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Direktoratet for e-helse



Én innbygger – én journal



Formål/overordnet mål for prosjektet/programmet:

• Utarbeide et styrings- og beslutningsunderlag for en nasjonal løsning for pasientjournal 
og pasientadministrasjon for kommunal helse- og omsorgstjeneste. Løsningen skal 
være integrert med spesialisthelsetjenesten.

• Følge opp arbeidet med alternative tilnærminger for deling av helseinformasjon 
mellom ulike aktører, og med nasjonale løsninger og registre. Arbeidet skal 
gjennomføres i samarbeid med de regionale helseforetakene.

• Samarbeid og bistand til Helseplattformen

ID Nasjonal e-helseportefølje 81

Ansvarlig virksomhet Direktoratet for e-helse

Prosjekteier: Christine Bergland

Programdirektør: 
Prosjektleder:

Ola Jøsendal
Are Muri

Prosjekt-/programinformasjon

Hvilke strategiske områder understøtter prosjektet/programmet og i hvor høy 
grad (Høy, Middels, Lav)

Digitalisering av arbeidsprosesser Høy

Bedre sammenheng i pasientforløp Høy

Bedre bruk av helsedata Middels

Helsehjelp på nye måter Middels

Felles grunnmur for digitale tjenester Høy

Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring Lav

Eventuell annen strategisk tilknytning/kommentarer:

Iht. oppdrag fra HOD. 

Viktigste resultater/leveranser : Planlagt 
levert

Beslutningsunderlag  (KVU) for en nasjonal løsning for kommunal 
helse- og omsorgstjeneste

06.18

Beslutningsunderlag (forprosjekt) for en nasjonal løsning for 
kommunal helse- og omsorgstjeneste

01.19

Påfølgende leveranser avklares som del av påfølgende 
beslutningsprosesser.

Prosjektets/programmets antatte sluttdato Ikke fastsatt

Er prosjektet/programmet faset iht. Difi sin prosjektveiviser? Ja

Hvis ja, hvilken fase er prosjektet/programmet i per dato? Planlagt fullført

Konseptvalgutredning (KVU) 06.18

Hvis nei, hva er årsaken til at dette ikke er relevant? Sett kryss

Prosjektet/programmet har flere leveranser som er i ulike faser 

Det er et utredningsprosjekt

Det benyttes en annen prosjektmetodikk

Eventuelle kommentarer:

Prosjektet gjennomføres iht. Finansdepartementets KS-ordning.  
Beslutningsprosess er til avklaring hos Helse- og omsorgsdepartementet. 

Finansieringskilder i 2018 Beløp

Direktoratet for e-helse (øremerkede midler) 50 mill.

Sum finansiering 50 mill.

Eventuelle kommentarer:

Prosjekt-/programnavn: Én innbygger – én journal

Hvordan styres prosjektet/programmet? Sett kun ett kryss

Leveransenes omfang og kvalitet er viktigst X

Prosjektet har en absolutt leveringsdato

Prosjektet har en fast budsjettramme 

Eventuelle kommentarer:



Gevinster, status, risiko og forutsetninger Prosjekt-/programnavn: Én innbygger – én journal

Er gevinstansvarlig identifisert? Nei

Hvis ja, hvem er ansvarlig for gevinstrealisering?

Gevinstansvarlig virksomhet

Gevinstansvarlig

Hva er status på gevinstrealiseringsarbeidet i prosjektet?

Finnes det en prosjektbegrunnelse? Ja

Er gevinster identifisert? Ja

Finnes det en gevinstplan? Nei

Pågår det gevinstrealiseringsaktiviteter? Nei

Hvis gevinster er identifisert, hvilke kategorier gevinster er det og hvor viktige 
(Høy, Middels, Lav) er de for prosjektbegrunnelsen?

Nytte for innbygger ved bedre involvering/tidsbesparelse Høy

Økt kvalitet i helse- og omsorgstjenesten Høy

Effektivitet i helse- og omsorgstjenesten Høy

Direkte kostnadsbesparelser (NB! Ikke fra tidsbesparelser) Middels

Redusert risiko/kompleksitet for andre prosjekter Middels

Eventuelle kommentarer/utdypning:

Gevinstaktiviteter, inkl. identifisering av gevinstansvarlig og utarbeidelse av 
gevinstplan, vil bli en del av prosjektets omfang

Overordnet status for prosjekt/program: Gul

Årsak til gul eller rød status:

Se risiko. 

Risiko i prosjekt/program: Gul

Angi de viktigste risikoområdene:

• Prosjektet er i dialog med HOD vedr. leveranser og beslutningsprosess. 
Forventet tidsplan er svært ambisiøs. Forutsetter R-behandling på fremdrift 
mht ekstern kvalitetssikring.

• Kort tid til forankring i sektor. 
• Avhengigheter til parallelle oppdrag knyttet til finansiering, nasjonal 

tjenesteleverandør, veikart og målbilde for etablering  av nasjonal grunnmur 
mv. 

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

Alle aktører i helse- og omsorgssektoren samt aktører sektoren samhandler med, 
myndighetsorganer, pasienter og innbyggere. 

Hvilke forutsetninger må oppfylles for
å kunne realisere gevinstene fra 
prosjektet/programmet?

Hvor kritisk
er disse

Når må de være 
oppfylt

Andre prosjekter må gjennomføres Høy -

EPJ-utvikling, fastleger Lav -

EPJ-utvikling, kommune Lav -

EPJ-utvikling, spesialist Lav -

Videre utvikling av legemiddelfeltet Middels -

Organisasjonsutvikling, spesialist Middels -

Organisasjonsutvikling, kommune Høy -

Endringer hos fastlegene Høy -

Eventuelt andre forutsetninger eller kommentarer/utdypning:

Prosjektet er i tidlig fase og forutsetninger for gjennomføring avklares som en del 
av arbeidet. 



Avhengigheter Prosjekt-/programnavn: Én innbygger – én journal

Avhengigheter

Beskrivelse av avhengighetene prosjektet har til andre 
leveranser/prosjekter for å levere i henhold til styrende dokumenter

Kategori avhengighet
1. Tjenester og 

applikasjoner
2. Personvern og 

informasjons-
sikkerhet 

3. Standarder, 
kodeverk og 
terminologi

4. Infrastruktur og 
felleskomponenter

5. Regelverk

Kritikalitet
1. Høy: Prosjektet 

kommer ikke 
videre

2. Middels: Kan 
håndteres av 
prosjektet med 
ekstra kostnad 

3. Lav: Håndteres av 
prosjektet 

Når må 
avhengighet være 

oppfylt?

Status
Grønn: under 

kontroll
Gul: usikker

Rød: uavklart

Målbilde for etablering av nasjonal grunnmur 4 1 05.18 Rød

Eventuelle kommentarer/utdypning:

Gjennomføringen av prosjektet vil ha avhengigheter til alle kategori avhengigheter nevnt over. Avhengigheter avklares nærmere som del av tidlige faser i prosjektet. 



EPJ-løftet



Formål/overordnet mål for prosjektet/programmet:

EPJ-løftet skal bidra til kvalitetsheving av fastlegers og privatpraktiserende 
spesialisters EPJ-system gjennom å sikre at ny og nyttig funksjonalitet og 
felleskomponenter blir utviklet og tatt i bruk. EPJ-løftet skal bidra til utvikling av 
IKT verktøy for å sikre kvalitet i pasientbehandlingen, understøtte samhandling og 
informasjonsformidling mellom aktører i sektoren, samt  bidra til mer effektiv 
ressursbruk på kort sikt.

ID Nasjonal e-helseportefølje 11

Ansvarlig virksomhet Direktoratet for e-helse

Prosjekteier: Inga Nordberg

Prosjektleder: Espen Hetty Carlsen

Prosjekt-/programinformasjon

Hvilke strategiske områder understøtter prosjektet/programmet og i hvor høy 
grad (Høy, Middels, Lav)

Digitalisering av arbeidsprosesser Middels

Bedre sammenheng i pasientforløp Høy

Bedre bruk av helsedata Høy

Helsehjelp på nye måter -

Felles grunnmur for digitale tjenester Middels

Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring Høy

Eventuell annen strategisk tilknytning/kommentarer:

Prosjektet koordinerer trepartssamarbeidet mellom leverandører, brukere og 
myndigheten (HDIR, NAV, HOD og Direktoratet for e-helse)

Viktigste resultater/leveranser : Planlagt 
levert

Fortløpende leveranser av kravspesifikasjon, anskaffelser og 
innføring av funksjonalitet innenfor de strategiske områdene. 19 
løpende prosjekter i forskjellige faser (nedenfor 4 eksempler) 

Løpende

Primærhelseteam Fase 1
Primærhelseteam Fase 2

04.18
04.19

Bilde EPJ 01.19

Praksisprofil (Kvalitet i legekontor) 09.19

Legemiddelgjennomgang 01.18

Prosjektets/programmets antatte sluttdato Årlig plan

Er prosjektet/programmet faset iht. Difi sin prosjektveiviser? Nei

Hvis ja, hvilken fase er prosjektet/programmet i per dato? Planlagt fullført

Hvis nei, hva er årsaken til at dette ikke er relevant? Sett kryss

Prosjektet/programmet har flere leveranser som er i ulike faser X

Det er et utredningsprosjekt

Det benyttes en annen prosjektmetodikk

Eventuelle kommentarer:

Prosjektet har ca. 20 leveranser per år der hver leveranse styres i henhold til Difi
sin prosjektveiviser.

Finansieringskilder i 2018 Beløp

Takstforhandlinger 20 mill.

Sum finansiering 20 mill.

Eventuelle kommentarer:

Prosjekt-/programnavn: EPJ-løftet

Hvordan styres prosjektet/programmet? Sett kun ett kryss

Leveransenes omfang og kvalitet er viktigst

Prosjektet har en absolutt leveringsdato

Prosjektet har en fast budsjettramme X

Eventuelle kommentarer:



Gevinster, status, risiko og forutsetninger Prosjekt-/programnavn: EPJ-løftet

Er gevinstansvarlig identifisert? Ja

Hvis ja, hvem er ansvarlig for gevinstrealisering?

Gevinstansvarlig virksomhet SKIL

Gevinstansvarlig Nicolas Øyane

Hva er status på gevinstrealiseringsarbeidet i prosjektet?

Finnes det en prosjektbegrunnelse? Ja

Er gevinster identifisert? Ja

Finnes det en gevinstplan? Ja

Pågår det gevinstrealiseringsaktiviteter? Ja

Hvis gevinster er identifisert, hvilke kategorier gevinster er det og hvor viktige 
(Høy, Middels, Lav) er de for prosjektbegrunnelsen?

Nytte for innbygger ved bedre involvering/tidsbesparelse Høy

Økt kvalitet i helse- og omsorgstjenesten Høy

Effektivitet i helse- og omsorgstjenesten Høy

Direkte kostnadsbesparelser (NB! Ikke fra tidsbesparelser) Lav

Redusert risiko/kompleksitet for andre prosjekter Middels

Eventuelle kommentarer/utdypning:

Overordnet status for prosjekt/program: Grønn

Årsak til gul eller rød status:

Risiko i prosjekt/program: Grønn

Angi de viktigste risikoområdene:

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

Alle omsorgsnivåene, men primært primærhelse

Hvilke forutsetninger må oppfylles for
å kunne realisere gevinstene fra 
prosjektet/programmet?

Hvor kritisk
er disse

Når må de være 
oppfylt

Andre prosjekter må gjennomføres Høy Løpende

EPJ-utvikling, fastleger Høy Løpende

EPJ-utvikling, kommune

EPJ-utvikling, spesialist Middels Løpende

Videre utvikling av legemiddelfeltet Høy Løpende

Organisasjonsutvikling, spesialist

Organisasjonsutvikling, kommune

Endringer hos fastlegene Middels Løpende

Eventuelt andre forutsetninger eller kommentarer/utdypning:

Andre prosjekter som må gjennomføres er hovedsakelig prosjekter relatert til 
nasjonale fellesløsninger (f.eks Sentral forskrivningsmodul).



Avhengigheter Prosjekt-/programnavn: EPJ-løftet

Avhengigheter

Beskrivelse av avhengighetene prosjektet har til andre 
leveranser/prosjekter for å levere i henhold til styrende dokumenter

Kategori avhengighet
1. Tjenester og 

applikasjoner
2. Personvern og 

informasjons-
sikkerhet 

3. Standarder, 
kodeverk og 
terminologi

4. Infrastruktur og 
felleskomponenter

5. Regelverk

Kritikalitet
1. Høy: Prosjektet 

kommer ikke 
videre

2. Middels: Kan 
håndteres av 
prosjektet med 
ekstra kostnad 

3. Lav: Håndteres av 
prosjektet 

Når må 
avhengighet være 

oppfylt?

Status
Grønn: under 

kontroll
Gul: usikker

Rød: uavklart

Utvikling av Sentral Forskrivningsmodul (SFM) 1 Høy Q3 2019 Rødt

Utvikling av Helsenorge 1 Høy 2018 Grønn

Innføring av ID i returnerte prøvesvar (til fastlegene)  fra foretak og private 
aktører. Helt avgjørende for kontroll av at svar er knyttet til riktig ID

1 Høy 2018 Rødt

Eventuelle kommentarer/utdypning:



MF Helse



Formål/overordnet mål for prosjektet/programmet:

Ifbm Skattedirektoratets prosjekt modernisering av Folkeregisteret skal MF Helse 
koordinere arbeidet med produsent og konsument i helse- og omsorgssektoren. 
Overordnet mål er økt pasientsikkerhet og økt kvalitet i pasientbehandlingen ved raskere 
og bedre tilgang til riktig folkeregisterinformasjon. Digitalisere prosesser for produksjon og 
forbedre bruk av folkeregisterinformasjon i helsesektoren, samt bidra til høyere 
datakvalitet i Folkeregisteret. Det er potensiale for reduserte kostnader ved produksjon, 
bruk, drift og forvaltning av folkeregisterinformasjon i helse- og omsorgssektoren.

ID Nasjonal e-helseportefølje 100

Ansvarlig virksomhet Direktoratet for e-helse

Programeier: Norunn Saure

Programleder: Egil Årrestad 

Prosjekt-/programinformasjon

Hvilke strategiske områder understøtter prosjektet/programmet og i hvor høy 
grad (Høy, Middels, Lav)

Digitalisering av arbeidsprosesser Høy

Bedre sammenheng i pasientforløp Middels

Bedre bruk av helsedata Lav

Helsehjelp på nye måter Lav

Felles grunnmur for digitale tjenester Høy

Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring Høy

Eventuell annen strategisk tilknytning/kommentarer:

Arbeidsprosess knyttet til rapportering av dødsfall digitaliseres. Felles persongrunndata i 
sektoren medfører lik informasjon om pasienten i pasientforløp. Stor grad av 
tverrsektoriell og sektoriell koordinering. Del av grunnmur.Viktigste resultater/leveranser : Planlagt 

levert

Digital melding om dødsfall er utviklet 12.18

Digital melding om dødsfall er innført i helse- og omsorgssektoren (piloteres 
høsten 2018).

Ikke fastsatt

Digital melding om fødsel er oppgradert til modernisert folkeregister og 
innført i helse- og omsorgssektoren

Ikke fastsatt

Felles sektortjeneste med prioriterte tjenester (konsumenttjenester for bruk 
av folkeregisterinformasjon) produksjonssatt

12.19

Felles sektortjeneste innført i helse- og omsorgssektoren 12.22

Prosjektets/programmets antatte sluttdato 12.22

Er prosjektet/programmet faset iht. Difi sin prosjektveiviser? Ja

Hvis ja, hvilken fase er prosjektet/programmet i per dato? Planlagt fullført

Gjennomføring 10.22

Hvis nei, hva er årsaken til at dette ikke er relevant? Sett kryss

Prosjektet/programmet har flere leveranser som er i ulike faser 

Det er et utredningsprosjekt

Det benyttes en annen prosjektmetodikk

Eventuelle kommentarer:

Vi bruker Direktoratet for e-helse sin prosjektmetodikk (basert på Difi sin), i kombinasjon 
med Skattedirektoratets metodikk.

Finansieringskilder i 2018 Beløp

Direktoratet for e-helse (øremerkede midler) 20 mill

Skattedirektoratet 2,3 mill

Sum finansiering 22,3 mill

Eventuelle kommentarer:

Sektoren må fortsatt bidra med betydelig egeninnsats for å kunne ta i bruk nye tjenester 
og evt. integrere dette i egne lokale systemer.  

Programnavn: Felles samarbeidsprogram for modernisering av 
Folkeregister i helse- og omsorgssektoren (MF Helse)

Hvordan styres prosjektet/programmet? Sett kun ett kryss

Leveransenes omfang og kvalitet er viktigst

Prosjektet har en absolutt leveringsdato x

Prosjektet har en fast budsjettramme 

Eventuelle kommentarer:

Skatt sitt prosjekt avsluttes i 2019. Dagens folkeregister termineres i 2019, men filformater 
for ajourhold av kopier opprettholdes frem til 31.12.21. Alle må over på modernisert 
folkeregister innen 31.12.21.  



Gevinster, status, risiko og forutsetninger Prosjekt-/programnavn: Felles samarbeidsprogram for modernisering av 
Folkeregister i helse- og omsorgssektoren (MF Helse)

Er gevinstansvarlig identifisert? Ja

Hvis ja, hvem er ansvarlig for gevinstrealisering?

Gevinstansvarlig virksomhet Alle virksomheter i sektoren

Gevinstansvarlig En person i hver virksomhet

Hva er status på gevinstrealiseringsarbeidet i prosjektet?

Finnes det en prosjektbegrunnelse? Ja

Er gevinster identifisert? Ja

Finnes det en gevinstplan? Ja

Pågår det gevinstrealiseringsaktiviteter? Ja

Hvis gevinster er identifisert, hvilke kategorier gevinster er det og hvor viktige 
(Høy, Middels, Lav) er de for prosjektbegrunnelsen?

Nytte for innbygger ved bedre involvering/tidsbesparelse Middels

Økt kvalitet i helse- og omsorgstjenesten Middels

Effektivitet i helse- og omsorgstjenesten Middels

Direkte kostnadsbesparelser (NB! Ikke fra tidsbesparelser) Middels

Redusert risiko/kompleksitet for andre prosjekter Høy

Eventuelle kommentarer/utdypning:

Gevinster er identifisert, men detaljering av gevinstrealiseringsplan er under arbeid.

Overordnet status for prosjekt/program: Gul

Årsak til gul eller rød status:

Status er isolert sett grønn for inneværende år  (2018) ift. tildelt budsjett. 

Programmet rapporterer gult for samlet programperiode pga forlengelse av programmets 
gjennomføring grunnet ikke tilstrekkelig finansiering for 2018. Forlengelsen medfører 
behov for tiltak for opprettholdelse av Helses eksisterende kopi med ajourhold ut over 
tidsramme satt av Skattedirektoratet.

Risiko i prosjekt/program: Gul

Angi de viktigste risikoområdene:

• Mobilisering av sektor
• Innføring av Helse-ID i sektoren
• Tilstrekkelig finansiering for hele programperioden. (Programmet arbeider 

kontinuerlig for å sikre finansiering for hele programperioden. Årlige budsjetter gir lav 
forutsigbarhet på samlet gjennomføringsevne.)

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

Alle aktører i sektoren som bruker folkeregisteropplysninger.

Hvilke forutsetninger må oppfylles for
å kunne realisere gevinstene fra 
prosjektet/programmet?

Hvor kritisk
er disse

Når må de være 
oppfylt

Andre prosjekter må gjennomføres Høy 2019

EPJ-utvikling, fastleger Høy 2020

EPJ-utvikling, kommune Høy 2020

EPJ-utvikling, spesialist Høy 2020

Videre utvikling av legemiddelfeltet - -

Organisasjonsutvikling, spesialist Middels 2019

Organisasjonsutvikling, kommune Middels 2019

Endringer hos fastlegene Middels 2019

Eventuelt andre forutsetninger eller kommentarer/utdypning:

Andre prosjekter må gjennomføres:
- Digital innrapportering av melding om fødsel og dødsfall forutsetter bruk av HelseID.
- NHN HA (høytilgjengelighetsplattform) for levering av tjenestene med tilstrekkelig SLA
- eDÅR – Det er et mål å samordne innføring av melding om dødsfall og melding om 

dødsårsak.  Det forventes at kvaliteten på DÅR (dødsårsaksregisteret ) blir større ved at 
legene melder dødsårsak  samtidig som melding om dødsfall. 

I tillegg vil arbeidsprosesser/fagsystem måtte endres i spesialist, kommune og hos 
fastleger.



Avhengigheter Prosjekt-/programnavn: Felles samarbeidsprogram for modernisering av 
Folkeregister i helse- og omsorgssektoren (MF Helse)

Avhengigheter

Beskrivelse av avhengighetene prosjektet har til andre 
leveranser/prosjekter for å levere i henhold til styrende dokumenter

Eksempel: <Prosjektleveranse> er avhengig av  <leveranse> fra 
<prosjekt/linje> for å <begrunnelse>

Kategori avhengighet
1. Tjenester og 

applikasjoner
2. Personvern og 

informasjons-
sikkerhet 

3. Standarder, 
kodeverk og 
terminologi

4. Infrastruktur og 
felleskomponenter

5. Regelverk

Kritikalitet
1. Høy: Prosjektet 

kommer ikke 
videre

2. Middels: Kan 
håndteres av 
prosjektet med 
ekstra kostnad 

3. Lav: Håndteres av 
prosjektet 

Når må 
avhengighet være 

oppfylt?

Status
Grønn: under 

kontroll
Gul: usikker

Rød: uavklart

MF SKD – Skattedirektoratets prosjekt for modernisering av Folkeregisteret
Eventuelle endringer i framdrift og leveranser påvirker MF Helse. 

1,5 Høy 2019 Gul

HelseID må innføres i sektoren
Ved eventuell forsinkelse oppfylles ikke Skattedirektoratets sikkerhetskrav, 
og Helse må finne alternativ løsning.

1,4 Høy 2019 Rød

eDÅR – digital melding om dødsårsak 
eDÅR – Det er et mål å samordne innføring av melding om dødsfall og 
melding om dødsårsak.  Det forventes at kvaliteten på DÅR 
(dødsårsaksregisteret ) blir større ved at legene melder dødsårsak  samtidig 
som melding om dødsfall. 

1 Høy 2018 Gul 

NHN HA (høytilgjengelighetsplattform)
Hvis NHN HA ikke kan benyttes må alternativ løsning som oppfyller krav til 
SLA for MF Helse etableres. 

4 Høy 2019 Gul

Eventuelle kommentarer/utdypning:

MF Helse må løpende forholde seg til MF SKD sin agile utviklingsmetodikk. Dette skaper noe uforutsigbarhet i modernisert Folkeregisters endelige innhold og tjenester.

Melding om dødsårsak og melding om dødsfall skal innføres samtidig.  Ønske fra sektoren om tettere  integrasjon i lokale systemer. 



Nasjonal e-helse monitor



Formål/overordnet mål for prosjektet/programmet:

Etablering av en Nasjonal e-helse monitor skal gi grunnlag for måling av e-helse
tiltak i Norge over tid. Monitoren skal benytte indikatorområder som kan 
sammenliknes mot andre. Monitoren vil over tid bli en viktig bidragsyter for økt 
informasjonsformidling og ny kunnskap innenfor e-helse området i Norge. 

ID Nasjonal e-helseportefølje 133

Ansvarlig virksomhet Direktoratet for e-helse

Prosjekteier: Karl Vestli

Prosjektleder: Ole Bryøen

Prosjekt-/programinformasjon

Hvilke strategiske områder understøtter prosjektet/programmet og i hvor høy 
grad (Høy, Middels, Lav)

Digitalisering av arbeidsprosesser -

Bedre sammenheng i pasientforløp -

Bedre bruk av helsedata -

Helsehjelp på nye måter -

Felles grunnmur for digitale tjenester -

Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring Middels

Eventuell annen strategisk tilknytning/kommentarer:

Viktigste resultater/leveranser : Planlagt 
levert

Publisere indikatorer i henhold til plan 01.18

Utvikle nye indikatorer (løpende) 12.18

Operasjonalisere minimum tre nye indikatorer 12.18

Utføre survey/befolkningsundersøkelse 03.19

Operasjonalisere de fleste nye indikatorer 06.19

Operasjonalisere de siste indikatorene 11.19

Avslutte prosjektet. Overføre til linjen. 12.19

Prosjektets/programmets antatte sluttdato 12.2019

Er prosjektet/programmet faset iht. Difi sin prosjektveiviser? Ja

Hvis ja, hvilken fase er prosjektet/programmet i per dato? Planlagt fullført

Gjennomføring 2019

Hvis nei, hva er årsaken til at dette ikke er relevant? Sett kryss

Prosjektet/programmet har flere leveranser som er i ulike faser 

Det er et utredningsprosjekt

Det benyttes en annen prosjektmetodikk

Eventuelle kommentarer:

Finansieringskilder i 2018 Beløp

Direktoratet for e-helse 3 mill.

Sum finansiering 3 mill.

Eventuelle kommentarer:

Prosjekt-/programnavn: Nasjonal e-helse monitor

Hvordan styres prosjektet/programmet? Sett kun ett kryss

Leveransenes omfang og kvalitet er viktigst x

Prosjektet har en absolutt leveringsdato

Prosjektet har en fast budsjettramme 

Eventuelle kommentarer:



Gevinster, status, risiko og forutsetninger Prosjekt-/programnavn: Nasjonal e-helse monitor

Er gevinstansvarlig identifisert? Ja

Hvis ja, hvem er ansvarlig for gevinstrealisering?

Gevinstansvarlig virksomhet Myndighetsorgan som benytter e-
helse monitormateriale i sine 
analyser og arbeid (HOD, Hdir, E-
helse, RHF, HF, KS, DIFI, SSB, etc.)

Gevinstansvarlig De personer eller funksjoner som 
benytter data som underlag for 
styring

Hva er status på gevinstrealiseringsarbeidet i prosjektet?

Finnes det en prosjektbegrunnelse? Ja

Er gevinster identifisert? Ja

Finnes det en gevinstplan? Nei

Pågår det gevinstrealiseringsaktiviteter? Nei

Hvis gevinster er identifisert, hvilke kategorier gevinster er det og hvor viktige 
(Høy, Middels, Lav) er de for prosjektbegrunnelsen?

Nytte for innbygger ved bedre involvering/tidsbesparelse -

Økt kvalitet i helse- og omsorgstjenesten -

Effektivitet i helse- og omsorgstjenesten -

Direkte kostnadsbesparelser (NB! Ikke fra tidsbesparelser) -

Redusert risiko/kompleksitet for andre prosjekter Lav

Eventuelle kommentarer/utdypning:

Overordnet status for prosjekt/program: Grønn

Årsak til gul eller rød status:

Risiko i prosjekt/program: Grønn

Angi de viktigste risikoområdene:

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

Hvilke forutsetninger må oppfylles for
å kunne realisere gevinstene fra 
prosjektet/programmet?

Hvor kritisk
er disse

Når må de være 
oppfylt

Andre prosjekter må gjennomføres

EPJ-utvikling, fastleger

EPJ-utvikling, kommune

EPJ-utvikling, spesialist

Videre utvikling av legemiddelfeltet

Organisasjonsutvikling, spesialist

Organisasjonsutvikling, kommune

Endringer hos fastlegene

Eventuelt andre forutsetninger eller kommentarer/utdypning:

Det er ikke notert spesielle forutsetninger som må oppfylles.



Avhengigheter Prosjekt-/programnavn: Nasjonal e-helse monitor

Avhengigheter

Beskrivelse av avhengighetene prosjektet har til andre 
leveranser/prosjekter for å levere i henhold til styrende dokumenter

Kategori avhengighet
1. Tjenester og 

applikasjoner
2. Personvern og 

informasjons-
sikkerhet 

3. Standarder, 
kodeverk og 
terminologi

4. Infrastruktur og 
felleskomponenter

5. Regelverk

Kritikalitet
1. Høy: Prosjektet 

kommer ikke 
videre

2. Middels: Kan 
håndteres av 
prosjektet med 
ekstra kostnad 

3. Lav: Håndteres av 
prosjektet 

Når må 
avhengighet være 

oppfylt?

Status
Grønn: under 

kontroll
Gul: usikker

Rød: uavklart

Nasjonal e-helse monitor er avhengig av ulike datapunkter i helse- og 
omsorgssektoren for å kunne etablere tids- og dataserier som reflekterer de 
områdene man ønsker monitorere.

1 Lav 12.18 Grønn

Det kan i noen tilfeller være nødvendig med juridisk avsjekk av om data fra 
ulike områder er anonymisert i høy nok grad til å kunne benyttes. Som 
eksempel e-resept på kommunenivå (der det er få innbyggere). Spørsmål om 
dette rundt nasjonale løsninger har så langt vært løst i dialog med juridisk 
kompetanse i Direktoratet for e-helse. Dette gjelder spesielt pasientnære 
løsninger og risiko er om monitor får tatt ut og publisert data.

2 Lav 12.18 Grønn

Eventuelle kommentarer/utdypning:

Vi har valgt å sette kritikalitet til «Lav» inntil vi har erfaring med hvor enkelt eller hvor vanskelig det er med datainnsamling fra sektor. Denne kan altså endre seg.



Program for kodeverk og 
terminologi



Formål/overordnet mål for prosjektet/programmet:

Programmet vil på nasjonalt nivå samordne, skape struktur og etablere rutiner for 
å sikre utvetydige og oppdaterte helsefaglige koder og terminologi av høy faglig 
kvalitet og relevans. Helsefaglige kodeverk bidrar til kvalitetsforbedring, 
overvåkning, beslutningstøtte, styring og forskning innenfor helse.
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Ansvarlig virksomhet Direktoratet for e-helse

Prosjekteier: Inga Nordberg

Prosjektleder: Alfhild Stokke

Prosjekt-/programinformasjon

Hvilke strategiske områder understøtter prosjektet/programmet og i hvor høy 
grad (Høy, Middels, Lav)

Digitalisering av arbeidsprosesser Høy

Bedre sammenheng i pasientforløp Høy

Bedre bruk av helsedata Høy

Helsehjelp på nye måter Lav

Felles grunnmur for digitale tjenester Høy

Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring Middels

Eventuell annen strategisk tilknytning/kommentarer:

Programmet er en nasjonal satsing som understøtter «En innbygger en journal», 
Helseplattformen i Midt-Norge og Helsedataprogrammet,  samt strategi og 
handlingsplan for e-helse.Viktigste resultater/leveranser : Planlagt 

levert

Prosjekt Terminologi i EPJ
Utrede SNOMED CT som felles standardisert helsefaglig terminolog i 
PAS/EPJ (med fokus på diagnose og prosedyrer)

12.2018

Prosjekt Helsedata
Etablere Nasjonalt kompetansesenter for SNOMED-CT terminologi,
Rapportere tannhelse data til helseregister (KPR) og etablere 
prosedyrekodeverk for patologi

12.2018

Prosjekt Forvaltning
Implementere verktøy for sentral lagring, forvaltning og distribuering 
av kodeverk, forbedre forvaltningsprosessen til kodeverk og etablere 
nye kurs innen medisinsk koding

12.2018

Prosjektets/programmets antatte sluttdato Ikke fastsatt

Er prosjektet/programmet faset iht. Difi sin prosjektveiviser? Nei

Hvis ja, hvilken fase er prosjektet/programmet i per dato? Planlagt fullført

Hvis nei, hva er årsaken til at dette ikke er relevant? Sett kryss

Prosjektet/programmet har flere leveranser som er i ulike faser X

Det er et utredningsprosjekt

Det benyttes en annen prosjektmetodikk

Eventuelle kommentarer:

Programmet vil tentativt gå ut 2020 med årlige tildelinger og planer.

Finansieringskilder i 2018 Beløp

Direktoratet for e-helse 18 mill.

NIKT 6 mill.

Sum finansiering 24 mill.

Eventuelle kommentarer:

Prosjekt-/programnavn: Program for kodeverk og terminologi (PKT)

Hvordan styres prosjektet/programmet Sett kun ett kryss

Leveransenes omfang og kvalitet er viktigst

Prosjektet har en absolutt leveringsdato

Prosjektet har en fast budsjettramme X

Eventuelle kommentarer:



Gevinster, status, risiko og forutsetninger Prosjekt-/programnavn: Program for kodeverk og terminologi (PKT)

Er gevinstansvarlig identifisert? Ja

Hvis ja, hvem er ansvarlig for gevinstrealisering?

Gevinstansvarlig virksomhet Ulike aktører i sektor må ta 
ansvaret for programmets 
gevinster (helseforetak, 
spesialisthelsetjenesten, 
primærhelsetjenesten, 
leverandører). Ansvaret for 
allokeringen av gevinstansvarlige
ligger i PKT Styringsgruppen hvor 
aktørene er representert.

Gevinstansvarlig Se over

Hva er status på gevinstrealiseringsarbeidet i prosjektet?

Finnes det en prosjektbegrunnelse? Ja

Er gevinster identifisert? Ja

Finnes det en gevinstplan? Under utarbeidelse

Pågår det gevinstrealiseringsaktiviteter? Nei

Hvis gevinster er identifisert, hvilke kategorier gevinster er det og hvor viktige 
(Høy, Middels, Lav) er de for prosjektbegrunnelsen?

Nytte for innbygger ved bedre involvering/tidsbesparelse Lav

Økt kvalitet i helse- og omsorgstjenesten Middels

Effektivitet i helse- og omsorgstjenesten Høy

Direkte kostnadsbesparelser (NB! Ikke fra tidsbesparelser) Lav

Redusert risiko/kompleksitet for andre prosjekter Middels

Eventuelle kommentarer/utdypning:

Overordnet status for prosjekt/program: Grønn

Årsak til gul eller rød status:

Risiko i prosjekt/program: Grønn

Angi de viktigste risikoområdene:

Manglende ressurser tilgjengelig for sentrale prosjekter 
Usikkerhet rundt gevinstrealisering

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

Helse- og omsorgssektoren 

Hvilke forutsetninger må oppfylles for
å kunne realisere gevinstene fra 
prosjektet/programmet?

Hvor kritisk
er disse

Når må de være 
oppfylt

Andre prosjekter må gjennomføres Høy 2020

EPJ-utvikling, fastleger Høy 2020

EPJ-utvikling, kommune Høy 2020

EPJ-utvikling, spesialist Høy 2020

Videre utvikling av legemiddelfeltet Lav 2020

Organisasjonsutvikling, spesialist Lav 2020

Organisasjonsutvikling, kommune Lav 2020

Endringer hos fastlegene Middels 2020

Eventuelt andre forutsetninger eller kommentarer/utdypning:



Avhengigheter Prosjekt-/programnavn: Program for kodeverk og terminologi (PKT)

Avhengigheter

Beskrivelse av avhengighetene prosjektet har til andre 
leveranser/prosjekter for å levere i henhold til styrende dokumenter

Kategori avhengighet
1. Tjenester og 

applikasjoner
2. Personvern og 

informasjons-
sikkerhet 

3. Standarder, 
kodeverk og 
terminologi

4. Infrastruktur og 
felleskomponenter

5. Regelverk

Kritikalitet
1. Høy: Prosjektet 

kommer ikke 
videre

2. Middels: Kan 
håndteres av 
prosjektet med 
ekstra kostnad 

3. Lav: Håndteres av 
prosjektet 

Når må 
avhengighet være 

oppfylt?

Status
Grønn: under 

kontroll
Gul: usikker

Rød: uavklart

Eventuelle kommentarer/utdypning:

Andre prosjekt er avhengig av leveranser fra prosjektet, men prosjektet er ikke avhengig av leveranser fra andre prosjekt



Program Felles Infrastruktur 
og Arkitektur



Formål/overordnet mål for prosjektet/programmet:

Programmet skal vurdere, utrede og iverksette tiltak samt koordinere og styre de 
prosjektene som bidrar til å styrke en felles digital grunnmur (felleskomponenter, 
standarder, kodeverk, arkitektur og sikkerhet) i tillegg til etablering av Pasientens 
legemiddelliste.
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Ansvarlig virksomhet Direktoratet for e-helse

Programeier: Inga Nordberg

Programleder: Hans Löwe Larsen

Prosjekt-/programinformasjon

Hvilke strategiske områder understøtter prosjektet/programmet og i hvor høy 
grad (Høy, Middels, Lav)

Digitalisering av arbeidsprosesser Middels

Bedre sammenheng i pasientforløp Middels

Bedre bruk av helsedata Lav

Helsehjelp på nye måter Middels

Felles grunnmur for digitale tjenester Høy

Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring Lav

Eventuell annen strategisk tilknytning/kommentarer:

Viktigste resultater/leveranser 
Planlagt 

levert

PLL: Gjennomføre tiltak for å realisere Pasientens Legemiddelliste. 2018

Samhandling: Gjennomføre flere tiltak for å styrke dagens 
samhandlingsformer. Videre sikre praktisk erfaring med 
referansearkitektur for data- og dokumentdeling. Fremtidige 
aktiviteter for data- og dokumentdeling vil være identifisert og spilt 
inn til veikart og målbilde for grunnmur. Felles behov i sektoren som 
bør utføres nasjonalt knyttet til juridisk, sikkerhet, standarder, 
samhandlingsavtaler, tekniske løsninger og forvaltning skal være 
identifisert.

2018

Sikkerhet: Utredning av alternative tillitsmodeller med anbefaling og 
bistand til innføring av HelseID

2018

Arkitektur: Målbilde og veikart for grunnmur 2018

Prosjektets/programmets antatte sluttdato Ikke fastsatt

Er prosjektet/programmet faset iht. Difi sin prosjektveiviser? Nei

Hvis ja, hvilken fase er prosjektet/programmet i per dato? Planlagt fullført

Hvis nei, hva er årsaken til at dette ikke er relevant? Sett kryss

Prosjektet/programmet har flere leveranser som er i ulike faser X

Det er et utredningsprosjekt

Det benyttes en annen prosjektmetodikk

Eventuelle kommentarer:

Programmet tildeles årlige budsjettmidler, men har lagt planer frem til 2022.
Prosjektene følger Difi sin prosjektveiviser

Finansieringskilder i 2018 Beløp

Direktoratet for e-helse 20 mill.

NHN 25 mill.

NIKT 25 mill.

Sum finansiering 70 mill.

Eventuelle kommentarer:

Prosjekt-/programnavn: Program Felles Infrastruktur og Arkitektur

Hvordan styres prosjektet/programmet? Sett kun ett kryss

Leveransenes omfang og kvalitet er viktigst

Prosjektet har en absolutt leveringsdato

Prosjektet har en fast budsjettramme X

Eventuelle kommentarer:



Gevinster, status, risiko og forutsetninger Prosjekt-/programnavn: Program Felles Infrastruktur og Arkitektur

Er gevinstansvarlig identifisert? Delvis og under arbeid

Hvis ja, hvem er ansvarlig for gevinstrealisering?

Gevinstansvarlig virksomhet Sektor (alle som tar i bruk 
leveransen)

Gevinstansvarlig Ulikt for hver leveranse og 
defineres av mottakende 
virksomhet

Hva er status på gevinstrealiseringsarbeidet i prosjektet?

Finnes det en prosjektbegrunnelse? Ja

Er gevinster identifisert? Under arbeid

Finnes det en gevinstplan? Under arbeid for programmet

Pågår det gevinstrealiseringsaktiviteter? Ja

Hvis gevinster er identifisert, hvilke kategorier gevinster er det og hvor viktige 
(Høy, Middels, Lav) er de for prosjektbegrunnelsen?

Nytte for innbygger ved bedre involvering/tidsbesparelse Middels

Økt kvalitet i helse- og omsorgstjenesten Høy

Effektivitet i helse- og omsorgstjenesten Høy

Direkte kostnadsbesparelser (NB! Ikke fra tidsbesparelser) Høy

Redusert risiko/kompleksitet for andre prosjekter Middels

Eventuelle kommentarer/utdypning:

Programmet følger opp status på realisering av gevinster på avsluttede leveranser 
over en periode. 

Overordnet status for prosjekt/program: Grønn

Årsak til gul eller rød status:

Risiko i prosjekt/program: Gul

Angi de viktigste risikoområdene:

Endelige leveranser er ikke tilsluttet i styringsgruppen, avklares i februar. 

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

Hele sektoren

Hvilke forutsetninger må oppfylles for
å kunne realisere gevinstene fra 
prosjektet/programmet?

Hvor kritisk
er disse

Når må de være 
oppfylt

Andre prosjekter må gjennomføres Lav Løpende

EPJ-utvikling, fastleger Høy Løpende

EPJ-utvikling, kommune Høy Løpende

EPJ-utvikling, spesialist Høy Løpende

Videre utvikling av legemiddelfeltet Middels Løpende

Organisasjonsutvikling, spesialist Høy Løpende

Organisasjonsutvikling, kommune Høy Løpende

Endringer hos fastlegene Middels Løpende

Eventuelt andre forutsetninger eller kommentarer/utdypning:

Forutsetningene er ulike for leveransene i de ulike prosjektene.



Avhengigheter Prosjekt-/programnavn: Program Felles Infrastruktur og Arkitektur

Avhengigheter

Beskrivelse av avhengighetene prosjektet har til andre 
leveranser/prosjekter for å levere i henhold til styrende dokumenter

Eksempel: <Prosjektleveranse> er avhengig av  <leveranse> fra 
<prosjekt/linje> for å <begrunnelse>

Kategori avhengighet
1. Tjenester og 

applikasjoner
2. Personvern og 

informasjons-
sikkerhet 

3. Standarder, 
kodeverk og 
terminologi

4. Infrastruktur og 
felleskomponenter

5. Regelverk

Kritikalitet
1. Høy: Prosjektet 

kommer ikke 
videre

2. Middels: Kan 
håndteres av 
prosjektet med 
ekstra kostnad 

3. Lav: Håndteres av 
prosjektet 

Når må 
avhengighet være 

oppfylt?

Status
Grønn: under 

kontroll
Gul: usikker

Rød: uavklart

Prosjekt Pasientens legemiddelliste har hatt avhengighet til beslutning om 
SFM, som påvirker planer for 2018

1 Lav 02.2018 Grønn

Eventuelle kommentarer/utdypning:

Programmet er i hovedsak en forutsetning for andre prosjekter og tiltak i sektoren. 



Pilotere og innføre multidose i     
e-resept nasjonalt



Formål/overordnet mål for prosjektet/programmet:

Formål: Inkludere multidose som del av e-reseptløsningen

Overordnede mål: 
• Elektronisk forskrivning til pasienter som får sine legemidler administrert via 

multidose, slik at dagens papirordinasjonskort og manuelle kommunikasjon 
mellom lege og apotek erstattes med elektroniske rutiner i e-reseptløsningen 

• Forbedret pasientsikkerhet for pasienter som får sine legemidler administrert 
via multidose 
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Ansvarlig virksomhet Direktoratet for e-helse 

Prosjekteier: Hilde Lyngstad 

Prosjektleder: Karin S Mortensen 

Prosjekt-/programinformasjon

Hvilke strategiske områder understøtter prosjektet/programmet og i hvor høy 
grad (Høy, Middels, Lav)

Digitalisering av arbeidsprosesser Høy

Bedre sammenheng i pasientforløp Høy

Bedre bruk av helsedata Lav

Helsehjelp på nye måter Lav

Felles grunnmur for digitale tjenester Lav

Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring Lav

Eventuell annen strategisk tilknytning/kommentarer:

Prosjektet er gitt i oppdrag gjennom statsbudsjett og tildelingsbrev gjennom flere 
år tilbake fra 2013. 

Viktigste resultater/leveranser : Planlagt 
levert

Begrenset utprøvning av multidose i e-resept for leger som benytter 
Plenario som EPJ-system

04.18

Utvidet utprøvning av multidose i e-resept for leger som benytter Plenario
som EPJ-system 

09.18

Innføring av multidose i e-resept for leger som benytter Plenario som EPJ-
system 

12.18

Innføring av multidose i e-resept for leger som benytter EPJ integrert med 
Forskrivningsmodulen (FM) 

12.18

Multidose i e-resept for leger som benytter CGM Journal og SystemX vil 
realiseres som del av støtte for Sentral Forskrivnings Modul (SFM)

Avhengig av 
SFM 

Prosjektets/programmets antatte sluttdato 12.20

Er prosjektet/programmet faset iht. Difi sin prosjektveiviser? Ja

Hvis ja, hvilken fase er prosjektet/programmet i per dato? Planlagt fullført

Gjennomføring 12.20

Hvis nei, hva er årsaken til at dette ikke er relevant? Sett kryss

Prosjektet/programmet har flere leveranser som er i ulike faser 

Det er et utredningsprosjekt

Det benyttes en annen prosjektmetodikk

Eventuelle kommentarer:

Finansieringskilder i 2018 Beløp

Direktoratet for e-helse 3,9 mill.

Sum finansiering 3,9 mill.

Eventuelle kommentarer:

Prosjekt-/programnavn: Pilotere og innføre multidose i e-resept nasjonalt 

Hvordan styres prosjektet/programmet? Sett kun ett kryss

Leveransenes omfang og kvalitet er viktigst X

Prosjektet har en absolutt leveringsdato

Prosjektet har en fast budsjettramme 

Eventuelle kommentarer:



Gevinster, status, risiko og forutsetninger Prosjekt-/programnavn: Pilotere og innføre multidose i e-resept nasjonalt 

Er gevinstansvarlig identifisert? Nei

Hvis ja, hvem er ansvarlig for gevinstrealisering?

Gevinstansvarlig virksomhet

Gevinstansvarlig

Hva er status på gevinstrealiseringsarbeidet i prosjektet?

Finnes det en prosjektbegrunnelse? Nei

Er gevinster identifisert? Ja

Finnes det en gevinstplan? Nei, men det er utarbeidet 
prosjektbeskrivelse for 
følgeforskning 

Pågår det gevinstrealiseringsaktiviteter? Ja, det utføres følgeforskning i 
Nasjonalt Senter for e-
Helseforskning 

Hvis gevinster er identifisert, hvilke kategorier gevinster er det og hvor viktige 
(Høy, Middels, Lav) er de for prosjektbegrunnelsen?

Nytte for innbygger ved bedre involvering/tidsbesparelse Lav

Økt kvalitet i helse- og omsorgstjenesten Høy

Effektivitet i helse- og omsorgstjenesten Middels

Direkte kostnadsbesparelser (NB! Ikke fra tidsbesparelser) Lav

Redusert risiko/kompleksitet for andre prosjekter Lav

Eventuelle kommentarer/utdypning:

Overordnet status for prosjekt/program: Gul

Årsak til gul eller rød status:

Prosjektet rapporteres til å være i gult i forhold til innrapporterte planer og 
omfang. Prosjektet er sterkt forsinket grunnet manglende utvikling av løsningen i 
fastlege EPJ-systemer. Forskrivningsmodulen (FM) og kun en leverandør har 
system som har støtte for multidose i e-resept. De to andre leverandørene venter 
på Sentral forskrivningsmodul (SFM). 

Multidose i e-resept i EPJ-systemene CGM Journal og SystemX inngår ikke i scope
for 2018 da de først vil implementere multidose når Sentral Forskrivningsmodul  
er ferdig utviklet

Risiko i prosjekt/program: Grønn

Angi de viktigste risikoområdene:

At det i utprøvningen oppdages alvorlige/kritiske feil i løsningen som i verste fall 
kan påvirke pasientens multidose og derved legemiddelbehandlingen   

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

Fastlege og apotek 

Hvilke forutsetninger må oppfylles for
å kunne realisere gevinstene fra 
prosjektet/programmet?

Hvor kritisk
er disse

Når må de være 
oppfylt

Andre prosjekter må gjennomføres Høy 2020

EPJ-utvikling, fastleger Høy 2020

EPJ-utvikling, kommune Lav

EPJ-utvikling, spesialist Lav

Videre utvikling av legemiddelfeltet Lav

Organisasjonsutvikling, spesialist Lav

Organisasjonsutvikling, kommune Lav

Endringer hos fastlegene Høy 2020

Eventuelt andre forutsetninger eller kommentarer/utdypning:

Andre prosjekter: Sentral Forskrivningsmodul(SFM)
EPJ-utvikling, fastleger:  EPJ-leverandørenes integrasjon med SFM 
EPJ-utvikling/OU, kommune: Ikke en forutsetning, men vil være stor nytte for helsepersonell i PLO å 
ha elektronisk tilgang til pasientens legemiddelopplysninger via FM/SFM
Endringer hos fastlegene: Må endre fra papirordinasjonskort til e-resept for multidose



Avhengigheter Prosjekt-/programnavn: Pilotere og innføre multidose i e-resept nasjonalt 

Avhengigheter

Beskrivelse av avhengighetene prosjektet har til andre 
leveranser/prosjekter for å levere i henhold til styrende dokumenter

Kategori avhengighet
1. Tjenester og 

applikasjoner
2. Personvern og 

informasjons-
sikkerhet 

3. Standarder, 
kodeverk og 
terminologi

4. Infrastruktur og 
felleskomponenter

5. Regelverk

Kritikalitet
1. Høy: Prosjektet 

kommer ikke 
videre

2. Middels: Kan 
håndteres av 
prosjektet med 
ekstra kostnad 

3. Lav: Håndteres av 
prosjektet 

Når må 
avhengighet være 

oppfylt?

Status
Grønn: under 

kontroll
Gul: usikker

Rød: uavklart

Utvikling og innføring av Sentral Forskrivingsmodul (SFM) for å realisere 
nasjonal innføring av multidose i e-resept

4 Høy 06.20 Gul

Eventuelle kommentarer/utdypning:

EPJ-leverandørene CGM (med EPJ-systemet CGM Journal) og Hove (med EPJ-systemet SystemX) har ikke støtte for multidose i e-resept i egne systemer, og vil ikke få 
dette før SFM realiseres.  Nasjonal innføring av multidose i e-resept er således helt avhengig av SFM og det prosjektets fremdriftsplan. 



Kjernejournal
Innsyn journaldokumenter for 

helsepersonell på tvers



Formål/overordnet mål for prosjektet/programmet:

• Økt pasientsikkerhet gjennom journalinnsyn for helsepersonell på tvers av 
virksomheter

• Mer effektiv bruk av helsepersonellets tid (unngå fax og ringerunder for å 
innhente dokumentasjon)

• Unngå dobbeltundersøkelser, fordi  man ikke får tilgang til undersøkelser, 
diagnoser, prøvesvar med mer.
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Ansvarlig virksomhet Direktoratet for e-helse

Prosjekteier: Hilde Lyngstad

Prosjektleder: Ikke avklart 

Prosjekt-/programinformasjon

Hvilke strategiske områder understøtter prosjektet/programmet og i hvor høy 
grad (Høy, Middels, Lav)

Digitalisering av arbeidsprosesser Høy

Bedre sammenheng i pasientforløp Høy

Bedre bruk av helsedata Høy

Helsehjelp på nye måter Høy

Felles grunnmur for digitale tjenester Høy

Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring Lav

Eventuell annen strategisk tilknytning/kommentarer:

Anslått netto nåverdiberegnet gevinst av tiltak i analyseperioden: 230 MNOK

Viktigste resultater/leveranser : Planlagt 
levert

Etablere teknisk løsning basert på gjenbruk av innsynsløsning for 
innbygger

09.2018

Presentere oversikt over pasientens journaldokumenter i pasientens 
kjernejournal

12.2018

Innsyn i journaldokumenter for helsepersonell på tvers av 
behandlingssteder

03.2019

Prosjektets/programmets antatte sluttdato 12.2019

Er prosjektet/programmet faset iht. Difi sin prosjektveiviser? Ja

Hvis ja, hvilken fase er prosjektet/programmet i per dato? Planlagt fullført

Konseptfase 06.2018

Hvis nei, hva er årsaken til at dette ikke er relevant? Sett kryss

Prosjektet/programmet har flere leveranser som er i ulike faser 

Det er et utredningsprosjekt

Det benyttes en annen prosjektmetodikk

Eventuelle kommentarer:

Finansieringskilder i 2018 Beløp

Direktoratet for e-helse 6 mill.

Sum finansiering 6 mill.

Eventuelle kommentarer:

Prosjekt-/programnavn: Innsyn journaldokumenter for helsepersonell på tvers

Hvordan styres prosjektet/programmet? Sett kun ett kryss

Leveransenes omfang og kvalitet er viktigst X

Prosjektet har en absolutt leveringsdato

Prosjektet har en fast budsjettramme 

Eventuelle kommentarer:



Gevinster, status, risiko og forutsetninger Prosjekt-/programnavn: Innsyn journaldokumenter for helsepersonell på tvers

Er gevinstansvarlig identifisert? Ja

Hvis ja, hvem er ansvarlig for gevinstrealisering?

Gevinstansvarlig virksomhet Virksomhet i helsetjenesten

Gevinstansvarlig Virksomhetsleder

Hva er status på gevinstrealiseringsarbeidet i prosjektet?

Finnes det en prosjektbegrunnelse? Ja

Er gevinster identifisert? Ja

Finnes det en gevinstplan? Ja

Pågår det gevinstrealiseringsaktiviteter? Nei

Hvis gevinster er identifisert, hvilke kategorier gevinster er det og hvor viktige 
(Høy, Middels, Lav) er de for prosjektbegrunnelsen?

Nytte for innbygger ved bedre involvering/tidsbesparelse Lav

Økt kvalitet i helse- og omsorgstjenesten Høy

Effektivitet i helse- og omsorgstjenesten Høy

Direkte kostnadsbesparelser (NB! Ikke fra tidsbesparelser) Lav

Redusert risiko/kompleksitet for andre prosjekter Lav

Eventuelle kommentarer/utdypning:

Overordnet status for prosjekt/program: Grønn

Årsak til gul eller rød status:

Risiko i prosjekt/program: Gul

Angi de viktigste risikoområdene:

• Uavklart deltagelse fra RHF
• Autorisering av dokumentinnsyn på tvers av virksomheter 

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

Hele helsesektoren – særlig klinikere, innbyggere, EPJ-leverandører

Hvilke forutsetninger må oppfylles for
å kunne realisere gevinstene fra 
prosjektet/programmet?

Hvor kritisk
er disse

Når må de være 
oppfylt

Andre prosjekter må gjennomføres Høy 10.2018

EPJ-utvikling, fastleger Lav

EPJ-utvikling, kommune Lav

EPJ-utvikling, spesialist Høy 12.2018

Videre utvikling av legemiddelfeltet Lav

Organisasjonsutvikling, spesialist Lav

Organisasjonsutvikling, kommune Lav

Endringer hos fastlegene Lav

Eventuelt andre forutsetninger eller kommentarer/utdypning:

Det er i første omgang innsyn i journaldokumenter fra spesialist som 
tilgjengeliggjøres i hele helsesektoren via kjernejournal. 



Avhengigheter Prosjekt-/programnavn: Innsyn journaldokumenter for helsepersonell på tvers

Avhengigheter

Beskrivelse av avhengighetene prosjektet har til andre 
leveranser/prosjekter for å levere i henhold til styrende dokumenter

Kategori avhengighet
1. Tjenester og 

applikasjoner
2. Personvern og 

informasjons-
sikkerhet 

3. Standarder, 
kodeverk og 
terminologi

4. Infrastruktur og 
felleskomponenter

5. Regelverk

Kritikalitet
1. Høy: Prosjektet 

kommer ikke 
videre

2. Middels: Kan 
håndteres av 
prosjektet med 
ekstra kostnad 

3. Lav: Håndteres av 
prosjektet 

Når må 
avhengighet være 

oppfylt?

Status
Grønn: under 

kontroll
Gul: usikker

Rød: uavklart

Innsyn journal for innbygger (HSØ)
Løsningen bygger på gjenbruk av infrastruktur fra helsenorge for "innsyn 
journal for innbygger (HSØ)". Dette er etter planen tilgjengelig for testing fra 
05.2018 og i produksjon fra høsten 2018. 

1, 3, 4, 5 Høy 05.2018 Gul

HelseID – autorisasjon av innsynsforespørsler på tvers av virksomheter
Prosjektet er avhengig av at HelseID kan brukes for å autorisere 
dokumentinnsyn på tvers

1, 4, 5 Middels 12.2018 Gul

DIPS/Integrasjonsplattform – tilpasses for bruk av XDS grensesnitt for 
dokumentinnsyn på tvers av virksomheter

Helsevirksomheten/regionen som er samarbeidspartner må bestille 

tilpasning av DIPS fra EPJ-leverandør.

1, 4, 5 Høy 12.2018 Gul

Eventuelle kommentarer/utdypning:

Implementeringen av løsningen er avhengig av et samarbeidsprosjekt fra sektoren, der et RHF tar kostnaden med å tilpasse sin EPJ til XDS-API og HelseID. 



Sentral forskrivningsmodul



Formål/overordnet mål for prosjektet/programmet:

Utvikle Sentral forskrivningsmodul, som virkemiddel for å nå Direktoratet for e-
helses mål på legemiddelområdet. Prosjektets mål er å tilrettelegge for sikker og 
effektiv håndtering av legemiddelopplysninger, samt sikre god 
forskrivningsfunksjonalitet. 
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Ansvarlig virksomhet Direktoratet for e-helse

Prosjekteier: Hilde Lyngstad

Prosjektleder: Ida Iren Eriksen

Prosjekt-/programinformasjon

Hvilke strategiske områder understøtter prosjektet/programmet og i hvor høy 
grad (Høy, Middels, Lav)

Digitalisering av arbeidsprosesser Høy

Bedre sammenheng i pasientforløp Høy

Bedre bruk av helsedata Høy

Helsehjelp på nye måter Lav

Felles grunnmur for digitale tjenester Middels

Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring Høy

Eventuell annen strategisk tilknytning/kommentarer:

Viktigste resultater/leveranser : Planlagt 
levert

Sikkerhetskomponent 09.18

SFM kjernefunksjonalitet 01.19

Forvaltningsmodell og juridiske avtaler 02.19

SFM API 06.19

SFM GUI 06.19

Plan for utprøving og innføring 06.19

Sentrale EPJ-leverandører er godkjent for bruk av SFM 06.20

Prosjektets/programmets antatte sluttdato 06.20

Er prosjektet/programmet faset iht. Difi sin prosjektveiviser? Ja

Hvis ja, hvilken fase er prosjektet/programmet i per dato? Planlagt fullført

Planlegging 01.18

Hvis nei, hva er årsaken til at dette ikke er relevant? Sett kryss

Prosjektet/programmet har flere leveranser som er i ulike faser 

Det er et utredningsprosjekt

Det benyttes en annen prosjektmetodikk

Eventuelle kommentarer:

Finansieringskilder i 2018 Beløp

Direktoratet for e-helse 17 mill.

Sum finansiering 17 mill.

Eventuelle kommentarer:

Prosjekt-/programnavn: Sentral forskrivningsmodul (SFM)

Hvordan styres prosjektet/programmet? Sett kun ett kryss

Leveransenes omfang og kvalitet er viktigst X

Prosjektet har en absolutt leveringsdato

Prosjektet har en fast budsjettramme 

Eventuelle kommentarer:



Gevinster, status, risiko og forutsetninger Prosjekt-/programnavn: Sentral forskrivningsmodul (SFM)

Er gevinstansvarlig identifisert? Ja

Hvis ja, hvem er ansvarlig for gevinstrealisering?

Gevinstansvarlig virksomhet Virksomhetene i helsetjenesten

Gevinstansvarlig Evt. fagdirektører og fylkesleger

Hva er status på gevinstrealiseringsarbeidet i prosjektet?

Finnes det en prosjektbegrunnelse? Ja

Er gevinster identifisert? Ja

Finnes det en gevinstplan? Nei

Pågår det gevinstrealiseringsaktiviteter? Ja

Hvis gevinster er identifisert, hvilke kategorier gevinster er det og hvor viktige 
(Høy, Middels, Lav) er de for prosjektbegrunnelsen?

Nytte for innbygger ved bedre involvering/tidsbesparelse Lav

Økt kvalitet i helse- og omsorgstjenesten Høy

Effektivitet i helse- og omsorgstjenesten Høy

Direkte kostnadsbesparelser (NB! Ikke fra tidsbesparelser) Middels

Redusert risiko/kompleksitet for andre prosjekter Høy

Eventuelle kommentarer/utdypning:

Gevinstplan utarbeides i gjennomføringsfasen

Overordnet status for prosjekt/program: Gul

Årsak til gul eller rød status:

Mer arbeid enn forventet i planfasen, en måned forsinket.

Risiko i prosjekt/program: Gul

Angi de viktigste risikoområdene:

• Begrenset kapasitet hos utviklingsleverandør kan forsinke oppstart av 
utvikling

• På legemiddelområdet er det mange tjenester som skal innføres til mange 
aktører med stor avhengighet til EPJ-leverandører og dette krever koordinerte 
planer

• Krevende å få på plass juridiske avtaler med alle aktører

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

Alle EPJ-leverandører som leverer på e-resept, virksomhetene i helsetjenesten og 
alt helsepersonell som forskriver eller bistår i forskrivning, Helfo, Legemiddel-
verket. Innbyggere gjennom bedre og sikrere løsninger.

Hvilke forutsetninger må oppfylles for
å kunne realisere gevinstene fra 
prosjektet/programmet?

Hvor kritisk
er disse

Når må de være 
oppfylt

Andre prosjekter må gjennomføres Lav

EPJ-utvikling, fastleger Høy 2020/22

EPJ-utvikling, kommune Høy 2020

EPJ-utvikling, spesialist Høy 2021/22

Videre utvikling av legemiddelfeltet Middels 2018

Organisasjonsutvikling, spesialist Middels 2020

Organisasjonsutvikling, kommune Middels 2019

Endringer hos fastlegene Middels 2019

Eventuelt andre forutsetninger eller kommentarer/utdypning:



Avhengigheter Prosjekt-/programnavn: Sentral forskrivningsmodul (SFM)

Avhengigheter

Beskrivelse av avhengighetene prosjektet har til andre 
leveranser/prosjekter for å levere i henhold til styrende dokumenter

Kategori avhengighet
1. Tjenester og 

applikasjoner
2. Personvern og 

informasjons-
sikkerhet 

3. Standarder, 
kodeverk og 
terminologi

4. Infrastruktur og 
felleskomponenter

5. Regelverk

Kritikalitet
1. Høy: Prosjektet 

kommer ikke 
videre

2. Middels: Kan 
håndteres av 
prosjektet med 
ekstra kostnad 

3. Lav: Håndteres av 
prosjektet 

Når må 
avhengighet være 

oppfylt?

Status
Grønn: under 

kontroll
Gul: usikker

Rød: uavklart

Det er to leveranser som SFM er avhengige av at blir utviklet i 
Reseptformidleren (RF) release 18.2 og 18.3: 
1) Asynkrone meldinger 
2) HelseID

1/2/4 Høy 01.19 Gul

Eventuelle kommentarer/utdypning:



API økosystem



Formål/overordnet mål for prosjektet/programmet:

Prosjektets visjon er å etablere et selvbærende økosystem som øker takten på 
digitalisering av helsesektoren. Ved å ta i bruk sikker og maskinell tilgang gjennom 
APIer skal tredjepartsaktører få tilgang til data, forretningslogikk og tjenester som 
per i dag er forbeholdt Direktoratet for e-helse. 
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Ansvarlig virksomhet Direktoratet for e-helse

Prosjekteier: Fredrik Glorvigen

Prosjektleder: Hilde Andersen-Gott

Prosjekt-/programinformasjon

Hvilke strategiske områder understøtter prosjektet/programmet og i hvor høy 
grad (Høy, Middels, Lav)

Digitalisering av arbeidsprosesser Høy

Bedre sammenheng i pasientforløp Lav

Bedre bruk av helsedata Høy

Helsehjelp på nye måter Middels

Felles grunnmur for digitale tjenester Høy

Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring Middels

Eventuell annen strategisk tilknytning/kommentarer:

Prosjektet er et tiltak beskrevet i handlingsplanen. Understøtter ønsket om å 
bruke markedet, og bidra til innovasjon og næringsutvikling.

Viktigste resultater/leveranser : Planlagt 
levert

Beslutningsgrunnlag til BP2 (konseptvalg) 03.18

Prosjektets/programmets antatte sluttdato Ikke fastsatt

Er prosjektet/programmet faset iht. Difi sin prosjektveiviser? Ja

Hvis ja, hvilken fase er prosjektet/programmet i per dato? Planlagt fullført

Konsept 03.18

Hvis nei, hva er årsaken til at dette ikke er relevant? Sett kryss

Prosjektet/programmet har flere leveranser som er i ulike faser 

Det er et utredningsprosjekt

Det benyttes en annen prosjektmetodikk

Eventuelle kommentarer:

Finansieringskilder i 2018 Beløp

Direktoratet for e-helse 0,5 mill.

Sum finansiering 0,5 mill.

Eventuelle kommentarer:

Prosjektet har finansiering frem til avslutning av konseptfasen (BP2) som er 
planlagt til 03.18.

Prosjekt-/programnavn: API økosystem

Hvordan styres prosjektet/programmet? Sett kun ett kryss

Leveransenes omfang og kvalitet er viktigst X

Prosjektet har en absolutt leveringsdato

Prosjektet har en fast budsjettramme 

Eventuelle kommentarer:



Gevinster, status, risiko og forutsetninger Prosjekt-/programnavn: API Økosystem

Er gevinstansvarlig identifisert? Nei

Hvis ja, hvem er ansvarlig for gevinstrealisering?

Gevinstansvarlig virksomhet

Gevinstansvarlig

Hva er status på gevinstrealiseringsarbeidet i prosjektet?

Finnes det en prosjektbegrunnelse? Nei, men Mandat er på plass

Er gevinster identifisert? Nei

Finnes det en gevinstplan? Nei

Pågår det gevinstrealiseringsaktiviteter? Nei

Hvis gevinster er identifisert, hvilke kategorier gevinster er det og hvor viktige 
(Høy, Middels, Lav) er de for prosjektbegrunnelsen?

Nytte for innbygger ved bedre involvering/tidsbesparelse

Økt kvalitet i helse- og omsorgstjenesten

Effektivitet i helse- og omsorgstjenesten

Direkte kostnadsbesparelser (NB! Ikke fra tidsbesparelser)

Redusert risiko/kompleksitet for andre prosjekter 

Eventuelle kommentarer/utdypning:

Prosjektet har ikke kommet i gang med gevinstarbeid. Effektmål er beskrevet. 
Løsningen skal gi leverandører mulighet til å bruke data til utvikling av nye 
tjenester.Overordnet status for prosjekt/program: Grønn

Årsak til gul eller rød status:

Risiko i prosjekt/program: Gul

Angi de viktigste risikoområdene:

• Interessen i markedet er fortsatt lav, men behovet finnes. Det er 
betalingsvillighet for riktig type data, men trolig er det mindre interesse for 
dataene i E-Helse sine systemer enn for data fra journalsystemer (som ikke er 
en del av omfanget her).

• For en fullstendig løsning vil man trolig være avhengig av endringer i 
forskrifter/lover, dette vil kunne være krevende å få på plass. 

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

• Alle prosjekter/produkter som har data eller tjenester som kan vurderes for 
tilgjengeliggjøring utenfor direktoratet. 

• Næringsutviklere/innovatører i sektoren 
• Innbygger, gjennom nye e-helseløsninger

Hvilke forutsetninger må oppfylles for
å kunne realisere gevinstene fra 
prosjektet/programmet?

Hvor kritisk
er disse

Når må de være 
oppfylt

Andre prosjekter må gjennomføres

EPJ-utvikling, fastleger

EPJ-utvikling, kommune

EPJ-utvikling, spesialist

Videre utvikling av legemiddelfeltet

Organisasjonsutvikling, spesialist

Organisasjonsutvikling, kommune

Endringer hos fastlegene

Eventuelt andre forutsetninger eller kommentarer/utdypning:



Avhengigheter Prosjekt-/programnavn: API økosystem

Avhengigheter

Beskrivelse av avhengighetene prosjektet har til andre 
leveranser/prosjekter for å levere i henhold til styrende dokumenter

Kategori avhengighet
1. Tjenester og 

applikasjoner
2. Personvern og 

informasjons-
sikkerhet 

3. Standarder, 
kodeverk og 
terminologi

4. Infrastruktur og 
felleskomponenter

5. Regelverk

Kritikalitet
1. Høy: Prosjektet 

kommer ikke 
videre

2. Middels: Kan 
håndteres av 
prosjektet med 
ekstra kostnad 

3. Lav: Håndteres av 
prosjektet 

Når må 
avhengighet være 

oppfylt?

Status
Grønn: under 

kontroll
Gul: usikker

Rød: uavklart

Eventuelle kommentarer/utdypning:



Digital Dialog Fastlege



Formål/overordnet mål for prosjektet/programmet:

Prosjektets formål er å kunne tilby digitale kommunikasjonstjenester via 
helsenorge.no som gjør innbyggere i stand til å kommunisere digitalt med sin 
fastlege. Hovedkategoriene av disse digitale kommunikasjonstjenestene er:
Timebestilling, reseptfornyelse,  e-kontakt og E-konsultasjon.
Å styrke muligheten for digital dialog er et virkemiddel for å nå overordnete 
helsepolitiske målsetninger. Dette kommer blant annet frem i St. mld.9 (2012-
2013) Én innbygger – én journal.
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Ansvarlig virksomhet Direktoratet for e-helse

Prosjekteier: Bodil Rabben

Prosjektleder: Kristian Fenger Sjøberg Moum

Prosjekt-/programinformasjon

Hvilke strategiske områder understøtter prosjektet/programmet og i hvor høy 
grad (Høy, Middels, Lav)

Digitalisering av arbeidsprosesser Høy

Bedre sammenheng i pasientforløp Høy

Bedre bruk av helsedata Middels

Helsehjelp på nye måter Høy

Felles grunnmur for digitale tjenester Middels

Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring Lav

Eventuell annen strategisk tilknytning/kommentarer:

Viktigste resultater/leveranser : Planlagt 
levert

Ny funksjonalitet for endret timevisning, vikarløsning og 
administrasjonsgrensesnitt

12.18

Nasjonal innføring av tjenestene 
Innføring av DDFL frem til 100 kontorer per leverandør. Fra 1.19 vil 
leverandør overta ansvaret for utrulling. 

12.18

Prosjektets/programmets antatte sluttdato 12.18

Er prosjektet/programmet faset iht. Difi sin prosjektveiviser? Ja

Hvis ja, hvilken fase er prosjektet/programmet i per dato? Planlagt fullført

Gjennomføring 12.18

Hvis nei, hva er årsaken til at dette ikke er relevant? Sett kryss

Prosjektet/programmet har flere leveranser som er i ulike faser 

Det er et utredningsprosjekt

Det benyttes en annen prosjektmetodikk

Eventuelle kommentarer:

Finansieringskilder i 2018 Beløp

EPJ-løftet 7,5 mill.

Direktoratet for e-helse 1,5 mill.

Sum finansiering 9 mill.

Eventuelle kommentarer:

Prosjekt-/programnavn: Digital Dialog Fastlege

Hvordan styres prosjektet/programmet? Sett kun ett kryss

Leveransenes omfang og kvalitet er viktigst X

Prosjektet har en absolutt leveringsdato

Prosjektet har en fast budsjettramme 

Eventuelle kommentarer:



Gevinster, status, risiko og forutsetninger Prosjekt-/programnavn: Digital Dialog Fastlege

Er gevinstansvarlig identifisert? Ja

Hvis ja, hvem er ansvarlig for gevinstrealisering?

Gevinstansvarlig virksomhet SKIL

Gevinstansvarlig Representant hos SKIL

Hva er status på gevinstrealiseringsarbeidet i prosjektet?

Finnes det en prosjektbegrunnelse? Ja

Er gevinster identifisert? Ja

Finnes det en gevinstplan? Nei

Pågår det gevinstrealiseringsaktiviteter? Nei

Hvis gevinster er identifisert, hvilke kategorier gevinster er det og hvor viktige 
(Høy, Middels, Lav) er de for prosjektbegrunnelsen?

Nytte for innbygger ved bedre involvering/tidsbesparelse Høy

Økt kvalitet i helse- og omsorgstjenesten Høy

Effektivitet i helse- og omsorgstjenesten Høy

Direkte kostnadsbesparelser (NB! Ikke fra tidsbesparelser) Middels

Redusert risiko/kompleksitet for andre prosjekter Middels

Eventuelle kommentarer/utdypning:

Overordnet status for prosjekt/program: Gul

Årsak til gul eller rød status:

Prosjektet er forsinket i utprøvingsfasen (0-100 kontorer) på 2 av 3 EPJ-
leverandører.
Prosjektet er forsinket i innføringsfasen, kun en leverandør har startet med 
innføring (100 kontorer - nasjonal utrulling), men alle 3 leverandører er forsinket. 

Risiko i prosjekt/program: Gul

Angi de viktigste risikoområdene:

• Risiko for at man ikke blir enig om finansiering av drift og forvaltning av 
løsningen

• Det er konkurrende løsninger i markedet og dette kan hindre/forsinke videre 
utrulling.

• Utfordringer med treg utrulling er selvforsterkende ved at omdømme kan 
svekkes og legekontorer vegrer seg for å ta løsningen i bruk.

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

Fastleger, innbyggere og EPJ-leverandører

Hvilke forutsetninger må oppfylles for
å kunne realisere gevinstene fra 
prosjektet/programmet?

Hvor kritisk
er disse

Når må de være 
oppfylt

Andre prosjekter må gjennomføres Lav

EPJ-utvikling, fastleger Høy 2018

EPJ-utvikling, kommune Lav

EPJ-utvikling, spesialist Lav

Videre utvikling av legemiddelfeltet Lav

Organisasjonsutvikling, spesialist Lav

Organisasjonsutvikling, kommune Lav

Endringer hos fastlegene Middels 2018

Eventuelt andre forutsetninger eller kommentarer/utdypning:



Avhengigheter Prosjekt-/programnavn: Digital Dialog Fastlege

Avhengigheter

Beskrivelse av avhengighetene prosjektet har til andre 
leveranser/prosjekter for å levere i henhold til styrende dokumenter

Kategori avhengighet
1. Tjenester og 

applikasjoner
2. Personvern og 

informasjons-
sikkerhet 

3. Standarder, 
kodeverk og 
terminologi

4. Infrastruktur og 
felleskomponenter

5. Regelverk

Kritikalitet
1. Høy: Prosjektet 

kommer ikke 
videre

2. Middels: Kan 
håndteres av 
prosjektet med 
ekstra kostnad 

3. Lav: Håndteres av 
prosjektet 

Når må 
avhengighet være 

oppfylt?

Status
Grønn: under 

kontroll
Gul: usikker

Rød: uavklart

Utrulling og prioritering hos EPJ-leverandørene 1 Høy 12.18 Gul

Adresseregisteret, Fastlegeregisteret og bedriftsregisteret for registerdata 3 Høy Grønn

Eventuelle kommentarer/utdypning:



Helsedataprogrammet



Formål/overordnet mål for programmet:

Helsedataprogrammets mål er bedre utnyttelse, bedre kvalitet, enklere 
innrapportering og sikrere håndtering av data i de nasjonale helseregistrene for 
forskning, helseovervåkning, styring og næringsutvikling. 

ID Nasjonal e-helseportefølje 107

Ansvarlig virksomhet Direktoratet for e-helse

Prosjekteier: Bodil Rabben

Programleder: Alexander Gray

Programinformasjon

Hvilke strategiske områder understøtter prosjektet/programmet og i hvor høy 
grad (Høy, Middels, Lav)

Digitalisering av arbeidsprosesser Høy

Bedre sammenheng i pasientforløp Lav

Bedre bruk av helsedata Høy

Helsehjelp på nye måter Lav

Felles grunnmur for digitale tjenester Høy

Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring Middels

Eventuell annen strategisk tilknytning/kommentarer:

Viktigste resultater/leveranser : Planlagt 
levert

Analyseportal versjon 1.0 (videreutvikles trinnvis deretter) 03.18

Arkitekturprinsipper for helseregistre 12.18

Innføre standardiserte tjenester (API) for helseregistre 12.18

Nasjonale, tekniske fellestjenester for forskere, innbyggere og 

registerforvaltere (har ikke prioritert tjenestene ennå)

2018-

2019

Helseanalyseplattform v 1.0 (videreutvikles trinnvis deretter) 2019

Etablere nasjonal løsning for publisering av kodeverk, terminologi og 

metadata

2019

Innføre ny modell for finansiering, drift og forvaltning av nasjonale, 

tekniske fellestjenester for helseregistre

2020

Programmets antatte sluttdato 12.20

Er programmet faset iht. Difi sin prosjektveiviser? Ja

Hvis ja, hvilken fase er programmet i per dato? Planlagt fullført

Konseptfase 05.18

Hvis nei, hva er årsaken til at dette ikke er relevant? Sett kryss

Prosjektet/programmet har flere leveranser som er i ulike faser 

Det er et utredningsprosjekt

Det benyttes en annen prosjektmetodikk

Eventuelle kommentarer:

Prosjektene i programmet fases iht prosjektveiviseren. Hvert av prosjektene har 
leveranser som er i ulike faser. Konseptfasen som beskrives her gjelder det 
største prosjektet i programmet, som er Helseanalyseplattformen.

Finansieringskilder i 2018 Beløp

Direktoratet for e-helse 22 mill.

Forskningsrådet 56 mill.

Forskningsrådet gjenstående 2017 tildeling 30 mill.

Sum finansiering 108 mill.

Kommentar:

Usikker finansieringssituasjon, krevende å få på plass tildelte midler fra 
forskningsrådet. Prosess for avklaring av langsiktig finansiering av programmet 
pågår i HOD og KD.

Programnavn: Helsedataprogrammet

Hvordan styres programmet? Sett kun ett kryss

Leveransenes omfang og kvalitet er viktigst X

Prosjektet har en absolutt leveringsdato

Prosjektet har en fast budsjettramme 

Eventuelle kommentarer:



Gevinster, status, risiko og forutsetninger Programnavn: Helsedataprogrammet

Er gevinstansvarlig identifisert? Nei

Hvis ja, hvem er ansvarlig for gevinstrealisering?

Gevinstansvarlig virksomhet Gjelder flere virksomheter

Gevinstansvarlig -

Hva er status på gevinstrealiseringsarbeidet i prosjektet?

Finnes det en prosjektbegrunnelse? Ja

Er gevinster identifisert? Ja

Finnes det en gevinstplan? Nei 

Pågår det gevinstrealiseringsaktiviteter? Nei 

Hvis gevinster er identifisert, hvilke kategorier gevinster er det og hvor viktige 
(Høy, Middels, Lav) er de for prosjektbegrunnelsen?

Nytte for innbygger ved bedre involvering/tidsbesparelse Høy

Økt kvalitet i helse- og omsorgstjenesten Middels

Effektivitet i helse- og omsorgstjenesten Middels

Direkte kostnadsbesparelser (NB! Ikke fra tidsbesparelser) Høy

Redusert risiko/kompleksitet for andre prosjekter Middels

Eventuelle kommentarer/utdypning:

Den største delen av gevinstene for programmet faller ikke innunder kategoriene 
overfor. Dette gjelder nytte, økt kvalitet og effektivitet for forskere.

Overordnet status for program: Gul

Årsak til gul eller rød status:

Usikker finansieringssituasjon, krevende å få på plass tildelte midler fra 
Forskningsrådet. 

Risiko i program: Gul

Angi de viktigste risikoområdene:

• Uavklart finansiering
• Manglende enighet og forankring, både i helsesektoren og 

forskningsmiljøene, fører til forsinkelser og begrensninger
• Begrensninger i lov- og regelverk, samt at eventuelle endringer i lov- og 

regelverk ikke kan implementeres tilstrekkelig raskt
• Negative personvernkonsekvenser og mangelfull tillit i befolkningen knyttet til 

automatisering og det offentliges håndtering av sensitive personopplysninger

Hvilke aktører får programmet konsekvenser for?

• Nasjonale helseregistre og kvalitetsregistre
• Forskere

Hvilke forutsetninger må oppfylles for
å kunne realisere gevinstene fra 
programmet?

Hvor kritisk
er disse

Når må de være 
oppfylt

Andre prosjekter må gjennomføres Høy Ikke vurdert

EPJ-utvikling, fastleger Lav

EPJ-utvikling, kommune Lav

EPJ-utvikling, spesialist Lav

Videre utvikling av legemiddelfeltet Lav

Organisasjonsutvikling, spesialist Lav

Organisasjonsutvikling, kommune Lav

Endringer hos fastlegene Lav

Eventuelt andre forutsetninger eller kommentarer/utdypning:

Avhengighet til Program for kodeverk og terminologi knyttet til behov for 
standardisering.



Avhengigheter Programnavn: Helsedataprogrammet

Avhengigheter

Beskrivelse av avhengighetene prosjektet har til andre 
leveranser/prosjekter for å levere i henhold til styrende dokumenter

Kategori avhengighet
1. Tjenester og 

applikasjoner
2. Personvern og 

informasjons-
sikkerhet 

3. Standarder, 
kodeverk og 
terminologi

4. Infrastruktur og 
felleskomponenter

5. Regelverk

Kritikalitet
1. Høy: Prosjektet 

kommer ikke 
videre

2. Middels: Kan 
håndteres av 
prosjektet med 
ekstra kostnad 

3. Lav: Håndteres av 
prosjektet 

Når må 
avhengighet være 

oppfylt?

Status
Grønn: under 

kontroll
Gul: usikker

Rød: uavklart

Fellestjenester for helseregistre er avhengig av leveranser fra helsenorge for 
innbyggertjenester, personvernkomponent og andre felleskomponenter.

1,2,4 Høy Ikke fastsatt Grønn

Programmet er avhengig av leveranser fra Program kodeverk og terminologi 
for å kunne bidra til standardisering:
• Innføringsbistand og anskaffet IKT-løsning fra Program for kodeverk og 

terminologi, for å få etablert metadataserver
• At Program for kodeverk og terminologi etablerer en 

referanseterminologi basert på SNOMED CT for å kunne samkjøre data 
fra ulike registre og kjøre analyser på tvers

3 Høy Ikke fastsatt Grønn

Realiseringen av Helseanalyseplattformen er trolig avhengig av endringer i 
lov- og regelverk (avhengig av konseptvalget for Helseanalyseplattformen)

5 Middels Ikke fastsatt Gul

Eventuelle kommentarer/utdypning:



Legemidler og kjernejournal til 
PLO



Formål/overordnet mål for prosjektet/programmet:

Formålet med prosjektet er å inkludere kommunale institusjoner og 
hjemmetjeneste i den digitale legemiddelkjeden ved å innføre de nasjonale 
fellesløsningene e-resept og kjernejournal. Innføring av løsningene vil gi både 
helseeffekter og mer direkte økonomiske effekter, spesielt knyttet til 
tidsbesparelser og effektivisering av helsepersonells arbeidshverdag.
Videre vil prosjektet innføre pasientens legemiddelliste til PLO.

ID Nasjonal e-helseportefølje 116

Ansvarlig virksomhet Direktoratet for e-helse

Prosjekteier: Hilde Lyngstad 

Prosjektleder: Lars Ursin Lunde

Prosjekt-/programinformasjon

Hvilke strategiske områder understøtter prosjektet/programmet og i hvor høy 
grad (Høy, Middels, Lav)

Digitalisering av arbeidsprosesser Høy

Bedre sammenheng i pasientforløp Høy

Bedre bruk av helsedata Høy

Helsehjelp på nye måter Lav

Felles grunnmur for digitale tjenester Lav

Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring Lav

Eventuell annen strategisk tilknytning/kommentarer:

Innføring av løsningene er gitt i oppdrag gjennom statsbudsjett.

Viktigste resultater/leveranser : Planlagt 
levert

Oppstart utvidet utprøving av e-resept og kjernejournal med Visma 01.19

Oppstart nasjonal innføring av e-resept og kjernejournal for 
kommuner som benytter Visma som EPJ-system

08.19

Oppstart utprøving av pasientens legemiddelliste med Acos og Tieto 2020

Oppstart nasjonal innføring pasientens legemiddelliste for 
kommuner som benytter Acos og Tieto som EPJ-system

2021

Plan for videre innføring 2021

Prosjektets/programmets antatte sluttdato 2021

Er prosjektet/programmet faset iht. Difi sin prosjektveiviser? Ja

Hvis ja, hvilken fase er prosjektet/programmet i per dato? Planlagt fullført

Gjennomføring 12.21

Hvis nei, hva er årsaken til at dette ikke er relevant? Sett kryss

Prosjektet/programmet har flere leveranser som er i ulike faser 

Det er et utredningsprosjekt

Det benyttes en annen prosjektmetodikk

Eventuelle kommentarer:

Finansieringskilder i 2018 Beløp

Direktoratet for e-helse 6,1 MNOK

Sum finansiering 6,1 MNOK

Eventuelle kommentarer:

Prosjekt-/programnavn: Legemidler og kjernejournal til PLO

Hvordan styres prosjektet/programmet? Sett kun ett kryss

Leveransenes omfang og kvalitet er viktigst X

Prosjektet har en absolutt leveringsdato

Prosjektet har en fast budsjettramme 

Eventuelle kommentarer:



Gevinster, status, risiko og forutsetninger Prosjekt-/programnavn: Legemidler og kjernejournal til PLO

Er gevinstansvarlig identifisert? Ja

Hvis ja, hvem er ansvarlig for gevinstrealisering?

Gevinstansvarlig virksomhet Virksomhetene i helsetjenesten

Gevinstansvarlig Evt. kommunaldir. og 
kommuneoverlege

Hva er status på gevinstrealiseringsarbeidet i prosjektet?

Finnes det en prosjektbegrunnelse? Ja

Er gevinster identifisert? Ja

Finnes det en gevinstplan? Nei, utarbeides i nåværende fase

Pågår det gevinstrealiseringsaktiviteter? Ja

Hvis gevinster er identifisert, hvilke kategorier gevinster er det og hvor viktige 
(Høy, Middels, Lav) er de for prosjektbegrunnelsen?

Nytte for innbygger ved bedre involvering/tidsbesparelse Lav

Økt kvalitet i helse- og omsorgstjenesten Høy

Effektivitet i helse- og omsorgstjenesten Middels

Direkte kostnadsbesparelser (NB! Ikke fra tidsbesparelser) Lav

Redusert risiko/kompleksitet for andre prosjekter Middels

Eventuelle kommentarer/utdypning:

Overordnet status for prosjekt/program: Gul

Årsak til gul eller rød status:

Usikkerhet knyttet til leveranser i EPJ-systemene og finansiering hos 
kommunene.

Fremdrift og fokus kun med en leverandør i 2018, da de to øvrige vil avvente 
Sentral Forskrivningsmodul (SFM)

Risiko i prosjekt/program: Gul

Angi de viktigste risikoområdene:

• Høy usikkerhet knyttet til leveranser i EPJ-systemene
• Finansiering hos kommunene.

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

EPJ-leverandører i PLO, kommunale virksomheter, institusjoner og 
hjemmetjenesten og alt helsepersonell som forskriver eller bistår i forskrivning, 
samt innbyggere i form av færre feilmedisineringer.

Hvilke forutsetninger må oppfylles for
å kunne realisere gevinstene fra 
prosjektet/programmet?

Hvor kritisk
er disse

Når må de være 
oppfylt

Andre prosjekter må gjennomføres Høy 2019

EPJ-utvikling, fastleger Lav

EPJ-utvikling, kommune Høy 2018/2020

EPJ-utvikling, spesialist Lav

Videre utvikling av legemiddelfeltet Lav

Organisasjonsutvikling, spesialist Lav

Organisasjonsutvikling, kommune Middels 2019

Endringer hos fastlegene Middels 2019

Eventuelt andre forutsetninger eller kommentarer/utdypning:

Andre prosjekter: Sentral Forskrivningsmodul (SFM) og Pasientens legemiddelliste



Avhengigheter Prosjekt-/programnavn: Legemidler og kjernejournal til PLO

Avhengigheter

Beskrivelse av avhengighetene prosjektet har til andre 
leveranser/prosjekter for å levere i henhold til styrende dokumenter

Kategori avhengighet
1. Tjenester og 

applikasjoner
2. Personvern og 

informasjons-
sikkerhet 

3. Standarder, 
kodeverk og 
terminologi

4. Infrastruktur og 
felleskomponenter

5. Regelverk

Kritikalitet
1. Høy: Prosjektet 

kommer ikke 
videre

2. Middels: Kan 
håndteres av 
prosjektet med 
ekstra kostnad 

3. Lav: Håndteres av 
prosjektet 

Når må 
avhengighet være 

oppfylt?

Status
Grønn: under 

kontroll
Gul: usikker

Rød: uavklart

Utvikling og innføring av Sentral Forskrivingsmodul (SFM) for å realisere 
nasjonal innføring av e-resept i PLO

1/4 Høy 12.19 Gul

Dagens Forskrivningsmodul (FM) utvikling
Nødvendige tilpasninger til PLO og PLL

1/4 Høy 04.19 Gul

Pasientens legemiddelliste
Tilpasning av fellesløsninger, regelverk og innføring 

1/4/5 Høy 04.19 Gul

Eventuelle kommentarer/utdypning:

EPJ-leverandørene Acos (med EPJ-systemet CosDoc) og Tieto (med EPJ-systemet Gerica) har ikke støtte for e-resept i egne systemer, og vil ikke få dette før SFM 
realiseres.  Nasjonal innføring av e-resept til kommuner som bruker disse leverandørene er helt avhengig av SFM og det prosjektets fremdriftsplan. 



Helsedirektoratet



Digitalisert individuell 
informasjon legemidler

Januar 2018



Formål/overordnet mål for prosjektet/programmet:

Helsedirektoratet har ansvar for å forvalte blåreseptforskriften, herunder sikre
• at brukerne får oppfylt sine rettigheter (rett ytelse og likebehandling) og
• en brukerrettet og effektiv forvaltning

Formålet med prosjektet er å utvikle nødvendige digitale løsninger slik at vi innen 
2-3 år oppfyller vårt forvaltningsansvar i større grad enn i dag

ID Nasjonal e-helseportefølje 117

Ansvarlig virksomhet Helsedirektoratet

Prosjekteier: Erik Hviding, Avdelingsdirektør avdeling 
legemiddel og tannhelserefusjon (FILT)

Prosjektleder: Anne Kjersti Røise (avd FILT)

Prosjekt-/programinformasjon

Hvilke strategiske områder understøtter prosjektet/programmet og i hvor høy 
grad (Høy, Middels, Lav)

Digitalisering av arbeidsprosesser Høy

Bedre sammenheng i pasientforløp Middels

Bedre bruk av helsedata Lav

Helsehjelp på nye måter Lav

Felles grunnmur for digitale tjenester Lav

Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring Lav

Eventuell annen strategisk tilknytning/kommentarer:

Legemidler er et prioritert område i e-helsestrategien.

Viktigste resultater/leveranser : Planlagt 
levert

Ny løsning for elektronisk søknad (alternativ til dagens M2- melding i 
e-resept)

<mm.åå>

Løsning for å gjøre refusjonsvilkår (§§2 og § 3) bedre tilgjengelig for 
legene + mulighet for legen til å verifisere at vilkår er oppfylt 

<mm.åå>

Regelmotor eller annet som sikrer økt grad av automatisk 
saksbehandling 

<mm.åå>

Løsning som sikrer pasient , apotek/bandasjist og behandler tilgang 
på nødvendig vedtaksinformasjon

<mm.åå>

<mm.åå>

Prosjektets/programmets antatte sluttdato 07.2019

Er prosjektet/programmet faset iht. Difi sin prosjektveiviser Ja

Hvis ja, hvilken fase er prosjektet/programmet i per dato? Planlagt fullført

Konsept 01.18

Hvis nei, hva er årsaken til at dette ikke er relevant? Sett kryss

Prosjektet/programmet har flere leveranser som er i ulike faser <X>

Det er et utredningsprosjekt <X>

Det benyttes en annen prosjektmetodikk <X>

Eventuelle kommentarer:

Finansieringskilder i 2018 Beløp

Helsedirektoratet 5 mill.kr

Sum finansiering 5 mill

Eventuelle kommentarer:

Avhengig av tildeling av midler fra Helsedirektoratets porteføljestyre.

Prosjekt-/programnavn: Digitalisert individuell refusjon legemidler (PFS-168)

Hvordan styres prosjektet/programmet? Sett kun ett kryss

Leveransenes omfang og kvalitet er viktigst x

Prosjektet har en absolutt leveringsdato

Prosjektet har en fast budsjettramme 

Eventuelle kommentarer:

Vi må se hen til utviklingsløpet for innføring av sentral forskrivningsmodul, slik at  
tidspunkt vil også være avgjørende.



Gevinster, status, risiko og forutsetninger Prosjekt-/programnavn: Digitalisert individuell refusjon legemidler (PFS-168)

Er gevinstansvarlig identifisert? Ja

Hvis ja, hvem er ansvarlig for gevinstrealisering?

Gevinstansvarlig virksomhet Helsedir og Helfo

Gevinstansvarlig Erik Hviding og Johnny Mathisen

Hva er status på gevinstrealiseringsarbeidet i prosjektet?

Finnes det en prosjektbegrunnelse? Ja

Er gevinster identifisert? Ja

Finnes det en gevinstplan? Nei (lages i planleggingsfasen)

Pågår det gevinstrealiseringsaktiviteter? Nei (for tidlig til det)

Hvis gevinster er identifisert, hvilke kategorier gevinster er det og hvor viktige 
(Høy, Middels, Lav) er de for prosjektbegrunnelsen?

Nytte for innbygger ved bedre involvering/tidsbesparelse Middels

Økt kvalitet i helse- og omsorgstjenesten Middels

Effektivitet i helse- og omsorgstjenesten Høy

Direkte kostnadsbesparelser (NB! Ikke fra tidsbesparelser) Høy

Redusert risiko/kompleksitet for andre prosjekter Lav

Eventuelle kommentarer/utdypning:

Økt kvalitet i form av bedre rettighetsoppfyllelse (likebehandling). Effektivitet i 
tjenesten både for behandler, apotek/bandasjist og Helfo (forvaltning). 

Overordnet status for prosjekt/program: Grønn

Årsak til gul eller rød status:

Risiko i prosjekt/program: Gul

Angi de viktigste risikoområdene:

• Manglende enighet om grensesnitt med Direktorat for e-helse
• manglende interesse fra legene for å ta i bruk ny funksjonalitet
• tilgang på nødvendig teknisk kompetanse (teknisk arkitekt, løsningsarkitekt og 

funksjonell arkitekt)

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

Innbyggere, behandlere (leger), apotek/bandasjt og forvaltningen (primært Helfo
og Direktorat for e-helse og til dels Legemiddelverket).

Hvilke forutsetninger må oppfylles for
å kunne realisere gevinstene fra 
prosjektet/programmet?

Hvor kritisk
er disse

Når må de være 
oppfylt

Andre prosjekter må gjennomføres Middels 2019/2020

EPJ-utvikling, fastleger Høy 2018-2020

EPJ-utvikling, kommune Lav -

EPJ-utvikling, spesialist Høy 2018-2020

Videre utvikling av legemiddelfeltet Middels 2019

Organisasjonsutvikling, spesialist Lav -

Organisasjonsutvikling, kommune Lav -

Endringer hos fastlegene Middels 2019/2020

Eventuelt andre forutsetninger eller kommentarer/utdypning:

Implementering av enkelte leveranser forenkles vesentlig hvis innføring av sentral 
forskrivningsmodul. Dette vil være avgjørende for utvikling/tilpasningsbehov i det 
enkelte EPJ-system.



Avhengigheter Prosjekt-/programnavn: Digitalisert individuell refusjon legemidler (PFS-168)

Avhengigheter

Beskrivelse av avhengighetene prosjektet har til andre 
leveranser/prosjekter for å levere i henhold til styrende dokumenter

Eksempel: <Prosjektleveranse> er avhengig av  <leveranse> fra 
<prosjekt/linje> for å <begrunnelse>

Kategori avhengighet
1. Tjenester og 

applikasjoner
2. Personvern og 

informasjons-
sikkerhet 

3. Standarder, 
kodeverk og 
terminologi

4. Infrastruktur og 
felleskomponenter

5. Regelverk

Kritikalitet
1. Høy: Prosjektet 

kommer ikke 
videre

2. Middels: Kan 
håndteres av 
prosjektet med 
ekstra kostnad 

3. Lav: Håndteres av 
prosjektet 

Når må 
avhengighet være 

oppfylt?

Status
Grønn: under 

kontroll
Gul: usikker

Rød: uavklart

Implementering av ny elektronisk søknad og løsning verifisering av 
refusjonsinformasjon vil forenkles vesentlig hvis det innføres en sentral 
forskrivningsmodul

1 Middels <mm.åå> Gul

Dette prosjektet vil basere seg på single sign-on løsningen som utarbeides av 
FIA-prosjektet

2 Middels? <mm.åå> <Grønn/Gul/Rød>

<1/2/3/4/5> <Høy/Middels/Lav> <mm.åå> <Grønn/Gul/Rød>

<1/2/3/4/5> <Høy/Middels/Lav> <mm.åå> <Grønn/Gul/Rød>

Eventuelle kommentarer/utdypning:



DIGI-UNG

Januar 2018



Formål/overordnet mål for prosjektet/programmet:

1) effektivisere tilbudet ved å samordne dagens delvis overlappende, delvis 
konkurrerende helsefremmende nettjenester for ungdom

2) føre til et kvalitetsløft ved å tilby brukeren et helhetlig digitalt hjelpetilbud som 
går fra lavterskel informasjon til fullverdig digitalt helsehjelp (3 nivåer)

ID Nasjonal e-helseportefølje 123

Ansvarlig virksomhet Helsedirektoratet

Prosjekteier: Helsedirektoratet

Prosjektleder: Adélie Dorseuil

Prosjekt-/programinformasjon

Hvilke strategiske områder understøtter prosjektet/programmet og i hvor høy 
grad (Høy, Middels, Lav)

Digitalisering av arbeidsprosesser Lav

Bedre sammenheng i pasientforløp Middels

Bedre bruk av helsedata Lav

Helsehjelp på nye måter Høy

Felles grunnmur for digitale tjenester Høy

Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring Middels

Eventuell annen strategisk tilknytning/kommentarer:

Viktigste resultater/leveranser : Planlagt 
levert

Innsiktinnhenting, kartlegging av pågående prosjekter 28.02.18

Utvikling av søketjeneste 31.12.18

Evaluering av dagens  chattilbud 31.12.18

Etablering av nettverk mellom chat-organisasjoner 31.12.18

Prosjektets/programmets antatte sluttdato 2022

Er prosjektet/programmet faset iht. Difi sin prosjektveiviser? Nei

Hvis ja, hvilken fase er prosjektet/programmet i per dato? Planlagt fullført

Hvis nei, hva er årsaken til at dette ikke er relevant? Sett kryss

Prosjektet/programmet har flere leveranser som er i ulike faser X

Det er et utredningsprosjekt

Det benyttes en annen prosjektmetodikk

Eventuelle kommentarer:

Finansieringskilder i 2018 Beløp

Helsedirektoratet 5 mill.

Sum finansiering 5 mill.

Eventuelle kommentarer:

Prosjekt-/programnavn: DIGI-UNG (PFS-133)

Hvordan styres prosjektet/programmet? Sett kun ett kryss

Leveransenes omfang og kvalitet er viktigst X

Prosjektet har en absolutt leveringsdato

Prosjektet har en fast budsjettramme 

Eventuelle kommentarer:



Gevinster, status, risiko og forutsetninger Prosjekt-/programnavn: DIGI-UNG (PFS-133)

Er gevinstansvarlig identifisert? Ja

Hvis ja, hvem er ansvarlig for gevinstrealisering?

Gevinstansvarlig virksomhet Helsedirektoratet

Gevinstansvarlig Ellen Margrethe Carlsen

Hva er status på gevinstrealiseringsarbeidet i prosjektet?

Finnes det en prosjektbegrunnelse? Ja

Er gevinster identifisert? Ja

Finnes det en gevinstplan? Nei

Pågår det gevinstrealiseringsaktiviteter? Nei

Hvis gevinster er identifisert, hvilke kategorier gevinster er det og hvor viktige 
(Høy, Middels, Lav) er de for prosjektbegrunnelsen?

Nytte for innbygger ved bedre involvering/tidsbesparelse Høy

Økt kvalitet i helse- og omsorgstjenesten Høy

Effektivitet i helse- og omsorgstjenesten Middels

Direkte kostnadsbesparelser (NB! Ikke fra tidsbesparelser) Middels

Redusert risiko/kompleksitet for andre prosjekter Middels

Eventuelle kommentarer/utdypning:

Overordnet status for prosjekt/program: Grønn

Årsak til gul eller rød status:

Risiko i prosjekt/program: Gul

Angi de viktigste risikoområdene:

• Gjennomføring av andre prosjekter
• Finansiering etter 2018

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

Kommunale- og spesialisthelsetjenesten, ungdom, Bufdir, Dir. for e-helse.

Hvilke forutsetninger må oppfylles for
å kunne realisere gevinstene fra 
prosjektet/programmet?

Hvor kritisk
er disse

Når må de være 
oppfylt

Andre prosjekter må gjennomføres Middels 2018/2019

EPJ-utvikling, fastleger Lav

EPJ-utvikling, kommune Høy 2018/2019

EPJ-utvikling, spesialist Middels 2018/2019

Videre utvikling av legemiddelfeltet Lav

Organisasjonsutvikling, spesialist Lav

Organisasjonsutvikling, kommune Lav

Endringer hos fastlegene Lav

Eventuelt andre forutsetninger eller kommentarer/utdypning:



Avhengigheter Prosjekt-/programnavn: DIGI-UNG (PFS-133)

Avhengigheter

Beskrivelse av avhengighetene prosjektet har til andre 
leveranser/prosjekter for å levere i henhold til styrende dokumenter

Kategori avhengighet
1. Tjenester og 

applikasjoner
2. Personvern og 

informasjons-
sikkerhet 

3. Standarder, 
kodeverk og 
terminologi

4. Infrastruktur og 
felleskomponenter

5. Regelverk

Kritikalitet
1. Høy: Prosjektet 

kommer ikke 
videre

2. Middels: Kan 
håndteres av 
prosjektet med 
ekstra kostnad 

3. Lav: Håndteres av 
prosjektet 

Når må 
avhengighet være 

oppfylt?

Status
Grønn: under 

kontroll
Gul: usikker

Rød: uavklart

Nivå 3 i samordningsmodellen er avhengig av Dir. for e-helse utredning av 
innloggingsløsning for brukere under 16 år for å kunne tilby innloggede 
tjenester til ungdom

2 Middels 2018 Grønn

Nivå 3 i samordningsmodellen er avhengig av UNNs pilotering av 
videokonsultasjon (finansiert av Hdir og Bufdir) for å kunne vurdere 
videoløsninger

1 Middels 2018 Grønn

Nivå 3 i samordningsmodellen er avhengig av KSs prosjektet Digi-helse 
(finansiert av Hdir) for å kunne videreutvikle e-dialog

4 Høy 2018/2019 Grønn

Nivå 2 i samordningsmodellen er avhengig av SINTEFs pilotering av robot-
chat (finansiert av Bufdir) for å kunne videreutvikle en chat-løsning

1 Lav 2020 Grønn

Nivå 2 i samordningsmodellen er avhengig av HELFOs utredning av chat-
løsning for å kunne utvikle egen chat-løsning

4 Lav 2018 Gul

Eventuelle kommentarer/utdypning:



Generisk funksjonsverktøy for 
rehabilitering i 

spesialisthelsetjenesten

Januar 2018



Formål/overordnet mål for prosjektet/programmet:

Det skal velges ut minst ett  generisk funksjonsvurderingsverktøy som kan 
innføres i rehabiliteringstjenestene i helseforetak og i private 
rehabiliteringsinstitusjoner. Resultatene som måles av 
funksjonsvurderingsverktøyet skal dokumenteres i det pasientadministrative 
systemet og rapporteres til NPR. Dataene som genereres vil gi nyttig informasjon 
om kvaliteten på rehabiliteringstjenestene.

ID Nasjonal e-helseportefølje 125

Helsedik Helsedirektoratet

Prosjekteier: Johan Torgersen

Prosjektleder: Tone Bråthen

Prosjekt-/programinformasjon

Hvilke strategiske områder understøtter prosjektet/programmet og i hvor høy 
grad (Høy, Middels, Lav)

Digitalisering av arbeidsprosesser Høy

Bedre sammenheng i pasientforløp Middels

Bedre bruk av helsedata Høy

Helsehjelp på nye måter Lav

Felles grunnmur for digitale tjenester Høy

Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring Middels

Eventuell annen strategisk tilknytning/kommentarer:

Viktigste resultater/leveranser : Planlagt 
levert

Enighet om minst ett generisk funksjonsvurderingsverktøy som skal 
implementeres i rehabiliteringsavdelinger og institusjoner i 
spesialisthelsetjenesten.  Det skal også vurderes om verktøyet kan 
anvendes i kommunen.

<01.18>

Implementering av funksjonsvurderingsverktøyet i IKT porteføljen i 
helsetjenesten og forvaltningen.

<12.18>

Ta i bruk IKT funksjonsvurderingsverktøyet i tjenestene <12.19>

Vurdere nye kvalitetsindikatorer i forløp innen rehabilitering når KPR 
er etablert

<12.18>

<mm.åå>

Prosjektets/programmets antatte sluttdato <12.19>

Er prosjektet/programmet faset iht. Difi sin prosjektveiviser? Ja

Hvis ja, hvilken fase er prosjektet/programmet i per dato? Planlagt fullført

<Ide/Konsept/Planlegging/Gjennomføring/Avslutte/Realisere> Konsept

Hvis nei, hva er årsaken til at dette ikke er relevant? Sett kryss

Prosjektet/programmet har flere leveranser som er i ulike faser <X>

Det er et utredningsprosjekt <X>

Det benyttes en annen prosjektmetodikk <X>

Eventuelle kommentarer:

Finansieringskilder i 2018 Beløp

Hdir kap 733.21 (2018 og 2019) =1,05 
mill/2=0,525

Hdir porteføljestyret (2018 og 2019) =6 mill/2=3 
mill

Sum finansiering =7,05 
mill/2=3,525 
mill for 2018

Eventuelle kommentarer:

Finansiering deles likt på 2018 og 2019.

Prosjekt-/programnavn: Generisk funksjonsvurderingsverktøy for rehabilitering 
i spesialisthelsetjenesten (PFS-167)

Hvordan styres prosjektet/programmet? Sett kun ett kryss

Leveransenes omfang og kvalitet er viktigst X

Prosjektet har en absolutt leveringsdato

Prosjektet har en fast budsjettramme 

Eventuelle kommentarer:



Gevinster, status, risiko og forutsetninger Prosjekt-/programnavn: Generisk funksjonsvurderingsverktøy for rehabilitering 
i spesialisthelsetjenesten (PFS-167)

Er gevinstansvarlig identifisert? Nei

Hvis ja, hvem er ansvarlig for gevinstrealisering?

Gevinstansvarlig virksomhet <virksomhet>

Gevinstansvarlig <navn/tittel>

Hva er status på gevinstrealiseringsarbeidet i prosjektet?

Finnes det en prosjektbegrunnelse? Nei

Er gevinster identifisert? Nei

Finnes det en gevinstplan? Nei

Pågår det gevinstrealiseringsaktiviteter? Nei

Hvis gevinster er identifisert, hvilke kategorier gevinster er det og hvor viktige 
(Høy, Middels, Lav) er de for prosjektbegrunnelsen?

Nytte for innbygger ved bedre involvering/tidsbesparelse Lav

Økt kvalitet i helse- og omsorgstjenesten Høy

Effektivitet i helse- og omsorgstjenesten Høy

Direkte kostnadsbesparelser (NB! Ikke fra tidsbesparelser) Lav

Redusert risiko/kompleksitet for andre prosjekter Lav

Eventuelle kommentarer/utdypning:

Overordnet status for prosjekt/program: Grønn

Årsak til gul eller rød status:

Risiko i prosjekt/program: Grønn

Angi de viktigste risikoområdene:

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

Hvilke forutsetninger må oppfylles for
å kunne realisere gevinstene fra 
prosjektet/programmet?

Hvor kritisk
er disse

Når må de være 
oppfylt

Andre prosjekter må gjennomføres Lav <år>

EPJ-utvikling, fastleger Lav <år>

EPJ-utvikling, kommune Lav <år>

EPJ-utvikling, spesialist Høy <år>

Videre utvikling av legemiddelfeltet Lav <år>

Organisasjonsutvikling, spesialist Lav <år>

Organisasjonsutvikling, kommune Lav <år>

Endringer hos fastlegene Lav <år>

Eventuelt andre forutsetninger eller kommentarer/utdypning:



Avhengigheter Prosjekt-/programnavn: Generisk funksjonsvurderingsverktøy for rehabilitering 
i spesialisthelsetjenesten (PFS-167)

Avhengigheter

Beskrivelse av avhengighetene prosjektet har til andre 
leveranser/prosjekter for å levere i henhold til styrende dokumenter

Eksempel: <Prosjektleveranse> er avhengig av  <leveranse> fra 
<prosjekt/linje> for å <begrunnelse>

Kategori avhengighet
1. Tjenester og 

applikasjoner
2. Personvern og 

informasjons-
sikkerhet 

3. Standarder, 
kodeverk og 
terminologi

4. Infrastruktur og 
felleskomponenter

5. Regelverk

Kritikalitet
1. Høy: Prosjektet 

kommer ikke 
videre

2. Middels: Kan 
håndteres av 
prosjektet med 
ekstra kostnad 

3. Lav: Håndteres av 
prosjektet 

Når må 
avhengighet være 

oppfylt?

Status
Grønn: under 

kontroll
Gul: usikker

Rød: uavklart

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering (2017 – 2019). Prosjektet
baserer seg på en bestilling herfra og må ses i forhold til planen for øvrig.

<1/2/3/4/5> <Høy/Middels/Lav> <mm.åå> <Grønn/Gul/Rød>

Det nasjonale kvalitetsindikatorsystemet. Tanken er at resultatene fra dette 
prosjektet skal kunne benyttes inn i det nasjonale kvalitetsindikatorsystemet.

<1/2/3/4/5> <Høy/Middels/Lav> <mm.åå> <Grønn/Gul/Rød>

Nasjonale helseregistere. Det må vurderes om resultatene skal rapporteres 
inn til NPR, IPLOS, KPR, kvalitetsregistre eller kombinasjoner av disse

<1/2/3/4/5> <Høy/Middels/Lav> <mm.åå> <Grønn/Gul/Rød>

Helsedirektoratets kvalitetsprosjekt, vil kunne gi overordnede føringer for 
satsning innen kvalitetsutvikling.

<1/2/3/4/5> <Høy/Middels/Lav> <mm.åå> <Grønn/Gul/Rød>

«En innbygger - en journal». Viser retning og definerer de overordnede 
målene for IKT utviklingen i helse- og omsorgssektoren.

EPJ løftet skal bidra til å utvikle IKT-verktøy for å sikre kvalitet i 
pasientbehandlingen, understøtte samhandling og informasjonsformidling 
mellom aktører i sektoren og mer effektiv ressursbruk.

Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR). Opplysninger i registeret skal 
blant annet være en viktig datakilde for statistikk, helseanalyser og 
kvalitetsforbedringsarbeid i kommunene. KPR skal også bidra til samhandling 
med spesialisthelsetjenesten. KPR kan gi økte muligheter til å måle kvalitet 
gjennom hele pasientforløpet.

Eventuelle kommentarer/utdypning:



Nasjonalt program for 
velferdsteknologi

Januar 2018



Formål/overordnet mål for prosjektet/programmet:

Morgendagens omsorgstjeneste må legge til rette for at brukerne i større grad 
blir en ressurs i eget liv, og at velferdsteknologi gir eldre mulighet til å bevare 
livskvalitet, mestring og selvstendighet lenger. Det gir også eldre mulighet til å bo 
hjemme lenger. Økt bruk av velferdsteknologi er en av flere faktorer som kan 
bidra til en bærekraftig omsorgstjeneste i fremtiden. Nasjonalt 
velferdsteknologiprogram har som mål at velferdsteknologi skal være en integrert 
del av tjenestetilbudet i omsorgstjenestene innen 2020.

ID Nasjonal e-helseportefølje 5

Ansvarlig virksomhet Helsedirektoratet, sammen med E-helse

Prosjekteier: Kristin Mehre, avdelingsdirektør

Prosjektleder: Jon Helge Andersen

Prosjekt-/programinformasjon

Hvilke strategiske områder understøtter prosjektet/programmet og i hvor høy 
grad (Høy, Middels, Lav)

Digitalisering av arbeidsprosesser Middels

Bedre sammenheng i pasientforløp Middels

Bedre bruk av helsedata Middels

Helsehjelp på nye måter Høy

Felles grunnmur for digitale tjenester Høy

Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring Middels

Eventuell annen strategisk tilknytning/kommentarer:

Viktigste resultater/leveranser : Planlagt 
levert

Evalueringsrapport velferdsteknologisk knutepunkt for 
informasjonsdeling

10.18

Effektrapport for medisinsk avstandsoppfølging, nåværende prosjekt 9.18

Opptak av nye kommuner i nytt medisinsk 
avstandsoppfølgingsprosjekt

5.18

<mm.åå>

<mm.åå>

Prosjektets/programmets antatte sluttdato 12.20

Er prosjektet/programmet faset iht. Difi sin prosjektveiviser? Nei

Hvis ja, hvilken fase er prosjektet/programmet i per dato? Planlagt fullført

<Ide/Konsept/Planlegging/Gjennomføring/Avslutte/Realisere> <mm.åå>

Hvis nei, hva er årsaken til at dette ikke er relevant? Sett kryss

Prosjektet/programmet har flere leveranser som er i ulike faser X

Det er et utredningsprosjekt

Det benyttes en annen prosjektmetodikk

Eventuelle kommentarer:

DIFIs prosjektveieviser er ikke tilstrekkelig kompatibel med programmetodikk 
som MSP. Vi sier likevel programmet totalt sett er i «Gjennomføring»

Finansieringskilder i 2018 Beløp

Helsedirektoratet 52 mill

Direktoratet for e-helse 30 mill

Sum finansiering 82 mill

Eventuelle kommentarer:

Prosjekt-/programnavn: Nasjonalt program for velferdsteknologi (PFS-21)

Hvordan styres prosjektet/programmet? Sett kun ett kryss

Leveransenes omfang og kvalitet er viktigst

Prosjektet har en absolutt leveringsdato X

Prosjektet har en fast budsjettramme 

Eventuelle kommentarer:

Programmets overordnede mål er knyttet til utgangen av 2020.



Gevinster, status, risiko og forutsetninger Prosjekt-/programnavn: Nasjonalt program for velferdsteknologi (PFS-21)

Er gevinstansvarlig identifisert? Ja

Hvis ja, hvem er ansvarlig for gevinstrealisering?

Gevinstansvarlig virksomhet Kommuner som er med i 
programmet (over 200 p.t.)

Gevinstansvarlig Avh. av intern organisering i 
kommunene

Hva er status på gevinstrealiseringsarbeidet i prosjektet?

Finnes det en prosjektbegrunnelse? Ja

Er gevinster identifisert? Ja

Finnes det en gevinstplan? Ja

Pågår det gevinstrealiseringsaktiviteter? <Ja/Nei/e>

Hvis gevinster er identifisert, hvilke kategorier gevinster er det og hvor viktige 
(Høy, Middels, Lav) er de for prosjektbegrunnelsen?

Nytte for innbygger ved bedre involvering/tidsbesparelse Høy

Økt kvalitet i helse- og omsorgstjenesten Høy

Effektivitet i helse- og omsorgstjenesten Høy

Direkte kostnadsbesparelser (NB! Ikke fra tidsbesparelser) Middels

Redusert risiko/kompleksitet for andre prosjekter Middels

Eventuelle kommentarer/utdypning:

Programmet har definert tre gevinstområder; Økt kvalitet for innbygger og 
tjeneste, spart tid og unngåtte kostnader. Disse er beskrevet i gevinstrapporter.

Overordnet status for prosjekt/program: Grønn

Årsak til gul eller rød status:

Risiko i prosjekt/program: Gul

Angi de viktigste risikoområdene:

• Manglende ønske fra kommuner/fastleger om å delta i nytt prosjekt innen 
avstandsoppfølging

• Valg av teknisk realiseringsmetode i fase 1 skalerer ikke

• Manglende gjennomføringsevne i NHN

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

Innbyggere, kronikere, ansatte i helse- og omsorgstjenesten i kommunal sektor 
og spesialisthelsetjenesten.

Hvilke forutsetninger må oppfylles for
å kunne realisere gevinstene fra 
prosjektet/programmet?

Hvor kritisk
er disse

Når må de være 
oppfylt

Andre prosjekter må gjennomføres Høy 2018

EPJ-utvikling, fastleger Middels 2019

EPJ-utvikling, kommune Høy 2018

EPJ-utvikling, spesialist Lav 2020

Videre utvikling av legemiddelfeltet Middels 2019

Organisasjonsutvikling, spesialist Middels 2019

Organisasjonsutvikling, kommune Høy 2018

Endringer hos fastlegene Høy 2020

Eventuelt andre forutsetninger eller kommentarer/utdypning:

NVP er et innovasjonsprogram som utfordrer dagens organisering av helse- og 
omsorgstjenestene, med tilhørende arbeidsprosesser og rutiner. Dermed vil 
ingen instanser bli uberørt av denne omstillingen, men i de nærmeste årene er 
det primært den kommunale helse- og omsorgstjenesten som blir mest berørt. 



Avhengigheter Prosjekt-/programnavn: Nasjonalt program for velferdsteknologi (PFS-21)

Avhengigheter

Beskrivelse av avhengighetene prosjektet har til andre 
leveranser/prosjekter for å levere i henhold til styrende dokumenter

Eksempel: <Prosjektleveranse> er avhengig av  <leveranse> fra 
<prosjekt/linje> for å <begrunnelse>

Kategori avhengighet
1. Tjenester og 

applikasjoner
2. Personvern og 

informasjons-
sikkerhet 

3. Standarder, 
kodeverk og 
terminologi

4. Infrastruktur og 
felleskomponenter

5. Regelverk

Kritikalitet
1. Høy: Prosjektet 

kommer ikke 
videre

2. Middels: Kan 
håndteres av 
prosjektet med 
ekstra kostnad 

3. Lav: Håndteres av 
prosjektet 

Når må 
avhengighet være 

oppfylt?

Status
Grønn: under 

kontroll
Gul: usikker

Rød: uavklart

Realisering av et velferdsteknologisk knutepunkt er avhengig av at det 
defineres standarder og nasjonale spesifikasjoner (API) fra E-helse

3 Høy 12.18 Grønn

Regelverk og Norm for informasjonssikkerhet må levere inn til prosjektet, og 
oppdatere egen veileder for velferdsteknologi

2 Høy 12.18 Grønn

Juridiske avklaringer rundt rettslige grunnlag for innføring av 
velferdsteknologi må kontinuerlig utføres i takt med behov

5 Høy 12.18 Grønn

EPJ-leverandøren må gjøre utvikling og tilpasning (API) for kobling det 
nasjonale knutepunktet

1 Høy 12.18 Gul

Eventuelle kommentarer/utdypning:



Velg behandlingssted -
avtalespesialister

Januar 2018



Formål/overordnet mål for prosjektet/programmet:

Gi innbygger samlet informasjon på nett om tilbud og ventetider i 
spesialisthelsetjenesten ved at avtalespesialister vises på helsenorge.no/velg-
behandlingssted. Sikre samlet registering av data og en samlet oversikt over 
avtalespesialistene i Helsetjenestekatalogen. Tiltaket vil støtte regjeringens ønske 
om økt bruk av avtalespesialister og samle etterspurt og relevant informasjon for 
innbygger om valg av behandlingssted i spesialisthelsetjenesten som i dag er 
spredt flere steder.

ID Nasjonal e-helseportefølje 122

Ansvarlig virksomhet Helsedirektoratet

Prosjekteier: Hanne Narbuvold, avd.dir. statistikk (til 1.3.), 
deretter Steinar Mathisen

Prosjektleder: <navn>

Prosjekt-/programinformasjon

Hvilke strategiske områder understøtter prosjektet/programmet og i hvor høy 
grad (Høy, Middels, Lav)

Digitalisering av arbeidsprosesser <Høy/Middels/Lav>

Bedre sammenheng i pasientforløp <Høy/Middels/Lav>

Bedre bruk av helsedata <Høy/Middels/Lav>

Helsehjelp på nye måter <Høy/Middels/Lav>

Felles grunnmur for digitale tjenester <Høy/Middels/Lav>

Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring <Høy/Middels/Lav>

Eventuell annen strategisk tilknytning/kommentarer:

Viktigste resultater/leveranser : Planlagt 
levert

Visning av avtalespesialister på Velg behandlingssted på 
helsenorge.no

10.19

Registrering og administrasjon av informasjon om avtalespesialister i 
Helsetjenestekatalogen

10.19

<mm.åå>

<mm.åå>

<mm.åå>

Prosjektets/programmets antatte sluttdato 11.19

Er prosjektet/programmet faset iht. Difi sin prosjektveiviser? Ja

Hvis ja, hvilken fase er prosjektet/programmet i per dato? Planlagt fullført

Idefase (Konseptfase ikke startet opp i påvente av finansiering) 06.18

Hvis nei, hva er årsaken til at dette ikke er relevant? Sett kryss

Prosjektet/programmet har flere leveranser som er i ulike faser <X>

Det er et utredningsprosjekt <X>

Det benyttes en annen prosjektmetodikk <X>

Eventuelle kommentarer:

Finansiering er ikke avklart per 15. januar 2018.

Finansieringskilder i 2018 Beløp

Helsedirektoratet driftsmidler 2 mill

<virksomhet> <>

<virksomhet> <>

Sum finansiering 2 mill

Eventuelle kommentarer:

Finansiering er ikke avklart. I tillegg kommer ønsket deltakelse av personer fra 
RHF.

Prosjekt-/programnavn: Velg behandlingssted - avtalespesialister

Hvordan styres prosjektet/programmet? Sett kun ett kryss

Leveransenes omfang og kvalitet er viktigst <X>

Prosjektet har en absolutt leveringsdato

Prosjektet har en fast budsjettramme 

Eventuelle kommentarer:



Gevinster, status, risiko og forutsetninger Prosjekt-/programnavn: Velg behandlingssted - avtalespesialister

Er gevinstansvarlig identifisert? <Ja/Nei/Vet ikke>

Hvis ja, hvem er ansvarlig for gevinstrealisering?

Gevinstansvarlig virksomhet <virksomhet>

Gevinstansvarlig <navn/tittel>

Hva er status på gevinstrealiseringsarbeidet i prosjektet?

Finnes det en prosjektbegrunnelse? <Ja/Nei/Vet ikke>

Er gevinster identifisert? <Ja/Nei/Vet ikke>

Finnes det en gevinstplan? <Ja/Nei/Vet ikke>

Pågår det gevinstrealiseringsaktiviteter? <Ja/Nei/Vet ikke>

Hvis gevinster er identifisert, hvilke kategorier gevinster er det og hvor viktige 
(Høy, Middels, Lav) er de for prosjektbegrunnelsen?

Nytte for innbygger ved bedre involvering/tidsbesparelse Høy

Økt kvalitet i helse- og omsorgstjenesten <Høy/Middels/Lav>

Effektivitet i helse- og omsorgstjenesten <Høy/Middels/Lav>

Direkte kostnadsbesparelser (NB! Ikke fra tidsbesparelser) <Høy/Middels/Lav>

Redusert risiko/kompleksitet for andre prosjekter <Høy/Middels/Lav>

Eventuelle kommentarer/utdypning:

Det er ikke gjennomført en fullstendig gevinstanalyse.

Overordnet status for prosjekt/program: <Grønn/Gul/Rød>

Årsak til gul eller rød status:

Risiko i prosjekt/program: <Grønn/Gul/Rød>

Angi de viktigste risikoområdene:

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

RHF, Avtalespesialistene, E-helse, NHN, Helfo og potensielt NAV. Fullstendig 
interesseanalyse gjenstår å gjøre.

Hvilke forutsetninger må oppfylles for
å kunne realisere gevinstene fra 
prosjektet/programmet?

Hvor kritisk
er disse

Når må de være 
oppfylt

Andre prosjekter må gjennomføres <Høy/Middels/Lav> <år>

EPJ-utvikling, fastleger <Høy/Middels/Lav> <år>

EPJ-utvikling, kommune <Høy/Middels/Lav> <år>

EPJ-utvikling, spesialist <Høy/Middels/Lav> <år>

Videre utvikling av legemiddelfeltet <Høy/Middels/Lav> <år>

Organisasjonsutvikling, spesialist <Høy/Middels/Lav> <år>

Organisasjonsutvikling, kommune <Høy/Middels/Lav> <år>

Endringer hos fastlegene <Høy/Middels/Lav> <år>

Eventuelt andre forutsetninger eller kommentarer/utdypning:



Avhengigheter Prosjekt-/programnavn: <fra gjeldende styrende dokument>

Avhengigheter

Beskrivelse av avhengighetene prosjektet har til andre 
leveranser/prosjekter for å levere i henhold til styrende dokumenter

Eksempel: <Prosjektleveranse> er avhengig av  <leveranse> fra 
<prosjekt/linje> for å <begrunnelse>

Kategori avhengighet
1. Tjenester og 

applikasjoner
2. Personvern og 

informasjons-
sikkerhet 

3. Standarder, 
kodeverk og 
terminologi

4. Infrastruktur og 
felleskomponenter

5. Regelverk

Kritikalitet
1. Høy: Prosjektet 

kommer ikke 
videre

2. Middels: Kan 
håndteres av 
prosjektet med 
ekstra kostnad 

3. Lav: Håndteres av 
prosjektet 

Når må 
avhengighet være 

oppfylt?

Status
Grønn: under 

kontroll
Gul: usikker

Rød: uavklart

<1/2/3/4/5> <Høy/Middels/Lav> <mm.åå> <Grønn/Gul/Rød>

<1/2/3/4/5> <Høy/Middels/Lav> <mm.åå> <Grønn/Gul/Rød>

<1/2/3/4/5> <Høy/Middels/Lav> <mm.åå> <Grønn/Gul/Rød>

<1/2/3/4/5> <Høy/Middels/Lav> <mm.åå> <Grønn/Gul/Rød>

Eventuelle kommentarer/utdypning:



Persontilpasset medisin

Januar 2018



Formål/overordnet mål for prosjektet/programmet:

Helhetlig og samordnet implementering av persontilpasset medisin i den 
offentlige helsetjenesten.
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Ansvarlig virksomhet Helsedirektoratet (RHF-ene, Direktoratet for e-helse, 
Forskningsrådet, FHI og Kreftregisteret  har egne oppdrag 
eller delansvar for enkelte leveranser)

Prosjekteier: Johan Torgersen, Divisjonsdirektør

Prosjektleder: Anne Hafstad, Prosjektdirektør 

Prosjekt-/programinformasjon

Hvilke strategiske områder understøtter prosjektet/programmet og i hvor høy 
grad (Høy, Middels, Lav)

Digitalisering av arbeidsprosesser Lav

Bedre sammenheng i pasientforløp Lav

Bedre bruk av helsedata Lav

Helsehjelp på nye måter Høy

Felles grunnmur for digitale tjenester Lav

Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring Lav

Eventuell annen strategisk tilknytning/kommentarer:

Nasjonal strategi for persontilpasset medisin 2017 – 2021

Viktigste resultater/leveranser : Planlagt 
levert

Behovsutredning personidentifiserbart genetisk register, inkludert 
jus, IKT, faglige vurderinger og etikk

08.2018

Sjeldne diagnoser: Diverse normerende produkter i form av blant 
annet en veileder som ferdigstilles i 2018. Fortløpende leveranser 
gjennom hele prosjektperioden 

12.2021

Kreft: Diverse normerende produkter  blant annet ny tekst om 
genetikk i ulike handlingsprogrammer for kreft som ferdigstilles i 
2018. Fortløpende leveranser gjennom hele prosjektperioden 

12.2021

Utdanning: Systematisk arbeid inn mot relevante 
utdanningsinstitusjoner og RHF-ene for å påpeke og eventuelt sikre 
at persontilpasset medisin kommer inn i relevante utdanningsløp. 
Bidra til kompetanseheving i helsetjenesten

12.2021

Kommunikasjon: Det er utført en større brukerundersøkelse og nå 
skal det utarbeides informasjonstiltak mot ulike målgrupper 
gjennom prosjektperioden 

12.2021

Nasjonalt variantregister og kompetansenettverk for PM skal 
etableres. Ansvaret ligger i HSØ

12.2018

Prosjektets/programmets antatte sluttdato 12.21

Er prosjektet/programmet faset iht. Difi sin prosjektveiviser? Nei

Hvis ja, hvilken fase er prosjektet/programmet i per dato? Planlagt fullført

Konsept/Planlegging/Gjennomføring 12.2021

Hvis nei, hva er årsaken til at dette ikke er relevant? Sett kryss

Prosjektet/programmet har flere leveranser som er i ulike faser X

Det er et utredningsprosjekt

Det benyttes en annen prosjektmetodikk

Eventuelle kommentarer:

Prosjekter gjennomføres av flere organisasjoner – blant annet , direktoratet for e-
helse, HSØ, Forskningsrådet, FHI og Kreftregisteret. Helsedirektoratet har 

Finansieringskilder i 2018 Beløp

Statsbudsjettet (Nasjonalt variantreg. / kompetansenettverk til 
HSØ) 

19,2 mill

Helsedirektoratet, oppfølging og koordinering av Nasjonal strategi 
– linjeaktivitet (beløp er spilt inn i budsjettprosessen, ikke avklart 
endelig budsjett) 

2, 1 mill>

Norges Forskningsråd (handlingsplan for PM - linjeaktivitet) <x mill>

Sum finansiering

Eventuelle kommentarer:

Prosjekt-/programnavn: Persontilpasset medisin (PFS-41)

Hvordan styres prosjektet/programmet? Sett kun ett kryss

Leveransenes omfang og kvalitet er viktigst X

Prosjektet har en absolutt leveringsdato

Prosjektet har en fast budsjettramme 

Eventuelle kommentarer:

Bredt sammensatte overordnet styringsgruppe med representasjon fra blant 
annet RHF-ene, Legeforeningen, Direktoratet for e-helse



Gevinster, status, risiko og forutsetninger Prosjekt-/programnavn: Persontilpasset medisin (PFS-41)

Er gevinstansvarlig identifisert? Ja

Hvis ja, hvem er ansvarlig for gevinstrealisering? 

Gevinstansvarlig virksomhet Helsedirektoratet

Gevinstansvarlig Johan Torgersen

Hva er status på gevinstrealiseringsarbeidet i prosjektet?

Finnes det en prosjektbegrunnelse? Ja

Er gevinster identifisert? Ja

Finnes det en gevinstplan? Nei

Pågår det gevinstrealiseringsaktiviteter? Vet ikke

Hvis gevinster er identifisert, hvilke kategorier gevinster er det og hvor viktige 
(Høy, Middels, Lav) er de for prosjektbegrunnelsen?

Nytte for innbygger ved bedre involvering/tidsbesparelse Middels

Økt kvalitet i helse- og omsorgstjenesten Middels

Effektivitet i helse- og omsorgstjenesten Middels

Direkte kostnadsbesparelser (NB! Ikke fra tidsbesparelser) Lav

Redusert risiko/kompleksitet for andre prosjekter Lav

Eventuelle kommentarer/utdypning:

Gevinster er hovedsakelig knyttet til bedre og mer presis diagnostikk og 
behandling, mindre bivirkninger samt bedre informasjon til innbyggere. Mulig 
økonomisk gevinst på sikt, men umulig å estimere nå. Overordnet status for prosjekt/program: Grønn

Årsak til gul eller rød status:

Risiko i prosjekt/program: Grønn

Angi de viktigste risikoområdene:

• Risiko for forsinkelser fordi det kreves regelverksutvikling på 
personvernsensitivt område med krevende prinsipielle juridiske avklaringer 
(og potensielt etisk/politisk debatt)

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

Persontilpasset medisin pt. Hovedsakelig implementert i spesialisthelsetjenesten.
På sikt vil PM påvirke hele helsetjenesten. 

Hvilke forutsetninger må oppfylles for
å kunne realisere gevinstene fra 
prosjektet/programmet?

Hvor kritisk
er disse

Når må de være 
oppfylt

Andre prosjekter må gjennomføres Lav <år>

EPJ-utvikling, fastleger Lav 2025 (?)

EPJ-utvikling, kommune Lav 2025 (?)

EPJ-utvikling, spesialist Lav 2025 (?)

Videre utvikling av legemiddelfeltet Lav 2025 (?)

Organisasjonsutvikling, spesialist Lav 2025 (?)

Organisasjonsutvikling, kommune Lav 2025 (?)

Endringer hos fastlegene Lav 2025 (?)

Eventuelt andre forutsetninger eller kommentarer/utdypning:

Strategiprosjekt. Vil påvirke EPJ-utvikling for mange brukergrupper. Kritikalitet er 
satt til lav da hensiktsmessig tidspunkt for EPJ utvikling foreløpig ikke er bestemt 



Avhengigheter Prosjekt-/programnavn: Persontilpasset medisin (PFS-41)

Avhengigheter

Beskrivelse av avhengighetene prosjektet har til andre 
leveranser/prosjekter for å levere i henhold til styrende dokumenter

Eksempel: <Prosjektleveranse> er avhengig av  <leveranse> fra 
<prosjekt/linje> for å <begrunnelse>

Kategori avhengighet
1. Tjenester og 

applikasjoner
2. Personvern og 

informasjons-
sikkerhet 

3. Standarder, 
kodeverk og 
terminologi

4. Infrastruktur og 
felleskomponenter

5. Regelverk

Kritikalitet
1. Høy: Prosjektet 

kommer ikke 
videre

2. Middels: Kan 
håndteres av 
prosjektet med 
ekstra kostnad 

3. Lav: Håndteres av 
prosjektet 

Når må 
avhengighet være 

oppfylt?

Status
Grønn: under 

kontroll
Gul: usikker

Rød: uavklart

Regelverk 5 Høy ? ?

<1/2/3/4/5> Lav <mm.åå> <Grønn/Gul/Rød>

<1/2/3/4/5> Lav <mm.åå> <Grønn/Gul/Rød>

<1/2/3/4/5> Lav <mm.åå> <Grønn/Gul/Rød>

Eventuelle kommentarer/utdypning:

Ikke mulig å si noe konkret nå om fremtidige avhengigheter. 
På sikt vil det potensielt være ønskelig at det etableres støtte for persontilpasset medisin i EPJ for primær- og spesialisthelsetjenesten. Det vil sannsynligvis også være 
ønskelig at persontilpasset medisin samordnes med nasjonale initiativ relatert til blant annet personvern, informasjonssikkerhet, lagring og analyse av sensitive data.



En vei inn

Januar 2018



Formål/overordnet mål for prosjektet/programmet:

• Gjøre det enkelt for helsetjenesten å  rapportere uønskede pasientrelaterte 
hendelser

• Bidra til flere meldinger med bedre datakvalitet
• Bidra til økt kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenesten 
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Ansvarlig virksomhet Helsedirektoratet

Prosjekteier: Torunn Janbu, avd leder, Hdir 

Prosjektleder: Vibeke Fraenkl, seniorrådgiver Hdir 

Prosjekt-/programinformasjon

Hvilke strategiske områder understøtter prosjektet/programmet og i hvor høy 
grad (Høy, Middels, Lav)

Digitalisering av arbeidsprosesser Høy

Bedre sammenheng i pasientforløp Lav

Bedre bruk av helsedata Høy

Helsehjelp på nye måter Lav

Felles grunnmur for digitale tjenester Høy

Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring Lav

Eventuell annen strategisk tilknytning/kommentarer:

Stortingsmelding 10 (2012-2013) God kvalitet – trygge tjenester – Kvalitet og 
pasientsikkerhet i omsorgstjenesten.

Viktigste resultater/leveranser : Planlagt 
levert

Pilot-løsning / Proof of Concept for Felles meldesystem 01.18

Versjon 1 av Felles meldesystem. Viktigste elementer: Standardisert 
kodeverk  for melding av hendelser, web-løsning, integrasjoner mot 
web-løsning / avvikssystemer mv i helsetjenesten, meldingssentral, 
beriking, DVH, integrasjoner mot meldeordningene

11.18

Versjon 2 av felles meldesystem 12.19

Versjon 3 av felles meldesystem 12.20

Prosjektets/programmets antatte sluttdato 12.20

Er prosjektet/programmet faset iht. Difi sin prosjektveiviser? Ja

Hvis ja, hvilken fase er prosjektet/programmet i per dato? Planlagt fullført

Konsept 01.18

Hvis nei, hva er årsaken til at dette ikke er relevant? Sett kryss

Prosjektet/programmet har flere leveranser som er i ulike faser 

Det er et utredningsprosjekt

Det benyttes en annen prosjektmetodikk

Eventuelle kommentarer:

Finansieringskilder i 2018 Beløp

Hdir, over statsbudsjettet 1 mill

SLV, over statsbudsjettet* 2,4 mill

RHF (gjennom oppdragsdokument) 6 mill

Sum finansiering 9,4 mill

Eventuelle kommentarer:

* SLVs bidrag er ikke endelig avklart

Prosjekt-/programnavn: En vei inn (PFS-173)

Hvordan styres prosjektet/programmet? Sett kun ett kryss

Leveransenes omfang og kvalitet er viktigst X

Prosjektet har en absolutt leveringsdato

Prosjektet har en fast budsjettramme 

Eventuelle kommentarer:



Gevinster, status, risiko og forutsetninger Prosjekt-/programnavn: En vei inn (PFS-173)

Er gevinstansvarlig identifisert? Nei

Hvis ja, hvem er ansvarlig for gevinstrealisering?

Gevinstansvarlig virksomhet <virksomhet>

Gevinstansvarlig <navn/tittel>

Hva er status på gevinstrealiseringsarbeidet i prosjektet?

Finnes det en prosjektbegrunnelse? Nei

Er gevinster identifisert? Ja

Finnes det en gevinstplan? Nei

Pågår det gevinstrealiseringsaktiviteter? Nei

Hvis gevinster er identifisert, hvilke kategorier gevinster er det og hvor viktige 
(Høy, Middels, Lav) er de for prosjektbegrunnelsen?

Nytte for innbygger ved bedre involvering/tidsbesparelse Lav

Økt kvalitet i helse- og omsorgstjenesten Høy

Effektivitet i helse- og omsorgstjenesten Middels

Direkte kostnadsbesparelser (NB! Ikke fra tidsbesparelser) Lav

Redusert risiko/kompleksitet for andre prosjekter Lav

Eventuelle kommentarer/utdypning:

Stort potensiale for samfunnsøkonomiske gevinster. Man antar at pasientskader i 
Norge kan koste ca 45 milliarder årlig, og at ca 50 % av disse kunne vært 
forebygget. Selv en reduksjon på 1 % vil kunne gi en årlig besparelse på ca 22 mill
årlig, og gjøre dette til et lønnsomt prosjekt.

Overordnet status for prosjekt/program: Grønn

Årsak til gul eller rød status:

Risiko i prosjekt/program: Gul

Angi de viktigste risikoområdene:

For hovedprosjektet vil viktigste risikoområder være:
• Samarbeid på tvers av mange aktører (Hdir, NHN, e-helse, SLV, RELIS, RHF/HF 

mv)
• Styring av deltakelse fra helseforetakene
• Standardisering av meldeordningene iht NOKUP (Norsk kodeverk for 

uønskede pasienthendelser)
• Tilgang på ressurser med riktig kompetanse og kapasitet

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

Hele helsetjenesten (spesialist og primær), forvaltere av meldeordningene (Hdir + 
6 andre etater), HOD

Hvilke forutsetninger må oppfylles for
å kunne realisere gevinstene fra 
prosjektet/programmet?

Hvor kritisk
er disse

Når må de være 
oppfylt

Andre prosjekter må gjennomføres Middels 2020

EPJ-utvikling, fastleger Middels 2020

EPJ-utvikling, kommune Middels 2020

EPJ-utvikling, spesialist Lav 2020

Videre utvikling av legemiddelfeltet Middels 2020

Organisasjonsutvikling, spesialist Lav 2020

Organisasjonsutvikling, kommune Lav 2020

Endringer hos fastlegene Middels 2020

Eventuelt andre forutsetninger eller kommentarer/utdypning:

En viktig forutsetning er tilpasninger i helseforetakenes avvikssystemer. Denne 
settes til Høy.
Utover det vil det være slik at jo flere forutsetninger som oppfylles, jo større 
gevinster vil man få av systemet. Vi antar at dette er en utvikling som vil måtte gå 
over flere år.



Avhengigheter Prosjekt-/programnavn: En vei inn (PFS-173)

Avhengigheter

Beskrivelse av avhengighetene prosjektet har til andre 
leveranser/prosjekter for å levere i henhold til styrende dokumenter

Eksempel: <Prosjektleveranse> er avhengig av  <leveranse> fra 
<prosjekt/linje> for å <begrunnelse>

Kategori avhengighet
1. Tjenester og 

applikasjoner
2. Personvern og 

informasjons-
sikkerhet 

3. Standarder, 
kodeverk og 
terminologi

4. Infrastruktur og 
felleskomponenter

5. Regelverk

Kritikalitet
1. Høy: Prosjektet 

kommer ikke 
videre

2. Middels: Kan 
håndteres av 
prosjektet med 
ekstra kostnad 

3. Lav: Håndteres av 
prosjektet 

Når må 
avhengighet være 

oppfylt?

Status
Grønn: under 

kontroll
Gul: usikker

Rød: uavklart

Nytt saksbehandlingssystem for MO 3-3 (Hdir)
Ny bivirkningsdatabase (SLV)
Avvikssystemene i helsetjenesten

1 3 Varierer Grønn

GDPR, personvern og sikkerhet 2 2 Løpende Grønn

NOKUP (Norsk kodeverk for uønskede pasienthendelser) 3 3 Løpende Grønn

Integrasjonsplattform , HINT(Hdir)
Pasientens legemiddelliste
FIA/Sikkerhetsinfrastruktur
Helseplattformen, Helse Vest
Daglig oppdatert NPR

4 2 Ingen frist Gul

Lover og forskrifter som regulerer meldeordningene 5 3 Ingen frist Grønn

Eventuelle kommentarer/utdypning:



Pakkeforløp psykisk helse og 
rus

Januar 2018



Formål/overordnet mål for prosjektet/programmet:

Pakkeforløpene er et utviklingsarbeid basert på samarbeid med 
brukerorganisasjonene og fagfeltet.

Pakkeforløp skal bidra til pasientens helsetjeneste gjennom økt 
brukermedvirkning, bedre samhandling, og likeverdig
behandling. Forløpene er nasjonale normgivende pasientforløp og skal
bygge på kunnskapsbasert  praksis.

ID Nasjonal e-helseportefølje 124

Ansvarlig virksomhet Divisjon Spesialisthelsetjenester,
Avdeling for psykisk helse og rus 

Prosjekteier: Gitte Huus

Prosjektleder: Hilde Kristin Nicolaisen

Prosjekt-/programinformasjon

Hvilke strategiske områder understøtter prosjektet/programmet og i hvor høy 
grad (Høy, Middels, Lav)

Digitalisering av arbeidsprosesser Middels

Bedre sammenheng i pasientforløp Høy

Bedre bruk av helsedata Middels

Helsehjelp på nye måter Middels

Felles grunnmur for digitale tjenester Middels*

Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring Middels*

Eventuell annen strategisk tilknytning/kommentarer:

Stort tolkningsrom i områdene. *Digitalisering vil være avgjørende for 
implementering av pakkeforløpende og tilgjengeligheten for tjenestene.

Viktigste resultater/leveranser : Planlagt 
levert

Første del av pakkeforløp utarbeidet 09.2018

Etablere systemstøtte for implementering av pakkeforløpene 09.2018

Etablere system for måling og evalusering av resultat etter implementering 09.2018

Leveranse av ytterligere pakkeforløp 09.2019

Prosjektets/programmets antatte sluttdato 12.2020

Er prosjektet/programmet faset iht. Difi sin prosjektveiviser? Ja

Hvis ja, hvilken fase er prosjektet/programmet i per dato? Planlagt fullført

Gjennomføring 12.2020

Hvis nei, hva er årsaken til at dette ikke er relevant? Sett kryss

Prosjektet/programmet har flere leveranser som er i ulike faser 

Det er et utredningsprosjekt

Det benyttes en annen prosjektmetodikk

Eventuelle kommentarer:

Dette er et utviklingsprosjekt som strekker seg over flere år. Leveransene vil 
implementeres gjennom faser med leveranse av fase 1 i september 2018. 
Prosjektet har flere leveranser i ulike faser. 

Finansieringskilder i 2018 Beløp

Øremerkede 21-midler 5,3 mill.

Helsedirektoratet driftsmidler 11,2 mill.

Helsedirektoratet porteføljemidler

Sum finansiering 16,5 mill.

Eventuelle kommentarer:

Faktisk finansiering er ikke avklart. 

Prosjekt-/programnavn: Pakkeforløp psykisk helse og rus

Hvordan styres prosjektet/programmet? Sett kun ett kryss

Leveransenes omfang og kvalitet er viktigst X

Prosjektet har en absolutt leveringsdato

Prosjektet har en fast budsjettramme 

Eventuelle kommentarer:



Gevinster, status, risiko og forutsetninger Prosjekt-/programnavn: Pakkeforløp psykisk helse og rus

Er gevinstansvarlig identifisert? Påbegynt arbeid

Hvis ja, hvem er ansvarlig for gevinstrealisering?

Gevinstansvarlig virksomhet N/A

Gevinstansvarlig N/A

Hva er status på gevinstrealiseringsarbeidet i prosjektet?

Finnes det en prosjektbegrunnelse? Ja

Er gevinster identifisert? Ja – delvis

Finnes det en gevinstplan? Nei – påbegynt arbeid

Pågår det gevinstrealiseringsaktiviteter? Ja – påbegynt arbeid

Hvis gevinster er identifisert, hvilke kategorier gevinster er det og hvor viktige 
(Høy, Middels, Lav) er de for prosjektbegrunnelsen?

Nytte for innbygger ved bedre involvering/tidsbesparelse Høy

Økt kvalitet i helse- og omsorgstjenesten Høy

Effektivitet i helse- og omsorgstjenesten Middels

Direkte kostnadsbesparelser (NB! Ikke fra tidsbesparelser) Middels

Redusert risiko/kompleksitet for andre prosjekter N/A*

Eventuelle kommentarer/utdypning:

Det er definert noen kvalitative gevinster, men det gjenstår arbeid med å 
ferdigstille en gevinstplan. 

* Det er foreløpig ikke gjort en vurdering på hvorvidt dette vil resultere i redusert 
risiko/kompleksitet for andre prosjekter.

Overordnet status for prosjekt/program: Gul

Årsak til gul eller rød status:

Det har vært behov for styrking av prosjektet for å kunne levere etter tidsplan. 

Følgende tiltak er iverksatt:
- Ledermøteforankret styrking av prosjektet
- Gjennomgang av prosjektets arbeidsmåte, organisering og planverk

Risiko i prosjekt/program: Gul

Angi de viktigste risikoområdene:

1. Prosjektet er ikke tilstrekkelig forankret i helsetjenesten
2. Prosjektet er ikke tilstrekkelig forankret blant interessenter utenfor 

helsetjenesten
3. Forventningene til hva prosjektet kommer til å levere samsvarer ikke med 

hva prosjektet faktisk leverer 
4. Det kan ikke måles, innenfor prosjektets levetid, om prosjektet bidrar til 

oppfyllelse av overordnede mål

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

Prosjektet vil få konsekvenser for en rekke aktører. Viktigst er 
pasient/brukerdimensjonen. Prosjektet vil få konsekvenser for alle aktører som 
utreder og behandler pasienter med psykiske lidelser og rusproblematikk, samt 
samhandlende instanser rundt pasienten, og pasienten selv. 

Hvilke forutsetninger må oppfylles for
å kunne realisere gevinstene fra 
prosjektet/programmet?

Hvor kritisk
er disse

Når må de være 
oppfylt

Andre prosjekter må gjennomføres Lav <år>

EPJ-utvikling, fastleger Middels/Høy N/A

EPJ-utvikling, kommune Middels/Høy N/A

EPJ-utvikling, spesialist Middels/Høy N/A

Videre utvikling av legemiddelfeltet Lav N/A

Organisasjonsutvikling, spesialist Høy N/A

Organisasjonsutvikling, kommune Høy N/A

Endringer hos fastlegene Høy N/A

Eventuelt andre forutsetninger eller kommentarer/utdypning:

I januar 2018 etableres delprosjekt IKT som vil legge et ambisjonsnivå og en 
tidsplan for EPJ-utviklingen. 



Avhengigheter Prosjekt-/programnavn: Pakkeforløp psykisk helse og rus

Avhengigheter

Beskrivelse av avhengighetene prosjektet har til andre 
leveranser/prosjekter for å levere i henhold til styrende dokumenter

Eksempel: <Prosjektleveranse> er avhengig av  <leveranse> fra 
<prosjekt/linje> for å <begrunnelse>

Kategori avhengighet
1. Tjenester og 

applikasjoner
2. Personvern og 

informasjons-
sikkerhet 

3. Standarder, 
kodeverk og 
terminologi

4. Infrastruktur og 
felleskomponenter

5. Regelverk

Kritikalitet
1. Høy: Prosjektet 

kommer ikke 
videre

2. Middels: Kan 
håndteres av 
prosjektet med 
ekstra kostnad 

3. Lav: Håndteres av 
prosjektet 

Når må 
avhengighet være 

oppfylt?

Status
Grønn: under 

kontroll
Gul: usikker

Rød: uavklart

Prosjektet er avhengig av at nye koder og kodeverk som etableres gjennom 
pakkeforløpene etableres i NPR og implementeres i kodeveileder i EPJ-
systemene

3 Høy 06.18 Grønn

Prosjektet er avhengig av at EPJ-systemleverandører for pleie- og omsorg og 
spesialisthelsetjeneste gjennomfører nødvendige tilpasninger i sine systemer 

1 Høy 06.18 Gul

Prosjektet er avhengig av prioritering i EPJ-løftet, for å sikre at det gjøres 
endringer i fastlege EPJ-systemene

1 Høy N/A Gul

Pakkeforløp psykisk helse og rus må innlemmes i Henvisning 2.0. 4 Middels 06.18 Grønn

Eventuelle kommentarer/utdypning:

Prosjektet skal i januar ta en grundig gjennomgang av de vurderingene som har blitt gjort så langt av avhengighetene.



GREP – NPR og KPR

Januar 2018



Formål/overordnet mål for prosjektet/programmet:

Gevinstrealiseringsprogram for NPR og KPR i perioden 2018-2022 for styrket 
kunnskapsgrunnlag om helse- og omsorgstjenestene. Programmet skal bidra til å 
realisere gevinster i form av:
• Bedre og mer helhetlig styringsinformasjon for myndigheter
• Bedre grunnlag for kvalitetsforbedring av tjenesten, evaluering, analyser, 

forebyggende arbeid og forskning 
• Enklere og mer effektiv forvaltning

ID Nasjonal e-helseportefølje 129

Ansvarlig virksomhet Helsedirektoratet, avdeling helseregistre

Programeier: Unn Elisabeth Huse

Programleder: Ikke avklart

Prosjekt-/programinformasjon

Hvilke strategiske områder understøtter prosjektet/programmet og i hvor høy 
grad (Høy, Middels, Lav)

Digitalisering av arbeidsprosesser Middels

Bedre sammenheng i pasientforløp Høy

Bedre bruk av helsedata Høy

Helsehjelp på nye måter Lav

Felles grunnmur for digitale tjenester Høy

Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring Middels

Eventuell annen strategisk tilknytning/kommentarer:

Meld. St. 26 2014/2015, Prop. 106 2015/2016. Nøkkelregister i Nasjonal 
helseregisterstrategi og Helsedataprogrammet. Bedre bruk av helsedata –
Nasjonal e-helsestrategi.

Viktigste resultater/leveranser : Planlagt levert

KPR inkluderer omsorgstjenesten – ferdigstilling trinn 1 des.18

Fornyet feilhåndteringssystem tatt i bruk jun.18

Generisk løsning for pakkeforløp tatt i bruk sep.18

Forløpsdata utviklet for styringsformål juni.19

NPR og KPR benytter samordnet registerinfrastruktur des.19

Datavarehus fungerer som kilde for alle løsninger des.20

KPR utvidet med innhold fra prioriterte tjenesteområder des.20

Prosjektets/programmets antatte sluttdato 31.12.2022

Er prosjektet/programmet faset iht. Difi sin prosjektveiviser? Nei

Hvis ja, hvilken fase er prosjektet/programmet i per dato? Planlagt fullført

<Ide/Konsept/Planlegging/Gjennomføring/Avslutte/Realisere> <mm.åå>

Hvis nei, hva er årsaken til at dette ikke er relevant? Sett kryss

Prosjektet/programmet har flere leveranser som er i ulike faser X

Det er et utredningsprosjekt

Det benyttes en annen prosjektmetodikk

Eventuelle kommentarer:

Finansieringskilder i 2018 Beløp

Helsedirektoratet 26,2

HOD (statsbudsjett) 17,5

Sum finansiering 43,7

Eventuelle kommentarer:

Midler fra Helsedirektoratet avhenger av intern prosess for fordeling av midler i 
Helsedirektoratets portefølje.

Prosjekt-/programnavn: GREP – NPR og KPR

Hvordan styres prosjektet/programmet? Sett kun ett kryss

Leveransenes omfang og kvalitet er viktigst X

Prosjektet har en absolutt leveringsdato

Prosjektet har en fast budsjettramme 

Eventuelle kommentarer:



Gevinster, status, risiko og forutsetninger Prosjekt-/programnavn: GREP – NPR og KPR

Er gevinstansvarlig identifisert? Ja

Hvis ja, hvem er ansvarlig for gevinstrealisering?

Gevinstansvarlig virksomhet Helsedirektoratet avd. 
helseregistre

Gevinstansvarlig Unn Elisabeth Huse, 
Avdelingsdirektør

Hva er status på gevinstrealiseringsarbeidet i programmet?

Finnes det en prosjektbegrunnelse? Ja

Er gevinster identifisert? Ja

Finnes det en gevinstplan? Nei, under utarbeidelse

Pågår det gevinstrealiseringsaktiviteter? Ja

Hvis gevinster er identifisert, hvilke kategorier gevinster er det og hvor viktige 
(Høy, Middels, Lav) er de for prosjektbegrunnelsen?

Nytte for innbygger ved bedre involvering/tidsbesparelse Middels

Økt kvalitet i helse- og omsorgstjenesten Høy

Effektivitet i helse- og omsorgstjenesten Høy

Direkte kostnadsbesparelser (NB! Ikke fra tidsbesparelser) Lav

Redusert risiko/kompleksitet for andre prosjekter Middels

Eventuelle kommentarer/utdypning:

Økt kompletthet og korrekthet i helsedata forventes å gi effekter innen økt 
kvalitet og effektivitet i tjenester. Økt bruk av registerdata i form av publiseringer 
og utleveringer. Effektivisering av registerforvaltning.

Overordnet status for prosjekt/program: Gul

Årsak til gul eller rød status:

Finansiering ikke avklart. Noe planarbeid gjenstår, programleder ikke anskaffet.

Risiko i prosjekt/program: Gul

Angi de viktigste risikoområdene:

Finansiering ikke avklart. Samlet risikoanalyse skal utarbeides for programmet.

Hvilke aktører får programmet konsekvenser for?

Kommunene, RHF, rapporterende enheter, fastleger, systemleverandører, øvrige
helseregistre, FHI, Direktoratet for e-helse, innbyggere.

Hvilke forutsetninger må oppfylles for
å kunne realisere gevinstene fra 
prosjektet/programmet?

Hvor kritisk
er disse

Når må de være 
oppfylt

Andre prosjekter må gjennomføres Lav <år>

EPJ-utvikling, fastleger Middels <år>

EPJ-utvikling, kommune Høy 2021

EPJ-utvikling, spesialist Middels <år>

Videre utvikling av legemiddelfeltet Lav <år>

Organisasjonsutvikling, spesialist Middels <år>

Organisasjonsutvikling, kommune Middels <år>

Endringer hos fastlegene Middels <år>

Eventuelt andre forutsetninger eller kommentarer/utdypning:

Mange av disse forutsetningene treffer ulike delprosjekter i programmet til ulik 
tid.



Avhengigheter Prosjekt-/programnavn: GREP – NPR og KPR

Avhengigheter

Beskrivelse av avhengighetene prosjektet har til andre 
leveranser/prosjekter for å levere i henhold til styrende dokumenter

Eksempel: <Prosjektleveranse> er avhengig av  <leveranse> fra 
<prosjekt/linje> for å <begrunnelse>

Kategori avhengighet
1. Tjenester og 

applikasjoner
2. Personvern og 

informasjons-
sikkerhet 

3. Standarder, 
kodeverk og 
terminologi

4. Infrastruktur og 
felleskomponenter

5. Regelverk

Kritikalitet
1. Høy: Prosjektet 

kommer ikke 
videre

2. Middels: Kan 
håndteres av 
prosjektet med 
ekstra kostnad 

3. Lav: Håndteres av 
prosjektet 

Når må 
avhengighet være 

oppfylt?

Status
Grønn: under 

kontroll
Gul: usikker

Rød: uavklart

EPJ-løftet muliggjør utvikling av nytt datainnhold. 1,2,3,4 2 Grønn

Helsedataplattformen vil gi nye muligheter for rapportering av data til både 
KPR og NPR, og kan også legge føringer på hvilke data som vil være 
tilgjengelige fra tjenestene.

1,2,3,4 2 Gul

Helsedataprogrammet planlegger en rekke tiltak som kan ha konsekvens for 
fremtidig løsninger.

1,2,3,4 2 Gul

Interne avhengigheter mellom delprosjekter i programmet. 
Moderniseringstiltak i NPR samkjøres med KPR-utvikling. KPRs tekniske 
arkitektur må samkjøres med NPR sin arkitektur.

1,4 2 Grønn

Eventuelle kommentarer/utdypning:

Avhengigheter i de ulike delprosjektene er i hovedsak ikke kartlagt, da de fleste delprosjektene ikke har avsluttet konsept- og planleggingsfase.



Nasjonal IKT



DIS



Formål/overordnet mål for prosjektet/programmet:

DIS prosjektet har som formål å etablere prioriterte innbyggertjenester i 
spesialisthelsetjenesten. Prosjektet skal utvikle nasjonal fellesfunksjonalitet på 
helsenorge.no for prioritert regional utbredding og sikre effektiv realisering av 
målbilde for digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten gjennom 
samarbeid og koordinering. Målet med DIS 2018 er å fortsette arbeidet med å 
utvikle nasjonale tjenester for spesialisthelsetjenesten på helsenorge.no og 
dermed bidra til realiseringen av målbildet for én felles digital kanal for både 
primær- og spesialisthelsetjenesten. 

ID Nasjonal e-helseportefølje 83

Ansvarlig virksomhet Nasjonal IKT HF

Prosjekteier: Nasjonal IKT HF

Prosjektleder: Line Ringheim

Prosjekt-/programinformasjon

Hvilke strategiske områder understøtter prosjektet/programmet og i hvor høy 
grad (Høy, Middels, Lav)

Digitalisering av arbeidsprosesser Høy

Bedre sammenheng i pasientforløp Middels

Bedre bruk av helsedata Middels

Helsehjelp på nye måter Høy

Felles grunnmur for digitale tjenester Høy

Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring

Eventuell annen strategisk tilknytning/kommentarer:

Viktigste resultater/leveranser : Planlagt 
levert

Realisert videreformidling av dialog med dokumentreferanser og 
videreformidling av digitale skjema ("formatvariasjoner")

12.18

Realisert pilotløsning for skjemakatalog og standardiserte informa-
sjonsmodeller, realisert skjemaløsning skjema som "fylles ut" av 
eksterne enheter og videreutviklet skjemaløsning for symptom-
avklaring

12.18

Realisert tekstlig digital dialog med behandlende enhet 
(kontaktpunkt)

12.18

Utarbeidet konsept for prioriterte deler av personlig 
kunnskapsoversikt

12.18

Utarbeidet plan for prioriterte deler av symptomavklaring 12.18

Utarbeidet konsept for prioriterte deler av medisinske prøvesvar 12.18

Prosjektets/programmets antatte sluttdato uvisst

Er prosjektet/programmet faset iht. Difi sin prosjektveiviser? Ja

Hvis ja, hvilken fase er prosjektet/programmet i per dato? Planlagt fullført

Prosjektet går over flere leveranseår, men budsjetteres årlig

Hvis nei, hva er årsaken til at dette ikke er relevant? Sett kryss

Prosjektet/programmet har flere leveranser som er i ulike faser 

Det er et utredningsprosjekt

Det benyttes en annen prosjektmetodikk

Eventuelle kommentarer:

Det forventes at påbegynte leveranser innen personlig kunnskapsoversikt, 
symptomkartlegging og medisinske prøvesvar fortsetter i 2019.

Finansieringskilder i 2018 Beløp

Nasjonal IKT HF 20 mill

Sum finansiering 20 mill

Eventuelle kommentarer:

I tillegg kommer kostnader knytte til ressurser og systemutvikling i de regionale 
helseforetakene.

Prosjekt-/programnavn: DIS (Digitale innbyggertjenester for spesialisthelsetj)

Hvordan styres prosjektet/programmet? Sett kun ett kryss

Leveransenes omfang og kvalitet er viktigst

Prosjektet har en absolutt leveringsdato

Prosjektet har en fast budsjettramme X

Eventuelle kommentarer:

Prosjektet består av flere delprosjekt som vil kunne ha ulike styringskriterier



Gevinster, status, risiko og forutsetninger Prosjekt-/programnavn: DIS 2018

Er gevinstansvarlig identifisert? Ja

Hvis ja, hvem er ansvarlig for gevinstrealisering?

Gevinstansvarlig virksomhet Regionale helseforetak

Gevinstansvarlig Adm.dir. regionale helseforetak

Hva er status på gevinstrealiseringsarbeidet i prosjektet?

Finnes det en prosjektbegrunnelse? Ja

Er gevinster identifisert? Ja

Finnes det en gevinstplan? Ja, gevinstaktivitet i regional regi

Pågår det gevinstrealiseringsaktiviteter? Ja, i regionene

Hvis gevinster er identifisert, hvilke kategorier gevinster er det og hvor viktige 
(Høy, Middels, Lav) er de for prosjektbegrunnelsen?

Nytte for innbygger ved bedre involvering/tidsbesparelse Høy

Økt kvalitet i helse- og omsorgstjenesten Middels

Effektivitet i helse- og omsorgstjenesten Middels

Direkte kostnadsbesparelser (NB! Ikke fra tidsbesparelser)

Redusert risiko/kompleksitet for andre prosjekter 

Eventuelle kommentarer/utdypning:

Overordnet status for prosjekt/program: Grønn

Årsak til gul eller rød status:

Forsinkelser i arbeidet med å utarbeide konseptbeskrivelse for delprosjekt Digital 
dialog med behandlende enhet. 

Risiko i prosjekt/program: Gul

Angi de viktigste risikoområdene:

Ulik prioritering i de regionale helseforetakene kan gi lengre utrednings- og 
forankringsprosesser enn forutsatt og dermed forsinke og fordyre leveranser.
Ressurstilgjengelighet:Konseptutvikling i prosjektet er avhengig av at de regionale 
helseforetakene avsetter nødvendige ressurser med relevant kompetanse til 
prosjektet

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

Innbygger, Helsenorge (Direktoratet for e-helse), Regionale helseforetak

Hvilke forutsetninger må oppfylles for
å kunne realisere gevinstene fra 
prosjektet/programmet?

Hvor kritisk
er disse

Når må de være 
oppfylt

Andre prosjekter må gjennomføres Høy 2018

EPJ-utvikling, fastleger

EPJ-utvikling, kommune

EPJ-utvikling, spesialist Høy 2018

Videre utvikling av legemiddelfeltet

Organisasjonsutvikling, spesialist Høy 2018

Organisasjonsutvikling, kommune

Endringer hos fastlegene

Eventuelt andre forutsetninger eller kommentarer/utdypning:

Andre prosjekter: De regionale helseforetakene må gjennomføre innførings-
prosjekter på sin side som både omfatter utvikling av integrasjonsløsninger og 
organisasjonsutvikling.



Avhengigheter Prosjekt-/programnavn: DIS 2018

Avhengigheter

Beskrivelse av avhengighetene prosjektet har til andre 
leveranser/prosjekter for å levere i henhold til styrende dokumenter

Eksempel: <Prosjektleveranse> er avhengig av  <leveranse> fra 
<prosjekt/linje> for å <begrunnelse>

Kategori avhengighet
1. Tjenester og 

applikasjoner
2. Personvern og 

informasjons-
sikkerhet 

3. Standarder, 
kodeverk og 
terminologi

4. Infrastruktur og 
felleskomponenter

5. Regelverk

Kritikalitet
1. Høy: Prosjektet 

kommer ikke 
videre

2. Middels: Kan 
håndteres av 
prosjektet med 
ekstra kostnad 

3. Lav: Håndteres av 
prosjektet 

Når må 
avhengighet være 

oppfylt?

Status
Grønn: under 

kontroll
Gul: usikker

Rød: uavklart

Utvikling på Helsenorge er avhengig av at de nødvendige utviklingsressurser 
prioriteres til prosjektet

1 1 01.18 Grønn

Tjenesten Digital dialog med behandlende enhet er avhengig av sikker id-
federering for innbygger-id for at Helse Sør-Øst kan ta i bruk tjenesten

2 1 12.18 Grønn

Standarder for kodeverk og terminologi 3 2 12.18 Grønn

Eventuelle kommentarer/utdypning:

Prosjektet er generelt svært avhengig av godt samarbeid mellom de regionale helseforetakene som grunnlag for gode beslutningsprosesser i prosjektstyret der alle de 
regionale helseforetakene er representert.



RMH



Formål/overordnet mål for prosjektet/programmet:

Etablere en robust plattform for mobil datakommunikasjon innen 
spesialisthelsetjenesten. Innføringen av løsningen er i denne fasen avgrenset til 
den prehospitale delen av spesialisthelsetjenesten, og da med fokus på 
ambulanser. Prosjektet gjennomføres med det utgangspunkt i at det senere skal 
kunne brukes av andre innen helsefamilien, spesialist- og  kommunesektoren, 
som har behov for robust mobil datakommunikasjon. 

ID Nasjonal e-helseportefølje 101

Ansvarlig virksomhet Nasjonal IKT

Prosjekteier: Nasjonal IKT HF

Prosjektleder: Rune Holger Andersen

Prosjekt-/programinformasjon

Hvilke strategiske områder understøtter prosjektet/programmet og i hvor høy 
grad (Høy, Middels, Lav)

Digitalisering av arbeidsprosesser

Bedre sammenheng i pasientforløp Middels

Bedre bruk av helsedata Middels

Helsehjelp på nye måter Middels

Felles grunnmur for digitale tjenester Høy

Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring

Eventuell annen strategisk tilknytning/kommentarer:

Infrastrukturprosjekt som bidrar til felles interregional teknisk plattform for 
tjenester som kan bidra til å understøtte områdene.

Viktigste resultater/leveranser : Planlagt 
levert

Alle leveranser fra ‘Planfase’ godkjent av prosjektstyre 11.17

Underlag for oppstart av ‘Gjennomføringsfase’ godkjent av 
prosjektstyre

12.17

Beslutning om oppstart av ‘Gjennomføringsfase’ fremlegges for 
styret i Nasjonal IKT

01.18

Forhandlinger avsluttet og kontrakter om anskaffelser signert 08.18

Pilot avsluttet og pilotrapport godkjent av prosjektstyret 12.18

Prosjektets/programmets antatte sluttdato 03.19

Er prosjektet/programmet faset iht. Difi sin prosjektveiviser? Ja

Hvis ja, hvilken fase er prosjektet/programmet i per dato? Planlagt fullført

Planfase avsluttet. Oppstart ‘Gjennomføring’ besluttes 18.01.18 12.18 (Gj.før)

Hvis nei, hva er årsaken til at dette ikke er relevant? Sett kryss

Prosjektet/programmet har flere leveranser som er i ulike faser 

Det er et utredningsprosjekt

Det benyttes en annen prosjektmetodikk

Eventuelle kommentarer:

Finansieringskilder i 2018 Beløp

Nasjonal IKT 3,2 mill

Sum finansiering 3,2 mill

Eventuelle kommentarer:

Budsjettet gjenspeiler innsatsen i NIKT-prosjektet. Helseregionenes innsats 
kommer i tillegg. I tillegg kommer kostnader knyttet til ressurser og 
systemutvikling i de regionale mottaksorganisasjoner.

Prosjekt-/programnavn: Robust Mobilt Helsenett

Hvordan styres prosjektet/programmet? Sett kun ett kryss

Leveransenes omfang og kvalitet er viktigst X

Prosjektet har en absolutt leveringsdato

Prosjektet har en fast budsjettramme 

Eventuelle kommentarer:



Overordnet status for prosjekt/program: Grønn

Årsak til gul eller rød status:

Gevinster, status, risiko og forutsetninger Robust Mobilt Helsenett Robust Mobilt Helsenett

Er gevinstansvarlig identifisert? Prosjektet har identifisert 
gevinster, men gevinstansvarlig 
utpekes av regionene

Hvis ja, hvem er ansvarlig for gevinstrealisering?

Gevinstansvarlig virksomhet Den enkelte helseregion

Gevinstansvarlig Utpekes av helseregionene

Hva er status på gevinstrealiseringsarbeidet i prosjektet?

Finnes det en prosjektbegrunnelse? Ja

Er gevinster identifisert? Ja

Finnes det en gevinstplan? Nei

Pågår det gevinstrealiseringsaktiviteter? Må avklares med regionene

Hvis gevinster er identifisert, hvilke kategorier gevinster er det og hvor viktige 
(Høy, Middels, Lav) er de for prosjektbegrunnelsen?

Nytte for innbygger ved bedre involvering/tidsbesparelse Middels

Økt kvalitet i helse- og omsorgstjenesten Middels

Effektivitet i helse- og omsorgstjenesten Middels

Direkte kostnadsbesparelser (NB! Ikke fra tidsbesparelser) Lav

Redusert risiko/kompleksitet for andre prosjekter Høy

Eventuelle kommentarer/utdypning:

Vil bidra til at eksisterende løsninger og kommende løsninger, som har behov for 
kontinuerlig overføring av data via mobilnettet, får en så robust plattform som 
mulig innen de rammene som er definert av de kommersielle mobiloperatørene.

Risiko i prosjekt/program: Gul

Angi de viktigste risikoområdene:

• Avhengig av at helseregionene har ressurser til å gjennomføre prosjektet i 
henhold til godkjent modell for organisering av ‘Gjennomføringsfasen’.

• At prosjektet får etablert et felles administrasjonsverktøy på tvers av 
regionene i henhold til de krav som er satt av prosjektet uten å gjøre 
tilpasninger i verktøyet.

• Usikkerhet rundt i hvilket omfang helseregionene velger å ta i bruk den nye 
løsningen.

• Usikkerhet rundt om alle helseregionene ønsker å delta i pilot

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

De regionale helseforetakene gjennom en felles plattform for robust mobil 
datakommunikasjon, og interregional samhandling og forvaltning av tjenesten.

Hvilke forutsetninger må oppfylles for
å kunne realisere gevinstene fra 
prosjektet/programmet?

Hvor kritisk
er disse

Når må de være 
oppfylt

Andre prosjekter må gjennomføres

EPJ-utvikling, fastleger

EPJ-utvikling, kommune

EPJ-utvikling, spesialist

Videre utvikling av legemiddelfeltet

Organisasjonsutvikling, spesialist

Organisasjonsutvikling, kommune

Endringer hos fastlegene

Eventuelt andre forutsetninger eller kommentarer/utdypning:



Avhengigheter Prosjekt-/programnavn: Robust Mobilt Helsenett

Avhengigheter

Beskrivelse av avhengighetene prosjektet har til andre 
leveranser/prosjekter for å levere i henhold til styrende dokumenter

Eksempel: <Prosjektleveranse> er avhengig av  <leveranse> fra 
<prosjekt/linje> for å <begrunnelse>

Kategori avhengighet
1. Tjenester og 

applikasjoner
2. Personvern og 

informasjons-
sikkerhet 

3. Standarder, 
kodeverk og 
terminologi

4. Infrastruktur og 
felleskomponenter

5. Regelverk

Kritikalitet
1. Høy: Prosjektet 

kommer ikke 
videre

2. Middels: Kan 
håndteres av 
prosjektet med 
ekstra kostnad 

3. Lav: Håndteres av 
prosjektet 

Når må 
avhengighet være 

oppfylt?

Status
Grønn: under 

kontroll
Gul: usikker

Rød: uavklart

Grensesnitt mot regionenes driftsverktøy innen datakommunikasjon 4 3 08.18 Gul

Eventuelle kommentarer/utdypning:



Anskaffe rammeavtale for 
publiseringsløsning for 

metodebøker



Formål/overordnet mål for prosjektet/programmet:

Avtale med leverandør av en publiseringsløsning som kan benyttes av alle 
helseforetak og på tvers av helseforetak. Publiseringsløsningen skal kunne 
benyttes av helseforetakene for å lage elektronisk tilgjengelige metodebøker. 
Leverandør skal tilby teknisk vedlikehold slik at publiserte metodebøker er 
tilgjengelige og innholdet kan oppdateres.

Dette vil være til nytte for alle som publiserer og bruker medisinske metodebøker

ID Nasjonal e-helseportefølje 115

Ansvarlig virksomhet Nasjonal IKT HF

Prosjekteier: Nasjonal IKT HF

Prosjektleder: Odd Hilt

Prosjekt-/programinformasjon

Hvilke strategiske områder understøtter prosjektet/programmet og i hvor høy 
grad (Høy, Middels, Lav)

Digitalisering av arbeidsprosesser Middels

Bedre sammenheng i pasientforløp

Bedre bruk av helsedata

Helsehjelp på nye måter

Felles grunnmur for digitale tjenester

Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring

Eventuell annen strategisk tilknytning/kommentarer:

Viktigste resultater/leveranser : Planlagt 
levert

Rammeavtale for publiseringstjenester 05.18

Finansieringsmodell 05.18

Forslag til organisering av avtaleforvaltning 05.18

Informasjon om avtalen og publiseringstjenester 05.18

Prosjektets/programmets antatte sluttdato 05.18

Er prosjektet/programmet faset iht. Difi sin prosjektveiviser? Ja

Hvis ja, hvilken fase er prosjektet/programmet i per dato? Planlagt fullført

Planlegging Gjennomføring

Hvis nei, hva er årsaken til at dette ikke er relevant? Sett kryss

Prosjektet/programmet har flere leveranser som er i ulike faser 

Det er et utredningsprosjekt

Det benyttes en annen prosjektmetodikk

Eventuelle kommentarer:

Finansieringskilder i 2018 Beløp

Nasjonal IKT HF 0,5 mill

Sum finansiering 0,5 mill

Eventuelle kommentarer:

Helseregionenes innsats kommer i tillegg.

Prosjekt-/programnavn: Anskaffe rammeavtale for publiseringsløsning for 
metodebøker

Hvordan styres prosjektet/programmet? Sett kun ett kryss

Leveransenes omfang og kvalitet er viktigst X

Prosjektet har en absolutt leveringsdato

Prosjektet har en fast budsjettramme 

Eventuelle kommentarer:



Gevinster, status, risiko og forutsetninger Prosjekt-/programnavn: Anskaffe rammeavtale for publiseringsløsning

Er gevinstansvarlig identifisert? Ja

Hvis ja, hvem er ansvarlig for gevinstrealisering?

Gevinstansvarlig virksomhet Den enkelte helseregion

Gevinstansvarlig Utpekes av helseregionene

Hva er status på gevinstrealiseringsarbeidet i prosjektet?

Finnes det en prosjektbegrunnelse? Ja

Er gevinster identifisert? Ja, generelle gevinster identifisert

Finnes det en gevinstplan? Nei

Pågår det gevinstrealiseringsaktiviteter? Nei

Hvis gevinster er identifisert, hvilke kategorier gevinster er det og hvor viktige 
(Høy, Middels, Lav) er de for prosjektbegrunnelsen?

Nytte for innbygger ved bedre involvering/tidsbesparelse Lav

Økt kvalitet i helse- og omsorgstjenesten Middels

Effektivitet i helse- og omsorgstjenesten

Direkte kostnadsbesparelser (NB! Ikke fra tidsbesparelser) Lav

Redusert risiko/kompleksitet for andre prosjekter Lav

Eventuelle kommentarer/utdypning:

Prosjektet er lite. Det leverer en rammeavtale der bruk kan gi gevinster i form av 
økt kvalitet i kunnskapsgrunnlag som leger benytter. Avrop vil gi 
kostnadsbesparelser grunnet felles rammeavtale, i  mer effektive søk og i mindre 
dobbeltarbeid. Kunnskap ønskes  tilgjengelig for pasienter.

Overordnet status for prosjekt/program: Grønn

Årsak til gul eller rød status:

Risiko i prosjekt/program: Grønn

Angi de viktigste risikoområdene:

1) Ressurser i prosjektet kan ikke jobbe så mye som forespurt
2) Helseregionene blir ikke enige om avtaleutforming
3) Helseregionene blir ikke enige om krav til løsning

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

Klinikere som lager og bruker metodebøker

Hvilke forutsetninger må oppfylles for
å kunne realisere gevinstene fra 
prosjektet/programmet?

Hvor kritisk
er disse

Når må de være 
oppfylt

Andre prosjekter må gjennomføres

EPJ-utvikling, fastleger

EPJ-utvikling, kommune

EPJ-utvikling, spesialist

Videre utvikling av legemiddelfeltet

Organisasjonsutvikling, spesialist

Organisasjonsutvikling, kommune

Endringer hos fastlegene

Eventuelt andre forutsetninger eller kommentarer/utdypning:



Avhengigheter Prosjekt-/programnavn: Anskaffe rammeavtale for publiseringsløsning

Avhengigheter

Beskrivelse av avhengighetene prosjektet har til andre 
leveranser/prosjekter for å levere i henhold til styrende dokumenter

Eksempel: <Prosjektleveranse> er avhengig av  <leveranse> fra 
<prosjekt/linje> for å <begrunnelse>

Kategori avhengighet
1. Tjenester og 

applikasjoner
2. Personvern og 

informasjons-
sikkerhet 

3. Standarder, 
kodeverk og 
terminologi

4. Infrastruktur og 
felleskomponenter

5. Regelverk

Kritikalitet
1. Høy: Prosjektet 

kommer ikke 
videre

2. Middels: Kan 
håndteres av 
prosjektet med 
ekstra kostnad 

3. Lav: Håndteres av 
prosjektet 

Når må 
avhengighet være 

oppfylt?

Status
Grønn: under 

kontroll
Gul: usikker

Rød: uavklart

Eventuelle kommentarer/utdypning:

Prosjektet resulterer i en rammeavtale. Denne har lite avhengigheter.



Forbedre legemiddelinformasjon 
og FEST

(tidligere SAFEST realisering)



Formål/overordnet mål for prosjektet/programmet:

Prosjektet er bindeledd mellom spesialisthelsetjenesten og SLV for å sikre at SLV 
implementerer ønskede justeringer i registeret for legemiddelinformasjon (FEST). 
Prosjektet definerer krav til legemiddelinformasjon som skal realiseres av SLV i et eget 
prosjekt, etablere en  felles  forvaltningsfunksjon for fremtidige krav til 
legemiddelinformasjon, og tilrettelegge for mottak av endringene i de fire  helseregionene. 
Prosjektet deltar i utarbeidelse av detalj-spesifikasjoner og avklaringer og bidrar til at 
implementering av informasjons-modeller og grensesnitt for tilgjengeliggjøring av 
informasjon i størst mulig grad baseres på internasjonale standarder.

ID Nasjonal e-helseportefølje 102

Ansvarlig virksomhet Nasjonal IKT HF

Prosjekteier: Gisle Fauskanger, Nasjonal IKT HF

Prosjektleder:

Prosjekt-/programinformasjon

Hvilke strategiske områder understøtter prosjektet/programmet og i hvor høy 
grad (Høy, Middels, Lav)

Digitalisering av arbeidsprosesser Høy

Bedre sammenheng i pasientforløp Middels

Bedre bruk av helsedata Middels

Helsehjelp på nye måter

Felles grunnmur for digitale tjenester Middels

Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring

Eventuell annen strategisk tilknytning/kommentarer:

Viktigste resultater/leveranser : Planlagt 
levert

Operativ forvaltningsfunksjon for legemiddelinformasjon i 
spesialisthelsetjenesten. 

Koordinerende mottaksfunksjon for leveranser fra Statens 
Legemiddelverk

Prosjektets/programmets antatte sluttdato

Er prosjektet/programmet faset iht. Difi sin prosjektveiviser? Ja

Hvis ja, hvilken fase er prosjektet/programmet i per dato? Planlagt fullført

Gjennomføring

Hvis nei, hva er årsaken til at dette ikke er relevant? Sett kryss

Prosjektet/programmet har flere leveranser som er i ulike faser 

Det er et utredningsprosjekt

Det benyttes en annen prosjektmetodikk

Eventuelle kommentarer:

Finansieringskilder i 2018 Beløp

Ikke avklart

Sum finansiering MNOK

Eventuelle kommentarer:

Prosjekt-/programnavn: Forbedre legemiddelinformasjon og FEST
(tidligere SAFEST realisering)

Hvordan styres prosjektet/programmet? Sett kun ett kryss

Leveransenes omfang og kvalitet er viktigst X

Prosjektet har en absolutt leveringsdato

Prosjektet har en fast budsjettramme 

Eventuelle kommentarer:

Prosjektet er stilt i bero i påvente av avklaring om finansiering av aktiviteter hos 
Statens Legemiddelverk for forbedring av legemiddelinformasjon.



Gevinster, status, risiko og forutsetninger Prosjekt-/programnavn: Forbedre legemiddelinformasjon og FEST

Er gevinstansvarlig identifisert? Ja, Prosjektet har identifisert 
gevinster, men gevinstansvarlig 
utpekes av regionene

Hvis ja, hvem er ansvarlig for gevinstrealisering?

Gevinstansvarlig virksomhet Den enkelte helseregion

Gevinstansvarlig Utpekes av helseregionene

Hva er status på gevinstrealiseringsarbeidet i prosjektet?

Finnes det en prosjektbegrunnelse? Ja

Er gevinster identifisert? Ja

Finnes det en gevinstplan? Nei

Pågår det gevinstrealiseringsaktiviteter? Ja, gevinstplanlegging pågår

Hvis gevinster er identifisert, hvilke kategorier gevinster er det og hvor viktige 
(Høy, Middels, Lav) er de for prosjektbegrunnelsen?

Nytte for innbygger ved bedre involvering/tidsbesparelse Lav

Økt kvalitet i helse- og omsorgstjenesten Høy

Effektivitet i helse- og omsorgstjenesten Høy

Direkte kostnadsbesparelser (NB! Ikke fra tidsbesparelser) Middels

Redusert risiko/kompleksitet for andre prosjekter Høy

Eventuelle kommentarer/utdypning:

Forbedret legemiddelinformasjon bidrar til gevinstrealisering i IKT-løsninger som 
bruker legemiddelinformasjon, eksempelvis kurve/medikasjon.

Overordnet status for prosjekt/program: Rød

Årsak til gul eller rød status:

Prosjektet er stilt i bero i påvente av avklaring om finansiering av aktiviteter hos 
Statens Legemiddelverk for forbedring av legemiddelinformasjon.

Risiko i prosjekt/program: Rød

Angi de viktigste risikoområdene:

Avhengighet til Statens Legemiddelverk og leveranser av forbedret 
legemiddelinformasjon.

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

Alle landets sykehus, sykehusapotekene, Statens Legemiddelverk

Hvilke forutsetninger må oppfylles for
å kunne realisere gevinstene fra 
prosjektet/programmet?

Hvor kritisk
er disse

Når må de være 
oppfylt

Andre prosjekter må gjennomføres Høy

EPJ-utvikling, fastleger

EPJ-utvikling, kommune

EPJ-utvikling, spesialist Høy

Videre utvikling av legemiddelfeltet

Organisasjonsutvikling, spesialist

Organisasjonsutvikling, kommune

Endringer hos fastlegene

Eventuelt andre forutsetninger eller kommentarer/utdypning:

Avhengighet til Statens Legemiddelverk og leveranser av forbedret 
legemiddelinformasjon.



Avhengigheter Prosjekt-/programnavn: Forbedre legemiddelinformasjon og FEST

Avhengigheter

Beskrivelse av avhengighetene prosjektet har til andre 
leveranser/prosjekter for å levere i henhold til styrende dokumenter

Eksempel: <Prosjektleveranse> er avhengig av  <leveranse> fra 
<prosjekt/linje> for å <begrunnelse>

Kategori avhengighet
1. Tjenester og 

applikasjoner
2. Personvern og 

informasjons-
sikkerhet 

3. Standarder, 
kodeverk og 
terminologi

4. Infrastruktur og 
felleskomponenter

5. Regelverk

Kritikalitet
1. Høy: Prosjektet 

kommer ikke 
videre

2. Middels: Kan 
håndteres av 
prosjektet med 
ekstra kostnad 

3. Lav: Håndteres av 
prosjektet 

Når må 
avhengighet være 

oppfylt?

Status
Grønn: under 

kontroll
Gul: usikker

Rød: uavklart

Avhengighet til Statens Legemiddelverk og leveranser av forbedret 
legemiddelinformasjon.

4 1 Rød

Eventuelle kommentarer/utdypning:



Digital patologi

Revidert per desember 2017



Formål/overordnet mål for prosjektet/programmet:

Formålet med prosjektet er å oppnå lik, rask og riktig diagnostikk i alle landets 
patologiavdelinger gjennom standardisering, strukturering og samhandling, fra 
rekvirering av prøven til svar foreligger

ID Nasjonal e-helseportefølje 114

Ansvarlig virksomhet Nasjonal IKT HF

Prosjekteier: Gisle Fauskanger

Prosjektleder: Line Rodahl Dokset

Prosjekt-/programinformasjon

Hvilke strategiske områder understøtter prosjektet/programmet og i hvor høy 
grad (Høy, Middels, Lav)

Digitalisering av arbeidsprosesser Høy

Bedre sammenheng i pasientforløp Høy

Bedre bruk av helsedata Middels

Helsehjelp på nye måter Middels

Felles grunnmur for digitale tjenester Middels

Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring

Eventuell annen strategisk tilknytning/kommentarer:

Regjeringens styringsmål 2017 for spesialisthelsetjenesten «Redusere 
unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen» 

Viktigste resultater/leveranser : Planlagt 
levert

Nasjonal nummerserie 31.12.2018

Nasjonal plan for blokker, glass og digitale snitt 31.12.2018

Nasjonal samhandlingsløsning ePat 31.12.2020

Standardiserte svarrapporter 01.04.2020

Nasjonal løsning for undervisning 31.12.2021

Prosjektets/programmets antatte sluttdato 31.12.2022

Er prosjektet/programmet faset iht. Difi sin prosjektveiviser? Ja

Hvis ja, hvilken fase er prosjektet/programmet i per dato? Planlagt fullført

Planlegging 22.03.18

Hvis nei, hva er årsaken til at dette ikke er relevant? Sett kryss

Prosjektet/programmet har flere leveranser som er i ulike faser 

Det er et utredningsprosjekt

Det benyttes en annen prosjektmetodikk

Eventuelle kommentarer:

Finansieringskilder i 2018 Beløp

Nasjonal IKT HF 9,5 mill

Sum finansiering 9,5 mill

Eventuelle kommentarer:

I tillegg deltar ressurser fra de regionale helseforetakene

Prosjekt-/programnavn: Digital Patologi

Hvordan styres prosjektet/programmet? Sett kun ett kryss

Leveransenes omfang og kvalitet er viktigst X

Prosjektet har en absolutt leveringsdato

Prosjektet har en fast budsjettramme 

Eventuelle kommentarer:



Gevinster, status, risiko og forutsetninger Prosjekt-/programnavn: Digital patologi

Er gevinstansvarlig identifisert? Ja, Prosjektet har identifisert 
gevinster, men gevinstansvarlig 
utpekes av regionene

Hvis ja, hvem er ansvarlig for gevinstrealisering?

Gevinstansvarlig virksomhet Den enkelte helseregion

Gevinstansvarlig Utpekes av helseregionene

Hva er status på gevinstrealiseringsarbeidet i prosjektet?

Finnes det en prosjektbegrunnelse? Ja

Er gevinster identifisert? Ja

Finnes det en gevinstplan? Nei

Pågår det gevinstrealiseringsaktiviteter? Nei

Hvis gevinster er identifisert, hvilke kategorier gevinster er det og hvor viktige 
(Høy, Middels, Lav) er de for prosjektbegrunnelsen?

Nytte for innbygger ved bedre involvering/tidsbesparelse Høy

Økt kvalitet i helse- og omsorgstjenesten Høy

Effektivitet i helse- og omsorgstjenesten Høy

Direkte kostnadsbesparelser (NB! Ikke fra tidsbesparelser) Høy

Redusert risiko/kompleksitet for andre prosjekter Høy

Eventuelle kommentarer/utdypning:

Regionale prosjekter for digital patologi vil benytte leveranser fra det nasjonale 
prosjektet.

Overordnet status for prosjekt/program: Grønn

Årsak til gul eller rød status:

Prosjektet avventer behandling av forlengelse av planleggingsfasen i styret i 
Nasjonal IKT 18. januar 2018. 

Risiko i prosjekt/program: Gul

Angi de viktigste risikoområdene:

Forsinket gevinstrealisering grunnet sen oppstart av regionale 
prosjekter/aktiviteter

Konkurranse om de samme ressursene som skal bemanne prosjektet. 

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

Pasienter, klinikere, laboratoriepersonell, patologer, Kreftregistret og 
Folkehelseinstituttet

Hvilke forutsetninger må oppfylles for
å kunne realisere gevinstene fra 
prosjektet/programmet?

Hvor kritisk
er disse

Når må de være 
oppfylt

Andre prosjekter må gjennomføres Høy

EPJ-utvikling, fastleger

EPJ-utvikling, kommune

EPJ-utvikling, spesialist

Videre utvikling av legemiddelfeltet

Organisasjonsutvikling, spesialist Middels

Organisasjonsutvikling, kommune

Endringer hos fastlegene Lav

Eventuelt andre forutsetninger eller kommentarer/utdypning:

For å ta ut full gevinst må de regionale prosjektene for digital patologi 
gjennomføres. 



Avhengigheter Prosjekt-/programnavn: Digital Patologi

Avhengigheter

Beskrivelse av avhengighetene prosjektet har til andre 
leveranser/prosjekter for å levere i henhold til styrende dokumenter

Eksempel: <Prosjektleveranse> er avhengig av  <leveranse> fra 
<prosjekt/linje> for å <begrunnelse>

Kategori avhengighet
1. Tjenester og 

applikasjoner
2. Personvern og 

informasjons-
sikkerhet 

3. Standarder, 
kodeverk og 
terminologi

4. Infrastruktur og 
felleskomponenter

5. Regelverk

Kritikalitet
1. Høy: Prosjektet 

kommer ikke 
videre

2. Middels: Kan 
håndteres av 
prosjektet med 
ekstra kostnad 

3. Lav: Håndteres av 
prosjektet 

Når må 
avhengighet være 

oppfylt?

Status
Grønn: under 

kontroll
Gul: usikker

Rød: uavklart

Bruk av kodeverk i patologiprosessen vil være avhengig av leveranser fra 
prosjektet PK PAT i Direktoratet for eHelse. Det er så langt planlagt bruk av 
kodeverket i flere delprosjekter. 

3 2 08.2018 Grønn

Overgang fra biologisk materiale til digitalisering medfører behov for 
involvering av Helsedirektoratet. Prosjektleveransen Nasjonal plan for 
blokker, glass og digitale snitt er avhengig av denne involveringen. 

5 2 04.2018 Grønn

Eventuelle kommentarer/utdypning:



Elektronisk datafangst fra 
Pasientsikkerhetsprogrammet

Revidert per desember 2017



Formål/overordnet mål for prosjektet/programmet:

Det er obligatorisk for helseforetakene å implementere relevante innsatsområder 
i pasientsikkerhetsprogrammet. Helseforetakene rapporterer at arbeidet med 
målinger og registreringer stjeler tid som ellers kunne blitt brukt på praktisk 
pasientsikkerhets- og forbedringsarbeid. I dag gjennomføres og rapporteres 
målinger av tiltak innen de definerte innsatsområdene i hovedsakelig manuelt. 
I konseptfasen skal det anbefales konsept for realisering av elektronisk datafangst 
først og fremst innen for dagens plattformer

ID Nasjonal e-helseportefølje 136

Ansvarlig virksomhet Nasjonal IKT

Prosjekteier: Nasjonal IKT

Prosjektleder: Jon Jensen

Prosjekt-/programinformasjon

Hvilke strategiske områder understøtter prosjektet/programmet og i hvor høy 
grad (Høy, Middels, Lav)

Digitalisering av arbeidsprosesser -

Bedre sammenheng i pasientforløp -

Bedre bruk av helsedata Høy

Helsehjelp på nye måter -

Felles grunnmur for digitale tjenester Lav

Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring -

Eventuell annen strategisk tilknytning/kommentarer:

Begrenset grunnlag for vurdering da prosjektet nå er under etablering.
Innsatsområde: 3.1, 5.3 og delvis 3.2, 5.5,

Viktigste resultater/leveranser : Planlagt 
levert

Ikke styrebehandlet:
Godkjent konseptrapport klar for styrebehandling i Nasjonal IKT, 
BP02A

31.05.18

Prosjektets/programmets antatte sluttdato Vår 2019

Er prosjektet/programmet faset iht. Difi sin prosjektveiviser? Ja

Hvis ja, hvilken fase er prosjektet/programmet i per dato? Planlagt fullført

Konsept 03.05.18

Hvis nei, hva er årsaken til at dette ikke er relevant? Sett kryss

Prosjektet/programmet har flere leveranser som er i ulike faser 

Det er et utredningsprosjekt

Det benyttes en annen prosjektmetodikk

Eventuelle kommentarer:

Finansieringskilder i 2018 Beløp

Nasjonal IKT - konseptfase 1,3 MNOK

Sum finansiering 1,3 MNOK

Eventuelle kommentarer:

Budsjett for plan og gjennomføringsfase avklares ila konseptfasen.

Prosjekt-/programnavn: ELEKTRONISK DATAFANGST PASIENTSIKKERHETS 
PROGRAMMET KONSEPTFASE

Hvordan styres prosjektet/programmet? Sett kun ett kryss

Leveransenes omfang og kvalitet er viktigst X

Prosjektet har en absolutt leveringsdato

Prosjektet har en fast budsjettramme 

Eventuelle kommentarer:



Gevinster, status, risiko og forutsetninger Prosjekt-/programnavn: ELEKTRONISK DATAFANGST PASIENTSIKKERHETS 
PROGRAMMET KONSEPTFASE

Er gevinstansvarlig identifisert? Nei

Hvis ja, hvem er ansvarlig for gevinstrealisering?

Gevinstansvarlig virksomhet

Gevinstansvarlig

Hva er status på gevinstrealiseringsarbeidet i prosjektet?

Finnes det en prosjektbegrunnelse? Nei

Er gevinster identifisert? Nei

Finnes det en gevinstplan? Nei

Pågår det gevinstrealiseringsaktiviteter? Nei

Hvis gevinster er identifisert, hvilke kategorier gevinster er det og hvor viktige 
(Høy, Middels, Lav) er de for prosjektbegrunnelsen?

Nytte for innbygger ved bedre involvering/tidsbesparelse -

Økt kvalitet i helse- og omsorgstjenesten Middels

Effektivitet i helse- og omsorgstjenesten Lav

Direkte kostnadsbesparelser (NB! Ikke fra tidsbesparelser) Lav

Redusert risiko/kompleksitet for andre prosjekter -

Eventuelle kommentarer/utdypning:

Begrenset grunnlag for vurdering da prosjektet nå er under etablering.

Overordnet status for prosjekt/program: Grønn

Årsak til gul eller rød status:

Prosjektet er under etablering og første styringsgruppemøte er planlagt til 31.01

Risiko i prosjekt/program: Grønn

Angi de viktigste risikoområdene:

Prosjektet er under etablering og første styringsgruppemøte er planlagt til 31.01

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

Pasient sikkerhets programmet; styringsdata.
Spesialisthelsetjenesten; styringsdata og arbeidsomfang

Hvilke forutsetninger må oppfylles for
å kunne realisere gevinstene fra 
prosjektet/programmet?

Hvor kritisk
er disse

Når må de være 
oppfylt

Andre prosjekter må gjennomføres

EPJ-utvikling, fastleger

EPJ-utvikling, kommune

EPJ-utvikling, spesialist

Videre utvikling av legemiddelfeltet

Organisasjonsutvikling, spesialist

Organisasjonsutvikling, kommune

Endringer hos fastlegene

Eventuelt andre forutsetninger eller kommentarer/utdypning:

For tidlig i konseptfasen for å besvare dette spørsmålet.



Avhengigheter Prosjekt-/programnavn: ELEKTRONISK DATAFANGST PASIENTSIKKERHETS 
PROGRAMMET KONSEPTFASE

Avhengigheter

Beskrivelse av avhengighetene prosjektet har til andre 
leveranser/prosjekter for å levere i henhold til styrende dokumenter

Eksempel: <Prosjektleveranse> er avhengig av  <leveranse> fra 
<prosjekt/linje> for å <begrunnelse>

Kategori avhengighet
1. Tjenester og 

applikasjoner
2. Personvern og 

informasjons-
sikkerhet 

3. Standarder, 
kodeverk og 
terminologi

4. Infrastruktur og 
felleskomponenter

5. Regelverk

Kritikalitet
1. Høy: Prosjektet 

kommer ikke 
videre

2. Middels: Kan 
håndteres av 
prosjektet med 
ekstra kostnad 

3. Lav: Håndteres av 
prosjektet 

Når må 
avhengighet være 

oppfylt?

Status
Grønn: under 

kontroll
Gul: usikker

Rød: uavklart

Eventuelle kommentarer/utdypning:

For tidlig i konseptfasen for å besvare dette spørsmålet.



Helse Vest RHF



Vestlandspasienten



Formål/overordnet mål for prosjektet/programmet:

Prosjektet ble startet i august 2013, med formål å bygge en helseportal på nett 
for innbyggerne i Helse Vest. Helse Vest vurderer at en pasientportal er en av de 
viktigste teknologiene. Der er en klar forventning i samfunnet til at også 
helsevesenet benytter moderne kommunikasjonsteknologi i samhandlingen med 
innbyggene. Helse Vest ønsker å være ledende på dette området.

ID Nasjonal e-helseportefølje 51

Ansvarlig virksomhet Helse Vest RHF

Prosjekteier: Hilde Christiansen, Helse Vest 

Prosjektleder: Pernille Gisselmann

Prosjekt-/programinformasjon

Hvilke strategiske områder understøtter prosjektet/programmet og i hvor høy 
grad (Høy, Middels, Lav)

Digitalisering av arbeidsprosesser Middels

Bedre sammenheng i pasientforløp Høy

Bedre bruk av helsedata

Helsehjelp på nye måter

Felles grunnmur for digitale tjenester

Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring

Eventuell annen strategisk tilknytning/kommentarer:

Viktigste resultater/leveranser : Planlagt 
levert

Bredding av løsning for dialog med helsefaglig kontakt. 2018

Dialog med behandlende enhet (DIS) NA

Pilot for tilgang for barn 12-16 år i Helse Bergen 2018

Akuttstenging for foresattes innsyn i barn 0-16 år sine opplysninger 
på helsenorge.no.

2018

Digitale skjema og digitale brev (eget delprosjekt) NA

Prosjektets/programmets antatte sluttdato Uvisst

Er prosjektet/programmet faset iht. Difi sin prosjektveiviser? Nei

Hvis ja, hvilken fase er prosjektet/programmet i per dato? Planlagt fullført

Hvis nei, hva er årsaken til at dette ikke er relevant? Sett kryss

Prosjektet/programmet har flere leveranser som er i ulike faser X

Det er et utredningsprosjekt

Det benyttes en annen prosjektmetodikk X

Eventuelle kommentarer:

Prosjektet jobber agilt og har derfor iterasjoner mellom de ulike fasene.

Finansieringskilder i 2018 Beløp

Helse Vest RHF og prosjektportefølje 34 mill

Sum finansiering 34 mill

Eventuelle kommentarer:

Digitale skjema og digitale brev er et eget delprosjekt under Vestlandspasienten. 
Tallet over, inneholder finansiering av dette samt Vestlandspasienten.

Prosjekt-/programnavn: Vestlandspasienten / Alle møter

Hvordan styres prosjektet/programmet? Sett kun ett kryss

Leveransenes omfang og kvalitet er viktigst

Prosjektet har en absolutt leveringsdato

Prosjektet har en fast budsjettramme X

Eventuelle kommentarer:

Prosjektet jobber agilt med fokusområder prioritert av programstyret i program 
Alle møter. Noen leveranser er fortsettelse av leveranser i 2018 og noen 
leveranser er under oppstart og ikke planlagt i detaljer.



Gevinster, status, risiko og forutsetninger Prosjekt-/programnavn: Vestlandspasienten / Alle møter

Er gevinstansvarlig identifisert? Ja

Hvis ja, hvem er ansvarlig for gevinstrealisering?

Gevinstansvarlig virksomhet Helse Vest

Gevinstansvarlig <navn/tittel>

Hva er status på gevinstrealiseringsarbeidet i prosjektet?

Finnes det en prosjektbegrunnelse? Ja

Er gevinster identifisert? Ja

Finnes det en gevinstplan? <Ja/Nei/Vet ikke>

Pågår det gevinstrealiseringsaktiviteter? <Ja/Nei/Vet ikke>

Gevinster følges opp på programnivå på tvers av prosjektene i programmet.

Hvis gevinster er identifisert, hvilke kategorier gevinster er det og hvor viktige 
(Høy, Middels, Lav) er de for prosjektbegrunnelsen?

Nytte for innbygger ved bedre involvering/tidsbesparelse Høy

Økt kvalitet i helse- og omsorgstjenesten Middels

Effektivitet i helse- og omsorgstjenesten Middels

Direkte kostnadsbesparelser (NB! Ikke fra tidsbesparelser)

Redusert risiko/kompleksitet for andre prosjekter 

Eventuelle kommentarer/utdypning:

Overordnet status for prosjekt/program: Grønn

Årsak til gul eller rød status:

Risiko i prosjekt/program: Gul

Angi de viktigste risikoområdene:

• Avhengigheter til andre prosjekter i Helse Vest.
• Avhengigheter til leverandør av EPJ system. 

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

• Alle brukere (innbyggere) av foretakene i Helse Vest 
• Alle foretak og DPI i Helse Vest
• Helse Vest IKT
• Helse Vest RHF
• Direktoratet for e-helse
• Dips

Hvilke forutsetninger må oppfylles for
å kunne realisere gevinstene fra 
prosjektet/programmet?

Hvor kritisk
er disse

Når må de være 
oppfylt

Andre prosjekter må gjennomføres Høy Løpende

EPJ-utvikling, fastleger

EPJ-utvikling, kommune

EPJ-utvikling, spesialist Høy Løpende 

Videre utvikling av legemiddelfeltet

Organisasjonsutvikling, spesialist Høy Løpende

Organisasjonsutvikling, kommune

Endringer hos fastlegene

Eventuelt andre forutsetninger eller kommentarer/utdypning:

Flere av leveransene krever endringer i personalets  måte å jobbe på. 



Avhengigheter Prosjekt-/programnavn: Vestlandspasienten / Alle møter

Avhengigheter

Beskrivelse av avhengighetene prosjektet har til andre 
leveranser/prosjekter for å levere i henhold til styrende dokumenter

Eksempel: <Prosjektleveranse> er avhengig av  <leveranse> fra 
<prosjekt/linje> for å <begrunnelse>

Kategori avhengighet
1. Tjenester og 

applikasjoner
2. Personvern og 

informasjons-
sikkerhet 

3. Standarder, 
kodeverk og 
terminologi

4. Infrastruktur og 
felleskomponenter

5. Regelverk

Kritikalitet
1. Høy: Prosjektet 

kommer ikke 
videre

2. Middels: Kan 
håndteres av 
prosjektet med 
ekstra kostnad 

3. Lav: Håndteres av 
prosjektet 

Når må 
avhengighet være 

oppfylt?

Status
Grønn: under 

kontroll
Gul: usikker

Rød: uavklart

Generelt: Oppgradering til Dips Arena 1 1 Gul

Videreføring av pilot for foreldres tilgang til barn 12-16 år journal  til nasjonal 
løsning, er avhengig av endringer i regelverket for når man kan få en 
påloggingsID med sikkerhetsnivå 4.

5 1 Når pilot er ferdig 
og løsning skal 

gjøres nasjonal.

Rød

Eventuelle kommentarer/utdypning:

Avhengigheter konsentrerer seg primært om oppgradering til Dips Arena og deretter gjennomføring av diverse endringsønsker/nyutvikling til EPJ-systemene som pt. 
venter.



Helse Midt-Norge RHF



Innføring av digital patologi



Formål/overordnet mål for prosjektet/programmet:

Bedre utnyttelse av ressurser og bruk av ny teknologi for å møte utfordringen 
med betydelig økning av nye krefttilfeller i kombinasjon med mangel på patologer 
i årene som kommer.

Prosjektet kjøres i parallell med nasjonalt prosjekt for Digital patologi.

ID Nasjonal e-helseportefølje 118

Ansvarlig virksomhet Helse Midt-Norge

Prosjekteier: Harald Aarset

Prosjektleder: Jon Gausdal

Prosjekt-/programinformasjon

Hvilke strategiske områder understøtter prosjektet/programmet og i hvor høy 
grad (Høy, Middels, Lav)

Digitalisering av arbeidsprosesser Høy

Bedre sammenheng i pasientforløp Middels

Bedre bruk av helsedata Middels

Helsehjelp på nye måter Lav

Felles grunnmur for digitale tjenester Middels

Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring Middels

Eventuell annen strategisk tilknytning/kommentarer:

Nasjonal kreftstrategi 2013–2017 Sammen mot kreft -nasjonal kreftstrategi 2013-
2017.
Nasjonal handlingsplan for kreft 2015-2017.Viktigste resultater/leveranser : Planlagt 

levert

Anskaffelse av scannere 04.17

Anskaffelse av DPS og sammenslåing av Sympathy 07.18

Innføre løsning for DPS. Fullføre sammenslåing av Sympathy. 12.18

Innføre digitale analyseverktøy og optimalisere arbeidsprosesser 07.19

Gevinstoppfølging. Følge opp prosessene, justere, lære. Gjøre 
tilpasninger for størst mulig nytteverdi. Følge opp anbefalinger fra 
NIKTs prosjekter.

12.19

Prosjektets/programmets antatte sluttdato 12.19

Er prosjektet/programmet faset iht. Difi sin prosjektveiviser? Ja

Hvis ja, hvilken fase er prosjektet/programmet i per dato? Planlagt fullført

Gjennomføring 07.19

Hvis nei, hva er årsaken til at dette ikke er relevant? Sett kryss

Prosjektet/programmet har flere leveranser som er i ulike faser 

Det er et utredningsprosjekt

Det benyttes en annen prosjektmetodikk

Eventuelle kommentarer:

Finansieringskilder i 2018 Beløp

Helse Midt-Norge 7,4 mill.

Patologilaboratoriene (scanner) 2,5 mill.

Sum finansiering 9,9 mill.

Eventuelle kommentarer:

Prosjektets totale budsjettbehov over tre år er estimert til ca. 18 mill. for DPS-
anskaffelse og ca. 12 mill. i scanneranskaffelse (tre lokasjoner), totalt ca. 30 mill.

Prosjekt-/programnavn: Innføring av digital patologi

Hvordan styres prosjektet/programmet? Sett kun ett kryss

Leveransenes omfang og kvalitet er viktigst X

Prosjektet har en absolutt leveringsdato

Prosjektet har en fast budsjettramme 

Eventuelle kommentarer:



Gevinster, status, risiko og forutsetninger Prosjekt-/programnavn: Innføring av digital patologi

Er gevinstansvarlig identifisert? Ja

Hvis ja, hvem er ansvarlig for gevinstrealisering?

Gevinstansvarlig virksomhet Avd.ledere patologilab

Gevinstansvarlig Prosjekteier

Hva er status på gevinstrealiseringsarbeidet i prosjektet?

Finnes det en prosjektbegrunnelse? Ja

Er gevinster identifisert? Ja

Finnes det en gevinstplan? Ja

Pågår det gevinstrealiseringsaktiviteter? Ja

Hvis gevinster er identifisert, hvilke kategorier gevinster er det og hvor viktige 
(Høy, Middels, Lav) er de for prosjektbegrunnelsen?

Nytte for innbygger ved bedre involvering/tidsbesparelse

Økt kvalitet i helse- og omsorgstjenesten Middels

Effektivitet i helse- og omsorgstjenesten Høy

Direkte kostnadsbesparelser (NB! Ikke fra tidsbesparelser) Middels

Redusert risiko/kompleksitet for andre prosjekter Middels

Eventuelle kommentarer/utdypning:

Andre prosjekter: Pakkeforløp kreft. Innføring av digital patologi kan gi gevinster i 
håndtering av pakkeforløp kreft og gjennomføring av MDT-møter. Innføring av 
digital patologi er nødvendig for å effektivisere kreftdiagnostikken og bidrar til å 
løse noe av det voksende gapet mellom behov for og tilgjengelige patologer.

Overordnet status for prosjekt/program: Gul

Årsak til gul eller rød status:

Prosjektet er i rute med prekvalifisering og anbud, kontrakt signeres i Q3 2018. 
Sammenslåing av Sympathy ser ikke ut til å kunne gjennomføres før i 2019, dette 
kan føre til fordyrende eller forsinket løsning. Avventer avklaring fra leverandør i 
løpet av januar.

Risiko i prosjekt/program: Rød

Angi de viktigste risikoområdene:

Risiko for at sammenslåing av Sympathy trekker ut i tid,  kan føre til 
merkostnader eller forsinkelser for DPS-løsning. Å fortsette med tre Sympathy-
installasjoner i HMN øker kostnadene og reduserer reell nytteverdi av prosjektet.

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

Patologer, ledelse og ansatte i patologiavdelinger, multi disiplinære team, ledelse 
HF, RHF, NIKT, IKT-virksomheter, MTA, forskere

Hvilke forutsetninger må oppfylles for
å kunne realisere gevinstene fra 
prosjektet/programmet?

Hvor kritisk
er disse

Når må de være 
oppfylt

Andre prosjekter må gjennomføres

EPJ-utvikling, fastleger

EPJ-utvikling, kommune

EPJ-utvikling, spesialist *) Middels 12.18

Videre utvikling av legemiddelfeltet

Organisasjonsutvikling, spesialist Middels 06.19

Organisasjonsutvikling, kommune

Endringer hos fastlegene

Eventuelt andre forutsetninger eller kommentarer/utdypning:

Prosjektet har tilknytningspunkter mot følgende andre prosjekter:
Medisinsk bildearkiv, HMN LAB, Pakkeforløp kreft, Forstudien av digital patologi 
som gjennomføres av Nasjonal IKT, og etter hvert resultater fra nasjonale 
prosjekter som forstudien resulterer i,  vil gi bidrag til vårt prosjekt.
*) Integrasjon med lab-systemet Sympathy er nødvendig og gjennomføres i regi 
av prosjektet.



Avhengigheter Prosjekt-/programnavn: Innføring av digital patologi

Avhengigheter

Beskrivelse av avhengighetene prosjektet har til andre 
leveranser/prosjekter for å levere i henhold til styrende dokumenter

Eksempel: <Prosjektleveranse> er avhengig av  <leveranse> fra 
<prosjekt/linje> for å <begrunnelse>

Kategori avhengighet
1. Tjenester og 

applikasjoner
2. Personvern og 

informasjons-
sikkerhet 

3. Standarder, 
kodeverk og 
terminologi

4. Infrastruktur og 
felleskomponenter

5. Regelverk

Kritikalitet
1. Høy: Prosjektet 

kommer ikke 
videre

2. Middels: Kan 
håndteres av 
prosjektet med 
ekstra kostnad 

3. Lav: Håndteres av 
prosjektet 

Når må 
avhengighet være 

oppfylt?

Status
Grønn: under 

kontroll
Gul: usikker

Rød: uavklart

Prosjekt Medisinsk bildearkiv. 
Ved anskaffelse av digital patologi er det behov for å etablere en 
lagringsstruktur for store digitale bilder. Man antok først at dette må løses i 
samarbeid med prosjektet Medisinsk bildearkiv, men det viser seg at det ikke 
er en avhengighet her.

4 Lav N/A Grønn

HMN LAB
Dette prosjektet legger også til rette for ny infrastruktur og arkitektur for 
labdatasystemer, og deres samspill med Helseplattformen. Det kan få 
betydning for installasjonene av Sympathy og hvordan Sympathy skal 
integreres med digital patologi . Begge prosjektene har felles utfordringer
angående integrasjon med PAS, LAB RoS og IHR.

1, 2, 3, 4 Middels 06.18 Gul

Nasjonalt prosjekt Digital patologi 
Forstudien av digital patologi som gjennomføres av Nasjonal IKT, og etter 
hvert resultater fra nasjonale prosjekter som forstudien resulterer i,  vil gi 
bidrag til vårt prosjekt.

3, 4, 5 Middels 01.19 Grønn

Eventuelle kommentarer/utdypning:

Ingen av avhengighetene fører til at prosjektet ikke kommer videre og kan fullføres som planlagt, men manglende samordning kan føre til suboptimalisering regionalt 
og nasjonalt og føre til totalt sett dyrere løsninger enn nødvendig.



PKI infrastrukturløsning



Formål/overordnet mål for prosjektet/programmet:

<hva skal dette prosjektet føre til og hvem vil det være til nytte for>

Sikre at HMN har en Public Key Infrastructure (PKI) som dekker HMN’s behov på 
kort og lang sikt.

ID Nasjonal e-helseportefølje 132

Ansvarlig virksomhet Helse Midt-Norge

Prosjekteier: Frode Opsahl

Prosjektleder: Geir Ove Rapp

Prosjekt-/programinformasjon

Hvilke strategiske områder understøtter prosjektet/programmet og i hvor høy 
grad (Høy, Middels, Lav)

Digitalisering av arbeidsprosesser Middels

Bedre sammenheng i pasientforløp

Bedre bruk av helsedata

Helsehjelp på nye måter

Felles grunnmur for digitale tjenester Høy

Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring

Eventuell annen strategisk tilknytning/kommentarer:

Infrastrukturprosjekt med  teknisk løsning, men kan gi mulighet for bl.a. 
framtidige sso-løsninger som vil understøtte flere strategiske områder.

Viktigste resultater/leveranser : Planlagt 
levert

Eventuell avtale med Norsk Helsenett og andre 
sertifikatleverandører

12.18

Ferdig etablert PKI-løsning på nivå 4. 04.19

Oppdaterte sertifikater for bruk i HMN
(eksisterende PKI-løsning slutter å fungere)

12.20

<mm.åå>

<mm.åå>

Prosjektets/programmets antatte sluttdato 12.20

Er prosjektet/programmet faset iht. Difi sin prosjektveiviser? Ja

Hvis ja, hvilken fase er prosjektet/programmet i per dato? Planlagt fullført

Planlegging 04.18

Hvis nei, hva er årsaken til at dette ikke er relevant? Sett kryss

Prosjektet/programmet har flere leveranser som er i ulike faser <X>

Det er et utredningsprosjekt <X>

Det benyttes en annen prosjektmetodikk <X>

Eventuelle kommentarer:

Finansieringskilder i 2018 Beløp

Helse Midt-Norge

Sum finansiering

Eventuelle kommentarer:

Prosjekt-/programnavn: PKI infrastrukturløsning

Hvordan styres prosjektet/programmet? Sett kun ett kryss

Leveransenes omfang og kvalitet er viktigst X

Prosjektet har en absolutt leveringsdato

Prosjektet har en fast budsjettramme 

Eventuelle kommentarer:



Gevinster, status, risiko og forutsetninger Prosjekt-/programnavn: PKI infrastrukturløsning

Er gevinstansvarlig identifisert? Nei

Hvis ja, hvem er ansvarlig for gevinstrealisering?

Gevinstansvarlig virksomhet <virksomhet>

Gevinstansvarlig <navn/tittel>

Hva er status på gevinstrealiseringsarbeidet i prosjektet?

Finnes det en prosjektbegrunnelse? Ja

Er gevinster identifisert? Ja

Finnes det en gevinstplan? Ja

Pågår det gevinstrealiseringsaktiviteter? Nei

Hvis gevinster er identifisert, hvilke kategorier gevinster er det og hvor viktige 
(Høy, Middels, Lav) er de for prosjektbegrunnelsen?

Nytte for innbygger ved bedre involvering/tidsbesparelse

Økt kvalitet i helse- og omsorgstjenesten Middels

Effektivitet i helse- og omsorgstjenesten Middels

Direkte kostnadsbesparelser (NB! Ikke fra tidsbesparelser)

Redusert risiko/kompleksitet for andre prosjekter Høy

Eventuelle kommentarer/utdypning:

Identifiserte gevinster:
• Helseplattformen er tilgjengelig for HMNs klienter
• Økt sikkerhet i løsningen med innføring SHA2
• Helse Midt-Norge har en oppdatert sertifikatløsning klassifisert med 

sikkerhetsnivå 4

Overordnet status for prosjekt/program: Gul

Årsak til gul eller rød status:

Grenseoppgang mot andre prosjekter pågår og kan påvirke prosjektet

Risiko i prosjekt/program: Gul

Angi de viktigste risikoområdene:

Gul risiko: Grensesnitt

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

Alle ansatte er berørt

Hvilke forutsetninger må oppfylles for
å kunne realisere gevinstene fra 
prosjektet/programmet?

Hvor kritisk
er disse

Når må de være 
oppfylt

Andre prosjekter må gjennomføres <år>

EPJ-utvikling, fastleger <år>

EPJ-utvikling, kommune <år>

EPJ-utvikling, spesialist Middels <år>

Videre utvikling av legemiddelfeltet <år>

Organisasjonsutvikling, spesialist <år>

Organisasjonsutvikling, kommune <år>

Endringer hos fastlegene <år>

Eventuelt andre forutsetninger eller kommentarer/utdypning:



Avhengigheter Prosjekt-/programnavn: PKI infrastrukturløsning

Avhengigheter

Beskrivelse av avhengighetene prosjektet har til andre 
leveranser/prosjekter for å levere i henhold til styrende dokumenter

Eksempel: <Prosjektleveranse> er avhengig av  <leveranse> fra 
<prosjekt/linje> for å <begrunnelse>

Kategori avhengighet
1. Tjenester og 

applikasjoner
2. Personvern og 

informasjons-
sikkerhet 

3. Standarder, 
kodeverk og 
terminologi

4. Infrastruktur og 
felleskomponenter

5. Regelverk

Kritikalitet
1. Høy: Prosjektet 

kommer ikke 
videre

2. Middels: Kan 
håndteres av 
prosjektet med 
ekstra kostnad 

3. Lav: Håndteres av 
prosjektet 

Når må 
avhengighet være 

oppfylt?

Status
Grønn: under 

kontroll
Gul: usikker

Rød: uavklart

Helseplattformen 4 Middels 04.18 Gul

<1/2/3/4/5> <Høy/Middels/Lav> <mm.åå> <Grønn/Gul/Rød>

<1/2/3/4/5> <Høy/Middels/Lav> <mm.åå> <Grønn/Gul/Rød>

<1/2/3/4/5> <Høy/Middels/Lav> <mm.åå> <Grønn/Gul/Rød>

Eventuelle kommentarer/utdypning:



HMN LAB



Formål/overordnet mål for prosjektet/programmet:

Laboratorietjenestene i Helse Midt-Norge skal bidra til videreutvikling av 
pasientens helsetjeneste gjennom en anskaffelse av et fleksibelt, fremtidsrettet 
og brukervennlig laboratoriedatasystem som skal gi økt kvalitet og 
pasientsikkerhet, effektive arbeidsprosesser og optimal informasjonsflyt. 

ID Nasjonal e-helseportefølje 119

Ansvarlig virksomhet Helse Midt-Norge

Prosjekteier: Klinikkleder Gilda Opland

Prosjektleder: Hans Roar Sandberg

Prosjekt-/programinformasjon

Hvilke strategiske områder understøtter prosjektet/programmet og i hvor høy 
grad (Høy, Middels, Lav)

Digitalisering av arbeidsprosesser Høy

Bedre sammenheng i pasientforløp Middels

Bedre bruk av helsedata Middels

Helsehjelp på nye måter

Felles grunnmur for digitale tjenester Middels

Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring

Eventuell annen strategisk tilknytning/kommentarer:

Viktigste resultater/leveranser : Planlagt 
levert

Kontraktsinngåelse 04.18

Oppstart innføring 01.20

Innføring ferdig 11.20

Sluttført 02.21

Prosjektets/programmets antatte sluttdato 02.21

Er prosjektet/programmet faset iht. Difi sin prosjektveiviser? Ja

Hvis ja, hvilken fase er prosjektet/programmet i per dato? Planlagt fullført

Gjennomføring

Hvis nei, hva er årsaken til at dette ikke er relevant? Sett kryss

Prosjektet/programmet har flere leveranser som er i ulike faser 

Det er et utredningsprosjekt

Det benyttes en annen prosjektmetodikk

Eventuelle kommentarer:

Finansieringskilder i 2018 Beløp

Helse Midt-Norge

Sum finansiering

Eventuelle kommentarer:

Konfidensiell informasjon

Prosjekt-/programnavn: HMN LAB

Hvordan styres prosjektet/programmet? Sett kun ett kryss

Leveransenes omfang og kvalitet er viktigst

Prosjektet har en absolutt leveringsdato x

Prosjektet har en fast budsjettramme 

Eventuelle kommentarer:

Løsningen må være innført i god tid før Helseplattformen skal innføres.



Gevinster, status, risiko og forutsetninger Prosjekt-/programnavn: HMN LAB

Er gevinstansvarlig identifisert? Ja

Hvis ja, hvem er ansvarlig for gevinstrealisering?

Gevinstansvarlig virksomhet HF

Gevinstansvarlig Laboratorieledere

Hva er status på gevinstrealiseringsarbeidet i prosjektet?

Finnes det en prosjektbegrunnelse? Ja

Er gevinster identifisert? Ja

Finnes det en gevinstplan? Ja

Pågår det gevinstrealiseringsaktiviteter? Ja

Hvis gevinster er identifisert, hvilke kategorier gevinster er det og hvor viktige 
(Høy, Middels, Lav) er de for prosjektbegrunnelsen?

Nytte for innbygger ved bedre involvering/tidsbesparelse Lav

Økt kvalitet i helse- og omsorgstjenesten Middels

Effektivitet i helse- og omsorgstjenesten Middels

Direkte kostnadsbesparelser (NB! Ikke fra tidsbesparelser) Middels

Redusert risiko/kompleksitet for andre prosjekter Høy

Eventuelle kommentarer/utdypning:

Overordnet status for prosjekt/program: Grønn

Årsak til gul eller rød status:

Risiko i prosjekt/program: Gul

Angi de viktigste risikoområdene:

Konvertering, standardisering, integrasjoner, driftsetablering

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

Laboratorievirksomheten i HMN

Hvilke forutsetninger må oppfylles for
å kunne realisere gevinstene fra 
prosjektet/programmet?

Hvor kritisk
er disse

Når må de være 
oppfylt

Andre prosjekter må gjennomføres

EPJ-utvikling, fastleger

EPJ-utvikling, kommune

EPJ-utvikling, spesialist Middels

Videre utvikling av legemiddelfeltet

Organisasjonsutvikling, spesialist Høy

Organisasjonsutvikling, kommune

Endringer hos fastlegene

Eventuelt andre forutsetninger eller kommentarer/utdypning:

Standardisering av arbeidsprosesser innen laboratorievirksomheten.



Avhengigheter Prosjekt-/programnavn: <fra gjeldende styrende dokument>

Avhengigheter

Beskrivelse av avhengighetene prosjektet har til andre 
leveranser/prosjekter for å levere i henhold til styrende dokumenter

Eksempel: <Prosjektleveranse> er avhengig av  <leveranse> fra 
<prosjekt/linje> for å <begrunnelse>

Kategori avhengighet
1. Tjenester og 

applikasjoner
2. Personvern og 

informasjons-
sikkerhet 

3. Standarder, 
kodeverk og 
terminologi

4. Infrastruktur og 
felleskomponenter

5. Regelverk

Kritikalitet
1. Høy: Prosjektet 

kommer ikke 
videre

2. Middels: Kan 
håndteres av 
prosjektet med 
ekstra kostnad 

3. Lav: Håndteres av 
prosjektet 

Når må 
avhengighet være 

oppfylt?

Status
Grønn: under 

kontroll
Gul: usikker

Rød: uavklart

<1/2/3/4/5> <Høy/Middels/Lav> <mm.åå> <Grønn/Gul/Rød>

<1/2/3/4/5> <Høy/Middels/Lav> <mm.åå> <Grønn/Gul/Rød>

<1/2/3/4/5> <Høy/Middels/Lav> <mm.åå> <Grønn/Gul/Rød>

<1/2/3/4/5> <Høy/Middels/Lav> <mm.åå> <Grønn/Gul/Rød>

Eventuelle kommentarer/utdypning:



Helseplattformen



Formål/overordnet mål for prosjektet/programmet:

Prosjektet skal anskaffe og innføre elektronisk pasientjournal for 
spesialisthelsetjenesten og kommuner i Midt-Norge. I 2016 fikk 
Helseplattformen i oppdrag om å gjennomføre programmet som et regionalt 
utprøvingsprogram for det nasjonale målbildet i «Én innbygger, én journal» og 
som et mulig startpunkt for en felles nasjonal løsning for kommunal helse –og 
omsorgstjeneste. 

ID Nasjonal e-helseportefølje 111

Ansvarlig virksomhet Helse Midt-Norge RHF

Prosjekteier: Helse Midt-Norge RHF 

Prosjektleder: Torbjørg Vanvik

Prosjekt-/programinformasjon

Hvilke strategiske områder understøtter prosjektet/programmet og i hvor høy 
grad (Høy, Middels, Lav)

Digitalisering av arbeidsprosesser Høy

Bedre sammenheng i pasientforløp Høy

Bedre bruk av helsedata Høy

Helsehjelp på nye måter Høy

Felles grunnmur for digitale tjenester Høy

Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring Middels

Eventuell annen strategisk tilknytning/kommentarer:

-

Viktigste resultater/leveranser : Planlagt 
levert

Anskaffelse av ny elektronisk pasientjournal for Midt-Norge, fullføres 
ved kontraktsignering

Q1 2019

Innføring av ny elektronisk pasientjournal for Midt-Norge Tentativt 
fra Q4 
2021

Prosjektets/programmets antatte sluttdato Ikke definert

Er prosjektet/programmet faset iht. Difi sin prosjektveiviser? Ja

Hvis ja, hvilken fase er prosjektet/programmet i per dato? Planlagt fullført

Gjennomføring

Hvis nei, hva er årsaken til at dette ikke er relevant? Sett kryss

Prosjektet/programmet har flere leveranser som er i ulike faser 

Det er et utredningsprosjekt

Det benyttes en annen prosjektmetodikk

Eventuelle kommentarer:

-

Finansieringskilder i 2018 Beløp

Helse Midt-Norge RHF -

Sum finansiering -

Eventuelle kommentarer:

-

Prosjekt-/programnavn: Helseplattformen

Hvordan styres prosjektet/programmet? Sett kun ett kryss

Leveransenes omfang og kvalitet er viktigst X

Prosjektet har en absolutt leveringsdato

Prosjektet har en fast budsjettramme 

Eventuelle kommentarer:

-



Gevinster, status, risiko og forutsetninger Prosjekt-/programnavn: Helseplattformen

Er gevinstansvarlig identifisert? Ja – for anskaffelsen

Hvis ja, hvem er ansvarlig for gevinstrealisering?

Gevinstansvarlig virksomhet Linjeorganisasjoner

Gevinstansvarlig Mads Einar Berg/prosjektet

Hva er status på gevinstrealiseringsarbeidet i prosjektet?

Finnes det en prosjektbegrunnelse? Ja

Er gevinster identifisert? Ja

Finnes det en gevinstplan? Under utvikling

Pågår det gevinstrealiseringsaktiviteter? Ja, men i liten grad

Hvis gevinster er identifisert, hvilke kategorier gevinster er det og hvor viktige 
(Høy, Middels, Lav) er de for prosjektbegrunnelsen?

Nytte for innbygger ved bedre involvering/tidsbesparelse Høy

Økt kvalitet i helse- og omsorgstjenesten Høy

Effektivitet i helse- og omsorgstjenesten Høy

Direkte kostnadsbesparelser (NB! Ikke fra tidsbesparelser) Estimering pågår

Redusert risiko/kompleksitet for andre prosjekter Middels

Eventuelle kommentarer/utdypning:

Gevinstplanlegging pågår. 

Overordnet status for prosjekt/program: Grønn

Årsak til gul eller rød status:

-

Risiko i prosjekt/program: Grønn

Angi de viktigste risikoområdene:

Det er to risikoområder programledelsen vil peke på som sentrale p.t. og hvor det 
jobbes aktivt med å sette inn risikoreduserende tiltak:

1) Nødvendige avklaringer rundt drift og forvaltning, herunder konseptvalg for 
teknisk driftsplattform samt organisering og ivaretagelse av forvaltning av en 
felles løsning. 

2) Videre arbeid med oppstart av innføringsaktiviteter spesifikt ovenfor HF og 
Trondheim kommune.

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

Kommunehelsetjeneste, helseforetak, fastleger, pasienter, pårørende og 
innbyggere i Midt-Norge. Offentlige og private aktører innen helsesektoren. 

Hvilke forutsetninger må oppfylles for
å kunne realisere gevinstene fra 
prosjektet/programmet?

Hvor kritisk
er disse

Når må de være 
oppfylt

Andre prosjekter må gjennomføres Middels <år>

EPJ-utvikling, fastleger Høy <år>

EPJ-utvikling, kommune Høy <år>

EPJ-utvikling, spesialist Høy <år>

Videre utvikling av legemiddelfeltet Middels <år>

Organisasjonsutvikling, spesialist Høy <år>

Organisasjonsutvikling, kommune Høy <år>

Endringer hos fastlegene Høy <år>

Eventuelt andre forutsetninger eller kommentarer/utdypning:

Programmet samarbeider med nasjonale aktører, herunder spesielt Direktoratet 
for e-helse, for å forberede samspillet mellom nasjonale aktører/løsninger og den 
fremtidige journalløsningen i Midt-Norge. 



Avhengigheter Prosjekt-/programnavn: Helseplattformen

Avhengigheter

Beskrivelse av avhengighetene prosjektet har til andre 
leveranser/prosjekter for å levere i henhold til styrende dokumenter

Eksempel: <Prosjektleveranse> er avhengig av  <leveranse> fra 
<prosjekt/linje> for å <begrunnelse>

Kategori avhengighet
1. Tjenester og 

applikasjoner
2. Personvern og 

informasjons-
sikkerhet 

3. Standarder, 
kodeverk og 
terminologi

4. Infrastruktur og 
felleskomponenter

5. Regelverk

Kritikalitet
1. Høy: Prosjektet 

kommer ikke 
videre

2. Middels: Kan 
håndteres av 
prosjektet med 
ekstra kostnad 

3. Lav: Håndteres av 
prosjektet 

Når må 
avhengighet være 

oppfylt?

Status
Grønn: under 

kontroll
Gul: usikker

Rød: uavklart

Det vil være avhengigheter til en lang rekke øvrige prosjekter, men disse er 
ikke definert p.t. 

Følgende antas å være viktig 
GDPR og informasjonssikkerhet – endelig fortolkning av dette er av stor 
betydning både i forhold til håndtering av personvern, felles 
databehandleransvar og andre forhold
PKT – Spesielt avklaringer rundt kodeverk er viktig, spesielt Snomed CT sin 
rolle. 
Flere av felleskomponentene i FIA – programmet er det viktig å ha på plass, 
hvor viktig er uavklart. 
Regelverksendringer er foreløpig ikke grundig vurdert med unntak av 
behovet for felles databehandleransvar

2 Høy 1.1.2020 Grønn

3 Høy 1.5.2018 Gul

4 Middels 1.10.2018 Grønn

5 Lav 1.1.2019 Grønn

Eventuelle kommentarer/utdypning:

Programmet samarbeider med nasjonale aktører, herunder spesielt Direktoratet for e-helse, for å forberede samspillet mellom nasjonale aktører/løsninger og den 
fremtidige journalløsningen i Midt-Norge. I den grad leveranser fra dette samarbeidet ikke innfris, vil Helse Midt-Norge ta valg basert på eksisterende 
rammebetingelser. 



FHI



eDÅR – Elektronisk 
innrapportering til 

Dødsårsaksregisteret



Formål/overordnet mål for prosjektet/programmet:

1. Raskere/daglig oppdatering av dødsfallsinformasjon, inklusive dødsårsaker, til bruk i 
helse-overvåkning og beredskapsarbeid.

2. Bedre kvalitet på opplysningene om de enkelte dødsfall, og derved bedre kvalitet på 
statistikken om dødsårsaker og bedre    kunnskapsgrunnlag for kvalitetsutvikling av 
helse- og omsorgstjenestene samt forskning hvor DÅR er datakilde.

3. Bedre personvern ved overgang til elektroniske løsninger
Muliggjør effektivisering i arbeid hos Tingrett/Lensmann

ID Nasjonal e-helseportefølje 58

Ansvarlig virksomhet Folkehelseinstituttet

Prosjekteier: Gun Peggy Knudsen

Prosjektleder: Åsa Karen Otterstedt

Prosjekt-/programinformasjon

Hvilke strategiske områder understøtter prosjektet/programmet og i hvor høy 
grad (Høy, Middels, Lav)

Digitalisering av arbeidsprosesser Høy

Bedre sammenheng i pasientforløp Lav

Bedre bruk av helsedata Høy

Helsehjelp på nye måter Lav

Felles grunnmur for digitale tjenester Høy

Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring Lav

Eventuell annen strategisk tilknytning/kommentarer:

Viktigste resultater/leveranser : Planlagt 
levert

Utvikle webklient, mottak og formidler av dødsmeldinger 02.18

Juridiske tilpasninger 12.18

Oppdatert gevinstrealiseringsplan 11.17

Prosjektets/programmets antatte sluttdato 05.19

Er prosjektet/programmet faset iht. Difi sin prosjektveiviser? Ja

Hvis ja, hvilken fase er prosjektet/programmet i per dato? Planlagt fullført

Gjennomføringsfasen 12.18

Hvis nei, hva er årsaken til at dette ikke er relevant? Sett kryss

Prosjektet/programmet har flere leveranser som er i ulike faser 

Det er et utredningsprosjekt

Det benyttes en annen prosjektmetodikk

Eventuelle kommentarer:

Finansieringskilder i 2018 Beløp

Folkehelseinstituttet 6 mill

Difi 6 mill

Sum finansiering 12 mill

Eventuelle kommentarer:

Prosjekt-/programnavn: eDÅR - Elektronisk innrapportering til 
Dødsårsaksregisteret

Hvordan styres prosjektet/programmet? Sett kun ett kryss

Leveransenes omfang og kvalitet er viktigst X

Prosjektet har en absolutt leveringsdato

Prosjektet har en fast budsjettramme 

Eventuelle kommentarer:



Gevinster, status, risiko og forutsetninger Prosjekt-/programnavn: eDÅR - Elektronisk innrapportering til 
Dødsårsaksregisteret

Er gevinstansvarlig identifisert? Ja

Hvis ja, hvem er ansvarlig for gevinstrealisering?

Gevinstansvarlig virksomhet Folkehelseinstituttet

Gevinstansvarlig Marta Ebbing

Hva er status på gevinstrealiseringsarbeidet i prosjektet?

Finnes det en prosjektbegrunnelse? Ja

Er gevinster identifisert? Ja

Finnes det en gevinstplan? Ja

Pågår det gevinstrealiseringsaktiviteter? Ja

Hvis gevinster er identifisert, hvilke kategorier gevinster er det og hvor viktige 
(Høy, Middels, Lav) er de for prosjektbegrunnelsen?

Nytte for innbygger ved bedre involvering/tidsbesparelse Lav

Økt kvalitet i helse- og omsorgstjenesten Høy

Effektivitet i helse- og omsorgstjenesten Middels

Direkte kostnadsbesparelser (NB! Ikke fra tidsbesparelser) Middels

Redusert risiko/kompleksitet for andre prosjekter NA

Eventuelle kommentarer/utdypning:

Hvis økt kvalitet i helse inkluderer helsedata, forskning på helsedata og beredskap 
ved pandemi kan denne skores høy for eDÅR.
Hvis helse kun er tenkt som behandling av pasienter er denne lav til medium.Overordnet status for prosjekt/program: Gul

Årsak til gul eller rød status:

Gul status pga:
• Noe uklarhet rundt omfanget for EPJ-integrasjon (er under utredning)
• Det tar for lang tid å konkretisere løsningen i sin helhet, dvs. legens

arbeidsprosess for både del 1 (MF Helse) og del 2 (eDÅR). Dette kan føre til 
forsinkelse.

• Prosjektet har krav fra Difi om å bli ferdig i 2018, midler kan ikke overføres til 
2019.

Risiko i prosjekt/program: Gul

Angi de viktigste risikoområdene:

• For stor splittelse mellom del 1 (MF Helse) og del 2 (eDÅR). Konsekvens: 
Oppnår ikke helhetlig prosess for leger.

• Endringsmotstand bland leger. Legen ser ingen gevinst for seg selv av å bruke 
elektronisk melding.

• Krav om  EPJ  integrasjon vil få store konsekvenser for eDÅR og innføring.

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

Spesialisthelsetjenesten, Kommuner, Tingrett, lensmann og Folkehelseinstituttet.

Hvilke forutsetninger må oppfylles for
å kunne realisere gevinstene fra 
prosjektet/programmet?

Hvor kritisk
er disse

Når må de være 
oppfylt

Andre prosjekter må gjennomføres Høy 2018

EPJ-utvikling, fastleger Lav

EPJ-utvikling, kommune Lav

EPJ-utvikling, spesialist Lav

Videre utvikling av legemiddelfeltet Lav

Organisasjonsutvikling, spesialist Lav

Organisasjonsutvikling, kommune Lav

Endringer hos fastlegene ? 2018-2020

Eventuelt andre forutsetninger eller kommentarer/utdypning:

Løsningen skal brukes av alle leger som skriver legeerklæring om dødsfall, ikke 
bare fastleger. Atferdsendring hos leger med kritisk men det er feil å kun skrive 
fastleger. Burde være medium på alle leger. 



Avhengigheter Prosjekt-/programnavn: eDÅR - Elektronisk innrapportering til 
Dødsårsaksregisteret

Avhengigheter

Beskrivelse av avhengighetene prosjektet har til andre 
leveranser/prosjekter for å levere i henhold til styrende dokumenter

Eksempel: <Prosjektleveranse> er avhengig av  <leveranse> fra 
<prosjekt/linje> for å <begrunnelse>

Kategori avhengighet
1. Tjenester og 

applikasjoner
2. Personvern og 

informasjons-
sikkerhet 

3. Standarder, 
kodeverk og 
terminologi

4. Infrastruktur og 
felleskomponenter

5. Regelverk

Kritikalitet
1. Høy: Prosjektet 

kommer ikke 
videre

2. Middels: Kan 
håndteres av 
prosjektet med 
ekstra kostnad 

3. Lav: Håndteres av 
prosjektet 

Når må 
avhengighet være 

oppfylt?

Status
Grønn: under 

kontroll
Gul: usikker

Rød: uavklart

Mulig meldingsutveksling med EPJ. 1 2 02.18 Gul

Mange høye krav som følges opp i prosjektet 2 3 03.18 Grønn

ICD 10 og andre mindre kodeverk (administrative) 3 3 Det er klart nå Grønn

NHN infrastruktur, bruk av  PREG, HPR, Helse-id. FIA pålogging. 4 3 03.18 Grønn

Juridiske endringer 5 3 12.18 – 05-19

Eventuelle kommentarer/utdypning:



Nasjonalt infeksjonsregister



Formål/overordnet mål for prosjektet/programmet:

Formålet med et Nasjonalt infeksjonsregister
• en total oversikt over forekomsten av infeksjonssykdommer i Norge 
• en nasjonal oversikt over resistensforhold i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten
• et estimat over sykdomsbyrde som følge av infeksjonssykdommer og antibiotikaresistens
• bidra til oppklaring av utbrudd av infeksjonssykdommer og antibiotikaresistente mikrober
• gi råd til publikum, helsepersonell og forvaltning om smitteverntiltak og antibiotikabruk
• bidra til internasjonal statistikk på nærmere avgrensede områder og ivareta norske myndigheters 

internasjonale rapporteringsforpliktelser
• drive, fremme og gi grunnlag for forskning på infeksjoner og deres utbredelse og årsaker 

ID Nasjonal e-helseportefølje 60

Ansvarlig virksomhet Folkehelseinstituttet

Prosjekteier: Geir Bukholm, Områdedirektør Smittevern, miljø og helse, FHI 

Prosjektleder: Anja Schou Lindman, Avdelingsdirektør, FHI

Prosjekt-/programinformasjon

Hvilke strategiske områder understøtter prosjektet/programmet og i hvor høy 
grad (Høy, Middels, Lav)

Digitalisering av arbeidsprosesser NA

Bedre sammenheng i pasientforløp NA

Bedre bruk av helsedata HØY

Helsehjelp på nye måter NA

Felles grunnmur for digitale tjenester HØY

Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring NA

Eventuell annen strategisk tilknytning/kommentarer:

Innsatsområde 3.1 og 3.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.5. Smittevernregistrene/overvåkningssystemene for 
smittsomme sykdommer i Norge er fragmentert. Det er til dels stor rapporteringsbyrde for 
helsetjenesten, og det er en stort potensiale for bedre utnyttelse av dataene av alle brukergrupper 

Viktigste resultater/leveranser : Planlagt 
levert

Modernisert MSIS (Meldingssystemet for smittsomme sykdommer), 
og mindre delprosjekter 

2019

Prosjektets/programmets antatte sluttdato Ikke fastsatt

Er prosjektet/programmet faset iht. Difi sin prosjektveiviser? Nei

Hvis ja, hvilken fase er prosjektet/programmet i per dato? Planlagt fullført

NA

Hvis nei, hva er årsaken til at dette ikke er relevant? Sett kryss

Prosjektet/programmet har flere leveranser som er i ulike faser X

Det er et utredningsprosjekt

Det benyttes en annen prosjektmetodikk

Eventuelle kommentarer:

Konseptutredning for infeksjonsregisteret er fullført. Nå pågår modernisering av 
flere smittevernregistre. Disse prosjektene er i ulike faser.

Finansieringskilder i 2018 Beløp

Folkehelseinstituttet (interne ressurser) 5.0 mill

Sum finansiering 5.0 mill

Eventuelle kommentarer:

Summen inkluderer modernisering av eksisterende løsninger som kan danne grunnlag for et nytt infeksjonsregister. 
Det dekker både interne IT og fagressurser på smittevern. Moderniseringsprosjektene vil etablere deler av en 
grunnmur/plattform for et nasjonalt infeksjonsregister i fremtiden. Dette vil sees i sammenheng med 
Helsedataprogrammet og Helseanalyseplattformen

Prosjekt-/programnavn: Nasjonalt infeksjonsregister 

Hvordan styres prosjektet/programmet? Sett kun ett kryss

Leveransenes omfang og kvalitet er viktigst x

Prosjektet har en absolutt leveringsdato

Prosjektet har en fast budsjettramme 

Eventuelle kommentarer:



Gevinster, status, risiko og forutsetninger Prosjekt-/programnavn: Nasjonalt infeksjonsregister 

Er gevinstansvarlig identifisert? Ja

Hvis ja, hvem er ansvarlig for gevinstrealisering?

Gevinstansvarlig virksomhet FHI

Gevinstansvarlig Geir Bukholm, Områdedirektør 
Smittevern, miljø og helse, FHI 

Hva er status på gevinstrealiseringsarbeidet i prosjektet?

Finnes det en prosjektbegrunnelse? Ja

Er gevinster identifisert? Ja

Finnes det en gevinstplan? Under utarbeidelse for delprosjekter

Pågår det gevinstrealiseringsaktiviteter? Nei

Hvis gevinster er identifisert, hvilke kategorier gevinster er det og hvor viktige 
(Høy, Middels, Lav) er de for prosjektbegrunnelsen?

Nytte for innbygger ved bedre involvering/tidsbesparelse NA

Økt kvalitet i helse- og omsorgstjenesten Høy

Effektivitet i helse- og omsorgstjenesten Høy

Direkte kostnadsbesparelser (NB! Ikke fra tidsbesparelser) NA 

Redusert risiko/kompleksitet for andre prosjekter NA

Eventuelle kommentarer/utdypning:

Gevinster
• Enklere innrapportering
• Enklere tilgang til helsedata 
• Nasjonal oversikt over resistensforhold, herunder antibiotikaresistens, som er 

en alvorlig helsetrussel

Overordnet status for prosjekt/program: Gul

Årsak til gul eller rød status:

Videre framdrift for nasjonalt tilgjengelige laboratoriedata ikke avklart. Konsept 
for Helseanalyseplattform er under utredning. Disse to prosjektene er viktige for 
å realisere Infeksjonsregisteret slik det er skissert i konseptbeskrivelsen. 

Status er grønn for delprosjektene for modernisering av smittevernregistrene. 
Moderniseringsprosjektene vil etablere deler av en grunnmur/plattform for et 
nasjonalt infeksjonsregister i fremtiden. 

Risiko i prosjekt/program: Gul

Angi de viktigste risikoområdene:

Videre framdrift for nasjonalt tilgjengelige laboratoriedata ikke avklart. Konsept 
for Helseanalyseplattform er under utredning. Disse to prosjektene er viktige for 
å realisere Infeksjonsregisteret slik det er skissert i konseptbeskrivelsen. 

Risiko er grønn for delprosjektene for modernisering av smittevernregistrene. 
Moderniseringsprosjektene vil etablere deler av en grunnmur/plattform for et 
nasjonalt infeksjonsregister i fremtiden. 

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

Enklere innrapportering av data for helsepersonell. Bedre utrapportering (sees i 
sammenheng med HAP) for alle brukergrupper identifisert i HAP (inklusive FHI og 
eksempelvis kommuneleger som i dag ikke får tilgang på nødvendige data). 

Hvilke forutsetninger må oppfylles for
å kunne realisere gevinstene fra 
prosjektet/programmet?

Hvor kritisk
er disse

Når må de være 
oppfylt

Andre prosjekter må gjennomføres Middels

EPJ-utvikling, fastleger Ikke avklart

EPJ-utvikling, kommune Ikke avklart

EPJ-utvikling, spesialist Ikke avklart

Videre utvikling av legemiddelfeltet NA

Organisasjonsutvikling, spesialist NA

Organisasjonsutvikling, kommune NA

Endringer hos fastlegene NA

Eventuelt andre forutsetninger eller kommentarer/utdypning:

Videre framdrift for nasjonalt tilgjengelige laboratoriedata ikke avklart. Konsept 
for Helseanalyseplattform er under utredning. Disse to prosjektene er viktige for 
å realisere Infeksjonsregisteret slik det er skissert i konseptbeskrivelsen, men det 
undersøkes andre muligheter for delleveranser underveis mot et fullstendig 
oppdatert infeksjonsregister



Avhengigheter Prosjekt-/programnavn: Nasjonalt infeksjonsregister 

Avhengigheter

Beskrivelse av avhengighetene prosjektet har til andre 
leveranser/prosjekter for å levere i henhold til styrende dokumenter

Eksempel: <Prosjektleveranse> er avhengig av  <leveranse> fra 
<prosjekt/linje> for å <begrunnelse>

Kategori avhengighet
1. Tjenester og 

applikasjoner
2. Personvern og 

informasjons-
sikkerhet 

3. Standarder, 
kodeverk og 
terminologi

4. Infrastruktur og 
felleskomponenter

5. Regelverk

Kritikalitet
1. Høy: Prosjektet 

kommer ikke 
videre

2. Middels: Kan 
håndteres av 
prosjektet med 
ekstra kostnad 

3. Lav: Håndteres av 
prosjektet 

Når må 
avhengighet være 

oppfylt?

Status
Grønn: under 

kontroll
Gul: usikker

Rød: uavklart

Infeksjonsregisteret er avhengig av at det etableres en nasjonal 
laboratoriedatabase for å nå målet beskrevet i konseptdokumentet.

1 Høy Rød

Det vil forenkle etableringen av infeksjonsregisteret betydelig dersom det 
eksisterte en nasjonal helseanalyseplattform.

1 og 4 Middels Gul

Revisjon av helseregisterloven, med forskrifter, er nødvendig for å etablere
for nytt personidentifiserbart infeksjonsregister uten reservasjonsrett. MSIS-
forskriften har et omfattende virkeområde på smittevernområde og vil med 
enkelte utvidelser, kunne dekke et nasjonalt infeksjonsregister. Det vil heller 
ikke kreve store endringer i helseregisterloven. 

5 Høy Grønn

Eventuelle kommentarer/utdypning:



Nasjonal laboratoriedatabase



Formål/overordnet mål for prosjektet/programmet:

Formålet med tilgjengeliggjøring av laboratoriedata på nasjonal basis, er å kunne 
få:
• Primært: Raskere og bedre utnyttelse av eksisterende laboratoriedata til 

pasientbehandling vil kunne gi bedre pasientbehandling og pasientsikkerhet
• Sekundært: Nasjonal/regional oversikt over smittsomme sykdommer, 

resistensforhold, sykdomsbyrde som følge av infeksjonssykdommer og 
antibiotikaresistens, mv

ID Nasjonal e-helseportefølje 112

Ansvarlig virksomhet Folkehelseinstituttet

Prosjekteier: Geir Bukholm

Prosjektleder: Henriette Fossum

Prosjekt-/programinformasjon

Hvilke strategiske områder understøtter prosjektet/programmet og i hvor høy 
grad (Høy, Middels, Lav)

Digitalisering av arbeidsprosesser Høy

Bedre sammenheng i pasientforløp Høy 

Bedre bruk av helsedata Høy

Helsehjelp på nye måter Lav

Felles grunnmur for digitale tjenester Høy

Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring NA

Eventuell annen strategisk tilknytning/kommentarer:

Viktigste resultater/leveranser : Planlagt 
levert

Tiltakseier for gjennomføring av prosjektet Q1 2018

Prosjektets/programmets antatte sluttdato Ikke fastsatt

Er prosjektet/programmet faset iht. Difi sin prosjektveiviser? Ja

Hvis ja, hvilken fase er prosjektet/programmet i per dato? Planlagt fullført

Klar for planlegging Ikke fastsatt

Hvis nei, hva er årsaken til at dette ikke er relevant? Sett kryss

Prosjektet/programmet har flere leveranser som er i ulike faser NA

Det er et utredningsprosjekt NA

Det benyttes en annen prosjektmetodikk NA

Eventuelle kommentarer:

Konseptfasen er gjennomført. Neste fase er planlegging. Prosjektet arbeider 
aktivt med å avklare tiltakseier for videre gjennomføring av prosjektet.

Finansieringskilder i 2018 Beløp

Folkehelseinstituttet 60.000

Sum finansiering 60.000

Eventuelle kommentarer:

Instituttet avsetter ressurser tilsvarende et månedsverk for oppfølging av 
Nasjonal laboratoriedatabase.

Prosjekt-/programnavn: Nasjonal laboratoriedatabase

Hvordan styres prosjektet/programmet? Sett kun ett kryss

Leveransenes omfang og kvalitet er viktigst x

Prosjektet har en absolutt leveringsdato

Prosjektet har en fast budsjettramme 

Eventuelle kommentarer:

I konseptfasen har kvalitet på leveransen vært førende. 



Gevinster, status, risiko og forutsetninger Prosjekt-/programnavn: Nasjonal laboratoriedatabase

Er gevinstansvarlig identifisert? Nei

Hvis ja, hvem er ansvarlig for gevinstrealisering?

Gevinstansvarlig virksomhet NA

Gevinstansvarlig NA

Hva er status på gevinstrealiseringsarbeidet i prosjektet?

Finnes det en prosjektbegrunnelse? Ja

Er gevinster identifisert? Ja

Finnes det en gevinstplan? Nei – for tidlig

Pågår det gevinstrealiseringsaktiviteter? Nei – ikke relevant

Hvis gevinster er identifisert, hvilke kategorier gevinster er det og hvor viktige 
(Høy, Middels, Lav) er de for prosjektbegrunnelsen?

Nytte for innbygger ved bedre involvering/tidsbesparelse Høy

Økt kvalitet i helse- og omsorgstjenesten Høy 

Effektivitet i helse- og omsorgstjenesten Høy

Direkte kostnadsbesparelser (NB! Ikke fra tidsbesparelser) Ikke vurdert

Redusert risiko/kompleksitet for andre prosjekter NA

Eventuelle kommentarer/utdypning:

Nasjonal laboratoriedatabase er en forutsetning for å realisere
Infeksjonsregisteret. 

Overordnet status for prosjekt/program: Rød

Årsak til gul eller rød status:

Prosjektet søker aktivt etter tiltakseier for gjennomføring av prosjektet. Dette ble 
ikke avklart i 2017. Arbeidet fortsetter i 2018.

Risiko i prosjekt/program: Rød

Angi de viktigste risikoområdene:

Den høyeste risikoen for prosjektet er manglende avklaring på tiltakseier for 
videre planlegging og gjennomføring av prosjektet.

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

Følgende grupper blir berørt når prosjektet gjennomføres i fullskala: Alle 
klinikere, smittevernpersonell, innbygger, EPJ-leverandører, produsenter av 
laboratoriesystem (svarrapportene må inneholde fast kopimottaker), 
laboratoriene (når de kan slippe å sende separate meldinger til MSIS m.fl.).

Hvilke forutsetninger må oppfylles for
å kunne realisere gevinstene fra 
prosjektet/programmet?

Hvor kritisk
er disse

Når må de være 
oppfylt

Andre prosjekter må gjennomføres NA

EPJ-utvikling, fastleger Middels

EPJ-utvikling, kommune Middels

EPJ-utvikling, spesialist Middels

Videre utvikling av legemiddelfeltet NA

Organisasjonsutvikling, spesialist NA

Organisasjonsutvikling, kommune NA

Endringer hos fastlegene NA

Eventuelt andre forutsetninger eller kommentarer/utdypning:

For full gevinst må det foretas endringer i alle EPJ. Omfanget må detaljeres i 
prosjektets planleggingsfase.



Avhengigheter Prosjekt-/programnavn: Nasjonal laboratoriedatabase

Avhengigheter

Beskrivelse av avhengighetene prosjektet har til andre 
leveranser/prosjekter for å levere i henhold til styrende dokumenter

Eksempel: <Prosjektleveranse> er avhengig av  <leveranse> fra 
<prosjekt/linje> for å <begrunnelse>

Kategori avhengighet
1. Tjenester og 

applikasjoner
2. Personvern og 

informasjons-
sikkerhet 

3. Standarder, 
kodeverk og 
terminologi

4. Infrastruktur og 
felleskomponenter

5. Regelverk

Kritikalitet
1. Høy: Prosjektet 

kommer ikke 
videre

2. Middels: Kan 
håndteres av 
prosjektet med 
ekstra kostnad 

3. Lav: Håndteres av 
prosjektet 

Når må 
avhengighet være 

oppfylt?

Status
Grønn: under 

kontroll
Gul: usikker

Rød: uavklart

Etablering av nasjonal laboratoriedatabase krever endringer i lovverket, 
prosjektet er avhengig av utredning fra HOD.

5 Høy Rød

Sekundærbruk av informasjon fra laboratoriedatabasen avhenger av NLK tas 
i bruk og utvides til å være dekkende for mikrobiologi

3 Høy Grønn

For å realisere full gevinst fra nasjonal laboratoriedatabase er det behov for 
(mindre) endringer i alle EPJ, Kjernejournal må kunne distribuere 
laboratorierapporter til innbyggere og Helseanalyseplattformen må være 
operativ

1 Høy Grønn

For å realisere full gevinst fra nasjonal laboratoriedatabase samt bygge ut en 
fornuftig teknisk grunnmur må «tillitsanker»- modellen slik FIA skisserer den 
være operativ og kunne tas i bruk.

4 Høy Grønn

Eventuelle kommentarer/utdypning:



Legemiddelverket



FEST for sykehus – strukturert 
legemiddelinformasjon for 
spesialisthelsetjenesten



Formål/overordnet mål for prosjektet/programmet:

Strukturert felles nasjonal legemiddelinformasjon for å møte 
spesialisthelsetjenestens behov slik avdekket i SAFEST-prosjektet:
• Sikker, effektiv og korrekt ordinering, istandgjøring og håndtering av 

legemidler i spesialisthelsetjenesten.
• Felles løsninger som fremmer kvalitet og standardisering.

ID Nasjonal e-helseportefølje 109

Ansvarlig virksomhet Legemiddelverket

Prosjekteier: Helga Festøy

Prosjektleder: Aleksander Skøyeneie

Prosjekt-/programinformasjon

Hvilke strategiske områder understøtter prosjektet/programmet og i hvor høy 
grad (Høy, Middels, Lav)

Digitalisering av arbeidsprosesser Høy

Bedre sammenheng i pasientforløp Høy

Bedre bruk av helsedata Lav

Helsehjelp på nye måter Lav

Felles grunnmur for digitale tjenester Høy

Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring Middels

Eventuell annen strategisk tilknytning/kommentarer:

Viktigste resultater/leveranser : Planlagt 
levert

Konseptfase 01.16 –
06.16 

(SAFEST, 
NIKT 29.4)

Planlegging 01.17 –
05.17 
(Detaljerin
g)

Prosjektets/programmets antatte sluttdato

Er prosjektet/programmet faset iht. Difi sin prosjektveiviser? Ja

Hvis ja, hvilken fase er prosjektet/programmet i per dato? Planlagt fullført

Planlegging 05.17

Hvis nei, hva er årsaken til at dette ikke er relevant? Sett kryss

Prosjektet/programmet har flere leveranser som er i ulike faser 

Det er et utredningsprosjekt

Det benyttes en annen prosjektmetodikk

Eventuelle kommentarer:

Finansieringskilder i 2018 Beløp

Uavklart. RHF har i tildelingsbrevet for 2018 fått i oppdrag å 
utrede gjennomføring og finansiering.

21,8 MNOK 
(eks 

usikkerhet) + 
2,4 årlig drift

Sum finansiering

Eventuelle kommentarer:

Prosjekt-/programnavn: FEST for sykehus, strukturert legemiddelinformasjon 
for spesialisthelsetjenesten

Hvordan styres prosjektet/programmet? Sett kun ett kryss

Leveransenes omfang og kvalitet er viktigst X

Prosjektet har en absolutt leveringsdato

Prosjektet har en fast budsjettramme 

Eventuelle kommentarer:



Gevinster, status, risiko og forutsetninger Prosjekt-/programnavn: <fra gjeldende styrende dokument>

Er gevinstansvarlig identifisert? Ja

Hvis ja, hvem er ansvarlig for gevinstrealisering?

Gevinstansvarlig virksomhet RHF/NIKT

Gevinstansvarlig Ukjent

Hva er status på gevinstrealiseringsarbeidet i prosjektet?

Finnes det en prosjektbegrunnelse? Vet ikke

Er gevinster identifisert? Vet ikke

Finnes det en gevinstplan? Vet ikke

Pågår det gevinstrealiseringsaktiviteter? Vet ikke

Hvis gevinster er identifisert, hvilke kategorier gevinster er det og hvor viktige 
(Høy, Middels, Lav) er de for prosjektbegrunnelsen?

Nytte for innbygger ved bedre involvering/tidsbesparelse Middels

Økt kvalitet i helse- og omsorgstjenesten Høy

Effektivitet i helse- og omsorgstjenesten Høy

Direkte kostnadsbesparelser (NB! Ikke fra tidsbesparelser) Middels

Redusert risiko/kompleksitet for andre prosjekter MIddels

Eventuelle kommentarer/utdypning:

Overordnet status for prosjekt/program: Rød

Årsak til gul eller rød status:

Uavklart finansiering.

Risiko i prosjekt/program: Gul

Angi de viktigste risikoområdene:

Mange interessenter.
Pågående standardiseringsarbeid.
Kilder til informasjon.

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

RHF, SLV, Kurvesystemer, Legemiddellogistikksystemer, Journalsystemer, E-
resept, Helseplattformen, En innbygger – en journal

Hvilke forutsetninger må oppfylles for
å kunne realisere gevinstene fra 
prosjektet/programmet?

Hvor kritisk
er disse

Når må de være 
oppfylt

Andre prosjekter må gjennomføres MIddels

EPJ-utvikling, fastleger Lav

EPJ-utvikling, kommune Høy

EPJ-utvikling, spesialist Høy

Videre utvikling av legemiddelfeltet Høy

Organisasjonsutvikling, spesialist Lav

Organisasjonsutvikling, kommune Lav

Endringer hos fastlegene Lav

Eventuelt andre forutsetninger eller kommentarer/utdypning:



Avhengigheter Prosjekt-/programnavn: <fra gjeldende styrende dokument>

Avhengigheter

Beskrivelse av avhengighetene prosjektet har til andre 
leveranser/prosjekter for å levere i henhold til styrende dokumenter

Eksempel: <Prosjektleveranse> er avhengig av  <leveranse> fra 
<prosjekt/linje> for å <begrunnelse>

Kategori avhengighet
1. Tjenester og 

applikasjoner
2. Personvern og 

informasjons-
sikkerhet 

3. Standarder, 
kodeverk og 
terminologi

4. Infrastruktur og 
felleskomponenter

5. Regelverk

Kritikalitet
1. Høy: Prosjektet 

kommer ikke 
videre

2. Middels: Kan 
håndteres av 
prosjektet med 
ekstra kostnad 

3. Lav: Håndteres av 
prosjektet 

Når må 
avhengighet være 

oppfylt?

Status
Grønn: under 

kontroll
Gul: usikker

Rød: uavklart

Prosjektet «Endring av standard for legemiddelinformasjon» fordi dataene 
bygger på disse standardene.

1,3,4 Høy I parallell med 
prosjektet.

Gul

NIKT prosjekt for forbedret legemiddelinformasjon fordi dette er 
mottaksprosjektet på sykehussiden.

1,3,4 Høy I parallell med 
prosjektet.

Gul

Helseplattformen, kurvesystemer, EPJ-systemer fordi dataene skal brukes 
der.

1,3,4 Høy I parallell med 
prosjektet.

Gul

Eventuelle kommentarer/utdypning:



Pasientsikkerhetsvarsler til 
innbygger og fastlege



Formål/overordnet mål for prosjektet/programmet:

Etablere en varslingsløsning som målrettet og spesifikt kan varsle pasienter og 
deres fastleger ved legemiddelrelaterte hendelser som de berøres av, og som kan 
sette pasientsikkerheten i fare. Norge kan trolig bli det første landet i verden som 
selektivt kan sende viktige pasientsikkerhetsvarsler direkte til berørte pasienter 
og deres respektive fastleger. Det kan realiseres gjennom videreutvikling av 
allerede etablerte tjenester: Kjernejournal, e-resept, helsenorge.no, Difis
kontaktregister og varsler fra Legemiddelverket.

ID Nasjonal e-helseportefølje 120

Ansvarlig virksomhet Legemiddelverket

Prosjekteier: Dag Jordbru

Prosjektleder: Aleksander

Prosjekt-/programinformasjon

Hvilke strategiske områder understøtter prosjektet/programmet og i hvor høy 
grad (Høy, Middels, Lav)

Digitalisering av arbeidsprosesser Høy

Bedre sammenheng i pasientforløp Høy

Bedre bruk av helsedata Middels

Helsehjelp på nye måter Middels

Felles grunnmur for digitale tjenester Middels

Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring Middels

Eventuell annen strategisk tilknytning/kommentarer:

Viktigste resultater/leveranser : Planlagt 
levert

Konseptfase 01.17

<mm.åå>

<mm.åå>

<mm.åå>

<mm.åå>

Prosjektets/programmets antatte sluttdato 2 år fra 
oppstart

Er prosjektet/programmet faset iht. Difi sin prosjektveiviser? Ja

Hvis ja, hvilken fase er prosjektet/programmet i per dato? Planlagt fullført

Konespt 01.17

Hvis nei, hva er årsaken til at dette ikke er relevant? Sett kryss

Prosjektet/programmet har flere leveranser som er i ulike faser <X>

Det er et utredningsprosjekt <X>

Det benyttes en annen prosjektmetodikk <X>

Eventuelle kommentarer:

Finansieringskilder i 2018 Beløp

Uavklart. 25 MNOK over 
2 år + 3,6 

MNOK i årlig 
drift

Sum finansiering

Eventuelle kommentarer:

Prosjekt-/programnavn: Pasientsikkerhetsvarsler til innbygger og fastlege

Hvordan styres prosjektet/programmet? Sett kun ett kryss

Leveransenes omfang og kvalitet er viktigst X

Prosjektet har en absolutt leveringsdato

Prosjektet har en fast budsjettramme 

Eventuelle kommentarer:



Gevinster, status, risiko og forutsetninger Prosjekt-/programnavn: <fra gjeldende styrende dokument>

Er gevinstansvarlig identifisert? Nei

Hvis ja, hvem er ansvarlig for gevinstrealisering?

Gevinstansvarlig virksomhet

Gevinstansvarlig

Hva er status på gevinstrealiseringsarbeidet i prosjektet?

Finnes det en prosjektbegrunnelse? Ja

Er gevinster identifisert? Ja

Finnes det en gevinstplan? Nei

Pågår det gevinstrealiseringsaktiviteter? Nei

Hvis gevinster er identifisert, hvilke kategorier gevinster er det og hvor viktige 
(Høy, Middels, Lav) er de for prosjektbegrunnelsen?

Nytte for innbygger ved bedre involvering/tidsbesparelse Høy

Økt kvalitet i helse- og omsorgstjenesten Høy

Effektivitet i helse- og omsorgstjenesten Middels

Direkte kostnadsbesparelser (NB! Ikke fra tidsbesparelser) Middels

Redusert risiko/kompleksitet for andre prosjekter Lav

Eventuelle kommentarer/utdypning:

FFO og LMI, samt flere har pekt på dette som et positivt tiltak.

Overordnet status for prosjekt/program: Gul

Årsak til gul eller rød status:

Uavklart finansiering.

Risiko i prosjekt/program: Gul

Angi de viktigste risikoområdene:

Juridiske problemstillinger for pasientvarsling.
Mange interessenter.
Retningslinjer for bruk.

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

Legemiddelverket, DIFI, Direktoratet for e-helse

Hvilke forutsetninger må oppfylles for
å kunne realisere gevinstene fra 
prosjektet/programmet?

Hvor kritisk
er disse

Når må de være 
oppfylt

Andre prosjekter må gjennomføres Lav

EPJ-utvikling, fastleger Høy I fase med 
prosjektet

EPJ-utvikling, kommune Lav

EPJ-utvikling, spesialist Lav

Videre utvikling av legemiddelfeltet Høy I fase med 
prosjektet

Organisasjonsutvikling, spesialist Lav

Organisasjonsutvikling, kommune Lav

Endringer hos fastlegene Middels I fase med 
prosjektet

Eventuelt andre forutsetninger eller kommentarer/utdypning:



Avhengigheter Prosjekt-/programnavn: <fra gjeldende styrende dokument>

Avhengigheter

Beskrivelse av avhengighetene prosjektet har til andre 
leveranser/prosjekter for å levere i henhold til styrende dokumenter

Eksempel: <Prosjektleveranse> er avhengig av  <leveranse> fra 
<prosjekt/linje> for å <begrunnelse>

Kategori avhengighet
1. Tjenester og 

applikasjoner
2. Personvern og 

informasjons-
sikkerhet 

3. Standarder, 
kodeverk og 
terminologi

4. Infrastruktur og 
felleskomponenter

5. Regelverk

Kritikalitet
1. Høy: Prosjektet 

kommer ikke 
videre

2. Middels: Kan 
håndteres av 
prosjektet med 
ekstra kostnad 

3. Lav: Håndteres av 
prosjektet 

Når må 
avhengighet være 

oppfylt?

Status
Grønn: under 

kontroll
Gul: usikker

Rød: uavklart

EPJ-systemer, Kjernejournal, helsenorge.no, Difis kontaktregister 1,2,4,5 Høy I fase med 
prosjektet

Gul

Eventuelle kommentarer/utdypning:



Endring av standard for 
legemiddelinformasjon



Formål/overordnet mål for prosjektet/programmet:

Legemiddelverket skal utnytte mulighetene for gjenbruk og deling av data som 
oppstår som følge av det europeiske SPOR-prosjektet. Dette innebærer
• forbedringer i interne systemer og databaser
• legemiddelinformasjon i FEST i henhold til internasjonale standarder (ISO 

IDMP), og med et tjenestegrensesnitt tilpasset brukere
Dette vil være til nytte for alle aktører som bruker legemiddelinformasjon (jf
behov i SAFEST), og vil legge til rette for gjenbruk av legemiddelinformasjon i 
mange sammenhenger.

ID Nasjonal e-helseportefølje 108

Ansvarlig virksomhet Statens Legemiddelverk

Prosjekteier: Helga Festøy, enhetsleder

Prosjektleder: Martha Schei Hynne/Tor-Arne Berg

Prosjekt-/programinformasjon

Hvilke strategiske områder understøtter prosjektet/programmet og i hvor høy 
grad (Høy, Middels, Lav)

Digitalisering av arbeidsprosesser Høy

Bedre sammenheng i pasientforløp Høy

Bedre bruk av helsedata Middels

Helsehjelp på nye måter Lav

Felles grunnmur for digitale tjenester Høy

Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring Lav

Eventuell annen strategisk tilknytning/kommentarer:

Viktigste resultater/leveranser : Planlagt 
levert

Nytt tjenestegrensesnitt for FEST (Avhenger av SAFEST-finansiering 
eller tilsvarende)

2019-2020

Nye informasjonselementer leveres i ny tjeneste. Trinnvis leveranse. 
Avhenger av leveranser fra europeisk hold (SPOR) og andre 
kilder/redaksjoner

2019-2022

<mm.åå>

<mm.åå>

Prosjektets/programmets antatte sluttdato 2022

Er prosjektet/programmet faset iht. Difi sin prosjektveiviser? Ja

Hvis ja, hvilken fase er prosjektet/programmet i per dato? Planlagt fullført

Konsept 06.18

Hvis nei, hva er årsaken til at dette ikke er relevant? Sett kryss

Prosjektet/programmet har flere leveranser som er i ulike faser <X>

Det er et utredningsprosjekt <X>

Det benyttes en annen prosjektmetodikk <X>

Eventuelle kommentarer:

Finansieringskilder i 2018 Beløp

Statens legemiddelverk 1,8

Sum finansiering 1,8

Eventuelle kommentarer:

Medfinansieringsordningen (Difi) er aktuell finansiering. Dette prosjektet vil også 
dra nytte av en eventuell SAFEST-finansiering.

Prosjekt-/programnavn: Endring av standard for legemiddelinformasjon

Hvordan styres prosjektet/programmet? Sett kun ett kryss

Leveransenes omfang og kvalitet er viktigst X

Prosjektet har en absolutt leveringsdato

Prosjektet har en fast budsjettramme 

Eventuelle kommentarer:



Gevinster, status, risiko og forutsetninger Prosjekt-/programnavn: Endring av standard for legemiddelinformasjon

Er gevinstansvarlig identifisert? Nei

Hvis ja, hvem er ansvarlig for gevinstrealisering?

Gevinstansvarlig virksomhet <virksomhet>

Gevinstansvarlig <navn/tittel>

Hva er status på gevinstrealiseringsarbeidet i prosjektet? 

Finnes det en prosjektbegrunnelse? Under arbeid

Er gevinster identifisert? Utarbeides i vår

Finnes det en gevinstplan? Utarbeides i vår

Pågår det gevinstrealiseringsaktiviteter? Nei

Hvis gevinster er identifisert, hvilke kategorier gevinster er det og hvor viktige 
(Høy, Middels, Lav) er de for prosjektbegrunnelsen?

Nytte for innbygger ved bedre involvering/tidsbesparelse <Høy/Middels/Lav>

Økt kvalitet i helse- og omsorgstjenesten <Høy/Middels/Lav>

Effektivitet i helse- og omsorgstjenesten <Høy/Middels/Lav>

Direkte kostnadsbesparelser (NB! Ikke fra tidsbesparelser) <Høy/Middels/Lav>

Redusert risiko/kompleksitet for andre prosjekter <Høy/Middels/Lav>

Eventuelle kommentarer/utdypning:

Overordnet status for prosjekt/program: Gul

Årsak til gul eller rød status:

Finansiering må avklares

Risiko i prosjekt/program: Gul

Angi de viktigste risikoområdene:

Manglende samarbeid mellom ulike aktører og interessenter, slik at det ikke blir 
enighet om hvordan den nye FEST-tjenesten skal være

At e-helse ikke gir føringer om bruk av nye standarder, slik at ulike aktører legger 
opp til forskjellig bruk av legemiddeldata. Dette vil gjøre det vanskeligere å oppnå 
gevinster knyttet til sammenheng i pasientforløp, digitalisering av 
arbeidsprosesser og bedre bruk av helsedata

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

Alle aktører som benytter legemiddelinformasjon og skal integreres med 
nasjonale løsninger (EIEJ, Helsedataplattformen)

Hvilke forutsetninger må oppfylles for
å kunne realisere gevinstene fra 
prosjektet/programmet?

Hvor kritisk
er disse

Når må de være 
oppfylt

Andre prosjekter må gjennomføres Høy <år>

EPJ-utvikling, fastleger Høy <år>

EPJ-utvikling, kommune Høy <år>

EPJ-utvikling, spesialist Høy <år>

Videre utvikling av legemiddelfeltet Lav <år>

Organisasjonsutvikling, spesialist Lav <år>

Organisasjonsutvikling, kommune Lav <år>

Endringer hos fastlegene Lav <år>

Eventuelt andre forutsetninger eller kommentarer/utdypning:

Gevinster fra prosjektet forutsetter nasjonal styring, dvs nasjonal føring om å 
bruke ny standard for legemiddelinformasjon (ny FEST). Se beskrivelse av 
risikoområde.



Avhengigheter Prosjekt-/programnavn: Endring av standard for legemiddelinformasjon

Avhengigheter

Beskrivelse av avhengighetene prosjektet har til andre 
leveranser/prosjekter for å levere i henhold til styrende dokumenter

Eksempel: <Prosjektleveranse> er avhengig av  <leveranse> fra 
<prosjekt/linje> for å <begrunnelse>

Kategori avhengighet
1. Tjenester og 

applikasjoner
2. Personvern og 

informasjons-
sikkerhet 

3. Standarder, 
kodeverk og 
terminologi

4. Infrastruktur og 
felleskomponenter

5. Regelverk

Kritikalitet
1. Høy: Prosjektet 

kommer ikke 
videre

2. Middels: Kan 
håndteres av 
prosjektet med 
ekstra kostnad 

3. Lav: Håndteres av 
prosjektet 

Når må 
avhengighet være 

oppfylt?

Status
Grønn: under 

kontroll
Gul: usikker

Rød: uavklart

Program for kodeverk og terminologi
Leverer beslutningsgrunnlag som Direktoratet for e-helse kan bruke til å gi 
føringer for bruk av standarder for legemiddelinformasjon 

Beslutningsgrunnlag kan også benyttes av pågående prosjekter som ønsker å 
innrette seg etter internasjonale standarder, men uten en føring fra 
Direktoratet for e-helse er det en fare for at ulike prosjekter velger ulike 
standarder

3 Middels 2020 Gul

SAFEST

SAFEST gjennomføringsprosjekt har felleskomponenter med dette 
prosjektet.

1, 3, 4 Høy 2018 Gul

<1/2/3/4/5> <Høy/Middels/Lav> <mm.åå> <Grønn/Gul/Rød>

<1/2/3/4/5> <Høy/Middels/Lav> <mm.åå> <Grønn/Gul/Rød>

Eventuelle kommentarer/utdypning:

Flere nasjonale prosjekter vil være avhengige av at Legemiddelverket leverer mer legemiddelinformasjon på andre format enn dagens FEST: Helseplattformen, EIEJ, 
DIFA; SAFEST. Dersom Legemiddelverket ikke leverer informasjonbehovene avdekket i SAFEST-prosjektet, vil for eksempel Helseplattformen måtte lage sin løsning 
basert på dagens FEST. Dette til ikke dekke Helseplattformen sine behov, og det vil føre til ekstra arbeid og kostnad dersom Helseplattformen må endres til å bruke ny 
FEST ved et senere tidspunkt.



Norsk Helsenett



Regional utvidelse av 
stamnettet



Formål/overordnet mål for prosjektet/programmet:

Formål: Strategi 2020: «Norsk Helsenett skal sikre og utvikle helsenettet slik at alle med rettigheter 
får tilgang til nødvendige helseopplysninger. Dette innebærer også nødvendig ytelse og kapasitet på 
underliggende teknologi». 
Overordnet mål for prosjektet / programmet: I pågående prosjektfase tilkobles stamnett til alle 
lokalsykehus. Den nye nettinfrastrukturen skal brukes for å realisere høytilgjengelige tjenester og 
høytilgjengelig samtrafikk mellom ulike deler av helsesektoren, og med internett.

57 57

Ansvarlig virksomhet Norsk Helsenett SF

Prosjekteier: Frode Johansen, Direktør Kunde- og Tjenesteforvaltning

Prosjektleder: Jan G Sølber

Prosjekt-/programinformasjon

Hvilke strategiske områder understøtter prosjektet/programmet og i hvor høy grad (Høy, 
Middels, Lav)

Digitalisering av arbeidsprosesser Lav

Bedre sammenheng i pasientforløp Lav

Bedre bruk av helsedata Lav

Helsehjelp på nye måter Lav

Felles grunnmur for digitale tjenester Høy

Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring Lav

Eventuell annen strategisk tilknytning/kommentarer:

Høytilgjengelighet er ett av seks strategiske mål i Norsk Helsenetts strategi frem til 2020 (Strategi 
2020).

Viktigste resultater/leveranser : Planlagt levert

• Stamnett for region Midt Q1-18 Q1 – 18

• Stamnett for region Vest Q3-18 Q3 – 18

Øvrige stamnettleveranser – løpende gjennom hele 2018 Løpende

<mm.åå>

<mm.åå>

Prosjektets/programmets antatte sluttdato Q4 2018

Er prosjektet/programmet faset iht. Difi sin prosjektveiviser? Ja

Hvis ja, hvilken fase er prosjektet/programmet i per dato? Planlagt fullført

Gjennomføring <11.18>

Hvis nei, hva er årsaken til at dette ikke er relevant? Sett kryss

Prosjektet/programmet har flere leveranser som er i ulike faser X

Det er et utredningsprosjekt

Det benyttes en annen prosjektmetodikk

Eventuelle kommentarer:

Finansieringskilder i 2018 Beløp

Norsk Helsenett 20,5 mill

Sum finansiering

Eventuelle kommentarer:

Prosjekt-/programnavn: Regional utvidelse av stamnettet

Hvordan styres prosjektet/programmet? Sett kun ett kryss

Leveransenes omfang og kvalitet er viktigst X

Prosjektet har en absolutt leveringsdato

Prosjektet har en fast budsjettramme 

Eventuelle kommentarer:



Gevinster, status, risiko og forutsetninger Prosjekt-/programnavn: Regional utvidelse av stamnettet

Er gevinstansvarlig identifisert? Ja

Hvis ja, hvem er ansvarlig for gevinstrealisering?

Gevinstansvarlig virksomhet Norsk Helsenett

Gevinstansvarlig Flere

Hva er status på gevinstrealiseringsarbeidet i prosjektet?

Finnes det en prosjektbegrunnelse? Ja

Er gevinster identifisert? Ja

Finnes det en gevinstplan? Ja

Pågår det gevinstrealiseringsaktiviteter? Ja

Hvis gevinster er identifisert, hvilke kategorier gevinster er det og hvor viktige (Høy, Middels, 
Lav) er de for prosjektbegrunnelsen?

Nytte for innbygger ved bedre involvering/tidsbesparelse

Økt kvalitet i helse- og omsorgstjenesten

Effektivitet i helse- og omsorgstjenesten

Direkte kostnadsbesparelser (NB! Ikke fra tidsbesparelser) Middels

Redusert risiko/kompleksitet for andre prosjekter 

Eventuelle kommentarer/utdypning:

Gevinster er knyttet til høytilgjengelighet.

Overordnet status for prosjekt/program: Gul

Årsak til gul eller rød status:

Forsinkelser i forhold til opprinnelig tidsplan.

Risiko i prosjekt/program: <Grønn/Gul/Rød>

Angi de viktigste risikoområdene:

1. Fare for forsinkelse fra underleverandører. Rød
2. Fare for ukjente diversitetsbrudd grunet manglende dokumentasjon. Rød
3. Bortfall av interne ressurser i NHN kan medføre tidsforsinkelse og manglende kvalitet i 

leveransene. Gul
4. Avvik fra krav til monitorering og kvalitetsmåling. Gul

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

Helseregionene.
Alle brukere av Helsenettet. Konsekvens gjennom økt kapasitet og tilgjengelighet.

Hvilke forutsetninger må oppfylles for
å kunne realisere gevinstene fra 
prosjektet/programmet?

Hvor kritisk
er disse

Når må de være 
oppfylt

Andre prosjekter må gjennomføres

EPJ-utvikling, fastleger

EPJ-utvikling, kommune

EPJ-utvikling, spesialist

Videre utvikling av legemiddelfeltet

Organisasjonsutvikling, spesialist

Organisasjonsutvikling, kommune

Endringer hos fastlegene

Eventuelt andre forutsetninger eller kommentarer/utdypning:



Avhengigheter Prosjekt-/programnavn: Regional utvidelse av stamnettet

Avhengigheter

Beskrivelse av avhengighetene prosjektet har til andre leveranser/prosjekter for å levere i 
henhold til styrende dokumenter

Eksempel: <Prosjektleveranse> er avhengig av  <leveranse> fra <prosjekt/linje> for å 
<begrunnelse>

Kategori avhengighet
1. Tjenester og 

applikasjoner
2. Personvern og 

informasjons-sikkerhet 
3. Standarder, kodeverk og 

terminologi
4. Infrastruktur og 

felleskomponenter
5. Regelverk

Kritikalitet
1. Høy: Prosjektet 

kommer ikke videre
2. Middels: Kan 

håndteres av 
prosjektet med ekstra 
kostnad 

3. Lav: Håndteres av 
prosjektet 

Når må avhengighet 
være oppfylt?

Status
Grønn: under kontroll

Gul: usikker
Rød: uavklart

<1/2/3/4/5> <Høy/Middels/Lav> <mm.åå> <Grønn/Gul/Rød>

<1/2/3/4/5> <Høy/Middels/Lav> <mm.åå> <Grønn/Gul/Rød>

<1/2/3/4/5> <Høy/Middels/Lav> <mm.åå> <Grønn/Gul/Rød>

<1/2/3/4/5> <Høy/Middels/Lav> <mm.åå> <Grønn/Gul/Rød>

Eventuelle kommentarer/utdypning:



KS / Kommune



Fødselsepikrise

Revidert per desember 2017



Formål/overordnet mål for prosjektet/programmet:

Forsvarlig oppfølging av nyfødte og foreldre fra helsestasjonstjenesten.
Etablere elektronisk meldingsutveksling som kanal for å formidle informasjon om 
fødsel, barn og mor fra fødeavdeling mv til helsestasjon

ID Nasjonal e-helseportefølje 64

Ansvarlig virksomhet KS

Prosjekteier: Line Richardsen, avdelingsdirektør

Prosjektleder: Grete Verløy

Prosjekt-/programinformasjon

Hvilke strategiske områder understøtter prosjektet/programmet og i hvor høy 
grad (Høy, Middels, Lav)

Digitalisering av arbeidsprosesser Middels

Bedre sammenheng i pasientforløp Høy

Bedre bruk av helsedata Lav

Helsehjelp på nye måter Lav

Felles grunnmur for digitale tjenester Lav

Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring Lav

Eventuell annen strategisk tilknytning/kommentarer:

Viktigste resultater/leveranser : Planlagt 
levert

Sending av fødselsepikrise for mor og fødselsepikrise for barn i 
epikrise-format fra alle fødeavdelinger til alle aktuelle helsestasjoner

12.18

Overføring av strukturert fødselsinformasjon fra helseforetak til 
relevant helsestasjon

12.22

<mm.åå>

<mm.åå>

<mm.åå>

Prosjektets/programmets antatte sluttdato 12.22

Er prosjektet/programmet faset iht. Difi sin prosjektveiviser? Nei

Hvis ja, hvilken fase er prosjektet/programmet i per dato? Planlagt fullført

<Ide/Konsept/Planlegging/Gjennomføring/Avslutte/Realisere> <mm.åå>

Hvis nei, hva er årsaken til at dette ikke er relevant? Sett kryss

Prosjektet/programmet har flere leveranser som er i ulike faser X

Det er et utredningsprosjekt

Det benyttes en annen prosjektmetodikk X

Eventuelle kommentarer:

Finansieringskilder i 2018 Beløp

Oslo kommune 0,16 mio

Stavanger kommune 0,14 mio

Sum finansiering 0,3 mio

Eventuelle kommentarer:

Prosjektet har pt ikke midler til å bestille ny funksjonalitet, men ønsker å bidra til 
at etablert funksjonalitet tas i bruk for å fremme formålet.

Prosjekt-/programnavn: Fødselsepikrise

Hvordan styres prosjektet/programmet? Sett kun ett kryss

Leveransenes omfang og kvalitet er viktigst X

Prosjektet har en absolutt leveringsdato

Prosjektet har en fast budsjettramme 

Eventuelle kommentarer:

Prosjektet mangler pt mandat og midler til omfattende aktivitet



Gevinster, status, risiko og forutsetninger Prosjekt-/programnavn: Fødselsepikrise

Er gevinstansvarlig identifisert? Nei

Hvis ja, hvem er ansvarlig for gevinstrealisering?

Gevinstansvarlig virksomhet Den enkelte kommune

Gevinstansvarlig rådmannen

Hva er status på gevinstrealiseringsarbeidet i prosjektet?

Finnes det en prosjektbegrunnelse? Ja

Er gevinster identifisert? Ja

Finnes det en gevinstplan? Nei

Pågår det gevinstrealiseringsaktiviteter? Nei

Hvis gevinster er identifisert, hvilke kategorier gevinster er det og hvor viktige 
(Høy, Middels, Lav) er de for prosjektbegrunnelsen?

Nytte for innbygger ved bedre involvering/tidsbesparelse Høy

Økt kvalitet i helse- og omsorgstjenesten Høy

Effektivitet i helse- og omsorgstjenesten Høy

Direkte kostnadsbesparelser (NB! Ikke fra tidsbesparelser) Middels

Redusert risiko/kompleksitet for andre prosjekter Lav

Eventuelle kommentarer/utdypning:

Kost/nytte-analyse viser størst samfunnsgevinst ved maskinell overføring av 
strukturert informasjon fra fødselen (fødselsepikrise) til helsestasjonen.

Overordnet status for prosjekt/program: Gul

Årsak til gul eller rød status:

Kommunene er avhengig av at helseforetakene vil sende fødselsepikrise. 
Nasjonal IKT satte i 2012 foten ned for å sende fødselsepikrisemeldingen. Siden 
sommeren 2016 har helseforetakene bidratt til en gradvis utbredelse av 
fødselsepikrise i epikrise-format, og helsestasjonssystemene tilpasses / er stort 
sett tilrettelagt for mottak av slike. En fullstendig løsning hvor informasjon som 
finnes strukturert i fødejournalsystemet overføres maskinelt til 
helsestasjonssystemet er pt ikke innen rekkevidde.

Risiko i prosjekt/program: Grønn

Angi de viktigste risikoområdene:

Grønn i forhold til mål om fødselsepikrise til helsestasjon i epikrise-format. 
Maskinell overføring av strukturert informasjon fra fødejournal til 
helsestasjonssystem vurderes. Dette ville gi størst samfunnsgevinst, men er 
urealistisk å få gjennomført i Midt-Norge før Helseplattformen er på plass. Også 
for de andre helseregionene virker en slik løsning et stykke fram i tid.

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

Nyfødte, nybakte foreldre, fødeavdelinger og helsestasjonstjeneste.

Hvilke forutsetninger må oppfylles for
å kunne realisere gevinstene fra 
prosjektet/programmet?

Hvor kritisk
er disse

Når må de være 
oppfylt

Andre prosjekter må gjennomføres Lav <år>

EPJ-utvikling, fastleger Lav <år>

EPJ-utvikling, kommune Middels <år>

EPJ-utvikling, spesialist Middels <år>

Videre utvikling av legemiddelfeltet Lav <år>

Organisasjonsutvikling, spesialist Høy 2018

Organisasjonsutvikling, kommune Middels 2018

Endringer hos fastlegene Lav <år>

Eventuelt andre forutsetninger eller kommentarer/utdypning:



Avhengigheter Prosjekt-/programnavn: Fødselsepikrise

Avhengigheter

Beskrivelse av avhengighetene prosjektet har til andre 
leveranser/prosjekter for å levere i henhold til styrende dokumenter

Eksempel: <Prosjektleveranse> er avhengig av  <leveranse> fra 
<prosjekt/linje> for å <begrunnelse>

Kategori avhengighet
1. Tjenester og 

applikasjoner
2. Personvern og 

informasjons-
sikkerhet 

3. Standarder, 
kodeverk og 
terminologi

4. Infrastruktur og 
felleskomponenter

5. Regelverk

Kritikalitet
1. Høy: Prosjektet 

kommer ikke 
videre

2. Middels: Kan 
håndteres av 
prosjektet med 
ekstra kostnad 

3. Lav: Håndteres av 
prosjektet 

Når må 
avhengighet være 

oppfylt?

Status
Grønn: under 

kontroll
Gul: usikker

Rød: uavklart

Rask tildeling av fødselsnummer 1 Middels 12.17 Grønn

Tjenestebasert adressering håndteres av helsestasjonssystemene 1 Høy 06.18 Gul

Helsestasjonssystemet identifiserer og formidler melding til aktuell 
helsestasjon på grunnlag av (mors) adresse

4 Middels 12.20 Rød

Helseforetakene deler strukturert informasjon fra fødejournalsystemet via 
api eller melding

4 Middels 12.20 Gul

Eventuelle kommentarer/utdypning:

I løpet av 2018 vil en vurdere om en form for informasjonsdeling kan være et supplement til elektronisk meldingsutveksling når det gjelder å formidle informasjon om 
fødsel til helsestasjonene.



DigiHelse

Revidert per desember 2017



Formål/overordnet mål for prosjektet/programmet:

Prosjektets overordnende mål er å etablere digitale innbyggertjenester knyttet til 
hjemmetjenester på en nasjonal plattform som kan benyttes av alle landets 
kommuner. I første leveranse utvikles det nå digitale tjenester for dialog mellom 
brukere/pårørende og ansatte i hjemmetjenesten, visning av avtaler med 
mulighet for å avbestille avtaler, samt varsling av gjennomførte besøk.

ID Nasjonal e-helseportefølje 84

Ansvarlig virksomhet Oslo kommune/KS

Prosjekteier: Kommunaldirektør Endre Sandvik, Oslo komm.

Prosjektleder: Merete Lassen, Direktoratet for e-helse

Prosjekt-/programinformasjon

Hvilke strategiske områder understøtter prosjektet/programmet og i hvor høy 
grad (Høy, Middels, Lav)

Digitalisering av arbeidsprosesser Høy (Innsatsomr 1.1)

Bedre sammenheng i pasientforløp Høy (Innsatsomr 2.1

Bedre bruk av helsedata Lav

Helsehjelp på nye måter Middels

Felles grunnmur for digitale tjenester Høy (Innsatsomr 5.2, 
5.3, 5.4)

Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring Middels

Eventuell annen strategisk tilknytning/kommentarer:

Viktigste resultater/leveranser : Planlagt 
levert

MP11 – Evaluering av pilot 02.18

MP12 – Tjenesteavtaler og prismodell etablert 03.18

MP13 – implementere endringer/erfaringer fra pilot 06.18

BP4 – Beslutning om overføring til linjen (KS) 06.18

BP5 – Prosjektet avsluttet og godkjent 09.18

Prosjektets/programmets antatte sluttdato 09.18

Er prosjektet/programmet faset iht. Difi sin prosjektveiviser? Ja

Hvis ja, hvilken fase er prosjektet/programmet i per dato? Planlagt fullført

Gjennomføring 06.18

Hvis nei, hva er årsaken til at dette ikke er relevant? Sett kryss

Prosjektet/programmet har flere leveranser som er i ulike faser 

Det er et utredningsprosjekt

Det benyttes en annen prosjektmetodikk

Eventuelle kommentarer:

Finansieringskilder i 2018 Beløp

Kommunene/Fylkesmannen 2,4 mill.kr.

Medfinansieringsordningen – Difi 5 mill.kr.

Sum finansiering 7,4 mill.kr.

Eventuelle kommentarer:

Prosjektet er finansiering fra mange kilder. Dette er hovedkildene for 
finansieringen i 2018.

Prosjekt-/programnavn: DigiHelse

Hvordan styres prosjektet/programmet? Sett kun ett kryss

Leveransenes omfang og kvalitet er viktigst

Prosjektet har en absolutt leveringsdato

Prosjektet har en fast budsjettramme x

Eventuelle kommentarer:

Prosjektet jobber kontinuerlig med finansieringen, søker ulike ordninger og 
leverer innenfor den til enhver tid gjeldende budsjettrammen



Gevinster, status, risiko og forutsetninger Prosjekt-/programnavn: DigiHelse

Er gevinstansvarlig identifisert? Ja

Hvis ja, hvem er ansvarlig for gevinstrealisering?Kommunene

Gevinstansvarlig virksomhet Kommunene

Gevinstansvarlig Ikke formelt utpekt

Hva er status på gevinstrealiseringsarbeidet i prosjektet?

Finnes det en prosjektbegrunnelse? Ja

Er gevinster identifisert? Ja

Finnes det en gevinstplan? Ja

Pågår det gevinstrealiseringsaktiviteter? I oppstartsfasen

Hvis gevinster er identifisert, hvilke kategorier gevinster er det og hvor viktige 
(Høy, Middels, Lav) er de for prosjektbegrunnelsen?

Nytte for innbygger ved bedre involvering/tidsbesparelse Høy

Økt kvalitet i helse- og omsorgstjenesten Middels

Effektivitet i helse- og omsorgstjenesten Høy

Direkte kostnadsbesparelser (NB! Ikke fra tidsbesparelser) Lav

Redusert risiko/kompleksitet for andre prosjekter Lav

Eventuelle kommentarer/utdypning:

Gevinstene er knyttet til bedre involvering og tidsbruk for innbyggerne. Større 
trygghet og oversikt er også viktige innbyggergevinster

For tjenesten er det gevinster knyttet til bedre oppfølging av brukerne og mer 
effektiv tidsbruk.

Overordnet status for prosjekt/program: Gul

Årsak til gul eller rød status:

Fremdriften knyttet til løsninger og pilotdrift er tilfredsstillende og grønn. Den 
gule rapporteringen skyldes at tjenesteavtaler og prismodell ikke er på plass. 

Risiko i prosjekt/program: Gul

Angi de viktigste risikoområdene:

Den viktigste risikoen er nå knyttet til at tjenesteavtaler og prismodell ikke er på 
plass

Noen andre risikopunkter:
- Risiko knyttet til å rekruttere innbyggere til bruk av løsningen
- Risiko knyttet til utvikling av de siste restleveransene i EPJ-løsningene

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

Innbyggere, ansatte og ledere i kommunene, Direktoratet for e-helse, NHN, EPJ-
leverandørene

Hvilke forutsetninger må oppfylles for
å kunne realisere gevinstene fra 
prosjektet/programmet?

Hvor kritisk
er disse

Når må de være 
oppfylt

Andre prosjekter må gjennomføres Lav -

EPJ-utvikling, fastleger Lav -

EPJ-utvikling, kommune Høy 2018

EPJ-utvikling, spesialist Lav -

Videre utvikling av legemiddelfeltet Lav -

Organisasjonsutvikling, spesialist Lav -

Organisasjonsutvikling, kommune Høy 2018, 

Endringer hos fastlegene Lav -

Eventuelt andre forutsetninger eller kommentarer/utdypning:



Avhengigheter Prosjekt-/programnavn: DigiHelse

Avhengigheter

Beskrivelse av avhengighetene prosjektet har til andre 
leveranser/prosjekter for å levere i henhold til styrende dokumenter

Eksempel: <Prosjektleveranse> er avhengig av  <leveranse> fra 
<prosjekt/linje> for å <begrunnelse>

Kategori avhengighet
1. Tjenester og 

applikasjoner
2. Personvern og 

informasjons-
sikkerhet 

3. Standarder, 
kodeverk og 
terminologi

4. Infrastruktur og 
felleskomponenter

5. Regelverk

Kritikalitet
1. Høy: Prosjektet 

kommer ikke 
videre

2. Middels: Kan 
håndteres av 
prosjektet med 
ekstra kostnad 

3. Lav: Håndteres av 
prosjektet 

Når må 
avhengighet være 

oppfylt?

Status
Grønn: under 

kontroll
Gul: usikker

Rød: uavklart

1. Avhengig ift. helsenorge.no knyttet til avklaring av løsning for manuelle 
fullmakter for å gi pårørende tilgang til løsningen

2 og 5 Middels 03.18 Gul

2. Avhengig av å få på plass tjenesteavtaler og prismodell mellom 
Direktoratet for e-helse og kommunene

1 og 4 Høy 03.18 Rødt

Eventuelle kommentarer/utdypning:

Avhengighet 1 – kritikalitet er knyttet til at utbredelse av løsning og gevinster forsinkes
Avhengighet 2 – kritikalitet er knyttet til at videre innføring av løsningen i nye kommuner blir forsinket




