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Kjøreplan

Onsdag 30. mai 2018

Sak nr. Tittel Start Varighet Slutt Legges frem av

9/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning 10:00 00:05 10:05 Christine Bergland

10/18 Godkjenning av referat fra møtet 14.februar 2018 Godkjenning 10:05 00:05 10:10 Christine Bergland

11/18 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering 10:10 00:20 10:30 Karl Vestli

12/18 Etablering av nasjonal tjenesteleverandør Orientering 10:30 00:20 10:50 Karl Vestli/Jon Helge Andersen

13/18 Strategi 2022 – Norsk Helsenett Orientering 10:50 00:20 11:10 Henrik Barstad

14/18 Strategisk innretning for grunnmur Tilslutning 11:10 00:40 11:50 Vidar Mikkelsen/Helge Bjertnæs

Lunsj 11:50 00:25 12:15

15/18 Strategiprosess: Strategisk gap-analyse og føringer for revisjonsfasen Drøfting 12:15 01:15 13:30 Irene Olaussen

Pause 13:30 00:10 13:40

16/18 Nasjonal e-helseportefølje Drøfting 13:40 01:15 14:55 Inga Nordberg

17/18 Eventuelt 14:55 00:05 15:00 Christine Bergland



Sak 9/18
Godkjenning av innkalling og dagsorden, 

NUIT 30. mai 2018



Forslag til vedtak

NUIT godkjenner innkalling og dagsorden.



Sak 10/18
Godkjenning av referat fra 14. februar 2018

NUIT 30. mai 2018



Forslag til vedtak

NUIT godkjenner formelt referat fra møtet 14. februar 2018.



Sak 11/18
Orientering fra Direktoratet for e-helse

NUIT 30. mai 2018



Orientering fra Direktoratet for e-helse

IKT-forskriften

1

2

Én innbygger – én journal 

3 Stortingsmelding om helsenæringen

4 Velferdsteknologisk knutepunkt

5 Modernisering av Folkeregisteret



Nasjonalt e-helsestyre ga i møte 24.4.2018 sin tilslutning til at konseptene 
1, 4, 5 og 7 videreføres til alternativanalysen

Fortsette som i dag 

(0-alternativet)

Videreføre 

virksomhetenes 

selvstendige ansvar. 

Kompenserende 

løsninger for bedre 

samhandling mellom 

virksomhetene.

(K1)

Nasjonal rammeavtale 

med obligatorisk krav 

til innføring i den 

enkelte virksomhet

(K4)

Nasjonal løsning. 

Frivillig for private med 

avtale

(K5)

Nasjonal løsning

(K7)

Behov og politiske mål 

oppfylles ikke
Lav måloppfyllelse Medium måloppfyllelse Høy måloppfyllelse



Orientering fra Direktoratet for e-helse

IKT-forskriften

1

2

Én innbygger – én journal 

3 Stortingsmelding om helsenæringen

4 Velferdsteknologisk knutepunkt

5 Modernisering av Folkeregisteret



5 anbefalinger i rapporten  

IKT-organisering i helse- og 

omsorgssektoren

knyttet til 

Bærekraftig finansiering av 

nasjonale e-helsetiltak må 

sikres

Felles grunnmur for digitale 

tjenester må etableres

Juridiske virkemidler bør 

utvikles og tas i bruk

Nasjonale fagmyndigheter 

må styrkes

Nasjonal styringsmodell bør 

videreutvikles

Økt gjennomføringsevne 

gjennom nasjonal styring av e-helse

https://ehelse.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/12/Rapport - IKT-organisering i helse- og omsorgssektoren.pdf


Bruk av juridiske virkemidler

 Direktoratet har gitt et overordnet bilde av behovene for sterkere virkemidler både på kort og lang 
sikt, knyttet til områdene: 
 Nasjonal styringsmodell for e-helse 

 Felles grunnmur for digitale tjenester 

 Nasjonal e-helseplattformer og tjenester 

 Utviklingen må skje trinnvis etter hvert som tiltakene konsekvensutredes

 Direktoratet vektlegger et fortsatt godt samarbeide med og gode forankringsprosesser i sektoren

 Andre virkemidler som f.eks. finansiering bør vurderes i tillegg til de juridiske, for å  understøtter 
gjennomføring av en regulering



Orientering fra Direktoratet for e-helse

IKT-forskriften

1

2

Én innbygger – én journal 

3 Stortingsmelding om helsenæringen

4 Velferdsteknologisk knutepunkt

5 Modernisering av Folkeregisteret



Ny St. Meld om Helsenæringen

 Ny stortingsmelding skrives i et samarbeid mellom NFD og HOD

 Direktoratets hovedbudskap i sine innspill 15.05:

 Realiserering av nasjonale strategier og mål

 Tydelig avklaring av et fremtidige samspill

 Marked skapes med innovasjonsmetodikk som verktøy

 Forutsetninger og premisser for vekst må identifiseres, tydeliggjøres og  understøttes



Forutsetninger og muligheter

Organisatoriske

Kunnskap og 

kompetanse

Finansielle og 

politiske

Personvern og 

informasjons-

sikkerhet

Bærekraftig 

leverandørmarked

Teknologiske 

muligheter

Operasjonalisering 

og tydeliggjøring av 

samarbeid i 

økosystem

Riktige leveranser effektivt 

Forretnings- og 

finansieringsmodeller

Innebygget i 

løsninger

Det nye norske 

fortrinn?

Sikre skalerbarhet og 

globalt potensiale

Nasjonale 

løsninger/tungvekts IT

og disruptive

teknologier

Innovasjon som 

verktøy og metodikk

Styrer, tilrettelegger 

og er pådriver for 

gode e-

helseløsninger. 

Helsepolitiske/samfunnsøkonomiske 

mål

Skape marked 

for 

helsenæringen

Direktoratet for e-

helse fremmer 

sektorens behov



Orientering fra Direktoratet for e-helse

IKT-forskriften

1

2

Én innbygger – én journal 

3 Stortingsmelding om helsenæringen

4 Velferdsteknologisk knutepunkt

5 Modernisering av Folkeregisteret



Status

• Hendelser fra 330 mottakere av medisineringsstøtte 

i Oslo kommune overføres nå til kommunens EPJ 

via knutepunktet:  
• Journalnotater som helsepersonell har notert i 

forbindelse med varsler og hendelser knyttet til 

tjenesten medisineringsstøtte

• Meldinger om at tjenestemottaker har tatt medisinen 

sin 

• Det arbeides videre med utprøving med flere 

kommuner og deres velferdsteknologiløsninger og 

EPJer



Videre arbeid

Side 

19

PoC/

Realiseringsstrategi

Utprøving

Utredning

2017 2018 2019

Videre utprøving?

Realisering 



Orientering fra Direktoratet for e-helse

IKT-forskriften

1

2

Én innbygger – én journal 

3 Stortingsmelding om helsenæringen

4 Velferdsteknologisk knutepunkt

5 Modernisering av Folkeregisteret



KonsumentMelding om fødsel

«Eksisterende elektroniske løsning 
oppgraderes for tildeling av 

fødselsnummer fra modernisert 
folkeregister»

Felles samarbeidsprogram for modernisering av folkeregisteret i helse og omsorgssektoren

Melding om dødsfall

«Tilrettelegger enhetlig 
informasjonsgrunnlag 

tilpasset sektorens behov for 
tilgjengelighet til 

folkeregisterinformasjon»

«Fra 3-lags papirskjema til elektronisk 
løsning som også omfatter melding 

om dødsårsak»

Modernisering av Folkeregister



Forslag til vedtak

NUIT tar sakene til orientering.



Sak 12/18
Etablering av nasjonal tjenesteleverandør

NUIT 30. mai 2018



Nasjonal tjenesteleverandør-prosjektet ble presentert i 
NUIT 18 februar



Nasjonalt e-helsestyre den 24 april

Direktoratet for e-helse og NHN har 
med bakgrunn i dette 28. mai 
anbefalt følgende for HOD:

Nasjonalt e-helsestyre pekte på:

Finansiering og samstyring

> Utredning og involvering av 
sektor trenger mer tid enn det er 
lagt opp til 

Etablere tjenesteleverandør for e-
helse med utg.pkt i NHN og som ses 
i sammenheng med andre 
tjenesteleverandører fra andre 
sektorer

> Støttes!

Steg 1: 

> Etablere en tjenesteleverandør 

med dagens finansierings- og 

styringsmodeller 1. jan 2019

Steg 2: 

> Videre arbeid med nye styrings-

og finansieringsmodeller til 2020 

slik at det blir tilstrekkelig tid til 

forankring på tvers i sektoren. 



Målet er styrket gjennomføringsevne for digitalisering!

…steg 1 er den første 
brikken….

…steg 2 er helt 
nødvendig….



Hva innebærer steg 1 av endringer?

Organisering og selskapsform

Portefølje / oppgaver /ansvar

Finansiering

Styringsmodell

▪ Org. nr til Norsk Helsenett (virksomhetsoverdragelse)

▪ Ca 200 årsverk fra Direktoratet flyttes over (samtidig)

▪ Statsforetak, eierstyring av HOD

▪ Styresammensetning endres i henhold til ny selskapssituasjon

Nytt styre må så raskt som mulig tilpasse ledelse og organisering 

Nytt navn på virksomheten bør vurderes for det fremtidige selskapet.

Uendret

▪ Videreføre dagens portefølje i NHN

▪ Anskaffelser, utvikling, forvaltning og drift av nasjonale e-

helseløsninger

▪ Eieransvaret for de nasjonale løsningene forblir i Direktoratet for e-

helse. Definerer HVA

▪ Tjenesteleverandør definerer HVORDAN

Uendret



Forutsetninger

Kostnadene ved etablering

• Dekkes innenfor budsjettrammene til direktoratet 
og NHN

• Må styrebehandles i NHN

UNNTAK

• Likviditetsavsetning for å håndtere 
feriepengeproblematikk ved endring av 
regnskapsprinsipp fra kontantprinsippet

• 24,9 millioner



Veien videre – to sentrale spørsmål

2. mars

31. mai

14. sep

Oppdraget

Anbefaling om første steg i 

etablering av nasjonal 

tjenesteleverandør

Ferdigstilt og detaljert konsept

15. juni28. mai24. april

NEHS
NEHS

22. juni

NEHS

Hvordan responderer HOD på 

denne anbefalingen?

Hvordan legger vi opp en god 

prosess med sektor om det 

helhetlige konseptet?

24. april: Nasjonalt e-helsestyre ber om et fullstendig beslutningsunderlag som omfatter 
finansierings- og samstyringsmodeller. Det bes om at dette sendes på høring.



Hvilke synspunkter og innspill har NUIT til videre 
prosess for arbeid med konsept for 

tjenesteleverandør, finansierings- og 
samstyringsmodeller? 



Forslag til vedtak

NUIT tar saken til orientering.



Sak 13/18
Strategi 2022 - Norsk Helsenett

NUIT 30. mai 2018





Etablering av 

nasjonal tjenesteleverandør



Sluttfase
Strategi 2022

SEP 2017
Evaluering av

Strategi 2020

OKT 2017
Samfunnsforhold,

sektorbehov,

trender, mv.

NOV 2017
Vurdering av 

nåsituasjon/SWOT

JAN 2018
Vurdere potensielle

utviklingsscenarioer

MAR 2018
Anbefaling til

utviklingsretning

APR 2018
Strategi inkl overordnet 

handlingsplan

JUN 2018
Send til høring

AUG 2018
Beslutning/anbefaling 

i styret?



Strategi 2022
Toppdokument

• Syntese fra delrapportene

• Beskriver 

• NHNs strategiske utviklingsretning

• Hvem vi skal være

• Initiativer som skal realisere målbildet



Økt innsats mot forvaltning og utvikling av 

nasjonale tjenester.

Orientering mot mer pasientnære 

løsninger gjennom å tilrettelegge for 

innhenting og tilgang til helseopplysninger 

og pasientinformasjon av alle slag.  

To utviklingsretninger 

som utfyller hverandre

Strategi 2022





Forslag til vedtak

NUIT tar saken til orientering



Sak 14/18
Strategisk innretning for grunnmur

NUIT 30. mai 2018



Felles grunnmur for digitale tjenester



Agenda

Bakgrunn og prosess 

Dimensjonering av grunnmur 

1

2

Resultater etter behandling i NUFA  og anbefalt målbilde3



Digitalisering av 

arbeidsprosesser 

Bedre sammenheng 

i pasientforløp

Felles grunnmur 

for digitale 

tjenester

Bedre bruk av 

helsedata
Helsehjelp på nye 

måter

Nasjonal styring 

av e-helse og økt 

gjennomføring



Digitalisering av 

arbeidsprosesser 

Bedre sammenheng 

i pasientforløp

Felles grunnmur 

for digitale 

tjenester

Bedre bruk av 

helsedata
Helsehjelp på nye 

måter

Nasjonal styring 

av e-helse og økt 

gjennomføring



Målbilde og veikart for 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

1



Plan for utvikling av felles grunnmur

Behov og drivere for felles 

grunnmur

• Samhandlingsbehov 

• Helseplattformen 

• Nasjonal kommunal 

løsning

• Felles plan RHF

• Helsedataprogrammet 

Definisjon grunnmur

• Visjon 

• Misjon 

• Definisjon

Byggeklosser i grunnmur

• Beskrivelse 

• Nåsituasjon 

• Planer og nye tiltak

• Utviklingsretning 

Målbilde og veikart for 

felles grunnmur 

• Målbilde inneværende 

strategiperiode 

• Veikart inneværende 

strategiperiode

• Fremtidig målbilde 

Helsedataprogrammet



Dimensjonering grunnmur2

 Definere en tydelig strategisk innretning 

på felles digital grunnmur

 Avklare prioriteringer på kort til 

mellomlang sikt



Tilnærming

 For å definere strategisk innretning er 

det utarbeidet mulighetsdimensjoner for 

å beskrive ulike ambisjonsnivå. 

 Mulighetsdimensjonene benyttes for å 

velge og beskrive taktisk og strategisk 

innretning for grunnmur 



Mulighetsdimensjoner 
- for å definere strategisk innretning, og avklare prioriteringer på kort til mellomlang sikt

 Formål – Hva skal grunnmuren være til for? 

 Anvendelse – Hvordan kan sektoren nyttiggjøre seg av grunnmuren?

 Byggeklosser – Hvilke byggeklosser skal grunnmuren ha?

 Styring og forvaltning – Hvem skal eie grunnmuren, og hvordan skal den styres og 

forvaltes?

 Overordnet prioritering – Hvilke målgrupper bør prioriteres høyt ved utvikling av 

grunnmuren?

5 DIMENSJONER:



Dimensjon 1 – Formål

Hva skal grunnmuren være til for?

Alternativ 1a Legge til rette for effektiv og sikker elektronisk 

samhandling mellom aktørene.

Alternativ 1b Alt 1a + legge til rette for nasjonale e-helseløsninger for å 

fremme økt gjenbruk og sambruk

Alternativ 1c Alt 1b + legge til rette virksomhetene sine e-helseløsninger 

for å fremme økt gjenbruk og sambruk i hele 

helsetjenesten, og hente ut stordriftsfordeler

1c 1b

1a



Dimensjon 2 – Anvendelse

Hvordan kan sektoren nyttiggjøre seg grunnmuren?

Alternativ 2a Grunnmuren løser felles behov

Alternativ 2b Alt 2a + aktørene kan utnytte felles infrastruktur (servere, 

nettverk og lagring) fremfor å anskaffe og forvalte det selv.

Alternativ 2c Alt 2b + aktørene kan lagre data og ha egne applikasjoner 

kjørende på felles plattformtjenester (operativsystem, 

kjøretidsmiljø, databaser, integrasjon, køsystemer og 

andre lagringstjenester).

Alternativ 2d Alt 2c + aktørene får tilgang til komplette løsninger.

2a

2b

2c

2d



Dimensjon 3 – Byggeklosser

Hvilke byggeklosser skal grunnmuren ha?

Alternativ 3a Grunnmuren er normerende, og består av Normen, 

kodeverk og terminologi, e-helsestandarder, 

referansearkitekturer o.l.

Alternativ 3b Alt 3a + felles IKT-infrastruktur som Helsenett.

Alternativ 3c Alt 3b + felles grunndata, f eks informasjon om person, 

personell og virksomheter.

Alternativ 3d Alt 3c + felles komponenter som HelseID og 

meldingsplattformen som kan nyttiggjøres av 

fellesløsninger og helsetjenesten sine egne løsninger.

Alternativ 3e Alt 3d + felles sluttbrukerløsninger som 

helsepersonellportalen i kjernejournal og helsenorge.no.

3a

3e



Dimensjon 4 – Styring og forvaltning

Hvem skal eie grunnmuren, og hvordan skal den styres og forvaltes?

Alternativ 4a Byggeklossene kan ha forskjellige eiere, og styres og 

forvaltes uavhengig av hverandre.

Alternativ 4b Byggeklossene kan ha forskjellige eiere, men er underlagt 

felles styrings- og forvaltningsmodell.

Alternativ 4c Byggeklossene har én eier, men styres og forvaltes 

uavhengig av hverandre.

Alternativ 4d Byggeklossene har én eier med felles styring og 

forvaltning.



Dimensjon 5 – Overordnet prioritering

Hvilke overordnede mål bør prioriteres høyt ved utvikling av grunnmuren?

Alternativ 5a Helsepersonell og annet personell med tjenstlig behov 

skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og 

brukeropplysninger 

Alternativ 5b Alt. 5a + Innbyggerne skal ha tilgang på enkle og sikre 

digitale tjenester

Alternativ 5c Alt. 5b + Data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, 

helseovervåking, styring og forskning



Legge til rette for effektiv og 

sikker elektronisk 

samhandling mellom 

aktørene

Grunnmuren er normerende 

og består av felles krav og 

retningslinjer 

Grunnmuren løser felles 

behov

Byggeklossene kan ha 

forskjellige eiere, men er 

underlagt felles styrings- og 

forvaltningsmodell
Felles IKT infrastruktur som 

Helsenett

Felles grunndata

Felleskomponenter

Helsepersonell og annet 

personell med tjenstlig behov 

skal ha enkel og sikker 

tilgang til pasient- og 

brukeropplysninger

FORMÅL ANVENDELSE BYGGEKLOSSER

STYRING 

OG FORVALTNING
OVERORDNET 

PRIORITERING

Vurdert målbilde

Legge til rette for økt 

gjenbruk og sambruk på 

tvers av de nasjonale 

aktørene 

Data skal være tilgjengelig 

for kvalitetsforbedring, 

helseovervåking, styring og 

forskning

Innbyggerne skal ha tilgang 

på enkle og sikre digitale 

tjenester

Kodeverk og terminologi

Applikasjoner kjørende på 

felles plattformtjenester

Aktørene kan utnytte felles 

infrastruktur 

tilgang til komplette løsninger

Forskjellige eiere, og styres 

og forvaltes uavhengig av 

hverandre.

En eier, men styres og 

forvaltes uavhengig av 

hverandre.

én eier med felles styring og 

forvaltning.

Legge til rette virksomhetene 

sine e-helseløsninger for å 

fremme økt gjenbruk og 

sambruk i hele 

helsetjenesten

Sluttbrukerløsninger 

3



Legge til rette for effektiv og 

sikker elektronisk 

samhandling mellom 

aktørene

Grunnmuren er normerende 

og består av felles krav og 

retningslinjer 

Grunnmuren løser felles 

behov

Byggeklossene kan ha 

forskjellige eiere, men er 

underlagt felles styrings- og 

forvaltningsmodell

Felles IKT infrastruktur som 

Helsenett

Felles grunndata

Felleskomponenter som kan 

nyttiggjøres av 

fellesløsninger og 

helsetjenesten sine egne 

løsninger

Helsepersonell og annet 

personell med tjenstlig behov 

skal ha enkel og sikker 

tilgang til pasient- og 

brukeropplysninger

FORMÅL ANVENDELSE BYGGEKLOSSER

STYRING 

OG FORVALTNING
OVERORDNET 

PRIORITERING

Anbefalt målbilde

+

Legge til rette for økt 

gjenbruk og sambruk på 

tvers av de nasjonale 

aktørene 

Trinn 1

Trinn 2

Trinn 1

Data skal være tilgjengelig 

for kvalitetsforbedring, 

helseovervåking, styring og 

forskning

+

Innbyggerne skal ha tilgang 

på enkle og sikre digitale 

tjenester

Trinn 2

Kodeverk og terminologi



• Grunnmuren består av byggeklosser som kan gjenbrukes på tvers 

av mange tjenester og løsninger.

• Grunnmuren består ikke bare av tekniske byggeklosser, men 

også felles krav og retningslinjer som hjelper sektoren i å skape 

løsninger som samhandler bedre.

• Sluttbrukerløsningene er ikke en del av grunnmuren, men 

disse vil ofte benytte byggeklosser i grunnmuren.

Kort beskrivelse av grunnmuren



Felles grunndata består av 
opplysninger om helse-
personell, organisasjon, 
tjenester, behandlings-

steder, adresser, m.m., og 
er nødvendig for å

etablere sikker og helhetlig
samhandling mellom 

aktørene.

Felleskomponenter løser 
behovet en gang og 

nyttiggjøres av flere IT-
løsninger, fremfor at hver 
enkelt virksomhet bygger 

funksjonaliteten for seg selv. 
HelseID, som er en felles 

påloggingsløsning for 
sektoren, er et eksempel på 

dette.

Felles krav og retningslinjer er styrende 
dokumentasjon som regulerer deling av 
informasjon mellom aktørene, ivaretakelse 
av informasjonssikkerhet og personvern, 
mm. Eksempler på slike er Standard for 
tjenestebasert adressering, Rammeverket 
for elektronisk meldingsutveksling i 
helsevesenet, og Norm for 
informasjonssikkerhet (Normen).

Felles grunnmur for digitale tjenester

Kodeverk og 
terminologi gir felles 

språk for IKT-systemer. 
Eksempler på slike er 
ICD10, ICPC2, Norsk 

laboratoriekodeverk, og 
SNOMED CT.

Felles infrastruktur

Kodeverk og terminologi Felles grunndata Felleskomponenter

Felles krav og retningslinjer

*Arkitekturmodell fra prosjekt Målbilde og veikart, februar 2018, under arbeid



→ 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

→ IKT-forskriften
→ Normen

Regelverk

→ Arkitekturprinsipper
→ Arkitekturrammeverk
→ Målbilder og veikart
→ Veiledere
→ Retningslinjer for 

implementering
→ Begrepskatalog
→ Arkitekturbibliotek

Arkitektur

*Arkitekturmodell fra prosjekt Målbilde og veikart, februar 2018, under arbeid



63

Virksomhetenes e-helseløsninger og e-
helseinfrastruktur

Felles infrastruktur

Kodeverk og terminologi Felles grunndata Felleskomponenter

Felles grunnmur for digitale tjenester

Nasjonale e-helseplattformer & 
tjenester

Nasjonal styring
Nasjonale felles-

komponenter

Grunndata 
(folkeregisteret, 

enhetsregisteret, 
matrikkelen)

Altinn-komponentene

ID-porten

Digital postkasse

Felles krav og retningslinjer

*Arkitekturmodell fra prosjekt Målbilde og veikart, februar 2018, under arbeid



Forslag til vedtak

NUIT gir tilslutning til anbefalt strategisk innretning for grunnmur, 

med de innspill og kommentarer som kom frem i møtet



Sak 15/18
Strategiprosessen: Strategisk gap-analyse og 

føringer for revisjonsfasen

NUIT 30. mai 2018



Nasjonal strategi og handlingsplan for e-helse 2017-2022

Strategien samler helse- og omsorgssektoren 

om en felles utviklingsretning og viser hvilke 

tiltak som må gjennomføres for å realisere 

målet om Én innbygger - én journal. 



Strategiprosessen

Årshjul for strategiprosessen

Tiltaksliste med tilhørende 
KPIer

Reviderte strategidokumenter

• Strategi 

• Handlingsplan 

E-helse beslutning på 
revisjon
NEHS tilslutning på revisjon 

Situasjonsbeskrivelser gjennom:

• Utviklingstrekk 2018 – relevante 
drivere og trender

Gap-analyse, med vurdering av 
behov for revisjon

Kommunikasjonsplan

Kommunikasjon, involvering og forankring

Revidere Beslutte

Strategi (revidert) 

Situasjons-

beskrivelse Analysere

Nåværende strategi & 
handlingsplan

Planlegge

Handlingsplan 2.0



Hensikt med saken

1. En omforent forståelse av den strategiske gap-analysen og aksept til at revidering 

igangsettes.

2. Orientere om foreslåtte innsatsområder og struktur som utgangspunkt for revidert 

strategi og handlingsplan.

3. Innspill til prosess for revidering, inkludert involvering av sektoren.



Strategisk gap-analyse



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



Hvordan følge opp strategisk utvikling?

https://ehelse.no/nasjonal-e-helsemonitor Nøkkeltallsindikatorer for strategisk måloppnåelsehttps://ehelse.no/utviklingstrekk-2018



Felles grunnmur 

for digitale 

tjenester

Nasjonal styring av 

e-helse og økt 

gjennomføring

Helse- og omsorgssektoren mangler styringsmessige virkemidler for å oppnå en helhetlig strategisk utvikling av e-helse.

Uten en klart definert grunnmur svekkes gjennomføringsevnen for e-helse strategien sett under ett.

Det strategiske området kan i større grad gjenspeile hvordan e-helse inngår som element i helsetjenesteinnovasjon.

Informasjonssikkerhet og personvern er ikke tilstrekkelig ivaretatt i sektorens e-helseløsninger og bruken av disse.

Sammenhengen mellom data inn og data ut er ikke godt nok ivaretatt på tvers av store strategiske programmer og prosjekter på EPJ-området.

Samarbeidet mellom RHFene må styrkes for å sikre den samordnede innsatsen som kreves for å realisere det langsiktige målbildet om Én innbygger – én journal.

Legemiddelområdet mangler koordinert innsats og finansiering for å nå målbildet beskrevet i strategien.

Helsehjelp på nye 
måter

Bedre bruk av 

helsedata

Digitalisering av 
arbeidsprosesser

Bedre 

sammenheng i 

pasientforløp

12

10

11

7

9

4

5

Elektronisk meldingsutveksling er ikke i tilstrekkelig grad tatt i bruk innad og mellom virksomhetene i helse- og omsorgssektoren.6

Identifiserte gap 

som går på tvers 

av strategiske 

områder

Kommunenes rolle, behov og innsats på e-helseområdet må vektlegges i større grad i strategien.

Strategien tematiserer og konkretiserer ikke hvordan e-helseutviklingen kan stimulere til, og dra nytte av innovasjonspotensialet i sektoren og næringslivet.

2

3

1 Innbyggeren som ressurs i utvikling og bruk av e-helseløsninger må løftes i strategien.

Den nasjonale innsatsen på helsedata må i større grad ivareta behov knyttet til primærbruk (kvalitetsforbedring, ledelse, helseovervåking og beredskap).8

Helse- og omsorgssektoren mangler robuste finansieringsmodeller for å realisere helsepolitiske mål for digitalisering.13

Juridiske virkemidler benyttes i for liten grad for å sikre nasjonal styring av enhetlig IKT-utvikling i sektoren.14

Pedagogiske virkemidler står ikke i forhold til det høye ambisjonsnivået for e-helse nasjonalt.15

Identifiserte gap som grunnlag for å vurdere revidering



Gap-analysen peker på tre sentrale perspektiver som til 
dels er fraværende, eller i liten grad beskrevet i strategien

Innbygger som en ressurs Helsetjenesteinnovasjon
Informasjonssikkerhet og 

personvern



Det er avdekket behov for enkelte strukturelle endringer og 
språklige justeringer av strategidokumentene

✓ Dokumentstruktur

✓ Definere sentrale begreper

✓ Strategiske områder

✓ Tiltak i Handlingsplan

✓ Prioritering av Handlingsplan



Revidert Strategi og handlingsplan

Foreløpig forslag til oppdaterte strategidokumenter



#1.1 Modernisere EPJ

#1.2 Digitalisere 

legemiddelkjeden innenfor hvert 

helseforetak og i hver kommune

#2.1: Involvere innbygger i 

planlegging og gjennomføring av 

helsehjelp

#2.2 Sikre kontinuitet i 

ansvarsoverganger

#3.1 Forenkle innrapportering og 

uthenting av data fra 

helseregistre

#3.2 Tilby sammenstilte 

helsedata og avansert 

analysefunksjonalitet på tvers av 

helsedatakilder

#5.1 Bedre styring, 

tilrettelegging og oppfølgning av 

meldingsutveksling

#5.2 Tilrettelegge for identitets-

og tilgangsstyring for personell 

og innbygger

#4.1 Legge til rette for raskere 

spredning og innovasjon av 

velferdsteknologi i helse- og 

omsorgstjenesten

#6.1 Styrke og videreutvikle 

nasjonal styring

#6.2 Skape en nasjonal og 

skalerbar leveransekraft

#2.3 Dele oppdatert 

legemiddelinformasjon i hele 

pasientforløpet

#2.4 Dele viktige 

helseopplysninger i den 

akuttmedisinske kjeden

#5.3 Tilrettelegge for å gjøre 

data og funksjoner tilgjengelig 

for andre applikasjoner og 

tjenester

#5.4 Tilrettelegge for høy 

tilgjengelighet ved bruk av 

mobile tjenester og enheter

#6.3 Styrke innførings- og 

implementeringsapparatet

Digitalisering av 

arbeidsprosesser 

Bedre sammenheng 

i pasientforløp

Bedre bruk av 

helsedata

Nasjonal styring 

av e-helse og økt 

gjennomføring

Felles grunnmur for 

digitale tjenester

Helsehjelp på nye 

måter

#5.5 Tilrettelegge for moderne 

IKT-løsninger ved å forberede 

innføring av nye helsefaglige 

kodeverk og standarder

Innsatsområder i Nasjonal e-helsestrategi 2017-2022



#1.1 Modernisere EPJ

#1.2 Digitalisere legemiddelkjeden 

innenfor hvert helseforetak og i hver 

kommune

#2.1: Involvere innbygger i 

planlegging og gjennomføring av 

helsehjelp

#2.2 Sikre kontinuitet i 

ansvarsoverganger

#3.1 Forenkle innrapportering og 

uthenting av data fra helseregistre

#3.2 Tilby sammenstilte helsedata 

og avansert analysefunksjonalitet på 

tvers av helsedatakilder

#5.1 Bedre styring, tilrettelegging og 

oppfølgning av meldingsutveksling

#5.2 Tilrettelegge for identitets- og 

tilgangsstyring for personell og 

innbygger

#4.1 Legge til rette for raskere 

spredning og innovasjon av 

velferdsteknologi i helse- og 

omsorgstjenesten

#6.1 Styrke og videreutvikle nasjonal 

styring

#6.2 Skape en nasjonal og skalerbar 

leveransekraft

#2.3 Dele oppdatert 

legemiddelinformasjon i hele 

pasientforløpet

#2.4 Dele viktige helseopplysninger i 

den akuttmedisinske kjeden

#5.3 Tilrettelegge for å gjøre data og 

funksjoner tilgjengelig for andre 

applikasjoner og tjenester

#5.4 Tilrettelegge for høy 

tilgjengelighet ved bruk av mobile 

tjenester og enheter

#6.3 Styrke innførings- og 

implementeringsapparatet

Digitalisering av 

arbeidsprosesser 

Bedre sammenheng 

i pasientforløp

Bedre bruk av 

helsedata

Nasjonal styring 

av e-helse og økt 

gjennomføring

Felles grunnmur for 

digitale tjenester

#5.5 Tilrettelegge for moderne IKT-

løsninger ved å forberede innføring 

av nye helsefaglige kodeverk og 

standarder

#3.1 Tilby enklere tilgang på 

sammenstilte helsedata og avansert 

analysefunksjonalitet 

#4.2 Legge til rette for 

helsetjenesteinnovasjon

#4.1 Mobilisere innbygger som en 

ressurs i e-helse verdikjeden

#6.3 Styrke informasjonssikkerhet 

og personvern

#6.4 Bygge digital kompetanse

#5.1 Sikre enhetlig styring og 

forvaltning av felles grunnmur for 

digitale tjenester

#5.2 Utvikle felles byggeklosser som 

legger til rette for enhetlig 

samhandling på tvers

#5.3 Sikre sømløs informasjonsflyt 

gjennom felles kodeverk og 

terminologi

Helsehjelp på nye 

måter

Ny

Oppdatert/ 

Flyttet
Tas ut

Slå sammen



#5.1 Sikre enhetlig styring og 

forvaltning av felles grunnmur 

for digitale tjenester

#1.1 Modernisere elektroniske 

pasientjournalsystemer (EPJ)

#1.2 Digitalisere 

legemiddelkjeden innenfor hvert 

helseforetak og i hver kommune

#4.2 Legge til rette for 

helsetjenesteinnovasjon

#2.1 Sikre kontinuitet i 

ansvarsoverganger
#4.1 Mobilisere innbygger som 

en ressurs i e-helse verdikjeden

#6.1 Styrke og videreutvikle 

nasjonal styring

#6.2 Skape en nasjonal og 

skalerbar leveransekraft

#2.2 Dele oppdatert 

legemiddelinformasjon i hele 

pasientforløpet

#2.3 Dele viktige 

helseopplysninger i den 

akuttmedisinske kjeden

Digitalisering av 

arbeidsprosesser 

Bedre sammenheng 

i pasientforløp

Nasjonal styring 

av e-helse og økt 

gjennomføring

Felles grunnmur for 

digitale tjenester

Helsehjelp på nye 

måter

Forslag til innsatsområder i Nasjonal e-helsestrategi (revidert)
Innsatsområdene utgjør struktur for Nasjonal handlingsplan 2.0 

#5.2 Utvikle felles byggeklosser 

som legger til rette for enhetlig 

samhandling på tvers

#3.1 Tilby enklere tilgang på 

sammenstilte helsedata og 

avansert analysefunksjonalitet 

Bedre bruk av 

helsedata

#6.3 Styrke 

informasjonssikkerhet og 

personvern

#6.4 Bygge digital kompetanse

#5.3 Sikre sømløs 

informasjonsflyt gjennom felles 

kodeverk og terminologi



Videre prosess for revideringsarbeidet 



Plan for revisjonsarbeidet – foreløpige forslag

Juni Juli August September Oktober

R
e
v

is
jo

n
s

fa
s

e
n

Revidere

NUIT

30.5

Beslutte

✓Omforent om den strategiske 

analysen

✓Vurdere behovet for 

revidering basert på analysen

✓Føringer for involvering fra 

sektor

Beslutte

✓Beslutte revidert strategi og 

handlingsplan

✓Revidere strategi og handlingsplan

✓Involvere sektoren for å få innspill til innhold i revidert strategi og 

handlingsplan.

✓Høring for revidert strategi og handlingsplan.

1:1 møter med 

NUIT-medlemmer

Høring
Høring av utkast til revidert strategi og handlingsplan i oktober:

En 0.7 versjon av revidert strategi og handlingsplan vil sendes ut på 

høring til hele sektoren. Det vil være en to ukers svarfrist for å komme 

med konkrete innspill.

1:1 møter med NUIT-medlemmer i september:

Vi foreslår å gjennomføre 2 timers bilaterale arbeidsmøter med NUIT-

medlemmene for å diskutere konkrete innspill til revidert strategi og 

handlingsplan. Det vil i forkant av disse møtene bli utsendt underlag 

som medlemmene bes forberede seg på og ta stilling til.



Årshjul for Strategiprosessen i 2018

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

NUFA

7.-8.11

Å
rs

h
ju

l 
2
0
1

8

Revidere Beslutte

NUFA

31.1-1.2

✓Beslutte revidert strategi 

og handlingsplan

✓Omforent om 

kunnskapsgrunnlaget 

for strategisk analyse

Strategiprosessen 

er en årlig iterasjon 

Situasjons-

beskrivelser

NUIT

21.11

NEHS 

6.12

Situasjonsbeskrivelser

Planlegge

Analysere

M
o

b
il
is

e
ri

n
g

 t
il
 å

rs
h

ju
l 

2
0
1

9

NUFA

5.-6.9
NUFA

25.-26.4

Nasjonal 

Arena

20.4

Vi er her

Analysere

Kommunikasjon

NUIT

30.5

Beslutte

✓Omforent om den strategiske analysen

✓Vurdere behovet for revidering basert på analysen

✓Føringer for involvering fra sektor

Nasjonal 

Arena

17.9



Forslag til vedtak

NUIT tar saken til orientering. Direktoratet for e-helse tar med 

innspillene fra møtet i det videre arbeidet med revisjonsfasen.



Nasjonal e-helseportefølje

30. mai 2018



Vi er her

Porteføljestyringsprosessen

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

NUFA

7.-8.11

Å
rs

h
ju

l 
2

0
1
8

Porteføljedefinisjon 2019

NUFA

25.-26.4

NUFA

31.1-1.2

✓NUIT vedtar innstilling 2019 

portefølje

✓Nasjonalt e-helsestyre 

tilslutter 2019 portefølje

✓Analysere og forstå 

portefølje

✓Avklare prosessen for å 

definere 2019 porteføljen

Kommunikasjon

✓Identifisere initiativ til 2019 

porteføljen, 1:1 møter NUIT og NUFA 

medlemmer

✓ Avklart samfinansiering 2019 fra 

RHF-ene   

NEHS 

22.6
NUIT

30.5

NUIT

21.11

NEHS 

6.12

Porteføljeleveranse 2018

P
o

rt
e

fø
lj

e
s

ty
ri

n
g

NUIT

14.2
NEHS 

14.3

St. prop. 1.

10.10 Siste frist 

innmelding 2019 

portefølje

5.11Siste frist 

tilbakemelding 2019 

portefølje

20.4 Frist 

innmelding 2019 

portefølje



Forslag til vedtak

- NUIT tar oppdatert Nasjonal e-helseportefølje 2018 til orientering*

- NUIT ber direktoratet for e-helse ta innspill fremkommet i møtet med 
i den videre planlegging av 2019-porteføljen

* Porteføljen inkluderer ikke informasjon 

fra Helse Vest og Helse Nord pga

manglende rapportering



Status 2018-portefølje



• Porteføljen har økt i omfang med ca. 40% 

• Økning fra 669 mill. til 942 mill. Helse Sør-Øst står for ca

200 MNOK av økningen

• Prosjekter innmeldt til 2019-porteføljen med finansiering og 

aktivitet i 2018, inngår i status 2018

• Det mangler estimat fra 8 prosjekter

Nasjonal portefølje for april 2018 består av:

Antall prosjekter/programmer:

Totalbudsjett (mill.):

54

942

47

669



2

eDÅR – Elektronisk innrapportering til Dødsårsaksregisteret

Nasjonalt infeksjonsregister

Nasjonal laboratoriedatabase

Modernisering av Reseptregisteret

Prosjekter/programmer i 2018-porteføljen - april

Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet

Ansvarlig virksomhetProsjekt-/programnavn

12

5

-

-

Nasjonalt program for velferdsteknologi Helsedirektoratet

Digitalisert individuell refusjon legemidler

82

Helsedirektoratet 5

Én vei inn - hovedprosjekt Helsedirektoratet 9,4

Velg behandlingssted - avtalespesialist Helsedirektoratet

DIGI-UNG Helsedirektoratet 5

Pakkeforløp psykisk helse og rus Helsedirektoratet 16,5

Generisk funksjonsverktøy for rehabilitering i spesialisthelsetjenesten Helsedirektoratet

GREP – NPR og KPR

2,5

Helsedirektoratet 22

Oppfølgingsteam Helsedirektoratet 10

Primærhelseteam Helsedirektoratet 47,5

Pilotprosjekt ParkinsonNet i Norge Helsedirektoratet 7

Internettbasert behandling for angst og depresjon i kommunen Helsedirektoratet 6

Helseplattformen Helse Midt-Norge RHF -

Innføring av digital patologi Helse Midt-Norge RHF 10

HMN lab Helse Midt-Norge RHF -

PKI Infrastrukturløsning Helse Midt-Norge RHF -

Regional laboratoriesystem Helse Sør-Øst RHF 71

Medikamentell kreftbehandling Helse Sør-Øst RHF 32

Regional kurve og medikasjon Helse Sør-Øst RHF 94

Vestlandspasienten / Alle møter Helse Vest RHF 34

Fødselsepikrise til helsestasjon KS/KommIT 0,1

DigiHelsestasjon KS/KommIT 9

DigiHelse Oslo kommune 7,4

58

60

112

137

5

117

121

122

123

124

125

129

138

139

140

141

111

118

119

132

142

143

144

51

64

145

84

1,8

Regional utvidelse av stamnettet

DIS – Digitale innbyggertjenester for spesialisthelsetjenesten

Robust Mobilt Helsenett

Forbedre legemiddelinformasjon og FEST (tidligere SAFEST)

Norsk Helsenett SF

Nasjonal IKT HF

Nasjonal IKT HF

Nasjonal IKT HF

20,5

20

3,2

32,3

Digital patologi Nasjonal IKT HF

Anskaffe rammeavtale for publiseringsløsning for metodebøker

8,2

Nasjonal IKT HF 0,5

Elektronisk datafangst pasientsikkerhetsprogrammet konseptfase Nasjonal IKT HF 1,3

Felles klinisk kunnskapsgrunnlag Nasjonal IKT HF

Endring av standard for legemiddelinformasjon Statens legemiddelverk 2

Digital dialog fastlege (DDFL) - videreføring Direktoratet for e-helse 9

EPJ-løftet Direktoratet for e-helse

Pilotere og innføre multidose i e-resept nasjonalt

20

Direktoratet for e-helse 3,9

Program for Felles infrastruktur og arkitektur (FIA) Direktoratet for e-helse 70

Program for kodeverk og terminologi Direktoratet for e-helse 24

Prosjekt Èn innbygger - èn journal Direktoratet for e-helse 50

MF Helse -Modernisering av folkeregisteret i helse- og omsorgssektor Direktoratet for e-helse 22,3

Helsedataprogrammet Direktoratet for e-helse 102

Legemidler og kjernejournal i PLO Direktoratet for e-helse 6,1

Sentral forskrivningsmodul (SFM) Direktoratet for e-helse 17

Kjernejournal – Innsyn journaldokumenter for helsepersonell på tvers Direktoratet for e-helse 6

API økosystem Direktoratet for e-helse 0,5

Nasjonal e-helsemonitor Direktoratet for e-helse 3,4

Ny e-helseorganisering - NEO Direktoratet for e-helse 20

Nytt CMS/publiseringsløsning for helsenorge.no Direktoratet for e-helse 1

Digital Førerrettsforvaltning Direktoratet for e-helse 16,5

57

83

101

102

114

115

136

154

108

2

11

14

21

47

81

100

107

116

126

128

131

133

146

148

149

Ansvarlig virksomhetProsjekt-/programnavn

*Nye prosjekt ved rapportering 27/4-18xxx

FEST for sykehus – strukturert legemiddelinformasjon for spes.h.tj. Statens legemiddelverk -109

Pasientsikkerhetsvarsler til innbygger og fastlege Statens legemiddelverk -120



363,2

214,7

308,2

16,5

17,2

20,5

1,8

Direktoratet for e-helse

Helsedirektoratet

RHF-ene/ Nasjonal IKT

KS/kommunene

Folkehelseinstituttet

NHN

SLV

331,3

188,4

78,4

7,7

17,1 20,5

25,2
Direktoratet for e-helse

Helsedirektoratet

RHF-ene/ Nasjonal IKT

KS/kommunene

Folkehelseinstituttet

NHN

SLV

Økning i omfang av nasjonal portefølje i 2018

25

Januar 2018 April 2018

Totalt: 669 mill. Totalt: 942 mill.



160,9

388,9

154,4

82,0

132,5

23,4

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

April 2018

Omfang per strategisk område i Nasjonal e-helsestrategi 2017-2022

Totalt: 942 mill.



Omfang per fase i Prosjektmodellen

25

April 2018

Totalt: 942 mill.

• 24% av porteføljens omfang i konseptfase

• kan medføre betydelig økning i 

gjennomføring

• 73% av porteføljeomfang er p.t. i 

gjennomføringsfase

• Ikke systematisk oppfølging av  

gevinstrealisering (realiseringsfasen)

• Kun ett prosjekt i realiseringsfase
• 64 Fødselsepikrise til Helsestasjon (KS)

• Faseoverganger er følges per i dag ikke opp 

på porteføljenivå

224,3

36,5

681,2

0,0 0,1

Konsept

Planlegging

Gjennomføring

Avslutning

Realisering



Overordnet status på nasjonal portefølje 2018 

25

April 2018

Totalt: 54 prosjekter

• Rød status: 109 FEST for sykehus–strukturert 

legemiddelinformasjon for spesialist-

helsetjenesten (SLV) 

• uavklart finansiering

• Prosjektene som ikke har oppgitt status er i 

tidlig fase.

Konsept:
• 122 Velg behandlingssted – avtalespesialister (HDIR)

• 145 DigiHelsestasjon (KS/Oslo kommune)

• 154 Felles klinisk kunnskapsgrunnlag (NIKT)

• 131 API økosystem (E-helse)

Planlegging:
• 128 Kjernejournal – Innsyn journaldokumenter for 

helsepersonell på tvers (E-helse)

27; 
50 %

21; 
39 %

1; 
2 % 5; 

9 %

Grønn

Gul

Rød

Ikke oppgitt



Oppsummert risiko på nasjonal portefølje 2018

25

April 2018

Totalt: 54 prosjekter

• Prosjekter som rapporterer høy risiko:

• 118 Innføring av digital patologi (Helse Midt-Norge RHF)
• Risiko for at sammenslåing av Sympathy trekker ut i tid, 

kan føre til forsinkelser i DPS-løsning. Å fortsette med tre 

Sympathy-installasjoner i HMN, øker kostnadene og 

reduserer reell nytteverdi av prosjektet

• Tiltak: ikke oppgitt

• 142 Regional laboratoriesystem (Helse Sør-Øst RHF)
• Manglende standardisering av regionale definisjoner 

(master data). Manglende regional plattform

• Tiltak: midlertidig etablere løsningen på eksisterende 

plattform og være pådriver for etablering av regional 

plattform

10

36

2

6

Lav

Medium

Høy

Ikke oppgitt



Definering av 2019-portefølje



Vi er her

Porteføljestyringsprosessen

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

NUFA

7.-8.11

Å
rs

h
ju

l 
2

0
1
8

Porteføljedefinisjon 2019

NUFA

25.-26.4

NUFA

31.1-1.2

✓NUIT vedtar innstilling 2019 

portefølje

✓Nasjonalt e-helsestyre 

tilslutter 2019 portefølje

✓Analysere og forstå 

portefølje

✓Avklare prosessen for å 

definere 2019 porteføljen

Kommunikasjon

✓Identifisere initiativ til 2019 

porteføljen, 1:1 møter NUIT og NUFA 

medlemmer

✓ Avklart samfinansiering 2019 fra 

RHF-ene   

NEHS 

22.6
NUIT

30.5

NUIT

21.11

NEHS 

6.12

Porteføljeleveranse 2018

P
o

rt
e

fø
lj

e
s

ty
ri

n
g

NUIT

14.2
NEHS 

14.3

St. prop. 1.

10.10 Siste frist 

innmelding 2019 

portefølje

5.11Siste frist 

tilbakemelding 2019 

portefølje

20.4 Frist 

innmelding 2019 

portefølje



Foreslått omfang på nasjonal portefølje 2019 er pt. ca. 1 mrd NOK fordelt på 
59 prosjekter 

25

Omfang pr aktør for 2019 (mill.)* Antall prosjekter/programmer pr aktør

Totalt: 59 prosjekter/programmerTotalt: 1 068 mill.

*22 prosjekter/programmer har ikke oppgitt forventet finansieringsbehov for 2019

674

159

193

42

Direktoratet for e-helse

Helsedirektoratet

RHF-ene/ Nasjonal IKT

SLV

21

12

18

2

3
3 Direktoratet for e-helse

Helsedirektoratet

RHF-ene/ Nasjonal IKT

KS/kommunene

Folkehelseinstituttet

SLV



Endring av standard for legemiddelinformasjon

Pasientsikkerhetsvarsler til innbygger og fastlege

FEST for sykehus – strukturert legemiddelinformasjon for spes.h.tj.

Tjenestebasert adressering - e-resept

Grunndataløftet

Reservedrift grunndata

Reservedrift kjernejournal

Forbedre legemiddelinformasjon og FEST (tidligere SAFEST)

6

Robust Mobilt Helsenett

Nasjonalt infeksjonsregister

Nasjonal laboratoriedatabase

Modernisering av Reseptregisteret

Prosjekter/programmer innmeldt til 2019-porteføljen

Nasjonal IKT HF

Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet

0,9

-

-

-

Nasjonalt program for velferdsteknologi Helsedirektoratet

Digitalisert individuell refusjon legemidler

82

Helsedirektoratet 5

Én vei inn - hovedprosjekt Helsedirektoratet -

Velg behandlingssted - avtalespesialist Helsedirektoratet

DIGI-UNG Helsedirektoratet -

Pakkeforløp psykisk helse og rus Helsedirektoratet -

Generisk funksjonsverktøy for rehabilitering i spesialisthelsetjenesten Helsedirektoratet

GREP – NPR og KPR

3,5

Helsedirektoratet -

Oppfølgingsteam Helsedirektoratet 12

Primærhelseteam Helsedirektoratet 47,5

Pilotprosjekt ParkinsonNet i Norge Helsedirektoratet 3

Internettbasert behandling for angst og depresjon i kommunen Helsedirektoratet -

Helseplattformen Helse Midt-Norge RHF -

Innføring av digital patologi Helse Midt-Norge RHF -

HMN lab Helse Midt-Norge RHF -

PKI Infrastrukturløsning Helse Midt-Norge RHF -

Regional laboratoriesystem Helse Sør-Øst RHF 51

Medikamentell kreftbehandling Helse Sør-Øst RHF 18

Regional kurve og medikasjon Helse Sør-Øst RHF 87

Vestlandspasienten / Alle møter Helse Vest RHF -

Fødselsepikrise til helsestasjon KS/KommIT 0,2

DigiHelsestasjon KS/KommIT -

DIS – Digitale innbyggertjenester for spesialisthelsetjenesten Nasjonal IKT HF 20

60

112

137

5

117

121

122

123

124

125

129

138

139

140

141

111

118

119

132

142

143

144

51

64

145

83

12,5

Elektronisk datafangst pasientsikkerhetsprogrammet konseptfase

Felles klinisk kunnskapsgrunnlag

Felles anvendelse av grunndata i sentrale registre

Nasjonal IKT HF

Nasjonal IKT HF

Nasjonal IKT HF

-

0,2

-

Referansearkitektur interregionalt tjenestelag for integrasjon Nasjonal IKT HF

Antibiotikastyring – indikasjonsbasert beslutningsstøtte og rapportering

-

Nasjonal IKT HF -

Forenklet innrapportering til helseregistre Nasjonal IKT HF -

Digital Førerrettsforvaltning Direktoratet for e-helse

Statens legemiddelverk 12,5

Digital dialog fastlege (DDFL) - videreføring Direktoratet for e-helse 9

EPJ-løftet Direktoratet for e-helse

Pilotere og innføre multidose i e-resept nasjonalt

17

Direktoratet for e-helse 1,9

Program for Felles infrastruktur og arkitektur (FIA) Direktoratet for e-helse 173

Program for kodeverk og terminologi Direktoratet for e-helse 60

Prosjekt Èn innbygger - èn journal Direktoratet for e-helse 60

MF Helse -Modernisering av folkeregisteret i helse- og omsorgssektor Direktoratet for e-helse 80

Helsedataprogrammet Direktoratet for e-helse 100

Legemidler og kjernejournal i PLO Direktoratet for e-helse 13,1

Sentral forskrivningsmodul (SFM) Direktoratet for e-helse 36

Kjernejournal – Innsyn journaldokumenter for helsepersonell på tvers Direktoratet for e-helse 7

API økosystem Direktoratet for e-helse 8,8

Nasjonal e-helsemonitor Direktoratet for e-helse 3,5

Reservedrift helsenorge.no Direktoratet for e-helse 5

Digitale innbyggertjenester og økosystem helsenorge Direktoratet for e-helse 50

Nytt CMS/publiseringsløsning for helsenorge.no Direktoratet for e-helse 8

136

154

155

156

157

158

101

Nasjonal IKT HF -102

Direktoratet for e-helse 8

Direktoratet for e-helse 8

Direktoratet for e-helse 8

Direktoratet for e-helse 5

Statens legemiddelverk -108

Statens legemiddelverk 29109

120

2

11

14

21

47

81

100

107

116

126

128

131

133

147

148

149

150

151

152

153

159Digital patologi Nasjonal IKT HF 16,1114



Fem prosjekter/programmer videreføres ikke fra 2018 til 2019

Anskaffe rammeavtale for publiseringsløsning for metodebøker NIKT HF115

Ansvarlig virksomhetProsjekt-/programnavn

DigiHelse Oslo kommune

eDÅR - Elektronisk innrapportering til Dødsårsaksregisteret FHI

Regional utvidelse av stamnettet Norsk Helsenett SF

Ny e-helseorganisering NEO Direktoratet for e-helse

84

58

57

146

ID

Rammeavtale anskaffet. Kan gi økt kvalitet i kunnskapsgrunnlag som leger benytter. 

Etablert digitale innbyggertjenester knyttet til hjemmetjenesten på nasjonal plattform, 

inkl tjenesteavtaler og prismodeller. Utprøving i 9 kommuner. Videre innføring 

fortsetter i regi  av KS

Elektronisk innrapportering som medfører tidsbesparelser, økt datakvalitet og 

forbedret personvern.  Videre oppgaver tas i DÅR forvaltning

Ny nettinfrastruktur som kan realisere høytilgjengelige tjenester og samtrafikk mellom 

ulike deler av helsesektoren

Planlagt virksomhetsendring iverksatt. Etableringsprosjekter igangsettes i Direktoratet 

for e-helse og NHN i 2019 

Resultat



Nasjonal portefølje – totale investeringskostnader: 4,5 milliarder
Tilstrekkelig kunnskap om totalinvestering i porteføljen mangler

25

Totalt: 62 prosjekter

Totalinvestering  - økt krav til estimering av totalinvestering før oppstart av gjennomføring

■ 40% av prosjekter/ program har ikke oppgitt 
totalkostnad

■ Totalkostnad på portefølje, gitt dagens 
innkomne rapportering er på 4,5 milliarder

• Kunstig lavt tall ettersom 40% av 
initiativene ikke har oppgitt data

■ Størrelsesfordeling på totalkostnad:

• Under 10 mill: 8 prosjekter (13%)

• 10-100 mill: 18 prosjekter (29%)

• 100-500 mill: 10 prosjekter (16%)

• Mer enn 500 mill: 1 prosjekt (2%)

• Ikke oppgitt totalkostnad: 22 prosjekter (40%)

40 %

13 %

29 %

16 %

2 %

Totalkostnad for nasjonal portefølje

ikke oppgitt

under 10 mill

10-100

100-500

over 500



Forvaltningskostnader som konsekvens av porteføljen

25

Årlige forvaltningskostnader

Totalt: 62 prosjekter

Økt krav til estimering av forvaltningskostnader før gjennomføring.

■ 71% av prosjektene oppgir ikke 
størrelsesorden på årlige 
forvaltningskostnader

■ For prosjektene som har angitt 
størrelsesorden på forvaltningskostnader 
summeres dette opp til 260 mill. pr år

• Kunstig lavt tall pga manglende rapportering

■ Aktørene ble bedt om å angi løsningens levetid

• 54% av prosjektene har ikke rapportert på 
dette

18 %

6 %

5 %

71 %

under 10 mill

10-30 mill

over 30 mill

ikke oppgitt



Aktørenes fokus på gevinster øker 
Ytterligere kvantifisering av gevinster vil gi bedre måling av effekter

25

Modenhet knyttet til prosjektenes gevinstarbeid
■ 27% av prosjektene har tallfestet gevinster

■ Halvparten av prosjektene i plan- og 
gjennomføringsfase scorer høyt på gevinstarbeid

• Tyder på at flere av prosjektene jobber systematisk 
med gevinster

• 1/3 av disse prosjektene har tallfestet gevinster i 
kroneverdi  

Totalt: 34 prosjekter (kun prosjekter i plan- og gjennomføringsfase)

6 %

44 %
50 %

Lav

Medium

Høy



Gevinsthierarkiet
Sammenheng mellom prosjekter, avhengigheter, forutsetninger og gevinster

Gevinster

Prosjekt

Avhengighet

Forutsetninger

Prosjekter har leveranser som skal føre til 

gevinster

Prosjektene kan ha avhengigheter som må 

være tilstede for å levere sine leveranser 

f.eks. leveranser fra andre prosjekter

For at prosjektets gevinster skal realiseres 

kan det ligge forutsetninger til grunn. F.eks

innføringsprosjekter el EPJ-utvikling

102 Forbedre legemiddel-

informasjon og FEST (tidl SAFEST)

109 FEST for sykehus, strukturert 

legemiddelinformasjon for 

spesialisthelsetjenesten

EPJ-utvikling i 

spesialisthelsetjenesten

• Bortfall av manuelt arbeid for å 

forbedre legemiddelinformasjon

• Økt kvalitet i pasientbehandling



25

Fordeling av kritisk viktige forutsetninger

EPJ-utvikling er den viktigste forutsetningen som må ligge til grunn for at 
porteføljens gevinster skal kunne realiseres

■ Aktørene har meldt inn 86 kritiske forutsetninger, 
som må oppfylles for at prosjektets gevinster kan 
tas ut

■ Det betyr at for å realisere skisserte gevinster 
må tiltak iverksettes

■ EPJ-utvikling*: Nær halvparten av de kritisk viktige 
forutsetningene er knyttet til EPJ-utvikling

■ Andre prosjekter: 1/4 av forutsetningene er knyttet 

til at andre prosjekter må gjennomføres

■ Særlig gjelder dette Sentral 

forskrivningsmodul (ID: 126), samt mer 

generelle innføringsprosjekter o.l. 

*Noe overlapp mellom rapportering på kategoriene «EPJ-utvikling» og «Andre prosjekter 

må gjennomføres»

22

13 13 14

8 7
9

Totalt: 86 kritisk viktige forutsetninger rapportert



25

Fordeling av avhengigheter i henhold til WHO rammeverk for e-helse

Avhengigheter som er nødvendige for å levere prosjektene i porteføljen

■ 97 avhengigheter er rapportert inn fra 
aktørene

■ Hvorav 49 er kategorisert som kritiske

■ 70 avhengigheter er relatert til grunnmur 
(72%) 

■ Personvern og informasjonssikkerhet

■ Standarder, kodeverk og terminologi

■ Infrastruktur og felleskomponenter

■ Regelverk

■ Haster med avklaring: Over 40 % av 
avhengighetene har avklaringsfrist i 2018

■ 4 avhengigheter er rapportert med rød 
status

37

7

14

25

14

Totalt: 97 rapporterte avhengigheter (økning fra 82 fra forrige rapp.)

Grunnmur



Omfang per strategisk område i Nasjonal e-helsestrategi 2017-2022

25

Totalt: 1 068 mill.

144

378

104

82

357

4

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



2.1 Involvere 
innbygger

2.2 Sikre 
kontinuitet

2.3 Legemidler
2.4 Akutt-
medisin

4 Helsehjelp 
på nye måter

1 Digitalisering av 
arbeidsprosesser

3 Bedre bruk 
av helsedata

5 Felles grunnmur 6 Styring og gj. 

EPJ-Løftet

HMN-Helseplattformen
Helsedataprogrammet 

(HDP)

EIEJ

HSØ-LAB

NIKT-DIS

FIA/Data- og dok. deling

PKT/Helsedata
Nasjonal e-helse-

monitor

Ny e-helse organisering 
(NEO)MF-Helse

Legemidler 
og KJ til PLO

Multidose

Kjernejournal - Innsyn i 
journal

API Økosystem

Digitale innbyggertjenester og 
Økosystem Helsenorge

CMS Helsenorge
Digital 

Førerrettsforvaltning

Reservedrift Helsenorge

Reservedrift KJ

Reservedrift Grunndata

HDIR-Nasjonalt program 
for velferdsteknologiHelsenorge KjernejournalE-resept

Grunndata

FHI-
eDÅR

Grunndataløftet

FHI-
Nat.inf.reg

FHI-Mod.-
resept.reg

FHI-
Nat.lab.DB

SLV-Pas.-
sikkerhetsv.

SLV-Std. 
legem.info

NIKT-Forenklet 
innrapp. til helsereg.

NIKT-Antibiotikastyring –
indikasjonsbasert beslutn.

NIKT-Referansearkitektur 
interregionalt tjenestelag

NIKT-Felles anvendelse av 
grunndata i sentrale reg.

NIKT- Felles klinisk 
kunnskapsgrunnlag

NIKT-El.datafangst fra 
pasientsikkerhetspr.

NIKT-Digital 
Patologi

NIKT-SAFEST

NIKT-Anskaffe publ.-
løsning for metodebøker

NIKT-Robust 
mobilt HN

NHN-Utv.stamnett

HDIR-Internettassistert behandling 
for angst og depresjon i kommunen

HDIR-Pilotprosjekt 
ParkisonNet i Norge

HDIR-
Primærhelseteam

HDIR-
Oppfølgingsteam

HDIR-Pakkeforløp 
psykisk helse og rus

HDIR-
GREP

HDIR-Funksjonsv. for 
rehab. i spesialisthelset.

HDIR-Velg behandlings-
sted, avtalespesialister

HDIR-En 
vei inn

HDIR-
DIGI-UNG

HDIR-Ind. 
refusjon lm

HMN-PKI

HMN-LAB

HMN-Digital 
Patologi

Prosjekter per strategisk område Prosjekter meldt inn til nasjonal e-helseportefølje

KS-Fødselsepikrise til 
helsestasjon

KS-Digi
Helsestasj.

OSLO-
DigiHelse

Digital Dialog
Fastlege

Sentral FM

HSØ-MKB

HSØ-Regional kurve og 
medikasjon

FIA/Målbilde og veikart grunnmur

SLV-FEST-
Sykehus

Nasjonale fellesløsninger

FIA/PLL

PKT/EPJ

PKT/Forvaltning og IKT-
støtte

2 Bedre sammenheng i pasientforløp



Direktoratet for e-helses omfang av porteføljen er tilnærmet fordoblet fra 2018 til 2019. 

25

Økning i Direktoratet for e-helses prosjekter fra 2018 til 2019-portefølje

• Direktoratet for e-helses omfang av 

porteføljen tilnærmet fordoblet fra 2018 til 

2019

• April 2018: 353 mill. kroner

• 2019: 672 mill. kroner

• Vil kreve stram prioritering
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Direktoratet for e-helse
Hva kan vi prioritere 2019?

Digitalisering av 

legemiddel-

området

Én innbygger –

én journal

«Nasjonal 

kommunal 

løsning» 

Forvaltning av  

nasjonale 

løsninger

Felles grunnmur 

for digitale 

tjenester



Forslag til vedtak

- NUIT tar oppdatert Nasjonal e-helseportefølje 2018 til orientering*

- NUIT ber direktoratet for e-helse ta innspill fremkommet i møtet med 
i den videre planlegging av 2019-porteføljen

* Porteføljen inkluderer ikke informasjon 

fra Helse Vest og Helse Nord pga

manglende rapportering
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