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Kjøreplan

Side 2

Sak nr. Tittel Start Varighet Slutt
Sakseier/

presenterer

18/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning 10:00 00:05 10:05 Inga Nordberg 

19/18 Godkjenning av referat fra møtet 30.mai 2018 Godkjenning 10:05 00:05 10:10 Inga Nordberg 

20/18 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering 10:10 00:15 10:25 Karl Vestli/Inga Nordberg

NEO

Èn innbygger - èn journal

Tilleggsoppdrag

Utviklingstrekkrapport 2019

21/18 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2019-2022 Drøfting 10:25 00:45 11:10 Karl Vestli 

22/18 Nasjonal e-helseportefølje 2019 Tilslutning 11:10 00:40 11:50 Siv Ingebrigtsen

Lunsj 11:50 00:40 12:30

23/18 Nasjonal helse- og sykehusplan Orientering 12:30 00:30 13:00 Karl Vestli

24/18 Felles plan for EPJ i RHF-ene Orientering 13:00 00:15 13:15 Erik M. Hansen

25/18 Plan for utvikling av felles grunnmur
Drøfting/ 

tilslutning?
13:15 00:30 13:45 Inga Nordberg 

Pause 13:45 00:15 14:00

26/18 Veikart og planer for e-helsestandarder Orientering 14:00 00:20 14:20 Hans Løwe Larsen 

27/18 Orientering fra sektoren - KS sin styringsmodell Orientering 14:20 00:20 14:40 Line Richardsen

29/18 Plan for arbeid med veileder for tidligfaseplanlegging store IKT-prosjekt i RHFOrientering 14:40 00:20 15:00 Per Olav Skjesol

28/18 Eventuelt

NUIT - onsdag 21. nov 2018



Sak 18/18
Godkjenning av innkalling og dagsorden 

NUIT 21. november 2018
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Forslag til vedtak

NUIT godkjenner innkalling og dagsorden.



Sak 19/18
Godkjenning av referat fra 30. mai 2018

NUIT 21. november 2018
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Forslag til vedtak

NUIT godkjenner formelt referat fra møtet 30. mai 2018.



Sak 20/18
Orientering fra Direktoratet for e-helse

NUIT 21. november 2018



Orientering fra Direktoratet for e-helse

Én innbygger - én journal

1

2

Nasjonal tjenesteleverandør

Tilleggsoppdrag fra HOD 20183

Utviklingstrekkrapport 20194



31/8 

Rapport fra 

Direktoratet

26/2 

org. rapport

01.01.2020

TL 

etableres

Mulig tidlinje for videre arbeid med ny e-helse organisering
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NovAug Sep Okt Jan Feb Mar Apr Mai Jun AugDes Sep Okt Nov Des Jan

Oppdrag til e-

helse og NHN 

detaljere ny 

organisering

Finansieringsmodell: 

Høring (vår) + lovproposisjon 

(høst) vedr fakturert 

samfinansiering. 2021

Mars-

konferansen 

beskriver 

budsjettert 

samfinansiering 

2020?

Myndighetsrollen: Høring i april 

Lovproposisjon og behandling i 

Stortinget høst 2019



Orientering fra Direktoratet for e-helse

Én innbygger - én journal

1

2

Nasjonal tjenesteleverandør

Tilleggsoppdrag fra HOD 20183

Utviklingstrekkrapport 20194



Konseptvalg nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste –
overordnet status

 Prosjektets hovedaktivitet i høst er å understøtte ekstern 

kvalitetssikrer og orientere om anbefalingen

 Ekstern kvalitetssikring (KS1) pågår og KS1-rapport forventes 

klar innen desember 2018

 KVU og KS1-rapport vil være underlag for en ev. regjerings-

behandling av konseptvalg og videre arbeid

 Tidsplan og innretning for et ev. videre arbeid er til avklaring
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Orientering fra Direktoratet for e-helse

Én innbygger - én journal

1

2

Nasjonal tjenesteleverandør

Tilleggsoppdrag fra HOD 20183

Utviklingstrekkrapport 20194



e-konsultasjon (video, tekst og bilde) – Oppdrag Hdir og E-helse

Tilleggsoppdrag nr. 5/2018 HOD (E-helse): E-konsultasjon hos fastlege

Tilleggsoppdrag nr. 27/2018 HOD (Hdir): E-konsultasjon hos fastlege og legevakt

Direktoratet for e-helse skal utrede: 

 Tekniske muligheter for og konsekvenser av å innføre krav om at fastleger skal tilby e-konsultasjon (video, tekst, bilde)

Vurderingen skal inneholde: 

 Muligheter i det private leverandørmarkedet inkludert hvordan det kan legges til rette for at private leverandører skal 

kunne tilby sine tjenester i det offentlige tjenestetilbudet. 

 Hvordan markedsaktørenes løsninger kan realiseres på helsenorge.no

 I hvilken grad de tekniske løsningene også kan brukes i digital dialog mellom tjenesteytere

 Departementet ber i tillegg om at det gjøres en benchmarking av lignende løsninger i land det er naturlig å sammenligne 

seg med. 

 Økonomiske og administrative konsekvenser av de tekniske løsningene skal være vurdert. 

 Angis en tidsplan for når e-konsultasjon kan være innført i tjenesten. 

- Oppdraget utføres i tett samarbeid med Helsedirektoratet, Legeforeningen og Norsk Helsenett og andre relevante 

aktører
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Status medio november:  e-konsultasjon 

 Leveransen i rute til 01.12

 Tett samarbeid med Hdir (forsvarlighet)

 Sees i sammenheng med NHSP/Medisinsk Avstandsoppfølging

 Foreløpige «funn»:

 Positiv etterspørsel

 Tilgjengelig teknologi

 Varierende kunnskapsgrunnlag i sektor
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Diagnosekoder på antibiotikaresepter 

Direktoratet for e-helse skal utrede alternativene: 

 2. Diagnosekoden vedlegges resepten, men meldingsformatet for e-resept endres ikke 

 3. Meldingsformatet for e-resept endres og utvides med et eget felt for diagnosekode 

FHI skal utrede:

 1. Diagnosekoden sendes rett fra rekvirent til Reseptregisteret, ikke via resepten 

Vurderingen skal inneholde: 

o En overordnet oversikt over hvilke endringer som må gjøres i de elektroniske systemene hos de ulike aktørene (rekvirentenes elektroniske pasientjournaler, 

IKT-systemer hos apotekene og HELFO, e-resept, Reseptregisteret, FEST, kjernejournal mv.) og et grovt anslag på hva videre utredning og implementering 

vil koste. 

o En overordnet vurdering av risiko ved å gjennomføre tiltaket gjennom alternativ 2 eller 3, inkludert en vurdering av mulige konsekvenser for 

gjennomføringen av andre pågående e-helsetiltak, som pasientens legemiddelliste. 

o Et grovt anslag for når tiltaket tidligst kan være innført. 

Forutsetninger

o Tid og risiko knyttet til nødvendige juridiske endringer for å implementere tiltaket skal ikke medregnes

o Apotekansatte bør også kunne se diagnosekoden

- Helse- og omsorgsdepartementet ber om at de to etatene samarbeider tett om oppdragene og at Helsedirektoratet og Statens legemiddelverk trekkes med der 

dette er aktuelt. 

- Før svar på oppdraget sendes departementet skal styringsgruppen mot antibiotikaresistens i helse- og omsorgstjenesten ha fått muligheten til å uttale seg. 

- Departementet ber om å få oversendt svar på oppdraget innen 1. desember 2018. 
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Nyfødtscreeningen: Informasjon til barn og foreldre

Stortingets vedtak om varig lagring  nyfødtscreeningen medfører 

behov for informasjon og digital kommunikasjon med eksisterende og 

nye deltagere i nyfødtscreeningen



Behov for informasjon
og samtykkeadministrasjon

Engangsoppgave ifm. innføring av endring

 Informasjon til de foreldrene som har samtykket til lagring 
av blodprøve før den nye bestemmelsen trer i kraft. 
Informasjon om at lagringstiden er endret til ubegrenset 
og om retten til å trekke samtykket tilbake og kreve 
destruksjon av prøvene. Informasjonen skal gis senest ett 
år etter at loven er trådt i kraft.  

Løpende informasjonstiltak iht. endret lagringstid

 Informasjon til foreldrene om retten til å trekke samtykket 
tilbake og kreve destruksjon av blodprøven mellom ett og 
to år etter fødselen. 

 Informasjon til barnet og foreldrene om retten til å trekke 
samtykket tilbake og kreve destruksjon av prøvene det 
kalenderåret barnet fyller 16 år. 

Helse Sør-Øst RHF er ansvarlig for at nødvendige tiltak 
gjennomføres. E-helse har fått i oppgave å bistå Helse Sør-
Øst.
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Informasjon: Meldinger til innbygger Samtykke-administrasjon

Side 19

Mulig bruk av tjenester på Helsenorge



oppdrag juni 2018

1. De regionale helseforetakene har fått i oppdrag å realisere de fire prioriterte 

kravområdene knyttet til SAFEST, i tråd med tidligere utredning i regi av de regionale 

helseforetakene og Nasjonal IKT.

 Strekkode

 Ernæring

 Katalog virkestoffordinering

 Datakvalitet

2. E-helse: Enhetlig og strukturert legemiddelinformasjon(Tillegg til tildelingsbrev nr. 9 )

Direktoratet for e-helse, i samråd med de regionale helseforetakene, FHI, 

Helsedirektoratet, KS og Statens legemiddelverk, er bedt om å gjøre en overordnet 

vurdering av mulige tiltak for realisering av enhetlig og strukturert 

legemiddelinformasjon i den samlede helse- og omsorgstjenesten.
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Leveranser knyttet til enhetlig og strukturert 
legemiddelinformasjon  

Side 21

1) Overordnet oversikt over sektorens behov

2) Oversikt over relevante e-helsetiltak herunder 
terminologi og kodeverk 

3) En vurdering av behov for tekniske tilpasninger i de 
nasjonale e-helseløsninger

4) Beskrivelse av behovet for et sentralt 
forvaltningsregime  

5) Et forslag til videre prosess på området og hvordan 
en eventuell konseptvalg-utredning bør gjennomføres

6. Utredningen vil inngå som en del av 

beslutningsgrunnlaget for den videre prosessen 

for de resterende områdene i SAFEST og 

eventuelle oppfølgende oppdrag til aktørene. 

Frist for oppdraget er 15. november 2018

Prosjektmandat(er)



Orientering fra Direktoratet for e-helse

Én innbygger - én journal

1

2

Nasjonal tjenesteleverandør

Tilleggsoppdrag fra HOD 20183

Utviklingstrekkrapport 20194



Utviklingstrekkrapport 2019

Møte i NUIT 21.november



Beskrivelse og analyse av e-helseutviklingen

24

Publisert mars 2018 Publisere januar 2019

✓ Bygge felles faglig 

forståelse for 

digitalisering i 

sektor

✓ En referanseramme 

til bruk i planarbeid 

og strategiske 

beslutninger
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Forslag til vedtak

NUIT tar sakene til orientering.



Sak 21/18
Nasjonal handlingsplan for e-helse 2019-

2022 (versjon 0.8)

NUIT 21. november 2018



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

Møte i Prioriteringsutvalget (NUIT) 21.11.2018 – Sak 21/18



Bakgrunn for saken:

Nasjonal e-helse strategi - oppdatering av strategi og etablering av strategisk 

handlingsplan

I NUIT møtet 30. mai 2018 stilte utvalget seg bak anbefaling om:

1. Oppdatering av inneværende Nasjonal e-helsestrategi i henhold til tre sentrale perspektiver som til 

dels er fraværende, eller i liten grad beskrevet i strategien: innbygger, innovasjon og 

informasjonssikkerhet.

2. Etablering av en Nasjonal handlingsplan for e-helse bestående av innsatsområder som tar 

utgangpunkt i strategiens seks strategiske satsingsområder.

Side 28
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Overordnet visjon for helse og omsorg i Norge

Befolkningen skal ha gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester

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

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

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

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

Nasjonal e-helsestrategi 2017 - 2022

Nasjonal e-helseportefølje

Strategi

Handlingsplan

Portefølje



Følgende oppdateringer av strategidokumentet vil 
fremlegges Nasjonalt e-helsestyre

1. Teksten for følgende satsningsområder oppdateres i tråd med tilslutninger i Nasjonalt e-

helsestyre: 

a) Digitalisering av arbeidsprosesser oppdateres med tekst fra veikart EIEJ.

b) Bedre bruk av helsedata oppdateres med tekst fra Helsedataprogrammet.

c) Helsehjelp på nye måter oppdateres med fremheving av Innbygger, Innovasjon og Medisinsk 

avstandsoppfølging.  

d) Felles grunnmur for digitale tjenester oppdateres med tekst fra arbeid med plan.

2. Innsatsområdene i inneværende strategi beskrives i den felles nasjonale handlingsplanen.

Side 30

Digitalisering av 

arbeidsprosesser 

Bedre sammenheng 

i pasientforløp

Nasjonal styring av e-

helse og økt 

gjennomføringsevne

Felles grunnmur for 

digitale tjenester

Helsehjelp på nye 

måter

Bedre bruk av 

helsedata



5.1 Utvikle felles 

byggeklosser som legger til 

rette for enhetlig 

samhandling på tvers

1.1 Modernisere journal- og 

samhandlingsløsninger

1.2 Digitalisere 

legemiddelkjeden innenfor 

hver virksomhet

4.2 Stimulere til innovasjon

2.1 Sikre planlegging og 

kontinuitet i 

ansvarsoverganger

4.1 Mobilisere innbyggeren 

som ressurs

6.1 Skape en nasjonal 

leveransekraft

2.2 Dele oppdatert 

legemiddelopplysninger

3.1 Bedre behandling med 

bedre utnyttelse av helsedata

Digitalisering av 

arbeidsprosesser 

Bedre sammenheng 

i pasientforløp

Nasjonal styring av 

e-helse og økt 

gjennomføringsevne

Felles grunnmur for 

digitale tjenester

Helsehjelp på nye 

måter

Bedre bruk av 

helsedata

3.2 Bedre bruk av helsedata 

til sekundærformål

Nasjonal handlingsplan for e-helse består av 14 innsatsområder 
underlagt strategiens seks strategiske satsingsområder

4.3 Helsehjelp og omsorg på 

avstand

6.2 Styrke arbeidet med 

innføring og sikre at 

gevinster tas ut

5.2 Helhetlig og effektiv 

styring og forvaltning av 

byggeklossene i felles 

grunnmur
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6.3 Styrke arbeidet med 

beredskap, 

informasjonssikkerhet og 

personvern



Videre prosess for strategi og handlingsplan

Side 32

Nasjonale utvalg Nasjonale prosesser

Nasjonalt 

e-helsestyre

Prioriteringsutvalg

(NUIT)

Fagutvalg

(NUFA) 

Direktoratet for 

e-helse

HOD

Produktstyrer 

ARKITEKTURSTYRING

STRATEGIPROSESSEN

PORTEFØLJE-

STYRING

FORVALTNINGS-

STYRING
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Forslag til vedtak

Alternativ 1: 

Utvalget tilslutter seg handlingsplanen og ber om at innspill 

fremkommet i møtet innarbeides før videre behandling i Nasjonalt 

e-helsestyre. 

Alternativ 2: 

Utvalget tar handlingsplanen til orientering og ber om at innspill 

fremkommet i møtet innarbeides før videre behandling i Nasjonalt 

e-helsestyre.
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Forslag til vedtak

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

- Begrepet handlingsplan endres til strategisk plan

- NUIT presiserer at planen må vise prioritering mellom innsatsområdene for at 

den skal fungere som et tilstrekkelig verktøy for realisering av nasjonal e-

helsestrategi.

- Tydeliggjøre eksisterende prioriteringer som ligger i planen (det vil si initiativ som 

allerede er igangsatt).

- Gjøre tematiske og språklige justeringer i henhold til innspill gitt i møtet.

Referatføres:

Direktoratet kommer tilbake til NUIT i 2019 med en plan for hvordan strategisk plan 

kan bli en handlingsplan gjennom en tydelig prioriteringsprosess.



Sak 22/18
Nasjonal e-helseportefølje 2019

NUIT 21. november 2018



Agenda

▪ Orientere NUIT om status for pågående portefølje

▪ NUIT gir innspill til risiko og sentrale utfordringer

▪ NUIT stiller seg bak innstiling til Nasjonal e-helseportefølje 2019 

Forslag til vedtak

NUIT stiller seg bak innstillingen til Nasjonal e-helseportefølje 2019 
med de innspill som kom frem i møtet. Porteføljen legges frem for 
tilslutning i Nasjonalt e-helsestyre 6. desember



Orientere NUIT om status for pågående portefølje



Nasjonal e-helseportefølje består nå av 54 prosjekter og har et årsbudsjett på omtrent 
1 mrd.kr

Oktober 2018: 1112 mill.kr
Budsjettomfang per aktør

Januar 2018: 669 mill.kr
Budsjettomfang per aktør 

Porteføljens omfang har økt over 400 mill. siden  inngangen til 2018. 

I hovedsak grunnet prosjekter fra RHF-ene som er synliggjort i porteføljen.

Totalt: 669 mill.Totalt: 1112 mill.
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Strategisk tilknytning

Oktober 2018 
Omfang per strategisk område (mill.)

Januar 2018
Omfang per strategisk område (mill.)

Nå synliggjøres en større del av aktiviteten hos aktørene som understøtter nasjonal e-helsestrategi

Totalt: 669 mill.Totalt: 1112 mill.

448

282

135

88

141

18 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
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3 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



Sektoren må forberede seg på innføring 
og realisering i årene som kommer

PlanleggeKonsept Gjennomføre Avslutte Realisere

10 8 32 0 1

89% av prosjektene/programmene* er i planleggings- og gjennomføringsfasen.

*For program angis fasen hvor hovedtyngden av prosjektene er



Det mangler informasjon for å kunne vurdere porteføljens nytteverdi

5,5 
mrd.

?

Totalkostnader

2,9 
mrd.

?

Gevinster

408 
mill./år

?

Årlige forvaltnings-
kostnader

Det er størst modenhet på rapportering av 

totalkostnader, hvorav 2/3 av prosjektene har 

kvantifiserbare kostnader 

For gevinster og årlige forvaltningskostnader er det 

motsatt med omtrent 2/3 som ikke har oppgitt 

kvantifiserbare størrelser   

■ For å kunne vurdere samfunns-
økonomiske nytte trenger man 
informasjon om:

• Totalkostnad

• Årlig forvaltningskostnad

• Gevinster

• Levetid

■ Det mangler fortsatt mye 
informasjon for å kunne vurdere 
porteføljen samlet



Aktørenes gevinstmodenhet og fokus på gevinster

Gevinstmodenhet for prosjekter i plan- og 

gjennomføringsfasen
▪ Gevinstmodenhet

▪ prosjektbegrunnelse og gevinstplan er etablert

▪ gevinstansvarlig og gevinster er definert

▪ gevinstrealisering pågår

▪ Prosjekter som rapporterer over 100 mill. i gevinst:
• 163: Regional EPJ-Journalinnsyn

• 160: Digitalisering av legemiddelområdet*

• 149: Digital Førerrettsforvaltning

• 144: Regional kurve og medikasjon

• 141: Internettassistert behandling for angst og depresjon

• 123: DigiUNG

• 114: Digital Patologi (NIKT)

• 107: Helsedataprogrammet

Det er et potensiale for å følge opp porteføljens nytteverdi bedre 

Totalt: 40 Prosjekter i plan- og gjennomføringsfase

10 %

37 %
53 %

Lav

Medium

Høy



Mange avhengigheter må innfris for at prosjektene skal kunne levere

Fordeling av avhengigheter i kategorier

Totalt 95 Rapporterte avhengigheter

▪ Halvparten av avhengighetene er angitt med høy kritikalitet 

slik at prosjektet ikke kommer videre uten at avhengigheten 

innfris. 

▪ Cirka 40 % av avhengighetene er relatert til «Tjenester og 

applikasjoner», herunder leveranser fra EPJ-leverandører 

og nasjonale løsninger som f.eks. Helsenorge.

▪ I tillegg er det mye avhengigheter knyttet til grunnmur og 

felleskomponenter som f.eks. Sentral forskrivningsmodul.

▪ Flere prosjekter melder om avhengigheter til innføring av 

HelseID/eID

5 avhengigheter definert som kritiske med avklaringsfrist i 2018, har gul status. 

Manglende innfrielse av disse kritiske avhengigheter i 2018 kan forskyve leveranser fra 2018 til 2019.
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Kritiske forutsetninger for å realisere gevinster

Fordeling forutsetninger med høy kritikalitet

Totalt: 56 forutsetninger med høy kritikalitet

▪ 27 % av forutsetningene er knyttet til at andre 
prosjekter må gjennomføres

• For eksempel prosjekter som leverer grunnmur 
og prosjekter hvor full innføring ikke er del av 
omfang

▪ 45 % av de kritiske forutsetningene er knyttet til 
EPJ-utvikling

▪ 29 % av forutsetningene er knyttet til 
organisasjonsendringer
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Innføringsaktiviteter og EPJ-utvikling vil være sentralt for å kunne realisere gevinster fra prosjekter i porteføljen



Risiko for porteføljen vurderes tilfredsstillende i en 
sektor med høy kompleksitet

Risiko

▪ Viktigste årsak til medium risiko: 
• Sektor med høy kompleksitet, både 

organisatorisk og juridisk

• Begrensede virkemidler og må basere seg på 

andre aktørers samarbeid for gjennomføring

• Nødvendig forankringsarbeid med sektoren er 

tidkrevende og kostbart 

▪ Prosjektet som melder høy risiko har iverksatt 

tiltak og vurderes ikke å ha negativ påvirkning 

på porteføljen

Risikoprofilen for porteføljen er relativt uendret siden forrige rapportering 

Totalt: 54 prosjekter

9

41

1
3

Lav

Medium

Høy

Ikke oppgitt



Innspill til risiko og sentrale utfordringer

• HelseID

• EPJ-utvikling

• Innføring i sektoren



A. HelseID som tjeneste er etablert og 
driftes av NHN

B. Nasjonale e-helseløsninger klargjøres 
nå for HelseID, f.eks. elektronisk 
dødsmelding

C. Aktørene må planlegge og 
gjennomføre:

1) Utbredelse av eID (evt. m. PKI-kort)

2) Tilrettelegging for innlogging
med eID i lokale systemer

3) Implementere bruk av HelseID-
tjenesten i lokale systemer

HelseID gjør det mulig å forenkle bruken av nasjonal e-helseløsninger, men 
alle brukere trenger en eID med tilstrekkelig sikkerhetsnivå

Eksempler på eID: 

Buypass, Commfides, BankID



▪ EPJ-utvikling en kritisk forutsetning for å ta 

ut gevinster hos aktørene

Hva skal til for at leverandørmarkedet ikke forblir en flaskehals?

PAS/EPJ-
leverandører

DIPS (DIPS ASA)

Tieto (HIS 90)

DocuLive(Siemens)

CGM Allmen

Plenario(Infodo
c)

System X Pasientsky Promed

Digital 
sykmelding

E-resept

NPR

Kjernejournal

Utfordrere på PAS/EPJ (eks.)

CernerSystematic

Evry

Cambio

DXC (CSC)
Behandler-

krav-
meldinger

Nasjonale løsninger

Epic

Meditech

McKessonCosDoc (Acos AS)

Gerica (Tieto)

GBD (DIPS)

Profil (Visma)

PasientSky

Grunndata

Helsenorge

CSC

InterSystem
s
Tieto

Extensor up)

Arko

ASPIT

Pridok Fürst 

▪ Risiko for lav investeringsvilje 

hos aktørene og leverandørene i 

påvente av Felles journal for 

kommunal helse- og omsorgs-

tjeneste.

▪ Problemstillinger som bør 

adresseres:   
• Mangler koordinering og finansiering av 

EPJ-utvikling for de kommunale EPJ-

løsningene for å levere ønsket 

funksjonalitet på kort sikt 

• Hvordan kan Felles journal for kommunal 

helse- og omsorgstjeneste bli en mulighet 

for leverandørene?



■ Mange prosjekter i nasjonal e-helseportefølje vil treffe kommunene 

■ Innføringsaktivitet er normalt kommunenes ansvar

■ Oppfølging av innføring er i varierende grad i prosjektenes mandat

■ Figuren viser de viktigste innføringsaktivitetene: 

Porteføljens innvirkning på kommunene

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

MF helse InnføringUtprøving

Én innbygger – én journal: 
Helhetlig samhandling og 
felles journal for kommunal
helse- og omsorgstjeneste

KVU/KS1 Forprosjekt/KS2 Anskaffelse/forberede gjennomføring Tilpasninger/oppsett

Helseplattformen Anskaffelse 1. Innføring tentativt 2021Tilpasning/implementering

InnføringVelferdsteknologi

DigiHelse Innføring

Kjernejournal til PLO UtprøvingPlanlegging/utvikling Innføring

Digitalisering av legemiddel-
området 

Utprøving InnføringPlanlegging og utvikling



Tilslutning til Nasjonal e-helseportefølje 2019



Kun små endringer fra portefølje i 2018 til 2019-porteføljen:

Ett nytt prosjekt er innmeldt til 2019: 

▪ 157 Antibiotikastyring – indikasjonsbasert beslutningsstøtte og 

rapportering (Nasjonal IKT)

Tre prosjekter går ut av porteføljen i 2019:

▪ 57 Regional utvidelse av stamnettet (Norsk Helsenett)

▪ 58 eDÅR - Elektronisk innrapportering til Dødsårsaksregisteret  (FHI)

▪ 146 Ny e-helseorganisering NEO

Nasjonal e-helseportefølje 2019

Antall prosjekter:

Totalbudsjett 2019 (mill.):

52

1171

Budsjettomfang per aktør (mill.) 

Totalt: 1171 mill.

368

185

585

20

31 Direktoratet for e-
helse

Helsedirektoratet

RHF-ene/ Nasjonal
IKT

KS/kommunene

Folkehelseinstituttet

SLV



Aktørene vurderer prosjektene opp mot prioriterings-
kriterier og skal sikre finansiering

Prioriteringskriterier for nasjonal e-helseportefølje 

▪ Strategisk tilknytning, med størst vekting på 60 %

▪ Nytteverdi, med en vekting på 20 %

▪ Risiko, med en vekting på 20 %

Prosjektene legges i følgende prioriteringskategorier

Ett prosjekt i prioriteringskategori 4: 

120 Pasientsikkerhetsvarsler til innbygger og fastlege (SLV). 

Budsjett per prioriteringskategori

Totalt: 1171 mill.

311

848

0 13

Prioriteringskategori 1

Prioriteringskategori 2

Prioriteringskategori 3

Prioriteringskategori 4
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Prioritering Direktoratet for e-helse av utvalgte områder⎹
Legemiddelområdet, Felles journal for kommunal helse- og omsorgstjeneste og Grunnmur

Side 53

Ambisjonsnivå 1

Utsette alt utenom pilotering og innføring av multidose

Utsette forprosjekt til 2020, men følge opp funn fra 
ekstern kvalitetssikring (KS1)

Ambisjonsnivå 1

Modell for forvaltning av grunnmur 
Målarkitektur for datadeling

Krav og retningslinjer for dokumentdeling

Forberedelse av SNOMED CT

Ambisjonsnivå 1

Ambisjonsnivå 2

Pilotering og innføring av multidose

Liten aktivitet på PLL
Fokus på ferdigstilling av SFM ultimo 2019

Ambisjonsnivå 3

Pilotering og innføring av multidose

Ferdigstilling av SFM oktober 2019

Regional utprøving av PLL oktober 2019

Forankring av NKL hos aktørene

Ambisjonsnivå 2

Ferdigstille forprosjekt ultimo 2019 med gjennomføring 
av KS2 våren 2020 

Forankring hos aktørene

Ambisjonsnivå 3

Følge opp KS2 med mål om behandling i 
budsjettkonferansen august. 2019 

Ferdigstille forprosjekt mars 2019

Modell for forvaltning av grunnmur
Krav og retningslinjer for dokumentdeling 

Forberedelse av SNOMED CT

Ambisjonsnivå 2

Målarkitektur, krav og retningslinjer for datadeling
Bistand til innføring av Helse-ID

Arbeid med internasjonale standarder. 
SNOMED CT for spesialisthelsetjenesten

Modell for forvaltning av grunnmur, Krav og retningslinjer 
for dokumentdeling, Forberedelse av SNOMED CT

Ambisjonsnivå 3

Målarkitektur, krav og retningslinjer for datadeling
Bistand til innføring av Helse-ID

Arbeid med internasjonale standarder. 
SNOMED CT for spesialisthelsetjenesten

Grunndataløft, regelverksendringer, knutepunkt for 
datadeling /API-management m.m.

Utrede ICD11. SNOMED CT i DIPS Arena



Digitalisering 

av arbeids-

prosesser 

Bedre 

sammenheng 

i pasient-

forløp

Felles 

grunnmur for 

digitale 

tjenester

Bedre bruk 

av helsedata

Helsehjelp på 

nye måter

Én innbygger – Én journal, 
Helhetlig samhandling og 

felles journal for 
kommunal helse- og 

omsorgstjeneste
(30 mill.)

Legemiddelområdet
(48 mill.)

Kjernejournal –
Innsyn journal for 

helsepersonell på tvers
(7 mill.)

Digital dialog fastlege
(9 mill.)

EPJ-løftet 
(22 mill. øremerket)

Digital 
førerettsforvaltning 

(12,5 mill. øremerket)

Helsedataprogrammet
(122 mill. øremerket)

Velferdsteknologiskknutepunkt
som del av Helsedirektoratets 

program: Nasjonalt program for 
velferdsteknologi

MF Helse
(80 mill. øremerket)

Program Felles 
Infrastruktur og 

Arkitektur
(15 mill.)

Program for kodeverk 
og terminologi

(20 mill.)

Nasjonal e-helse-
monitor (3 mill.)

Direktoratet for e-helse sine prosjekter i 2019

Nasjonal 

styring av e-

helse og økt 

gjennom-

føring



Digitalisering 

av arbeids-

prosesser 

Bedre 

sammenheng 

i pasient-

forløp

Felles 

grunnmur for 

digitale 

tjenester

Bedre bruk 

av helsedata

Helsehjelp på 

nye måter

Selvbetjent helseaktør 
(14,9 mill.)

En vei inn 

Velg behandlingssted –
avtalespesialister 

(6,2 mill.) 

DIGI-UNG 

Pakkeforløp psykisk 
helse og rus 

Pilotprosjekt 
ParkinsonNet i Norge

(7 mill.)

Primærhelseteam 
(47,5 mill.)

Oppfølgingsteam
(10 mill.)

Generisk 
funksjonsvurderings-

verktøy for 
rehabilitering i 

spesialisthelsetjenesten 
(3,55 mill.)

GREP – NPR og KPR 

Nasjonalt program for 
velferdsteknologi

(87 mill.)

Internettassistert 
behandling for angst og 
depresjon i kommunen 

(9 mill.)

Helsedirektoratet sine prosjekter i 2019

Nasjonal 

styring av e-

helse og økt 

gjennom-

føring



Forslag til vedtak

NUIT stiller seg bak innstillingen til Nasjonal 
e-helseportefølje 2019 med de innspill som 
kom frem i møtet. 

Porteføljen legges frem for tilslutning i 
Nasjonalt e-helsestyre 6. desember

Budsjett 

2019

Prioriterings-

kategori 

2019

ID Prosjekt-/ programnavn Ansvarlig virksomhet
Prosjekteier/ 

Programeier
Fase Status

Budsjett 

2019 

(MNOK)

E-helse HDIR RHF NIKT
KS/kommu

ne
FHI NHN

Fastlege 

(takst-

forh.)

SLV Andre
Ikke 

oppgitt

1 121 En vei inn HDIR
Anne-Grete 

Skjellanger
Gjennomføring Grønn 0

2 51 Alle møter Helse Vest RHF Hilde Christiansen 0

2 81

Én innbygger – én journal: Helhetlig samhandling og 

felles journal for kommunal helse- og 

omsorgstjeneste

E-helse Christine Bergland Konsept Grønn 30 30

2 111 Helseplattformen Helse Midt-Norge RHF Helse Midt-Norge Gjennomføring Grønn 0

2 114 Digital patologi NIKT HF Lisbet Sviland Gjennomføring Gul 16,1 16,1

2 117 Selvbetjent helseaktør HDIR

Hans Martin 

Hovengen/Steinar 

Marthinsen

Planlegging Grønn 14,9 14,9

2 118 Innføring av digital patologi Helse Midt-Norge RHF Harald Aarset Gjennomføring Gul 7,5 7,5

2 119 HMN Lab Helse Midt-Norge RHF Gilda Opland Gjennomføring Grønn 120 120

2 142 Regionalt laboratoriestystem Helse Sør-Øst RHF Eli Stokke Rondeel Gjennomføring Gul 51 51

2 143 Medikamentell kreftbehandling Helse Sør-Øst RHF Eli Stokke Rondeel Gjennomføring Gul 18 18

2 145 DigiHelsestasjon Oslo Kommune Endre Sandvik Konsept Gul 0

2 161 Heliks Helse Vest RHF Herlof Nilsen Gjennomføring Gul 154 154

2 163 Regional EPJ Journalinnsyn Helse Sør-Øst RHF Eli Stokke Rondeel Gjennomføring Gul 66 66

2 164 Regional EPJ Modernisering Helse Sør-Øst RHF Eli Stokke Rondeel Planlegging Grønn 40 40

2 166 Legemiddelsamstemming Helse Nord RHF Gjennomføring 0

2 167 FRESK Helse Nord RHF Gjennomføring 0

2 102
Forbedre legemiddelinformasjon og FEST (tidligere 

SAFEST realisering)
NIKT HF Gisle Fauskander Gjennomføring Gul 0,72 0,72

4 120 Pasientsikkerhetsvarsler til innbygger og fastlege SLV Helga Festøy Konsept Rød 12,5 12,5

1 11 EPJ-løftet E-helse
Espen Hetty 

Carlsen
Gjennomføring Gul 21,9 18,9 3

2 3 Digital dialog fastlege E-helse Bodil Rabben Gjennomføring Gul 9 9

2 64 Fødselsepikrise til helsestasjon KS Line Richardsen Realisering Gul 0,2 0,2

2 83
DIS – Digitale innbyggertjenester for 

spesialisthelsetjenesten
NIKT HF Øyvind Nottveit Gjennomføring Grønn 20 20

2 122 Velg behandlingssted - avtalespesialister HDIR Steinar Mathisen Konsept Grønn 6,2 6,2

2 123 DIGI-UNG HDIR
Ellen Margrethe 

Carlsen
Konsept Gul 0

2 124 Pakkeforløp pysikisk helse og rus HDIR Mette Garvoll Gjennomføring Gul 0

2 128
Kjernejournal – Innsyn journal for helsepersonell på 

tvers
E-helse Hilde Lyngstad Gjennomføring Grønn 7 7

2 138 Oppfølgingsteam HDIR Kristin Mehre Gjennomføring Grønn 10 10

2 139 Primærhelseteam HDIR Kristin Mehre Gjennomføring Grønn 47,5 47,5

2 140 Pilotprosjekt ParkinsonNet i Norge HDIR Kristin Mehre Konsept Grønn 7 7

2 144 Regional kurve og medikasjon Helse Sør-Øst RHF Eli Stokke Rondeel Gjennomføring Gul 87 87

2 149 Digital Førerettsforvaltning E-helse Hilde Lyngstad Planlegging Grønn 12,5 2 1,5 9

2 160 Digitalisering av legemiddelområdet E-helse Hilde Lyngstad Gjennomføring Gul 48 48

2 162 AMK - Interregionalt Helse Vest RHF 0

2 165 Nasjonalt prosjekt Digihelse KS Line Richardsen Gjennomføring Grønn 2,1 2,1

2 168 Digitale pasienttjenester Helse Nord RHF Gjennomføring 0

1 107 Helsedataprogrammet E-helse Bodil Rabben Planlegging Gul 122 62 60

1 129 GREP - NPR og KPR HDIR Stein Olav Gystad Konsept Gul 0

2 60 Nasjonalt infeksjonsregister FHI Geir Bukholm Planlegging Gul 0,2 0,2

2 112 Nasjonal laboratoriedatabase FHI Geir Bukholm Gul 0

2 125
Generisk funksjonsvurderingsverktøy for 

rehabilitering i spesialisthelsetjenesten
HDIR Kristin Mehre Planlegging Grønn 3,55 3,55

2 137 Modernisering av Reseptregisteret FHI Marta Ebbing Konsept Grønn 0

1 5 Nasjonalt program for velferdsteknologi HDIR Kristin Mehre Gjennomføring Grønn 87 21 66

2 141
Internettassistert behandling for angst og depresjon i 

kommunen
HDIR

Per Mange 

Mikaelsen
Planlegging Gul 9 9

1 100

MF Helse - Felles samarbeidsprogram for 

modernisering av Folkeregister i helse- og 

omsorgssektoren

E-helse Norunn Elin Saure Gjennomføring Gul 80 80

2 21 Program for Felles infrastruktur og arkitektur (FIA) E-helse Inga Nordberg Gjennomføring Grønn 15 15

2 47 Program for kodeverk og terminologi E-helse Inga Nordberg Gjennomføring Grønn 20 20

2 101 Robust Mobilt Helsenett NIKT HF
Jon Mathisen 

(UNN)
Gjennomføring Grønn 4 4

2 132 PKI infrastrukturløsning Helse Midt-Norge RHF Frode Opsahl Gjennomføring Grønn 0

2 154 Felles klinisk kunnskapsgrunnlag NIKT HF Geir Tålloli HNRHF Konsept Rød 0,2 0,2

2 109
FEST for sykehus - strukturert legemiddelinformasjon 

for spesialisthelsetjenesten
SLV Helga Festøy Planlegging Gul 18,3 18,3

2 133 Nasjonal e-helsemonitor E-helse Jon Helge Andersen Gjennomføring Gul 3 3

1171

Kostnadsfordeling 2019

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



57

Forslag til vedtak

NUIT tilslutter seg definering av Nasjonal e-helseportefølje 2019 med de innspill 

som kom frem i møtet. Innstillingen legges frem for tilslutning i Nasjonalt e-

helsestyre 6. desember. 

NUIT stiller seg bak innstillingen til Nasjonal e-helseportefølje 2019 med 

følgende innspill:

- Legemiddelområdet må prioriteres høyt

- Det er ønsket høyere aktivitet på Grunnmursområdet

- Program Kodeverk og Terminologi må endre status til gul

- Modernisering av kommunal EPJ må prioriteres

- Det er behov for å jobbe videre med finansieringsmodeller og styringsmodell 

for å sikre større handlingsrom for reell prioritet og gjennomføringsevne

Innstillingen legges frem for tilslutning i Nasjonalt e-helsestyre 6. desember



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

avstandsoppfølging

NUIT 21. november 2018



59

Forslag til vedtak

NUIT tar saken til orientering. Innspillene som fremkommer i møtet 

tas med i videre arbeid med tilleggsoppdraget om medisinsk 

avstandsoppfølging. 



Norsk mal:Tekst med kulepunkter

Nasjonal helse- og sykehusplan skal være regjeringens operative 

redskap for å realisere en bærekraftig helsetjeneste



Norsk mal:Tekst med kulepunkter

Nasjonal helse- og sykehusplan: prosess

Planlegge
Utrede/ 
dialog

Skrive 
melding

Beslutte

Høst 2017 2018 Vår 2019 Høst 2019

Gjennomføre

2020 -

RHF

Etater

Kommune

Pasienter

Personell



Norsk mal:Tekst med kulepunkter

62

Regional 
Utviklingsplan 

X

Skal gi retning og ramme



Oppgaven: Hvordan realisere pasientens helsetjeneste på en 
bærekraftig måte?

Teknologisk utvikling innebærer at stadig flere tjenester kan ytes til pasientene utenfor 

sykehus og kommunal helsetjeneste

For mange pasienter vil dette gi et bedre tjenestetilbud samtidig som det kan bidra til en mer 

bærekraftig utvikling av helsetjenesten.



Oppdraget

Side 64

Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og Statens Legemiddelverk har fått i 

oppgave av HOD om å leverer en felles plan for å utrede og implementere 

nødvendige tilpasninger i nasjonale rammer og virkemidler for å muliggjøre økt 

bruk av medisinsk avstandsoppfølging. 

Faglig normering

Styring

Regulering
Finansiering

Kompetanse

Digital forutsetninger

Avtaler



Sentrale elementer fra oppdraget

Side 65

 Utgangspunktet for planen skal være tjenestenes konkrete behov og planer om å 

ta i bruk medisinsk avstandsoppfølging, både på kort sikt (2020-2023) og lang sikt 

(mot 2035). 

 Ta utgangspunkt i det arbeidet som gjøres i etatene i dag. Avstemme hva som 

allerede er ivaretatt av pågående arbeid, behov for nødvendige justeringer og  hvilke 

nye utredninger som må iverksettes.  

 Helhetlig perspektiv og ivareta behov for samhandling og faglig riktig 

oppgavedeling mellom sykehus og kommunal helse- og omsorgstjeneste, herunder 

fastlegene. 



Arbeidsprosess og forankring

 Helsedirektoratet har koordinerende funksjon for oppdraget og denne leveransen. 

 Koordinert arbeid mellom representanter fra Statens legemiddelverk, Direktoratet for 

e-helse, Helsedirektoratet og Helse Sør-Øst. 

 Helse Sør-Øst har koordinert arbeidet mellom RHFene. 

 Det er ført dialog med KS i sluttfasen av arbeidet. 

 Det har vært gjennomført dialog og avklaringer med Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap knyttet til elektromedisinsk utstyr. 

Side 66



Tidslinje for leveranser

Side 67

Okt

18

Nov

18

Des 

18

Jan 

19

Feb 

19

Mar

19

Apr 

19

Mai

19

Jun

19

Jul

19

Aug 

19

Sep

19

Okt

19

Nov 

19

Des

19

Status for 

utredningsarbeidet, 

ferdigstilte forslag 

og hvordan disse 

kan realiseres

NHSP 

publiseres 

(tentativt)

Plan for utredning

NHSP 

MulighetsanalyseMulighetsanalyseBehovsanalyse

Tilleggsoppdrag: 

Plan for utredning 

og implementering
Status for 

utredningsarbeidet

Innspill til NHSP

Utarbeide plan

Sluttrapport, og 

forslag til hvordan 

mål og tiltak i NHSP 

kan realiseres 

(prosjektforslag)

HOD ber om to ulike leveranser: 

 1.des.2018: Plan for utredning- og implementeringstiltak. Oppfølgingsmøte 10.des.

 Første kvartal 2019: Bidrag til NHSP: «Nærmere tidsfrist og innretning for dette avtales i dialog med HOD». 

Plan for utredning



Kunnskaps-

grunnlag
Kunnskaps-

grunnlag
Kunnskaps-

grunnlag
Kunnskaps-

grunnlag

Anbefaler 4 temaområder med utredningsløp ut 2019

Side 69

Kunnskaps-

grunnlag
Kunnskaps-

grunnlag
Kunnskaps-

grunnlag
Informasjons-

flyt og 

samhandling

Finansierings-

mekanismer
Effekter

Behovsanalyse Mulighetsanalyse Konsekvensvurderinger

• Kartlegging

• Kunnskapsoppsummering

• ROS analyse

• Analyse og forankringsarbeid

• Tekniske forutsetninger

• Juridisk veiledning

• Medisinsk utstyr

• Pasientens målinger med 

selvinnkjøpt utstyr

• Tilpasninger i betalings- og 

finansieringsmekanismer

• Mulighets- og 

konsekvensanalyse



Videre prosess

 Tilbakemeldinger avstemmes med Helsedirektoratet innen 27.november

 Leveranse til HOD innen 1.desember

 Oppfølgingsmøte i HOD 10.desember

Side 70



71

Forslag til vedtak

NUIT tar saken til orientering. Innspillene som fremkommer i møtet 

tas med i videre arbeid med tilleggsoppdraget om medisinsk 

avstandsoppfølging. 



75

Forslag til vedtak

NUIT tar saken til orientering. Innspillene som fremkommer i møtet 

tas med i videre arbeid med tilleggsoppdraget om medisinsk 

avstandsoppfølging. 
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Felles plan for EPJ i RHF-ene

NUIT 21. november 2018



Felles plan for neste generasjon PAS/EPJ – 2018 

Møte i NUIT
Direktoratet for e-helse, Skøyen, 21. november 2018

Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT



Foretaksmøtene i januar 2018 ba særlig Helse Sør Øst RHF, Helse 

Vest RHF og Helse Nord RHF om;

• «innan 1. oktober, å sørge for ein oppdatert felles plan for utviklinga 

av elektronisk pasientjournal (EPJ) og pasientadministrative system 

(PAS), medrekna ein felles plan for 

vidareutvikling av løysingane»

Oppdrag (2018)





Samarbeidet har gitt en rekke positive resultater; 
• Det er etablert et nettverk mellom de regionale programmene for kliniske 

løsninger for erfaringsutveksling og –deling. 

• Dialog med DIPS har bidratt til viktige resultat for selskapet. 

• DIPS har, etter betydelige forsinkelser, levert en versjon av DIPS Arena 

som dekker en stor del av våre funksjonsområder. 

Resultater



Tiltaket som gjennomføres i de 3 RHFene

er i en operativ gjennomføringsfase basert 

på allerede implementerte løsninger som 

skal gjennom et krevende 

generasjonsskifte og som skal integreres 

med en rekke andre kliniske løsninger i 

etablerte systemlandskap innenfor 

bærekraftige økonomiske  rammer.

Om planen



• Arbeidet med neste generasjon PAS/EPJ inngår i alle de 3 

RHF-ene i bredere digitaliseringsprogram som skal sørge for 

mer helhetlige kliniske løsninger. 

• De pågående regionale programmene viser at de 3 RHFene

har en betydelig gjennomføringskraft i realisering av 

regionale og lokale digitaliseringsinitiativ, og dermed bidra til 

den nasjonale digitaliseringen av helse- og omsorgssektoren. 

Regionale digitaliseringsprogram



HELIKS /ODA – DIPS Arena HELIKS /KULE – Meona

HELIKS /DMA og FERD – SECTRA Alle Møter/Imatis



Utvikling over tid

2004 2010 2020

Infrastruktur

Tung IKT

Lett IKT

Uten Infrastruktur – ingen «Tung IKT»!
Uten «Tung IKT» – ingen «Lett IKT»!





2018 høst 2019 vår 2019 høst 2020 vår

Felles plan for neste generasjon PAS/EPJ 

Helse Vest
Testing av Arena FOCA

Verifisering av 
omtankeområdene

Installere/teste ny versjon Arena
Planlegge/gjennomføre utrulling pilot FOCA

Planlegge/gjennomføre (pilot)/utrulling 
omtankeområdene

Oppstart pilot Arena FOCA  
februar  og april 

Planlegge/innføre pakkeforløp rus/psyk

Regional EPJ Journalinnsyn

Arena planfase

Helse Sør-Øst

Mulig innføring Fase 1BP

Elektronisk Kurve og medikasjon

Digitalt media arkiv – radiologi. Elektronisk kurve og medikasjon. 

Helse Nord

Planlegging DMA

Planleggingsfase  - Innføring DIPS Arena

Digitalt mediearkiv

Gjennomføringsfase – Innføring Elektronisk kurve og medikasjon

Gjennomføringsfase – DIPS Arena

Testing av nye versjoner

Innføring Selvinnsjekk og betaling/mobile løsninger

Planlegge/innføre pakkeforløp psyk/rus



De 3 regionale helseforetakene er av det syn at pasienter og 

helsepersonell forventer at følgende utfordringer løses på kort og 

mellomlang sikt; 

1) Pasientens legemiddelliste, dvs. det må finnes en nasjonale liste over 

legemiddel i bruk for hver pasient. 

2) En felles nasjonal løsning for kritisk informasjon basert på 

Kjernejournalen.

3) Deling av journalinformasjon på tvers av virksomheter.

4) Videreutvikling av helsenorge.no som en del pasientens helsetjeneste.

Kort og mellomlang sikt



De regionale initiativene forutsetter at dagens nasjonale

fellesløsninger (eResept, Kjernejournal, Velferdsteknologisk 

knutepunkt og www.helsenorge.no) videreutvikles for å bidra til 

bedret samhandling med andre aktører i helse- og 

omsorgstjenesten, jfr. «Nasjonal e-Helsestrategi 2017-2022» 

med tilhørende handlingsplan.

Nasjonale fellesløsninger



Utvikling av løsningskonsept i Helse Sør-Øst

En ekstra gjennomgang i forprosjektet førte til 
alternativ gjennomføringsstrategi med lavere 
kost, mindre usikkerhet og 
kortere gjennomføringstid. 

Vi prioriterer nå: 
• Regionalt journalinnsyn på tvers av databaser
• Åpne og sikre grensesnitt basert på standarder

Alternativ 1:  Konsolider først, moderniser etterpå

Alternativ 2: Moderniser først, konsolider etterpå



Regionalt journalinnsyn i Helse Sør-Øst



Videre muligheter for informasjonsdeling

• Ett eller flere registre (XDS-basert) gir 
funksjonell oversikt over journal-
informasjon, i første omgang 
dokumenter

• En visningstjeneste (XDS-basert) gir 
mulighet til å lese relevante 
dokumenter

• Funksjonell informasjonsdeling:
• mellom helseforetak i Helse Sør-Øst

• mellom regioner og andre virksomheter i 
spesialisthelsetjenesten

• mellom omsorgsnivåer

• mellom enheter i primærhelsetjenesten

• Tilgang for pasienten til egen journal og 
logg gjennom helsenorge.no

Innsyn for 
pasient via 

helsenorge.no

Journaldatabaser

Oversikt over 
journalelementer 
(dokumenter, evt 
også strukturerte 
data og prosesser)

Regionalt 
journalinnsyn for 
helseforetak HSØ

Nasjonalt 
journalinnsyn for 
fastleger og øvrig 

primærhelsetjeneste 

Nasjonalt journalinnsyn 
for helseforetak/regioner, 

private-ideelle og 
avtalespesialister



De regionale helseforetakene har vektlagt 
«grunnmursarbeidet» i Nasjonal eHelsestrategi

«Grunnmur»
• Innsatsområde #5.1: Bedre styring, tilrettelegging 

og oppfølgning av meldingsutveksling

• Innsatsområde #5.2: Tilrettelegge for identitets- og 
tilgangsstyring for personell og innbygger

• Innsatsområde #5.3: Tilrettelegge for å gjøre data 
og funksjoner tilgjengelig for andre applikasjoner og 
tjenester

• Innsatsområde #5.4: Tilrettelegge for høy 
tilgjengelighet ved bruk av mobile tjenester og 
enheter

• Innsatsområde #5.5: Tilrettelegge for moderne IKT-
løsninger ved å forberede innføring av nye 
helsefaglige kodeverk og standarder (inkl. SNOMED 
CT)

«Tjenester»
• Innsatsområde #2.1: Involvere innbygger i planlegging og gjennomføring av 

helsehjelp

• Innsatsområde #2.2: Sikre kontinuitet i ansvarsoverganger

• Innsatsområde #2.3: Dele oppdaterte legemiddelopplysninger gjennom hele 
pasientforløpet – på tvers av organisasjoner

• Innsatsområde #2.4: Dele viktige helseopplysninger i den akuttmedisinske 
kjeden

• Innsatsområde #3.1: Forenkle innrapportering og uthenting av data fra 
helseregistre

• Innsatsområde #4.1: Legge til rette for raskere spredning og innovasjon av 
velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenesten

• Ny kommunal løsning

• Helseplattformen

• Samt ulike regionale tjenester i relasjonen pasient – sykehus.

Forutsetning for -



• De 3 RHF-ene legger fortsatt til grunn at gjennomføringen 

baseres på høy grad av informasjonsdeling og 

erfaringsutveksling.  

• Programstyrene og styringsgruppene har bred 

representasjon fra helseforetakene, herunder med klinisk

personell.

• Samarbeidsformen har ledet til bruk av begrepet 

hovedsamarbeidspart.

Gjennomføring



Takk for oppmerksomheten!
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Forslag til vedtak

NUIT tar saken til orientering.
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Plan for videre utvikling av felles grunnmur

Direktoratet for e-helse skal

«Innen 1. oktober levere plan for utvikling av 
felles grunnmur. Arbeidet med planen skal sørge 
for at tema av nasjonal karakter fra arbeidet med 
Helseplattformen og øvrig arbeid med én 
innbygger – én journal følges opp»

-Tildelingsbrev nr. 1 for 2018

Helsedataprogrammet

Felles plan 

RHF
Samhandlings-

behov i sektor

FELLES GRUNNMUR FOR DIGITALE TJENESTER



Tidslinjen med innspillsrunder

Side 101

Innspillsrunde 1:

NUFA, NUIT, DNLF, NSF og 

internt

• uke 35 - 37

Innspillsrunde 2:

NUFA, NUIT, DNLF, NSF, 

Abelia

• uke 43 - 45

Kartlegging av 

realiseringsbehov

Presenteres  

e-helsestyre (6. des)

0.6 0.8 1.0

HOD

• Oversende HOD 

31.12.18

0.7 0.9Versjonsnr <0.4

Én til én møter med 

aktører

Oppfølging 

og 

revidering

NUIT

E-helse LM

18.12.18
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Aktører som har gitt innspill

Side 103

Aktører



Aktører som har gitt innspill

Side 104

Aktører

• Innføring / bredding av grunnmur må vektlegges og problematiseres mer i rapporten. 

• Norsk helsenett stiller gjerne til ytterligere dialog med dere for å bidra til at dette blir en plan som får den 

oppmerksomheten den fortjener.

• Viktig å få frem to perspektiver: Tiltak som skal understøtte det fremtidige målet (HP, EIEJ, etc) og mer kortsiktige 

tiltak som understøtter transisjon

• Formålet med rapporten må tydeligere frem

• Veldig mange milepæler klumper seg i slutten av 2020 og 2021. Milepælene beskriver stort sett aktiviteter sentralt for 

å tilrettelegge for nye tjenester, og ikke innføring i virksomhetene. Dette må presiseres (…)

• Må unngå dobbeltelling av effekter som også tas inn i andre vurderinger

• Det blir ikke synliggjort hvordan planen skal gjennomføres, dvs. hvordan grunnmuren skal styres og koordineres. Det 

blir for sent å komme med en styringsmodell i 2020.

• Dokumentet er betydelig forbedret siden 0.6 versjonen. Dokumentet gir en god beskrivelse av mulige 

grunnmurskomponenter. Samtidig er det fremdeles en del uklarhet i hva grunnmuren skal være og hvordan den 

tenkes forvaltet. 

Eksempler på innspill
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Nasjonal strategi for e-helse 2017-2022

Visjonen for 

Én innbygger – én journal 

1. Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang 

til pasient- og brukeropplysninger

2. Innbyggerne skal ha tilgang på enkle og sikre 

digitale tjenester

3. Data skal være tilgjengelig for 

kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring 

og forskning
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Felles grunnmur for digitale tjenester

Side 107

Byggeklossene kan ha forskjellige 

eiere, men er underlagt felles 

styrings- og forvaltningsmodell

STYRING OG 

FORVALTNING

FORMÅL

Grunnmuren løser 

felles behov

ANVENDELSE

Grunnmuren legger til rette for effektiv og sikker 

elektronisk samhandling i helse- og omsorgssektoren
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Gi innbyggere og helsepersonell godt grunnlag for gode 

beslutninger

© Copyright Johnér Bildbyrå AB 

… at nødvendig informasjon er tilgjengelig for 
helsepersonell med tjenstlige behov



Behov for grunnmur

 70% av den nasjonale porteføljen 

rapporterer avhengigheter til grunnmur

E-helsestrategien: 

 Felles behov krever felles løsninger 

 Grunnmur er en forutsetning for de 

strategiske områdene

Side 110



Side 111

→ Nasjonale standarder
→ Nasjonale profiler
→ Internasjonale standarder

→ Meldingsplattformen
→ Grunndataplattformen
→ HelseID (ny)
→ Kodeverk- og 

terminologiserver (ny)

→ Personvernkomponent
→ Felles dokumentoversikt 

(kandidat)
→ Knutepunkt for datadeling 

(kandidat)

Felleskomponenter Felles infrastruktur

E-helsestandarder

Felles grunnmur består av byggeklosser som danner grunnlaget for 
informasjonsutveksling

→ Helsenettet

Felles grunndata
→ Personer og personell
→ Virksomheter
→ Adressekatalog

Kodeverk og terminologi
→ SNOMED CT
→ Helsefaglige kodeverk

Arkitektur

*Arkitekturmodell fra prosjekt Målbilde og veikart, under arbeid

Felles krav og retningslinjer

→ Arkitekturprinsipper
→ Arkitekturrammeverk
→ Målbilder og veikart
→ Veiledere

→ Retningslinjer for 
implementering

→ Begrepskatalog
→ Arkitekturbibliotek
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Felles grunnmur skal gi betydelig raskere, sikrere og mer enhetlig digitalisering av helse- og 

omsorgssektoren og tilrettelegge for enkel og sikker samhandling på tvers av 
forvaltningsnivåene.

Mer effektiv og 
helhetlig 
samhandling

Økt 
gjennomføringsevne, 
raskere digitalisering 

Styrket 
informasjonssikkerhet 
og personvern

Økt innovasjon og 
næringsutvikling

Felles forvaltning 
og utvikling av 
grunnmuren

Enkel og sikker 
tilgang på felles 
grunndata med 
høy kvalitet

Felles 
standardisert 
terminologi med 
støttetjenester

En plattform som 
muliggjør 
innovasjon og 
næringsutvikling 
gjennom tilgang 
til felles grunnmur

Dagens 
samhandling er 
styrket på 
prioriterte 
områder

Dokumentdeling 
er etablert som 
standardisert 
samhandlings-
form

Datadeling er 
etablert som 
standardisert 
samhandlings-
form

1 2 3 4 5 6 7



Nyttevirkninger av felles grunnmur for digitale tjenester 



Nyttevirkninger – resultat av diskusjon i NUFA

Nyttevirkning Styrke* 

Reduserte investeringskostnader Stor positiv konsekvens (2,8)

Reduserte driftskostnader Stor positiv konsekvens (2,9)

Mer effektiv samhandling Meget stor positiv konsekvens (3,7)

Økt konkurranse Stor positiv konsekvens (2,7)

Økt tillit Meget stor positiv konsekvens (3,2)

Økt sikkerhet og kontroll Meget stor positiv konsekvens (3,9)

Økt tilgjengelighet og bedre beslutningsgrunnlag Stor positiv konsekvens (3,0)

Økt kvalitet Stor positiv konsekvens (3,0)

Økt gjennomføringsevne Meget stor positiv konsekvens (3,3)

Økt innovasjon Meget stor positiv konsekvens (3,2)

Side 116

* Angitt på en skala fra Ubetydelig/ingen konsekvens (0) til Meget stor positiv konsekvens (4)
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Plan for grunnmur oppsummert

 Felles grunnmur består av kodeverk og terminologi, felles grunndata, felleskomponenter, 
felles krav og retningslinjer og felles infrastruktur. Dette er byggeklosser som løser felles 
behov én gang

 Byggeklosser i grunnmuren vil ses i sammenheng med tverrsektorielle, nasjonale 
byggeklosser, som er utenfor grunnmuren

 Det er behov for en felles forvaltning og utvikling av Grunnmuren for å sikre strategisk og 
helhetlig prioritering av tiltak på tvers av byggeklossene. Arbeidet må ha god forankring i 
sektoren.

 I plan for Felles grunnmur for digitale tjenester er det samlet tiltak som understøtter felles 
behov i pågående initiativ som Helseplattformen, Felles plan for EPJ/PAS, 
Helsedataprogrammet og Pasientens legemiddelliste. Tiltakene kan realiseres gjennom 
prosjekter prioritert i nasjonal styringsmodell
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Hvordan skal planen brukes videre

Planen for Felles grunnmur 

 Forklarer behovet for en Felles grunnmur og hvilken nytte denne kan ha

 Tydeliggjør innholdet i en Felles grunnmur

 Gir en samlet oversikt over tiltak man i dag ser behov for med kostestimater for utvikling og 

forvaltning

 Skal brukes som et verktøy av Direktoratet og i nasjonal arkitekturstyring for å sikre at den 

videre utviklingen av Felles grunnmur understøtter resultatmålene effektivt

 Vil bli revidert årlig slik at nye felles behov vurderes og strategiske beslutninger gjenspeiles 

Tiltakene kan realiseres gjennom ulike prosjekter/program som forankres gjennom nasjonal 

styringsmodell. Planen peker på nødvendige oppgaver som må finne årlig finansiering
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Forslag til vedtak

NUIT tar saken til etterretning og ber Direktoratet for e-helse ta med innspill 

framkommet i møtet i det videre arbeidet. 

NUIT stiller seg bak behovet for Felles grunnmur og støtter at planen brukes som et 

verktøy i nasjonal arkitekturstyring for videre prioritering og utvikling
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Formål med veikartet

Side 122

Planmessig forutsigbarhet

Grunnlag for prioritering

Del av felles grunnmur



Elektronisk samhandling

Side 123



Felles 

grunndata
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Mer effektiv og 
helhetlig 
samhandling

Dagens 
samhandling er 
styrket på 
prioriterte 
områder

Dokumentdeling 
er en standardisert 
samhandlings-
form

Datadeling er en 
standardisert 
samhandlings-
form

2 3 4

Kodeverk og 

terminologi

Felles-

komponenter
Felles 

infrastruktur

Felles krav og 

retningslinjer

Tiltakene i veikart og 

planer for e-

helsestandarder 

inngår i Felles 

grunnmur for digitale 

tjenester



Styringsgrunnlag

Side 125

Veiledende 
informasjon

Gir råd innen spesifikke 
områder basert på beste 
praksis fra flere 
virksomheter

Retningsgivende 
informasjon

Beskriver nasjonale 
myndigheters oppfatning av 
hva som er god praksis 
innenfor et område

Anbefalte 
standarder

Standarder anbefalt av 
offentlig myndighet, med 
intensjon om at de skal bli 
obligatoriske

Obligatoriske 
standarder

Standarder som er

hjemlet i forskrift 

Dette er bindende normer

Normerende dokumenter 



Veikart for e-helsestandarder 2018-2022

Side 126

1. Innføre og forvalte fastsatte meldingsstandarder

2. Etablere e-helsestandarder for nye samhandlingsmodeller



Identifisere 
behov

Utrede Spesifisere
Utprøve og 

evaluere
Planlegge 
innføring

Innføre Vedlikeholde

PLO PLO 2.0 PLO 1.6
PLO 1.5

PLO 1.6 

Henvisning Henvisning 2.0
Henvisning 1.1

Henvisning 1.0

Fødselsepikrise Fødselsepikrise 1.3

Dialogmelding 

Helsefaglig dialog 

1.1

Status på henvisning 

1.1

Forespørsel og 

svar på forespørsel 1.0

Tilbakemelding om feil i 

mottatt melding 1.0

Epikrise Epikrise 1.2
Epikrise 1.1

Epikrise 1.2

Rekvisisjon 

Rekvirering av 

medisinske tjenester 

1.6

Rekvirering av 

medisinske tjenester 1.6

Rekvirering av 

medisinske tjenester 1.5

Svarrapport

Svarrapportering av 

medisinske tjenester 

1.4

Svarrapportering av 

medisinske tjenester 1.3

Svarrapportering av 

medisinske tjenester 1.4

Applikasjons-

kvittering

Applikasjonskvitt. 1.0 

Applikasjonskvitt. 1.1

Tjenestebasert 

adressering
Del 3 Del 1 og 2

Standarder

Meldingsstandarder 2018



Identifisere 
behov

Utrede Spesifisere
Utprøve og 

evaluere
Planlegge 
innføring

Innføre Vedlikeholde

PLO PLO 1.6 

Henvisning
Henvisning ny tilstand 2.0 
Viderehenvisning 2.0

Fødselsepikrise 

Dialogmelding 

Helsefaglig dialog 1.1

Status på henvisning 1.1

Tilbakemelding om feil i 

mottatt melding 1.0

Epikrise Epikrise 1.2

Rekvisisjon 
Rekvirering av medisinske 

tjenester 1.6

Svarrapport
Svarrapportering av 

medisinske tjenester 1.4

Applikasjons-

kvittering
Applikasjonskvitt. v1.1

Tjenestebasert 

adressering
Del 1, 2 og 3

Standarder
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Meldingsstandarder 2020

Nye behov innenfor meldingsutveksling løses 

gjennom eksisterende standarder

Obligatoriske 
standarder



E-helsestandarder for nye samhandlingsmodeller

Side 129

Tilrettelegge for 

enhetlig innføring

Utrede og velge 

standarder

Etablere nye  e-

helsestandarder

Utarbeide grunnleggende krav 

til standarder for datadeling og 

dokumentdeling

Utrede og anbefale standarder 

for alle  samhandlingsmodeller

Utrede og anbefale standarder 

for funksjonelle bruksområder

Utarbeide planer og etablere e-

helsestandarder for alle 

samhandlingsmodeller

Etablere prosesser og verktøy 

som del av forvaltningen

Veiledende 
informasjon

Retningsgivende 
informasjon

Anbefalte 
standarder

Obligatoriske 
standarder
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2019 2020 2021 2022

Innføre fastsatte meldingsstandarder Forvalte eksisterende meldingsstandarder

Utarbeide grunnleggende krav til standarder for datadeling og dokumentdeling

Tjenestebasert 

adressering

Henvisning 2.0

Status på 

henvisning

Helsefaglig 

dialog Planlegge og gjennomføre vedlikehold av eksisterende standarder.

Utrede og anbefale standarder for alle samhandlingsmodeller

Utrede og anbefale standarder for funksjonelle bruksområder

Basis-profiler 

for FHIR

Utarbeide planer og etablere e-helsestandarder for alle samhandlingsmodeller

Veiledere og 

beste praksis

Kommunika-

sjonsplan

Revidere IHE 

XDS-profil

Fagmiljø for 

FHIR

Anbefale bruk av internasjonale 

standarder for datadeling

Utrede bruk av internasjonale 

standarder for dokumentdeling

Utrede bruk av internasjonale 

standarder for meldingsutveksling

Utrede bruk av internasjonale standarder for funksjonelle bruksområder basert 

på et helhetlig arkitekturmessig perspektiv 

Utarbeide planer for nye e-

helsestandarder basert på 

internasjonale standarder

Utrede epikrise for 

datadeling og 

dokumentdeling

Utvikle og innføre nødvendige e-

helsestandarder for alle 

samhandlingsmodeller

Rådgi prosjekter og programmer 

som skal utvikle og innføre e-

helsestandarder

Etablere prosesser og verktøy som del av forvaltningen

Oppdatere forvaltningsmodell 

til å dekke dokumentdeling 

og datadeling

Utvikle metode og prosess 

for kvalitetssikring og 

høringer av profiler

Utrede publisering av 

profiler og 

implementasjonsguider

Delta i internasjonalt arbeid med 

standarder



ISO TC/215 – helseinformatikk

Side 131

Patient registry
HISA – Arkitektur

(grunnmur)

ContSys

begrepsmodell

Patient Summary

Term binding
IDMP

legemiddel

Velferdsteknologi
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CEN 

EN 17269

FprCEN/TS 

17288



Norsk kontekst 

 Behov for oppdatert FHIR profil til Kjernejournal

 Behov for bruk av SNOMED i Kjernejournal

 Elementer i Pasient Summary vil gjenbrukes for nye funksjonelle 

standardiseringssett (EU – prosjektet: EHR Exchange format)

Side 135



Avd. standardiseringAvd. kodeverk

Pågående aktivitet hos Kjernejournal

Side 136

Kjernejournal 

CEN 17269 FprCEN/TS 17288



Standardisering

Side 137

Kjernejournal 

Internasjonal

standardisering

CEN 17269 FprCEN/TS 17288
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Potensielle kandidater:

 Legemidler

 Epikrise

 Labrapport

 Medisinske bilder/bilderapport

EU – EHR Exchange format

Utveksling av 
EPJ informasjon

Nye standarder for utveksling 
av EPJ informasjon



Prosjekter (eksempler)

Faggrupper/communities og

internasjonale standardiseringsprosjekter

Side 139

Komité 
(SN/K120)

Virksomheter/leverandører 

HL7 FHIR 

community

JIC

Patient Summary

SNOMED

Advisory Group

IHE national

deployment

committee

Faggruppe

OpenEHR
EU

EHRxF

Internasjonale 

bransjestandardiseringsorganisasjoner

OpenEHRHL7 Int.IHE member SNOMED Int.
General Assembly

SNOMED dental
SNOMED 

Prosedyrekodeverk 

for patologi

Dokumentdeling

IHE
SPOR

(IDMP)

SNOMED 

Clinical ref. group

SNOMED

Advisory Group

NasjonaltInternasjonalt

http://www.jointinitiativecouncil.org/registry/standards.set.patient.summary.asp
http://www.jointinitiativecouncil.org/registry/standards.set.patient.summary.asp
https://www.snomed.org/our-organization/governance-and-advisory
https://www.snomed.org/our-organization/governance-and-advisory
https://www.ihe.net/ihe_worldwide/
https://www.covingtondigitalhealth.com/2018/05/summary-of-the-european-commissions-ehealth-strategy/
https://www.covingtondigitalhealth.com/2018/05/summary-of-the-european-commissions-ehealth-strategy/
https://ehelse.no/Documents/Helsefaglig kodeverk/Foresp%C3%B8rsel om innspill - Prosedyrekodeverk for patologi.pdf
https://legemiddelverket.no/andre-temaer/spor
https://www.snomed.org/our-customers/clinicians
https://www.snomed.org/our-organization/governance-and-advisory
https://www.snomed.org/our-organization/governance-and-advisory


Forslag til vedtak

Side 142

• NUIT ber om at innspill fremkommet i møtet tas med i det videre arbeidet med 

Veikart og planer for e-helsestandarder
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Forslag til vedtak

NUIT ber om at innspill fremkommet i møtet tas med i det videre 

arbeidet med Veikart og planer for e-helsestandarder. 



Sak 27/18
Orientering fra sektoren – KS sin 
styringsmodell på digitalisering

NUIT 21. november 2018



Samordning og samstyring av digitalisering i 
kommunesektoren

NUIT 21.11.18
KS ved Line Richardsen og Heidi Slagsvold



http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwib7fLRgsvZAhXDDCwKHSpSAeMQjRx6BAgAEAY&url=http://news.mit.edu/2014/new-robotic-system-detects-leaks-in-pipes-0619&psig=AOvVaw10Tjnz9S-8-dd107DXO4vo&ust=1519990125123873
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiigqONlsvZAhXE1ywKHdbpA90QjRx6BAgAEAY&url=https://www.lunner.kommune.no/velferdsteknologi.408403.no.html&psig=AOvVaw3tcOzDKkgBcfH-tPa_0BBr&ust=1519995299115253


Felles strategi – felles satsingsområder 



Foto: Oslo kommune / Sturlason

Samordning i kommunal sektor



Nasjonal styring, finansiering og prioritering 
- kommunale fellesløsninger



KommIT-rådet

• Strategisk lederkompetanse

• 11 medlemmer

• Møtes 8-9 ganger i året

• Strategisk råd for KS’ ledelse

• Interessepolitisk arbeid og samordning / koordinering 

av utviklingsarbeidet 

• Anbefalinger DigiFin-prosjekter



Digitaliseringsutvalget og fagrådene

Digitaliseringutvalget

• Eksperter på IKT 

• 5 medlemmer

• Møter 2. hver uke

• Saksforberedende organ til KommIT og 
viktig i samordningen og utviklingsarbeidet
i kommunesektoren

Fagrådene

• Fagkompetanse på arkitektur og informasjonssikkerhet 
og personvern

• 7 og 9 medlemmer

• Møtes 1 gang i måneden og ved behov

• Anbefaler til DU og til ulike utviklingsprosjekter



FIKS–plattformen 
Digital samordning i kommunal sektor

Innbygger og virksomheter

Nasjonale løsningskomponenter

Nasjonale registerkomponenter

Nasjonale 

fellesløsninger

Statlige integrasjonsplattformer

Leverandører
-Produkt

-Tjenester

Sektorielle løsninger

Statlige

Kommunale

Fylkeskommunale

……..
Sakarkivsystem

Kommune/Fylkeskommune

Fagsystem

Nasjonale løsningskomponenter

Nasjonale registerkomponenter

Nasjonale 

fellesløsninger

Statlige integrasjonsplattformer

FIKS-Plattformen

Plattform

• Digitale tjenester til innbyggere og næringsliv

• Samhandling med andre plattformer 

• Underliggende applikasjoner og IT-systemer

• Kobling til IoT

• Analyse mm



DigiFin
85% av 

innbyggerne

70% av 
kommunene



Ordningen ble etablert i 2018…. Og bærer allerede frukter!

• Tre prosjekter innstilt til støtte:

– DigiHelse

– DigiSos

– MinSide

• Flere prosjekter «i kjømda»



Samstyring og samordning i utviklingsarbeidet e-helse

• Styringsmodell 

• KS styrket eget arbeid

• Nettside

• Nyhetsbrev

• KS styringsstruktur mer 
involvert

• Etablert en faggruppe



KS Faggruppe e-helse

• Gjenspeile en bred erfaring, kompetanse og 
totalt inneha oversikt på e-helseområdet 

• 25 medlemmer

• Møtes 4 ganger i året

• Innspill i arbeidet på e-helse og bidrar i arbeidet 
med avklaring av prioriterte behov for utvikling 
av EPJ. 



Regionale bølgekrafteverk



Klyngetanken

• Kompetanse i felles sekretariat

• Porteføljestyring 

• Fordeling av piloter 

• Deling og skalering

• Kompetansebygging

• Nettverk på ledelse, fag og IKT
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Forslag til vedtak

NUIT tar saken til orientering. 



Sak 29/18
Plan for arbeid med veileder for 

tidligfaseplanlegging av store IKT-
prosjekter i RHF 

NUIT 21. november 2018



Utarbeidelse av veileder for 
tidligfaseplanlegging av  IKT-prosjekter

NUIT 21. november 2019

Per Olav Skjesol, Eieravdelingen HMN



Bakgrunn

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



Målsetting

• Veileder for tidligfaseplanlegging av IKT-prosjekter i helseforetakene inkl mal for 
oppsett av Konseptrapport skal være klar for godkjenning av Helse- og 
omsorgsdepartementet innen 30. november 2018

• Veilederen skal:
• Beskrive en generisk fasedelt gjennomføringsprosess for IKT-prosjekter i Helseforetak
• Beskrive planprosessen for IKT-prosjekter
• Beskrive prosesser for involvering av og koordinering med Direktoratet for e-helse og andre 

relevante aktører i helse- og omsorgssektoren
• Beskrive prosesser for samhandling med kommuner og Kommunenes Sentralforbund (KS) 

for prosjekter som direkte angår kommunene.
• Definere sentrale beslutningspunkter underveis i gjennomføringsprosessen, herunder 

kriterier knyttet til ulike beslutningspunkt
• Angi krav til ekstern kvalitetssikring av konsept, planer og kostnadsestimater
• Gjennom en standardisert mal for Konseptrapport angi hva slags informasjon som skal inngå 

i dokumentasjonen som fremsende HOD og skal ligge til grunn for beslutning om 
lånefinansiering



Organisering og roller

Styringsgruppe

Prosjektleder 
(HMN)

Prosjektgruppe

Rolle i 
styringsgruppe

Navn Representerer

Leder Nils Kvernmo, Eierdirektør Helse Midt-Norge RHF

Medlem Tore Robertsen, Eierdirektør Helse Sør-Øst RHF

Medlem Ivar Eriksen, Eierdirektør Helse Vest RHF

Medlem Hild Rolandsen, Eierdirektør Helse Nord RHF

Tillitsvalgt Toril Østvold Felles for alle RHF

Rolle i 
prosjektgruppe

Rolle Representerer

Leder Per Olav Skjesol Helse Midt-Norge

Medlemmer Lars Magnussen, Anne Trine Kjeldstad  Helse Midt-Norge

Medlemmer Trine Skalmerud Sørbo, Inger Marie 
Finborud, Steinar K. Gjøvik

Helse Sørøst

Medlemmer Johnny Heggestad, Terje Marthinussen Helse Vest

Medlemmer Anne Berit Sund, Bjørn Nilsen

Medlem Ørjan Stange Bye NIKT

Observatør Helga Daae HOD

Tillitsvalgt Toril Østvold Felles for alle RHF



Tidligfasen



Hovedleveranser per fase



Idefasen

• Formål idéfasen

• Innhold i idéfasen



Konseptfasen

• Mandat for konseptfasen

• Innhold i konseptfasen
• Behovsanalyse 
• Interessentanalyse
• Målbeskrivelse
• Juridisk vurdering
• Forvaltning
• Overordnet kravdokument
• Alternativanalysen
• Sammenstilling og anbefaling

• Ekstern kvalitetssikring

• Beslutninger ved enden av konseptfasen (BP2)

• Oppbygging av konseptrapport

• Faseplan for planleggingsfasen
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Forslag til vedtak

NUIT tar saken til orientering. 
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Eventuelt
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