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 Møte i NUIT 

Møte 1/2018 

Dato 14. februar 2018  

Tid 10:00 – 15.00  

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

Medlemmer Christine Bergland (Direktoratet for e-helse) 
Bård Seiersnes (Helse Sør-Øst RHF)  
Anita Schumacher (Helse Sør-Øst RHF) 

Marit E. Larssen (Giske kommune)  
Kari Støfringsdal (Flora kommune) 
Endre Sandvik (Oslo kommune) 

 Erik Hansen (Helse Vest RHF) 
Per Olav Skjesol (Helse Midt-Norge RHF) 
Bjørn Nilsen (Helse Nord RHF) 
Roger Schäffer (Folkehelseinstituttet) 

Wenche P. Dehli (Kristiansand 
kommune) 
Line Richardsen (KS) 
Heidi Slagsvold (KS) 

 Egil Johannesen (Fastlegerepresentant) 
Jan-Arild Lyngstad (Helsedirektoratet) 

Halvar F. Bergby (Kreftforeningen) 
 

Observatør 
 

Tor Eid (HOD) 
Thomas Bagley (Norsk Helsenett) 

Gisle Fauskanger (Nasjonal IKT) 

 

Sak  Tema  Sakstype (min) 

1/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden samt godkjenning av 
referat fra NUIT-møtet 22.11.17 

Godkjenning 

2/18 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering  

3/18 Status for Én innbygger – én journal  Drøfting 

4/18 Nasjonal e-helseportefølje  Drøfting 

5/18 Samfinansiering i 2019  Orientering 

6/18 Etablering av ny tjenesteleverandør  Orientering 

7/18 Orientering fra sektor Orientering 

8/18 Eventuelt  

 
 

Sak Tema Sakstype 

1/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden samt godkjenning av 
referat fra 22.11.17 

Godkjenning 

 Forslag til vedtak: 
NUIT godkjenner innkalling og dagsorden. 
NUIT godkjenner formelt referat fra møtet 22.11.2017. 

Vedlegg 1:  
Referat fra NUIT-
møte 22.11.17 

2/18 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering 

 Oppdrag fra HOD, jf. tildelingsbrev 2018: 

• Informasjonssikkerhet ved bruk av private leverandører i 
helse og omsorgstjenesten 

• Utvidet område for forskrift om IKT-standarder i helse og 
omsorgssektoren 

Andre tema: 

• Status nasjonal strategiprosess 

Ingen vedlegg 

 Forslag til vedtak: 
NUIT tar sakene til orientering. 

 

3/18 Status for Én innbygger – én journal Drøfting 

 Hensikten med saken er å presentere status for arbeidet med Én 
innbygger – én journal.  

Vedlegg 2:  
Toppnotat  

 Forslag til vedtak: 
NUIT tar saken til orientering og ber prosjektet om å ta med 
innspill i det videre arbeidet.  
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4/18 Nasjonal e-helseportefølje  Drøfting 

 • Orientering om status for 2018-porteføljen og videre 
arbeid 

• Drøfte prosess for definering av 2019-porteføljen 
 
Orientering om større initiativ i porteføljen: 

• Prosjekter innen legemiddelområdet 

• Helsedataprogrammet 
 

Vedlegg 3: 
Toppnotat 
 
Vedlegg 3A: 
Samlet rapportering 
(se egen PDF) 
 
Vedlegg 3B:  
Nasjonal e-
helseportefølje 2018 
 
Vedlegg 3C:  
Nasjonal e-
helseportefølje (se 
egen Excelfil) 
  

 Forslag til vedtak: 
NUIT tar til orientering oppdatert Nasjonal e-helseportefølje 
2018 og ber Direktoratet for e-helse om å ta med innspill 
fremkommet i møtet i det videre arbeidet. 

 

5/18 Samfinansiering i 2019 Orientering 

 Direktoratet for e-helse ønsker å orientere NUIT om planlagt 
prosess for å avklare samfinansiering i 2019. 

Vedlegg 4: 
Toppnotat  

 Forslag til vedtak: 
Informasjon om samfinansieringsprosess for 2019 tas til 
orientering og NUIT ber om at innspill framkommet i møtet tas 
med videre. 

 

6/18 Etablering av ny tjenesteleverandør  Orientering 

 Hensikten med saken er orientere NUIT om etablering av 
Nasjonal tjenesteleverandør og videre planer for prosjektet. 

Vedlegg 5: 
Toppnotat 

 Forslag til vedtak: 
NUIT tar saken til orientering. 

 

7/18 Orientering fra sektor Orientering  

 • Presentasjon av prosjekt DigiHelse 

• Helseplattformen  

Ingen vedlegg 

 Forslag til vedtak: 
NUIT tar informasjon til orientering.  

 

8/18 Eventuelt  

 
 
 
Vedlegg 1: Referat fra NUIT-møte 22.11.17 
Vedlegg 2: Toppnotat Én innbygger – én journal 
Vedlegg 3: Toppnotat Nasjonal e-helseportefølje 2018 
Vedlegg 3A: Samlet rapportering (separat PDF) 
Vedlegg 3B: Nasjonal e-helseportefølje 2018 
Vedlegg 3C: Nasjonal e-helseportefølje 2018 (separat Excelfil) 
Vedlegg 4: Toppnotat Samfinansiering i 2019 
Vedlegg 5: Toppnotat Ny tjenesteleverandør 
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Referat fra møte i NUIT  

Møte 3/2017 

Dato 22. november 

Tid 10:00 – 15.00  

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

Medlemmer   

Til stede Christine Bergland (Direktoratet for e-helse) Erik Hansen (Helse Vest RHF) 
 Bård Seiersnes (Helse Sør-Øst RHF) Bjørn Nilsen (Helse Nord RHF) 
 Arild Pedersen (Helse Midt-Norge RHF) Line Richardsen (KS)  
 Roger Schäffer (Folkehelseinstituttet) Kari Støfringsdal (Flora kommune) 
 Jan-Arild Lyngstad (Helsedirektoratet) Endre Sandvik (Oslo kommune) 
 Wenche P. Dehli (Kristiansand kommune) 

Anita Schumacher (Helse Sør-Øst RHF) 
Egil Johannesen (Fastlegerepresentant ) 

Halvar F. Bergby (Kreftforeningen) 
Heidi Slagsvold (KS) 

Ikke til stede Marit E. Larssen (Giske kommune)   

Øvrige Tor Eid (HOD, observatør) 
Håkon Grimstad (Norsk Helsenett SF, 
observatør) 
Anette Odgaard Jacobsen (FHI) 

Gisle Fauskanger (Nasjonal IKT, 
observatør) 
Nina Bjørlykke (Nasjonal IKT) 
Dag Jordbru (SLV) 

Direktoratet 
for e-helse 

Inga Nordberg 
Vidar Mikkelsen 
Kristin Bang 
Lene Skjervheim 
Pernille Skogseth 

Karl Vestli 
Sara Charlotte Kallevig 
Elisabeth Larsen Rogne 
Hilde Lyngstad 
Camilla Smaadal 

 
 

Sak  Tema  Sakstype 

22/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden samt godkjenning av referat fra 
31.05.17 

Godkjenning 

23/17 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering  

24/17 Veikart for realisering av Én innbygger – én journal  Drøfting 

25/17 Etablering av nasjonal arkitekturstyring Drøfting  

26/17 Nasjonal e-helseportefølje 2018 Tilslutning 

27/17 Helsedataprogrammet  Orientering 

28/17 Orientering fra sektoren  Orientering 

29/17 Eventuelt  

 
 

Sak Tema Sakstype 

22/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden samt godkjenning av referat fra 
31.05.17 

Godkjenning 

 Ingen kommentarer til innkalling og dagsorden. 
Ingen kommentarer til referatet fra 31.05.17 og NUIT godkjenner 
referatet. 

 

 Vedtak: 
NUIT godkjenner innkalling og dagsorden. 
NUIT godkjenner referat fra møtet 31.05.17 

 

23/17 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering 

  Karl Vestli, Direktoratet for e-helse, orienterte om status for nasjonalt e-
helsearbeid:  

 
 

Vedlegg 1
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• Felles samarbeidsprogram for modernisering av Folkeregisteret i 
helse- og omsorgssektoren. 

• EUs personvernforordning – GDPR 
• Utvikling og etablering av strategiprosess 
• Rapporter som skal leveres til HOD:  

• IKT-organisering i helse- og omsorgssektoren 
• Finansieringsmodeller for nasjonale e-helsetiltak 
• Informasjonssikkerhet ved bruk av private 

underleverandører 
 
Innspill til informasjonssikkerhet ved bruk av private underleverandører: 
Det ble kommentert at bestillerkompetanse burde komme tydeligere 
frem i rapporten og at det er ønskelig med sertifiseringsordninger for 
leverandører. 
 
Christine Bergland, Direktoratet for e-helse, orienterte om Produktstyret 
for helsenorge.no og at ny leder er utnevnt: Erik Hansen. 

 Vedtak: 
NUIT tar sakene til orientering. 

 

24/17 Veikart for realisering av Én innbygger – én journal  Drøfting 

 Ola Jøsendal, Direktoratet for e-helse, orienterte om veikart for 
realisering av Én innbygger – én journal.  
 
Saken er drøftet med Nasjonalt e-helsestyre 25.10 og med prosjektstyret 
17.11.  
 
Det kom innspill på at det er ulik kostnad, nytte og risiko i de ulike 
alternativene for veikart og at dette bør komme tydeligere frem.  
 
Representantene for de regionale helseforetakene ønsket at notatet ble 
oppdatert i henhold til RHF-enes felles plan for neste generasjon 
PAS/EPJ. 
 
RHF-ene støtter alternativ 1, i tråd med Nasjonalt e-helsestyre sin 
anbefaling. Kommunene ønsker å komme i gang raskt og støtter også 
alternativ 1. Kommunene skal innføre velferdsteknologi og telemedisin 
og er avhengige av integrasjon med journalsystem. Det ble poengtert at 
spesialisthelsetjenesten også vil få det enklere dersom kommunene får 
bedre systemer.   
 
Det viktigste behovet for fastlegene er å ha tilgjengelig informasjon om 
pasienten og at samhandlingen med spesialisthelsetjenesten er særlig 
viktig. Kommunehelsetjenesten la til at de ønsker tettere dialog og 
styrket samhandling mellom fastlegene og øvrige kommunale helse- og 
omsorgstjenester.  
 
Det kom innspill om at samhandlingen (grunnmuren for digitale 
tjenester) burde komme tydeligere fram i målbildet for å signalisere hvor 
viktig den er, og at det bør beskrives hva den inneholder. Direktoratet 
jobber med dette. 
 
Det ble stilt spørsmål om apotekenes rolle.  Direktoratet svarte at det 
først og fremst er en kjerneløsning for kommune- og 
spesialisthelsetjenesten, men at det skal være god integrasjon med 
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apotekene. 

 Vedtak: 
NUIT ber prosjektet om å ta med innspill i det videre arbeidet. 

 

25/17 Etablering av nasjonal arkitekturstyring Drøfting 

 Lene Skjervheim, Direktoratet for e-helse, orienterte om etablering av 

nasjonal arkitekturstyring og tilhørende styringsgrunnlag.  

 

Det ble kommentert at det er et bra rammeverk. Det er viktig å finne en 

balanse mellom de langsiktige behovene og de kortsiktige behovene.  

Det ble stilt spørsmål til hvordan man gjenbrukte arbeidet som er gjort av 

NIKT innenfor arkitektur. Direktoratet for e-helse svarte at NIKT er 

invitert i arbeidsgrupper i prosjektet og at målsetningen er å gjenbruke 

der det er nyttig.  

 

Det ble understreket at innbyggerperspektivet bør være i fokus og 

gjenspeiles i arbeidet.  

 

 Vedtak: 
NUIT tar saken til orientering og ber prosjektet ta med seg innspill i det 
videre arbeidet. 

 

26/17 Nasjonal e-helseportefølje 
 

Tilslutning 

 Vidar Mikkelsen, Direktoratet for e-helse, orienterte om nasjonal e-
helseportefølje for 2018.  

Avhengigheter mellom porteføljen og utvikling hos EPJ-leverandører:  

Det ble kommentert at det tar lang tid før endringer som er besluttet er 
tilgjengelig for bruk i EPJ, og det ble stilt spørsmål til om det er grep man 
kan ta rundt dette. Direktoratet for e-helse kommenterte at grepet har 
vært å samles rundt en felles stemme gjennom NUIT for bl.a. å sikre 
forutsigbarhet i økonomien. Her har man kommet lenger på 
fastlegesiden enn i helse- og omsorgstjenesten i kommunene. Det er 
viktig at bestillinger til EPJ-leverandørene blir koordinert slik at 
utviklingen er i henhold til nasjonale prioriteringer i sektoren. 
Kommunene bør også koordinere sine bestillinger mot EPJ-
leverandørene.  

Legemiddelområdet: 

I e-helsestrategien er legemiddelområdet trukket fram som spesielt høyt 
prioritert. Det ble derfor gått gjennom prosjektene i den nasjonale 
porteføljen som understøtter legemiddelområdet. Hilde Lyngstad, 
Direktoratet for e-helse, ga en nærmere presentasjon av dette. 

Det ble kommentert at listen over legemidler i DIPS ikke ajourføres eller 
brukes på sykehusene. Grunnet kvalitet egner den seg ikke til å tas i bruk. 
Det ble videre kommentert at det er viktig å sikre felles forståelse av 
utfordringene med DIPS mellom Direktoratet for e-helse og regionene. 

Det ble stilt spørsmål om betalingsmodellen rundt den nasjonale 
forskrivningsmodulen er avklart. Det må synliggjøres hva aktørene skal 
planlegge for i sine budsjetter. 

Prioritering av Nasjonal e-helseportefølje 2018: 
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Vidar Mikkelsen orienterte videre om prioritering av porteføljen 2018. 

Det ble presisert at prosjektene i kategori 3 har fått denne kategorien 
kun på grunn av usikker finansiering. Dette betyr at disse prosjektene 
med stor sannsynlighet må redusere omfang. Dersom finansiering hadde 
vært på plass, ville disse prosjektene kvalifisert til kategori 2.  Prosjektene 
i kategori 3 og 4 ble diskutert.  

Program FIA (Felles infrastruktur og arkitektur) og PKT (Program for 
kodeverk og terminologi) vil behandle redusert omfang i neste 
programstyremøte.  

Det ble presisert at legemiddelfeltet er høyt prioritert av NUIT. 

Prosjekt SAFEST: 

Prosjektet har avhengighet til prosjekt FEST for sykehus, som ikke har 
finansiering avklart. FEST er ønsket ettersom legemiddelfeltet er 
prioritert område i e-helsestrategien. Strukturert legemiddelinformasjon 
bør løses på en felles måte for RHF-ene. Nasjonal IKT kommenterte at de 
har et godt samarbeid med SLV, men finansiering for 2018 er foreløpig 
ikke avklart og at neste styringsgruppemøte er 18. januar 2018. Det ble 
kommentert at det er viktig for både Helseplattformen og Pasientens 
legemiddelliste at SAFEST blir gjennomført. 

Fødselsepikrise til helsestasjonstjenesten:  

Fra prosjekteier KS ble det kommentert at det er ønskelig å løfte 
prosjektet opp fra prioriteringskategori 3, da dette er et prosjekt som vil 
medføre stor nytte både for pasienter og helsepersonell. Prosjekteier 
vurderer mulige finansieringsmuligheter samt tettere dialog med RHF-
siden. Det ble kommentert at dette er et prosjekt som kunne nyttiggjøre 
innsyn journal gjennom Kjernejournal.  

Nasjonal tilgjengelig laboratoriedatabase: 

Folkehelseinstituttet stilte spørsmål til hvorfor prosjektet var foreslått 
lagt i prioriteringskategori 4 og ikke i prioriteringskategori 3, også fordi 
prosjekt Nasjonal infeksjonsregister er avhengig av dette prosjektet. Det 
ble forklart at bakgrunnen for plassering i prioriteringskategori 4 er at 
prosjektet foreløpig ikke har avklart finansiering og eierskap. Dette 
representerer en risiko for gjennomføringen av prosjektet i 2018. 

Prosjektene i prioriteringskategori 3, hvorav flere prosjekter er avhengig 
av samfinansiering, vil ikke kunne gjennomføres med estimert omfang 
ettersom den nødvendige finansieringen ikke er avklart til tross for at 
initiativene har høy strategisk tilknytning, og er prioriterte behov i e-
helsestrategien. Det må deretter vurderes hva som er mulig å 
gjennomføre innenfor de tilgjengelige rammene. Direktoratet for e-helse 
vil da komme tilbake til NUIT med redusert omfang på prosjektene og 
plassering i prioriteringskategori 2 og hvilke prosjekter som evt. må 
utsettes og plasseres i prioriteringskategori 4.  
 

Det kom innspill på at NUIT ønsker å få en redegjørelse av konsekvenser 
av å utsette prosjekter. Direktoratet for e-helse kommenterte at mange 
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prosjekter i prioritering 3 omhandler grunnmur for digitale tjenester, jf. 
strategiområde 6 i Nasjonal e-helsestrategi. Disse tiltakene har til formål 
1) rette opp i dagens utfordringer og 2) å legge til rette for fremtidens 
løsninger. For sistnevnte er Helseplattformen først ut. Konsekvens av 
lavere takt er at det tar lengre tid til for måloppnåelse og 
gevinstrealisering.  For fremtidige løsninger kan det bety manglende 
forutsetninger for samhandling mellom aktørene i helse- og 
omsorgssektoren ikke blir lagt til rette for måloppnåelse. 

Det kom innspill på at NUIT ønsker at velferdsteknologisk knutepunkt 
presenteres i neste møte. 

 Vedtak: 
NUIT tar til etterretning innstillingen til Nasjonal e-helseportefølje 2018. 
Det gjenstår avklaringer knyttet til finansiering av flere av tiltakene. Dette 
kan gi en endring i prioriteringen. NUIT påpeker at det er behov for økt 
finansiering av nasjonal e-helseportefølje for 2018. Spesielt gjelder dette 
legemiddelfeltet og grunnmur.  

 

27/17 Helsedataprogrammet Orientering 

 Alexander Edvard Gray, Direktoratet for e-helse, orienterte om bakgrunn 
og pågående arbeid i Helsedataprogrammet. 

Det ble stilt spørsmål om innregistrering til kvalitetsregistrene er med i 
Helsedataprogrammet. Direktoratet svarte at dette inngår som en del av 
fellestjenester i programmet. Bedre bruk av helsedata er prioritert i 
nasjonal e-helsestrategi.  

Det ble kommentert at det er viktig å sørge for at dataene er gode i bunn.  

Det ble stilt spørsmål om Helseplattformen krever utvikling i EPJ, da det 
kan være krevende for EPJ-leverandørene å utvikle alle disse tjenestene. 
Direktoratet svarte at det kan kreve noe utvikling, men bare i mindre 
grad.    

 

 Vedtak: 
NUIT tar saken til orientering og ber Direktoratet for e-helse innarbeide 
innspill fremkommet i møtet.  

 

28/17 Orientering fra sektoren Orientering 

 Kreftforeningen viste filmen «Holly». 
 
RHF-ene orienterte om deres to rapporter til HOD:  

1. Gisle Fauskanger, Nasjonal IKT, orienterte om rapporten Felles 
plan for utvikling av nye tjenester og løsninger 

2. Erik Hansen, Helse Vest RHF, orienterte om rapporten Felles plan 
for neste generasjon PAS/EPJ for Helse Nord RHF, Helse Sør-Øst 
RHF og Helse Vest RHF 

 
DIPS har i 2017 lagt betydelige ressurser i ferdigstillingen av DIPS Arena. 
Versjon 17.1 ble levert til avtalt tid og med en større prosentandel av 
brukstilfellene flyttet over fra DIPS Classic enn planlagt. DIPS Arena 
versjon 17.2 leveres i januar 2018. Gjeldende planer viser at pilotering av 
DIPS Arena kan starte ultimo 2018. DIPS Arena versjon 17.2 vil inneha 
nesten all funksjonalitet fra DIPS Classic.  
 
Deling av journaldokumenter på tvers av virksomheter og systemer er et 
grep som vil sørge for at pasientinformasjon kan følge pasienten på tvers 
av regionene. De 3 RHF-ene vil sammen ta initiativ til implementering av 
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slik deling basert på internasjonale standarder, her vil også Helse Midt-
Norge inviteres til å delta.  
 
De 3 RHF-ene legger til grunn at gjennomføringen baseres på høy grad av 
informasjonsdeling og erfaringsutveksling. Dette tilsvarer samarbeidet 
mellom Helse Nord og Helse Vest innenfor helsenorge.no og samarbeidet 
mellom Helse Nord og Helse Sør-Øst innenfor løsning for elektroniske 
kurver.» 
 
Direktoratet for e-helse kommenterte at det i dag er store utfordringer i 
samhandlingen mellom fastlege, kommune og spesialisthelsetjenesten. 
Målbildet for dette arbeides det med i Én innbygger – én journal, men 
man vil være et godt stykke inn i 2020+ før man begynner å se helheten 
av dette, og at man derfor vil måtte ha kompenserende tiltak underveis.  
 
Line Ricardsen, KS, informerte om finansieringsløsning i 
kommunesektoren. Denne vil være på ca. 250 MNOK totalt. De store 
kommunene har vært drivere av ordningen. Fristen for tilbakemelding fra 
kommunene er 20. desember.  

 Vedtak: 
NUIT tar saken til orientering. 

 

29/17 Eventuelt Orientering 

 Ingen saker under eventuelt.  

 



 NUIT 

Vedlegg 2 

Prosjekt Én innbygger – én journal 
 

Sak 3/18: Status for Én innbygger – én journal inkludert prosess for utarbeidelse av 

beslutningsunderlag for nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste 

 

Hensikt med saken 

Presentere status for arbeidet med Én innbygger – én journal.  

Veikart for realisering av Én innbygger – én journal 

Veikartet for realisering av målbildet for Én innbygger – én journal ble overlevert Helse- og 

omsorgsdepartementet den 12. januar 2018. Rapporten er tilgjengelig på ehelse.no:   

https://ehelse.no/strategi/n-innbygger-n-journal/veikart-for-n-innbygger-n-journal 

Veikartet anbefaler en realisering av målbildet gjennom tre strategiske og parallelle tiltak: videreutvikling 

av eksisterende løsninger i spesialisthelsetjenesten i Helse Nord, Helse Vest og Helse Sør-Øst, 

etablering av Helseplattformen i region Midt-Norge og etablering av en nasjonal løsning for kommunal 

helse- og omsorgstjeneste. Anbefalingene kan innebære en vesentlig forenkling av dagens fragmenterte 

systemlandskap, men ikke en overgang til ett, felles journalsystem på tvers av alle virksomheter og 

tjenestenivå. En vellykket realisering av de strategiske tiltakene og god oppfyllelse av det nasjonale 

målbildet stiller store krav til nasjonale løsninger for samhandling. Bedre samhandlingsløsninger skal 

sikre at virksomheter og helsepersonell som benytter ulike journalsystem kan samarbeide om god 

pasientbehandling og sikre god samhandling med andre viktige tjenesteområder som skole, barnevern og 

sosiale tjenester, og med innbyggeren selv. Løsninger for samhandling skal ivareta innbyggers behov for 

en samordnet offentlig sektor og understøtte de nasjonale føringene som er gitt gjennom «Digitalt 

førstevalg» og «Digital Agenda». 

Behovet for bedre løsninger i kommunesektoren er stort og vil bli ytterligere forsterket de neste årene. 

Direktoratet for e-helse viderefører arbeidet med å planlegge nasjonal løsning for kommunal helse- og 

omsorgstjeneste som skal løse viktige behov knyttet til klinisk dokumentasjon, prosesstøtte, pasient-

/brukeradministrasjon og innbyggertjenester. Et beslutningsunderlag vil vurdere alternative 

løsningskonsepter for en nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste, inkludert ulike 

alternativer for fastlegene. En sentral del av konseptvurderingen er knyttet til behovet for bedre løsninger 

for samhandling med andre kommunale tjenesteområder, spesialisthelsetjenesten og innbygger. Arbeidet 

Til 

Dato 

Saksnummer 

Type 

Møte 1/18 

14.02.2018 

3/18 

Drøfting 

 

 

Fra 

Saksbehandler  

Prosjektleder Are Muri, Direktoratet for e-helse 

Anita Lindholt  

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

https://ehelse.no/strategi/n-innbygger-n-journal/veikart-for-n-innbygger-n-journal
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bør skje i tett samarbeid med pasient- og brukerforeninger, kommunesektoren og 

spesialisthelsetjenesten. 

Arbeidet med veikartet vil fortsette i 2018 basert på de anbefalinger, beslutninger og oppdrag som følger 

av rapporten som ble levert til departementet. Videre arbeid vil særlig fokusere på hvordan 

samhandlingsbehovet mellom aktørene i helse- og omsorgstjenesten og de som helsetjenesten 

samhandler med, herunder innbygger, best kan løses. Dette omfatter også hvordan innbyggernes behov 

for å oppleve en samordnet offentlig sektor kan understøttes. Samhandlingsbehovet vil bli løst gjennom 

bruk og videreutvikling av eksisterende løsninger samt nye løsninger, inkludert videreutvikling av 

nasjonale e-helseløsninger. 

Beslutningsunderlag for en nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste 

Direktoratet for e-helse skal utarbeide et beslutningsunderlag (KVU) for en nasjonal løsning for kommunal 
helse- og omsorgstjeneste, inkludert løsninger for samhandling. Frister for videre prosess er ikke endelig 
besluttet, men foreløpig plan er leveranse av beslutningsunderlaget (KVU) i juni 2018. Stegene for 
utarbeidelse av beslutningsunderlaget er skissert i 

 

Figur 1 og beskrevet i tabellen under.  

 

Figur 1 - Skissert prosess for utarbeidelse av beslutningsunderlaget for nasjonal løsning for kommunal helse- og 
omsorgstjeneste, inkludert samhandlingsløsninger 
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1 

Behovsanalyse 

Behovsanalysen for en nasjonal løsning for kommunale helse og omsorgstjenester skal beskrive 
behovene ut fra tre kategorier 

• Normative behov - Behov som følge av underoppfyllelse av politiske mål, lover og forskrifter 

• Interessentbaserte behov - Interessenters og aktørers opplevde behov relatert til en nasjonal 
løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste, inkludert løsninger for samhandling  

• Etterspørselsorienterte behov - Behov som følge av hvordan eksterne drivere vil påvirke tiltakets 
innretning og evne til å kunne bære endringer i helse- og omsorgssektoren 

Deretter utledes de prosjektutløsende behovene fra behovene som er identifisert i de tre kategoriene.  

2 

Mål og krav  

Samfunnsmål og effektmål skal bygge på det prosjektutløsende behovet som er definert i forrige steg.  

• Samfunnsmålet – beskriver samfunnsutviklingen prosjektet skal bygge opp under 

• Effektmålet – beskriver hvilke virkninger som søkes oppnådd for brukerne av tiltaket 

De overordnede kravene skal angi betingelsene som skal oppfylles ved gjennomføringen. Kravene skal 
brukes til å avgjøre om løsningsalternativer er gyldig og til å vurdere de ulike konseptalternativene. 

3 

Mulighetsstudie 

Mulighetsstudien skal sikre at "alle" rasjonelt tenkbare og politisk mulige konseptalternativer blir 
identifisert og vurdert. De to foregående stegene legger føringer for hvor stort mulighetsrommet er. 
Mulighetsrommet identifiseres gjennom å definere et sett av mulighetsdimensjoner som er 
dimensjonerende for tiltaket. Deretter genereres konseptene ved å kombinere ulike valg på hver enkelt 
dimensjon.  

Arbeidet resulterer i en lang liste med konseptalternativer som samlet definerer mulighetsrommet. 
Deretter anbefales et fåtall konseptalternativer som skal behandles i alternativanalysen. Anbefalingen 
baserer seg på en vurdering av konseptene i mulighetsrommet opp mot prioriterte krav som er satt for 
tiltaket, en kvalitativ vurdering av kost/nytt og en overordnet vurdering av det som er politisk mulig. 

4 

Alternativanalyse 

Med bakgrunn i det foregående arbeidet skal de mest interessante og realistiske konseptalternativene 
vurderes opp mot måloppnåelse, samfunnsøkonomisk kost/nytte og gjennomføringsrisiko.  

Dette steget skal resultere i en konklusjon og anbefaling av et konsept.  

5 

Føringer for forprosjekt 

En beslutning om videre utredning av et konsept skal etterfølges av et forprosjekt. Dette steget skal 
beskrive føringer for videre arbeid. Føringene skal utledes fra dokumentene i forstudien og en vurdering 
av behov for konkretisering for å redusere usikkerheten i anbefalt konsept. I tillegg vil føringer knyttet til 
overordnede rammer, prosjektstrategi og prosjektstyringsbasis bli beskrevet.  

 

Bistand til Helseplattformen 

Direktoratet for e-helse skal bistå Helseplattformen i spørsmål eller problemstillinger som er sentrale for 

dem og som kan være sentrale for den nasjonale utviklingsretningen mot Én innbygger – én journal. 

Utover direktoratets myndighetsrolle har formålet med bidrag og deltakelse vært å legge til rette for størst 

mulig gjenbruk av Helseplattformens arbeid og bidra til en mer enhetlig nasjonal utvikling innen EPJ/PAS. 
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Helseplattformen planlegger å ferdigstille sitt konkurransegrunnlag i august 2018 og inngå kontrakt med 

utvalgt leverandør primo 2019. 

Det gjenstår fortsatt avklaringer fra Helseplattformen hva gjelder arbeidsomfang og behov innen 

nasjonale tema. Det ser ut til at aktivitetene i 2018 er særlig knyttet til følgende områder:  

• Pasientportal – Helsenorge 

• Legemidler  

• Kodeverk og terminologi 

• Informasjonsmodell og grunndata 

• Klinisk kunnskaps- og beslutningsstøtte 

• Pasientrettet saksbehandling 
Direktoratet vil i møtet orientere om arbeidet.  

 

Videre arbeid 

Prosjektet har startet utarbeidelse av beslutningsunderlag for nasjonal kommunal løsning, og vil fortsette 

dette arbeidet utover våren 2018. Leveranse av beslutningsunderlaget (KVU) er planlagt i juni 2018.  

 



 NUIT 

1 
 

Nasjonal e-helseportefølje 2018 

Forslag til vedtak 

NUIT tar til orientering oppdatert Nasjonal e-helseportefølje 2018 og ber Direktoratet for e-helse å ta med 

innspill fremkommet i møtet i det videre arbeidet. 

 

Hensikt med saken 

Gi NUIT en orientering om status på Nasjonal e-helseportefølje 2018. I tillegg ønsker man innspill til 

arbeidet med planlegging av e-helseporteføljen for 2019. 

Bakgrunn 

Nasjonalt e-helsestyre ga sin tilslutning til Nasjonal e-helseportefølje 2018 i sitt møte11. desember med 

følgende vedtak: 

Nasjonalt e-helsestyre gir sin tilslutning til Nasjonal e-helseportefølje 2018. Dette innebærer en tilslutning 

til at nasjonal e-helseportefølje består av angitte prosjekter og tar til informasjon prosessen videre for 

avklaring av endelig fordeling på prioriteringskategorier og finansiering av porteføljen.   

I desember var 17 prosjekter plassert i prioriteringskategori 3. Prioriteringskategori 3 innebærer at 

prosjektet vurderes til å bidra i strategisk retning, men at det er behov for å redusere omfang på grunn av 

ressurstilgang.  Nasjonal e-helseportefølje har i dag ikke en felles finansieringskilde og styringslinje og 

dette bidrar til at finansieringskilde og prioritering hos aktørene påvirker sammensetningen i porteføljen. I 

perioden fra desember har aktørene gått gjennom sine prosjekter og gitt tilbakemelding på hva som blir 

prosjektenes omfang gitt tilgjengelig finansiering. Det ble bedt om at alle prosjekter i prioriteringskategori 

3 skulle vurderes for prioriteringskategori 2 (Prioriterte prosjekter for gjennomføring i 2018) med 

nedjustert omfang, eller om prosjektet skulle legges i bero, eller utgå og legges i prioriteringskategori 4 

(Prosjekter gjennomføres ikke i 2018) 

19.januar var siste frist for rapportering oppdatert status for nasjonal e-helseportefølje og det er 
gjennomført dialogmøter med aktørenes porteføljekontakter.  

Nasjonal e-helseportefølje 2018 

Se vedlegg 3B og 3C for oversikt over Nasjonal e-helseportefølje 2018. 

Til 

Dato 

Saksnummer 

Type 

Møte 1/18 

14.02.2018 

4/18 

Drøftingssak 

 

Fra 

Saksbehandler 

 

Inga Nordberg 

Kristin Bang 

 

Vedlegg 3 



 

 Notat side 2 av 4 

Porteføljens omfang 

Porteføljen består p.t av 47* prosjekter og programmer. Samlet omfang er angitt til 669 MNOK. Dette 
tallet er i realiteten for lavt på grunn av manglende kjennskap til omfanget til flere prosjekter og 
programmer som er svært omfattende. Årsakene til at omfanget ikke er oppgitt er ulike. Enkelte av 
prosjektene er i anskaffelse og kan ikke oppgi estimert omfang på grunn av konkurransehensyn. For 
andre prosjekter antar vi at omfanget blir kjent gjennom videre dialog med aktuelle aktører.  
 

Ved forrige rapportering (Q4 2017) var samlet omfang på 639 MNOK. Omfanget har dermed siden da økt 

med 30 MNOK. Siden forrige rapportering har  

- Nasjonal IKT meldt inn sitt prosjekt Elektronisk datafangst fra Pasientsikkerhetsprogrammet. 

- Helse Midt Norge har ferdigstilt følgende to prosjekter som derfor er tatt ut av porteføljen: 

•  eSP – Monitorering av pasientforløp 

• MRS inn i kvalitetsregister og Helsedataprogrammet 

Når antall prosjekter skal telles, vil prosjekter som inngår i programmer telles enkeltvis. Årsaken til dette 
er at dette gir et bedre kunnskapsgrunnlag enn kun å vurdere programnivå.  

 

Størrelse per strategisk område: 

Strategisk område Størrelse (MNOK) Antall prosjekter/programmer 

Digitalisering av arbeidsprosesser* 129,6 14 

Bedre sammenheng i pasientforløp 150,1 13 

Bedre bruk av helsedata 173,6 6 

Helsehjelp på nye måter 82,0 1 

Felles grunnmur for digitale tjenester 130,3 8 

Nasjonal styring av e-helse og økt 
gjennomføring** 3,0 1 

  669 44*** 
*Strategiområde Digitalisering av arbeidsprosesser er i realiteten større i porteføljen, fordi det mangler 
budsjettestimat på store initiativ i RHF-ene. 
**Innsatsen knyttet til dette området er ikke organisert i prosjekt/program og derfor ikke vises på porteføljenivå. 
*** FIA ligger er kun på programnivå da det mangler informasjon om delprosjektene. Derfor er totalt antall prosjekter 
her 44 og ikke 47 

Størrelse per aktør knyttet til eierskap: 

Aktør Størrelse (MNOK) Antall prosjekter 

Direktoratet for e-helse 331,3 16 

Helsedirektoratet 188,4 10 

RHF-ene/ Nasjonal IKT 78,4 12 

KS/kommunene 7,7 2 

Folkehelseinstituttet 17,1 3 

NHN 20,5 1 

SLV 25,2 3 

  669 47 
50% av direktoratet for e-helses andel av porteføljen er samfinansiert, 171,8 MNOK. 
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Størrelse per prioriteringskategori: 

Prioriteringskategori Størrelse (MNOK) Antall prosjekter 

Prioriteringskategori 1 356,7 8 

Prioriteringskategori 2 287,9 34* 

Prioriteringskategori 3 11,0 3 

Prioriteringskategori 4 13,0 2 

  669 47 
*FIA er her telt som fire prosjekter isteden for ett program  
 

Plassering av tiltak i prioriteringskategorier 

Prioriteringskategori 1 og 2: Prosjekter som skal gjennomføres i 2018 

Etter siste rapportering er det nå 8 prosjekter/program i prioriteringskategori 1 (myndighetspålagte med 

øremerkede midler) og 34 prosjekter/program i prioriteringskategori 2. Dette er prosjekter som planlegges 

gjennomført i 2018. For en oversikt vises til vedlegg 3A og 3B. I prosessen fra desember til i dag er flere 

prosjekter flyttet fra kategori 3 til 2. Omfanget av disse prosjektene er redusert med 90,5 MNOK. 

Reduksjonen har i all hovedsak skyldtes finansiering og ikke reduksjon på grunn av strategiske årsaker. 

Dette betyr at en portefølje med et større omfang raskere ville kunne realisere nasjonale e-helsestrategi. 

Følgende prosjekter som er flyttet fra kategori 3 til 2 siden forrige rapportering: 

1. E-helse: Pilotere og innføre multidose i e-resept nasjonalt 

2. E-helse: Legemidler og kjernejournal i PLO 

3. E-helse: Program for Felles infrastruktur og Arkitektur (FIA) 

4. E-helse: Sentral forskrivningsmodul (SFM) 

5. E-helse: Kjernejournal – Innsyn journaldokumenter for helsepersonell på tvers 

6. E-helse: Program for kodeverk og terminologi 

7. KS/KommIT: Fødselsepikrise 

8. NIKT: DIS – Digitale innbyggertjenester for spesialisthelsetjenesten 

Prioriteringskategori 3: Prosjekter utsettes, eller gjennomføres med redusert omfang 2018 

Følgende tre prosjekter/programmer ligger fremdeles i prioriteringskategori 3 og har derfor behov for 

videre avklaring 

1. NIKT HF: Forbedre legemiddelinformasjon og FEST (tidligere SAFEST) 

2. SLV: FEST for sykehus – strukturert legemiddelinformasjon for spesialisthelsetjenesten 

3. FHI: Nasjonal laboratoriedatabase 

Konsekvensene bør tydeliggjøres og vurderes om det bør iverksettes tiltak. Jf. oppdragsdokumentene 
2018 for RHF-ene bes de regionale helseforetakene i samråd med Statens Legemiddelverk og 
Direktoratet for e-helse, om å igangsette et arbeid knyttet til etablering av SAFEST. Plan for 
gjennomføring, etablering og finansiering av SAFEST skal legges fram for departementet innen 1. april 
2018.  

FHI mener at eierskapet til prosjekt Nasjonal laboratoriedatabase må overføres til annen aktør og til hvem 
er ikke avklart.  

 

 

Prioriteringskategori 4: Prosjekter gjennomføres ikke 2018 
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Følgende to prosjekter er lagt i prioriteringskategori 4 og vil derfor ikke bli gjennomført i 2018: 
1. SLV: Pasientsikkerhetsvarsler til innbygger og fastlege 
2. Direktoratet for e-helse: API økosystem 

Prosjektene gjennomføres ikke i 2018 pga. manglende finansiering. 

 

Planlegging av nasjonal e-helseportefølje 2019 

 

 

 

I møtet går vi gjennom planlagt prosess og ønsker å få innspill til på denne. Målet er nasjonal e-

helseportefølje 2019 består av de riktige prosjektene for å realisere Nasjonal e-helsestrategi 2017-2022.  

Utgangspunkt og rammebetingelser 

• Årshjul 2018 for nasjonal styringsmodell for e-helse 

• Finansieringsmodeller  

• Oppdragsdokumenter og tildelingsbrev 

• Etablerte målbilder 

På bakgrunn av dette anbefaler vi at de bilaterale møtene med NUIT og NUFA medlemmer gjennomføres 

før sommeren istedenfor på høsten. Vi vil også vurdere om det er behov for NUIT møtet i mai og tar 

gjerne innspill på dette. 
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Nasjonal e-helseportefølje for 2018 Vedlegg 3B
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Budjsett 

2018

Prioriterings-

kategori 2018
ID Prosjekt-/ programnavn Ansvarlig virksomhet

Prosjekteier/ 

Programeier
Fase for 2018

Krever EPJ-

utvikling i 

2018

Status

Budsjett 

2018 

(MNOK)

E-helse HDIR RHF NIKT Kommune FHI NHN

Fastlege 

(takst-

forh.)

Andre

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

1
113

(ny)
Persontilpasset medisin HDIR Johan Torgersen Gjennomføring Nei Grønn 21,3 2,1 19,2

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

2
114

(ny)
Digital patologi NIKT HF Gisle Fauskander Planlegging Nei Grønn 9,5 9,5

2
115

(ny)

Anskaffe rammeavtale for publiseringsløsning for 

metodebøker
NIKT HF Nasjonal IKT Planlegging Nei Grønn 0,5 0,5

2
117

(ny)
Digitalisert individuell refusjon legemidler HDIR Erik Hviding Konsept Nei Grønn 5 5

2
118

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

2
119

(ny)
HMN Lab Helse Midt-Norge RHF Gilda Opland Gjennomføring Ja Grønn 0

2
135

(ny)

Program RKL (Standardisering i DIPS Classic og 

Elektronisk kurve)
Helse Sør-Øst RHF 0

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

2
116

(ny)
Legemidler og kjernejournal i PLO E-helse Hilde Lyngstad Gjennomføring Ja Gul 6,1 6,1

3 102
Forbedre legemiddelinformasjon og FEST (tidligere 

SAFEST realisering)
NIKT HF Gisle Fauskanger Gjennomføring Ja Rød 0

3 109
FEST for sykehus - strukturert legemiddelinformasjon for 

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

4
120

(ny)
Pasientsikkerhetsvarsler til innbygger og fastlege SLV Dag Jordbru Konsept Ja Gul 12,5

1 11 EPJ-løftet E-helse Inga Nordberg Gjennomføring Ja Grønn 20 20

1
121

(ny)
En vei inn -  hovedprosjekt HDIR Torunn Janbu Konsept Nei Grønn 9,4 1 6 2,4

2 3 Digital dialog fastlege (DDFL) - videreføring E-helse Bodil Rabben Gjennomføring Ja Gul 9 1,5 7,5

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

2 84 DigiHelse Oslo kommune Endre Sandvik Gjennomføring Ja Gul 7,4 2,4 5

2
122

(ny)
Velg behandlingssted - avtalespesialister HDIR Hanne Narbuvold Konsept Nei 2 2

2
123

(ny)

DIGI-UNG (tidl. Samordning og videreutvikling av digitale 

helsetjenester for ungdom)
HDIR HDIR Planlegging Nei Grønn 5 5

2
124

(ny)
Pakkeforløp pysikisk helse og rus HDIR Gitte Huus Gjennomføring Nei Gul 16,5 11,2 5,3

2
125

(ny)

Generisk funksjonsvurderingsverktøy for rehabilitering i 

spesialisthelsetjenesten
HDIR Johan Torgersen Konsept Nei Grønn 3,525 3,525

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

2 83
DIS – Digitale innbyggertjenester for 

spesialisthelsetjenesten
NIKT HF NIKT HF Gjennomføring Ja Grønn 20 20

2
126

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

2
128

(ny)

Kjernejournal - Innsyn journaldokumenter for 

helsepersonell på tvers
E-helse Hilde Lyngstad Konsept Ja Grønn 6 6

1
129

(ny)
GREP - NPR og KPR HDIR Unn Elisabeth Huse Gjennomføring Nei Gul 43,7 26,2 17,5

1 107 Helsedataprogrammet E-helse Bodil Rabben Konsept Nei Gul 108 22 86

2 60 Nasjonalt infeksjonsregister FHI Geir Bukholm Planlegging Nei Gul 5 5

2
136

(ny)

Elektronisk datafangst pasientsikkerhetsprogrammet 

konseptfase 
NIKT HF Nasjonal IKT Konsept Grønn 1,3 1,3

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

3 112 Nasjonal laboratoriedatabase FHI Geir Bukholm Planlegging Nei Rød 0,06 0,06

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

1 100
Felles samarbeidsprosjekt for modernisering av 

Folkeregister i helse- og omsorgssektoren (MF Helse)
E-helse Norunn Elin Saure Gjennomføring Nei Gul 22,3 20 2,3

2 21 Program for Felles infrastruktur og arkitektur (FIA) E-helse Inga Nordberg Gjennomføring Ja Grønn 70 20 25 25

2 57 Regional utvidelse av stamnettet Norsk Helsenett SF Frode Johansen Gjennomføring Nei Gul 20,5 20,5

2 58
eDÅR - Elektronisk innrapportering til 

Dødsårsaksregisteret  
FHI Gun Peggy Knudsen Gjennomføring Ja Gul 12 6 6

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

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

2
132

(ny)
PKI infrastrukturløsning Helse Midt-Norge RHF Frode Opsahl Planlegging Nei Gul 0

4
131

(ny)
API økosystem E-helse Fredrik Glorvigen Konsept Nei Grønn 0,5 0,5

2
133

(ny)
Nasjonal e-helsemonitor E-helse Karl Vestli Gjennomføring Nei Grønn 3 3

2
134

(ny)

Digital forvaltning av helsekrav for førerkort (Vilkår for 

førerrett)
HDIR Svein Lie Gjennomføring Nei Rød 0 0

668,6

Kostnadsfordeling 2018

Ikke kategorisert i strategisk område

Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring

Felles grunnmur for digitale tjenester

Helsehjelp på nye måter

Bedre bruk av helsedata

Bedre sammenheng i pasientforløp

Digitalisering av arbeidsprosesser

Program Kodeverk og Terminologi står oppført med tilsammen 8,5 mkr som 
finansieres av andre prosjekter/programmer. 
8,5 MNOK er derfor fratrukket totalsummen her
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 NUIT 

Vedlegg 4 

Prosess for samfinansiering 2019 

Forslag til vedtak 

Informasjon om samfinansieringsprosess for 2019 tas til orientering og NUIT ber om at innspill 

framkommet i møtet tas med videre. 

 

Hensikt med saken 

Direktoratet for e-helse ønsker å orientere NUIT om planlagt prosess for å avklare samfinansiering i 2019. 

Bakgrunn 

I november 2017 ga Nasjonal e-helsestyre sin tilslutning til finansieringsmodeller for e-helse.  

Inntil etablering av nye finansieringsmodeller for e-helse er på plass, er det behov for å fortsette dagens 
ordning med samfinansiering av utvalgte prosjekter i den nasjonale e-helseporteføljen og forvaltning av 
helsenorge.no.  

Direktoratet for e-helse vil innen 1.mars 2018 rette en formell henvendelse til aktuelle aktører med 
nærmere informasjon om samfinansieringsbehov. Det er en ønskelig at samfinansieringsnivået er avklart 
før møte i Nasjonalt e-helsestyre i slutten av juni for å gi en forutsigbarhet i planleggingen av 2019.  

Til 

Dato 

Saksnummer 

Type 

Møte 1/18 

14.02.2018 

5/18 

Orientering 

 

Fra 

Saksbehandler 

 

Inga Nordberg 

Kristin Bang 

 



 NUIT 

Vedlegg 5 

Nasjonal tjenesteleverandør og videre planer for prosjektet 

Forslag til vedtak: 

 

NUIT tar saken til orientering 

 

Hensikten med saken 

Hensikten med saken er orientere å NUIT om prosjekt for etablering av Nasjonal tjenesteleverandør og 

videre planer for prosjektet.  

Bakgrunn 

Rapporten "IKT-organisering i helse- og omsorgssektoren" peker på opprettelsen av en nasjonal 
tjenesteleverandør. I rapporten anbefaler Direktoratet for e-helse   

• å opprette en nasjonal tjenesteleverandør 

• at dagens nasjonale løsninger overføres til fremtidig nasjonal tjenesteleverandør 

• at bruk av privat næringsliv vektlegges i strategien til nasjonal tjenesteleverandør 

 

Etableringen av en nasjonal tjenesteleverandør vil også kreve etablering av løsningseiere for nasjonale 
løsninger og en tydeliggjøring av roller/ansvar.  

Direktoratet for e-helse vil orientere om foreløpig prosjektplan og videre prosess i NUIT-møtet 14.februar.  

 

 

 

 

Til 

Dato 

Saksnummer 

Type 

Møte 1/18 

14.02.2018 

6/18 

Orientering 

 

Fra 

 

Karl Vestli 

 

 


