifter og sikkerhetsprinsipper 

- Med stor sannsynlighet vil introdusere uakseptabel risiko ved gjennomføring og 

implementasjon 

- Er uhensiktsmessig kostbar å tilpasse for å oppnå en godkjent ROS 

Personvernrådgiver i det regionale helseforetaket skal gjennomføre en vurdering av Personvern 

(Initiell Data Protection Impact Assessment (DPIA), i henhold til GDPR artikkel 35. 

 

5.2.7.4 Klassifisering og prioritering av krav 

De definerte overordnede kravene skal klassifiseres som skal-krav eller bør-krav. Skal-krav er krav 

som må oppfylles for et fullverdig konsept, mens bør-krav er krav som delvis må oppfylles. Alle bør-

kravene skal gis en prioritering og nummerering.  

 

5.2.8 Alternativanalysen 

Konseptfasen skal inneholde en alternativanalyse der formålet er å definere minimum to alternative 

konsepter i tillegg til nullalternativet. Det skal for alle alternativer gjennomføres en nytte-

/kostnadsanalyse med tilhørende usikkerhetsanalyse per konseptalternativ. Alternativanalysen er et 

viktig bidrag i beslutningsunderlaget til valg av endelig konsept. 

 

5.2.8.1 Alternative konsepter 

De ulike alternativene skal beskrives på et overordnet nivå før man gjør første grovsortering og 

utelukker visse alternative konsepter. 

Gjennom en slik grovsortering vil man få en oversikt over konseptalternativer som i første omgang 

oppfyller alle skal-krav, og dernest visse bør-krav. På alle alternativer (minimum to alternativer) som 

oppfyller alle skal-krav fra overordnet kravdokument skal det gjennomføres en kostnads- og 

usikkerhetsanalyse. 

Et nullalternativ skal utredes og framstilles sammenlignbart med øvrige alternativer. Et nullalternativ 

forstås i denne sammenheng som referansen som de øvrige tiltakene skal sammenlignes med. 

Hensikten med nullalternativet er å sikre et best mulig beslutningsunderlag. Nullalternativet er å ikke 

gjennomføre noen av de aktuelle konseptene (alternativene), men videreføre dagens løsning. Dette 



 

 

 

 

 

innebefatter de vedlikeholdskostnader og oppgraderingene som er nødvendig for at alternativet skal 

være reelt. Det foreligger en veileder til nullalternativet som er utarbeidet av Finansdepartementet 

som bør benyttes. 

 

5.2.8.2 Grovsortering 

De ulike alternativene skal gjennom en grovsortering for å utelukke visse alternative konsepter. 

Alternative konsepter vurderes opp mot definerte krav fra overordnet kravdokument. Dette 

resulterer i en rangert liste over alternativer sett opp mot både skal- og bør-krav. 

 

5.2.8.3 Nytte-/kostnadsanalyse 

Hovedformålet med nytte- og kostnadsanalysen er å klarlegge og synliggjøre konsekvensene av 

alternative tiltak før beslutninger fattes. Herunder å sikre at kostnader (investering- og 

eierskapskostnader), som er knyttet til investeringen og i tillegg at virkningene for brukere som blir 

berørt blir vurdert for alle aktuelle konsepter. Det er viktig å verdsette kostnadene ved tiltaket, 

samtidig som nyttevirkningene må beskrives på en mest mulig presis måte. Nyttevirkningen kan være 

både økonomiske og kvalitetsmessige, og måles i kvalitative og kvantitative størrelser. Dette vil være 

et viktig bidrag i grunnlaget for en sammenligning av aktuelle konsepter og påfølgende godkjenning 

av anbefalt konsept. 

For å kunne gjøre en reell sammenligning av de ulike alternativene er det nødvendig å se på både 

investeringskostnader og eierskapskostnader (forvaltning- drifts og vedlikeholdskostnader). Dette for 

å unngå at man utelukkende fokuserer på de alternativene som tilsynelatende har en lav engangs 

investeringskostnad. Denne metoden defineres som Total Cost of Ownership (TCO), og bidrar til at 

man får oversikt over totalkostnaden og informasjonen til å identifisere det alternativet som er 

billigst på sikt. Kostnadsanalysen skal vise samlede investeringskostnader, herunder anskaffelse, 

utviklings, drift og vedlikehold. 

For å kvalitetssikre at kostnadsrammen ligger innenfor helseforetakets finansielle handlingsrom, skal 

det gjennomføres en finansiell usikkerhetsanalyse for de ulike alternativene. Den finansielle 

usikkerhetsanalysen skal resultere i en sannsynlighetsfordelingsfunksjon – ofte omtalt som 

alternativets finansiell risikoprofil – som viser investeringstiltakets sannsynlige kostnadsmessige 

utfallsrom (illustrert i figur 5.2). Fra denne skal det trekkes ut noen sentrale verdier som skal tjenes 

som kostnadsmessige rammer på ulike (organisatoriske) nivå. For eksempel gjelder for store statlige 

investeringer («KS-ordningen») at det skal settes en øvre kostnadsramme tilsvarende 85 % 

percentilen («P85») fra det beregnede utfallsrom. Videre skal det settes en økonomisk 

styringsramme tilsvarende 50 % percentilen («P50») fra det samme utfallsrommet. Marginen mellom 

P50 og P85 betraktes normalt som en reserve for å kunne håndtere usikkerhet underveis i 

gjennomføringen.  

https://www.ntnu.no/documents/1261860271/1263838555/Veileder%20nr%208%20Nullalternativet.pdf


 

 

 

 

 

 

Figur 5.2: kumulativ sannsynlighetsfordelingsfunksjon – finansiell risikoprofil for et investeringstiltak  

Relevant metodikk og støttelitteratur knyttet til kostnadsanalyse og –estimering kan finnes i 

gjeldende veiledere fra forskningsprogrammet Concept finansiert av Finansdepartementet. 

 

5.2.8.4 Finansiering 

Utviklingsplanen, IKT-prosjektporteføljen og langtidsbudsjettet viser investeringstiltakets 

avhengigheter til andre prosjekter og til det finansielle handlingsrommet. Dette gir grunnlag for 

prioriteringer av ulike tiltak innenfor det regionale helseforetakets planer. Virksomheten vil selv 

finansiere kostnader knyttet til idé-, konsept- og planleggingsfase. 

I beskrivelsen av finansieringen av det enkelte tiltak skal følgende tas med: 

- Plan for hvordan investeringstiltaket skal finansieres (egenfinansiering i det regionale 

helseforetaket, lånefinansiering, annen finansiering). 

- Vurdering av hvordan prosjektet kan innpasses innenfor det regionale helseforetakets 

finansielle handlingsrom. 

 

I tilfeller der investeringstiltaket omfatter flere regioner, kommuner eller aktører skal det være en 

felles lånesøknad med vedlagt styrevedtak/beslutning pr aktør. Grunnlaget for lånebeløpet kan 

omfatte både direkte investeringer og investeringsrelaterte driftskostnader. Med investeringer 

menes de beløp som vil medgå til selve anskaffelsene. Med investeringsrelaterte driftskostnader 

regnes alle ekstraordinære driftskostnader som påløper som konsekvens av investeringstiltak så 

lenge anskaffelse, utvikling og innføring av IKT-løsningene pågår og som helseforetak ellers ikke ville 

ha hatt. Dette kan for eksempel være tjenestekjøp/konsulentinnleie/tilsvarende for å planlegge/drive 

anskaffelses- og innføringsarbeidet, kostnader for frikjøp av ressurser fra HFene, eventuelle 

støtteanskaffelser, leieutgifter til midlertidige prosjektlokaler, m m.  

 

Kumulativ 

sannsynlighet

Kostnader

50%

0%

85%

https://www.ntnu.no/concept/veiledere


 

 

 

 

 

 

5.2.9 Sammenstilling og anbefaling 

Etter gjennomført nytte-/kostnads- og usikkerhetsanalyse av aktuelle alternativer skal disse 

sammenstilles og konkluderes. En slik sammenstilling vil gi et godt bilde av aktuelle alternativer, som 

er en naturlig del av beslutningsunderlaget for endelig valgt konsept. Sammenstillingen bør 

inneholde kostnader, risikoer, gevinster og hvor godt de ulike alternativene oppfyller de overordnede 

kravene. Det oppfordres her til å gi de ulike alternativene en beskrivende vurdering, der de 

sammenlignes, vurderes og scores i forhold til kravoppfyllelse, noe som gjør prosessen for endelig 

valg av konsept ryddig og enkel. 

 

5.3 Ekstern kvalitetssikring – konseptvalg 

For investeringstiltak med en forventet kostnad på over 500 MNOK skal det gjennomføres en 

selvstendig ekstern kvalitetssikring (EKS). Det er viktig å påpeke at også investeringer med en 

forventet kostnad under 500 MNOK i visse tilfeller bør inneholde både intern og ekstern 

kvalitetssikring. IKT-investeringstiltak har ofte iboende høy kompleksitet og usikkerhet, og den øvre 

grensen må ikke sees på som absolutt og må vurderes i hvert enkelt tilfelle. 

Grunnlaget for den eksterne kvalitetssikringen vil være de utredningene som er gjennomført i 

konseptfasen, og som er dokumentert i konseptrapporten med underliggende delutredninger. 

EKS skal sikre at de utredninger som er gjennomført, på en tilfredsstillende måte har ivaretatt 

overordnede målsetning med prosjektet. 

 

5.4 Beslutninger ved enden av konseptfasen (BP2) 

Ved beslutningspunkt 2 (BP2) behandles konseptrapporten og ekstern kvalitetssikrers rapport, og det 
tas et endelig valg for hvilket konsept (alternativ) som skal bearbeides videre i en planleggingsfase og 
gi grunnlag for lånesøknad til Helse- og omsorgsdepartementet.  

Konseptrapporten og faseplanen for planleggingsfasen skal besluttes av det regionale helseforetaket, 

i tråd med det regionale helseforetakets styringssystem og fullmaksstruktur. 

 

5.5 Oppbygging av konseptrapport 

Konseptfasen avsluttes med en konseptrapport som beskriver de ulike løsningsalternativene, samt 

evaluering og valg av løsning. (Vedlegg B - viser eksempel på mal for oppbygging av konseptrapport). 

 



 

 

 

 

 

5.6 Faseplan for planleggingsfasen 

I løpet av konseptfasen skal det utarbeides en faseplan for planleggingsfasen. Faseplanen vil kunne 
være på et overordnet nivå gitt at investeringstiltaket normalt sett ennå ikke er etablert. Faseplanen 
må som regel revideres og detaljeres ved oppstart av planleggingsfasen. 

En faseplan bør inneholde følgende elementer: 

- Leveranser og erfaringer fra forrige fase 

o Godkjente og utestående leveranser/produkter 

o Evaluering av forrige fase (eksempelvis måloppnåelse, prosjektstyring etc.) 

- Planlagte leveranser/produkter i fasen 

- Milepæler i fasen 

- Organisering og ressursbehov 

- Aktivitetsplan med tilhørende beskrivelser 

- Budsjett og toleranserammer for fasen 

- Prosjektstyring og rapporteringsmekanismer for fasen 

 

Faseplanen skal fungere som et viktig plandokument under fasens gjennomføring og oppfølging. Det 

er derfor viktig at faseplanen er tilstrekkelig detaljert til å oppfylle dette formålet, og viser hvordan 

og når fasens mål skal oppnås. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Vedlegg 

A. Definisjoner 

 

Tidligfase: Tidligfasen er en fellesbetegnelse på de faser som fra et behov blir fremmet til det 

besluttes å gå til planleggingsfase. Tidligfasen avgrenses i denne veilederen som perioden fra og med 

godkjent mandat for oppstart av idéfase (BP0) til om med godkjent beslutning om oppstart 

planleggingsfase (BP2). 

Investeringstiltak: Finansielt virkemiddel for å planlegge, iverksette og gjennomføre et konkret tiltak. 

Investeringstiltaket defineres ved en overordnet strategisk beskrivelse av hva en ønsker å oppnå og 

en økonomisk størrelsesorden. Dette kan igjen resultere i et prosjekt eller i et program – veilederen 

har derfor valgt å samle begrepene prosjekt og program under fellesbetegnelsen investeringstiltak. 

Kostnadsramme: Kostnadsrammen angir hvor mye beslutningstakerne har satt av for å finansiere 
prosjektet. Denne størrelsen inneholder en usikkerhetsavsetning. 
 
Levetidskostnader (Total Cost of Ownership – TCO): Hvor mye investeringstiltaket totalt koster 

(foventet kostnad) når man tar med indirekte og direkte kostnader  Investeringskostnad + 

Driftskostnad + Forvaltningskostnad (8år) 

Utviklingsplan og IKT-strategi: Veilederen opererer med begge begrepene siden de ulike regionale 

helseforetakene benytter ulike begreper. Definisjonen omhandler de regionale helseforetakenes 

langsiktige planer knyttet til nye tjenester, herunder IKT. 

Nullalternativ: Nullalternativet er å ikke gjennomføre noen av de aktuelle konseptene 

(alternativene), men videreføre dagens løsning. Dette innebefatter de vedlikeholdsinvesteringene og 

oppgraderingene som er nødvendig for at alternativet skal være reelt. 

Interessenter: Personer eller organisasjoner som medvirker til (aktører) eller kan bli påvirket av et 

investeringstiltak, direkte eller indirekte. 

Bruker: De som skal motta og aktivt bruke det produktet eller den tjenesten som tiltaket fremskaffer. 
 
Eier: Fagansvarlig i virksomheten(e) 
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS): En systematisk fremgangsmåte for å utlede potensielt tap 
gjennom en kartlegging av mulige uønskede hendelser og skadeomfanget av disse. Her inngår anslag 
eller beregning av sannsynligheten for at en uønsket hendelse skal inntreffe, og beregning eller 
anslag av hva som blir konsekvensen av hendelsen. 
 
Rammebetingelse: Overordnete betingelser og begrensninger, gitt av andre enn prosjekteier. 
 
 
 



 

 

 

 

 

B. Mal for konseptrapport 

 


