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 Møte i NUIT 
Møte 2/2018 

Dato 30.05 2018  

Tid 10:00 – 15.00  

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

Medlemmer Christine Bergland (Direktoratet for e-helse) 
Ole Johan Kvan (Helse Sør-Øst RHF)  
Ulf Sigurdsen (Helse Sør-Øst RHF) 

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 (Helse- og omsorgsdepartementet) 
Ola Stenseth (Norsk Helsenett) 

Gisle Fauskanger (Nasjonal IKT) 

 

Sak  Tema  Sakstype  

9/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden  Godkjenning 

10/18 Godkjenning av referat fra møtet 14.02.2018 Godkjenning 

11/18 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering 

12/18 Etablering av nasjonal tjenesteleverandør Orientering 

13/18 Strategi 2022 – Norsk Helsenett Orientering 

14/18 Strategisk innretning for grunnmur Tilslutning 

15/18 Strategiprosessen: Strategisk gap-analyse og innspill til 
revisjonsfasen 

Drøfting 

16/18 Nasjonal e-helseportefølje Drøfting 

17/18 Eventuelt  

 
 

Sak Tema Sakstype 

9/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden  Godkjenning 

 Forslag til vedtak: 
NUIT godkjenner innkalling og dagsorden. 

Ingen vedlegg 

10/18 Godkjenning av referat  Godkjenning 

 Forslag til vedtak: 
NUIT godkjenner referat fra møtet 14.februar 2018. 

Vedlegg 1:  
Referat fra møtet 
14.02.2018 

11/18 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering 

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

 Forslag til vedtak: 
NUIT tar sakene til orientering. 

 

12/18 Etablering av nasjonal tjenesteleverandør Orientering 

 Direktoratet for e-helse og NHN anbefaler at nasjonal 
tjenesteleverandøren etableres i to steg. Hensikten med saken er 
å redegjøre for dette i mer detalj, og orientere om hvordan 
videre prosess er tenkt. 

Vedlegg 2:  
Toppnotat  

 Forslag til vedtak: 
NUIT tar saken til orientering. 

 

13/18 Strategi 2022 – Norsk Helsenett Orientering 
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 NHN går inn i sluttfasen av strategiprosessen. Hensikten med 
saken er å informere NUIT om status i arbeidet. 
 

Vedlegg 3: 
Toppnotat 
  

 Forslag til vedtak: 
NUIT tar saken til orientering.  

 

14/18 Strategisk innretning for grunnmur Tilslutning 

 Hensikten med saken er å informere om prosjektet målbilde og 
veikart, og få innspill og tilslutning til anbefalt strategisk 
innretning for grunnmur. 

Vedlegg 4: 
Toppnotat  

 Forslag til vedtak: 
NUIT gir tilslutning til anbefalt strategisk innretning for 
grunnmur, med de innspill og kommentarer som kom frem i 
møtet.  

 

15/18 Strategiprosessen: Strategisk gap-analyse og innspill til 
revisjonsfasen 

 

 Målet er å orientere NUIT om resultatet av den strategiske gap-
analysen og legge frem forslag til oppdaterte innsatsområder i 
strategien og en struktur for revidert handlingsplan. Det er 
ønskelig å få innspill til revideringsprosessen.  

Vedlegg 5: 
Toppnotat 

 Forslag til vedtak: 
NUIT tar saken til orientering. Direktoratet for e-helse tar med 
innspillene fra møtet i det videre arbeidet med revisjonsfasen.  

 

16/18 Nasjonal e-helseportefølje Drøfting 

 Direktoratet for e-helse orienterer NUIT om status for Nasjonal e-
helseportefølje 2018. Videre legges første utkast til Nasjonal e-
helseportefølje 2019 frem til innspill. 

Vedlegg 6: 
Toppnotat 
 
Vedlegg 6A: Samlet 
rapportering  
 
Vedlegg 6B: Nasjonal 
e-helseportefølje  
 
Vedlegg 6C: Nasjonal 
e-helseportefølje 
(egen Excel-fil) 
 
Vedlegg 6D: 
Prosjekter per 
strategisk område 

 Forslag til vedtak: 
NUIT tar oppdatert Nasjonal e-helseportefølje 2018 til 
orientering. Videre ber NUIT Direktoratet for e-helse ta innspill 
fremkommet i møtet med i den vidre planleggingen av 2019-
porteføljen.  

 

17/18 Eventuelt  

 
 
 
Vedlegg 1: Referat fra NUIT-møte 14.02.18 
Vedlegg 2: Toppnotat for etablering av nasjonal tjenesteleverandør 
Vedlegg 3: Toppnotat for Strategi 2022 – Norsk Helsenett 
Vedlegg 4: Toppnotat for strategisk innretning for grunnmur 
Vedlegg 5: Toppnotat for strategiprosessen: Strategisk gap-analyse og innspill til revisjonsfasen 
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Vedlegg 6: Toppnotat for Nasjonal e-helseportefølje 
Vedlegg 6A: Samlet rapportering  
Vedlegg 6B: Nasjonal e-helseportefølje 
Vedlegg 6C: Nasjonal e-helseportefølje (egen Excel-fil) 
Vedlegg 6D: Prosjekter per strategisk område 
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Referat fra møte i NUIT  

Møte 1/2018 

Dato 14. februar 

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) 
Bård Seiersnes (Helse Sør-Øst RHF) 

Marit Elisabeth Larsen (Giske kommune) 
Wenche P. Dehli (Kristiansand kommune) 
Endre Sandvik (Oslo kommune) 

 Ulf Sigurdsen (Helse Sør-Øst RHF) Kari Støfringsdal (Flora kommune) 
 Erik Hansen (Helse Vest RHF) Jan-Arild Lyngstad (Helsedirektoratet) 
 Per Olav Skjesol (Helse Midt-Norge RHF) Roger Schaeffer (Folkehelseinstituttet) 
 Bjørn Nilsen (Helse Nord RHF) Egil Johannesen (Fastlege) 
 Line Richardsen (KS) 

Heidi Slagsvold (KS) 
Halvard Bergby (Kreftforeningen) 
 

Ikke til stede Wenche P. Dehli (Kristiansand 
kommune) 

 

Øvrige Tor Eid (HOD, observatør) 
Håkon Grimstad (Norsk Helsenett SF, 
observatør) 

Gisle Fauskanger (Nasjonal IKT, 
observatør) 
Arne Norrud (Oslo kommune) 

Direktoratet 
for e-helse 

Inga Nordberg 
Karl Vestli  
Bodil Rabben  
Are Muri 
Alexander Edvard Grey 
Hilde Lyngstad 

Vidar Mikkelsen 
Kristin Bang 
Sonja Turøy Brugman 
Pernille Skogseth 
Camilla Smaadal 

 

Sak  Tema  Sakstype 

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 

 Ingen kommentarer til innkalling og dagsorden.  
 
Referat ble godkjent med følgende endring:  Siste avsnitt i sak 
27/17 i referatet fra 22.11.17 fjernes.  
 
Vedrørende referatets sak 26/17 ba NUIT om å få presentert 
status for velferdsteknologisk knutepunkt.   

 

 Vedtak: 
NUIT godkjenner innkalling og dagsorden. 

 

Vedlegg 1 
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NUIT godkjenner formelt referat fra møtet 22.11.2017 i henhold 
til kommentar over. 

2/18 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering 

 Følgende saker ble lagt frem til orientering  

Nr. 1 Informasjonssikkerhet ved bruk av private leverandører i helse- 
og omsorgssektoren 

 

 Karl Vestli, Direktoratet for e-helse, orienterte om hovedfunn fra 
rapporten Informasjonssikkerhet ved bruk av private 
leverandører i helse- og omsorgstjenesten som ble lansert 
30.11.17. 
 
Det ble påpekt at perspektivet rundt human databruk og big  
data er savnet i rapporten.  
 
Det ble kommentert at rapporten er god og at den redegjør godt 
for eksisterende rammeverk. Det ble stilt spørsmål til om  
rammeverket er godt nok. Bør det utvikles et nasjonalt 
rammeverk som både består av lovverk og transparency-
vurdering? 
 
Direktoratet for e-helse anser informasjonssikkerhet som svært 
viktig.  

 

Nr. 2 Utvidet område for forskrift om IKT-standarder i helse- og 
omsorgssektoren 

 

 Inga Nordberg, Direktoratet for e-helse, orienterte om oppdrag 
fra Helse- og omsorgsdepartementet om å utrede utvidet 
område for forskrift om IKT-standarder i helse- og 
omsorgssektoren.  
 
Arbeidet er i en tidlig fase og Direktoratet for e-helse er bedt om  
å tydeliggjøre behov og undersøke mulighetsrommet. Rapport 
fra utredningsarbeidet skal leveres i april til departementet. 
Sektoren skal involveres i arbeidet.  
 
Det ble påpekt at forskriften berører store avtaler. Det er viktig å 
sikre at leverandører kan gi innspill til forslag om endringer i 
forskriften. Direktoratet for e-helse ser utfordringen, og er 
opptatt av at forskriften hjelper sektoren og at den er praktisk 
mulig å følge. 

 

Nr. 3 Status for arbeidet med nasjonal strategiprosess  

 Karl Vestli, Direktoratet for e-helse, orienterte om status for 
arbeidet med nasjonal strategiprosess. 
 
Det ble stilt spørsmål om det er etablert samarbeid med 
Nasjonalt senter for e-helseforskning. Direktoratet for e-helse 
svarte at det er kontakt med dem og at rapporten referer til funn 
fra deres arbeid. 
 
Det ble etterlyst en definisjon av hvilke teknologier og trender 
som omfattes av e-helsebegrepet. 

 

 Vedtak: 
NUIT tar sakene til orientering.  

 

3/18 Status for Én innbygger – én journal Drøfting 
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 Are Muri og Vidar Mikkelsen fra Direktoratet for e-helse 
presenterte status for arbeidet med Én innbygger – én journal og 
arbeidet knyttet til plan for utvikling av felles grunnmur. 
 
Det opplyses om at det ikke er møter i prosjektstyret for Én 
innbygger – én journal første halvår på grunn av stort 
produksjonspress. Det ble påpekt at det er viktig at fastleger og 
kommuner også blir representert i det videre løp, dette er 
spesielt viktig når Prosjektstyret ikke er aktivt. Direktoratet for e-
helse ser viktigheten av gode forankringsmøter med 
representanter fra Prosjektstyret og KommIT.  
 
Det ble kommentert at pasientperspektivet må komme 
tydeligere frem.  
 
Det ble diskjusjon rundt arbeidsflaten til fastlegene og 
pasientmøtet kontra samhandlingsperspektivet. Fastlegene er 
fonøyde med dagens EPJ-systemer. Samtidig ble det påpekt at 
informasjonen må følge pasienten, og at det er viktig med 
samhandling på tvers.  
 
Det ble kommentert at de store endringene som kommer i 
arbeidsprosessene er underkommunisert, og at digital ledelse blir 
viktig fremover. Den digitale kunnskapen må også inn i 
utdanningssystemene.  
 

 

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

 

4/18 Nasjonal e-helseportefølje  Drøfting 

 Inga Nordberg, Direktoratet for e-helse, orienterte om status for 
2018-porteføljen.  
 
Det kom innspill på at det bør skilles mellom gevinstrealisering og 
effektivisering. En effektivitetstilnærming er spesielt viktig for 
kommunene.  
 
Det ble kommentert at brukeren skal settes i sentrum. Arbeidet 
med grunnmuren er derfor viktig. Infrastrukturen må 
eksempelvis sikre at brukeren har tilgang til de e-helsetiltakene 
som innføres.  
 
Videre ønsket Direktoratet for e-helse å drøfte prosess for 
definering av 2019-porteføljen med NUIT. NUIT synes foreslått 
prosess for definering av 2019-porteføljen ser fornuftig ut. 
 
Til slutt orienterte Direktoratet for e-helse om større initiativ i 
porteføljen: 

• Hilde Lyngstad orienterte om tiltak innen legemiddelområdet 

• Alexander Gray orienterte om Helsedataprogrammet 
 
Innspill til legemiddelområdet: 
Det ble stilt spørsmål om hvilke faktorer som begrenser tempoet 
for innføring av tiltak innen legemiddelfeltet. Direktoratet for e-
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helse svarte at usikker finansiering fra 2019 bremser 
innføringstakten. Innføringstakten ble videre diskutert. 
Kommunene erfarer at leverandørenes kapasitet til å bistå med 
innføring av løsninger er begrenset. Det bør vurderes hvordan 
andre deler av sektoren og regionene kan bidra med 
implementering i kommunene. Direktoratet for e-helse ønsker en 
god dialog med kommunene rundt dette. 
 
Det ble kommentert at forskriftsendringen som gjør at man går 
over fra samtykkebasert til reservasjonsbasert løsning er viktig, 
særlig for å unngå dobbeltutskrivning av resepter. Heving av 
kvalitet i e-resept er en viktig forutsetning for Pasientens 
legemiddelliste. 
 
Innspill til Helsedataprogrammet: 
Det ble kommentert at det er stor variasjon i variabler, koder og 
standarder, og det ble stilt spørsmål om Helsedataprogrammet 
kommer til å gjøre en opprydding i dette. Programmets 
harmoniseringsprosjekt har noe fokus på dette, men vil ikke 
kunne løse alle problemstillinger.  

 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 

 Karl Vestli, Direktoratet for e-helse, orienterte om planlagt 
prosess for å avklare samfinansiering i 2019. 
 
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. Det er ønskelig 
at samfinansieringsnivået er avklart før møtet i Nasjonalt e-
helsestyre i slutten av juni for å gi en forutsigbarhet i 
planleggingen av 2019. 
 

 

 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 

 Karl Vestli, Direktoratet for e-helse, orienterte om etablering av 
Nasjonal tjenesteleverandør og videre planer for prosjektet. 
 
Det ble savnet et element om styrking av 
implementeringskraften i sektoren. Direktoratet for e-helse 
svarte at det skal etableres gode prosesser for å involvere 
sektoren i arbeidet fremover, og at det blir viktig å jobbe med 
finansieringsmodeller parallelt.  
 
Det ble kommentert at man må få på plass de viktigste 
strukturene og deretter komme raskt i gang. Modellen må 
samtidig være fleksibel for endringer underveis. Det er en stor 
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oppgave å flytte god arbeidskraft fra Direktoratet for e-helse. Det 
er viktig å unngå kompetanseflukt på veien.   

 Vedtak: 
NUIT tar saken til orientering. 

 

7/18 Orientering fra sektor Orientering  

 Arne Nurrud, Oslo kommune, orienterte om DigiHelse (Digitale 
helstjenester i kommunesektoren). 
 
Det ble etterspurt tall på hvor mange som bruker tjenesten i 
Oslo. Oslo kommune svarte at det er sendt rundt 1000 meldinger 
fordelt på over 100 brukere. Prosjektet erfarer at det er krevende 
å få brukere og pårørende til å ta i bruk løsningene. Den mest 
effektive metoden er at ansatte viser brukeren hvordan de 
digitale tjenestene skal brukes.  
 
Det savnes et strategisk perspektiv og felles 
presentasjonsmateriale for markedsføring av eksisterende og 
planlagte tjenester på helsenorge.no. Det blir viktig at 
helsenorge.no blir innbyggernes vei inn til helse- og 
omsorgstjenesten og at aktørene forstår merverdien av dette. 
Direktoratet for e-helse informerte om at det vil bli lagt vekt på 
kommunikasjonsarbeidet for helsenorge.no. fremover.  

 

 Vedtak: 
NUIT tar informasjon til orientering.  

 

8/18 Eventuelt  

 Det kom innspill på at det er viktig med effektmåling av 
prosjekter for å se om midlene som investeres gir gevinst for 
brukerne. Direktoratet for e-helse tar med seg innspillet. 

 

 



 NUIT 

Etablering av nasjonal tjenesteleverandør 

Forslag til vedtak 

NUIT tar saken til orientering. 

Hensikt med saken 

På bakgrunn av rapporten IKT-organisering i helse- og omsorgsektoren (2017) har Direktoratet for e-

helse fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) å utarbeide, i samarbeid med Norsk 

Helsenett, beslutningsgrunnlag og plan for etablering av en nasjonal tjenesteleverandør.  

Oppdraget er gitt i brev av 2. mars 2018 fra departementet til direktoratet (Statsbudsjettet 2018, kapittel 

744 Direktoratet for helse: Tillegg til tildelingsbrev nr. 3).  

Foreløpig anbefaling til konsept for tjenesteleverandør med utkast til finansieringsmodell og 
styringsmodell (samstyring) ble lagt fram for innspill i Nasjonalt e-helsestyre 24. april. Innstillingen fra 
Nasjonalt e-helsestyret bekreftet at etablering av felles nasjonal tjenesteleverandør støttes. Det kom også 
innspill på at tidsplanen som det var lagt opp til fra direktoratet vanskeliggjorde en tilstrekkelig vurdering 
av den foreløpige anbefalingen. Med bakgrunn i disse innspillene anbefaler Direktoratet for e-helse og 
NHN at tjenesteleverandøren etableres i to steg: 
 

• Steg 1: Etablere en tjenesteleverandør med dagens finansierings- og styringsmodeller som 
håndterer leveranse av de nasjonale e-helseløsningene som er i etablert drift og forvaltning i 
Direktoratet for e-helse, samt porteføljen til Norsk Helsenett SF. 

• Steg 2: Videre arbeid med nye styrings- og finansieringsmodeller slik at det blir tilstrekkelig tid til 
forankring på tvers i sektoren.  

 

Bakgrunn 

Steg 1 innebærer en organisatorisk etablering av en tjenesteleverandør fra 1. januar 2019. Steg 2 

innebærer utvikling av finansierings- og styringsmodeller i dialog med sektor sommer/høst 2018 med 

sikte på 2020-budsjettet.  

Direktoratet og NHN mener steg 1 kan gjennomføres uavhengig av beslutningen om steg 2, men at det er 

gjennom steg 2 at man styrker gjennomføringsevnen på digitaliseringsfeltet vesentlig, og faktisk svarer ut 

Til 

Dato 

Saksnummer 

Type 

Møte 2/18 

30.05.2018 

12/18 

Orientering 

 

Fra 

Saksbehandler 

 

Karl Vestli 

Jon Helge Andersen 

 

Vedlegg 2 
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det utfordringsbildet som er tegnet opp i sentrale dokumenter de siste årene1. Direktoratet og NHN 

understreker derfor at det er en klar anbefaling fra direktoratet om at også steg 2 bør gjennomføres.  

Et risikomoment ved å gjennomføre steg 1 kan være å beslutte en organisering uten at helheten i form av 

finansieringsmodeller og styringsmodeller er på plass. En eventuell videreføring av dagens organisering 

innebærer på sin side også risiko, da de to virksomhetene hver for seg står overfor fremtidige utfordringer 

som må løses. Direktoratet anser at den kortsiktige gjennomføringsrisikoen ved etablering av ny nasjonal 

tjenesteleverandør for e-helse, er mindre enn den langsiktige risikoen ved å fortsette med dagens 

organisering.  

 

Grunner til at steg 1 bør gjennomføres:  

 

• Etablering av steg 1 medfører at en tjenesteleverandør kan påbegynne organisasjonsutvikling 

mot oppgavene som kommer i nær fremtid. Gjennom å starte nå med et ansvar for utføring av 

oppgaver knyttet til de nasjonale løsningene, vil tjenesteleverandøren raskere være i stand til å 

utføre disse fremtidige oppgavene.  

• For direktoratet og Norsk Helsenett er vurderingen av framtidige oppgaver og roller av stor 

betydning for den enkelte ansatte. Begge aktører er gjennom 2018 mobilisert for endring og en 

etablering fra årsskiftet anses som viktig for å opprettholde momentum i prosessen. Utsettelse vil 

skape usikkerhet rundt videre vei.  

Hva innebærer anbefalingen? 

• Det etableres en nasjonal tjenesteleverandør for e-helse 1. januar 2019.  

• Tjenesteleverandøren tar organisatorisk utgangspunkt i Norsk Helsenett SF (org.nr). Det 

anbefales å gjøre endringer i navn og styre/organisering, men at det videreføres som et 

statsforetak eid av HOD.  

• Tjenesteleverandørens hovedoppgave er å videreføre dagens portefølje i NHN og levere 

anskaffelser, utvikling, forvaltning og drift av de nasjonale e-helseløsningene som direktoratet i 

dag utfører.  Eieransvaret for løsningene beholdes i direktoratet, mens tjenesteleverandør blir 

ansvarlig for hvordan oppgaven løses innenfor nasjonale strategier og normerende rammer.  

• Det overføres om lag 200 årsverk (foreløpig estimat) fra Direktoratet for e-helse til 

tjenesteleverandøren. Årsverkene knytter seg i hovedsak til utvikling, test, forvaltning og drift av 

de nasjonale e-helseløsningene. Alle oppgaver og årsverk som overføres, overføres samtidig på 

etableringstidspunktet.  

• En nasjonal tjenesteleverandør får klare krav til leveransekvalitet og kostnadseffektivitet gjennom 

kontrakter og avtaler. 

• Kostnadene ved etableringen dekkes innenfor budsjettrammene til Direktoratet for e-helse og 

NHN, med unntak av likviditetsavsetning for å håndtere feriepengeproblematikk ved overgang fra 

kontantprinsipp til regnskapsprinsipp. Til dette formål legges det til grunn at det gis en 

tilleggsbevilgning/-kapitalisering. 

 

                                                      
1 Medl. St. 9 (2012-2013) En innbygger en journal. Helsedirektoratet 2015. Styrket gjennomføringsevne 
for IKT-utvikling i helse- og omsorgssektoren. Direktoratet for e-helse (2017). Nasjonal e-helsestrategi og 
handlingsplan. Meld. St. 27 (2015-2016). Digital agenda for Norge – IKT for en enklere hverdag og økt 
produktivitet. Direktoratet for e-helse (2017). IKT-organisering i helse- og omsorgssektoren. Direktoratet 
for e-helse (2017). Nye finansieringsmodeller for nasjonale e-helsetiltak.  
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I møtet 30. mai vil Direktoratet redegjøre for dette i mer detalj, og orientere om hvordan videre prosess er 

tiltenkt. Helse- og omsorgsdepartementet vil trolig ta stilling til denne anbefalingen ganske raskt, slik at 

bildet av helheten vil være tydeligere på møtetidspunktet. 

 



 NUIT 

Strategi 2022 – Norsk Helsenett 

Forslag til vedtak 

NUIT tar saken til orientering. 

Hensikt med saken 

NHN går nå inn i sluttfasen av strategiprosessen og ser det som naturlig å informere NUIT om status i 

arbeidet.  

Bakgrunn 

Hvorfor gjennomfører vi en strategiprosess? 

Gjeldende strategi for NHN ble besluttet i styret i september 2014. NHN har i hovedsak levert i henhold til 

den strategiske utviklingsretning som ble besluttet og leverer tjenester som er sentrale for flertallet av 

helsepersonell, og som er av stor betydning for pasienter og befolkningen for øvrig. Helsenettet er på 

mange måter sentralnervesystemet i helsetjenesten, og det kan ikke feile. Hvis alt annet er nede, skal 

Helsenettet fortsatt virke. 

Likevel er flere forutsetninger vesentlig endret. NHN har fått tildelt nye oppdrag som går utover det som 

var definert som kjerne i strategien fra 2014 blant annet drift av nasjonale registre og etableringen av 

administrativt tjenestesenter for helseforvaltningen fra 1. januar 2017. Videre har det foregått endringer i 

den statlige koordineringen på e-helseområdet og det har vokst frem en tydeligere forventning om 

nasjonale tjenester innenfor e-helsefeltet. I helsesektoren ser man nå konturen av en ny nasjonal 

tjenesteleverandør der NHN vil ha en sentral rolle og er pekt på som organisatorisk utgangspunkt.  

Styret i NHN vedtok å utvikle en ny strategi i august 2017. Hovedhensikten er å sikre at NHN ivaretar 

samfunnsoppdraget på en effektiv måte, bidrar til innovasjon og næringsutvikling, innenfor rammen av 

oppdrag gitt av Helse- og omsorgsdepartementet. Strategien skal utformes slik at den tydelig 

kommuniserer hva kunder og samarbeidspartnere kan forvente av oss, og hva vi skal bidra med for å 

forenkle og effektivisere helsetjenesten og bedre innbyggertjenestene.   

Vi utvikler en strategi for å begrunne og legge til rette for en nasjonal tjenesteleverandør. I dette ligger det 

både å vurdere hva som skal inngå og hvorfor vi mener dette skal inngå. Men det betyr også å begrunne 

hva som ikke inngår og hvorfor. Dette vil sikre at vi vet hvor vi står og hvem vi er, og om det 

helsetjenesten har behov for, er en gjennomførbar retning for NHN. Strategiprosessen handler derfor 

Til 

Dato 

Saksnummer 

Type 

Møte 2/18 

30.05.2018 

13/18 

Orientering 

 

Fra 

Saksbehandler 

 

Norsk Helsenett 

Henrik Barstad – Norsk Helsenett 

 

Vedlegg 3 



 

 Notat side 2 av 3 

også om vårt "indre liv" og hvordan vi tar vare på oss selv. Dette er spesielt viktig når det kommer til 

kulturen og tradisjonene som er limet i NHN. NHN er en verdidrevet virksomhet hvor ledelsen har vært 

bevisst på å utvikle en kultur som støtter opp under samfunnsoppdraget. Å samles rundt noen sentrale og 

meningsfylte verdier har vært viktig i en virksomhet som har vært på en kontinuerlig endringsreise siden 

opprettelsen i 2004.  

Parallelt med vår strategiprosess har Direktoratet for e-helse, på oppdrag fra HOD, igangsatt en 

konseptutredning som skal understøtte at regjeringen kan fatte et vedtak om å etablere en nasjonal 

tjenesteleverandør1. Dette arbeidet har navnet Ny E-helse organisering (NEO) og Direktoratet 

samarbeider tett med NHN i utredningen, og har blant annet felles status- og rapporteringsmøter i Helse- 

og omsorgsdepartementet.. 

NHNs strategi og NEO-programmet representerer således to ulike innganger til etableringen av nasjonal 

tjenesteleverandør. Mens delrapport 3 og vår endelige strategi gir anbefaling om NHNs strategiske 

utviklingsretning sett fra innsiden, gir NEO-programmet et utenfra og inn perspektiv (ytre skall for den 

nasjonale tjenesteleverandøren).  

Det er store gjensidige avhengigheter mellom disse prosessene som må håndteres for at vi skal lande på 

det samme valget og ut fra det kunne etablere en felles masterplan/gjennomføringsplan som vil ligge til 

grunn for det vi gjør framover. Det vil i det videre arbeidet med detaljeringen av retningen være 

avgjørende at det nære samarbeid med Direktoratet for e-helse opprettholdes og at man i fellesskap 

leverer det oppdraget som er beskrevet i oppdragsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet 02.03.18. 

 
Hva har vi gjort? 

Strategiens hovedtemaer beskrives i en serie med delrapporter:  

• Delrapport 1 
o Evaluering av strategi 2020 
o Vurdering av nåsituasjon 

 

• Delrapport 2 
o Trender og drivere innen teknologi, informasjonssikkerhet og samfunnsforhold 

 

• Delrapport 3 
o Potensielle utviklingsscenarier 
o Anbefaling til utviklingsretning 

 

Delrapport 1 og 2 ble presentert for styret den 08.12.17, mens delrapport 3 ble gjennomgått den 

13.04.18. Per nå foreligger delrapport 1, 2 og 3 i en 0.98 versjon. De tre delrapportene vil i løpet av mai 

sammenstilles i et toppnotat som vil utgjøre strategien. Delrapportene lukkes først når toppnotatet er 

ferdigstilt, ettersom delrapportene også vil kunne endres når vi ser det endelige sammenstilte resultatet. 

Strategisk utviklingsretning 

NHN innehar en bred tjenesteportefølje og dekker mange ulike behov. Vi skal fortsatt levere på 

eksisterende tjenesteområder, og forbedre og videreutvikle gjennom profesjonalisering og forenkling, 

                                                      
1 Programbeskrivelse NEO 
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men å kun fortsette som i dag vil innebære at vi ikke svarer ut de forventningene som stilles til oss og de 

muligheter og utfordringer vi ser.   

NHN har tung teknologisk kompetanse, omfattende erfaring med drift og utvikling av nasjonale løsninger 

og har et kunde- og markedsapparat som allerede betjener store deler av helsetjenesten. Vi har over tid 

opparbeidet oss tillit og er et teknologiselskap med en kultur og ferdigheter som er kundefokusert og 

understøtter samfunnsoppdraget.  

Dagens virksomhet er et solid fundament, og sammen med robuste og høykompetente miljøer i 

Direktoratet for e-helse mener vi at vi er godt posisjonert for å kunne fylle rollen som nasjonal 

tjenesteleverandør. Nye NHN blir dermed en kraftfull virksomhet med komplementær kompetanse som i 

sum vil kunne svare ut de forventningene som stilles.  

 

Høring 

Utkast til strategi med delrapporter blir tidlig i juni sendt ut på en bred høring i helsetjenesten. Det 

planlegges for endelig bearbeiding og framlegging for vedtak/anbefaling i styret månedsskiftet 

august/september. 

 

 

 



 NUIT 

Strategisk innretning for grunnmur 

Forslag til vedtak 

NUIT gir tilslutning til anbefalt strategisk innretning for grunnmur, med de innspill og kommentarer som 

fremkom i møtet.  

 

Bakgrunn og hensikt med saken 

I tildelingsbrevet for 2018 står det at nasjonal arkitekturstyring skal bidra til å utvikle den nasjonale 
grunnmuren slik at den understøtter forutsetningene for målene i én innbygger - én journal. Det står 
videre at 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. Program Felles Infrastruktur og Arkitektur (FIA) er 
sentralt for å realisere denne grunnmuren, og er i gang med å utarbeide denne planen. 

Hensikten med saken er å informere om prosjektet målbilde og veikart, og få innspill og tilslutning til 

anbefalt strategisk innretning for grunnmur.  

Behandling i NUFA og prosess 

I regi av prosjektet har det blitt gjennomført gruppearbeid i NUFA 25.05 der følgende spørsmål ble 

behandlet for å danne et grunnlag for en tydelig strategisk innretning:   

• 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? 

Prosjektet har på bakgrunn av dette og innspill fra en intern referansegruppe og ledelsen i Direktoratet for 

e-helse utarbeidet en anbefalt strategisk innretning for grunnmur. Prosjektet ønsker tilslutning til 

anbefalingen, og ber om innspill til det videre arbeid med målbilde og veikart for felles grunnmur. 

 

Til 

Dato 

Saksnummer 

Type 

Møte 2/18 

30.05.2018 

14/18 

Tilslutning 

 

Fra 

Saksbehandler 

 

Vidar Mikkelsen 

Helge Bjertnæs 

 

Vedlegg 4 
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Anbefalt strategisk innretning av grunnmur  

Grunnmuren har som formål å legge til rette for effektiv og sikker elektronisk samhandling mellom 

aktørene, og økt gjenbruk og sambruk på tvers av de nasjonale aktørene. Gjennom dette formålet vil 

grunnmuren fremme enhetlige, robuste og kostnadseffektive fellesløsninger. Den felles grunnmuren for 

norske e-helseløsninger kan beskrives med følgende karakteristikker:  

• 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.  

 

Grunnmurens omfang vil fokusere på felles behov i helsesektoren, heller enn å løse separate behov som 

hver enkelt aktør har. Løsninger som krever tett brukerinvolvering og rask innovasjon vil typisk burde 

løses utenfor grunnmuren. Nasjonale løsninger som inkluderer sluttbrukerløsninger og byggeklosser som 

er spesifikke innenfor et gitt tjenesteområde, er definert utenfor grunnmuren,  

Byggeklossene i grunnmuren inkluderer felles krav og retningslinjer, som for eksempel normen for 

informasjonssikkerhet, e-helsestandarder, arkitekturprinsipper og referansearkitekturer. Disse 

byggeklossene kan være både normerende og veiledende, avhengig av formålet med byggeklossene.  

Kodeverk og terminologi er en byggekloss som både representerer en viktig forutsetning for bedre 

samhandling mellom virksomheter, og også kan understøtte interne prosesser i virksomhetene, for 

eksempel som et element i automatisk beslutningsstøtte.  

Grunnmuren inkluderer også felles IKT-infrastruktur som gjenbrukes på tvers av forskjellige e-

helseløsninger, og som understøtter behovet for en sikker og robust samhandling. Eksempler på slik 

infrastruktur inkluderer helsenettet og sikre mobile nettverk.  

Grunnmuren tilbyr felles grunndata som kan gjenbrukes på tvers av løsninger, inkludert 

informasjonsområder som personer, virksomheter og personell. På sikt kan også andre 

grunndataområder som i dag ivaretas av andre eiere innlemmes i grunnmuren.  

I grunnmuren ligger det også felleskomponenter som gjenbrukes på tvers av løsninger og tjenester. 

Eksempler på slike felleskomponenter kan være meldingsformidlere, HelseID, grunndataplattformen, 

komponenter for datadeling og API management, personvernkomponenter, felleskomponenter for 

kodeverk og terminologi og felleskomponenter for dokumentdeling. Eksisterende tjenester som 

Kjernejournal og eResept kan ha flere komponenter som kunne flyttes ut av løsningene og brukes på 

tvers av tjenester, men dette må utredes nærmere.  

Grunnmuren løser felles behov der det er klare fordeler med å etablere, forvalte og drifte byggeklosser i 

fellesskap. Byggeklosser i grunnmuren kan ha forskjellige eiere, men må ha et felles styrings- og 

forvaltningsregime og følge felles prinsipper for endringer. Grunnmursbyggeklosser vil typisk ha et 

veldefinert endringsregime som lytter til flere aktører, er forutsigbare og har langsiktige utviklingsløp, for å 

sikre at felles behov blir ivaretatt.  

 



 NUIT 

 

Strategiprosessen: Strategisk gap-analyse og innspill til revisjonsfasen 

Forslag til vedtak 

NUIT tar saken til orientering. Direktoratet tar med innspillene fra møtet inn i det videre arbeidet med 

revisjonsfasen. 

 

 

Hensikt med saken 
 

Direktoratet ønsker å orientere NUIT om resultatet av den strategiske gap-analysen, som er 

utgangspunktet for revidering av strategidokumentene. Basert på analysen legges det frem et forslag til 

oppdaterte innsatsområder i strategien og en struktur for revidert handlingsplan. Videre ber vi NUIT 

gi innspill for revideringsprosessen og involvering av sektoren i dette arbeidet. Gjennom denne saken er 

målet å få følgende fra NUIT:  
 

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 Strategi og 

handlingsplan 2.0. 
 

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

 

  

Til 
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Karl Vestli 

Irene Olaussen 
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Formålet med revideringsfasen: 

• Styrke felles eierskap til både strategi og handlingsplan ved at dokumentene oppleves som 

oppdaterte og relevante i lys av de utfordringer og muligheter som aktørene står i. 

• Danne et grunnlag for prioritering av den nasjonale e-helseporteføljen ved at 

strategidokumentene gir tydelige føringer for porteføljestyringsprosessen. 

• Utarbeide og kommunisere felles mål og tiltak som gjør det enklere for aktørene å innrette egne 

strategier og virksomhetsplaner i henhold til disse. 

• Utvikle nøkkeltallsindikatorer (KPIer) til innsatsområdene som gjør det mulig å følge med på 

strategisk måloppnåelse på en oversiktlig måte. 

 

 Bakgrunn 
 

Strategiprosessen er en prosess for forvaltning av Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan 2017-2022. 

Strategiprosessen skal bidra til økt kunnskapsgrunnlag for, og større transparens rundt beslutningstaking 

i den nasjonale styringsmodellen. Strategiprosessen skal tydeliggjøre når og hvordan aktørene kan øve 

innflytelse på utvikling og revisjon av nasjonal e-helse strategi og handlingsplan. 

 

Lagt ut i tid representerer Strategiprosessens overordnede rammeverk en årlig, gjentakende prosess for 

oppdatering av strategi og handlingsplan. Dette rammeverket er illustrert i figuren under. 

 

 

 

 

Strategikontoret har gjennomført Strategiprosessens fase 1: Planlegge, fase 2: Situasjonsbeskrivelse, og 

er nå i ferd med å ferdigstille fase 3: Analysere. Analysefasen består av en gap-analyse der 

nåsituasjonen er sett opp mot det strategiske målbildet. 

 

I kunnskapsgrunnlaget inngår blant annet Direktoratets rapport Utviklingstrekk 2018. Rapporten er første 

utgave av Direktoratets årlige kunnskapsgrunnlag med beskrivelser av utviklingstrekk og trender innenfor 

utvalgte områder som gir premisser for utvikling på e-helseområdet. Rapporten kan leses i sin helhet på 

ehelse.no. 

 

https://ehelse.no/publikasjoner/utviklingstrekk-2018-beskrivelser-av-drivere-og-trender-relevant-for-e-helse
https://ehelse.no/publikasjoner/utviklingstrekk-2018-beskrivelser-av-drivere-og-trender-relevant-for-e-helse
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Hensikt med saken: 1. En omforent forståelse av den strategiske gap-analysen og aksept til at 

revidering igangsettes. 

 

Gap-analysen er utarbeidet gjennom arbeidsmøter internt i Direktoratet, bilaterale møter med NUIT/NUFA 

medlemmer, og gruppearbeid med Nasjonal Arena for samhandling med fag- og 

interesseorganisasjoner. Totalt har analysen identifisert 15 gap hvorav de tre første er gjeldene for hele 

strategien og de resterende gapene er fordelt under de strategiske områdene. Den oppsummerte gap-

analysen er illustrert i figuren under. 

 

 

Etter behandling av gap-analysen i Direktoratets ledergruppe har det blitt trukket frem tre sentrale 

perspektiver som til dels er fraværende, eller i liten grad beskrevet, i strategien. Disse perspektivene 

vurderes som vesentlige å innlemme i strategidokumentene i en revisjonsprosess. Perspektivene er:  

• Gap 1: Innbyggerperspektivet. 

• Gap 3: Innovasjonsperspektivet. 

• Gap 10: Informasjonssikkerhet og personvern. 

 

I tillegg til de identifiserte gapene har analysen avdekket behov for enkelte strukturelle endringer og 

språklige justeringer av strategidokumentene: 

• Dokumentstruktur 

o Samstemme strategi og plandokument 

o Sortere tiltak i plan iht strategiske områder  

o Språklige justeringer og faktasjekk  

• Definere sentrale begreper 

o EPJ, grunnmur, konsolidering, informasjonsmodell, håndtering av helsedata, etc. 

• Strategiske områder 

o Vurdere om de strategiske områdene skal beskrives gjensidig utelukkende. Gjelder 

særlig: 1 og 2 (teknologi/praksis, kort/lang sikt) og 5 og 6 (rolleavklaring styring og 

løsning) 

• Tiltak i handlingsplanen   

o Sikre at formuleringen av tiltak reflekterer sektorens felles eierskap til strategi og plan  

o Etablere nøkkeltallsindikatorer for strategiske tiltak 
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• Prioritering av handlingsplanen 

o Vurdere ambisjonsnivå  

o Redusere antall tiltak  

o Samstemme nivå på tiltak. 

 

Basert på gap-analysen vurderer vi at det er behov for å revidere samtlige strategidokumenter. 

 

 

Hensikt med saken: 2. Orientere om foreslåtte innsatsområder og struktur som utgangspunkt for 

Strategi og handlingsplan 2.0. 

Revideringen vil innebære at dokumentene "strategi" og "strategi og mål" samles til et strategidokument. 

Vi mener at de seks strategiske områdene i strategien står seg, men at det er behov for å endre noen av 

innsatsområdene underlagt de strategiske områdene. Videre vurderer vi at revideringen vil innebære å 

utarbeide en ny handlingsplan som har samme struktur som strategien. Ved å redusere og sortere 

tiltakene i handlingsplanen iht. de strategiske områdene og underliggende innsatsområder, vil det være 

lettere å lese strategidokumentene på tvers og måle strategisk måloppnåelse. 

 

Basert på analysen har vi utarbeidet et forslag til reviderte innsatsområder i Nasjonal e-helsestrategi 2.0. 

Innsatsområdene vil utgjøre strukturen til Nasjonal handlingsplan for e-helse 2.0. Figuren under illustrerer 

de foreslåtte endringene for innsatsområdene til nåværende strategi. 
 

 

https://ehelse.no/Documents/Nasjonal%20e-helsestrategi%20og%20handlingsplan/Nasjonal%20e-helsestrategi%202017-2022%20(PDF).pdf
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De foreslåtte endringene over er som følger: 

• Digitalisering av arbeidsprosesser 

o Innsatsområdene står seg og det er ikke behov for endringer. 

• Bedre sammenheng i pasientforløp 

o Innsatsområde #2.1 flyttes til Helsehjelp på nye måter. 

• Bedre bruk av helsedata 

o Innsatsområde #3.1 og #3.2 samles til et felles innsatsområde. 

• Helsehjelp på nye måter 

o Helsehjelp på nye måter utvides til å inkludere perspektivene: innbygger og innovasjon. 

o Innsatsområde #4.1 flyttes inn under innovasjonsperspektivet. 

• Felles grunnmur for digitale tjenester 

o Innsatsområdene er oppdatert i tråd med det pågående veikartet for grunnmur. 

• Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring 

o Innsatsområde #6.3 er foreslått tatt ut fordi den delvis vil ligge i grunnmuren. 

o Nytt innsatsområde på informasjonssikkerhet og personvern. 

 

Figuren under illustrerer strategiens nye innsatsområder basert på de foreslåtte endringene: 

 

 

 

Hensikt med saken: 3. Innspill til prosess for revidering, inkludert involvering av sektoren. 

Strategiprosessens revideringsfase varer fra august til og med oktober 2018. I denne perioden vil 

Strategikontoret, i samarbeid med sektoren, utarbeide utkast til revidert strategi og handlingsplan. De 

nasjonale utvalgene vil beslutte disse revisjoner i november 2018. I denne forbindelse ønsker vi innspill 

for prosess for revidering og forslag til involvering av sektoren. 

Vårt foreløpige forslag for inkludering av sektoren i revideringsfasen er følgende: 

1. 1:1 møter med NUIT-medlemmer i september. 
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Vi foreslår å gjennomføre 2 timers bilaterale arbeidsmøter med NUIT-medlemmene for å 

diskutere konkrete innspill til strategi og handlingsplan 2.0. Det vil i forkant av disse møtene bli 

utsendt underlag som medlemmene bes forberede seg på og ta stilling til. 

2. Høring av utkast til revidert strategi og handlingsplan (0.7 versjon) i oktober. 

En 0.7 versjon av strategi og handlingsplan 2.0 vil sendes ut på høring til hele sektoren. Det vil 

være en to ukers svarfrist for å komme med konkrete innspill. 



 NUIT 

1 
 

Nasjonal e-helseportefølje 

Forslag til vedtak 

NUIT tar oppdatert Nasjonal e-helseportefølje 2018 til orientering. Videre ber NUIT Direktoratet for e-

helse ta innspill fremkommet i møtet med i den videre planlegging av 2019-porteføljen. 

 

Hensikt med saken 

1. Gi NUIT en orientering om status på Nasjonal e-helseportefølje 2018  

2. Få innspill til prioritering av Direktoratet for e-helses andel av porteføljen, samt eventuelle 

synspunkter på andre deler av 2019-porteføljen. 

Bakgrunn 

Det henvises til vedtak 4/18 fra NUIT-møtet 14.2.2018 og sak 8/18 fra Nasjonalt e-helsestyret 14.3.2018, 

om tilslutning til Nasjonal e-helseportefølje 2018 og prosess for planlegging av 2019 portefølje.  

Direktoratet for e-helse har i mars/ april gjennomført dialogmøter med aktørenes representanter i NUIT og 

NUFA. I møtene presenterte aktørene egne planer for 2019, med tanke definering av 2019-porteføljen. 

Ved rapporteringsfristen 27.04.2018 har aktørene rapportert status for e-helseporteføljen 2018 og meldt 

inn sine planlagte tiltak for 2019. Se vedlegg 6-A for samlet rapportering. Dette er utgangspunktet for en 

første bruttoliste av nasjonal e-helseportefølje 2019, som legges frem på NUIT-møtet 30.mai. Neste 

rapporterings- og innmeldingsfrist til nasjonal e-helseportefølje er 10.10.2018. NUIT skal etter planen gi 

sin innstilling til 2019-porteføljen 22.november, med tilslutning i Nasjonalt e-helsestyre 6. desember. 

RHF-ene har gjennom helseforetaksprotokollene fra januar 2018 fått i oppdrag å melde inn og rapportere 

på strategiske IKT-tiltak til nasjonal porteføljestyring. Helse Midt-Norge og Helse Sør-Øst har rapportert 

ved denne statusrapporteringen. Helse Vest og Helse Nord har bekreftet at de vil rapportere sine 

prosjekter i oktober. 

Prosjektene i nasjonal portefølje for 2019 skal til NUIT-møtet i november legges i prioriteringskategorier, 

på samme måte som i fjor, basert på følgende prioriteringskriterier (vedtatt av Nasjonalt e-helsestyre i 

2018): 

  

Til 

Dato 

Saksnummer 

Type 

Møte 2/18 

30.05.2018 

16/18 

Drøftingssak 

 

Fra 

Saksbehandler 

 

Inga Nordberg 

Kristin Bang 

 

Vedlegg 6 
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• Strategisk tilknytning, med størst vekting på 60% 

• Nytteverdi, vekting 20% 

• Risiko, vektig 20% 

Prioriterte prosjekter for 

gjennomføring 2019 

1 Prosjekter som er myndighetspålagt med øremerkede midler i 2018 

2 
Prosjekter som vurderes med høy grad av strategisk tilknytning, høy 
nytteverdi og akseptabel risiko 

Prosjekter utsettes, eller 
gjennomføres med redusert 

omfang i 2019 
3 

Prosjekter som vurderes med høy grad av strategisk tilknytning, høy 
nytteverdi og uklar risiko 

Prosjekter gjennomføres ikke 

i 2019 
4 

Prosjekter som vurderes å ha lav strategisk tilknytning, eller å ha lav 

nytteverdi og høy risiko selv om den strategiske tilknytningen er høy 

 

Status Nasjonal e-helseportefølje 2018 

Økt omfang 

Nasjonal e-helseportefølje 2018 består i april av 54 prosjekter med et omfang på 942 mill. Ved forrige 
rapportering bestod porteføljen av 47 prosjekt (* Program for felles infrastruktur og arkitektur (FIA) telt 
som 4 prosjekt) med omfang på 669 mill. Økningen i omfang er på nær 40%, og skyldes i stor grad 
innrapportering av prosjekter fra Helse Sør-Øst og Helsedirektoratet. SLV har ved denne rapporteringen 
angitt budsjett til to prosjekt som manglet ved forrige rapportering. Helse Vest og Helse Nord har bekreftet 
at de vil rapportere sine prosjekter i oktober. Dette vil medføre en ytterligere økning av totalomfanget på 
den nasjonale e-helseporteføljen.Se vedlegg 6-B (excel) og 6-C (pdf) for oversikt over Nasjonal e-
helseportefølje 2018. 

Det er innmeldt 13 nye prosjekter til porteføljen gjennom rapporteringen i april. Prosjektene som er meldt 
inn til 2019-porteføljen og har pågående aktivitet og finansiering i 2018, er inkludert i Nasjonal e-
helseportefølje 2018. Det gjelder følgende prosjekter: 
 

ID Prosjekt/program Ansvarlig 
virksomhet 

Budsjett 2018 

137 Modernisering av reseptregisteret FHI Ikke oppgitt 
138 Oppfølgingsteam HDIR 10 mill. 
139 Primærhelseteam HDIR 47,5 mill. 

140 Pilotprosjekt ParkinsonNet Norge HDIR 7 mill. 

141 Internettbasert behandling av angst og depresjon i kommunen HDIR 6 mill. 

142 Regionalt laboratoriesystem HSØ 71 mill. 

143 Medikamentell kreftbehandling HSØ 32 mill. 

144 Regional kurve og medikasjon  HSØ 94 mill. 

145 DigiHelsestasjon KS/ 
KommIT 

9 mill. 

146 Ny ehelse-organisering E-helse 20 mill. 

 148 Nytt CMS/ publiseringsverktøy for helsenorge.no E-helse 1 mill. 
149 Digital førerrettsforvaltning E-helse 16,5 mill. 
154 Felles klinisk kunnskapsgrunnlag E-helse 1,8 mill. 
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Siden forrige rapportering er 3 prosjekter tatt ut av porteføljen: 
 

ID Prosjekt/program Ansvarlig 
virksomhet 

Begrunnelse  

113 Persontilpasset medisin HDIR Ulike initiativ som ikke følges opp som prosjekt/ 
program 

134 Digital forvaltning av helsekrav for 
førerkort (Vilkår for førerrett) 

HDIR Overført til E-helse, nytt prosjekt 149 

135 Program RKL (Standardisering i DIPS 
Classic og Elektronisk kurve) 

HSØ HSØ har valgt å rapportere på utvalgte prosjekt i 
programmet og ikke programmet i seg selv 

 

Overordnet status og risiko 

Nær halvparten av prosjektene melder grønn status1. 

• 50 % av prosjektene (27 prosjekter) melder om grønn status 

• 39 % av prosjektene (21 prosjekter) melder om gul status 

• 2 % av prosjektene (ett prosjekt) melder om rød status 

• 9 % av prosjektene (5 prosjekter) har ikke oppgitt status. Prosjektene er i tidlig fase.  

SLV sitt prosjekt 109 FEST for sykehus - strukturert legemiddelinformasjon for spesialisthelsetjenesten 
melder om rød status. Årsaken er at prosjektet mangler finansiering. Nasjonal IKT sitt prosjekt 102 
Forbedre legemiddelinformasjon og FEST (heretter SAFEST) melder avhengighet med rød status til dette 
prosjektet. I oppdragsdokumentene for 2018 bes RHF-ene i samråd med SLV og Direktoratet for e-helse, 
om å igangsette et arbeid knyttet til etablering av SAFEST. Plan for gjennomføring, etablering og 
finansiering av SAFEST er bedt fremlagt for departementet med frist 1. april 2018. Nasjonal IKT og SLV 
bes i møtet kommentere på status for dette. 

Risikoprofilen på portefølje 2018 er relativt uendret siden januar 2018. Noen flere prosjekter melder om 
medium risiko (4 %). Fordeling av risiko er som følger: 

• 19 % av prosjektene (10 prosjekter) melder om grønn risiko 

• 65 % av prosjektene (35 prosjekter) melder om gul risiko 

• 6 % av prosjektene (3 prosjekter) melder om rød risiko 

• 11% av prosjektene (6 prosjekter) har ikke oppgitt risiko. 
 

Følgende prosjekter melder om høy risiko: 

 

ID Prosjekt/program Ansvarlig 
virksomhet 

Begrunnelse  

57 Regional utvidelse av stamnettet NHN Fare for forsinkelse fra underleverdører og fare for 
ukjent diversitetsbrudd pga manglende 
dokumentasjon  

118 Innføring av digital patologi HMN 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.  

142 Regionalt laboratoriesystem HSØ Manglende standardisering av regionale definisjoner 
(master data). Manglende regional plattform. 

 

                                                      
1 Merk at det er stor forskjell på granularitet på statusrapporteringen fra store programmer til små prosjekter 
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Definering av 2019 porteføljen 

 

Innmeldte prosjekter/program til 2019-porteføljen 

I dialogmøtene la aktørene frem egne planer samt refleksjoner mht. hvilke prosjekter som bør ligge i den 
nasjonale porteføljen basert på følgende føringer: 

• Prosjekter som understøtter nasjonal e-helsestrategi 

• Prosjekter som har avhengigheter til prosjekter i den nasjonale e-helseporteføljen eller nasjonal 
innsats 

• Prosjekter som understøtter andre nasjonale strategier og som krever EPJ-utvikling 

Totalt er det meldt inn 59 prosjekter til 2019 porteføljen med et omfang i overkant av 1 mrd. Av disse er 
49 videreført fra 2018 og det er meldt inn 10 nye prosjektkandidater.  

Følgende prosjekter er nye: 

ID Prosjekt/program Ansvarlig 
virksomhet 

Foreløpig budsjett 2019 

147 Digitale innbyggertjenester og økosystem helsenorge E-helse 50 mill. 
150 Reservedrift for helsenorge.no E-helse 5 mill. 

151 Reservedrift Kjernejournal E-helse 8 mill. 

152 Reservedrift Grunndata E-helse 8 mill. 

153 Grunndataløftet E-helse 8 mill. 

155 Felles anvendelse av grunndata i sentrale registre NIKT HF Ikke oppgitt 

156 Referansearkitektur interregionalt tjenestelag for integrasjon NIKT HF Ikke oppgitt 

157 Antibiotikastyring – indikasjonsbasert beslutningsstøtte og 
rapportering 

NIKT HF Ikke oppgitt 

158 Forenklet innrapportering til helseregistre NIKT HF Ikke oppgitt 

159 Tjenestebasert adressering - e-resept E-helse 5 mill. 

 

 

Følgende fem prosjekter videreføres ikke i nasjonal e-helseportefølje 2019:  

ID Prosjekt/program Ansvarlig 
virksomhet 

Årsak 

84 DigiHelse Oslo Kommune  Avsluttes i 2018. Videre innføring av 
DigiHelse startes som prosjekt i KS 

58 eDÅR – elektronisk innrapportering til 
Dødsårsaksregisteret  

Folkehelseinstituttet Avsluttes i 2018. Videre oppgaver tas via 
eDÅR forvaltning 

47 Regional utvidelse av stamnettet NHN Avsluttes i 2018 

115 Anskaffe rammeavtale for 
publiseringsløsning for metodebøker 

NIKT HF Avsluttes i 2018 

146 Ny e-helseorganisering NEO E-helse Avsluttes i 2018 

 

Basert på informasjon fra aktørenes rapportering og gjennom dialogmøtene er det gjort noen 

overordnede analyser av 2019-porteføljen.  
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Gevinstarbeid er et fokusområde  

Porteføljekontoret har definert gevinstmodenhet knyttet til i hvor stor grad det arbeides med 

gevinstrealisering i prosjektene. 94% av prosjektene som er i plan- og gjennomføringsfase anses for å ha 

medium til høy gevinstmodenhet, noe som tyder på at det jobbes systematisk med gevinster. Kun ca 1/3 

av disse prosjektene kvantifisert gevinstene i kroneverdi.  Vurderingen er at aktørene har fokus på 

gevinstarbeidet, men ytterligere kvantifisering av gevinster vil muliggjøre bedre måling av effektene av 

den nasjonale porteføljen.     

Forutsetninger som prosjektene i porteføljen legger til grunn for å kunne ta ut forventede gevinster 

Aktørene oppgir at totalt 86 kritiske forutsetninger som må være tilstede for at gevinster skal kunne tas ut 

etter at prosjektene er levert. Nesten halvparten av de kritiske forutsetningene er knyttet til EPJ-utvikling, 

med en relativt lik fordeling av EPJ-utvikling hos spesialisthelsetjenesten, kommunen og hos fastlege.  

Avhengigheter som er nødvendige for å kunne levere prosjektene 

Det er rapportert inn 97 avhengigheter som må være tilstede for at prosjektene skal kunne levere sine 

resultater som planlagt, og over halvparten av disse vurderes av prosjektene til å være av høy kritikalitet. 

Et høyt antall kritiske avhengigheter betyr at mange prosjekter er avhengige av leveranser fra andre 

prosjekter før de kan levere. Fire avhengigheter er rapportert som kritiske og med rød status (siste 

kolonne indikerer når prosjektet anser at avhengigheten vil være innfridd) 

ID Prosjekt/program Ansvarlig 
virksomhet 

Beskrivelse av avhengighet Frist 

11 EPJ-løftet E-helse Innføring av ID i returnerte prøvesvar til fastlege fra 
foretak og private aktører. Helt avgjørende for 
kontroll at ID i innsendingen returneres (EPJ-løftets 
løsning vil ikke fungere uten retur av denne ID-en) 

2018 

100 MF Helse E-helse HelseID må innføres i sektor (v/ev forsinkelse 
oppfylles ikke SKDs sikkerhetskrav og Helse må 
finne annen løsning) 

2019 

112 Nasjonal laboratoriedatabase FHI Etablering av nasjonal laboratoriedatabase i ht 
ønsket konsept, krever endringer i lovverket, bl.a. 
Pasientjournalloven. En nedskalert versjon vil kun 
kreve mindre endring i forskriftene. 

Ikke 
fastsatt 

64 Fødselsepikrise til 
helsestasjon 

KS/KommIT Prosjektet er avhengig av at helseforetakene sender 
eller tilgjengeliggjør strukturert fødselsepikrise til 
helsestasjonene 

Des. 2022 

 

Totalkostnad av nasjonal e-helseportefølje – tallgrunnlag er vanskelig å fremskaffe 

Nasjonalt porteføljekontor ba for første gang i april aktørene rapportere estimert totalkostnad for 

prosjektene. Gitt innkomne estimater anslås det at nasjonal e-helseportefølje representerer en 

totalkostnad på 4,5 mrd. Det er viktig å presisere at det mangler informasjon fra 40% av prosjektene i 

porteføljen og vi kjenner heller ikke til hvilke metoder som er benyttet av i de ulike prosjektene for å 

estimere totalkostnad.  Størrelsesfordeling på totalkostnad for prosjektene er: 

• 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%) 



 

 Notat side 6 av 7 

 

Direktoratet for e-helses andel av 2019-porteføljen 

Direktoratet for e-helse har meldt inn 21 prosjekter til 2019-porteføljen. E-helses prosjekter har i 2018-

porteføljen et totalt budsjettomfang på 353 mill, hvorav 172 mill. er samfinansiert. For 2019 er 

budsjettomfanget økt til 674 mill. Dette er en nær fordobling i omfang.  

Finansiering for 2019 ikke er avklart ennå. E-helse planlegger å fortsette arbeidet med prioritering av 

innmeldte prosjekter i 2019, før nye rapportering til nasjonalt porteføljekontor i september. Prosjekter som 

videreføres i 2019 og som er i prioriteringskategori 1, dvs. myndighetspålagte prosjekter med øremerkede 

midler i 2018-porteføljen, vurderes ikke å være til reell prioritering. Dette innebærer at det er de 

videreførte prosjektene i prioriteringskategori 2 og nye prosjekter for 2019 som er til reell prioritering.  

Strategisk tilknytning er det prioriteringskriteriet som i 2018 ble tillagt størst vekt. Prosjektene i utkast til 

2019-portefølje er derfor fordelt mellom de 6 strategiske områdene, samt prosjektene tilknyttet område 2 

er ytterligere fordelt mellom innsatsområder, dvs. til følgende område: 

• 2.1 Involvere innbyggere 

• 2.2 Sikre kontinuitet i ansvarsoverganger 

• 2.3 Legemiddelhåndtering 

• 2.4 Akuttmedisinsk kjede 

Figuren nedenfor (Se også vedlegg 6-D) viser denne fordelingen av porteføljen. I figuren er E-helses 

prosjekter som vurderes å være til reell prioritering i 2019 markert med rosa farge: 

• Prosjekter spilt inn til område 2.1. Involvere innbyggerne, har et omtrentlig omfang på 67 mill. og 

inkluderer prosjektene: 

o Digitale helsetilbud og økosystem helsenorge.no 

o Digital dialog fastlege - videreføring 

o Nytt CMS/publiseringsløsning for helsenorge.no 

• Prosjektene spilt inn til område 2.2. Sikre kontinuitet i ansvarsoverganger, har et omtrentlig 

omfang på 7 mill og inkluderer kun et prosjekt: 

o Kjernejournal – Innsyn journal for helsepersonell på tvers 

• Prosjekter spilt inn til område 2.3. Legemiddelhåndtering, er spilt inn med et omtrentlig omfang på 

75 mill. og inkluderer prosjektene:  

o FIA/PLL (FIA2 som program er illustrasjonsmessig delt i tre) 

o Legemidler og kjernejournal til PLO 

o Multidose 

o Sentral forskrivningsmodul (SFM) 

• Prosjekter spilt inn til område 5 Felles grunnmur, er spilt inn med et omtrentlig omfang på 240 - 

250 mill. og inkluderer prosjektene: 

o Program for kodeverk og terminologi (PKT som program er illustrasjonsmessig delt i tre) 

o Program Felles Infrastruktur og Arkitektur (FIA som program er illustrasjonsmessig delt i 

tre) 

o API økosystem 

o Grunndataløftet 

o Reservedrift kjernejournal  

o Reservedrift/nøddriftsløsning for helsenorge.no 

o Reservedrift Grunndata 

                                                      
2 Program Felles Infrastruktur og Arkitektur 
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• Det er kun spilt inn et prosjekt til område 6 Nasjonal styring og gjennomføring med et omtrentlig 

omfang på 4 mill: 

o Nasjonal e-helsemonitor 

 

Drøfting 

Det er ønskelig at NUIT-møtet gir innspill til kommende prioriteringsprosess i E-helse og videre prosess 

for definering av 2019 porteføljen. NUIT bes også komme med eventuelle synspunkter på andre deler av 

2019-porteføljen. Direktoratet for e-helse vil etter møtet utarbeide ulike scenarier mht. budsjettomfang for 

å forberede seg på ulike nivåer av budsjettildeling til E-helse og omfang av samfinansieringsmidler 

tilgjengelig for 2019. 

I denne saken ber vi spesielt om innspill til hvilke innsatsområder under strategiområde 2 Bedre 

sammenheng i pasientforløp som bør prioriteres i 2019. Tidligere har legemiddelområdet som muliggjør 

ferdigstilling av pasientens legemiddelliste samt grunnmurskomponenter vært uttalte fokusområder. For 

rekkefølge på grunnmurskomponenter henvises det til sak 14/18 Felles grunnmur, hvor Målbilde og 

veikart vil gi føringer for rekkefølgen av tiltak for strategisk område 5.  



Samlet rapporterering
Nasjonal portefølje 2018

Vedlegg 6-A

Rapportering 27. april 2018



Direktoratet for e-helse



Forprosjekt Én innbygger – én 
journal



Formål/overordnet mål for prosjektet/programmet:

Utarbeide et styrings- og beslutningsunderlag (konseptvalgsutredning og 
forprosjekt) for en nasjonal løsning for pasientjournal og pasientadministrasjon 
for kommunal helse- og omsorgstjeneste. Løsningen skal være integrert med 
spesialisthelsetjenesten. Arbeidet innrettes  iht. Finansdepartementets KS. Det 
skal tas sikte på å kunne starte ekstern kvalitetssikring (KS1) i juni 2018 og en 
mulig KS2 i mars 2019. Samarbeid og bistand til Helseplattformen.
Starte forberedelser til anskaffelse. 

ID Nasjonal e-helseportefølje: 81

Ansvarlig virksomhet: Direktoratet for e-helse

Prosjekteier: Christine Bergland

Prosjektleder: Are Muri

Prosjekt-/programinformasjon

Viktigste resultater/leveranser i hele prosjektperioden: Planlagt 
levert

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

06.18

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

03.19

Påfølgende leveranser avklares som del av påfølgende 
beslutningsprosesser.

Finansieringskilder 2018 2019

Direktoratet for e-helse 50 mill. 60 mill.

Sum finansiering: 50 mill. 60 mill.

Eventuelle kommentarer:

Prosjekt-/programnavn: Forprosjekt Én innbygger – én journal

Styres prosjektet/programmet iht. Difi sin prosjektveiviser? Ja*

Har prosjektet/programmet leveranser som er i ulike faser? Nei

Hvilken fase er prosjektet/programmet i per dato? 
(Hvis flere faser, angi hvor hovedtyngden av leveranser nå er)

Når er fasen 
planlagt fullført

Konsept 06.18

Hva er prosjektet/programmets sluttdato (hvis fastsatt)? Ikke fastsatt

Styres prosjektet/programmet iht. planer som revideres årlig? Ja

Eventuelle kommentarer:

*Vi følger Finansdepartementets metode for store statlige investeringer, KS-
ordningen.

Antatt totalkostnad for prosjektet/programmet: NA

Antatt årlige forvaltningskostnader etter avslutning: NA

Eventuelle kommentarer:

Dette skal beregnes som en del av prosjektet.

I hvilken grad understøtter prosjektet/programmet de ulike strategiske 
satsingsområdene (Høy, Middels, Lav eller blank)?

1. Digitalisering av arbeidsprosesser Høy

2. Bedre sammenheng i pasientforløp Høy

3. Bedre bruk av helsedata Middels

4. Helsehjelp på nye måter Middels

5. Felles grunnmur for digitale tjenester Høy

6. Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring Lav

Hvilket strategisk satsingsområde har prosjektet/programmet sterkest 
tilknytning til?

Velg ett av satsingsområdene i listen ovenfor 1

Eventuell annen strategisk tilknytning/kommentarer:

Iht oppdrag fra HOD



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

Overordnet status for prosjekt/program: Gul

Årsak til gul eller rød status:

Se risiko. 

Risiko i prosjekt/program: Gul

Angi de viktigste risikoområdene, samt planlagte og iverksatte tiltak:

Tidsplanen er svært ambisiøs og det er kort tid til forankring i sektor (KVU).
Beslutningsprosesser og styringsmodeller i kommunesektoren. 
Avhengigheter til parallelle oppdrag knyttet til finansiering, nasjonal 
tjenesteleverandør, veikart og målbilde for etablering  av nasjonal grunnmur mv. 

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

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

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

Hvilken kritikalitet har 
forutsetningen?

Når må 
den være 
oppfylt?

Andre prosjekter må gjennomføres Høy*

EPJ-utvikling, fastleger Lav

EPJ-utvikling, kommune Lav

EPJ-utvikling, spesialist Lav

Organisasjonsutvikling, spesialist Middels

Organisasjonsutvikling, kommune Middels

Rutineendringer hos fastlegene Høy

Spesifiser hvilke andre prosjekter som må gjennomføres og ev. kommentarer:

*Andre prosjekter som må gjennomføres for å realisere gevinster er blant annet 
at de regionale helseforetakene må videreutvikle sine EPJ/PAS i henhold til sine 
strategier. 
Dette er et forprosjekt, øvrige forutsetninger for gjennomføring avklares som en 
del av arbeidet. 

Gevinstansvarlig(e) virksomhet(er): Ikke fastsatt

Hva er status på gevinstrealiseringsarbeidet i prosjektet/programmet?

Finnes det en prosjektbegrunnelse? Ja

Er gevinster identifisert? Ja

Finnes det en gevinstplan? Nei

Pågår det gevinstrealiseringsaktiviteter? Nei

Spesifiser gevinster:

Antatt gevinst: 
(Velg ett alternativ)

mer enn 100 mill.

Antatt levetid for løsningen/leveransen: 15 år

Beskriv antatte gevinster

Helsehjelp med økt kvalitet og pasientsikkerhet. Mer effektiv ressursbruk i helse-
og omsorgstjenesten og styrket informasjonssikkerhet og bedre personvern for 
innbyggere.



Avhengigheter Prosjekt-/programnavn: Forprosjekt Én innbygger – én journal

Avhengighet Kategori avhengighet Kritikalitet Frist Status

Beskriv hvilke prosjektleveranser som er avhengig av hva på følgende form:
«Prosjektet/programmet er avhengig av  <leveranse> fra <prosjekt/linje> 
for å < … >»

NB! Forutsetninger som må oppfylles for å kunne realisere gevinstene skal 
være beskrevet på forrige side og ikke angis som avhengigheter. 

1. Tjenester og 
applikasjoner 

2. Personvern og 
informasjons-
sikkerhet 

3. Standarder, 
kodeverk og 
terminologi

4. Infrastruktur og 
felleskomponenter

5. Regelverksendringer

Høy: Prosjektet 
kommer ikke videre

Middels: Kan 
håndteres av 
prosjektet med ekstra 
kostnad 

Lav: Håndteres av 
prosjektet 

Når må 
avhengighet være 

oppfylt?

Grønn: 
Oppfyllelse avtalt 
og under kontroll

Gul: Avtale om 
oppfyllelse ikke på 
plass eller usikker

Rød: Uklart hvem 
som skal oppfylle 
avhengighet eller 
når det kan skje

Målbilde for etablering av nasjonal grunnmur 4 Høy 12.18 Grønn

Beslutning knyttet til helsefaglig terminologi (SNOMED CT) 3 Middels 6.19 Grønn

Regelverksendringer (TBD) 5 Høy 2022 Grønn

Beskriv konsekvenser av manglende oppfyllelse av avhengigheter

Dette er et forprosjekt og det er få avhengigheter til gjennomføring av dette. Gjennomføringen av prosjektet (tentativt fra 2020) vil imidlertid ha avhengigheter til alle 
kategori avhengigheter nevnt over. Dette avklares nærmere som en del av forprosjektet. 



MF Helse



Formål/overordnet mål for prosjektet/programmet:

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

ID Nasjonal e-helseportefølje: 100

Ansvarlig virksomhet: Direktoratet for e-helse

Prosjekteier: Norunn Saure

Prosjektleder: Egil Årrestad 

Prosjekt-/programinformasjon

Viktigste resultater/leveranser i hele prosjektperioden: Planlagt 
levert

Digital melding om dødsfall er utviklet og klar til innføring 12.18

Digital melding om dødsfall er innført i helse- og omsorgssektoren av 
spesialisthelsetjenesten i regi av NIKT (MF SPHT Produsent) og 
primærhelsetjenesten i regi av KS (MF Kommune).

TBD

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

TBD

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

12.19

Felles sektortjeneste innført i helse- og omsorgssektoren 12.22

Finansieringskilder 2018 2019

Direktoratet for e-helse (øremerkede midler) 20 mill 80 mill.

Skattedirektoratet 2,3 mill 0

Sektorens virksomheter

Sum finansiering 22,3 mill 80 mill.

Eventuelle kommentarer:

Sektoren må bidra med betydelig egeninnsats og er selv ansvarlig for innføring av 
nye tjenester i egen virksomhet, og integrere disse i egne lokale systemer. 

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

Styres prosjektet/programmet iht. Difi sin prosjektveiviser? Ja

Har prosjektet/programmet leveranser som er i ulike faser? Ja

Hvilken fase er prosjektet/programmet i per dato? 
(Hvis flere faser, angi hvor hovedtyngden av leveranser nå er)

Når er fasen 
planlagt fullført

Gjennomføringsfasen 31.12.21

Hva er prosjektet/programmets sluttdato (hvis fastsatt)? 31.12.22

Styres prosjektet/programmet iht. planer som revideres årlig? Ja

Eventuelle kommentarer:

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

Antatt totalkostnad for programmet inklusive bidrag til 
innføring:

300 mill.

Antatt årlige forvaltningskostnader etter avslutning: 3,8 mill.

Eventuelle kommentarer:

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

I hvilken grad understøtter prosjektet/programmet de ulike strategiske 
satsingsområdene (Høy, Middels, Lav eller blank)?

1. Digitalisering av arbeidsprosesser Høy

2. Bedre sammenheng i pasientforløp Middels

3. Bedre bruk av helsedata Lav

4. Helsehjelp på nye måter Lav

5. Felles grunnmur for digitale tjenester Høy

6. Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring Høy

Hvilket strategisk satsingsområde har prosjektet/programmet sterkest 
tilknytning til?

Velg ett av satsingsområdene i listen ovenfor 5. 

Eventuell annen strategisk tilknytning/kommentarer:

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



Gevinster, status, risiko og forutsetninger
Prosjekt-/programnavn: MF Helse - Felles samarbeidsprogram for 

modernisering av Folkeregister i helse- og 
omsorgssektoren

Overordnet status for prosjekt/program: Gul

Årsak til gul eller rød status:

Status er isolert sett gul for inneværende år (2018)  ift tildelt budsjett. 
Programmet rapporterer gult for samlet programperiode pga forlengelse av 
programmets gjennomføring grunnet ikke tilstrekkelig finansiering for 2018. 
Forlengelsen medfører behov for tiltak for opprettholdelse av Helses 
eksisterende kopi med ajourhold ut over tidsramme satt av Skattedirektoratet.

Risiko i prosjekt/program: Gul

Angi de viktigste risikoområdene, samt planlagte og iverksatte tiltak:

Mobilisering av sektor for utprøving og innføring av melding om dødsfall tar tid. I 
tillegg er det og at det knyttes usikkerhet til sektorens innføring av HelseID. For 
øvrig at helsesektoren ikke er klar til å ta i bruk modernisert folkeregister når 
dagens folkeregister ikke lenger er tilgjengelig fra Skatteetaten.
Tiltak er etablering og medfinansiering av prosjekter for innføring av melding om 
dødsfall i spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten, i regi av hhv. NIKT og 
KS. Andre tiltak er tett dialog med leverandører, felles kommunikasjonsplan og 
avklaring ift innføring av HelseID. 

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

Alle virksomheter i helse- og omsorgssektoren

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

Hvilken kritikalitet har 
forutsetningen?

Når må 
den være 
oppfylt?

Andre prosjekter må gjennomføres Høy 2019

EPJ-utvikling, fastleger Høy 2020

EPJ-utvikling, kommune Høy 2020

EPJ-utvikling, spesialist Høy 2020

Organisasjonsutvikling, spesialist Middels 2019

Organisasjonsutvikling, kommune Middels 2019

Rutineendringer hos fastlegene Middels 2019

Spesifiser hvilke andre prosjekter som må gjennomføres og ev. kommentarer:

Andre prosjekter må gjennomføres (spesifisering):
eDÅR – Det er et mål å samordne innføring av melding om dødsfall og melding 
om dødsårsak.  Det forventes at kvaliteten på DÅR (dødsårsaksregisteret ) blir 
større ved at legene melder dødsårsak  samtidig som melding om dødsfall. 
I tillegg vil arbeidsprosesser/fagsystem må endres i spesialist, kommune og hos 
fastleger.

Gevinstansvarlig(e) virksomhet(er): Alle virksomheter i sektoren

Hva er status på gevinstrealiseringsarbeidet i prosjektet/programmet?

Finnes det en prosjektbegrunnelse? Ja

Er gevinster identifisert? Ja

Finnes det en gevinstplan? Ja

Pågår det gevinstrealiseringsaktiviteter? Nei

Spesifiser gevinster:

Antatt gevinst: 
(Velg ett alternativ)

Ikke kvantifiserbare gevinster

Antatt levetid for løsningen/leveransen: 10 år

Beskriv antatte gevinster

Opprettholdt funksjonalitet når dagens folkeregister legges ned:
• Opprettholde sektorens rolle som kilde ved melding om fødsel og dødsfall
• Opprettholde sektorens tilgang til folkeregisteropplysninger når DSF legges ned
Forbedret produksjon av og tilgang til persongrunndata for sektoren:
• Effektivisering og økt pasientsikkerhet ved raskere tilgang til enhetlige og oppdaterte 

persongrunndata i helse- og omsorgssektoren
• Bortfall av manuelle oppgaver ved melding om død
• Bedre pasientbehandling og tidsbesparelser i forvaltning knyttet til refusjonssøknader 
• Bedre datagrunnlag for forskning
• Muliggjør økt pasientsikkerhet og tidsbesparelser ved raskere mottak av F-nr for 

nyfødte
Gevinster i andre sektorer: 
• Raskere informasjon om dødsfall for andre sektorer, samt bortfall av oppgaver ved 

digital melding om dødsfall



Avhengigheter
Prosjekt-/programnavn: MF Helse - Felles samarbeidsprogram for 

modernisering av Folkeregister i helse- og 
omsorgssektoren

Avhengighet Kategori avhengighet Kritikalitet Frist Status

Beskriv hvilke prosjektleveranser som er avhengig av hva på følgende form:
«Prosjektet/programmet er avhengig av  <leveranse> fra <prosjekt/linje> 
for å < … >»

NB! Forutsetninger som må oppfylles for å kunne realisere gevinstene skal 
være beskrevet på forrige side og ikke angis som avhengigheter. 

1. Tjenester og 
applikasjoner 

2. Personvern og 
informasjons-
sikkerhet 

3. Standarder, 
kodeverk og 
terminologi

4. Infrastruktur og 
felleskomponenter

5. Regelverksendringer

Høy: Prosjektet 
kommer ikke videre

Middels: Kan 
håndteres av 
prosjektet med ekstra 
kostnad 

Lav: Håndteres av 
prosjektet 

Når må 
avhengighet være 

oppfylt?

Grønn: 
Oppfyllelse avtalt 
og under kontroll

Gul: Avtale om 
oppfyllelse ikke på 
plass eller usikker

Rød: Uklart hvem 
som skal oppfylle 
avhengighet eller 
når det kan skje

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

1,5 Høy 2019 Gul

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

4 Middels 2019 Rød

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

1 Middels 2018 Gul 

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

4 Høy 2019 Gul

Beskriv konsekvenser av manglende oppfyllelse av avhengigheter

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

Fremdrift for innføring av HelseID er uavklart.

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



Nasjonal e-helse monitor



Formål/overordnet mål for prosjektet/programmet:

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

Resultatet fra arbeidet er publisert i E-helse monitor. Nye indikatorer vil også 
legges her.

ID Nasjonal e-helseportefølje: 133

Ansvarlig virksomhet: Direktoratet for e-helse

Prosjekteier: Karl S. Vestli

Prosjektleder: Ole Bryøen

Prosjekt-/programinformasjon

Viktigste resultater/leveranser i hele prosjektperioden: Planlagt 
levert

Publisere dagens / løpende indikatorer i henhold til plan (2 x per 
år)

01.2018

Utvikle nye indikatorer (etter hvert som de foreslås) 12.2018

Operasjonalisere minimum tre nye indikatorer, forslag:
1. Informasjonssikkerhet 
2. Spørreundersøkelser om e-helse i befolkningen 
3. Ny komparativ analyse RHF

12.2018

Operasjonalisere andre foreslåtte indikatorer 08.2019

Begynne avslutning / dokumentasjon av prosjektet (BP4) 09.2019

Lukke prosjektet 12.2019

Finansieringskilder 2018 2019

Direktoratet for e-helse 3,4 mill. 3,5 mill.

Sum finansiering: 3,4 mill. 3,5 mill.

Eventuelle kommentarer:

Prosjekt-/programnavn: Nasjonal e-helse monitor

Styres prosjektet/programmet iht. Difi sin prosjektveiviser? Ja

Har prosjektet/programmet leveranser som er i ulike faser? Ja

Hvilken fase er prosjektet/programmet i per dato? 
(Hvis flere faser, angi hvor hovedtyngden av leveranser nå er)

Når er fasen 
planlagt fullført

Gjennomføring 09.2019

Hva er prosjektet/programmets sluttdato (hvis fastsatt)? 12.2019

Styres prosjektet/programmet iht. planer som revideres årlig? Ja

Eventuelle kommentarer:

Vi antar nødvendige operasjonaliseringer av e-helse indikatorer er ferdigstilt 
desember 2019. Prosjektet vil da gå over i linjen.

Antatt totalkostnad for prosjektet/programmet: 9 mill.

Antatt årlige forvaltningskostnader etter avslutning: 1,5 mill.

Eventuelle kommentarer:

Forvaltningskostnadene består av et årsverk – i tillegg vil det være behov for noe 
løpende utvikling og kjøp av tjenester (spørreundersøkelser, 
presentasjonsmateriell og analyser).

I hvilken grad understøtter prosjektet/programmet de ulike strategiske 
satsingsområdene (Høy, Middels, Lav eller blank)?

1. Digitalisering av arbeidsprosesser -

2. Bedre sammenheng i pasientforløp -

3. Bedre bruk av helsedata -

4. Helsehjelp på nye måter -

5. Felles grunnmur for digitale tjenester -

6. Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring Høy

Hvilket strategisk satsingsområde har prosjektet/programmet sterkest 
tilknytning til?

Velg ett av satsingsområdene i listen ovenfor 6

Eventuell annen strategisk tilknytning/kommentarer:

https://ehelse.no/e-helsekunnskap/statistikk/nasjonal-e-helsemonitor <https:/ehelse.no/e-helsekunnskap/statistikk/nasjonal-e-helsemonitor>


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

Overordnet status for prosjekt/program: Grønn

Årsak til gul eller rød status:

Risiko i prosjekt/program: Grønn

Angi de viktigste risikoområdene, samt planlagte og iverksatte tiltak:

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

HOD, Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse, RHF, HF, KS, DIFI og SSB 

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

Hvilken kritikalitet har 
forutsetningen?

Når må 
den være 
oppfylt?

Andre prosjekter må gjennomføres

EPJ-utvikling, fastleger

EPJ-utvikling, kommune

EPJ-utvikling, spesialist

Organisasjonsutvikling, spesialist

Organisasjonsutvikling, kommune

Rutineendringer hos fastlegene

Spesifiser hvilke andre prosjekter som må gjennomføres og ev. kommentarer:

Det er ikke notert spesielle forutsetninger som må oppfylles. 
Bidrag fra Nasjonal e-helse monitor vil  inngå i:
- Strategiprosessen (med tall og underlag og analyser)
- Kunnskapsgrunnlag om e-helse (med tall og underlag og analyser)
- Konferanser som EHIN, Arendalsuka etc med infografikker og underlag
- Understøttende materiale til analyser og andre ad-hoc utredninger 
- Med mer …

Gevinstansvarlig(e) virksomhet(er): De myndighetsorgan som 
benytter e-helse monitor 
materiale i sine analyser og arbeid 
(HOD, Hdir, E-helse, RHF, HF, KS, 
DIFI, SSB etc.)

Hva er status på gevinstrealiseringsarbeidet i prosjektet/programmet?

Finnes det en prosjektbegrunnelse? Ja

Er gevinster identifisert? Ja

Finnes det en gevinstplan? Nei

Pågår det gevinstrealiseringsaktiviteter? Nei

Spesifiser gevinster:

Antatt gevinst: 
(Velg ett alternativ)

ikke kvantifiserbare gevinster*

Antatt levetid for løsningen/leveransen: NA

Beskriv antatte gevinster

*E-helse monitor kan bidra med tall og grunnlag for å forstå f.eks. hvor lang tid 
utrulling av sentrale løsninger tar, hva som kan påvirke ibruktakelse og på noe 
lengre sikt hvilke effekter bruk av e-helse løsninger og tiltak gir. 

Det skal lages et årshjul der ulike leveranser planlegges inn, eks:
• Januar årlig: 1.halvår oppdaterte tekster / tall på e-helse monitor.no
• Januar årlig: E-helse tall / tekster til årsrapport for direktoratet
• Februar årlig: E helse tall til presentasjon i NEHS
• August årlig: 2.halvår oppdaterte tekster / tall på e-helse monitor.no
• September: Grunnlag og analyser til «kunnskapsgrunnlag» i SFF (og til 

strategiprosess
• Oktober: Materiale / info grafikk til EHIN
• Mv..



Avhengigheter Prosjekt-/programnavn: Nasjonal e-helsemonitor

Avhengighet Kategori avhengighet Kritikalitet Frist Status

Beskriv hvilke prosjektleveranser som er avhengig av hva på følgende form:
«Prosjektet/programmet er avhengig av  <leveranse> fra <prosjekt/linje> 
for å < … >»

NB! Forutsetninger som må oppfylles for å kunne realisere gevinstene skal 
være beskrevet på forrige side og ikke angis som avhengigheter. 

1. Tjenester og 
applikasjoner 

2. Personvern og 
informasjons-
sikkerhet 

3. Standarder, 
kodeverk og 
terminologi

4. Infrastruktur og 
felleskomponenter

5. Regelverksendringer

Høy: Prosjektet 
kommer ikke videre

Middels: Kan 
håndteres av 
prosjektet med ekstra 
kostnad 

Lav: Håndteres av 
prosjektet 

Når må 
avhengighet være 

oppfylt?

Grønn: 
Oppfyllelse avtalt 
og under kontroll

Gul: Avtale om 
oppfyllelse ikke på 
plass eller usikker

Rød: Uklart hvem 
som skal oppfylle 
avhengighet eller 
når det kan skje

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

1 Lav 12.18 Grønn

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

2 Lav 12.18 Grønn

Beskriv konsekvenser av manglende oppfyllelse av avhengigheter

Vi har valgt å sette kritikalitet til «Lav» inntil vi har erfaring med datainnsamling fra sektor.  



Ny e-helseorganisering
NEO



Formål/overordnet mål for prosjektet/programmet:

I oppdragsbrevet til Direktoratet for helse, gis direktoratet oppdraget om å følge 
opp rapportene om IKT- organisering og finansieringsmodeller. I dette ligger 
arbeidet med etablering av nye finansieringsmodeller for nasjonale e-
helseløsninger, sterkere nasjonal styring slik at beslutninger tas effektivt og 
ivaretar helheten i helsetjenesten og etablering av en nasjonal 
tjenesteleverandør. Rapporten peker således på flere grep enn 
tjenesteleverandøretableringen alene. Blant annet skal utredning av en nasjonal 
tjenesteleverandør ses i sammenheng med det pågående arbeidet med å utvikle 
myndighetsrollen til direktoratet. Dette innebærer å styrke myndighetsrollen 
innenfor arkitektur, tekniske standarder, helsefaglig terminologi og kodeverk og 
grunndata. Videre viser departementet til pågående arbeid med å vurdere om det 
er behov for endringer i regelverket for å styrke myndighetsrollen, og oppdrag til 
direktoratet om å vurdere hvordan gjeldende forskrift om IKT-standarder kan 
benyttes som et strategisk verktøy i IKT-utviklingen. 

ID Nasjonal e-helseportefølje:

Ansvarlig virksomhet: Direktoratet for e-helse

Prosjekteier: Karl S. Vestli

Prosjektleder: Jon Helge Andersen

Prosjekt-/programinformasjon

Viktigste resultater/leveranser i hele prosjektperioden: Planlagt 
levert

Presentasjon av alternative konsepter med forretningsmodell, 
oppgaver, organisering og selskapsform for den nasjonale 
tjenesteleverandøren og forslag til endringer i ansvar og oppgaver 
for Direktoratet for e-helse er levert ihht plan

23.03.2018

Overordnet utredning med anbefaling om forretningsmodell, 
organisering og selskapsform. Utredningen skal inneholde en 
vurdering av økonomiske konsekvenser, en plan for overføring av 
oppgaver og forslag til fordeling av budsjettrammene mellom den 
nye tjenesteleverandøren og Direktoratet for e-helse på 
etableringstidspunktet

23.05.2018

Ferdigstilt utredning med plan for gjennomføring av 
virksomhetsendringen

14. 09.2018

Finansieringskilder 2018 2019

Direktoratet for e-helse 10 mill. -

Norsk Helsenett SF 10 mill. -

-

Sum finansiering: 20 mill. -

Eventuelle kommentarer:

I 2019 skjer finansiering over budsjettet til Direktoratet for e-helse og 
NHN/tjenesteleverandør

Prosjekt-/programnavn: Ny e-helseorganisering NEO

Styres prosjektet/programmet iht. Difi sin prosjektveiviser? Ja

Har prosjektet/programmet leveranser som er i ulike faser? Nei

Hvilken fase er prosjektet/programmet i per dato? 
(Hvis flere faser, angi hvor hovedtyngden av leveranser nå er)

Når er fasen 
planlagt fullført

Konsept 23. mai

Hva er prosjektet/programmets sluttdato (hvis fastsatt)? 01.01.2019

Styres prosjektet/programmet iht. planer som revideres årlig? Nei

Eventuelle kommentarer:

Det blir etableringsprosjekter i Direktoratet for e-helse og 
NHN/tjenesteleverandør i 2019

Antatt totalkostnad for prosjektet/programmet: 20 mill.

Antatt årlige forvaltningskostnader etter avslutning: NA

Eventuelle kommentarer:

Programmet er i første fase; en utredning som skal legge til grunn for en 
regjeringsbeslutning.

I hvilken grad understøtter prosjektet/programmet de ulike strategiske 
satsingsområdene (Høy, Middels, Lav eller blank)?

1. Digitalisering av arbeidsprosesser

2. Bedre sammenheng i pasientforløp

3. Bedre bruk av helsedata

4. Helsehjelp på nye måter

5. Felles grunnmur for digitale tjenester

6. Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring Høy

Hvilket strategisk satsingsområde har prosjektet/programmet sterkest 
tilknytning til?

Velg ett av satsingsområdene i listen ovenfor 6

Eventuell annen strategisk tilknytning/kommentarer:



Gevinster, status, risiko og forutsetninger Prosjekt-/programnavn: Ny e-helseorganisering NEO

Overordnet status for prosjekt/program: Grønn

Årsak til gul eller rød status:

Risiko i prosjekt/program: Gul

Angi de viktigste risikoområdene, samt planlagte og iverksatte tiltak:

Særdeles stram tidsplan og komplekse problemstillinger.

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

Helse- og omsorgssektoren, pasienter, innbyggere og næringsliv

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

Hvilken kritikalitet har 
forutsetningen?

Når må 
den være 
oppfylt?

Andre prosjekter må gjennomføres - -

EPJ-utvikling, fastleger - -

EPJ-utvikling, kommune - -

EPJ-utvikling, spesialist - -

Organisasjonsutvikling, spesialist - -

Organisasjonsutvikling, kommune - -

Rutineendringer hos fastlegene - -

Spesifiser hvilke andre prosjekter som må gjennomføres og ev. kommentarer:

Programmet er ikke avhengig av leveranser fra andre prosjekter, men har et stort 
antall interessenter. En suksessfaktor for programmet er å sikre god oppfølging 
basert på kunnskap om hvilke ståsteder interne og eksterne interessenter har i 
forhold til programmet

Gevinstansvarlig(e) virksomhet(er): Direktoratet for e-helse og NHN

Hva er status på gevinstrealiseringsarbeidet i prosjektet/programmet?

Finnes det en prosjektbegrunnelse? Ja

Er gevinster identifisert? Ja

Finnes det en gevinstplan? Nei

Pågår det gevinstrealiseringsaktiviteter? Nei

Spesifiser gevinster:

Antatt gevinst: 
(Velg ett alternativ)

NA

Antatt levetid for løsningen/leveransen: NA

Beskriv antatte gevinster

I oppdragsbrevet til Direktoratet for e-helse, gis direktoratet oppdraget om å 
følge opp rapportene om IKT- organisering og finansieringsmodeller. I dette ligger 
arbeidet med etablering av nye finansieringsmodeller for nasjonale e-
helseløsninger, sterkere nasjonal styring slik at beslutninger tas effektivt og 
ivaretar helheten i helsetjenesten og etablering av en nasjonal 
tjenesteleverandør. Rapporten peker således på flere grep enn 
tjenesteleverandøretableringen alene. Blant annet skal utredning av en nasjonal 
tjenesteleverandør ses i sammenheng med det pågående arbeidet med å utvikle 
myndighetsrollen til direktoratet. Dette innebærer å styrke myndighetsrollen 
innenfor arkitektur, tekniske standarder, helsefaglig terminologi, kodeverk og 
grunndata. Videre viser departementet til pågående arbeid med å vurdere om 
det er behov for endringer i regelverket for å styrke myndighetsrollen, og 
oppdrag til direktoratet om å vurdere hvordan gjeldende forskrift om IKT-
standarder kan benyttes som et strategisk verktøy i IKT-utviklingen. 



Avhengigheter Prosjekt-/programnavn: Ny e-helseorganisering NEO

Avhengighet Kategori avhengighet Kritikalitet Frist Status

Beskriv hvilke prosjektleveranser som er avhengig av hva på følgende form:
«Prosjektet/programmet er avhengig av  <leveranse> fra <prosjekt/linje> 
for å < … >»

NB! Forutsetninger som må oppfylles for å kunne realisere gevinstene skal 
være beskrevet på forrige side og ikke angis som avhengigheter. 

1. Tjenester og 
applikasjoner 

2. Personvern og 
informasjons-
sikkerhet 

3. Standarder, 
kodeverk og 
terminologi

4. Infrastruktur og 
felleskomponenter

5. Regelverksendringer

Høy: Prosjektet 
kommer ikke videre

Middels: Kan 
håndteres av 
prosjektet med ekstra 
kostnad 

Lav: Håndteres av 
prosjektet 

Når må 
avhengighet være 

oppfylt?

Grønn: 
Oppfyllelse avtalt 
og under kontroll

Gul: Avtale om 
oppfyllelse ikke på 
plass eller usikker

Rød: Uklart hvem 
som skal oppfylle 
avhengighet eller 
når det kan skje

- - - - -

Beskriv konsekvenser av manglende oppfyllelse av avhengigheter



Program Felles Infrastruktur 
og Arkitektur



Formål/overordnet mål for prosjektet/programmet:

Formål: Programmet skal vurdere, utrede og iverksette tiltak samt koordinere og styre de 
prosjektene i programmet som bidrar til å styrke en felles digital grunnmur 
(felleskomponenter, standarder, kodeverk, arkitektur og sikkerhet) i tillegg til etablering av 
Pasientens legemiddelliste.

ID Nasjonal e-helseportefølje: 21

Ansvarlig virksomhet: Direktoratet for e-helse

Programeier: Inga Nordberg

Programleder: Hans Löwe Larsen

Prosjekt-/programinformasjon

Viktigste resultater i hele programperioden: Planlagt levert

Utvikling av felles grunnmur
• Målbilde og veikart for felles grunnmur
• Gjennomføre tiltak for å realisere grunnmur

10.2018
09.2022

Data- og dokumentdeling
• Nødvendige forutsetninger for å ta i bruk data- og 

dokumentdeling, bl.a. nasjonale retningslinjer og 
felleskomponenter.

• Grunndata: Utarbeide nasjonale retningslinjer for 
virksomhetsstruktur i felles grunnmur

• Utarbeide retningslinjer for API-management

09.2022

Sikkerhetsinfrastruktur:
• Bistand til innføring av HelseID i sektoren
• Tilrettelegge identitets- og tilgangsstyring for nye 

samhandlingsformer 
• Styrke arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern
• Gjennomføre Grunndataløft for identitets- og tilgangsstyring på 

tvers av helseinstitusjoner

09.2022

Pasientens legemiddelliste: 
• Gjennomføre tiltak for å realisere Pasientens legemiddelliste, som 

IKT-rettete tiltak, helsefaglige tiltak (nasjonale/faglige råd) og 
utprøving av PLL.

12.2024

Finansieringskilder 2018 2019

Direktoratet for e-helse 20 mill. Ikke fastslått

NHN 25 mill. Ikke fastslått

RHFene/NIKT 25 mill. Ikke fastslått

Sum finansiering: 70 mill. 173 mill.

Eventuelle kommentarer:

Prosjekt-/programnavn: Program Felles Infrastruktur og Arkitektur

Styres prosjektet/programmet iht. Difi sin prosjektveiviser? Ja*

Har prosjektet/programmet leveranser som er i ulike faser? Ja

Hvilken fase er prosjektet/programmet i per dato? 
(Hvis flere faser, angi hvor hovedtyngden av leveranser nå er)

Når er fasen 
planlagt fullført

Gjennomføring 09.2022

Hva er prosjektet/programmets sluttdato (hvis fastsatt)? 12.2022 **

Styres prosjektet/programmet iht. planer som revideres årlig? Ja

Eventuelle kommentarer:

*Difi har ikke metodikk for programstyring, men prosjektene styres etter Difis
prosjektveiviser. 
** PLL har planlagte leveranser som går utover strategiperioden frem til 2022.

Antatt totalkostnad for programmet: 900 – 1000 
mill.*

Antatt årlige forvaltningskostnader etter avslutning: NN

Eventuelle kommentarer:

*Estimerte kostnader til investerings- og anskaffelse for sektorens identifiserte 
behov for perioden 2015 – 2022. Forslag til estimat og leveranser vil endres som 
følge av de prioriteringene som gjøres årlig, innvilget finansiering, strategiske 
endring og politiske føringer mm. Inndelingen under er ikke endelig.

I hvilken grad understøtter prosjektet/programmet de ulike strategiske 
satsingsområdene (Høy, Middels, Lav eller blank)?

1. Digitalisering av arbeidsprosesser Middels

2. Bedre sammenheng i pasientforløp Middels

3. Bedre bruk av helsedata Lav

4. Helsehjelp på nye måter Middels

5. Felles grunnmur for digitale tjenester Høy

6. Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring Lav

Hvilket strategisk satsingsområde har prosjektet/programmet sterkest 
tilknytning til?

Velg ett av satsingsområdene i listen ovenfor 5

Eventuell annen strategisk tilknytning/kommentarer:

Hovedmål 2



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

Overordnet status for prosjekt/program: Grønn

Årsak til gul eller rød status:

Risiko i prosjekt/program: Grønn

Angi de viktigste risikoområdene, samt planlagte og iverksatte tiltak:

Risiko: Komplekst interessentbilde, Tiltak: Tilpasse interessentanalyse og 
etterfølge kommunikasjonsplan, ivareta tett dialog med prioriterte interessenter.
Risiko: Manglende gjennomføringskapasitet hos leverandører, Tiltak: Sikre at 
aktuelle leverandører kjenner programmets planer.
Risiko: Knappe tidsfrister som påvirker programmets måloppnåelse (knyttet til 
tid, kost og kvalitet), Tiltak: Monitoreres på prosjektnivå. På programnivå sikre 
god risikostyring og påse at toleransegrenser blir overholdt. Tiltak knyttet til 
gevinstrealisering på program- og prosjektnivå.
Risiko: Manglende tilgang på tilstrekkelige ressurser med rett kompetanse som 
vil kunne medføre forsinkelser og måloppnåelse. Tiltak: Kontinuerlig monitorering
av ressurssituasjonen. Sikre forankring hos beslutningstaker som tildeler 
ressurser angående tilgang på rett kompetanse.

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

Programmets arbeid knyttet til styrking av felles grunnmur for digitale tjenester 
medfører konsekvenser knyttet til nasjonale/regionale satsninger i helse- og 
omsorgssektoren, som bla. Helseplattformen, Én innbygger – én journal og 
Helsedataprogrammet, i tillegg til regionale og lokale initiativ som for eksempel 
konsolideringsprosjekter i hver region. 

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

Hvilken kritikalitet har 
forutsetningen?

Når må 
den være 
oppfylt?

Andre prosjekter må gjennomføres Høy

EPJ-utvikling, fastleger Høy Løpende

EPJ-utvikling, kommune Høy Løpende

EPJ-utvikling, spesialist Høy Løpende

Organisasjonsutvikling, spesialist Lav

Organisasjonsutvikling, kommune Lav

Rutineendringer hos fastlegene Høy Løpende

Spesifiser hvilke andre prosjekter som må gjennomføres og ev. kommentarer:

Programmet er i størst grad en forutsetning for andre programmer og prosjekter, 
for eksempel nasjonale/regionale initiativ som Helseplattformen, Én innbygger –
én journal og Helsedataprogrammet, samt regionale og lokale initiativ som for 
eksempel konsolideringsprosjektene av EPJ/PAS/kurveløsningene i hver region. 
Nevnte initiativ avhenger av programmets leveranser. 

Gevinstansvarlig(e) virksomhet(er): Virksomheter i sektoren som tar 
leveransene i bruk

Hva er status på gevinstrealiseringsarbeidet i prosjektet/programmet?

Finnes det en prosjektbegrunnelse? Ja 

Er gevinster identifisert? Ja

Finnes det en gevinstplan? Ja

Pågår det gevinstrealiseringsaktiviteter? Ja, i samarbeid med kommuner 
og helseforetak

Spesifiser gevinster:

Antatt gevinst: 
(Velg ett alternativ)

Gevinster er identifisert per 
prosjekt, både kvantitative og 
kvalitative

Antatt levetid for løsningen/leveransen: 5-15 år

Beskriv antatte gevinster

Identifiserte gevinster ved å styrke grunnmuren:
• Mer effektiv, sikker og pålitelig meldingsutveksling ved at det kommuniseres 

elektronisk i stedet for på papir
• Økt informasjonssikkerhet ved robust og sikker autentisering og logging, 

bedre konfidensialitet, bedre tilgjengelighet og økt integritet
• Bedre pasientsikkerhet ved økt kvalitet på pasientinformasjonen og større tillit 

til at pasientinformasjonen er riktig og av god kvalitet
• Bedre utnyttelse av kapasitet og ressurser ved mer effektive arbeidsprosesser 

og mindre tid til å finne nødvendig pasientinformasjon
• Rask og enkel tilgang til informasjonen ved færre innlogginger mot nasjonale 

løsninger og enklere inn-/uthenting av data fra nasjonale løsninger
• Lavere kostnader og redusert kompleksitet ved innføring av løsninger ved like 

løsninger og lik forståelse av bruken av løsningene
• Helseeffekter i form av riktigere behandling og færre pasientskader og mer 

direkte økonomiske effekter i form av lavere forbruk av legemidler



Avhengigheter Prosjekt-/programnavn: Program Felles Infrastruktur og Arkitektur

Avhengighet Kategori avhengighet Kritikalitet Frist Status

Beskriv hvilke prosjektleveranser som er avhengig av hva på følgende form:
«Prosjektet/programmet er avhengig av  <leveranse> fra <prosjekt/linje> 
for å < … >»

NB! Forutsetninger som må oppfylles for å kunne realisere gevinstene skal 
være beskrevet på forrige side og ikke angis som avhengigheter. 

1. Tjenester og 
applikasjoner 

2. Personvern og 
informasjons-
sikkerhet 

3. Standarder, 
kodeverk og 
terminologi

4. Infrastruktur og 
felleskomponenter

5. Regelverksendringer

Høy: Prosjektet 
kommer ikke videre

Middels: Kan 
håndteres av 
prosjektet med ekstra 
kostnad 

Lav: Håndteres av 
prosjektet 

Når må 
avhengighet være 

oppfylt?

Grønn: 
Oppfyllelse avtalt 
og under kontroll

Gul: Avtale om 
oppfyllelse ikke på 
plass eller usikker

Rød: Uklart hvem 
som skal oppfylle 
avhengighet eller 
når det kan skje

Beskriv konsekvenser av manglende oppfyllelse av avhengigheter

Kommentar: Prosjektene i programmet har avhengigheter knyttet til andre aktører/leverandører. 



Program for kodeverk og 
terminologi



Formål/overordnet mål for prosjektet/programmet:

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

ID Nasjonal e-helseportefølje: 47

Ansvarlig virksomhet: Direktoratet for e-helse

Programeier: Inga Nordberg, divisjonsdirektør

Programleder: Alfhild Stokke, avdelingsdirektør

Prosjekt-/programinformasjon

Viktigste resultater/leveranser i hele prosjektperioden: Planlagt 
levert

Prosjekt Terminologi i EPJ: bidra til å innføre felles standardisert 
terminologi og kodeverk i EPJ.  

12.22

Prosjekt Helsedata: etablert SNOMED CT som 
referanseterminologi i helse- og kvalitetsregistre.

12.22

Prosjekt Forvaltning og IKT-støtte: etablert og innført 
forvaltningsprosesser og IKT-støtte til kodeverk og terminologi. 

12.20

Annet: Harmonisering og oppdatering av kodeverk (ICD 11, ICHI, 
administrative kodeverk)

12.22

Finansieringskilder 2018 2019

Direktoratet for e-helse 24 mill.

RHF 6 mill.

Andre 0 mill. 60 mill.

Sum finansiering: 30 mill. 60 mill.

Eventuelle kommentarer:

Prosjekt-/programnavn: Program for kodeverk og terminologi

Styres prosjektet/programmet iht. Difi sin prosjektveiviser? Ja

Har prosjektet/programmet leveranser som er i ulike faser? Nei

Hvilken fase er prosjektet/programmet i per dato? 
(Hvis flere faser, angi hvor hovedtyngden av leveranser nå er)

Når er fasen 
planlagt fullført

Gjennomføring 09.22

Hva er prosjektet/programmets sluttdato (hvis fastsatt)? 12.22

Styres prosjektet/programmet iht. planer som revideres årlig? Ja

Eventuelle kommentarer:

Antatt totalkostnad for prosjektet/programmet: 275 mill.

Antatt årlige forvaltningskostnader etter avslutning: 10 mill.

Eventuelle kommentarer:

Antatt årlige forvaltningskostnader: gjelder økning i årlige forvaltningskostnader 
utover 2018-forvaltningsrammen. 

I hvilken grad understøtter prosjektet/programmet de ulike strategiske 
satsingsområdene (Høy, Middels, Lav eller blank)?

1. Digitalisering av arbeidsprosesser Middels

2. Bedre sammenheng i pasientforløp Middels

3. Bedre bruk av helsedata Middels

4. Helsehjelp på nye måter Lav

5. Felles grunnmur for digitale tjenester Høy

6. Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring Lav

Hvilket strategisk satsingsområde har prosjektet/programmet sterkest 
tilknytning til?

Velg ett av satsingsområdene i listen ovenfor 5

Eventuell annen strategisk tilknytning/kommentarer:



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

Overordnet status for prosjekt/program: Grønn

Årsak til gul eller rød status:

Risiko i prosjekt/program: Grønn

Angi de viktigste risikoområdene, samt planlagte og iverksatte tiltak:

Viktigste risikoområder/punkter:
• Manglende ressurser tilgjengelig for sentrale prosjekter 
• Risiko for ikke tilstrekkelig tverrfaglig forankring av PKT i sektoren
• Usikkerhet knyttet til kompleksiteten på implementering av ny IKT-løsning. 
• Finansiering

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

EIEJ, Helseplattformen, Helsedataprogrammet, Konsolidering av EPJ i RHF, 
Helsedirektoratet.

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

Hvilken kritikalitet har 
forutsetningen?

Når må 
den være 
oppfylt?

Andre prosjekter må gjennomføres Høy 2020

EPJ-utvikling, fastleger Høy 2020

EPJ-utvikling, kommune Høy 2020

EPJ-utvikling, spesialist Høy 2020

Organisasjonsutvikling, spesialist Høy 2020

Organisasjonsutvikling, kommune Høy 2020

Rutineendringer hos fastlegene Høy 2020

Spesifiser hvilke andre prosjekter som må gjennomføres og ev. kommentarer:

Helseplattformen, Nasjonal kommunal løsning, konsolidering av 
spesialisttjenestens EPJ-systemer, Helsedataprogrammet. Som grunnmur så 
påvirkes hele sektoren, og er avhengig av at de ovennevnte prosjektene (og 
andre) gjennomføres for å realisere gevinster.

Gevinstansvarlig(e) virksomhet(er): Programmet har i hovedsak 
leveranser som andre nasjonale 
program/prosjekt er avhengige av 
for å etablere sine leveranser og 
realisere sine gevinster. 

Hva er status på gevinstrealiseringsarbeidet i prosjektet/programmet?

Finnes det en prosjektbegrunnelse? Ja

Er gevinster identifisert? Ja

Finnes det en gevinstplan? Nei

Pågår det gevinstrealiseringsaktiviteter? Nei

Spesifiser gevinster:

Antatt gevinst: 
(Velg ett alternativ)

Leveranser til andre prosjekter

Antatt levetid for løsningen/leveransen: Annet (grunnmur, lang levetid)

Beskriv antatte gevinster

• Brukere får bedre mulighet for egenvurdering og etterprøvbarhet i egne 
journaldata

• Standardisert terminologi og kodeverk (som felles begrepskilde) gir bedre 
kvalitet i helsehjelp og forebygging

• Bedre kodingskvalitet gir økt verdi på data til styring og kunnskapsutvikling
• Automatisering av oppgaver og tilgang på beslutningsstøtte frigjør 

administrativ tid hos helsearbeidere som anvender kodeverket
• Kodeverk og terminologi med tilhørende IKT-støtte gir forbedret effektivitet i 

bruk av kompetanse og ressurser i helsesektoren
• Sentral lagring, forvaltning og distribusjon av terminologi, kodeverk og 

registervariabler gir forbedret stabilitet og robusthet i drift og utvikling av IKT-
løsningene 



Avhengigheter Prosjekt-/programnavn: Program for kodeverk og terminologi

Avhengighet Kategori avhengighet Kritikalitet Frist Status

Beskriv hvilke prosjektleveranser som er avhengig av hva på følgende form:
«Prosjektet/programmet er avhengig av  <leveranse> fra <prosjekt/linje> 
for å < … >»

NB! Forutsetninger som må oppfylles for å kunne realisere gevinstene skal 
være beskrevet på forrige side og ikke angis som avhengigheter. 

1. Tjenester og 
applikasjoner 

2. Personvern og 
informasjons-
sikkerhet 

3. Standarder, 
kodeverk og 
terminologi

4. Infrastruktur og 
felleskomponenter

5. Regelverksendringer

Høy: Prosjektet 
kommer ikke videre

Middels: Kan 
håndteres av 
prosjektet med ekstra 
kostnad 

Lav: Håndteres av 
prosjektet 

Når må 
avhengighet være 

oppfylt?

Grønn: 
Oppfyllelse avtalt 
og under kontroll

Gul: Avtale om 
oppfyllelse ikke på 
plass eller usikker

Rød: Uklart hvem 
som skal oppfylle 
avhengighet eller 
når det kan skje

PKT er avhengig av endring i IKT-forskriften fra avdeling standardisering 
(oppdrag fra HOD) for å sikre full innføring i sektoren. 

5 Middels 12.22 Gul

Beskriv konsekvenser av manglende oppfyllelse av avhengigheter

Er kanskje mer en mulighet enn en avhengighet. Vil kunne sikre en komplett utbredelse, kontra en stor utbredelse. 



EPJ-løftet



Formål/overordnet mål for prosjektet/programmet:

EPJ-løftet skal bidra til kvalitetsheving av fastlegers og privatpraktiserende 
spesialisters EPJ-system gjennom å sikre at ny og nyttig funksjonalitet og 
felleskomponenter blir utviklet og tatt i bruk, som bl.a. sikrer kvalitet i 
pasientbehandlingen, understøtter samhandling og informasjonsformidling 
mellom aktører i sektoren, samt  bidrar til mer effektiv ressursbruk.

ID Nasjonal e-helseportefølje: 11

Ansvarlig virksomhet: Direktoratet for e-helse

Prosjekteier: Inga Nordberg

Prosjektleder: Espen Hetty Carlsen

Prosjekt-/programinformasjon

Viktigste resultater/leveranser i hele prosjektperioden: Planlagt levert

Digitalisering av arbeidsprosesser: Bilde EPJ, forenklet utfylling 
tidligere sykdommer

2018/19

Bedre sammenheng pasientforl.: 11 forskjellige prosjekter. Bl.a.:
Dialogmelding Lege-lege, hvem mottar pleie og omsorgstj., 
Innrapp NPR, Filtrerings- og delegeringsfunksjonalitet for 
primærhelseteam, Varighet antibiotikaresepter, Digital dialog 
fastlege, Meldingsovervåkning, Legemiddelbehandling, 
Samstemmingsverktøy for legemiddellister, 
Overvåkningsverktøy for rekvirerte radiologiske, cytologiske og 
histologiske undersøkelser 

2018/19

Bedre bruk av helsedata: Henvisningsveileder, Rapportering, 
Praksisprofil 

2018/19

Felles grunnmur: Tilgang arbeidsgiverregistret 2019

Finansieringskilder 2018 2019

Takstforhandlinger 20 mill. 17 mill.

Sum finansiering: 20 mill. 17 mill.

Eventuelle kommentarer:

Prosjekt-/programnavn: EPJ-løftet

Styres prosjektet/programmet iht. Difi sin prosjektveiviser? Ja

Har prosjektet/programmet leveranser som er i ulike faser? Ja

Hvilken fase er prosjektet/programmet i per dato? 
(Hvis flere faser, angi hvor hovedtyngden av leveranser nå er)

Når er fasen 
planlagt fullført

Gjennomføring N/A

Hva er prosjektet/programmets sluttdato (hvis fastsatt)? N/A

Styres prosjektet/programmet iht. planer som revideres årlig? Ja*

Eventuelle kommentarer:

*Ved takstforhandlinger

Antatt totalkostnad for prosjektet/programmet: Løpende

Antatt årlige forvaltningskostnader etter avslutning: N/A

Eventuelle kommentarer:

Forvaltningsansvaret for utviklet funksjonalitet ligger hos de enkelte EPJ-
leverandørene

I hvilken grad understøtter prosjektet/programmet de ulike strategiske 
satsingsområdene (Høy, Middels, Lav eller blank)?

1. Digitalisering av arbeidsprosesser Høy

2. Bedre sammenheng i pasientforløp Høy

3. Bedre bruk av helsedata Middels

4. Helsehjelp på nye måter -

5. Felles grunnmur for digitale tjenester Middels

6. Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring -

Hvilket strategisk satsingsområde har prosjektet/programmet sterkest 
tilknytning til?

Velg ett av satsingsområdene i listen ovenfor 1

Eventuell annen strategisk tilknytning/kommentarer:

Lim i trepartssamarbeidet mellom leverandører, brukere og myndigheter



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

Overordnet status for prosjekt/program: Grønn

Årsak til gul eller rød status:

Risiko i prosjekt/program: Grønn

Angi de viktigste risikoområdene, samt planlagte og iverksatte tiltak:

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

Alle omsorgsnivåene, men primært primærhelse

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

Hvilken kritikalitet har 
forutsetningen?

Når må 
den være 
oppfylt?

Andre prosjekter må gjennomføres Lav 2019

EPJ-utvikling, fastleger Høy Løpende

EPJ-utvikling, kommune N/A

EPJ-utvikling, spesialist Middels 2018

Organisasjonsutvikling, spesialist N/A

Organisasjonsutvikling, kommune N/A

Rutineendringer hos fastlegene Middels Løpende

Spesifiser hvilke andre prosjekter som må gjennomføres og ev. kommentarer:

Gevinstansvarlig(e) virksomhet(er): Senter for Kvalitet i Legekontor 
(SKIL)

Hva er status på gevinstrealiseringsarbeidet i prosjektet/programmet?

Finnes det en prosjektbegrunnelse? Ja

Er gevinster identifisert? Ja

Finnes det en gevinstplan? Ja

Pågår det gevinstrealiseringsaktiviteter? Ja

Spesifiser gevinster:

Antatt gevinst: 
(Velg ett alternativ)

https://www.skilnet.no/gevinstre
alisering-
legemiddelsamstemming/

Antatt levetid for løsningen/leveransen: Fram til innføring av EIEJ, hvor det 
antas at gevinstene tas ut 
gjennom EIEJ prosjektet.

Beskriv antatte gevinster

Vi har oversikt over alle fremdrift over de ulike prosjektene på www.epjloftet.no. 
Der er det lenker til gevinstrapporter. Foreløpig er rapportene for 
Samstemmingsmodulen, Meldingsovervåking og Elektronisk overføring av journal 
ferdig. Snart kommer Digital Dialog Fastlege (DDFL). Vi vil i år konsentrere oss om 
vaksineprosjektet, legemiddelbehandling og feltet "tidligere sykdommer". 
Dersom vi får til et samarbeid mellom Direktoratet for e-helse, Molde kommune, 
Medrave Software AB og SKIL, forsøker vi også å få til en evaluering av 
Risikostratifiseringsverktøyet og rapporteringsverktøyet

http://www.epjloftet.no/


Avhengigheter Prosjekt-/programnavn: EPJ-løftet

Avhengighet Kategori avhengighet Kritikalitet Frist Status

Beskriv hvilke prosjektleveranser som er avhengig av hva på følgende form:
«Prosjektet/programmet er avhengig av  <leveranse> fra <prosjekt/linje> 
for å < … >»

NB! Forutsetninger som må oppfylles for å kunne realisere gevinstene skal 
være beskrevet på forrige side og ikke angis som avhengigheter. 

1. Tjenester og 
applikasjoner 

2. Personvern og 
informasjons-
sikkerhet 

3. Standarder, 
kodeverk og 
terminologi

4. Infrastruktur og 
felleskomponenter

5. Regelverksendringer

Høy: Prosjektet 
kommer ikke videre

Middels: Kan 
håndteres av 
prosjektet med ekstra 
kostnad 

Lav: Håndteres av 
prosjektet 

Når må 
avhengighet være 

oppfylt?

Grønn: 
Oppfyllelse avtalt 
og under kontroll

Gul: Avtale om 
oppfyllelse ikke på 
plass eller usikker

Rød: Uklart hvem 
som skal oppfylle 
avhengighet eller 
når det kan skje

Sentral Forskrivningsmodul (SFM) 1 Høy Q3 2019 Grønn

Helsenorge (sentral del av løsningen) 1 Høy 2018 Grønn

ID i returnerte prøvesvar (til fastlegene) fra foretak og private aktører.
Helt avgjørende for kontroll at ID i innsendingen returneres 

1 Høy 2018 Rød

Beskriv konsekvenser av manglende oppfyllelse av avhengigheter

Retur av ID i prøvesvar: Det jobbes med å kartlegge løsninger og ansvarlige systemeiere, men dette er en meget krevende oppgave. EPJ-løftet sin løsning kan ikke 
fungere uten retur av denne ID-en



Helsedataprogrammet



Formål/overordnet mål for programmet:

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

ID Nasjonal e-helseportefølje: 107

Ansvarlig virksomhet: Direktoratet for e-helse

Prosjekteier: Bodil Rabben, divisjonsdirektør

Prosjektleder: Alexander Gray

Programinformasjon

Viktigste resultater/leveranser i hele prosjektperioden: Planlagt 
levert

Analyseportal, versjon 1 (utvidete versjoner vil implementeres 
stegvis etter dette)

03.18

Konseptvalgutredning Helseanalyseplattformen 04.18

Implementert helseanalyseplattform, versjon 1 (utvidete 
versjoner vil implementeres stegvis etter dette)

01.20

Utvikling og tilpasning av fellestjenester for helseregistre Kontinuerlig

Utrede og implementere modell for drift, forvaltning, 
tilgangsforvalter og  finansiering

12.20

Finansieringskilder 2018 2019

Direktoratet for e-helse (øremerkede midler) 22 mill 22 mill.

Norges forskningsråd 50 mill 50 mill.

NFR-midler overført fra 2017-tildeling 30 mill

Øvrig 28 mill

Sum finansiering: 102  mill. 100 mill.

Eventuelle kommentarer:

Tallene for 2019 er tentative. Programmet jobber med ytterligere finansiering.

Programnavn: Helsedataprogrammet

Styres programmet iht. Difi sin prosjektveiviser? Ja

Har programmet leveranser som er i ulike faser? Ja

Hvilken fase er programmet i per dato? 
(Hvis flere faser, angi hvor hovedtyngden av leveranser nå er)

Når er fasen 
planlagt fullført

Konsept

Hva er programmets sluttdato (hvis fastsatt)? 12.20

Styres programmet iht. planer som revideres årlig? Ja

Eventuelle kommentarer:

Antatt totalkostnad for programmet: 500 mill.

Antatt årlige forvaltningskostnader etter avslutning: Ikke beregnet

Eventuelle kommentarer:

I hvilken grad understøtter prosjektet/programmet de ulike strategiske 
satsingsområdene (Høy, Middels, Lav eller blank)?

1. Digitalisering av arbeidsprosesser Høy

2. Bedre sammenheng i pasientforløp Lav

3. Bedre bruk av helsedata Høy

4. Helsehjelp på nye måter Lav

5. Felles grunnmur for digitale tjenester Høy

6. Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring Middels

Hvilket strategisk satsingsområde har prosjektet/programmet sterkest 
tilknytning til?

Velg ett av satsingsområdene i listen ovenfor 3

Eventuell annen strategisk tilknytning/kommentarer:



Gevinster, status, risiko og forutsetninger Programnavn: Helsedataprogrammet

Overordnet status for program: Grønn

Årsak til gul eller rød status:

Risiko i program: Gul

Angi de viktigste risikoområdene, samt planlagte og iverksatte tiltak:

• Uavklart finansiering for realisering for alle målgrupper
• Manglende enighet og forankring, både i helsesektoren og 

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

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

automatisering og det offentliges håndtering av sensitive personopplysninger

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

• Nasjonale helseregistre og kvalitetsregistre
• Forskere
• Helsenæring og legemiddelindustri

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

Hvilken kritikalitet har 
forutsetningen?

Når må 
den være 
oppfylt?

Andre prosjekter må gjennomføres Høy Ikke 
vurdert

EPJ-utvikling, fastleger Lav N/A

EPJ-utvikling, kommune Lav N/A

EPJ-utvikling, spesialist Lav N/A

Organisasjonsutvikling, spesialist Lav N/A

Organisasjonsutvikling, kommune Lav N/A

Rutineendringer hos fastlegene Lav N/A

Spesifiser hvilke andre prosjekter som må gjennomføres og ev. kommentarer:

Tilgangsforvalter og forvaltningsmodell for Helseanalyseplattformen må være 
etablert fra 2020 og forestå realisering for alle målgruppene.

Gevinstansvarlig(e) virksomhet(er): Ikke fastsatt

Hva er status på gevinstrealiseringsarbeidet i programmet?

Finnes det en prosjektbegrunnelse? Ja

Er gevinster identifisert? Ja

Finnes det en gevinstplan? Nei

Pågår det gevinstrealiseringsaktiviteter? Nei

Spesifiser gevinster:

Antatt gevinst: 
(Velg ett alternativ)

Over 7 mrd

Antatt levetid for løsningen/leveransen: Gevinsten er beregnet over 15 år 
etter implementering

Beskriv antatte gevinster

Den samfunnsøkonomiske analysen (over min. 15 år) viser 
- store tidsbesparelser for forskere i arbeidet med å hente ut, sammenstille og 

analysere helsedata
- Sparte investeringskostnader i forskningsinfrastruktur
- Store gevinster for helseforskning, helsenæring og legemiddelindustri



Avhengigheter Programnavn: Helsedataprogrammet

Avhengighet Kategori avhengighet Kritikalitet Frist Status

Beskriv hvilke prosjektleveranser som er avhengig av hva på følgende form:
«Prosjektet/programmet er avhengig av  <leveranse> fra <prosjekt/linje> 
for å < … >»

NB! Forutsetninger som må oppfylles for å kunne realisere gevinstene skal 
være beskrevet på forrige side og ikke angis som avhengigheter. 

1. Tjenester og 
applikasjoner 

2. Personvern og 
informasjons-
sikkerhet 

3. Standarder, 
kodeverk og 
terminologi

4. Infrastruktur og 
felleskomponenter

5. Regelverksendringer

Høy: Prosjektet 
kommer ikke videre

Middels: Kan 
håndteres av 
prosjektet med ekstra 
kostnad 

Lav: Håndteres av 
prosjektet 

Når må 
avhengighet være 

oppfylt?

Grønn: 
Oppfyllelse avtalt 
og under kontroll

Gul: Avtale om 
oppfyllelse ikke på 
plass eller usikker

Rød: Uklart hvem 
som skal oppfylle 
avhengighet eller 
når det kan skje

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

1,2,4 Høy Ikke fastsatt Grønn

Programmet er avhengig av leveranser fra Program kodeverk og terminologi 
(referanseterminologi, metadataserver) for å kunne bidra til standardisering.

3 Høy Ikke fastsatt Grønn

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

5 Middels Ikke fastsatt Gul

Beskriv konsekvenser av manglende oppfyllelse av avhengigheter

Avhengigheten til Program for kodeverk og terminologi dreier seg om å få bedre kvalitet på data inn og ved sammenstilling av data for analyse på 
Helseanalyseplattformen.



Digital Dialog Fastlege



Formål/overordnet mål for prosjektet/programmet:

Prosjektets formål er å kunne tilby digitale kommunikasjonstjenester via 
helsenorge.no som gjør innbyggere i stand til å kommunisere digitalt med sin 
fastlege. Hovedkategoriene av disse digitale kommunikasjonstjenestene er: 
Timebestilling, reseptfornyelse, e-kontakt og e-konsultasjon. 
Å styrke muligheten for digital dialog er et virkemiddel for å nå overordnede 
helsepolitiske målsettinger. Hovedmålsetting for prosjektet er å sikre nasjonal 
bredding. 

ID Nasjonal e-helseportefølje: 3

Ansvarlig virksomhet: Direktoratet for e-helse

Prosjekteier: Bodil Rabben

Prosjektleder: Elizabeth Melsom Krystad

Prosjekt-/programinformasjon

Viktigste resultater/leveranser i hele 
prosjektperioden:

Planlagt levert

Timebestilling, reseptfornyelse, e-kontakt og e-
konsultasjon, vikarløsning. 

2017/2018

Utvikle ny funksjonalitet for endret timevisning, 
vikarløsning og administrasjonsgrensesnitt

2018

Nasjonal innføring av tjenestene 2017-2019

Prosjekt-/programnavn: Digital Dialog Fastlege

Styres prosjektet/programmet iht. Difi sin prosjektveiviser? Ja

Har prosjektet/programmet leveranser som er i ulike faser? Ja

Hvilken fase er prosjektet/programmet i per dato? 
(Hvis flere faser, angi hvor hovedtyngden av leveranser nå er)

Når er fasen 
planlagt fullført

Gjennomføring

Hva er prosjektet/programmets sluttdato (hvis fastsatt)? Ikke fastsatt

Styres prosjektet/programmet iht. planer som revideres årlig? Ja

Eventuelle kommentarer:

Antatt totalkostnad for prosjektet/programmet: 35 mill.

Antatt årlige forvaltningskostnader etter avslutning: Ikke fastsatt

Eventuelle kommentarer:

I hvilken grad understøtter prosjektet/programmet de ulike strategiske 
satsingsområdene (Høy, Middels, Lav eller blank)?

1. Digitalisering av arbeidsprosesser Høy

2. Bedre sammenheng i pasientforløp Høy

3. Bedre bruk av helsedata Middels

4. Helsehjelp på nye måter Middels

5. Felles grunnmur for digitale tjenester Middels

6. Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring Middels

Hvilket strategisk satsingsområde har prosjektet/programmet sterkest 
tilknytning til?

Velg ett av satsingsområdene i listen ovenfor 2

Eventuell annen strategisk tilknytning/kommentarer:

Finansieringskilder 2018 2019

EPJ-løftet 7,5 mill.

Direktoratet for e-helse 1,5 mill.

Sum finansiering: 9 mill. 9 mill.

Eventuelle kommentarer:



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

Risiko i prosjekt/program: Gul

Angi de viktigste risikoområdene, samt planlagte og iverksatte tiltak:

Utvikling og utrullingsarbeidet prioriteres  ikke fra EPJ-leverandørene
Utydelig finansieringsmodell overfor fastlegene
Konkurrerende løsninger på markedet med kommersielle forretningsmodeller

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

Fastleger, innbyggere, EPJ-leverandører

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

Hvilken kritikalitet har 
forutsetningen?

Når må 
den være 
oppfylt?

Andre prosjekter må gjennomføres -- --

EPJ-utvikling, fastleger Høy 2019

EPJ-utvikling, kommune - -

EPJ-utvikling, spesialist - -

Organisasjonsutvikling, spesialist - -

Organisasjonsutvikling, kommune - -

Rutineendringer hos fastlegene Middels 2019

Spesifiser hvilke andre prosjekter som må gjennomføres og ev. kommentarer:

Gevinstansvarlig(e) virksomhet(er): Senter for Kvalitet i Legekontor 
(SKIL)

Hva er status på gevinstrealiseringsarbeidet i prosjektet/programmet?

Finnes det en prosjektbegrunnelse? Ja

Er gevinster identifisert? Ja

Finnes det en gevinstplan? Under utarbeidelse

Pågår det gevinstrealiseringsaktiviteter? Nei

Spesifiser gevinster:

Antatt gevinst: 
(Velg ett alternativ)

Ikke kvantifiserbare gevinster

Antatt levetid for løsningen/leveransen: Over 10 år

Beskriv antatte gevinster

DDFL er en del av den offentlige helsetjenesten og en nasjonal basistjeneste som 
sikrer at alle landets innbygger kan få et digitalt tilbud. 
DDFL gir et enhetlig grensesnitt – uavhengig av fastlegens valg av EPJ.
DDFL tilbyr samme tjenester/funksjonalitet som øvrige løsninger i markedet
DDFL er bygget på en framtidsrettet og skalerbar plattform som raskt kan tilby nye 
dialogtjenester som pålegges fra myndighetene, f.eks. videokonsultasjoner. DDFL 
oppfyller nasjonale krav til informasjonssikkerhet og personvern



Avhengigheter Prosjekt-/programnavn: Digital Dialog Fastlege

Avhengighet Kategori avhengighet Kritikalitet Frist Status

Beskriv hvilke prosjektleveranser som er avhengig av hva på 
følgende form:

«Prosjektet/programmet er avhengig av  <leveranse> fra 
<prosjekt/linje> for å < … >»

NB! Forutsetninger som må oppfylles for å kunne realisere 
gevinstene skal være beskrevet på forrige side og ikke angis som 
avhengigheter. 

1. Tjenester og 
applikasjoner 

2. Personvern og 
informasjons-
sikkerhet 

3. Standarder, 
kodeverk og 
terminologi

4. Infrastruktur og 
felleskomponenter

5. Regelverksendringer

Høy: Prosjektet 
kommer ikke videre

Middels: Kan 
håndteres av 
prosjektet med ekstra 
kostnad 

Lav: Håndteres av 
prosjektet 

Når må 
avhengighet være 

oppfylt?

Grønn: 
Oppfyllelse avtalt 
og under kontroll

Gul: Avtale om 
oppfyllelse ikke på 
plass eller usikker

Rød: Uklart hvem 
som skal oppfylle 
avhengighet eller 
når det kan skje

Prosjektet er avhengig av prioritering og utrulling hos EPJ-leverandørene 1 Middels 2019 Gul

Beskriv konsekvenser av manglende oppfyllelse av avhengigheter



Sentral forskrivningsmodul



Formål/overordnet mål for prosjektet/programmet:

* realisere en Sentral Forskrivningsmodul 
* etablere løsningen i tråd med lovverk, krav og føringer for håndtering av 
legemiddelopplysninger
* koordinere og følge 1 leverandører gjennom test og godkjenningsprosessen 
* gjennomføre begrenset utprøving (pilot) på et begrenset antall kunder hos 1 
leverandører 
* Utarbeide planverk for innføringsfasen (fase 2) samt starte opp fase 2.

ID Nasjonal e-helseportefølje: 126

Ansvarlig virksomhet: Direktoratet for e-helse

Prosjekteier: Hilde Lyngstad

Prosjektleder: Jorunn Mosbergvik

Prosjekt-/programinformasjon

Viktigste resultater/leveranser i hele prosjektperioden: Planlagt 
levert

Proof of Concept Høst 2018

Tilgjengeliggjøre APIer for leverandører Høst 2018

Alle APIer godkjent i test Vår 2019

Første EPJ leverandør godkjent i test Høst 2019

Pilotoppstart og konvertering Høst 2019

Finansieringskilder 2018 2019

Direktoratet for e-helse 17 mill. 36 mill.

Sum finansiering: 17 mill. 36 mill.

Eventuelle kommentarer:

Budsjett for fase 2 innføring med oppstart i 2019 vil godkjennes i BP medio 2019

Prosjekt-/programnavn: Sentral forskrivningsmodul

Styres prosjektet/programmet iht. Difi sin prosjektveiviser? Ja

Har prosjektet/programmet leveranser som er i ulike faser? Nei

Hvilken fase er prosjektet/programmet i per dato? 
(Hvis flere faser, angi hvor hovedtyngden av leveranser nå er)

Når er fasen 
planlagt fullført

Gjennomføring 03.20

Hva er prosjektet/programmets sluttdato (hvis fastsatt)? 06.20

Styres prosjektet/programmet iht. planer som revideres årlig? Ja

Eventuelle kommentarer:

Antatt totalkostnad for prosjektet/programmet 
(gjennomføringsfasen)

70 mill.

Antatt årlige forvaltningskostnader etter avslutning: 18 mill.

Eventuelle kommentarer:

I hvilken grad understøtter prosjektet/programmet de ulike strategiske 
satsingsområdene (Høy, Middels, Lav eller blank)?

1. Digitalisering av arbeidsprosesser Høy

2. Bedre sammenheng i pasientforløp Høy

3. Bedre bruk av helsedata Høy

4. Helsehjelp på nye måter Lav

5. Felles grunnmur for digitale tjenester Middels

6. Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring Høy

Hvilket strategisk satsingsområde har prosjektet/programmet sterkest 
tilknytning til?

Velg ett av satsingsområdene i listen ovenfor 2

Eventuell annen strategisk tilknytning/kommentarer:



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

Overordnet status for prosjekt/program: Grønn

Årsak til gul eller rød status:

Risiko i prosjekt/program: Gul

Angi de viktigste risikoområdene, samt planlagte og iverksatte tiltak:

R1: Det er risiko for fremdrift på utvikling
T1: Tett oppfølging av utviklingsleverandør.
R2: Koordinering av prosjektene på legemiddelområdet er krevende, spesielt på 
innføringsområde.
T2: Alle legemiddelprosjektene har kommet fram til felles prinsipper for innføring. 
Det er videre planer om å konkretisere planen på tvers av prosjektene. 
R3: Risiko for at vi ikke får forpliktende avtaler med EPJ-leverandørene.
T3: Tidlig involvering og tett koordinering underveis.

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

Alle EPJ-leverandører som leverer på e-resept, virksomhetene i helsetjenesten og 
alt helsepersonell som forskriver eller bistår i forskrivning, Helfo og 
Legemiddelverket.  

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

Hvilken kritikalitet har 
forutsetningen?

Når må 
den være 
oppfylt?

Andre prosjekter må gjennomføres Høy

EPJ-utvikling, fastleger Høy 2020/22

EPJ-utvikling, kommune Høy 2020

EPJ-utvikling, spesialist Middels 2021/22

Organisasjonsutvikling, spesialist Lav 2021

Organisasjonsutvikling, kommune Middels 2020

Rutineendringer hos fastlegene Middels 2020

Spesifiser hvilke andre prosjekter som må gjennomføres og ev. kommentarer:

Pasientens legemiddelliste, Helseplattformen, Én innbygger - én journal

Gevinstansvarlig(e) virksomhet(er): Alle virksomhet(er) som gir, eller 
gjør endringer i pasients 
legemiddelbehandling

Hva er status på gevinstrealiseringsarbeidet i prosjektet/programmet?

Finnes det en prosjektbegrunnelse? Ja

Er gevinster identifisert? Ja

Finnes det en gevinstplan? Nei, er under utarbeidelse

Pågår det gevinstrealiseringsaktiviteter? Ja

Spesifiser gevinster:

Antatt gevinst: 
(Velg ett alternativ)

10 – 100 mill. (59 mill)

Antatt levetid for løsningen/leveransen: 15 år

Beskriv antatte gevinster

Overordnet vil SFM gi gevinster knyttet til økt pasientsikkerhet, raskere 
utbredelse og høyere kvalitet i e-reseptkjeden og mer effektiv samhandling. 
Brukeres viktigste gevinst er knyttet til kvalitetsheving, ved økt kvalitet på 
pasientens legemiddelinformasjon. SFM gir gevinster på kort-mellomlang tid, 
men vil gi langsiktige gevinster til Helseplattformen og EIEJ i form av å utvikle et 
helhetlig grensesnitt inn til alle nasjonale løsninger for legemiddelfeltet. 



Avhengigheter Prosjekt-/programnavn: Sentral forskrivningsmodul

Avhengighet Kategori avhengighet Kritikalitet Frist Status

Beskriv hvilke prosjektleveranser som er avhengig av hva på følgende form:
«Prosjektet/programmet er avhengig av  <leveranse> fra <prosjekt/linje> 
for å < … >»

NB! Forutsetninger som må oppfylles for å kunne realisere gevinstene skal 
være beskrevet på forrige side og ikke angis som avhengigheter. 

1. Tjenester og 
applikasjoner 

2. Personvern og 
informasjons-
sikkerhet 

3. Standarder, 
kodeverk og 
terminologi

4. Infrastruktur og 
felleskomponenter

5. Regelverksendringer

Høy: Prosjektet 
kommer ikke videre

Middels: Kan 
håndteres av 
prosjektet med ekstra 
kostnad 

Lav: Håndteres av 
prosjektet 

Når må 
avhengighet være 

oppfylt?

Grønn: 
Oppfyllelse avtalt 
og under kontroll

Gul: Avtale om 
oppfyllelse ikke på 
plass eller usikker

Rød: Uklart hvem 
som skal oppfylle 
avhengighet eller 
når det kan skje

Prosjektet er avhengig av utvikling, test og godkjenning og utprøving hos EPJ-
leverandørene (i fase 1 gjelder dette én leverandør), for å kunne prøve ut 
konseptet

1 Høy Høst 2019 Gul

Beskriv konsekvenser av manglende oppfyllelse av avhengigheter

Utvikling hor EPJ-leverandører: Løsningen kan ikke tas i bruk hos brukerne uten at EPJ-leverandørene gjør sin del av utviklingen (i varierende grad i forhold til hvilken 
type integrasjon de enkelte leverandørene har)



Legemidler og kjernejournal til 
PLO



Formål/overordnet mål for prosjektet/programmet:

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

ID Nasjonal e-helseportefølje: 116

Ansvarlig virksomhet: Direktoratet for e-helse

Prosjekteier: Hilde Lyngstad 

Prosjektleder: Lars Ursin Lunde

Prosjekt-/programinformasjon

Viktigste resultater/leveranser i hele prosjektperioden: Planlagt 
levert

Oppstart utprøving kjernejournal i PLO Høsten 2018

Oppstart innføring kjernejournal i PLO Våren 2019

Oppstart utprøving pasientens legemiddelliste i PLO Høsten 2019

Oppstart utprøving SFM og e-resept i PLO Våren 2020

Oppstart innføring SFM, e-resept og pasientens legemiddelliste i 
PLO

Våren 2021

Plan for videre innføring Høsten 2021

Finansieringskilder 2018 2019

Direktoratet for e-helse 6,1 mill. 13,1 mill.

Sum finansiering: 6,1 mill. 13,1 mill.

Eventuelle kommentarer:

Prosjekt-/programnavn: Legemidler og kjernejournal til PLO

Styres prosjektet/programmet iht. Difi sin prosjektveiviser? Ja

Har prosjektet/programmet leveranser som er i ulike faser? Nei

Hvilken fase er prosjektet/programmet i per dato? 
(Hvis flere faser, angi hvor hovedtyngden av leveranser nå er)

Når er fasen 
planlagt fullført

Gjennomføring 2025

Hva er prosjektet/programmets sluttdato (hvis fastsatt)? 2025

Styres prosjektet/programmet iht. planer som revideres årlig? Ja

Eventuelle kommentarer:

Antatt totalkostnad for prosjektet/programmet: 73,5 mill.

Antatt årlige forvaltningskostnader etter avslutning: Ikke beregnet

Eventuelle kommentarer:

I hvilken grad understøtter prosjektet/programmet de ulike strategiske 
satsingsområdene (Høy, Middels, Lav eller blank)?

1. Digitalisering av arbeidsprosesser Høy

2. Bedre sammenheng i pasientforløp Høy

3. Bedre bruk av helsedata Middels

4. Helsehjelp på nye måter Lav

5. Felles grunnmur for digitale tjenester Middels

6. Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring Lav

Hvilket strategisk satsingsområde har prosjektet/programmet sterkest 
tilknytning til?

Velg ett av satsingsområdene i listen ovenfor 2

Eventuell annen strategisk tilknytning/kommentarer:



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

Overordnet status for prosjekt/program: Gul

Årsak til gul eller rød status:

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

Det er en usikkerhet om EPJ leverandørene har kapasitet til å utvikle 
kjernejournal portal-integrasjonen, og om aktuelle kommuner har mulighet til å 
prioritere oppstart i løpet av høsten 2018.

Risiko i prosjekt/program: Gul

Angi de viktigste risikoområdene, samt planlagte og iverksatte tiltak:

• Usikkerhet knyttet til leveranser i EPJ-systemene
• Finansiering hos kommunene.
Det vil være et krevende løft for kommunene å ta i bruk de nasjonale løsningene. 
Dette gjelder blant annet investeringer i nødvendig infrastruktur og 
sikkerhetsløsning samt kostnader de vil ha til å gjennomføre endringer i 
arbeidsprosesser, opplæring og så videre. Prosjektet har stort fokus på å jobbe 
med tiltak for å redusere denne usikkerheten. Tett dialog med KS og kommuner 
for å sikre at nødvendige investeringer kommer tidlig inn i lokale 
budsjettprosesser. 

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

EPJ-leverandører i PLO, kommunale virksomheter, institusjoner og 
hjemmetjenesten og helsepersonell som forskriver eller bistår i forskrivning, samt 
at pasientene får riktigere legemiddelbehandling. 

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

Hvilken kritikalitet har 
forutsetningen?

Når må den 
være oppfylt?

Andre prosjekter må gjennomføres Høy 2019

EPJ-utvikling, fastleger

EPJ-utvikling, kommune Høy 2018/2019

EPJ-utvikling, spesialist

Organisasjonsutvikling, spesialist

Organisasjonsutvikling, kommune Middels 2019

Rutineendringer hos fastlegene Middels 2019

Spesifiser hvilke andre prosjekter som må gjennomføres og ev. kommentarer:

Andre prosjekter: Sentral Forskrivningsmodul (SFM) og Pasientens legemiddelliste
Innføringsprosjekter i kommunene.

Gevinstansvarlig(e) virksomhet(er): Virksomhetene i helsetjenesten

Hva er status på gevinstrealiseringsarbeidet i prosjektet/programmet?

Finnes det en prosjektbegrunnelse? Ja

Er gevinster identifisert? Ja

Finnes det en gevinstplan? Nei, utarbeides i nåværende fase

Pågår det gevinstrealiseringsaktiviteter? Ja

Spesifiser gevinster:

Antatt gevinst: 
(Velg ett alternativ)

mer enn 100 mill.

Antatt levetid for løsningen/leveransen: Minimum frem til nasjonal 
kommunal løsning er innført

Beskriv antatte gevinster

• Enklere og sikrere legemiddelsamstemming
• Bedre tilgang til oppdatert informasjon om legemidler og kritisk informasjon
• Færre innleggelser som følge av legemiddelfeil
• Økt livskvalitet og opplevd behandlingskvalitet hos pasienter
• Redusert tidsbruk til legemiddelrelaterte avklaringer og samstemming
• Tilgang til oversikt over pasientens besøk i spesialisthelsetjenesten og kritiske 

informasjon i kjernejournal gir helsepersonell viktig informasjon om pasienten 
som PLO i dag ikke har tilgang til



Avhengigheter Prosjekt-/programnavn: Legemidler og kjernejournal til PLO

Avhengighet Kategori avhengighet Kritikalitet Frist Status

1. Tjenester og 
applikasjoner 

2. Personvern og 
informasjons-
sikkerhet 

3. Standarder, 
kodeverk og 
terminologi

4. Infrastruktur og 
felleskomponenter

5. Regelverksendringer

Høy: Prosjektet 
kommer ikke videre

Middels: Kan 
håndteres av 
prosjektet med ekstra 
kostnad 

Lav: Håndteres av 
prosjektet 

Når må 
avhengighet være 

oppfylt?

Grønn: 
Oppfyllelse avtalt 
og under kontroll

Gul: Avtale om 
oppfyllelse ikke på 
plass eller usikker

Rød: Uklart hvem 
som skal oppfylle 
avhengighet eller 
når det kan skje

Prosjektet er avhengig av at EPJ-leverandørene i PLO utvikler integrasjon 
med KJ-portal og SFM

1 Høy Høst 2018 Gul

Prosjektet er avhengig av at kommunene etablerer nødvendig infrastruktur 
og sikkerhetsløsning for pålogging

4 Høy Høst 2018 Gul

Prosjektet er avhengig av nødvendige tilpasninger i E-helse sin 
Forskrivningsmodulen (FM) for å kunne starte utprøvning av PLL i PLO

1/4 Høy Vår 2019 Gul

Prosjektet er avhengig av utvikling av Sentral Forskrivingsmodul (SFM) fra 
SFM-prosjektet for å realisere nasjonal innføring av e-resept og PLL i PLO

1/4 Høy Høst 2019 Grønn

Prosjektet er avhengig av nødvendige tilpasninger i Kjernejournals 
tilgangsstyring for at PLO-virksomheter skal få tilgang

1/4 Høy Høst 2018 Grønn

Beskriv konsekvenser av manglende oppfyllelse av avhengigheter

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



Pilotere og innføre multidose i 
e-resept nasjonalt



Formål/overordnet mål for prosjektet/programmet:

Prosjektet skal sørge for at funksjonalitet for multidose i e-resept utvikles, testes, 
piloteres og innføres nasjonalt hos alle involverte parter. Den nye funksjonaliteten 
innebærer først og fremst et viktig kvalitetsløft relatert til pasientsikkerhet for 
pasienter som får sine legemidler administrert via multidose. 
Den overordnede målsetningen for prosjektet er å innføre elektroniske rutiner for 
multidoseordningen, slik at dagens papirordinasjonskort og manuelle 
kommunikasjon mellom lege og apotek erstattes med elektroniske rutiner via 
Reseptformidleren. 

ID Nasjonal e-helseportefølje: 14

Ansvarlig virksomhet: Direktoratet for e-helse

Prosjekteier: Hilde Lyngstad

Prosjektleder: Mette Ingebretsen

Prosjekt-/programinformasjon

Viktigste resultater/leveranser i hele prosjektperioden: Planlagt 
levert

Ferdig innført Infodoc Plenario med begge multidoseapotek 
systemene 

09.19

Evalueringsrapport fra innføringen av multidose i e-resept for 
Infodoc (Plenario) og begge multidoseapotek systemene.

12.18

Innføring for Hove og CGM basert på SFM 2020

Finansieringskilder 2018 2019

Direktoratet for e-helse 3.928 mill. 1.850 mill.

Sum finansiering: 3.928 mill. 1.850 mill.

Eventuelle kommentarer:

Det er ikke tatt høyde for finansiering ifm. utprøving/innføring av EPJ-
leverandørene som skal benytte SFM

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

Styres prosjektet/programmet iht. Difi sin prosjektveiviser? Ja

Har prosjektet/programmet leveranser som er i ulike faser? Nei

Hvilken fase er prosjektet/programmet i per dato? 
(Hvis flere faser, angi hvor hovedtyngden av leveranser nå er)

Når er fasen 
planlagt fullført

Gjennomføring Se kommentar

Hva er prosjektet/programmets sluttdato (hvis fastsatt)? Ikke fastsatt

Styres prosjektet/programmet iht. planer som revideres årlig? Ja

Eventuelle kommentarer:

Utprøvning og innføring av multidose i e-resept for alle leger som bruker Plenario
og aktuelle multidoseapotek. Prosjektet kan imidlertid først avsluttes når 
elektronisk multidose i e-resept er pilotert og nasjonalt innført for alle aktuelle 
systemer. Videre organisering av prosjektet fra 2019 må avklares nærmere. 

Antatt totalkostnad for prosjektet/programmet: Ukjent

Antatt årlige forvaltningskostnader etter avslutning: Ukjent 

Eventuelle kommentarer:

Prosjektet har pågått over flere år i både Helsedirektoratet (frem til 31.12.2015) 
og i E-helse, og er planlagt å fortsette både i 2019 og 2020, da EPJ-leverandørene 
som har besluttet å basere seg på SFM kommer med igjen.

I hvilken grad understøtter prosjektet/programmet de ulike strategiske 
satsingsområdene (Høy, Middels, Lav eller blank)?

1. Digitalisering av arbeidsprosesser Høy

2. Bedre sammenheng i pasientforløp Høy

3. Bedre bruk av helsedata

4. Helsehjelp på nye måter

5. Felles grunnmur for digitale tjenester

6. Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring

Hvilket strategisk satsingsområde har prosjektet/programmet sterkest 
tilknytning til?

Velg ett av satsingsområdene i listen ovenfor 2

Eventuell annen strategisk tilknytning/kommentarer:



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

Overordnet status for prosjekt/program: Gul

Årsak til gul eller rød status:

Arbeidet med å bredde løsning i 2018 pågår for en EPJ-løsning. For de to andre 
EPJ-løsningene vil de implementeres etter at SFM er på plass.

Risiko i prosjekt/program: Gul

Angi de viktigste risikoområdene, samt planlagte og iverksatte tiltak:

Prosjektets usikkerhet knyttet til fremdrift har endret seg fra å være avhengighet 
til den enkelte EPJ-leverandør til å bli avhengighet til utvikling av Sentral 
Forskrivningsmodul (SFM) og integrasjon med SFM og Hove/CGM. 

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

Multidosepasientene 

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

Hvilken kritikalitet har 
forutsetningen?

Når må 
den være 
oppfylt?

Andre prosjekter må gjennomføres Høy 2020

EPJ-utvikling, fastleger Høy 2020

EPJ-utvikling, kommune

EPJ-utvikling, spesialist

Organisasjonsutvikling, spesialist

Organisasjonsutvikling, kommune

Rutineendringer hos fastlegene

Spesifiser hvilke andre prosjekter som må gjennomføres og ev. kommentarer:

Sentral forskrivningsmodul (SFM)

Gevinstansvarlig(e) virksomhet(er): Ikke identifisert

Hva er status på gevinstrealiseringsarbeidet i prosjektet/programmet?

Finnes det en prosjektbegrunnelse?

Er gevinster identifisert? Ja

Finnes det en gevinstplan? Nei, NSE

Pågår det gevinstrealiseringsaktiviteter? Ja

Spesifiser gevinster:

Antatt gevinst: 
(Velg ett alternativ)

Antatt levetid for løsningen/leveransen: Som e-resept forøvrig

Beskriv antatte gevinster

Det er ikke utarbeidet en gevinstrealiseringsplan for prosjektet, men prosjektet 
jobber tett med Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE).
Forskningen skal ha hovedfokus på aspekter som er relatert til pasientsikkerhet.   
NSE leverte 3 delleveranser i 2016 og fortsetter med følgeforskning hos nye 
legekontorer som starter opp i 2018. Det er også startet et PhD løp hos NSE om 
multidose som vil se nærmere på om multidose i e-resept bidrar til riktigere 
legemiddelbehandling.
• Eliminere dobbeltforskrivninger og potensielt feil utlevering til 

multidosepasient som følge av parallelle forskrivningsrutiner 
(papirordinasjonskort og e-resepter i parallell) 

• Redusere feil forskrivning/utlevering av legemidler til multidosepasienter 
gjennom etablering av en samstemt «legemidler i bruk» liste mellom 
forskriver og multidoseapotek som kommuniseres gjennom 
Reseptformidleren  



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

Avhengighet Kategori avhengighet Kritikalitet Frist Status

Beskriv hvilke prosjektleveranser som er avhengig av hva på følgende form:
«Prosjektet/programmet er avhengig av  <leveranse> fra <prosjekt/linje> 
for å < … >»

NB! Forutsetninger som må oppfylles for å kunne realisere gevinstene skal 
være beskrevet på forrige side og ikke angis som avhengigheter. 

1. Tjenester og 
applikasjoner 

2. Personvern og 
informasjons-
sikkerhet 

3. Standarder, 
kodeverk og 
terminologi

4. Infrastruktur og 
felleskomponenter

5. Regelverksendringer

Høy: Prosjektet 
kommer ikke videre

Middels: Kan 
håndteres av 
prosjektet med ekstra 
kostnad 

Lav: Håndteres av 
prosjektet 

Når må 
avhengighet være 

oppfylt?

Grønn: 
Oppfyllelse avtalt 
og under kontroll

Gul: Avtale om 
oppfyllelse ikke på 
plass eller usikker

Rød: Uklart hvem 
som skal oppfylle 
avhengighet eller 
når det kan skje

Prosjektet er avhengig av leveranser fra Sentral forskrivningsmodul (SFM) for 
at EPJ-leverandørene skal få støtte for løsningen. 

1/4 Høy Når SFM er klar Gul

Beskriv konsekvenser av manglende oppfyllelse av avhengigheter

Nasjonal innføring av multidose i e-resept vil være helt avhengig av at SFM realiseres, integreres og innføres for leger som benytter CGM Journal og SystemX. 



Kjernejournal –
Innsyn journal for 

helsepersonell på tvers



Formål/overordnet mål for prosjektet/programmet:

• Bruke Nasjonal tjeneste for dokumentdeling (XDS) til å dele utvalgte 
pasientjournaler mellom helsepersonell på tvers av virksomheter.

• Etablere brukerflate i kjernejournal som er nasjonalt tilgjengelig
• Økt pasientsikkerhet gjennom journalinnsyn for helsepersonell på tvers av 

virksomheter
• Mer effektiv bruk av helsepersonellets tid (unngå fax og ringerunder for å 

innhente dokumentasjon)
• Unngå dobbeltundersøkelser, fordi man ikke får tilgang til undersøkelser, 

diagnoser, prøvesvar med mer. 

ID Nasjonal e-helseportefølje: 128

Ansvarlig virksomhet: Direktoratet for e-helse

Prosjekteier: Hilde Lyngstad

Prosjektleder: Øyvind Øverland

Prosjekt-/programinformasjon

Viktigste resultater/leveranser i hele prosjektperioden: Planlagt 
levert

Tilpasse Kjernejournal 
Etablere «Vise dokumentliste med referanser til 
kildedokumentet» og ta i bruk HelseID. Påbegynnes i 2018.

2019

Integrere med XDS-tjenesten
Bistå Helse Sør-Øst RHF med tilgjengeliggjøre journaldokumenter 
for innsyn gjennom kjernejournal

2019

Tilpasse Helsenorge 
Hente inn logg over bruk og tilpasse brukerflate for innbygger 

2019

Tilpasse XDS 
Logge helsepersonell sin bruk av tjenesten. Tiltak for 
ytelsesforbedring. 

2018

Tilgjengeliggjøre tjenesten. Samarbeid med Helse Sør-Øst RHF 
med hensyn til etablering og pilotering. Utgreie flere datakilder. 
Tilpasse tjenesten etter funn i pilot.

2019

Finansieringskilder 2018 2019

Direktoratet for e-helse 6 mill. 7 mill.

Sum finansiering: 6 mill. 7 mill.

Eventuelle kommentarer:

Regionale helseforetak dekker egne kostnader ved lokal implementering

Prosjekt-/programnavn: Kjernejournal –
Innsyn journal for helsepersonell på tvers

Styres prosjektet/programmet iht. Difi sin prosjektveiviser? Ja

Har prosjektet/programmet leveranser som er i ulike faser? Ja

Hvilken fase er prosjektet/programmet i per dato? 
(Hvis flere faser, angi hvor hovedtyngden av leveranser nå er)

Når er fasen 
planlagt fullført

Planlegging 07.2018

Hva er prosjektet/programmets sluttdato (hvis fastsatt)? 12.2019

Styres prosjektet/programmet iht. planer som revideres årlig? Ja

Eventuelle kommentarer:

Antatt totalkostnad for prosjektet/programmet: 13 mill.

Antatt årlige forvaltningskostnader etter avslutning: 0,65 mill.

Eventuelle kommentarer:

Forvaltningskostnad antas årlig 5 % av investeringskostnad

I hvilken grad understøtter prosjektet/programmet de ulike strategiske 
satsingsområdene (Høy, Middels, Lav eller blank)?

1. Digitalisering av arbeidsprosesser

2. Bedre sammenheng i pasientforløp Høy

3. Bedre bruk av helsedata

4. Helsehjelp på nye måter

5. Felles grunnmur for digitale tjenester

6. Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring

Hvilket strategisk satsingsområde har prosjektet/programmet sterkest 
tilknytning til?

Velg ett av satsingsområdene i listen ovenfor 2

Eventuell annen strategisk tilknytning/kommentarer:

Nasjonal handlingsplan, tiltak 2.4.



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

Overordnet status for prosjekt/program: N/A

Årsak til gul eller rød status:

Risiko i prosjekt/program: N/A

Angi de viktigste risikoområdene, samt planlagte og iverksatte tiltak:

- Mangelfull implementering i Helse Sør-Øst av regelverk og standard for 
elektronisk utlevering av journaldokumenter til helsepersonell

- At Helse Sør-Øst kommer i gang med pilot senere enn forutsatt

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

Spesialist- og primærhelsetjenesten. Helsepersonell med tilgang til kjernejournal 
vil kunne se pasientjournaler som er tilgjengeliggjort fra RHF’ene.

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

Hvilken kritikalitet har 
forutsetningen?

Når må 
den være 
oppfylt?

Andre prosjekter må gjennomføres Høy 2018/19

EPJ-utvikling, fastleger -- --

EPJ-utvikling, kommune -- --

EPJ-utvikling, spesialist Middels 2019

Organisasjonsutvikling, spesialist Middels 2019

Organisasjonsutvikling, kommune Lav 2019

Rutineendringer hos fastlegene Lav 2019

Spesifiser hvilke andre prosjekter som må gjennomføres og ev. kommentarer:

RHF’ene må kjøre egne prosjekter som etablerer tjenester og regelverk for å 
tilgjengeliggjøre journaldokumenter for dokumentdeling. Helse Sør-Øst RHF vil 
starte dette arbeidet i 2018, de andre RHF’ene må komme senere.

Gevinstansvarlig(e) virksomhet(er): Virksomheter i helsetjenesten

Hva er status på gevinstrealiseringsarbeidet i prosjektet/programmet?

Finnes det en prosjektbegrunnelse? Ja

Er gevinster identifisert? Ja

Finnes det en gevinstplan? Ja

Pågår det gevinstrealiseringsaktiviteter? Nei

Spesifiser gevinster:

Antatt gevinst: 
(Velg ett alternativ)

mer enn 100 mill

Antatt levetid for løsningen/leveransen: 15 år

Beskriv antatte gevinster

Økt behandlingskvalitet 
verdi: ++  (ref. DFØ veileder). Målgruppe Helsepersonell, Gevinsteier: 
Helseinstitusjoner

Mer effektiv tjenesteyting
verdi: ++  (ref. DFØ veileder). Målgruppe Helsepersonell, Gevinsteier: 
Helseinstitusjoner

Anslått netto nåverdi, nasjonalt innført tiltak over analyseperioden på 15 år: 
205 MNOK



Avhengigheter Prosjekt-/programnavn: Kjernejournal –
Innsyn journal for helsepersonell på tvers

Avhengighet Kategori avhengighet Kritikalitet Frist Status

Beskriv hvilke prosjektleveranser som er avhengig av hva på følgende form:
«Prosjektet/programmet er avhengig av  <leveranse> fra <prosjekt/linje> 
for å < … >»

NB! Forutsetninger som må oppfylles for å kunne realisere gevinstene skal 
være beskrevet på forrige side og ikke angis som avhengigheter. 

1. Tjenester og 
applikasjoner 

2. Personvern og 
informasjons-
sikkerhet 

3. Standarder, 
kodeverk og 
terminologi

4. Infrastruktur og 
felleskomponenter

5. Regelverksendringer

Høy: Prosjektet 
kommer ikke videre

Middels: Kan 
håndteres av 
prosjektet med ekstra 
kostnad 

Lav: Håndteres av 
prosjektet 

Når må 
avhengighet være 

oppfylt?

Grønn: 
Oppfyllelse avtalt 
og under kontroll

Gul: Avtale om 
oppfyllelse ikke på 
plass eller usikker

Rød: Uklart hvem 
som skal oppfylle 
avhengighet eller 
når det kan skje

Prosjektet er avhengig av «Nasjonal XDS-tjeneste for dokumentdeling» 
etableres av E-helse sitt prosjektet «Nasjonalt løft dokumentdeling (XDS)» 
for å få en «nasjonal integrasjonsarkitektur hvor journaldokumenter kan 
deles»

4 Høy 11.2018 Gul

Prosjektet er avhengig av at Helse Sør-Øst implementerer «HelseID» 1 Middels 2018 Gul

Prosjektet er avhengig av at HSØ får etablert tjenester i sin 
integrasjonsplattform og i DIPS som kan eksponere journaldokumenter til 
dokumentdeling for helsepersonell.

1,5 Høy 2019 Gul

Beskriv konsekvenser av manglende oppfyllelse av avhengigheter

Tjenesten må ha både en integrasjonsarkitektur, en sikkerhetsarkitektur og (minst en) kilde som kan tilby journaldokumenter. Uten dette er det ikke mulig å gi 
helsepersonell innsyn, og utrulling av tjenesten må avvente til dette er på plass.



API økosystem



Formål/overordnet mål for prosjektet/programmet:

Prosjektets visjon er å etablere et selvbærende økosystem som øker takten på 
digitalisering av helsesektoren. Gjennom sikker og maskinell tilgang gjennom 
APIer skal tredjepartsaktører få tilgang til data, forretningslogikk og tjenester som 
per i dag er forbeholdt Direktoratet for e-helse. 
Prosjektets scope er å realisere verktøyet for å kunne tilgjengeliggjøre API’er for 
de nasjonale løsningene.

ID Nasjonal e-helseportefølje: 131

Ansvarlig virksomhet: Direktoratet for e-helse

Prosjekteier: Fredrik Glorvigen

Prosjektleder: -

Prosjekt-/programinformasjon

Viktigste resultater/leveranser i hele prosjektperioden: Planlagt 
levert

Policies og retningslinjer for felles tilnærming til APIer 2019

API management-løsning anskaffet 2020

Tilpasset styringsmodell inkludert nye prosesser etablert 2020

Finansieringskilder 2018 2019

Direktoratet for e-helse 0,5 mill.

Sum finansiering: 0,5 mill. 8,8 mill.

Eventuelle kommentarer:

Aktuelle finansieringskilder utredes for 2019. Behov også for finansiering i 2020 
for å fullføre implementering: 3,1 mill.

Prosjekt-/programnavn: API økosystem

Styres prosjektet/programmet iht. Difi sin prosjektveiviser? Ja

Har prosjektet/programmet leveranser som er i ulike faser? N/A

Hvilken fase er prosjektet/programmet i per dato? 
(Hvis flere faser, angi hvor hovedtyngden av leveranser nå er)

Når er fasen 
planlagt fullført

Konsept 03.18

Hva er prosjektet/programmets sluttdato (hvis fastsatt)? 12.20

Styres prosjektet/programmet iht. planer som revideres årlig? N/A

Eventuelle kommentarer:

Antatt totalkostnad for prosjektet/programmet: 15 mill.

Antatt årlige forvaltningskostnader etter avslutning: 2,5 mill.

Eventuelle kommentarer:

Kostnader påløpt i konseptfasen i 2017 og 2018 er inkludert i totalkostnaden (ca. 
2 mill.)
Finansiering av planfasen, gjennomføring og forvalting er uavklart

I hvilken grad understøtter prosjektet/programmet de ulike strategiske 
satsingsområdene (Høy, Middels, Lav eller blank)?

1. Digitalisering av arbeidsprosesser Middels

2. Bedre sammenheng i pasientforløp Lav

3. Bedre bruk av helsedata Middels

4. Helsehjelp på nye måter Middels

5. Felles grunnmur for digitale tjenester Høy

6. Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring Middels

Hvilket strategisk satsingsområde har prosjektet/programmet sterkest 
tilknytning til?

Velg ett av satsingsområdene i listen ovenfor 5

Eventuell annen strategisk tilknytning/kommentarer:



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

Overordnet status for prosjekt/program: N/A

Årsak til gul eller rød status:

Prosjektet har ikke finansiering i 2018

Risiko i prosjekt/program: Grønn

Angi de viktigste risikoområdene, samt planlagte og iverksatte tiltak:

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

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

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

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

Hvilken kritikalitet har 
forutsetningen?

Når må 
den være 
oppfylt?

Andre prosjekter må gjennomføres

EPJ-utvikling, fastleger

EPJ-utvikling, kommune

EPJ-utvikling, spesialist

Organisasjonsutvikling, spesialist

Organisasjonsutvikling, kommune

Rutineendringer hos fastlegene

Spesifiser hvilke andre prosjekter som må gjennomføres og ev. kommentarer:

For at gevinster skal kunne hentes ut på de nasjonale løsningene som skal benytte 
API-plattformen, må disse løsningene prioritere og finansiere tilgjengeliggjøring 
av APIer på plattformen. Det er for disse løsningene (som vil være egne tiltak og 
prosjekter) være mange avhengigheter til eiere av data og juridiske endringer. For 
selve anskaffelsen og etableringen av API plattformen er det ikke direkte 
avhengigheter.

Gevinstansvarlig(e) virksomhet(er): Ikke identifisert

Hva er status på gevinstrealiseringsarbeidet i prosjektet/programmet?

Finnes det en prosjektbegrunnelse? Ja

Er gevinster identifisert? Ja

Finnes det en gevinstplan? Nei

Pågår det gevinstrealiseringsaktiviteter? Nei

Spesifiser gevinster:

Antatt gevinst: 
(Velg ett alternativ)

Ikke kvantifiserbare gevinster

Antatt levetid for løsningen/leveransen: ~ 15 år

Beskriv antatte gevinster

• Mer effektiv bruk av offentlige midler
• Flere nasjonale produkter tilrettelagt som API
• Konkurranse-drevet marked for utvikling av digitale løsninger
• Flere brukergruppers behov tilgodesett
• Flere og smartere digitale helsetjenester



Avhengigheter Prosjekt-/programnavn: API økosystem

Avhengighet Kategori avhengighet Kritikalitet Frist Status

Beskriv hvilke prosjektleveranser som er avhengig av hva på følgende form:
«Prosjektet/programmet er avhengig av  <leveranse> fra <prosjekt/linje> 
for å < … >»

NB! Forutsetninger som må oppfylles for å kunne realisere gevinstene skal 
være beskrevet på forrige side og ikke angis som avhengigheter. 

1. Tjenester og 
applikasjoner 

2. Personvern og 
informasjons-
sikkerhet 

3. Standarder, 
kodeverk og 
terminologi

4. Infrastruktur og 
felleskomponenter

5. Regelverksendringer

Høy: Prosjektet 
kommer ikke videre

Middels: Kan 
håndteres av 
prosjektet med ekstra 
kostnad 

Lav: Håndteres av 
prosjektet 

Når må 
avhengighet være 

oppfylt?

Grønn: 
Oppfyllelse avtalt 
og under kontroll

Gul: Avtale om 
oppfyllelse ikke på 
plass eller usikker

Rød: Uklart hvem 
som skal oppfylle 
avhengighet eller 
når det kan skje

Beskriv konsekvenser av manglende oppfyllelse av avhengigheter



Digitale innbyggertjenester og 
økosystem helsenorge



Formål/overordnet mål for prosjektet/programmet:

Realisere de tre prioriterte helsenorge-tiltakene i  henhold til produktstrategien, 
og nasjonal handlingsplan for e-helse:
1. Bredding (tiltak for blant annet skalerbarhet som støtte for økt utbredelse)
2. Videreutvikling av allerede etablert digitale helsetjenester  (for eksempel at 

aktører kan lenke til egnede løsninger for videokonsultasjoner)
3. Stimulere til innovasjon (herunder tilrettelegge for at helseaktører kan 

benytte eksterne løsninger i kombinasjon med basistjenestene på 
helsenorge.no)

ID Nasjonal e-helseportefølje:

Ansvarlig virksomhet: Direktoratet for e-helse

Prosjekteier: Hilde Lyngstad

Prosjektleder: Nina Linn Ulstein

Prosjekt-/programinformasjon

Viktigste resultater/leveranser i hele prosjektperioden: Planlagt 
levert

Finansieringskilder 2018 2019

50 mill.

Sum finansiering: 50 mill.

Eventuelle kommentarer:

Prosjekt-/programnavn: Digitale innbyggertjenester og økosystem helsenorge

Styres prosjektet/programmet iht. Difi sin prosjektveiviser?

Har prosjektet/programmet leveranser som er i ulike faser? 

Hvilken fase er prosjektet/programmet i per dato? 
(Hvis flere faser, angi hvor hovedtyngden av leveranser nå er)

Når er fasen 
planlagt fullført

Konsept

Hva er prosjektet/programmets sluttdato (hvis fastsatt)?

Styres prosjektet/programmet iht. planer som revideres årlig?

Eventuelle kommentarer:

Antatt totalkostnad for prosjektet/programmet:

Antatt årlige forvaltningskostnader etter avslutning:

Eventuelle kommentarer:

I hvilken grad understøtter prosjektet/programmet de ulike strategiske 
satsingsområdene (Høy, Middels, Lav eller blank)?

1. Digitalisering av arbeidsprosesser

2. Bedre sammenheng i pasientforløp Høy

3. Bedre bruk av helsedata

4. Helsehjelp på nye måter Middels

5. Felles grunnmur for digitale tjenester Høy

6. Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring

Hvilket strategisk satsingsområde har prosjektet/programmet sterkest 
tilknytning til?

Velg ett av satsingsområdene i listen ovenfor 2

Eventuell annen strategisk tilknytning/kommentarer:



Gevinster, status, risiko og forutsetninger Prosjekt-/programnavn: Digitale innbyggertjenester og økosystem helsenorge

Overordnet status for prosjekt/program:

Årsak til gul eller rød status:

Risiko i prosjekt/program:

Angi de viktigste risikoområdene, samt planlagte og iverksatte tiltak:

Rammeforutsetningene for vellykket implementering av digitale 
innbyggertjenester er mange og komplekse. Viktigst er sannsynligvis å sikre en 
stabil og forutsigbar finansiering både for utvikling og drift, evt. i kombinasjon 
med incentivordninger for å sikre nasjonal bredding. 
Det vil videre være behov for en god koordinering på tvers av spesialist- og 
kommunehelsetjeneste, som delvis griper inn i eksisterende 
beslutningsstrukturer.

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

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

Hvilken kritikalitet har 
forutsetningen?

Når må 
den være 
oppfylt?

Andre prosjekter må gjennomføres Høy

EPJ-utvikling, fastleger

EPJ-utvikling, kommune

EPJ-utvikling, spesialist

Organisasjonsutvikling, spesialist Høy

Organisasjonsutvikling, kommune Høy

Rutineendringer hos fastlegene Høy

Spesifiser hvilke andre prosjekter som må gjennomføres og ev. kommentarer:

API- management

Gevinstansvarlig(e) virksomhet(er): Ikke identifisert

Hva er status på gevinstrealiseringsarbeidet i prosjektet/programmet?

Finnes det en prosjektbegrunnelse?

Er gevinster identifisert?

Finnes det en gevinstplan?

Pågår det gevinstrealiseringsaktiviteter?

Spesifiser gevinster:

Antatt gevinst: 
(Velg ett alternativ)

Antatt levetid for løsningen/leveransen:

Beskriv antatte gevinster

Tiltaket skal gi innbyggere tilgang til kvalitetssikret helseinformasjon og nye 
lærings-, mestrings- og behandlingstjenester. Dette skal bidra til økt kvalitet i 
behandlingen, en enklere helsehverdag og helsegevinster, økt tilgjengelighet 
samtidig som kravene til informasjonssikkerhet ivaretas.
Innbyggerrettede tjenester som i dag kun er tilgjengelig lokalt eller i piloter gjøres 
tilgjengelig for flere av landets innbyggere. De digitale innbyggertjenestene nås 
via helsenorge.no med nivå 4 innlogging. Dette sikrer en enhetlig tilgang og 
sikkerhet med hensyn til personvern, samtykke og personlig administrasjon av 
egne tjenester. 



Avhengigheter Prosjekt-/programnavn: Digitale innbyggertjenester og økosystem helsenorge

Avhengighet Kategori avhengighet Kritikalitet Frist Status

Beskriv hvilke prosjektleveranser som er avhengig av hva på følgende form:
«Prosjektet/programmet er avhengig av  <leveranse> fra <prosjekt/linje> 
for å < … >»

NB! Forutsetninger som må oppfylles for å kunne realisere gevinstene skal 
være beskrevet på forrige side og ikke angis som avhengigheter. 

1. Tjenester og 
applikasjoner 

2. Personvern og 
informasjons-
sikkerhet 

3. Standarder, 
kodeverk og 
terminologi

4. Infrastruktur og 
felleskomponenter

5. Regelverksendringer

Høy: Prosjektet 
kommer ikke videre

Middels: Kan 
håndteres av 
prosjektet med ekstra 
kostnad 

Lav: Håndteres av 
prosjektet 

Når må 
avhengighet være 

oppfylt?

Grønn: 
Oppfyllelse avtalt 
og under kontroll

Gul: Avtale om 
oppfyllelse ikke på 
plass eller usikker

Rød: Uklart hvem 
som skal oppfylle 
avhengighet eller 
når det kan skje

Prosjektet vil ivareta oppgaver innen de strategiske satsingsområdene for 
helsenorge, som ikke løses av de ulike eksternt bestilte og finansierte 
aktivitetene som pågår på helsenorge.no. Prosjektet vil derfor ha 
avhengigheter til alle områdene.

1/2/3/4/5 Middels Løpende avklaring

Prosjektets leveranser tilpasses løpende de gapene som eksisterer mellom 
veikart for pasientens netthelsetjeneste via helsenorge.no og summen av 
leveranser fra eksterne prosjekter. Per i dag er det spesielt område 3* som 
har størst gap mellom målsetningene i strategien og aktivitetsnivå. 
Prioriterte leveranser er per i dag: 
- Tilpasse helsenorge.no for at eksterne digitale helsetjenester kan inngå 

tilbudet
- Etablere grensesnitt og APIer for 
- Gjennomføre connectathon eller etablere en sandkasse der eksterne 

aktører, innovatører og forskning kan utvikle tilbud som kan fungere i 
synergi med basistjenester på helsenorge.no

2/3/4 Høy avklares Gul

*Det er også et gap på realisering av innholdsstrategi men det blir adressert i 
et separat prosjektforslag for CMS.

Beskriv konsekvenser av manglende oppfyllelse av avhengigheter

For å sikre at initiativer som nå er startet ikke stopper opp når det gjelder videre utvikling av tjenester og nasjonal bredding, er det behov for å gjøre et større løft hvor 
kommune og stat samarbeider om gode digitale løsninger for innbygger. 



Publiseringsplattform: 
Nytt CMS/publiseringsløsning 

for helsenorge.no



Formål/overordnet mål for prosjektet/programmet:

Prosjektet skal etablere en moderne og framtidsrettet publiseringsløsning som 
støtter den strategiske retningen som er definert i produkt- og innholdsstrategien 
for helsenorge.no. Eksisterende publiseringsløsning basert på SharePoint må 
moderniseres da versjonen ikke lenger supporteres. Kost-nytte-analyser viser 
større gevinster ved å bytte løsningen på en annen plattform en SharePoint.

ID Nasjonal e-helseportefølje:

Ansvarlig virksomhet: Direktoratet for e-helse

Prosjekteier: Fredrik Glorvigen

Prosjektleder: Olav Arne Forbord

Prosjekt-/programinformasjon

Planlagt levert

Styringsdokument, plan, anskaffelsesstrategi og 
anskaffelse.

2017/2018

Skribent- og redaktørverktøy på nytt CMS 2019

Verktøy for mer fleksibel konfigurering av frontend 2019

Ny informasjonsmodell som legger til rette for mer 
fleksibel gjenbruk av innhold

2019

Mulighet for å hente inn innhold via APIer (import-API) 
og API for gjenbruk av innhold (konsument-API)

2019

Prosjekt-/programnavn: Publiseringsplattform: Nytt CMS/publiseringsløsning 
for helsenorge.no

Styres prosjektet/programmet iht. Difi sin prosjektveiviser? Ja

Har prosjektet/programmet leveranser som er i ulike faser? Ja

Hvilken fase er prosjektet/programmet i per dato? 
(Hvis flere faser, angi hvor hovedtyngden av leveranser nå er)

Når er fasen 
planlagt fullført

Gjennomføring 11.2019

Hva er prosjektet/programmets sluttdato (hvis fastsatt)? 01.2020

Styres prosjektet/programmet iht. planer som revideres årlig? Ja

Eventuelle kommentarer:

Antatt totalkostnad for prosjektet/programmet: 9 mill.

Antatt årlige forvaltningskostnader etter avslutning: 0,8 mill. 

Eventuelle kommentarer:

Årlig forvaltningskostnad vil være avhengig av plattformen som velges og 
løsningen som utvikles. 

I hvilken grad understøtter prosjektet/programmet de ulike strategiske 
satsingsområdene (Høy, Middels, Lav eller blank)?

1. Digitalisering av arbeidsprosesser Middels

2. Bedre sammenheng i pasientforløp Høy

3. Bedre bruk av helsedata Lav

4. Helsehjelp på nye måter Høy

5. Felles grunnmur for digitale tjenester Høy

6. Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring Middels

Hvilket strategisk satsingsområde har prosjektet/programmet sterkest 
tilknytning til?

Velg ett av satsingsområdene i listen ovenfor 2

Eventuell annen strategisk tilknytning/kommentarer:

Finansieringskilder 2018 2019

Direktoratet for e-helse 1 mill.

Sum finansiering: 1 mill. 8 mill.

Eventuelle kommentarer:

Uavklarte finansieringskilder



Gevinster, status, risiko og forutsetninger
Prosjekt-/programnavn: Publiseringsplattform: Nytt CMS/publiseringsløsning 

for helsenorge.no

Overordnet status for prosjekt/program: Grønn

Årsak til gul eller rød status:

Risiko i prosjekt/program: Gul

Angi de viktigste risikoområdene, samt planlagte og iverksatte tiltak:

Risiko: 
Prosjektet mangler finansiering
Tiltak: 
Jobbe med forankring av prosjektets mål og nødvendighet i produktstyret for 
helsenorge.
Ny finansieringsmodell for helsenorge.no

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

Direktoratet for e-helse, HDIR, FHI, helseforetak/FNSP

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

Hvilken kritikalitet har 
forutsetningen?

Når må 
den være 
oppfylt?

Andre prosjekter må gjennomføres Lav

EPJ-utvikling, fastleger Lav

EPJ-utvikling, kommune Lav

EPJ-utvikling, spesialist Lav

Organisasjonsutvikling, spesialist Lav

Organisasjonsutvikling, kommune Lav

Rutineendringer hos fastlegene Lav

Spesifiser hvilke andre prosjekter som må gjennomføres og ev. kommentarer:

Gevinstansvarlig(e) virksomhet(er): Direktoratet for e-helse, HDIR, FHI, 
helseforetak/FNSP

Hva er status på gevinstrealiseringsarbeidet i prosjektet/programmet?

Finnes det en prosjektbegrunnelse? Ja

Er gevinster identifisert? Ja

Finnes det en gevinstplan? Under utarbeidelse

Pågår det gevinstrealiseringsaktiviteter? Nei

Spesifiser gevinster:

Antatt gevinst: 
(Velg ett alternativ)

Ikke kvantifiserbare gevinster

Antatt levetid for løsningen/leveransen: Løsningen: 3 - 5 år
Plattformen: 5 - 7 år

Beskriv antatte gevinster

1. Effektivisering av redaksjonelt arbeid og gjenbruk av innhold i sektoren: 
2. Effektivisering av utvikling, test og deploy i forvaltningen.
3. Lavere lisens- og driftskostnader i forvaltningen.

Gevinst 1: 20% effektivitetsforbedring med nytt redaktørverktøy gir en årlig 
besparelse på 2,1 millioner i året. Gitt at 200 artikler (lavt estimat) vil kunne 
gjenbrukes (dvs. eliminere behovet for nyskriving/dobbeltarbeid) gir en årlig 
gjenbruksgevinst på anslagsvis 3,2 mill. Totalt 5,3 mill.
Gevinst 2: Konfigurering, utvikling og test: Estimert tidsbesparelse for 
helsenorge.no 525 000 kroner årlig. Besparelser knyttet til kontinuerlige leveranser 
640 000 kroner årlig.
Gevinst 3: Lavere drifts- og lisenskostander for annen plattform en SharePoint gir 
antatt årlig gevinst på 500 000 kroner.



Avhengigheter
Prosjekt-/programnavn: Publiseringsplattform: Nytt CMS/publiseringsløsning 

for helsenorge.no

Avhengighet Kategori avhengighet Kritikalitet Frist Status

Beskriv hvilke prosjektleveranser som er avhengig av hva på 
følgende form:

«Prosjektet/programmet er avhengig av  <leveranse> fra 
<prosjekt/linje> for å < … >»

NB! Forutsetninger som må oppfylles for å kunne realisere 
gevinstene skal være beskrevet på forrige side og ikke angis som 
avhengigheter. 

1. Tjenester og 
applikasjoner 

2. Personvern og 
informasjons-
sikkerhet 

3. Standarder, 
kodeverk og 
terminologi

4. Infrastruktur og 
felleskomponenter

5. Regelverksendringer

Høy: Prosjektet 
kommer ikke videre

Middels: Kan 
håndteres av 
prosjektet med ekstra 
kostnad 

Lav: Håndteres av 
prosjektet 

Når må 
avhengighet være 

oppfylt?

Grønn: 
Oppfyllelse avtalt 
og under kontroll

Gul: Avtale om 
oppfyllelse ikke på 
plass eller usikker

Rød: Uklart hvem 
som skal oppfylle 
avhengighet eller 
når det kan skje

Prosjektet er avhengig av prioritering og utrulling hos EPJ-leverandørene 1,2,3,4 Middels 2019 Gul

Beskriv konsekvenser av manglende oppfyllelse av avhengigheter



Digital Førerettsforvaltning



Formål/overordnet mål for prosjektet/programmet:

Samfunnet skal få en vesentlig produktivitetsgevinst ved at 80 % av søkerne som 
har behov for helseattest vil få sin førerett avklart og førerkort gjort klar til 
produksjon kort tid etter at fastlegen overfører helseattestens konklusjon til 
Staten vegvesen. 
Programmet omfatter også leveranse fra Helsedirektoratet om utforming av 
helsekravene i forskriften og utarbeidelse av veileder/beslutningsstøtte. 

ID Nasjonal e-helseportefølje:

Ansvarlig virksomhet: Direktoratet for e-helse

Prosjekteier: Hilde Lyngstad

Prosjektleder: Elizabeth Melsom Krystad

Prosjekt-/programinformasjon

Viktigste resultater/leveranser i hele 
prosjektperioden:
Leveranser fra Direktoratet for e-helse:

Planlagt levert

Egendeklarereringsskjema på helsenorge.no 2018/2019

Utvikling av et digitalt helseskjema og at det etableres 
en digital grunnstruktur for informasjonsformidling 
hvor gitte opplysninger kan formidles digitalt dit det er 
aktuelt. Meldingsinfrastruktur mellom 
primærhelsetjenesten og veg- og politimyndighet.

2018/2019

Støtte for SMART-standard +FHIR informasjons-
utveksling hos EPJ-leverandør

2018/2019

«App-plattform» for skjemaer 2018/2019

Skjemakatalog 2018/2019

Skjemasoftware med beslutningsstøtte og regler 2018/2019

Finansieringskilder 2018 2019

Direktoratet for e-helse 3 mill. 2 mill.

Statens Vegvesen 6,5 mill. 3,5 mill.

Helsedirektoratet 1,5 mill. 1,5 mill.

Politidirektoratet 0,5 mill. 0,5 mill.

DIFI - Medfinansieringsordningen 5 mill. 5 mill.

Sum finansiering: 16,5 mill. 12,5 mill.

Prosjekt-/programnavn: Digital Førerettsforvaltning

Styres prosjektet/programmet iht. Difi sin prosjektveiviser? Ja

Har prosjektet/programmet leveranser som er i ulike faser? Ja

Hvilken fase er prosjektet/programmet i per dato? 
(Hvis flere faser, angi hvor hovedtyngden av leveranser nå er)

Når er fasen 
planlagt fullført

Konsept 09.18

Hva er prosjektet/programmets sluttdato (hvis fastsatt)? 2021

Styres prosjektet/programmet iht. planer som revideres årlig? Ja

Eventuelle kommentarer:

Antatt totalkostnad for prosjektet/programmet: 37 mill.

Antatt årlige forvaltningskostnader etter avslutning: Skal 
utarbeides

Eventuelle kommentarer:

I hvilken grad understøtter prosjektet/programmet de ulike strategiske 
satsingsområdene (Høy, Middels, Lav eller blank)?

1. Digitalisering av arbeidsprosesser Høy

2. Bedre sammenheng i pasientforløp Høy

3. Bedre bruk av helsedata Middels

4. Helsehjelp på nye måter Lav

5. Felles grunnmur for digitale tjenester Høy

6. Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring

Hvilket strategisk satsingsområde har prosjektet/programmet sterkest 
tilknytning til?

Velg ett av satsingsområdene i listen ovenfor 2

Eventuell annen strategisk tilknytning/kommentarer:

Tverrsektorielt program



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

Overordnet status for prosjekt/program: Grønn

Årsak til gul eller rød status:

Risiko i prosjekt/program: Grønn

Angi de viktigste risikoområdene, samt planlagte og iverksatte tiltak:

Under utarbeidelse

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

Fastleger, arbeidsgivere, innbyggere, Kommunelegen, Fylkeslegen. 
Helsedirektoratet,  Statens Vegvesen, Politiet, EPJ-leverandører, NHN,  
Datatilsynet; Legeforeningen, Optikere

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

Hvilken kritikalitet har 
forutsetningen?

Når må 
den være 
oppfylt?

Andre prosjekter må gjennomføres Høy 2019

EPJ-utvikling, fastleger Høy 2019

EPJ-utvikling, kommune

EPJ-utvikling, spesialist

Organisasjonsutvikling, spesialist

Organisasjonsutvikling, kommune

Rutineendringer hos fastlegene Middels 2019

Spesifiser hvilke andre prosjekter som må gjennomføres og ev. kommentarer:

Etablering av meldingsutveksling og innføring av nye arbeidsprosesser i Statens 
Vegvesen. 
Løsningen tas i bruk av fastlegene. 

Gevinstansvarlig(e) virksomhet(er): SKIL, Statens Vegvesen, 
Politidirektoratet, Helsedirektoratet

Hva er status på gevinstrealiseringsarbeidet i prosjektet/programmet?

Finnes det en prosjektbegrunnelse? Ja

Er gevinster identifisert? Ja

Finnes det en gevinstplan? Nei

Pågår det gevinstrealiseringsaktiviteter? Ja

Spesifiser gevinster:

Antatt gevinst: 
(Velg ett alternativ)

Mer enn 100 mill.

Antatt levetid for løsningen/leveransen: Mer enn 10 år

Beskriv antatte gevinster

Overordnet betydelig produktivitetsgevinst for samfunnet
Mindre bemanning på trafikkstasjonene
Mindre oppmøte på trafikkstasjon i arbeidstid
Kvalitetsheving i helsesektoren  - gjenbruk av løsninger for strukturert innsamling 
av pasientdata i helsesektoren
En sentral løsning med en engangsintegrasjon mot EPJ.
«App-store», skjemakatalog og skjema software driftes gjennom eksisterende 
avtaler med Norsk helsenett
Etablering av et API mellom en «app-store» og de enkelte EPJ-systemene 
Styrket personvern
Bedre brukeropplevelse
Bedre trafikksikkerhet



Avhengigheter Prosjekt-/programnavn: Digital Førerettforvaltning

Avhengighet Kategori avhengighet Kritikalitet Frist Status

Beskriv hvilke prosjektleveranser som er avhengig av hva på 
følgende form:

«Prosjektet/programmet er avhengig av  <leveranse> fra 
<prosjekt/linje> for å < … >»

NB! Forutsetninger som må oppfylles for å kunne realisere 
gevinstene skal være beskrevet på forrige side og ikke angis som 
avhengigheter. 

1. Tjenester og 
applikasjoner 

2. Personvern og 
informasjons-
sikkerhet 

3. Standarder, 
kodeverk og 
terminologi

4. Infrastruktur og 
felleskomponenter

5. Regelverksendringer

Høy: Prosjektet 
kommer ikke videre

Middels: Kan 
håndteres av 
prosjektet med ekstra 
kostnad 

Lav: Håndteres av 
prosjektet 

Når må 
avhengighet være 

oppfylt?

Grønn: 
Oppfyllelse avtalt 
og under kontroll

Gul: Avtale om 
oppfyllelse ikke på 
plass eller usikker

Rød: Uklart hvem 
som skal oppfylle 
avhengighet eller 
når det kan skje

Programmet er avhengig av leveranse fra Helsedirektoratet om utforming 
av helsekravene i forskriften og utarbeidelse av 
veileder/beslutningsstøtte. Kontinuerlig oppdatering av endringer i 
innholdskrav i helseattesten. 

5 Lav 04.19 Grønn

Programmet er avhengig av utviklingsarbeid innen jus, medisin, teknologi 
og organisasjon i de involverte virksomhetene

1, 2, 3,4,5 Lav 12.20 Grønn

Avhengighet til utvikling hos EPJ-leverandørene 1,4 Lav 12.19 Gul

Beskriv konsekvenser av manglende oppfyllelse av avhengigheter

Konsekvenser ved manglende oppfyllelse av avhengigheter er manglende uttak av gevinster som beskrevet. 



Reservedrift for helsenorge.no



Formål/overordnet mål for prosjektet/programmet:

Prosjektets formål er å etablere en reservedriftsløsning for helsenorge.no som 
sikrer at  helsenorge.no kommer opp igjen hvis det skjer en større hendelse i 
knytning til infrastrukturen i norsk helsenett. 

ID Nasjonal e-helseportefølje:

Ansvarlig virksomhet: Direktoratet for e-helse

Prosjekteier: Bodil Rabben

Prosjektleder: Nina Ulstein (avklares ved oppstart)

Prosjekt-/programinformasjon

Viktigste resultater/leveranser i hele 
prosjektperioden:

Planlagt levert

Etablert en reservedriftsløsning som gjør at 
helsenorge.no vil komme opp i drift igjen innen 1-7 
dager, hvis det skjer et alvorlig bortfall i infrastrukturen 
hos NHN.

31.12.2019

Prosjekt-/programnavn: Reservedrift for helsenorge.no

Styres prosjektet/programmet iht. Difi sin prosjektveiviser? Ja

Har prosjektet/programmet leveranser som er i ulike faser? Ja

Hvilken fase er prosjektet/programmet i per dato? 
(Hvis flere faser, angi hvor hovedtyngden av leveranser nå er)

Når er fasen 
planlagt fullført

Gjennomføring

Hva er prosjektet/programmets sluttdato (hvis fastsatt)? 31.12.2019

Styres prosjektet/programmet iht. planer som revideres årlig? Ja

Eventuelle kommentarer:

Antatt totalkostnad for prosjektet/programmet: 5 mill.

Antatt årlige forvaltningskostnader etter avslutning: Ikke fastsatt

Eventuelle kommentarer:

I hvilken grad understøtter prosjektet/programmet de ulike strategiske 
satsingsområdene (Høy, Middels, Lav eller blank)?

1. Digitalisering av arbeidsprosesser

2. Bedre sammenheng i pasientforløp Høy

3. Bedre bruk av helsedata Høy

4. Helsehjelp på nye måter

5. Felles grunnmur for digitale tjenester Høy

6. Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring

Hvilket strategisk satsingsområde har prosjektet/programmet sterkest 
tilknytning til?

Velg ett av satsingsområdene i listen ovenfor 5

Eventuell annen strategisk tilknytning/kommentarer:

Finansieringskilder 2018 2019

Sum finansiering: 5 mill.

Eventuelle kommentarer:

Uavklarte finansieringskilder (Direktoratet for e-helse/samfinansiering)



Gevinster, status, risiko og forutsetninger Prosjekt-/programnavn: Reservedrift for helsenorge.no

Risiko i prosjekt/program: Grønn

Angi de viktigste risikoområdene, samt planlagte og iverksatte tiltak:

Utvikling og utrullingsarbeidet prioriteres  ikke fra EPJ-leverandørene
Utydelig finansieringsmodell overfor fastlegene
Konkurrerende løsninger på markedet med kommersielle forretningsmodeller

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

Innbyggere, alle helsevirksomheter og helseforvaltningen

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

Hvilken kritikalitet har 
forutsetningen?

Når må 
den være 
oppfylt?

Andre prosjekter må gjennomføres -- --

EPJ-utvikling, fastleger Høy 2019

EPJ-utvikling, kommune

EPJ-utvikling, spesialist

Organisasjonsutvikling, spesialist

Organisasjonsutvikling, kommune

Rutineendringer hos fastlegene Middels 2019

Spesifiser hvilke andre prosjekter som må gjennomføres og ev. kommentarer:

Gevinstansvarlig(e) virksomhet(er): NHN

Hva er status på gevinstrealiseringsarbeidet i prosjektet/programmet?

Finnes det en prosjektbegrunnelse? Ja

Er gevinster identifisert? Ja

Finnes det en gevinstplan? Nei

Pågår det gevinstrealiseringsaktiviteter? Nei

Spesifiser gevinster:

Antatt gevinst: 
(Velg ett alternativ)

Ikke kvantifiserbare gevinster

Antatt levetid for løsningen/leveransen: Over 10 år

Beskriv antatte gevinster

Helsenorge.no benyttes i økende grad i den daglige virksomheten hos behandlere 
og helseforvaltningen.  I starten av 2018 er det i snitt over 20.000 innlogginger og 
50.000 besøk hver dag. Det eksisterer ikke en reservedriftsløsning for 
helsenorge.no og det er uklart hvor lang tid det vil ta å komme opp igjen, hvis det 
skulle skje et større bortfall av infrastruktur og løsninger hos NHN.  Prosjektet skal 
sørge for å levere en reservedriftsløsning som sikrer at helsenorge.no kommer opp 
igjen innen en akseptabel tid. 
Gevinster er: 
• Tids- og kostnadsgevinster hos helseforvaltningen og helseaktørene fordi 

innbyggeres selbetjeningsløsninger raskt kommer opp igjen.
• Opprettholdelse av et offentlig helsetilbud (det er ikke kapasitet for å håndtere 

alle oppgavene manuelt så tjenestene vil i praksis være utilgjengelige for 
borgere)

• Liv og helse – unngå risiko for at viktige beskjeder ikke når pasienter og 
pårørende i det som kan bli en lengre avbruddsperiode.



Avhengigheter Prosjekt-/programnavn: Reservedrift for helsenorge.no

Avhengighet Kategori avhengighet Kritikalitet Frist Status

Beskriv hvilke prosjektleveranser som er avhengig av hva på 
følgende form:

«Prosjektet/programmet er avhengig av  <leveranse> fra 
<prosjekt/linje> for å < … >»

NB! Forutsetninger som må oppfylles for å kunne realisere 
gevinstene skal være beskrevet på forrige side og ikke angis som 
avhengigheter. 

1. Tjenester og 
applikasjoner 

2. Personvern og 
informasjons-
sikkerhet 

3. Standarder, 
kodeverk og 
terminologi

4. Infrastruktur og 
felleskomponenter

5. Regelverksendringer

Høy: Prosjektet 
kommer ikke videre

Middels: Kan 
håndteres av 
prosjektet med ekstra 
kostnad 

Lav: Håndteres av 
prosjektet 

Når må 
avhengighet være 

oppfylt?

Grønn: 
Oppfyllelse avtalt 
og under kontroll

Gul: Avtale om 
oppfyllelse ikke på 
plass eller usikker

Rød: Uklart hvem 
som skal oppfylle 
avhengighet eller 
når det kan skje

Etablering av reservedrift (HA-løsning) for grunndata 4 Høy 2018 Grønn

Beskriv konsekvenser av manglende oppfyllelse av avhengigheter



Reservedrift Kjernejournal



Formål/overordnet mål for prosjektet/programmet:

Sikre stabil drift, samt god og tilstrekkelig informasjonssikkerhet for nasjonal 
kjernejournal.  Løsningen vil fungere som katastrofesikring ved lokale og regionale 
hendelser. En reservedriftsløsning vil sikre tilgjengeligheten til en hver tid.

ID Nasjonal e-helseportefølje:

Ansvarlig virksomhet: Direktoratet for e-helse

Prosjekteier: Hilde Bech

Prosjektleder: -

Prosjekt-/programinformasjon

Viktigste resultater/leveranser i hele prosjektperioden: Planlagt 
levert

Konsept for reservedrift/HA-løsning for kjernejournal 04.19

Løsning for reservedrift er implementert 12.19

Rutiner og prosesser 12.19

Finansieringskilder 2018 2019

Direktoratet for e-helse - 8 mill.

Sum finansiering: 8 mill.

Eventuelle kommentarer:

Prosjekt-/programnavn: Reservedrift Kjernejournal

Styres prosjektet/programmet iht. Difi sin prosjektveiviser? Ikke startet

Har prosjektet/programmet leveranser som er i ulike faser? 

Hvilken fase er prosjektet/programmet i per dato? 
(Hvis flere faser, angi hvor hovedtyngden av leveranser nå er)

Når er fasen 
planlagt fullført

Ide N/A

Hva er prosjektet/programmets sluttdato (hvis fastsatt)? 12.19

Styres prosjektet/programmet iht. planer som revideres årlig?

Eventuelle kommentarer:

Antatt totalkostnad for prosjektet/programmet: 8 mill.

Antatt årlige forvaltningskostnader etter avslutning:

Eventuelle kommentarer:

Det vil tilkomme årlige driftskostnader. Disse må utredes.

I hvilken grad understøtter prosjektet/programmet de ulike strategiske 
satsingsområdene (Høy, Middels, Lav eller blank)?

1. Digitalisering av arbeidsprosesser

2. Bedre sammenheng i pasientforløp

3. Bedre bruk av helsedata

4. Helsehjelp på nye måter

5. Felles grunnmur for digitale tjenester Høy

6. Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring

Hvilket strategisk satsingsområde har prosjektet/programmet sterkest 
tilknytning til?

Velg ett av satsingsområdene i listen ovenfor 5

Eventuell annen strategisk tilknytning/kommentarer:



Gevinster, status, risiko og forutsetninger Prosjekt-/programnavn: Reservedrift Kjernejournal

Overordnet status for prosjekt/program: Ikke startet

Årsak til gul eller rød status:

Prosjektet har ikke startet

Risiko i prosjekt/program:

Angi de viktigste risikoområdene, samt planlagte og iverksatte tiltak:

Risiko for data på avveie, korrupsjon av data pga. manglende rutiner hos ny 
leverandør – tiltak er risikoevaluering av leverandør i forkant.

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

NHN må bygge kompetanse på den løsningen som blir valgt. De er en naturlig del 
av prosjektet fra oppstart

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

Hvilken kritikalitet har 
forutsetningen?

Når må 
den være 
oppfylt?

Andre prosjekter må gjennomføres Høy Q4 2019

EPJ-utvikling, fastleger

EPJ-utvikling, kommune

EPJ-utvikling, spesialist

Organisasjonsutvikling, spesialist

Organisasjonsutvikling, kommune

Rutineendringer hos fastlegene

Spesifiser hvilke andre prosjekter som må gjennomføres og ev. kommentarer:

Reserveløsning for Grunndata må være ferdigstilt for å gi full redundans. High 
Availability (HA) -prosjektet er i oppstartsfasen, det er foreløpig ikke klart om 
reservedrift er en del av scopet for prosjektet. Hvis det ikke blir det, må 
reservedrift for Grunndata spilles inn som et eget initiativ for 2019.

Gevinstansvarlig(e) virksomhet(er): Direktoratet for e-helse

Hva er status på gevinstrealiseringsarbeidet i prosjektet/programmet?

Finnes det en prosjektbegrunnelse? Ja

Er gevinster identifisert? Ja

Finnes det en gevinstplan? Nei

Pågår det gevinstrealiseringsaktiviteter? Nei

Spesifiser gevinster:

Antatt gevinst: 
(Velg ett alternativ)

Se pkt: Beskriv antatte gevinster

Antatt levetid for løsningen/leveransen: 8 år

Beskriv antatte gevinster

• Kritiske og viktige helseopplysninger er tilgjengelig (for oppslag) i tråd med 
tilgjengelighetskrav (SLA)

• Sikre at pasientens kritiske og viktige opplysninger alltid kan registreres og 
deles via kjernejournal 

• Sikre at pasientens legemidler uten forsinkelser overføres til kjernejournal (og 
dermed også til PLL)



Avhengigheter Prosjekt-/programnavn: Reservedrift Kjernejournal

Avhengighet Kategori avhengighet Kritikalitet Frist Status

Beskriv hvilke prosjektleveranser som er avhengig av hva på følgende form:
«Prosjektet/programmet er avhengig av  <leveranse> fra <prosjekt/linje> 
for å < … >»

NB! Forutsetninger som må oppfylles for å kunne realisere gevinstene skal 
være beskrevet på forrige side og ikke angis som avhengigheter. 

1. Tjenester og 
applikasjoner 

2. Personvern og 
informasjons-
sikkerhet 

3. Standarder, 
kodeverk og 
terminologi

4. Infrastruktur og 
felleskomponenter

5. Regelverksendringer

Høy: Prosjektet 
kommer ikke videre

Middels: Kan 
håndteres av 
prosjektet med ekstra 
kostnad 

Lav: Håndteres av 
prosjektet 

Når må 
avhengighet være 

oppfylt?

Grønn: 
Oppfyllelse avtalt 
og under kontroll

Gul: Avtale om 
oppfyllelse ikke på 
plass eller usikker

Rød: Uklart hvem 
som skal oppfylle 
avhengighet eller 
når det kan skje

Beskriv konsekvenser av manglende oppfyllelse av avhengigheter



Reservedrift Grunndata



Formål/overordnet mål for prosjektet/programmet:

Etablere beredskapsløsning/reservedrift for Grunndata og oppgradere 
nødvendige plattform for å ta ned uakseptabel risiko.

Hvis bortfall av hovedlokasjon skjer, type brann, vannskade, hærverk, terror,  så 
vil det i dag ta ca. 5 uker å få etablert Grunndata i ett alternativt miljø.

Hovedmålet med tiltaket er å få en alternativ lokasjon som sørger for at driften 
kjører videre på annet miljø i løpet av kort tid.

Man får i tillegg en effekt ved at man ved planlagt vedlikehold på hovedsite, kan 
opprettholde tjenestene med les-funksjonalitet under vedlikehold.

ID Nasjonal e-helseportefølje:

Ansvarlig virksomhet: Direktoratet for e-helse

Prosjekteier: Hilde Lyngstad

Prosjektleder:

Prosjekt-/programinformasjon

Viktigste resultater/leveranser i hele prosjektperioden: Planlagt 
levert

Beredskapsløsning/reservedrift (5 mill.) 2019

Arkitekturgjennomgang brukertilgang/sikkerhet på
Grunndataplattformen (3 mill.)

2019

Finansieringskilder 2018 2019

Direktoratet for e-helse 8 mill.

Sum finansiering: 8 mill.

Eventuelle kommentarer:

Prosjekt-/programnavn: Reservedrift Grunndata

Styres prosjektet/programmet iht. Difi sin prosjektveiviser? Ja

Har prosjektet/programmet leveranser som er i ulike faser? Nei

Hvilken fase er prosjektet/programmet i per dato? 
(Hvis flere faser, angi hvor hovedtyngden av leveranser nå er)

Når er fasen 
planlagt fullført

Ide-fase 12.18

Hva er prosjektet/programmets sluttdato (hvis fastsatt)? 12.19

Styres prosjektet/programmet iht. planer som revideres årlig? Nei

Eventuelle kommentarer:

I hvilken grad understøtter prosjektet/programmet de ulike strategiske 
satsingsområdene (Høy, Middels, Lav eller blank)?

1. Digitalisering av arbeidsprosesser

2. Bedre sammenheng i pasientforløp

3. Bedre bruk av helsedata

4. Helsehjelp på nye måter

5. Felles grunnmur for digitale tjenester Høy

6. Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring

Hvilket strategisk satsingsområde har prosjektet/programmet sterkest 
tilknytning til?

Velg ett av satsingsområdene i listen ovenfor 5

Eventuell annen strategisk tilknytning/kommentarer:

EJEJ – Autorisasjonskilde 

Antatt totalkostnad for prosjektet/programmet: 8

Antatt årlige forvaltningskostnader etter avslutning: 1

Eventuelle kommentarer:



Gevinster, status, risiko og forutsetninger Prosjekt-/programnavn: Reservedrift Grunndata

Overordnet status for prosjekt/program: Grønn

Årsak til gul eller rød status:

Risiko i prosjekt/program: Grønn

Angi de viktigste risikoområdene, samt planlagte og iverksatte tiltak:

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

Alle aktører

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

Hvilken kritikalitet har 
forutsetningen?

Når må 
den være 
oppfylt?

Andre prosjekter må gjennomføres

EPJ-utvikling, fastleger

EPJ-utvikling, kommune

EPJ-utvikling, spesialist

Organisasjonsutvikling, spesialist

Organisasjonsutvikling, kommune

Rutineendringer hos fastlegene

Spesifiser hvilke andre prosjekter som må gjennomføres og ev. kommentarer:

Gevinstansvarlig(e) virksomhet(er): Direktoratet for e-helse

Hva er status på gevinstrealiseringsarbeidet i prosjektet/programmet?

Finnes det en prosjektbegrunnelse? Ja

Er gevinster identifisert? Ja

Finnes det en gevinstplan? Nei

Pågår det gevinstrealiseringsaktiviteter? Nei

Spesifiser gevinster:

Antatt gevinst: 
(Velg ett alternativ)

Leveranser til andre prosjekter 

Antatt levetid for løsningen/leveransen: Som levetiden til Grunndata

Beskriv antatte gevinster

«Andre prosjekter» betyr at prosjektet leverer til produktet Grunndata.

Gevinster av prosjektet
• Økt tilgjengelighet på Grunndata

Gevinster av robust grunndataløsning:

• Høyere pasientsikkerhet ved sikker identifikasjon av pasienter, helsepersonell 
og virksomheter ved en felles oppdatert sannhetskilde.

• Bedre utnyttelse av offentlige midler. Minske behovet for alternative kilder i 
sektoren

• Enklere innføring av nye løsninger for sektoren og andre aktører



Avhengigheter Prosjekt-/programnavn: Reservedrift Grunndata

Avhengighet Kategori avhengighet Kritikalitet Frist Status

Beskriv hvilke prosjektleveranser som er avhengig av hva på følgende form:
«Prosjektet/programmet er avhengig av  <leveranse> fra <prosjekt/linje> 
for å < … >»

NB! Forutsetninger som må oppfylles for å kunne realisere gevinstene skal 
være beskrevet på forrige side og ikke angis som avhengigheter. 

1. Tjenester og 
applikasjoner 

2. Personvern og 
informasjons-
sikkerhet 

3. Standarder, 
kodeverk og 
terminologi

4. Infrastruktur og 
felleskomponenter

5. Regelverksendringer

Høy: Prosjektet 
kommer ikke videre

Middels: Kan 
håndteres av 
prosjektet med ekstra 
kostnad 

Lav: Håndteres av 
prosjektet 

Når må 
avhengighet være 

oppfylt?

Grønn: 
Oppfyllelse avtalt 
og under kontroll

Gul: Avtale om 
oppfyllelse ikke på 
plass eller usikker

Rød: Uklart hvem 
som skal oppfylle 
avhengighet eller 
når det kan skje

Beskriv konsekvenser av manglende oppfyllelse av avhengigheter



«Grunndata-løftet»



Formål/overordnet mål for prosjektet/programmet:

Tilrettelegge Grunndata for moderne tjenester (online konsum), dvs. et 
"grunndataløft" for å robustifisere plattformen som sannhetskilden for 
identifisering av personell og pasienter.

Automatisering og forenkling av Meldingsutveksling, Tjenestekatalog, Åpne data 
( 4 MNOK)

ID Nasjonal e-helseportefølje:

Ansvarlig virksomhet: Direktoratet for e-helse

Prosjekteier: Hilde Lyngstad

Prosjektleder:

Prosjekt-/programinformasjon

Viktigste resultater/leveranser i hele prosjektperioden: Planlagt 
levert

Konsept og plan for å tilrettelegge for online konsum (4 mill.) 2019

Konsept og plan for å tilrettelegge for åpne data, automatisering 
og forenkling av meldingsutveksling, samt etablere 
tjenestekatalog (4 mill.)

2019

Gjennomført tilrettelegging av online konsum, åpne data, 
automatisering og forenkling, samt tjenestekatalog

2021

Finansieringskilder 2018 2019

Direktoratet for e-helse 8 mill.

Sum finansiering: 8 mill.

Eventuelle kommentarer:

Prosjekt-/programnavn: «Grunndata-løftet»

Styres prosjektet/programmet iht. Difi sin prosjektveiviser? Ja

Har prosjektet/programmet leveranser som er i ulike faser? Nei

Hvilken fase er prosjektet/programmet i per dato? 
(Hvis flere faser, angi hvor hovedtyngden av leveranser nå er)

Når er fasen 
planlagt fullført

Ide-fase 12.18

Hva er prosjektet/programmets sluttdato (hvis fastsatt)? 2021

Styres prosjektet/programmet iht. planer som revideres årlig? Nei

Eventuelle kommentarer:

I hvilken grad understøtter prosjektet/programmet de ulike strategiske 
satsingsområdene (Høy, Middels, Lav eller blank)?

1. Digitalisering av arbeidsprosesser

2. Bedre sammenheng i pasientforløp

3. Bedre bruk av helsedata

4. Helsehjelp på nye måter

5. Felles grunnmur for digitale tjenester Høy

6. Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring

Hvilket strategisk satsingsområde har prosjektet/programmet sterkest 
tilknytning til?

Velg ett av satsingsområdene i listen ovenfor 5

Eventuell annen strategisk tilknytning/kommentarer:

EJEJ – Autorisasjonskilde 

Antatt totalkostnad for prosjektet/programmet: 28 mill.

Antatt årlige forvaltningskostnader etter avslutning: 2 mill.

Eventuelle kommentarer:

Videre investering behov: 12 mill. 2020 , 8 mill. 2021 



Gevinster, status, risiko og forutsetninger Prosjekt-/programnavn: «Grunndata-løftet»

Risiko i prosjekt/program: Grønn

Angi de viktigste risikoområdene, samt planlagte og iverksatte tiltak:

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

Alle aktører

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

Hvilken kritikalitet har 
forutsetningen?

Når må 
den være 
oppfylt?

Andre prosjekter må gjennomføres

EPJ-utvikling, fastleger

EPJ-utvikling, kommune

EPJ-utvikling, spesialist

Organisasjonsutvikling, spesialist

Organisasjonsutvikling, kommune

Rutineendringer hos fastlegene

Spesifiser hvilke andre prosjekter som må gjennomføres og ev. kommentarer:

Gevinstansvarlig(e) virksomhet(er): Direktoratet for e-helse

Hva er status på gevinstrealiseringsarbeidet i prosjektet/programmet?

Finnes det en prosjektbegrunnelse? Ja

Er gevinster identifisert? Ja

Finnes det en gevinstplan? Nei

Pågår det gevinstrealiseringsaktiviteter? Nei

Spesifiser gevinster:

Antatt gevinst: 
(Velg ett alternativ)

Leveranser til andre prosjekter 

Antatt levetid for løsningen/leveransen: Som levetiden til Grunndata

Beskriv antatte gevinster

«Andre prosjekter» betyr at prosjektet leverer til produktet Grunndata.

Gevinster av prosjektet:
• Økt bruk av Grunndata som autoritativ kilde

Gevinster av robust grunndataløsning:

• Høyere pasientsikkerhet ved sikker identifikasjon av pasienter, helsepersonell 
og virksomheter ved en felles oppdatert sannhetskilde.

• Bedre utnyttelse av offentlige midler. Minske behovet for alternative kilder i 
sektoren

• Enklere innføring av nye løsninger for sektoren og andre aktører

Overordnet status for prosjekt/program: Grønn

Årsak til gul eller rød status:



Avhengigheter Prosjekt-/programnavn: «Grunndata-løftet»

Avhengighet Kategori avhengighet Kritikalitet Frist Status

Beskriv hvilke prosjektleveranser som er avhengig av hva på følgende form:
«Prosjektet/programmet er avhengig av  <leveranse> fra <prosjekt/linje> 
for å < … >»

NB! Forutsetninger som må oppfylles for å kunne realisere gevinstene skal 
være beskrevet på forrige side og ikke angis som avhengigheter. 

1. Tjenester og 
applikasjoner 

2. Personvern og 
informasjons-
sikkerhet 

3. Standarder, 
kodeverk og 
terminologi

4. Infrastruktur og 
felleskomponenter

5. Regelverksendringer

Høy: Prosjektet 
kommer ikke videre

Middels: Kan 
håndteres av 
prosjektet med ekstra 
kostnad 

Lav: Håndteres av 
prosjektet 

Når må 
avhengighet være 

oppfylt?

Grønn: 
Oppfyllelse avtalt 
og under kontroll

Gul: Avtale om 
oppfyllelse ikke på 
plass eller usikker

Rød: Uklart hvem 
som skal oppfylle 
avhengighet eller 
når det kan skje

Prosjektet er avhengig av leveranser innen standardisering, arkitektur, 
regelverk m.m. for å implementere online konsum og åpne data.

2, 3, 5 Middels 2019 Gul

Beskriv konsekvenser av manglende oppfyllelse av avhengigheter



Innføring av Tjenestebasert 
adressering i 

e-resept



Formål/overordnet mål for prosjektet/programmet:

Utrede konsekvensene for e-resept ved innføring av ny standard for 
tjenestebasert adressering samt foreslå tiltak for innføring av nye prinsipper ved 
tjenestebasert adressering. Som et resultatmål skal Reseptformidleren 
videreutvikles til å håndtere den nye adresseringsstandarden. Prosjektet skal i 
tillegg avklare og definere scope for gjennomføringsfasen

ID Nasjonal e-helseportefølje:

Ansvarlig virksomhet: Direktoratet for e-helse

Prosjekteier: Hilde Lyngstad

Prosjektleder: NN

Prosjekt-/programinformasjon

Viktigste resultater/leveranser i hele prosjektperioden: Planlagt 
levert

Kartlegging av konsekvensene ved innføring av standarden Q2 2019

Tiltak knyttet til innføring av standarden Q2 19

Plan for gjennomføring Q3 2019

Utvikling i RF Q1 2020

Finansieringskilder 2019 2020

Direktoratet for e-helse 5 mill. 1 mill.

Sum finansiering: 5 mill. 1 mill.

Eventuelle kommentarer:

Prosjekt-/programnavn: Tjenestebasert adressering – e-resept

Styres prosjektet/programmet iht. Difi sin prosjektveiviser? Ja

Har prosjektet/programmet leveranser som er i ulike faser? Ja

Hvilken fase er prosjektet/programmet i per dato? 
(Hvis flere faser, angi hvor hovedtyngden av leveranser nå er)

Når er fasen 
planlagt fullført

Ide – BP1 06.18

Hva er prosjektet/programmets sluttdato (hvis fastsatt)? Ikke fastsatt

Styres prosjektet/programmet iht. planer som revideres årlig? Ja

Eventuelle kommentarer:

Antatt totalkostnad for prosjektet/programmet: 6 mill.

Antatt årlige forvaltningskostnader etter avslutning:

Eventuelle kommentarer:

Årlige forvaltningskostnader blir avklart i konseptfasen

I hvilken grad understøtter prosjektet/programmet de ulike strategiske 
satsingsområdene (Høy, Middels, Lav eller blank)?

1. Digitalisering av arbeidsprosesser

2. Bedre sammenheng i pasientforløp

3. Bedre bruk av helsedata

4. Helsehjelp på nye måter

5. Felles grunnmur for digitale tjenester Høy

6. Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring Middels

Hvilket strategisk satsingsområde har prosjektet/programmet sterkest 
tilknytning til?

Velg ett av satsingsområdene i listen ovenfor 5

Eventuell annen strategisk tilknytning/kommentarer:



Gevinster, status, risiko og forutsetninger Prosjekt-/programnavn: Tjenestebasert adressering – e-resept

Overordnet status for prosjekt/program:

Årsak til gul eller rød status:

Prosjektet starter januar 2019 og har ingen status ennå

Risiko i prosjekt/program:

Angi de viktigste risikoområdene, samt planlagte og iverksatte tiltak:

R1: Ressurser med nødvendig kompetanse
- Tiltak:  Avrop på konsulenter 

Prioritering av tiltak og ressursfordeling

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

Virksomheter som samhandler gjennom e-resept og i sektoren for øvrig

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

Hvilken kritikalitet har 
forutsetningen?

Når må 
den være 
oppfylt?

Andre prosjekter må gjennomføres

EPJ-utvikling, fastleger

EPJ-utvikling, kommune

EPJ-utvikling, spesialist

Organisasjonsutvikling, spesialist

Organisasjonsutvikling, kommune

Rutineendringer hos fastlegene

Spesifiser hvilke andre prosjekter som må gjennomføres og ev. kommentarer:

Gevinstansvarlig(e) virksomhet(er): Virksomheter som samhandler 
gjennom e-resept og i sektoren 
for øvrig

Hva er status på gevinstrealiseringsarbeidet i prosjektet/programmet?

Finnes det en prosjektbegrunnelse? Ja

Er gevinster identifisert? Blir avklart i konseptfasen

Finnes det en gevinstplan? Blir avklart i konseptfasen

Pågår det gevinstrealiseringsaktiviteter? Prosjektet starter ført i 2019

Spesifiser gevinster:

Antatt gevinst: 
(Velg ett alternativ)

Ikke avklart

Antatt levetid for løsningen/leveransen:

Beskriv antatte gevinster



Avhengigheter Prosjekt-/programnavn: Tjenestebasert adressering – e-resept

Avhengighet Kategori avhengighet Kritikalitet Frist Status

Beskriv hvilke prosjektleveranser som er avhengig av hva på følgende form:
«Prosjektet/programmet er avhengig av  <leveranse> fra <prosjekt/linje> 
for å < … >»

NB! Forutsetninger som må oppfylles for å kunne realisere gevinstene skal 
være beskrevet på forrige side og ikke angis som avhengigheter. 

1. Tjenester og 
applikasjoner 

2. Personvern og 
informasjons-
sikkerhet 

3. Standarder, 
kodeverk og 
terminologi

4. Infrastruktur og 
felleskomponenter

5. Regelverksendringer

Høy: Prosjektet 
kommer ikke videre

Middels: Kan 
håndteres av 
prosjektet med ekstra 
kostnad 

Lav: Håndteres av 
prosjektet 

Når må 
avhengighet være 

oppfylt?

Grønn: 
Oppfyllelse avtalt 
og under kontroll

Gul: Avtale om 
oppfyllelse ikke på 
plass eller usikker

Rød: Uklart hvem 
som skal oppfylle 
avhengighet eller 
når det kan skje

Beskriv konsekvenser av manglende oppfyllelse av avhengigheter



Helsedirektoratet



MAL

Prosjekt-/programinformasjon 
til nasjonal e-helseportefølje

Revidert per februar 2018



Formål/overordnet mål for prosjektet/programmet:

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

Formålet med prosjektet er å utvikle nødvendige digitale løsninger slik at vi innen 
2-3 år oppfyller vårt forvaltningsansvar i større grad enn i dag. Prosjektet inngår i 
program «Enklere digitale tjenester»

ID Nasjonal e-helseportefølje: 117

Ansvarlig virksomhet: Helsedirektoratet

Prosjekteier: Hans Martin Hovengen/Steinar Mathisen

Prosjektleder: Anne Kjersti Røise

Prosjekt-/programinformasjon

Viktigste resultater/leveranser i hele prosjektperioden: Planlagt 
levert

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

06.19

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

06.19

Regelmotor eller annet som sikrer økt grad av automatisk 
saksbehandling 

06.19

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

12.18

Finansieringskilder 2018 2019

Helsedirektoratet via program Enklere digitale 
tjenester

5 mill. 5 mill.

Sum finansiering: 5 mill. 5 mill.

Eventuelle kommentarer:

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

Styres prosjektet/programmet iht. Difi sin prosjektveiviser? Ja

Har prosjektet/programmet leveranser som er i ulike faser? Ja

Hvilken fase er prosjektet/programmet i per dato? 
(Hvis flere faser, angi hvor hovedtyngden av leveranser nå er)

Når er fasen 
planlagt fullført

Planlegging 05.18

Hva er prosjektet/programmets sluttdato (hvis fastsatt)? 2019/2020

Styres prosjektet/programmet iht. planer som revideres årlig? Ja

Eventuelle kommentarer:

Antatt totalkostnad for prosjektet/programmet: 10 mill

Antatt årlige forvaltningskostnader etter avslutning: Uavklart inntil 
videre

Eventuelle kommentarer:

I hvilken grad understøtter prosjektet/programmet de ulike strategiske 
satsingsområdene (Høy, Middels, Lav eller blank)?

1. Digitalisering av arbeidsprosesser Høy

2. Bedre sammenheng i pasientforløp Middels

3. Bedre bruk av helsedata Lav

4. Helsehjelp på nye måter Lav

5. Felles grunnmur for digitale tjenester Lav

6. Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring -

Hvilket strategisk satsingsområde har prosjektet/programmet sterkest 
tilknytning til?

Velg ett av satsingsområdene i listen ovenfor 1 

Eventuell annen strategisk tilknytning/kommentarer:

Legemidler er et prioritert område i e-helsestrategien.



Gevinster, status, risiko og forutsetninger

Overordnet status for prosjekt/program: Grønn

Årsak til gul eller rød status:

Risiko i prosjekt/program: Gul

Angi de viktigste risikoområdene, samt planlagte og iverksatte tiltak:

• Manglende enighet om grensesnitt med Direktorat for e-helse. Workshop og 
kontinuerlig dialog mellom prosjektene.

• Manglende prioritet for implementering i legenes EPJ-er og i apotekenes 
datasystem (pga at de utvikler nytt system nå). Dialog med foreninger og 
leverandører.

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

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

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

Hvilken kritikalitet har 
forutsetningen?

Når må 
den være 
oppfylt?

Andre prosjekter må gjennomføres Middels 2019/202
0

EPJ-utvikling, fastleger Høy 2018-
2020

EPJ-utvikling, kommune Lav -

EPJ-utvikling, spesialist Høy 2018-
2020

Organisasjonsutvikling, spesialist Middels 2019

Organisasjonsutvikling, kommune Lav -

Rutineendringer hos fastlegene Lav -

Spesifiser hvilke andre prosjekter som må gjennomføres og ev. kommentarer:

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

Gevinstansvarlig(e) virksomhet(er): Helsedirektoratet og Helfo

Hva er status på gevinstrealiseringsarbeidet i prosjektet/programmet?

Finnes det en prosjektbegrunnelse? Ja

Er gevinster identifisert? Ja (overordnet)

Finnes det en gevinstplan? Under utarbeiding

Pågår det gevinstrealiseringsaktiviteter? Nei (for tidlig)

Spesifiser gevinster:

Antatt gevinst: 
(Velg ett alternativ)

under 10 mill

Antatt levetid for løsningen/leveransen: 5-10 år (før revidering)

Beskriv antatte gevinster

- Forenkling for lege (enklere søknadsprosess og bedre beslutningsstøtte)
- Forenkling for apotek (mindre kontakt med Helfo)
- Mindre ressursbruk i Helfo
- Bruker for sin rettighet oppfylt i større grad og har tilgang på nødvendig 

informasjon 

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



Avhengigheter

Avhengighet Kategori avhengighet Kritikalitet Frist Status

Beskriv hvilke prosjektleveranser som er avhengig av hva på følgende form:
«Prosjektet/programmet er avhengig av  <leveranse> fra <prosjekt/linje> 
for å < … >»

NB! Forutsetninger som må oppfylles for å kunne realisere gevinstene skal 
være beskrevet på forrige side og ikke angis som avhengigheter. 

1. Tjenester og 
applikasjoner 

2. Personvern og 
informasjons-
sikkerhet 

3. Standarder, 
kodeverk og 
terminologi

4. Infrastruktur og 
felleskomponenter

5. Regelverksendringer

Høy: Prosjektet 
kommer ikke videre

Middels: Kan 
håndteres av 
prosjektet med ekstra 
kostnad 

Lav: Håndteres av 
prosjektet 

Når må 
avhengighet være 

oppfylt?

Grønn: 
Oppfyllelse avtalt 
og under kontroll

Gul: Avtale om 
oppfyllelse ikke på 
plass eller usikker

Rød: Uklart hvem 
som skal oppfylle 
avhengighet eller 
når det kan skje

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

1 Middels 06.19 Gul

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

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

Beskriv konsekvenser av manglende oppfyllelse av avhengigheter

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



Formål/overordnet mål for prosjektet/programmet:

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

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

ID Nasjonal e-helseportefølje: 123

Ansvarlig virksomhet: Helsedirektoratet

Prosjekteier: Helsedirektoratet

Prosjektleder: Adélie Dorseuil

Prosjekt-/programinformasjon

Viktigste resultater/leveranser i hele prosjektperioden: Planlagt 
levert

Innsiktinnhenting, konseptforslag Levert

Utvikling av søketjeneste 31.12.18

Evaluering av dagens  chattilbud 31.12.18

Etablering av nettverk mellom chat-organisasjoner 31.12.18

Flere oppgaver, se del 2 av rapporten som kan lastes ned her. 2019-2022

Finansieringskilder 2018 2019

Helsedirektoratet 5 mill. ?

Sum finansiering: 5 mill. ?

Eventuelle kommentarer:

Prosjektet er spilt inn som stor satsning for 2019.

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

Styres prosjektet/programmet iht. Difi sin prosjektveiviser? Ja

Har prosjektet/programmet leveranser som er i ulike faser? Ja

Hvilken fase er prosjektet/programmet i per dato? 
(Hvis flere faser, angi hvor hovedtyngden av leveranser nå er)

Når er fasen 
planlagt fullført

Konsept 31.12.18

Hva er prosjektet/programmets sluttdato (hvis fastsatt)? 2022

Styres prosjektet/programmet iht. planer som revideres årlig? Ja

Eventuelle kommentarer:

Antatt totalkostnad for prosjektet/programmet: 165 mill.

Antatt årlige forvaltningskostnader etter avslutning: 12 mill.

Eventuelle kommentarer:

Grove estimater levert av Direktoratet for e-helse.
Beskrevet i punkt 2.2.1 i del 2 av rapporten som kan lastes ned her.

I hvilken grad understøtter prosjektet/programmet de ulike strategiske 
satsingsområdene (Høy, Middels, Lav eller blank)?

1. Digitalisering av arbeidsprosesser Middels

2. Bedre sammenheng i pasientforløp Middels

3. Bedre bruk av helsedata Lav

4. Helsehjelp på nye måter Høy

5. Felles grunnmur for digitale tjenester Høy

6. Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring Middels

Hvilket strategisk satsingsområde har prosjektet/programmet sterkest 
tilknytning til?

Velg ett av satsingsområdene i listen ovenfor 5

Eventuell annen strategisk tilknytning/kommentarer:

https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/ungdomshelse-i-en-digital-verden
https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/ungdomshelse-i-en-digital-verden


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

Overordnet status for prosjekt/program: Gul

Årsak til gul eller rød status:

Mangel på ressurspersoner i Helsedirektoratet

Risiko i prosjekt/program: Gul

Angi de viktigste risikoområdene, samt planlagte og iverksatte tiltak:

Beskrevet i punkt 1.1.3 i del 2 av rapporten som kan lastes ned her.

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

Ungdommer, organisasjoner som mottar offentlig tilskudd til chat-tjenester for 
ungdom, kommunale helsetjenester, (i noen grad) spesialist helsetjenester

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

Hvilken kritikalitet har 
forutsetningen?

Når må 
den være 
oppfylt?

Andre prosjekter må gjennomføres Middels 2020

EPJ-utvikling, fastleger Lav

EPJ-utvikling, kommune Høy 2020

EPJ-utvikling, spesialist Middels 2022

Organisasjonsutvikling, spesialist Lav

Organisasjonsutvikling, kommune Lav

Rutineendringer hos fastlegene Lav

Spesifiser hvilke andre prosjekter som må gjennomføres og ev. kommentarer:

• Veiledet selvhjelp i lærings- og mestringsportal 
• Internettassistert behandling av lett og moderat psykisk lidelse
• Digi-Helse

Gevinstansvarlig(e) virksomhet(er): Helsedirektoratet

Hva er status på gevinstrealiseringsarbeidet i prosjektet/programmet?

Finnes det en prosjektbegrunnelse? Ja

Er gevinster identifisert? Ja

Finnes det en gevinstplan? Delvis

Pågår det gevinstrealiseringsaktiviteter? Delvis

Spesifiser gevinster:

Antatt gevinst: 
(Velg ett alternativ)

ikke kvantifiserbare gevinster + 
mer enn 100 mill

Antatt levetid for løsningen/leveransen: Langsiktig fleksibel løsning

Beskriv antatte gevinster

Beskrevet i punkt 2.2.2 i del 2 av rapporten som kan lastes ned her.

• Overføringsverdi for andre målgrupper, tjenester og sektorer
• Helseeffekt
• Effektivisering

Det er planlagt en større samfunnsøkonomisk analyse rundt prosjektet.

https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/ungdomshelse-i-en-digital-verden
https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/ungdomshelse-i-en-digital-verden


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

Avhengighet Kategori avhengighet Kritikalitet Frist Status

Beskriv hvilke prosjektleveranser som er avhengig av hva på følgende form:
«Prosjektet/programmet er avhengig av  <leveranse> fra <prosjekt/linje> 
for å < … >»

NB! Forutsetninger som må oppfylles for å kunne realisere gevinstene skal 
være beskrevet på forrige side og ikke angis som avhengigheter. 

1. Tjenester og 
applikasjoner 

2. Personvern og 
informasjons-
sikkerhet 

3. Standarder, 
kodeverk og 
terminologi

4. Infrastruktur og 
felleskomponenter

5. Regelverksendringer

Høy: Prosjektet 
kommer ikke videre

Middels: Kan 
håndteres av 
prosjektet med ekstra 
kostnad 

Lav: Håndteres av 
prosjektet 

Når må 
avhengighet være 

oppfylt?

Grønn: 
Oppfyllelse avtalt 
og under kontroll

Gul: Avtale om 
oppfyllelse ikke på 
plass eller usikker

Rød: Uklart hvem 
som skal oppfylle 
avhengighet eller 
når det kan skje

Anonym platform til chat og e-læring (beskrevet i punkt 1.1.2 i del 2 av 
rapporten som kan lastes ned her.

2 Middels 2019 Grønn

Felleskomponenter  søk, chat, e-læringsportal, videokonsultasjon, 
timebestilling  

4 Middels/Lav 2018-2022 Grønn

Beskriv konsekvenser av manglende oppfyllelse av avhengigheter

https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/ungdomshelse-i-en-digital-verden


Formål/overordnet mål for prosjektet/programmet:

• Gjøre det enkelt for helsetjenesten å  rapportere uønskede pasientrelaterte 
hendelser

• Bidra til flere meldinger med bedre datakvalitet
• Bidra til økt kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenesten 
• Forenkling og digitalisering

ID Nasjonal e-helseportefølje: 121

Ansvarlig virksomhet: Helsedirektoratet

Prosjekteier: Anne-Grete Skjellanger, avd leder, Hdir 

Prosjektleder: Vibeke Fraenkl, seniorrådgiver Hdir 

Prosjekt-/programinformasjon

Viktigste resultater/leveranser i hele prosjektperioden: Planlagt 
levert

Pilot-løsning / Proof of Concept for Felles meldesystem 01.18 
Er levert

Fase 1: Første versjon av Felles meldesystem. Viktigste elementer:
Standardisert kodeverk  for melding av hendelser, web-løsning, 
integrasjoner mot web-løsning / avvikssystemer mv i 
helsetjenesten, meldingssentral, beriking, DVH, integrasjoner, 
meldeordningene etter §3-3 og bivirkninger av legemidler

11.18

Fase 2: Versjon 2 av felles meldesystem 12.19

Fase 3: Versjon 3 av felles meldesystem 12.20

Finansieringskilder 2018 2019

Hdir, over statsbudsjettet 1 mill

SLV, over statsbudsjettet 2,4 mill

RHF (gjennom oppdragsdokument) 6 mill

Sum finansiering: 9,4 mill

Eventuelle kommentarer:

For 2019 er oppdatert budsjettbehov under utarbeidelse. Prosjektet er i dialog 
med HOD, og dette skal diskuteres i møte 26.04.18. HOD jobber for å sikre 
finansiering for 2019.

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

Styres prosjektet/programmet iht. Difi sin prosjektveiviser? Ja

Har prosjektet/programmet leveranser som er i ulike faser? <Ja/Nei>

Hvilken fase er prosjektet/programmet i per dato? 
(Hvis flere faser, angi hvor hovedtyngden av leveranser nå er)

Når er fasen 
planlagt fullført

Konsept 1.18

Hva er prosjektet/programmets sluttdato (hvis fastsatt)? 12.20

Styres prosjektet/programmet iht. planer som revideres årlig? <Ja/Nei>

Eventuelle kommentarer:

Antatt totalkostnad for prosjektet/programmet:

Antatt årlige forvaltningskostnader etter avslutning:

Eventuelle kommentarer:

I hvilken grad understøtter prosjektet/programmet de ulike strategiske 
satsingsområdene (Høy, Middels, Lav eller blank)?

1. Digitalisering av arbeidsprosesser Høy

2. Bedre sammenheng i pasientforløp Lav

3. Bedre bruk av helsedata Høy

4. Helsehjelp på nye måter Lav

5. Felles grunnmur for digitale tjenester Høy

6. Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring Lav

Hvilket strategisk satsingsområde har prosjektet/programmet sterkest 
tilknytning til?

Velg ett av satsingsområdene i listen ovenfor <1 – 6>

Eventuell annen strategisk tilknytning/kommentarer:

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



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

Overordnet status for prosjekt/program: Grønn

Årsak til gul eller rød status:

Risiko i prosjekt/program: Gul

Angi de viktigste risikoområdene, samt planlagte og iverksatte tiltak:

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

mv)
• Styring av deltakelse fra helseforetakene i pilotutrulling i 2018
• Avhengigheter til avgivende systemer (avvikssystemer, EPJ osv)
• Standardisering av meldeordningene iht NOKUP (Norsk kodeverk for 

uønskede pasienthendelser)
• Stramt budsjett

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

Hele helsetjenesten (spesialist og primær), forvaltere av meldeordningene 
Helsedirektoratet, Legemiddelverket, RELIS, FHI, DSB, Statens strålevern, HOD

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

Hvilken kritikalitet har 
forutsetningen?

Når må 
den være 
oppfylt?

Andre prosjekter må gjennomføres Middels 2020

EPJ-utvikling, fastleger Middels 2020

EPJ-utvikling, kommune Middels 2020

EPJ-utvikling, spesialist Lav 2020

Organisasjonsutvikling, spesialist Lav 2020

Organisasjonsutvikling, kommune Lav 2020

Rutineendringer hos fastlegene Middels 2020

Spesifiser hvilke andre prosjekter som må gjennomføres og ev. kommentarer:

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

Gevinstansvarlig(e) virksomhet(er): Ikke identifisert

Hva er status på gevinstrealiseringsarbeidet i prosjektet/programmet?

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

Er gevinster identifisert? Ja

Finnes det en gevinstplan? Nei

Pågår det gevinstrealiseringsaktiviteter? Nei

Spesifiser gevinster:

Antatt gevinst: 
(Velg ett alternativ)

<leveranser til andre 
prosjekter/ikke kvantifiserbare 
gevinster/ under 10 mill/10 – 100 
mill/mer enn 100 mill>

Antatt levetid for løsningen/leveransen: <antall år>/<årstall>/<annet>

Beskriv antatte gevinster



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

Avhengighet Kategori avhengighet Kritikalitet Frist Status

Beskriv hvilke prosjektleveranser som er avhengig av hva på følgende form:
«Prosjektet/programmet er avhengig av  <leveranse> fra <prosjekt/linje> 
for å < … >»

NB! Forutsetninger som må oppfylles for å kunne realisere gevinstene skal 
være beskrevet på forrige side og ikke angis som avhengigheter. 

1. Tjenester og 
applikasjoner 

2. Personvern og 
informasjons-
sikkerhet 

3. Standarder, 
kodeverk og 
terminologi

4. Infrastruktur og 
felleskomponenter

5. Regelverksendringer

Høy: Prosjektet 
kommer ikke videre

Middels: Kan 
håndteres av 
prosjektet med ekstra 
kostnad 

Lav: Håndteres av 
prosjektet 

Når må 
avhengighet være 

oppfylt?

Grønn: 
Oppfyllelse avtalt 
og under kontroll

Gul: Avtale om 
oppfyllelse ikke på 
plass eller usikker

Rød: Uklart hvem 
som skal oppfylle 
avhengighet eller 
når det kan skje

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

1 Lav 15.06.18 Grønn

GDPR, personvern og sikkerhet 2 Middels Løpende Grønn

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

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

4 Middels Ingen frist Gul

Lover og forskrifter som regulerer meldeordningene, Forslag til ny 
bivirkningsforskrift som er på høring til 09.05.18

5 Lav Ingen Frist Grønn



Formål/overordnet mål for prosjektet/programmet:

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

ID Nasjonal e-helseportefølje: 5

Ansvarlig virksomhet: Helsedirektoratet, sammen med E-helse

Prosjekteier: Kristin Mehre, avdelingsdirektør

Prosjektleder: Gunn Hilde Rotvold

Prosjekt-/programinformasjon

Viktigste resultater/leveranser i hele prosjektperioden: Planlagt 
levert

Evalueringsrapport velferdsteknologisk knutepunkt for 
informasjonsdeling

12.18

Effektrapport for medisinsk avstandsoppfølging, nåværende 
prosjekt

12.20

Alle kommuner har rutiner for å vurdere velferdsteknologi i 
tildeling av helsetjenester

12.20

<mm.åå>

<mm.åå>

Finansieringskilder 2018 2019

Helsedirektoratet 52 mill 52 mill

Direktoratet for e-helse 30 mill 30 mill

Sum finansiering: 82 mill 82 mill

Eventuelle kommentarer:

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

Styres prosjektet/programmet iht. Difi sin prosjektveiviser? Nei

Har prosjektet/programmet leveranser som er i ulike faser? Nei

Hvilken fase er prosjektet/programmet i per dato? 
(Hvis flere faser, angi hvor hovedtyngden av leveranser nå er)

Når er fasen 
planlagt fullført

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

Hva er prosjektet/programmets sluttdato (hvis fastsatt)? 12.20

Styres prosjektet/programmet iht. planer som revideres årlig? Nei

Eventuelle kommentarer:

Antatt totalkostnad for prosjektet/programmet: 164 mill

Antatt årlige forvaltningskostnader etter avslutning: 82 mill

Eventuelle kommentarer:

Programmets overordnede mål er knyttet til utgangen av 2020.

I hvilken grad understøtter prosjektet/programmet de ulike strategiske 
satsingsområdene (Høy, Middels, Lav eller blank)?

1. Digitalisering av arbeidsprosesser Middels

2. Bedre sammenheng i pasientforløp Middels

3. Bedre bruk av helsedata Middels

4. Helsehjelp på nye måter Høy

5. Felles grunnmur for digitale tjenester Høy

6. Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring Middels

Hvilket strategisk satsingsområde har prosjektet/programmet sterkest 
tilknytning til?

Velg ett av satsingsområdene i listen ovenfor 4

Eventuell annen strategisk tilknytning/kommentarer:



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

Overordnet status for prosjekt/program: Grønn

Årsak til gul eller rød status:

Risiko i prosjekt/program: Gul

Angi de viktigste risikoområdene, samt planlagte og iverksatte tiltak:

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

• Valg av teknisk realiseringsmetode i fase 1 for knutepunktet skalerer ikke

• Krav til personvern og informasjonssikkerhet blir akseptert av Microsoft

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

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

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

Hvilken kritikalitet har 
forutsetningen?

Når må 
den være 
oppfylt?

Andre prosjekter må gjennomføres Høy 2018

EPJ-utvikling, fastleger Middels 2019

EPJ-utvikling, kommune Høy 2018

EPJ-utvikling, spesialist Lav 2020

Organisasjonsutvikling, spesialist Middels 2019

Organisasjonsutvikling, kommune Høy 2019

Rutineendringer hos fastlegene Høy 2018

Spesifiser hvilke andre prosjekter som må gjennomføres og ev. kommentarer:

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

Hva er status på gevinstrealiseringsarbeidet i prosjektet/programmet?

Finnes det en prosjektbegrunnelse? Ja

Er gevinster identifisert? Ja

Finnes det en gevinstplan? Ja

Pågår det gevinstrealiseringsaktiviteter? Ja

Spesifiser gevinster:

Antatt gevinst: 
(Velg ett alternativ)

ikke kvantifiserbare gevinster

Antatt levetid for løsningen/leveransen: Løsningene vil utvikles i tråd med 
tjenestene

Beskriv antatte gevinster

Økt livskvalitet, økt mestring av egen sykdom/livssituasjon og økt 
trygghetsfølelse. Redusert behov for helse- og omsorgstjenester, økonomisk 
gevinst. Redusert fremtidig behov for helsepersonell for møte økt behov for 
helse- og omsorgstjenester.



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

Avhengighet Kategori avhengighet Kritikalitet Frist Status

Beskriv hvilke prosjektleveranser som er avhengig av hva på følgende form:
«Prosjektet/programmet er avhengig av  <leveranse> fra <prosjekt/linje> 
for å < … >»

NB! Forutsetninger som må oppfylles for å kunne realisere gevinstene skal 
være beskrevet på forrige side og ikke angis som avhengigheter. 

1. Tjenester og 
applikasjoner 

2. Personvern og 
informasjons-
sikkerhet 

3. Standarder, 
kodeverk og 
terminologi

4. Infrastruktur og 
felleskomponenter

5. Regelverksendringer

Høy: Prosjektet 
kommer ikke videre

Middels: Kan 
håndteres av 
prosjektet med ekstra 
kostnad 

Lav: Håndteres av 
prosjektet 

Når må 
avhengighet være 

oppfylt?

Grønn: 
Oppfyllelse avtalt 
og under kontroll

Gul: Avtale om 
oppfyllelse ikke på 
plass eller usikker

Rød: Uklart hvem 
som skal oppfylle 
avhengighet eller 
når det kan skje

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

3 Høy 12.18 Grønn

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

2 Høy 12.18 Grønn

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

5 Høy 12.18 Grønn

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

1 Høy 12.18 Gul

Beskriv konsekvenser av manglende oppfyllelse av avhengigheter



Formål/overordnet mål for prosjektet/programmet:

Gi innbygger samlet informasjon på nett om tilbud og ventetider i 
spesialisthelsetjenesten ved at avtalespesialister vises på helsenorge.no/velg-
behandlingssted. Bidra til samlet oversikt over avtalespesialistene i et register 
som vil utgjøre kilde for Helsetjenestekatalogens oversikt over tilbud og 
ventetider. Tiltaket vil støtte regjeringens ønske om økt bruk av avtalespesialister 
og samle etterspurt og relevant informasjon for innbygger om valg av 
behandlingssted i spesialisthelsetjenesten som i dag er spredt flere steder.

ID Nasjonal e-helseportefølje: 122

Ansvarlig virksomhet: Helsedirektoratet

Prosjekteier: Steinar Mathisen

Prosjektleder: Kontaktperson Barbra Frisvold

Prosjekt-/programinformasjon

Viktigste resultater/leveranser i hele prosjektperioden: Planlagt 
levert

Utredning av behov for visning av informasjon om 
avtalespesialister på helsenorge.no og plan for videre arbeid

12.18

Etablering av register over avtalespesialister i samarbeid med 
Program for enklere digitale tjenester

06.19

Utvide Helsetjenestekatalogen med informasjon om 
avtalespesialister med eventuelle ventetider

08.19

Visning av avtalespesialister på Velg behandlingssted på 
helsenorge.no

10.19

<mm.åå>

Finansieringskilder 2018 2019

Helsedirektoratet 1,8 6

Sum finansiering:

Eventuelle kommentarer:

Tall for 2019 er et grovestimat. I tillegg kommer ønsket deltakelse fra personer i 
RHF.

Prosjekt-/programnavn: Velg behandlingssted – avtalespesialister (PFS-32)

Styres prosjektet/programmet iht. Difi sin prosjektveiviser? Ja

Har prosjektet/programmet leveranser som er i ulike faser? Ja

Hvilken fase er prosjektet/programmet i per dato? 
(Hvis flere faser, angi hvor hovedtyngden av leveranser nå er)

Når er fasen 
planlagt fullført

Idefase/konseptfase 06.18

Hva er prosjektet/programmets sluttdato (hvis fastsatt)? 11.19

Styres prosjektet/programmet iht. planer som revideres årlig? Ja

Eventuelle kommentarer:

Organisering av prosjektet er ikke endelig avklart. Tidsfaser og 
leveransetidspunkter er tentative.

Antatt totalkostnad for prosjektet/programmet: 8 mill

Antatt årlige forvaltningskostnader etter avslutning:

Eventuelle kommentarer:

Estimat for utvikling av løsning er usikkert og avhenger av resultater fra utredning 
i konseptfase.

I hvilken grad understøtter prosjektet/programmet de ulike strategiske 
satsingsområdene (Høy, Middels, Lav eller blank)?

1. Digitalisering av arbeidsprosesser

2. Bedre sammenheng i pasientforløp

3. Bedre bruk av helsedata

4. Helsehjelp på nye måter

5. Felles grunnmur for digitale tjenester

6. Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring

Hvilket strategisk satsingsområde har prosjektet/programmet sterkest 
tilknytning til?

Velg ett av satsingsområdene i listen ovenfor <1 – 6>

Eventuell annen strategisk tilknytning/kommentarer:



Gevinster, status, risiko og forutsetninger Prosjekt-/programnavn: Velg behandlingssted – avtalespesialister (PFS-32)

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

Årsak til gul eller rød status:

Prosjektet er under oppstart.

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

Angi de viktigste risikoområdene, samt planlagte og iverksatte tiltak:

Det er ikke gjennomført en risikoanalyse, dette vil gjøres i prosjektet.
Risiko og tiltak knyttet til GDPR/personvern må inkluderes her.

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

RHF, Avtalespesialistene, E-helse, NHN. Etablering av et evt felles 
samhandlerregister kan få konsekvenser også for Helfo og NAV. Fullstendig 
interessentanalyse gjenstår.

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

Hvilken kritikalitet har 
forutsetningen?

Når må 
den være 
oppfylt?

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

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

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

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

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

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

Rutineendringer hos fastlegene <Høy/Middels/Lav/Blank> <år>

Spesifiser hvilke andre prosjekter som må gjennomføres og ev. kommentarer:

Program for enklere digitale tjenester vil ha et overordnet ansvar for etablering 
av et samhandlerregister der også avtalespesialistene vil inngå.

Gevinstansvarlig(e) virksomhet(er): Ikke identifisert

Hva er status på gevinstrealiseringsarbeidet i prosjektet/programmet?

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

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

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

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

Spesifiser gevinster:

Antatt gevinst: 
(Velg ett alternativ)

<leveranser til andre 
prosjekter/ikke kvantifiserbare 
gevinster/ under 10 mill/10 – 100 
mill/mer enn 100 mill>

Antatt levetid for løsningen/leveransen: <antall år>/<årstall>/<annet>

Beskriv antatte gevinster

Det er ikke utført en fullstendig gevinstanalyse.



Avhengigheter Prosjekt-/programnavn: Velg behandlingssted – avtalespesialister (PFS-32)

Avhengighet Kategori avhengighet Kritikalitet Frist Status

Beskriv hvilke prosjektleveranser som er avhengig av hva på følgende form:
«Prosjektet/programmet er avhengig av  <leveranse> fra <prosjekt/linje> 
for å < … >»

NB! Forutsetninger som må oppfylles for å kunne realisere gevinstene skal 
være beskrevet på forrige side og ikke angis som avhengigheter. 

1. Tjenester og 
applikasjoner 

2. Personvern og 
informasjons-
sikkerhet 

3. Standarder, 
kodeverk og 
terminologi

4. Infrastruktur og 
felleskomponenter

5. Regelverksendringer

Høy: Prosjektet 
kommer ikke videre

Middels: Kan 
håndteres av 
prosjektet med ekstra 
kostnad 

Lav: Håndteres av 
prosjektet 

Når må 
avhengighet være 

oppfylt?

Grønn: 
Oppfyllelse avtalt 
og under kontroll

Gul: Avtale om 
oppfyllelse ikke på 
plass eller usikker

Rød: Uklart hvem 
som skal oppfylle 
avhengighet eller 
når det kan skje

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

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

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

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

Beskriv konsekvenser av manglende oppfyllelse av avhengigheter



Formål/overordnet mål for prosjektet/programmet:

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

ID Nasjonal e-helseportefølje: 125

Ansvarlig virksomhet: Helsedirektoratet

Prosjekteier: Kristin Mehre

Prosjektleder: Tone Bråthen

Prosjekt-/programinformasjon

Viktigste resultater/leveranser i hele prosjektperioden: Planlagt 
levert

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

10.18

Implementering av funksjonsvurderingsverktøyet i IKT porteføljen 
i helsetjenesten og forvaltningen – oppstart pilot, med påfølgende 
evaluering.

12.18

Implementere IKT funksjonsvurderingsverktøyet nasjonalt 01.20

Etablere kvalitetsindikatorer , basert på informasjon fra 
verktøyene

01.21

Finansieringskilder 2018 2019

Hdir avd KFVR 0,5 mill. 0,55 mill

Hdir porteføljestyret 2 mill 3 mill.

Sum finansiering: 2,5 mill 3,55 mill.

Eventuelle kommentarer:

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

Styres prosjektet/programmet iht. Difi sin prosjektveiviser? Ja

Har prosjektet/programmet leveranser som er i ulike faser? Ja

Hvilken fase er prosjektet/programmet i per dato? 
(Hvis flere faser, angi hvor hovedtyngden av leveranser nå er)

Når er fasen 
planlagt fullført

Planlegging 10.18

Hva er prosjektet/programmets sluttdato (hvis fastsatt)? 01.21

Styres prosjektet/programmet iht. planer som revideres årlig? Nei

Eventuelle kommentarer:

Antatt totalkostnad for prosjektet/programmet:

Antatt årlige forvaltningskostnader etter avslutning:

Eventuelle kommentarer:

Usikkerhet. Avhenger blant annet av hvilke verktøy som skal implementeres.

I hvilken grad understøtter prosjektet/programmet de ulike strategiske 
satsingsområdene (Høy, Middels, Lav eller blank)?

1. Digitalisering av arbeidsprosesser Høy

2. Bedre sammenheng i pasientforløp Middels

3. Bedre bruk av helsedata Høy

4. Helsehjelp på nye måter Lav

5. Felles grunnmur for digitale tjenester Høy

6. Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring Middels

Hvilket strategisk satsingsområde har prosjektet/programmet sterkest 
tilknytning til?

Velg ett av satsingsområdene i listen ovenfor 3

Eventuell annen strategisk tilknytning/kommentarer:



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

Overordnet status for prosjekt/program: Grønn

Årsak til gul eller rød status:

Risiko i prosjekt/program: Gul

Angi de viktigste risikoområdene, samt planlagte og iverksatte tiltak:

Anskaffelse av en IKT arkitekt som  kan bistå  med råd om hvilke  verktøy det er 
realistisk å få implementert i IKT porteføljen i tjenestene.

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

Nasjonale myndigheter, helse- og omsorgstjenesten, pasientene

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

Hvilken kritikalitet har 
forutsetningen?

Når må 
den være 
oppfylt?

Andre prosjekter må gjennomføres Lav <år>

EPJ-utvikling, fastleger Lav <år>

EPJ-utvikling, kommune Lav <år>

EPJ-utvikling, spesialist Høy 2018

Organisasjonsutvikling, spesialist Middels 2021

Organisasjonsutvikling, kommune Lav <år>

Rutineendringer hos fastlegene Lav <år>

Spesifiser hvilke andre prosjekter som må gjennomføres og ev. kommentarer:

Gevinstansvarlig(e) virksomhet(er): HF og private rehab institusjoner

Hva er status på gevinstrealiseringsarbeidet i prosjektet/programmet?

Finnes det en prosjektbegrunnelse? Nei

Er gevinster identifisert? Ja

Finnes det en gevinstplan? Nei

Pågår det gevinstrealiseringsaktiviteter? Nei

Spesifiser gevinster:

Antatt gevinst: 
(Velg ett alternativ)

Kunnskap om kvaliteten på 
tjenestene

Antatt levetid for løsningen/leveransen:

Beskriv antatte gevinster

Funksjonsvurderingsverktøyet skal måle kvaliteten på rehabiliteringstjenestene i 
spesialisthelsetjenesten. Kunnskap om kvaliteten på intervensjoner som ytes og / 
eller pasientens brukertilfredshet vil;
• Understøtte nasjonale myndigheters «følge med» ansvar og strategiske 

prioriteringer.
• Helse og omsorgstjenestene kan bruke det til benchmarking og lokal 

kvalitetsforbedring.
• Pasientene vil få en oversikt over kvaliteten på tjenestene de mottar. 



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

Avhengighet Kategori avhengighet Kritikalitet Frist Status

Beskriv hvilke prosjektleveranser som er avhengig av hva på følgende form:
«Prosjektet/programmet er avhengig av  <leveranse> fra <prosjekt/linje> 
for å < … >»

NB! Forutsetninger som må oppfylles for å kunne realisere gevinstene skal 
være beskrevet på forrige side og ikke angis som avhengigheter. 

1. Tjenester og 
applikasjoner 

2. Personvern og 
informasjons-
sikkerhet 

3. Standarder, 
kodeverk og 
terminologi

4. Infrastruktur og 
felleskomponenter

5. Regelverksendringer

Høy: Prosjektet 
kommer ikke videre

Middels: Kan 
håndteres av 
prosjektet med ekstra 
kostnad 

Lav: Håndteres av 
prosjektet 

Når må 
avhengighet være 

oppfylt?

Grønn: 
Oppfyllelse avtalt 
og under kontroll

Gul: Avtale om 
oppfyllelse ikke på 
plass eller usikker

Rød: Uklart hvem 
som skal oppfylle 
avhengighet eller 
når det kan skje

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

5 Høy 01.20 Grønn

Prosjektleveransen er avhengig av bistand fra Det nasjonale 
kvalitetsindikatorsystemet, for å kunne utvikle nye kvalitetsindikatorer.

3 Høy 01.20 Gul

Prosjektleveransen er avhengig av oppstart av dialog med NPR (evt KPR) for 
å kunne vurdere om (og på hvilken måte) data fra 
funksjonsvurderingsverktøyene skal rapporteres.

1 Høy 06.18 Gul

Prosjektleveransen er avhengig av oppstart av dialog med EPJ leverandører 
for å kunne implementere funksjonsvurderingsverktøyet i pasientjournal.

1 / 4 Høy 06.18 Gul

Beskriv konsekvenser av manglende oppfyllelse av avhengigheter

Hvis det skal implementeres et PREMS verktøy må prosjektet samarbeide med FHI, for gjennomføring av brukerundersøkelser.



Formål/overordnet mål for prosjektet/programmet:

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

forebyggende arbeid og forskning 
• Enklere og mer effektiv forvaltning

ID Nasjonal e-helseportefølje: 129

Ansvarlig virksomhet: Helsedirektoratet, avdeling helseregistre

Prosjekteier: Stein Olav Gystad

Prosjektleder: Espen Bakke Larsen

Prosjekt-/programinformasjon

Viktigste resultater/leveranser i hele prosjektperioden: Planlagt 
levert

Ny løsning for innrapportering av H-resepter er ferdigstilt jun.18

Fornyet feilhåndteringssystem er tatt i bruk okt.18

Generiske løsninger for pakkeforløp er dokumentert og tatt i bruk des.18

KPR inkluderer omsorgstjenesten – ferdigstilling trinn 1 des.18

NPR og KPR benytter samordnet registerinfrastruktur des.19

Datavarehus fungerer som kilde for alle løsninger des.20

KPR er utvidet med innhold fra prioriterte tjenesteområder des.20

Finansieringskilder 2018 2019

Helsedirektoratet 4,5 Ikke avklart

HOD (statsbudsjett) 17,5 Ikke avklart

Øvrige 0 Ikke avklart

Sum finansiering: 22,0 Ikke avklart

Eventuelle kommentarer:

Finansiering for 2019 er ikke avklart, men  samlet finansieringsbehov for 
programmet i 2019 kan forventes å være i størrelsesorden 40-50 MNOK.

Prosjekt-/programnavn: GREP – NPR og KPR (PFS-194)

Styres prosjektet/programmet iht. Difi sin prosjektveiviser? Ja

Har prosjektet/programmet leveranser som er i ulike faser? Ja

Hvilken fase er prosjektet/programmet i per dato? 
(Hvis flere faser, angi hvor hovedtyngden av leveranser nå er)

Når er fasen 
planlagt fullført

Konsept 01.07.2018

Hva er prosjektet/programmets sluttdato (hvis fastsatt)? 31.12.2022

Styres prosjektet/programmet iht. planer som revideres årlig? Ja

Eventuelle kommentarer:

Programmets og delprosjektenes planer revideres fortløpende.

Antatt totalkostnad for prosjektet/programmet: Ikke anslått

Antatt årlige forvaltningskostnader etter avslutning: Ikke anslått

Eventuelle kommentarer:

Programmets totalkostnad  og forvaltningskostnad avhenger blant annet av 
planlegging av delprosjekter som nå er i konsept- eller planleggingsfase.

I hvilken grad understøtter prosjektet/programmet de ulike strategiske 
satsingsområdene (Høy, Middels, Lav eller blank)?

1. Digitalisering av arbeidsprosesser Middels

2. Bedre sammenheng i pasientforløp Høy

3. Bedre bruk av helsedata Høy

4. Helsehjelp på nye måter Lav

5. Felles grunnmur for digitale tjenester Høy

6. Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring Middels

Hvilket strategisk satsingsområde har prosjektet/programmet sterkest 
tilknytning til?

Velg ett av satsingsområdene i listen ovenfor 3

Eventuell annen strategisk tilknytning/kommentarer:

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



Gevinster, status, risiko og forutsetninger Prosjekt-/programnavn: GREP – NPR og KPR (PFS-194)

Overordnet status for prosjekt/program: Grønn

Årsak til gul eller rød status:

Risiko i prosjekt/program: Gul

Angi de viktigste risikoområdene, samt planlagte og iverksatte tiltak:

Samlet risikoanalyse utarbeides for programmet.

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

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

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

Hvilken kritikalitet har 
forutsetningen?

Når må 
den være 
oppfylt?

Andre prosjekter må gjennomføres Lav <år>

EPJ-utvikling, fastleger Middels <år>

EPJ-utvikling, kommune Høy 2021

EPJ-utvikling, spesialist Middels <år>

Organisasjonsutvikling, spesialist Middels <år>

Organisasjonsutvikling, kommune Middels <år>

Rutineendringer hos fastlegene Middels <år>

Spesifiser hvilke andre prosjekter som må gjennomføres og ev. kommentarer:

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

Gevinstansvarlig(e) virksomhet(er): Helsedirektoratet avd. 
helseregistre

Hva er status på gevinstrealiseringsarbeidet i prosjektet/programmet?

Finnes det en prosjektbegrunnelse? Ja

Er gevinster identifisert? Ja

Finnes det en gevinstplan? Nei, under utarbeidelse

Pågår det gevinstrealiseringsaktiviteter? Ja

Spesifiser gevinster:

Antatt gevinst: 
(Velg ett alternativ)

Ikke kvantifiserbare gevinster

Antatt levetid for løsningen/leveransen: Ikke anslått

Beskriv antatte gevinster

De fleste gevinstene i programmet er ikke kvantifiserbare. Nye data og økt 
kvalitet på eksisterende data gir et bedre grunnlag for blant annet styring, 
kvalitetsforbedring og forskning.

• Nytt datainnhold i registrene, nye og mer komplette styringsdata
• Økt datakvalitet
• Økt bruk av data, blant annet gjennom nye publiseringsløninger
• Effektivisering av produksjonsløp for data
• Forenklet rapportering fra sektoren



Avhengigheter Prosjekt-/programnavn: GREP – NPR og KPR (PFS-194)

Avhengighet Kategori avhengighet Kritikalitet Frist Status

Beskriv hvilke prosjektleveranser som er avhengig av hva på følgende form:
«Prosjektet/programmet er avhengig av  <leveranse> fra <prosjekt/linje> 
for å < … >»

NB! Forutsetninger som må oppfylles for å kunne realisere gevinstene skal 
være beskrevet på forrige side og ikke angis som avhengigheter. 

1. Tjenester og 
applikasjoner 

2. Personvern og 
informasjons-
sikkerhet 

3. Standarder, 
kodeverk og 
terminologi

4. Infrastruktur og 
felleskomponenter

5. Regelverksendringer

Høy: Prosjektet 
kommer ikke videre

Middels: Kan 
håndteres av 
prosjektet med ekstra 
kostnad 

Lav: Håndteres av 
prosjektet 

Når må 
avhengighet være 

oppfylt?

Grønn: 
Oppfyllelse avtalt 
og under kontroll

Gul: Avtale om 
oppfyllelse ikke på 
plass eller usikker

Rød: Uklart hvem 
som skal oppfylle 
avhengighet eller 
når det kan skje

Programmet er avhengig av å samkjøres med Helsedataprogrammet, for at
løsningene som utvikles i GREP skal være i samsvar med blant annet 
utviklingen av Helseanalyseplattformen.

1,2,3,4 Middels Gul

Programmet er avhengig av at utviklingen i EPJ-løftet samkjøres med 
programmet, for å sikre gode løsninger for blant annet innsamling av nytt 
datainnhold til KPR.

1,2,3,4 Middels Gul

Delprosjekteter i programmet er avhengig av leveranser fra øvrige
delprosjekter i programmet, for at GREP skal kunne gjennomføre en 
helhetlig utvikling av løsninger på felles arkitektur.

1,4 Middels Grønn

Beskriv konsekvenser av manglende oppfyllelse av avhengigheter



Formål/overordnet mål for prosjektet/programmet:

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

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

ID Nasjonal e-helseportefølje: 124

Ansvarlig virksomhet: Divisjon Spesialisthelsetjenester,
Avdeling for psykisk helse og rus 

Prosjekteier: Gitte Huus

Prosjektleder: Hilde Kristin Nicolaisen

Prosjekt-/programinformasjon

Viktigste resultater/leveranser i hele prosjektperioden: Planlagt 
levert

Første del av pakkeforløp utarbeidet 09.2018

Etablere systemstøtte for implementering av pakkeforløpene 09.2018

Etablere system for måling og evaluering av resultat etter 
implementering

09.2018

Leveranse av ytterligere pakkeforløp 09.2019

Finansieringskilder 2018 2019

Øremerkede 21-midler 5,3 mill. N/A

Helsedirektoratet driftsmidler 11,2 mill. N/A

Helsedirektoratet porteføljemidler N/A N/A

Sum finansiering: 16,5 mill. N/A

Eventuelle kommentarer:

Prosjekt-/programnavn: Pakkeforløp psykisk helse og rus (PFS-140)

Styres prosjektet/programmet iht. Difi sin prosjektveiviser? Ja

Har prosjektet/programmet leveranser som er i ulike faser? Ja

Hvilken fase er prosjektet/programmet i per dato? 
(Hvis flere faser, angi hvor hovedtyngden av leveranser nå er)

Når er fasen 
planlagt fullført

Gjennomføring 10.2020

Hva er prosjektet/programmets sluttdato (hvis fastsatt)? 12.2020

Styres prosjektet/programmet iht. planer som revideres årlig? Ja

Eventuelle kommentarer:

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

Antatt totalkostnad for prosjektet/programmet: N/A

Antatt årlige forvaltningskostnader etter avslutning: N/A

Eventuelle kommentarer:

Prosjektet må komme tilbake til antatt totalkostnad for prosjektet, og årlige 
forvaltningskostnader etter avslutning.

I hvilken grad understøtter prosjektet/programmet de ulike strategiske 
satsingsområdene (Høy, Middels, Lav eller blank)?

1. Digitalisering av arbeidsprosesser Middels

2. Bedre sammenheng i pasientforløp Høy

3. Bedre bruk av helsedata Middels

4. Helsehjelp på nye måter Middels

5. Felles grunnmur for digitale tjenester Middels*

6. Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring Middels*

Hvilket strategisk satsingsområde har prosjektet/programmet sterkest 
tilknytning til?

Velg ett av satsingsområdene i listen ovenfor 2

Eventuell annen strategisk tilknytning/kommentarer:

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



Gevinster, status, risiko og forutsetninger Prosjekt-/programnavn: Pakkeforløp psykisk helse og rus (PFS-140)

Overordnet status for prosjekt/program: Gul

Årsak til gul eller rød status:

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

Følgende tiltak er iverksatt:
- Ledermøteforankret styrking av prosjektet for å sikre ressurser
- Gjennomgang av prosjektets arbeidsmåte, organisering og planverk
- Prosjektet er i prosess med å etablere trinnvis implementering, for å sikre 

leveranser av de største generelle pakkeforløpene i september
- Engasjert ekstern IKT-arkitekt for får å bidra inn i arbeidet med å sikre at 

pakkeforløpene kan implementeres i september, samt lage en skisse for 
mulighetsrom for digitalisering i neste fase

Risiko i prosjekt/program: Gul

Angi de viktigste risikoområdene, samt planlagte og iverksatte tiltak:

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

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

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

oppfyllelse av overordnede mål
5. Prosjektet får ikke interne ressurser til å forplikte seg til tidsbruk inn i 

prosjektet 

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

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

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

Hvilken kritikalitet har 
forutsetningen?

Når må 
den være 
oppfylt?

Andre prosjekter må gjennomføres Blank <år>

EPJ-utvikling, fastleger Middels/Høy N/A

EPJ-utvikling, kommune Middels/Høy N/A

EPJ-utvikling, spesialist Middels/Høy 2018

Organisasjonsutvikling, spesialist Høy 2018

Organisasjonsutvikling, kommune Høy 2018

Rutineendringer hos fastlegene Høy 2018

Spesifiser hvilke andre prosjekter som må gjennomføres og ev. kommentarer:

Pakkeforløpene vil følge tilretteleggingen gjort for pakkeforløp kreft så langt det 
lar seg gjøre. Det bygges på eksisterende funksjonalitet i fastlege EPJ-systemene 
for å kunne henvise til pakkeforløp i spesialist. EPJ-systemene i 
spesialisthelsetjenesten må tilrettelegge for å motta henvisninger til 
pakkeforløpene og implementere aktuelle kodeverk.

Det etableres i mai et ambisjonsnivå og en tidsplan for EPJ-utviklingen. Prosjektet 
iverksetter nå tiltak for å komme i dialog med EPJ-leverandørene

Gevinstansvarlig(e) virksomhet(er): <Virksomhet(er)/Ikke identifisert>

Hva er status på gevinstrealiseringsarbeidet i prosjektet/programmet?

Finnes det en prosjektbegrunnelse? Ja

Er gevinster identifisert? Ja - delvis

Finnes det en gevinstplan? Nei – påbegynt arbeid

Pågår det gevinstrealiseringsaktiviteter? Ja – påbegynt arbeid

Spesifiser gevinster:

Antatt gevinst: 
(Velg ett alternativ)

Kvalitative gevinster for 
pasientene

Antatt levetid for løsningen/leveransen: Bli en del av faglig praksis

Beskriv antatte gevinster

Påbegynt arbeid med å operasjonalisere og detaljere gevinster ytterligere. 

Pakkeforløpene vil gi kvalitative gevinster for pasienter gjennom å bidra til: 
• Unngå unødig ventetid for utredning og behandling
• Likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor
• Bedre ivaretakelse av somatisk helse
• Sammenhengende og koordinerte pasientforløp
• Økt brukermedvirkning og brukertilfredshet



Avhengigheter Prosjekt-/programnavn: Pakkeforløp psykisk helse og rus (PFS-140)

Avhengighet Kategori avhengighet Kritikalitet Frist Status

Beskriv hvilke prosjektleveranser som er avhengig av hva på følgende form:
«Prosjektet/programmet er avhengig av  <leveranse> fra <prosjekt/linje> 
for å < … >»

NB! Forutsetninger som må oppfylles for å kunne realisere gevinstene skal 
være beskrevet på forrige side og ikke angis som avhengigheter. 

1. Tjenester og 
applikasjoner 

2. Personvern og 
informasjons-
sikkerhet 

3. Standarder, 
kodeverk og 
terminologi

4. Infrastruktur og 
felleskomponenter

5. Regelverksendringer

Høy: Prosjektet 
kommer ikke videre

Middels: Kan 
håndteres av 
prosjektet med ekstra 
kostnad 

Lav: Håndteres av 
prosjektet 

Når må 
avhengighet være 

oppfylt?

Grønn: 
Oppfyllelse avtalt 
og under kontroll

Gul: Avtale om 
oppfyllelse ikke på 
plass eller usikker

Rød: Uklart hvem 
som skal oppfylle 
avhengighet eller 
når det kan skje

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

3 Høy 9.18 Gul

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

1 Høy 9.18 Gul

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

2 Middels 2019 Gul

Pakkeforløp psykisk helse og rus må innlemmes i Henvisning 2.0. 4 Middels 9.18 Grønn

Beskriv konsekvenser av manglende oppfyllelse av avhengigheter

Kodeverk og nye koder til pakkeforløpene er publisert på Volven.no, og tilgjengeliggjort for systemleverandørene. 

Prosjektet har nå iverksatt aktiviteter for å få bekreftet at EPJ-systemleverandørene i spesialisthelsetjenesten har planer for å implementere kodeverkene i sine 
systemer fra september 2018. Helsedirektoratet har ingen bestillermyndighet, men ser seg nødt til å gå i dialog med leverandørene for å sikre at dette etterleves. Hvis 
kodene ikke er tilgjengelig i september 2018 vil ikke spesialisthelsetjenesten kunne kode pakkeforløpene. Styringsdata vil ikke bli tilgjengelig før kodene er 
implementert.



NYE PROSJEKTER
Nuit April 2018



Formål/overordnet mål for prosjektet/programmet:

Helsedirektoratet har fått i oppdrag å pilotere strukturert tverrfaglig 
oppfølgingsteam og elektronisk risikokartleggingsverktøy i 7 kommuner og med 
inntil 80 fastleger. Oppfølgingsteam og risikokartleggingsverktøyet skal sikre at 
brukere/pasienter med store og sammensatte behov får bedre oppfølging og 
redusert behov for sykehusinnleggelser og kommunale helse – og 
omsorgstjenester.  Det elektroniske risikokartleggingsverktøyet anskaffes i 
samarbeid med Direktoratet for ehelse. Verktøyet skal i første omgang 
implementeres i fastlegens journal og etter hvert også testes ut i spesialisthelsetj.

ID Nasjonal e-helseportefølje: Har ingen

Ansvarlig virksomhet: Helsedirektoratet

Prosjekteier: Kristin Mehre, avdelingsdirektør

Prosjektleder: Liv Tveito

Prosjekt-/programinformasjon

Viktigste resultater/leveranser i hele prosjektperioden: Planlagt 
levert

Konsesjonsanskaffelse av elektronisk risikokartleggingsverktøy 01.04.2018

Kunngjøring og valg av kommuner og fastleger for deltagelse 01.07.2018

Kunngjøring og valg av evaluator 01.07.2018

Oppstart pilot 01.09.2018

Avslutning pilot 01.09.2021

Finansieringskilder 2018 2019

Helsedirektoratet 10 mill 12 mill

Sum finansiering:

Eventuelle kommentarer:

Prosjekt-/programnavn: Oppfølgingsteam (PFS-211)

Styres prosjektet/programmet iht. Difi sin prosjektveiviser? Ja

Har prosjektet/programmet leveranser som er i ulike faser? Ja

Hvilken fase er prosjektet/programmet i per dato? 
(Hvis flere faser, angi hvor hovedtyngden av leveranser nå er)

Når er fasen 
planlagt fullført

Planlegging 01.09.2018

Hva er prosjektet/programmets sluttdato (hvis fastsatt)? 01.09.2021

Styres prosjektet/programmet iht. planer som revideres årlig? <Ja/Nei>

Eventuelle kommentarer:

Antatt totalkostnad for prosjektet/programmet: 42 mill kr

Antatt årlige forvaltningskostnader etter avslutning: begrenset

Eventuelle kommentarer:

Forvaltningskostnader: Det er gjennomført en konsesjonsanskaffelse som legger 
all risiko og forvaltning på leverandøren. Behov for forvaltning fra statlig nivå må 
avklares i pilotfasen.

I hvilken grad understøtter prosjektet/programmet de ulike strategiske 
satsingsområdene (Høy, Middels, Lav eller blank)?

1. Digitalisering av arbeidsprosesser høy

2. Bedre sammenheng i pasientforløp høy

3. Bedre bruk av helsedata

4. Helsehjelp på nye måter

5. Felles grunnmur for digitale tjenester

6. Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring

Hvilket strategisk satsingsområde har prosjektet/programmet sterkest 
tilknytning til?

Velg ett av satsingsområdene i listen ovenfor 2 

Eventuell annen strategisk tilknytning/kommentarer:



Gevinster, status, risiko og forutsetninger Prosjekt-/programnavn: Oppfølgingsteam (PFS-211)

Overordnet status for prosjekt/program: Grønn

Årsak til gul eller rød status:

Risiko i prosjekt/program: Grønn

Angi de viktigste risikoområdene, samt planlagte og iverksatte tiltak:

Få kommuner søker om deltagelse da fastleger ikke vil være med.
- God informasjon til kommuner og fastleger
Manglende integrasjon mellom risikokartleggingsverktøy og EPJ
• Bistand til leverandør av kartleggingsverktøy i samhandlingen med EPJ-

leverandører

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

Alle i kommunal helse- og omsorgstjeneste for de kommuner som deltar
HF i opptaksområdet til de kommuner som deltar
EPJ-leverandører

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

Hvilken kritikalitet har 
forutsetningen?

Når må 
den være 
oppfylt?

Andre prosjekter må gjennomføres <år>

EPJ-utvikling, fastleger Middels 2018

EPJ-utvikling, kommune <år>

EPJ-utvikling, spesialist Høy 2019

Organisasjonsutvikling, spesialist Middels 2019

Organisasjonsutvikling, kommune Høy 2018

Rutineendringer hos fastlegene Høy 2018

Spesifiser hvilke andre prosjekter som må gjennomføres og ev. kommentarer:

Alle kommuner som deltar i piloten må rigge eget prosjekt i kommunen og få med 
seg ledere på alle nivå + fastleger.

Gevinstansvarlig(e) virksomhet(er): Kommuner og fastlegekontor

Hva er status på gevinstrealiseringsarbeidet i prosjektet/programmet?

Finnes det en prosjektbegrunnelse? Nei

Er gevinster identifisert? Nei

Finnes det en gevinstplan? Nei

Pågår det gevinstrealiseringsaktiviteter? Nei

Spesifiser gevinster:

Antatt gevinst: 
(Velg ett alternativ)

Gevinstplan skal lages i hver 
kommune/fastlegekontor. Disse 
må velges før arbeidet kan starte.

Antatt levetid for løsningen/leveransen: Usikkert

Beskriv antatte gevinster

• bedre resultat for pasienten, gitt pasientens egne mål 
• bedre funksjon for pasienten (målt ved funksjonsmål) og bedre egenmestring 
• bedre pasientopplevd kvalitet 
• redusere og/eller forebygge behovet for kommunale helse – og 

omsorgstjenester 
• redusere antallet sykehusinnleggelser



Avhengigheter Prosjekt-/programnavn: Oppfølgingsteam (PFS-211)

Avhengighet Kategori avhengighet Kritikalitet Frist Status

Beskriv hvilke prosjektleveranser som er avhengig av hva på følgende form:
«Prosjektet/programmet er avhengig av  <leveranse> fra <prosjekt/linje> 
for å < … >»

NB! Forutsetninger som må oppfylles for å kunne realisere gevinstene skal 
være beskrevet på forrige side og ikke angis som avhengigheter. 

1. Tjenester og 
applikasjoner 

2. Personvern og 
informasjons-
sikkerhet 

3. Standarder, 
kodeverk og 
terminologi

4. Infrastruktur og 
felleskomponenter

5. Regelverksendringer

Høy: Prosjektet 
kommer ikke videre

Middels: Kan 
håndteres av 
prosjektet med ekstra 
kostnad 

Lav: Håndteres av 
prosjektet 

Når må 
avhengighet være 

oppfylt?

Grønn: 
Oppfyllelse avtalt 
og under kontroll

Gul: Avtale om 
oppfyllelse ikke på 
plass eller usikker

Rød: Uklart hvem 
som skal oppfylle 
avhengighet eller 
når det kan skje

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

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

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

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

Beskriv konsekvenser av manglende oppfyllelse av avhengigheter



Formål/overordnet mål for prosjektet/programmet:

Helsedirektoratet har fått i oppdrag å gjennomføre pilot for Primærhelseteam. I 
piloten skal det testes en ny organisatorisk modell for fastlegepraksis med 
primærhelseteam med fastlege, sykepleier og helsesekretær  Videre skal det 
piloteres to ulike finansieringsmodeller. Piloten evalueres. 

ID Nasjonal e-helseportefølje: Har ingen

Ansvarlig virksomhet: Helsedirektoratet 

Prosjekteier: Kristin Mehre, avdelingsdirektør

Prosjektleder: Rolf Windspoll

Prosjekt-/programinformasjon

Viktigste resultater/leveranser i hele prosjektperioden: Planlagt 
levert

Valg av kommuner for deltagelse 01.12.2017

Oppstart pilot 01.04.2018

Valg av evaluator 01.01.2018

Tilpasninger i EPJ til ny arbeidsform og finansieringsmodell 01.04.2018

Avslutning av pilot 01.04.2021

Finansieringskilder 2018 2019

Helsedir 47,5 mill 47,5 mill

Sum finansiering: 47,5 47,5

Eventuelle kommentarer:

Prosjekt-/programnavn: Primærhelseteam (PFS-210)

Styres prosjektet/programmet iht. Difi sin prosjektveiviser? Ja

Har prosjektet/programmet leveranser som er i ulike faser? Ja

Hvilken fase er prosjektet/programmet i per dato? 
(Hvis flere faser, angi hvor hovedtyngden av leveranser nå er)

Når er fasen 
planlagt fullført

Gjennomføring 01.04.2021

Hva er prosjektet/programmets sluttdato (hvis fastsatt)? 2021

Styres prosjektet/programmet iht. planer som revideres årlig?

Eventuelle kommentarer:

Antatt totalkostnad for prosjektet/programmet: 142,5 mill

Antatt årlige forvaltningskostnader etter avslutning:

Eventuelle kommentarer:

Forvaltningskostnader: Dette er et pilotprosjekt som ikke medfører forvaltning 
over tid etter avsluttet pilot. Kostnaden for innføring av dette som en permanent 
ordning er foreløpig ikke beregnet.

I hvilken grad understøtter prosjektet/programmet de ulike strategiske 
satsingsområdene (Høy, Middels, Lav eller blank)?

1. Digitalisering av arbeidsprosesser Middels

2. Bedre sammenheng i pasientforløp Høy

3. Bedre bruk av helsedata Middels

4. Helsehjelp på nye måter Høy

5. Felles grunnmur for digitale tjenester Middels

6. Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring Middels

Hvilket strategisk satsingsområde har prosjektet/programmet sterkest 
tilknytning til?

Velg ett av satsingsområdene i listen ovenfor 2

Eventuell annen strategisk tilknytning/kommentarer:



Gevinster, status, risiko og forutsetninger Prosjekt-/programnavn: Primærhelseteam (PFS-210)

Overordnet status for prosjekt/program: Grønn

Årsak til gul eller rød status:

Risiko i prosjekt/program: Gul

Angi de viktigste risikoområdene, samt planlagte og iverksatte tiltak:

Endringer i EPJ-system for tilpasning til ny arbeidsform og finansieringsmodell
Manglende evne/ønske om omstilling til ny arbeidsform i de praksisene som 
deltar i prosjektet.

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

Fastleger og den kommunale helse- og omsorgstjenesten
EPJ-leverandører
Helfo
helsenorge.no

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

Hvilken kritikalitet har 
forutsetningen?

Når må 
den være 
oppfylt?

Andre prosjekter må gjennomføres

EPJ-utvikling, fastleger Høy 2018

EPJ-utvikling, kommune

EPJ-utvikling, spesialist

Organisasjonsutvikling, spesialist

Organisasjonsutvikling, kommune

Rutineendringer hos fastlegene Høy 2018

Spesifiser hvilke andre prosjekter som må gjennomføres og ev. kommentarer:

Gevinstansvarlig(e) virksomhet(er): Kommunen/fastleger

Hva er status på gevinstrealiseringsarbeidet i prosjektet/programmet?

Finnes det en prosjektbegrunnelse? Ja

Er gevinster identifisert? Noen

Finnes det en gevinstplan? Påbegynt

Pågår det gevinstrealiseringsaktiviteter? Påbegynt

Spesifiser gevinster:

Antatt gevinst: 
(Velg ett alternativ)

Gevinstplan skal utarbeides av 
hver pilot i samarbeid med 
Helsedir

Antatt levetid for løsningen/leveransen: 3 år

Beskriv antatte gevinster

• Bedret helsetilstand og mestringsevne for pasienter/brukere ved oppfølging 
av primærhelseteam.

• Økt pasient- og brukertilfredshet.
• Bedre koordinerte og sammenhengende tjenester for brukere som er særskilt 

omtalt i oppdraget.
• Redusert forekomst/utvikling av behov for omfattende helse- og 

omsorgstjenester.
• Bedret samhandling innen kommunens helse- og omsorgstjeneste og mellom 

primærhelseteam og spesialisthelsetjenesten.
• Faglig utvikling og økt jobbtilfredshet hos helsepersonell 
• Effektiv ressursbruk
• Gode og trygge tjenester
• Samfunnsøkonomisk gevinst



Avhengigheter Prosjekt-/programnavn: Primærhelseteam (PFS-210)

Avhengighet Kategori avhengighet Kritikalitet Frist Status

Beskriv hvilke prosjektleveranser som er avhengig av hva på følgende form:
«Prosjektet/programmet er avhengig av  <leveranse> fra <prosjekt/linje> 
for å < … >»

NB! Forutsetninger som må oppfylles for å kunne realisere gevinstene skal 
være beskrevet på forrige side og ikke angis som avhengigheter. 

1. Tjenester og 
applikasjoner 

2. Personvern og 
informasjons-
sikkerhet 

3. Standarder, 
kodeverk og 
terminologi

4. Infrastruktur og 
felleskomponenter

5. Regelverksendringer

Høy: Prosjektet 
kommer ikke videre

Middels: Kan 
håndteres av 
prosjektet med ekstra 
kostnad 

Lav: Håndteres av 
prosjektet 

Når må 
avhengighet være 

oppfylt?

Grønn: 
Oppfyllelse avtalt 
og under kontroll

Gul: Avtale om 
oppfyllelse ikke på 
plass eller usikker

Rød: Uklart hvem 
som skal oppfylle 
avhengighet eller 
når det kan skje

EPJ-løftet og leveranser fra EPJ-leverandører 1 Høy 2018 Gul

Beskriv konsekvenser av manglende oppfyllelse av avhengigheter

Piloten kan ikke gjennomføres i henhold til plan ved 4 legekontor som skal delta.



Formål/overordnet mål for prosjektet/programmet:

Prosjektet fasiliterer en prosess utviklet av ParkinsonNet i Nederland. Prosjektet 
skal legge til rette for opprettelse og drift av faglige nettverk. Erfaringer fra 
prosjektet skal oppsummeres og bidra til utforming av anbefaling til Helse- og 
omsorgsdepartementet om eventuell videreføring og utvidelse av prosjektet 
nasjonalt.
mai 2019.

ID Nasjonal e-helseportefølje: <id>

Ansvarlig virksomhet: Helsedirektoratet

Prosjekteier: Divisjonsdirektør Johan Torgersen

Prosjektleder: Thomas Rannstad Haugen

Prosjekt-/programinformasjon

Viktigste resultater/leveranser i hele prosjektperioden: Planlagt 
levert

Prosjektrapport overleveres HOD 05.2019

<mm.åå>

<mm.åå>

<mm.åå>

<mm.åå>

Finansieringskilder 2018 2019

Prosjektet finansieres via øremerkede midler i 
statsbudsjettet

7 mill. 3 mill.

Sum finansiering: 7 mill. 3 mill.

Eventuelle kommentarer:

Prosjekt-/programnavn: Pilotprosjekt ParkinsonNet i Norge (PFS-153)

Styres prosjektet/programmet iht. Difi sin prosjektveiviser? Nei

Har prosjektet/programmet leveranser som er i ulike faser? Nei

Hvilken fase er prosjektet/programmet i per dato? 
(Hvis flere faser, angi hvor hovedtyngden av leveranser nå er)

Når er fasen 
planlagt fullført

Konsept 04.2019

Hva er prosjektet/programmets sluttdato (hvis fastsatt)? 05.2019

Styres prosjektet/programmet iht. planer som revideres årlig? Nei

Eventuelle kommentarer:

Antatt totalkostnad for prosjektet/programmet: 15 mill.

Antatt årlige forvaltningskostnader etter avslutning:

Eventuelle kommentarer:

I hvilken grad understøtter prosjektet/programmet de ulike strategiske 
satsingsområdene (Høy, Middels, Lav eller blank)?

1. Digitalisering av arbeidsprosesser Lav

2. Bedre sammenheng i pasientforløp Høy

3. Bedre bruk av helsedata Lav

4. Helsehjelp på nye måter Høy

5. Felles grunnmur for digitale tjenester Lav

6. Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring Lav

Hvilket strategisk satsingsområde har prosjektet/programmet sterkest 
tilknytning til?

Velg ett av satsingsområdene i listen ovenfor 2

Eventuell annen strategisk tilknytning/kommentarer:



Gevinster, status, risiko og forutsetninger Prosjekt-/programnavn: Pilotprosjekt ParkinsonNet i Norge (PFS-153)

Overordnet status for prosjekt/program: Grønn

Årsak til gul eller rød status:

Risiko i prosjekt/program: Grønn

Angi de viktigste risikoområdene, samt planlagte og iverksatte tiltak:

Prosjektet går ut på å trene fagpersoner systematisk. Innledningsvis var det en 
risiko hvorvidt prosjektet fikk nok deltakere. Det ble ikke en problemstilling.
I drift av nettverkene er en mulig risiko frafall av deltakere. Forebygges ved tett 
dialog og avklaringer. Da mandatet er å teste ut er det viktigste å dokumentere 
hva som gjør at deltakere faller fra.

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

Avhening av hva HOD beslutter på bakgrunn av rapporten som oversendes mai 
2019. Trolig nytt prosjekt nasjonalt.

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

Hvilken kritikalitet har 
forutsetningen?

Når må 
den være 
oppfylt?

Andre prosjekter må gjennomføres Blank

EPJ-utvikling, fastleger Blank

EPJ-utvikling, kommune Blank

EPJ-utvikling, spesialist Blank

Organisasjonsutvikling, spesialist Blank

Organisasjonsutvikling, kommune Blank

Rutineendringer hos fastlegene Blank

Spesifiser hvilke andre prosjekter som må gjennomføres og ev. kommentarer:

Gevinstansvarlig(e) virksomhet(er): Ikke identifisert

Hva er status på gevinstrealiseringsarbeidet i prosjektet/programmet?

Finnes det en prosjektbegrunnelse? Ja. Fundamentert i direkte 
oppdrag fra HOD

Er gevinster identifisert? Ja, men ikke detaljert. Begrensete 
muligheter for gevinster

Finnes det en gevinstplan? Nei

Pågår det gevinstrealiseringsaktiviteter? Nei

Spesifiser gevinster:

Antatt gevinst: 
(Velg ett alternativ)

Ikke kvantifiserbare gevinster

Antatt levetid for løsningen/leveransen: Vanskelig å definere da det dreier 
seg om en rapport med 
anbefalinger

Beskriv antatte gevinster

Punktet er ikke sentralt/relevant. Prosjektet fasiliterer opprettelsen av en 
nettverksmodell, faglige nettverk, basert på nederlandske anbefalinger. 
Hovedfokus på erfaringskartlegging fra fagpersoner og brukere som omfattes i 
pilotregionene. Samlet vurdering til HOD danner grunnlag for organisering av 
eventuell videre nasjonal utvidelse.



Avhengigheter Prosjekt-/programnavn: Pilotprosjekt ParkinsonNet i Norge (PFS-153)

Avhengighet Kategori avhengighet Kritikalitet Frist Status

Beskriv hvilke prosjektleveranser som er avhengig av hva på følgende form:
«Prosjektet/programmet er avhengig av  <leveranse> fra <prosjekt/linje> 
for å < … >»

NB! Forutsetninger som må oppfylles for å kunne realisere gevinstene skal 
være beskrevet på forrige side og ikke angis som avhengigheter. 

1. Tjenester og 
applikasjoner 

2. Personvern og 
informasjons-
sikkerhet 

3. Standarder, 
kodeverk og 
terminologi

4. Infrastruktur og 
felleskomponenter

5. Regelverksendringer

Høy: Prosjektet 
kommer ikke videre

Middels: Kan 
håndteres av 
prosjektet med ekstra 
kostnad 

Lav: Håndteres av 
prosjektet 

Når må 
avhengighet være 

oppfylt?

Grønn: 
Oppfyllelse avtalt 
og under kontroll

Gul: Avtale om 
oppfyllelse ikke på 
plass eller usikker

Rød: Uklart hvem 
som skal oppfylle 
avhengighet eller 
når det kan skje

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

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

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

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

Beskriv konsekvenser av manglende oppfyllelse av avhengigheter



Formål/overordnet mål for prosjektet/programmet:

Prosjektets formål er å styrke innholdet i behandlingstilbud i kommunale psykisk 
helsetjenester samt øke kapasitet og tilgjengelighet i kommunale lavterskel 
behandlingstilbud. Løsningen skal gi innbyggere og behandlere mulighet for å bruke en 
læringsportal og en sikker dialogløsning som forebygging, behandling eller supplement til 
behandling innen psykisk helse.  Det er også ventet at erfaringene vil kunne gjenbrukes 
innen rekke andre områder av medisinen der læring og mestring er viktig for innbyggers 
mestring av sykdom.

ID Nasjonal e-helseportefølje: <id>

Ansvarlig virksomhet: Helsedirektoratet

Prosjekteier: Per Magne Mikaelsen, Avdelingsdirektør KFHO

Prosjektleder: Ketil Nordstrand

Prosjekt-/programinformasjon

Viktigste resultater/leveranser i hele prosjektperioden: Planlagt 
levert

Kjøp og integrasjon av arkitektur og infrastruktur for lærings- og 
mestringsportaltjenester 

<mm.åå>

Etablering av arkitektur og infrastruktur for skjematjenester og 
læringsdialog

<mm.åå>

Pilotløsning – første innbygger bruker en løsning i ordinær 
produksjon 

<mm.åå>

Anskaffelse av innhold (kursapplikasjon) for kurs som skal tilbys 
nasjonalt (2 kurs i 2019, 2 kurs i 2021).

<mm.åå>

Løsning i produksjon <mm.åå>

Finansieringskilder 2018 2019

Helsedirektoratet 6 mill

Sum finansiering: 6 mill

Eventuelle kommentarer:

Prosjekt-/programnavn: Internettassistert behandling for angst og depresjon 
i kommunen (PFS-58)

Styres prosjektet/programmet iht. Difi sin prosjektveiviser? Ja

Har prosjektet/programmet leveranser som er i ulike faser? Ja

Hvilken fase er prosjektet/programmet i per dato? 
(Hvis flere faser, angi hvor hovedtyngden av leveranser nå er)

Når er fasen 
planlagt fullført

Planlegging/Gjennomføring 05.2018/
12.2021

Hva er prosjektet/programmets sluttdato (hvis fastsatt)? 12.2022

Styres prosjektet/programmet iht. planer som revideres årlig? Ja

Eventuelle kommentarer:

Antatt totalkostnad for prosjektet/programmet: 67 mill.

Antatt årlige forvaltningskostnader etter avslutning:

Eventuelle kommentarer:

Meldt satsningsforslag. Det er bevilget 6 mill for 2018, utover det er vi avhengige 
av at det blir bevilget midler til gjennomføring av prosjektet. Kostnad her er for 
en full-skala, nasjonal løsning. Endring av scope og valg av løsning vil medføre 
endring.

I hvilken grad understøtter prosjektet/programmet de ulike strategiske 
satsingsområdene (Høy, Middels, Lav eller blank)?

1. Digitalisering av arbeidsprosesser Høy

2. Bedre sammenheng i pasientforløp Middels

3. Bedre bruk av helsedata Middels

4. Helsehjelp på nye måter Høy

5. Felles grunnmur for digitale tjenester

6. Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring

Hvilket strategisk satsingsområde har prosjektet/programmet sterkest 
tilknytning til?

Velg ett av satsingsområdene i listen ovenfor 4

Eventuell annen strategisk tilknytning/kommentarer:

Digitalisering av arbeidsprosesser



Gevinster, status, risiko og forutsetninger Prosjekt-/programnavn: Internettassistert behandling for angst og depresjon i 
kommunen (PFS-58)

Overordnet status for prosjekt/program: Grønn

Årsak til gul eller rød status:

Risiko i prosjekt/program: Grønn

Angi de viktigste risikoområdene, samt planlagte og iverksatte tiltak:

Motstand i sektor – interessentarbeid. Etablert referansegruppe bestående av 
representanter for profesjonsforeninger, tjenester, kompetansemiljø, 
brukerorganisasjoner.

Finansiering – utarbeide gevinstplan 

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

Kommunale helse og omsorgstjenester, herunder fastleger

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

Hvilken kritikalitet har 
forutsetningen?

Når må 
den være 
oppfylt?

Andre prosjekter må gjennomføres

EPJ-utvikling, fastleger Middels 2020

EPJ-utvikling, kommune Middels 2020

EPJ-utvikling, spesialist

Organisasjonsutvikling, spesialist

Organisasjonsutvikling, kommune Middels 2021

Rutineendringer hos fastlegene Middels 2021

Spesifiser hvilke andre prosjekter som må gjennomføres og ev. kommentarer:

Gevinstansvarlig(e) virksomhet(er): <Virksomhet(er)/Ikke identifisert>

Hva er status på gevinstrealiseringsarbeidet i prosjektet/programmet?

Finnes det en prosjektbegrunnelse? Ja

Er gevinster identifisert? Ja

Finnes det en gevinstplan? Nei

Pågår det gevinstrealiseringsaktiviteter? Nei

Spesifiser gevinster:

Antatt gevinst: 
(Velg ett alternativ)

Mer enn 100 mill

Antatt levetid for løsningen/leveransen: annet

Beskriv antatte gevinster

Løsningen gir store samfunnsøkonomiske besparelser. I overkant av 5 200 000 
legemeldte sykefraværsdagsverk i 2016 skyldes psykiske lidelser . Gitt en kostnad 
for arbeidsgivere på ca 3000kr per sykefraværsdag gir en reduksjon i ett 
prosentpoeng en potensiell besparelse på 150.000.000kr. Løsningen gir økt 
tilgang og tilgjengelighet til behandling, økt kvalitet i helsetjenesten og økt 
kapasitet i helsetjenesten. Løsningen bidrar til å nå nye grupper og gir økt 
valgfrihet for pasienten . Tidlig intervensjon bidrar til unngått sykemelding og 
forkortet sykdomsforløp.



Avhengigheter Prosjekt-/programnavn: Internettassistert behandling for angst og depresjon i 
kommunen (PFS-58)

Avhengighet Kategori avhengighet Kritikalitet Frist Status

Beskriv hvilke prosjektleveranser som er avhengig av hva på følgende form:
«Prosjektet/programmet er avhengig av  <leveranse> fra <prosjekt/linje> 
for å < … >»

NB! Forutsetninger som må oppfylles for å kunne realisere gevinstene skal 
være beskrevet på forrige side og ikke angis som avhengigheter. 

1. Tjenester og 
applikasjoner 

2. Personvern og 
informasjons-
sikkerhet 

3. Standarder, 
kodeverk og 
terminologi

4. Infrastruktur og 
felleskomponenter

5. Regelverksendringer

Høy: Prosjektet 
kommer ikke videre

Middels: Kan 
håndteres av 
prosjektet med ekstra 
kostnad 

Lav: Håndteres av 
prosjektet 

Når må 
avhengighet være 

oppfylt?

Grønn: 
Oppfyllelse avtalt 
og under kontroll

Gul: Avtale om 
oppfyllelse ikke på 
plass eller usikker

Rød: Uklart hvem 
som skal oppfylle 
avhengighet eller 
når det kan skje

Digital dialog fastlege – avhengig av leveranse for å etablere sikker dialog 
mellom pasient og behandler (fastlege)

1 Middels 2020 Grønn

Digi helse – avhengig av leveranse for å etablere sikker dialog mellom pasient 
og behandler i kommunal psykisk helsetjeneste

1 Middels 2020 Grønn

Beskriv konsekvenser av manglende oppfyllelse av avhengigheter

Deler av løsningen kan realiseres uten digital dialog. Det vil imidlertid gi økt fleksibilitet og muligheter for individuell tilpasning med digital dialog. Gevinst knyttet til 
økt kapasitet reduseres noe. 



Nasjonal IKT



DIS
Digitale innbyggertjenester i 

spesialisthelsetjenesten

Versjon 18. april 2018



Formål/overordnet mål for prosjektet/programmet:

DIS har som formål å utvikle nasjonale innbyggertjenester for spesialist-
helsetjenesten på Helsenorge.no. Prosjektstyret med representanter fra alle 
helseregionene gjør løpende prioritering av utviklingsoppgaver som utvikles av 
Helsenorge sitt utviklingsmiljø i Direktoratet for e-helse. Pilotering og innføring av 
utviklede tjenester gjøres av hver enkelt region i egne prosjekter uavhengig av 
DIS-prosjektet.

ID Nasjonal e-helseportefølje: 83

Ansvarlig virksomhet: Nasjonal IKT HF

Prosjekteier: Øyvind Nottveit

Prosjektleder: Line Ringheim

Prosjekt-/programinformasjon

Viktigste resultater/leveranser i hele prosjektperioden: Planlagt 
levert

Digitale Skjema 03.18

Digitale Skjema, skjemakatalog 12.18

Direktevarsel og videreformidling 06.18

Digital dialog med behandlende enhet 12.18

Symptomkartlegging 2019

Personlig kunnskapsoversikt 2019

Medisinske prøvesvar 2019

Kommentarer

Det gjøres løpende prioritering av leveranser i prosjektet og prosjektleveranser 
kan forskyves på grunnlag av beslutninger i prosjektstyret.

Finansieringskilder 2018 2019

Nasjonal IKT HF 20 20

Sum finansiering: 20 20

Eventuelle kommentarer:

Kostnader til ressurser og systemutvikling i de regionale helseforetakene kommer 
i tillegg.

Prosjekt-/programnavn: DIS – Digitale Innbyggertjenester i 
spesialisthelsetjenesen

Styres prosjektet/programmet iht. Difi sin prosjektveiviser? Ja

Har prosjektet/programmet leveranser som er i ulike faser? Ja

Hvilken fase er prosjektet/programmet i per dato? 
(Hvis flere faser, angi hvor hovedtyngden av leveranser nå er)

Når er fasen 
planlagt fullført

Gjennomføring N/A

Hva er prosjektet/programmets sluttdato (hvis fastsatt)? N/A

Styres prosjektet/programmet iht. planer som revideres årlig? Ja

Eventuelle kommentarer:

Prosjektet har årlig budsjett og planer. Det er ikke satt noen sluttdato.

Antatt totalkostnad for prosjektet/programmet: N/A

Antatt årlige forvaltningskostnader etter avslutning: N/A

Eventuelle kommentarer:

Prosjektet har årlig budsjett fastsatt av Nasjonal IKT HF. Forvaltningskostnader 
fastsettes årlig av produktstyret til Helsenorge. 

I hvilken grad understøtter prosjektet/programmet de ulike strategiske 
satsingsområdene (Høy, Middels, Lav eller blank)?

1. Digitalisering av arbeidsprosesser Høy

2. Bedre sammenheng i pasientforløp Middels

3. Bedre bruk av helsedata Middels

4. Helsehjelp på nye måter Høy

5. Felles grunnmur for digitale tjenester Høy

6. Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring

Hvilket strategisk satsingsområde har prosjektet/programmet sterkest 
tilknytning til?

Velg ett av satsingsområdene i listen ovenfor 1

Eventuell annen strategisk tilknytning/kommentarer:

Leveransene inngår i innsatsområde 2.1: Involvere innbygger i planlegging og 
gjennomføring av helsehjelp



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

Overordnet status for prosjekt/program: Gul

Årsak til gul eller rød status:

Prosjektet opplever tidkrevende forankringsprosesser som påvirker fremdrift. 
Prosjektet har manglet hovedsamarbeidspartner på enkelte delprosjekter, noe 
som påvirket fremdriften i starten av 2018.

Risiko i prosjekt/program: Gul

Angi de viktigste risikoområdene, samt planlagte og iverksatte tiltak:

• Tidkrevende forankringsprosesser på målbilde-, konsept- og planarbeid
Tiltak: Avklare hovedsamarbeidspartner for delprosjektene

• Manglende pilotering av realiserte tjenester
Tiltak: Synliggjøring av tema inn mot prosjektstyret

• Manglende enighet om integrasjonsarkitektur og teknologivalg
Tiltak Sørge for at hovedsamarbeidspartner på Digital dialog m/behandlende 
enhet i planleggingsfasen gjør en grundig jobb her. 

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

Helsesektoren nasjonalt(gjennom felleskomponenter), Innbygger, Regionale 
helseforetak

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

Hvilken kritikalitet har 
forutsetningen?

Når må 
den være 
oppfylt?

Andre prosjekter må gjennomføres Høy N/A

EPJ-utvikling, fastleger

EPJ-utvikling, kommune

EPJ-utvikling, spesialist Høy N/A

Organisasjonsutvikling, spesialist Høy N/A

Organisasjonsutvikling, kommune

Rutineendringer hos fastlegene

Spesifiser hvilke andre prosjekter som må gjennomføres og ev. kommentarer:

Pilotering og innføring av utviklede tjenester må gjøres av RHFene i egne 
prosjekter etter hvert som tjenestene blir ferdig utviklet på Helsenorge. 
Tjenestene vil i ulik grad medføre behov for utvikling av EPJ-systemene i 
regionene og organisasjonsutvikling.

Gevinstansvarlig(e) virksomhet(er): Ja, RHFene

Hva er status på gevinstrealiseringsarbeidet i prosjektet/programmet?

Finnes det en prosjektbegrunnelse? Ja

Er gevinster identifisert? Ja, gevinstområder identifisert

Finnes det en gevinstplan? Ja, gevinstaktivitet i regional regi

Pågår det gevinstrealiseringsaktiviteter? Ja, i regionene

Spesifiser gevinster:

Antatt gevinst: 
(Velg ett alternativ)

Leveranser til andre prosjekter

Antatt levetid for løsningen/leveransen: 5 – 10 år

Beskriv antatte gevinster

Innbyggertjenestene som utvikles er basert på en forprosjektrapport fra april 
2015. Denne representerer målbilde og prosjektbegrunnelse.

DIS følger ikke opp RHFenes gevinstarbeid.

Gevinstberegning forutsettes gjennomført av RHFene.



Avhengigheter Prosjekt-/programnavn: DIS

Avhengighet Kategori avhengighet Kritikalitet Frist Status

Beskriv hvilke prosjektleveranser som er avhengig av hva på følgende form:
«Prosjektet/programmet er avhengig av  <leveranse> fra <prosjekt/linje> 
for å < … >»

NB! Forutsetninger som må oppfylles for å kunne realisere gevinstene skal 
være beskrevet på forrige side og ikke angis som avhengigheter. 

1. Tjenester og 
applikasjoner 

2. Personvern og 
informasjons-
sikkerhet 

3. Standarder, 
kodeverk og 
terminologi

4. Infrastruktur og 
felleskomponenter

5. Regelverksendringer

Høy: Prosjektet 
kommer ikke videre

Middels: Kan 
håndteres av 
prosjektet med ekstra 
kostnad 

Lav: Håndteres av 
prosjektet 

Når må 
avhengighet være 

oppfylt?

Grønn: 
Oppfyllelse avtalt 
og under kontroll

Gul: Avtale om 
oppfyllelse ikke på 
plass eller usikker

Rød: Uklart hvem 
som skal oppfylle 
avhengighet eller 
når det kan skje

Prosjektet er avhengig av enighet i prosjektstyret om integrasjonsarkitektur 
og teknologivalg på tjenester som utvikles

4 Middels N/A Grønn

Beskriv konsekvenser av manglende oppfyllelse av avhengigheter

Avvikende syn på integrasjonsarkitektur og teknologivalg mellom RHFene medfører ressurs- og kostnadskrevende prosesser, og eventuelt utvikling av tjenester på 
flere alternative integrasjonsarkitekturer og teknologivalg. 



RMH

Robust mobilt helsenett

Robust mobilt helsenett



Formål/overordnet mål for prosjektet/programmet:

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

ID Nasjonal e-helseportefølje: 101

Ansvarlig virksomhet: Nasjonal IKT HF

Prosjekteier: Jon Mathisen, Klinikksjef UNN,  Helse Nord

Prosjektleder: Rune Holger Andersen

Prosjekt-/programinformasjon

Viktigste resultater/leveranser i hele prosjektperioden: Planlagt 
levert

Grunnmur hos Norsk Helsenett SF etablert 29.06.2018

Kontrakt med samarbeidspartner signert
(Dette alternativet er under utredning)

31.10.2018

Pilotrapport avsluttet 1. kv 2019

Prosjekt avsluttet og overlevert til linjen 2. kv 2019

Finansieringskilder 2018 2019

Nasjonal IKT 3,2 0,9

Sum finansiering: 3,2 0,9

Eventuelle kommentarer:

Budsjettet gjenspeiler innsatsen i NIKT-prosjektet. Helseregionenes innsats 
kommer i tillegg.

Prosjekt-/programnavn: Robust Mobilt Helsenett

Styres prosjektet/programmet iht. Difi sin prosjektveiviser? Ja

Har prosjektet/programmet leveranser som er i ulike faser? Ja

Hvilken fase er prosjektet/programmet i per dato? 
(Hvis flere faser, angi hvor hovedtyngden av leveranser nå er)

Når er fasen 
planlagt fullført

Gjennomføring 1.Kv 2019

Hva er prosjektet/programmets sluttdato (hvis fastsatt)? 2. Kv 2019

Styres prosjektet/programmet iht. planer som revideres årlig? Ja

Eventuelle kommentarer:

Antatt totalkostnad for prosjektet/programmet: 10 mill

Antatt årlige forvaltningskostnader etter avslutning: 500’-1mill

Eventuelle kommentarer:

Årlige forvaltningskostnader er estimert. Vil avhenge av i hvilket omfang løsning 
tas i bruk og modell for prising av drift og forvaltning. 

I hvilken grad understøtter prosjektet/programmet de ulike strategiske 
satsingsområdene (Høy, Middels, Lav eller blank)?

1. Digitalisering av arbeidsprosesser

2. Bedre sammenheng i pasientforløp Middels

3. Bedre bruk av helsedata Middels

4. Helsehjelp på nye måter Middels

5. Felles grunnmur for digitale tjenester Høy

6. Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring

Hvilket strategisk satsingsområde har prosjektet/programmet sterkest 
tilknytning til?

Velg ett av satsingsområdene i listen ovenfor 5

Eventuell annen strategisk tilknytning/kommentarer:

Prosjektet er definert som et infrastrukturprosjekt. Understøttelse av 
satsingsområdene 2,3 og 4 er således ansett som sekundære da dette vil avhenge 
av de kliniske løsningene som benytter det robustifiserte mobile helsenettet



Gevinster, status, risiko og forutsetninger Prosjekt-/programnavn: Robust Mobilt Helsenett

Overordnet status for prosjekt/program: Grønn

Årsak til gul eller rød status:

Risiko i prosjekt/program: Gul

Angi de viktigste risikoområdene, samt planlagte og iverksatte tiltak:

• Felles aksept av løsning i regionene –
Iverksatt- Modell for organisering av prosjektet
Planlagt – Felles workshoper

• Minst mulig regionale tilpasninger 
Iverksatt – Fokus på kravarbeid. Høring med regioner
Planlagt – Involvering av regionene i testing og evaluering

• Usikkerhet rundt ibrukttagelse av løsning
Iverksatt: Få løsning inn som del av standardutrustning. Planlagt: Avklare bruk

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

De prehospitale tjenestene i regionene. Regionenes IKT-selskaper

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

Hvilken kritikalitet har 
forutsetningen?

Når må 
den være 
oppfylt?

Andre prosjekter må gjennomføres

EPJ-utvikling, fastleger

EPJ-utvikling, kommune

EPJ-utvikling, spesialist

Organisasjonsutvikling, spesialist

Organisasjonsutvikling, kommune

Rutineendringer hos fastlegene

Spesifiser hvilke andre prosjekter som må gjennomføres og ev. kommentarer:

Gevinstansvarlig(e) virksomhet(er): Den enkelte helseregion

Hva er status på gevinstrealiseringsarbeidet i prosjektet/programmet?

Finnes det en prosjektbegrunnelse? Ja

Er gevinster identifisert? Ja

Finnes det en gevinstplan? Nei

Pågår det gevinstrealiseringsaktiviteter? Nei

Spesifiser gevinster:

Antatt gevinst: 
(Velg ett alternativ)

Leveranser til andre 
prosjekter/ikke kvantifiserbare 
gevinster

Antatt levetid for løsningen/leveransen: Lar seg ikke spesifisere

Beskriv antatte gevinster

Infrastrukturprosjekt for mobil datakommunikasjon i ambulanser. Eventuelle 
økonomiske gevinster er knyttet opp mot abonnementsstruktur og besparelser i 
aktive abonnementer.
Kvalitative gevinster er knyttet opp mot:
• Felles kommunikasjonsløsning
• Felles rammer for videreutvikling av tjenesten
• Best mulig tilgjengelighet på mobil kommunikasjon, uavhengig av leverandør
• Stordriftsfordeler 
• Økt standardisering på mobile kommunikasjonsløsninger mellom regionene



Avhengigheter Prosjekt-/programnavn: Robust Mobilt Helsenett

Avhengighet Kategori avhengighet Kritikalitet Frist Status

Beskriv hvilke prosjektleveranser som er avhengig av hva på følgende form:
«Prosjektet/programmet er avhengig av  <leveranse> fra <prosjekt/linje> 
for å < … >»

NB! Forutsetninger som må oppfylles for å kunne realisere gevinstene skal 
være beskrevet på forrige side og ikke angis som avhengigheter. 

1. Tjenester og 
applikasjoner 

2. Personvern og 
informasjons-
sikkerhet 

3. Standarder, 
kodeverk og 
terminologi

4. Infrastruktur og 
felleskomponenter

5. Regelverksendringer

Høy: Prosjektet 
kommer ikke videre

Middels: Kan 
håndteres av 
prosjektet med ekstra 
kostnad 

Lav: Håndteres av 
prosjektet 

Når må 
avhengighet være 

oppfylt?

Grønn: 
Oppfyllelse avtalt 
og under kontroll

Gul: Avtale om 
oppfyllelse ikke på 
plass eller usikker

Rød: Uklart hvem 
som skal oppfylle 
avhengighet eller 
når det kan skje

Grensesnitt mot regionenes driftsverktøy og rutiner innen 
datakommunikasjon
(tidsplan er under vurdering)

4 Lav 08.18 Gul

Implementering av ‘ny’ tjeneste innen drift og forvaltning i den enkelte 
region

3 Lav 12.18 Grønn

Avhengig av NHN som leverandør av grunnmurstjenesten
1 Høy 29.6.18 Grønn

Beskriv konsekvenser av manglende oppfyllelse av avhengigheter



Publiseringsløsning
anskaffelse av rammeavtale 

for publisering av 
metodebøker

Prosjekt Anskaffe rammeavtale for felles publiseringsløsning for metodebøker



Formål/overordnet mål for prosjektet/programmet:

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

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

ID Nasjonal e-helseportefølje 115

Ansvarlig virksomhet Nasjonal IKT HF

Prosjekteier: Per Meinich, Helse Sør-Øst Teknologi og eHelse

Prosjektleder: Odd Hilt

Prosjekt-/programinformasjon

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

Digitalisering av arbeidsprosesser Middels

Bedre sammenheng i pasientforløp Middels

Bedre bruk av helsedata Høy

Helsehjelp på nye måter Middels

Felles grunnmur for digitale tjenester Høy

Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring Lav

Eventuell annen strategisk tilknytning/kommentarer:

Viktigste resultater/leveranser : Planlagt 
levert

Rammeavtale for publiseringstjenester 05.18

Finansieringsmodell 05.18

Forslag til organisering av avtaleforvaltning 05.18

Informasjon om avtalen og publiseringstjenester 05.18

Prosjektets/programmets antatte sluttdato 05.18

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

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

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

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

Prosjektet/programmet har flere leveranser som er i ulike faser 

Det er et utredningsprosjekt

Det benyttes en annen prosjektmetodikk

Eventuelle kommentarer:

Finansieringskilder i 2018 Beløp

Nasjonal IKT HF 0,5 mill

Sum finansiering 0,5 mill

Eventuelle kommentarer:

Ressurser fra spesialisthelsetjenesten kommer i tillegg.

Prosjekt-/programnavn: Anskaffe rammeavtale for publiseringsløsning for 
metodebøker

Hvordan styres prosjektet/programmet? Sett kun ett kryss

Leveransenes omfang og kvalitet er viktigst X

Prosjektet har en absolutt leveringsdato

Prosjektet har en fast budsjettramme 

Eventuelle kommentarer:



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

Er gevinstansvarlig identifisert? Ja

Hvis ja, hvem er ansvarlig for gevinstrealisering?

Gevinstansvarlig virksomhet Den enkelte helseregion

Gevinstansvarlig Utpekes av helseregionene

Hva er status på gevinstrealiseringsarbeidet i prosjektet?

Finnes det en prosjektbegrunnelse? Ja

Er gevinster identifisert? Ja, generelle gevinster identifisert

Finnes det en gevinstplan? Nei

Pågår det gevinstrealiseringsaktiviteter? Nei

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

Nytte for innbygger ved bedre involvering/tidsbesparelse Lav

Økt kvalitet i helse- og omsorgstjenesten Middels

Effektivitet i helse- og omsorgstjenesten

Direkte kostnadsbesparelser (NB! Ikke fra tidsbesparelser) Lav

Redusert risiko/kompleksitet for andre prosjekter Lav

Eventuelle kommentarer/utdypning:

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

Overordnet status for prosjekt/program: Grønn

Årsak til gul eller rød status:

Risiko i prosjekt/program: Grønn

Angi de viktigste risikoområdene:

1) Ressurser i prosjektet kan ikke jobbe så mye som forespurt
2) Helseregionene signerer ikke avtalen

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

Klinikere som lager og bruker metodebøker

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

Hvor kritisk
er disse

Når må de være 
oppfylt

Andre prosjekter må gjennomføres

EPJ-utvikling, fastleger

EPJ-utvikling, kommune

EPJ-utvikling, spesialist

Videre utvikling av legemiddelfeltet

Organisasjonsutvikling, spesialist

Organisasjonsutvikling, kommune

Atferdsendringer hos fastlegene

Eventuelt andre forutsetninger eller kommentarer/utdypning:

Tiltredelse av avtale vil påvirke realiserte gevinster fra prosjekt Felles Klinsik
kunnskapsgrunnlag



Avhengigheter Prosjekt-/programnavn: Anskaffe rammeavtale for publiseringsløsning

Avhengigheter

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

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

Kategori avhengighet
1. Tjenester og 

applikasjoner
2. Personvern og 

informasjons-
sikkerhet 

3. Standarder, 
kodeverk og 
terminologi

4. Infrastruktur og 
felleskomponenter

5. Regelverk

Kritikalitet
1. Høy: Prosjektet 

kommer ikke 
videre

2. Middels: Kan 
håndteres av 
prosjektet med 
ekstra kostnad 

3. Lav: Håndteres av 
prosjektet 

Når må 
avhengighet være 

oppfylt?

Status
Grønn: under 

kontroll
Gul: usikker

Rød: uavklart

Eventuelle kommentarer/utdypning:

Prosjektet resulterer i en rammeavtale. Denne har lite avhengigheter.



Forbedre legemiddelinformasjon 
og FEST

(tidligere SAFEST realisering)



Formål/overordnet mål for prosjektet/programmet:

Prosjektet er bindeledd mellom spesialisthelsetjenesten og Statens 
Legemiddelverk for å sikre at ønskede justeringer i registeret for 
legemiddelinformasjon (FEST) blir implementert. Prosjektet definerer krav til 
legemiddelinformasjon som skal realiseres av SLV i et eget prosjekt, etablerer en  
felles  forvaltningsfunksjon for fremtidige krav til legemiddelinformasjon, og 
tilrettelegger for mottak av endringene i de fire  helseregionene.

ID Nasjonal e-helseportefølje: 102

Ansvarlig virksomhet: Nasjonal IKT HF

Prosjekteier: Gisle Fauskanger, Nasjonal IKT HF

Prosjektleder Ikke besatt

Prosjekt-/programinformasjon

Viktigste resultater/leveranser i hele prosjektperioden: Planlagt 
levert

Etablert forvaltningsfunksjon for felles forvaltning av 
helseregionenes krav til legemiddelinformasjon

Etablert koordinerende mottaksfunksjon for leveranser fra Statens 
Legemiddelverk

Finansieringskilder 2018 2019

Nasjonal IKT HF

Helseregionene

Sum finansiering:

Eventuelle kommentarer:

Prosjektet er stilt i bero i påvente av avklaring om finansiering av arbeidet med å 
forbedre legemiddelinformasjon i én felles nasjonal kilde. Det er derfor ikke 
budsjettert noe i Nasjonal IKTs porteføljebudsjett for 2018.

Prosjekt-/programnavn: Forbedre legemiddelinformasjon og FEST

Styres prosjektet/programmet iht. Difi sin prosjektveiviser? Ja

Har prosjektet/programmet leveranser som er i ulike faser? 

Hvilken fase er prosjektet/programmet i per dato? 
(Hvis flere faser, angi hvor hovedtyngden av leveranser nå er)

Når er fasen 
planlagt fullført

Gjennomføring

Hva er prosjektet/programmets sluttdato (hvis fastsatt)?

Styres prosjektet/programmet iht. planer som revideres årlig? Ja

Eventuelle kommentarer:

Prosjektet er stilt i bero i påvente av avklaring om finansiering av arbeidet med å 
forbedre legemiddelinformasjon i én felles nasjonal kilde. 

Antatt totalkostnad for prosjektet/programmet: 5 mill.

Antatt årlige forvaltningskostnader etter avslutning: N/A

Eventuelle kommentarer:

Kommentarer til totalkostnad: Ressursinnsatsen fra helseregionene kommer i 
tillegg. I totalkostnaden inngår tilpasninger i helseregionenes kurveløsninger for å 
ta i bruk leveransene fra Statens Legemiddelverk. 

I hvilken grad understøtter prosjektet/programmet de ulike strategiske 
satsingsområdene (Høy, Middels, Lav eller blank)?

1. Digitalisering av arbeidsprosesser Høy

2. Bedre sammenheng i pasientforløp Middels

3. Bedre bruk av helsedata Middels

4. Helsehjelp på nye måter

5. Felles grunnmur for digitale tjenester Middels

6. Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring

Hvilket strategisk satsingsområde har prosjektet/programmet sterkest 
tilknytning til?

Velg ett av satsingsområdene i listen ovenfor 1

Eventuell annen strategisk tilknytning/kommentarer:



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

Overordnet status for prosjekt/program: Gul

Årsak til gul eller rød status:

Prosjektet er stilt i bero i påvente av avklaring om finansiering av arbeidet med å 
forbedre legemiddelinformasjon i én felles nasjonal kilde. 

Risiko i prosjekt/program: Gul

Angi de viktigste risikoområdene, samt planlagte og iverksatte tiltak:

Det er risiko for fortsatt uavklart finansiering av arbeidet med å forbedre 
legemiddelinformasjon i én felles nasjonal kilde. 

Tiltak: Helseregionene er i prosess med å utarbeide og oversende svar til Helse-
og omsorgsdepartementet på oppdraget om å etablere en plan for arbeidet.

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

Alle landets sykehus, sykehusapotekene

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

Hvilken kritikalitet har 
forutsetningen?

Når må 
den være 
oppfylt?

Andre prosjekter må gjennomføres Høy

EPJ-utvikling, fastleger

EPJ-utvikling, kommune

EPJ-utvikling, spesialist Høy

Organisasjonsutvikling, spesialist

Organisasjonsutvikling, kommune

Rutineendringer hos fastlegene

Spesifiser hvilke andre prosjekter som må gjennomføres og ev. kommentarer:

Avhengighet til Statens Legemiddelverk og leveranser av forbedret 
legemiddelinformasjon.

Gevinstansvarlig(e) virksomhet(er): Det enkelte helseforetak

Hva er status på gevinstrealiseringsarbeidet i prosjektet/programmet?

Finnes det en prosjektbegrunnelse? Ja

Er gevinster identifisert? Ja

Finnes det en gevinstplan? Nei

Pågår det gevinstrealiseringsaktiviteter? Ja

Spesifiser gevinster:

Antatt gevinst: 
(Velg ett alternativ)

Leveranser til andre prosjekter

Antatt levetid for løsningen/leveransen: 10-15 år

Beskriv antatte gevinster

Kvantitative:
Bortfall av manuelt arbeid for å forbedre/tilpasse legemiddelinformasjon fra 
dagens FEST-register.

Kvalitative:
Reduksjon i antall tilfeller av feilmedisinering, økt kvalitet i pasientbehandlingen 
og redusert fare for pasientskader og dødsfall relatert til feilmedisinering.



Avhengigheter Prosjekt-/programnavn: Forbedre legemiddelinformasjon og FEST

Avhengighet Kategori avhengighet Kritikalitet Frist Status

Beskriv hvilke prosjektleveranser som er avhengig av hva på følgende form:
«Prosjektet/programmet er avhengig av  <leveranse> fra <prosjekt/linje> 
for å < … >»

NB! Forutsetninger som må oppfylles for å kunne realisere gevinstene skal 
være beskrevet på forrige side og ikke angis som avhengigheter. 

1. Tjenester og 
applikasjoner 

2. Personvern og 
informasjons-
sikkerhet 

3. Standarder, 
kodeverk og 
terminologi

4. Infrastruktur og 
felleskomponenter

5. Regelverksendringer

Høy: Prosjektet 
kommer ikke videre

Middels: Kan 
håndteres av 
prosjektet med ekstra 
kostnad 

Lav: Håndteres av 
prosjektet 

Når må 
avhengighet være 

oppfylt?

Grønn: 
Oppfyllelse avtalt 
og under kontroll

Gul: Avtale om 
oppfyllelse ikke på 
plass eller usikker

Rød: Uklart hvem 
som skal oppfylle 
avhengighet eller 
når det kan skje

Avhengighet til Statens Legemiddelverk og leveranser av forbedret 
legemiddelinformasjon.

4 Høy Gul

Beskriv konsekvenser av manglende oppfyllelse av avhengigheter

Konsekvensen vil være at helseregionene ikke kan ta ut potensialet knyttet til mer presis ordinering og forbedret kvalitet på istandgjøring og håndtering av legemidler, 
med påfølgende reduksjon i antall tilfeller av feilmedisinering, økt kvalitet i pasientbehandlingen og redusert fare for pasientskader og dødsfall relatert til 
feilmedisinering.



Digital patologi

Prosjekt-/programinformasjon 
til nasjonal e-helseportefølje

Revidert per desember 2017



Formål/overordnet mål for prosjektet/programmet:

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

ID Nasjonal e-helseportefølje: 114

Ansvarlig virksomhet: Nasjonal IKT HF

Prosjekteier: Lisbet Sviland, Helse Bergen

Prosjektleder: Line Rodahl Dokset

Prosjekt-/programinformasjon

Viktigste resultater/leveranser i hele prosjektperioden: Planlagt 
levert

Nasjonal nummerserie 31.12.2018

Nasjonal plan for blokker, glass og digitale snitt 31.12.2018

Nasjonal samhandlingsløsning ePat 31.12.2020

Standardiserte svarrapporter 01.04.2020

Nasjonal løsning for undervisning 31.12.2021

Finansieringskilder 2018 2019

Nasjonal IKT HF 8,2 mill. 16,1 mill.

Sum finansiering: 8,2 mill. 16,1 mill.

Eventuelle kommentarer:

Ressurser fra spesialisthelsetjenesten kommer i tillegg.

Prosjekt-/programnavn: Digital Patologi

Styres prosjektet/programmet iht. Difi sin prosjektveiviser? Ja

Har prosjektet/programmet leveranser som er i ulike faser? Ja

Hvilken fase er prosjektet/programmet i per dato? 
(Hvis flere faser, angi hvor hovedtyngden av leveranser nå er)

Når er fasen 
planlagt fullført

Gjennomføringfase 1 av 3 31.12.2018

Hva er prosjektet/programmets sluttdato (hvis fastsatt)? 01.04.2022

Styres prosjektet/programmet iht. planer som revideres årlig? Ja

Eventuelle kommentarer:

Antatt totalkostnad for prosjektet/programmet: 61,7 mill.

Antatt årlige forvaltningskostnader etter avslutning: 9,2 mill.

Eventuelle kommentarer:

Kommentarer til totalkostnad: Ressursinnsatsen fra helseregionene kommer i 
tillegg. I totalkostnaden inngår anskaffelse av samhandlingsløsning, budsjettert til 
11 mill. Anskaffelsen budsjetteres i helseregionene for 2020. 

I hvilken grad understøtter prosjektet/programmet de ulike strategiske 
satsingsområdene (Høy, Middels, Lav eller blank)?

1. Digitalisering av arbeidsprosesser Høy

2. Bedre sammenheng i pasientforløp Høy

3. Bedre bruk av helsedata Middels

4. Helsehjelp på nye måter Middels

5. Felles grunnmur for digitale tjenester Middels

6. Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring

Hvilket strategisk satsingsområde har prosjektet/programmet sterkest 
tilknytning til?

Velg ett av satsingsområdene i listen ovenfor 1

Eventuell annen strategisk tilknytning/kommentarer:

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



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

Overordnet status for prosjekt/program: Gul

Årsak til gul eller rød status:

Porteføljestyret til Nasjonal IKT HF har vedtatt oppstart av gjennomføringsfasen 
den 22. mars 2018. Nøkkelressurser er bekreftet, men man avventer bekreftelse 
på øvrige ressurser.  

Risiko i prosjekt/program: Gul

Angi de viktigste risikoområdene, samt planlagte og iverksatte tiltak:

Gjennomføringsrisiko
Prosjektet får ikke tilgang til de ressursene det har behov for. 
Tiltak: tydelig kommunikasjon og forpliktende avtaler. Revisjon av ressursbehov 
ved oppstart av delprosjektene. 
Overlapp mellom tiltak mellom prosjektet og andre aktiviteter
Tiltak: Synlighet i nasjonale fora, tett dialog og samarbeid
Gevinstrisiko
Ikke etablert regionalt oppfølgingsapparat for gevinstrealisering
Tiltak: dialog med regionene for å synliggjøre behov og metoder
Overlapp mellom tiltak mellom prosjektet og andre aktiviteter
Tiltak: Synlighet i nasjonale fora, tett dialog og samarbeid

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

Pasienter, klinikere, laboratoriepersonell, patologer, Kreftregistret og 
Folkehelseinstituttet.

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

Hvilken kritikalitet har 
forutsetningen?

Når må 
den være 
oppfylt?

Andre prosjekter må gjennomføres Høy

EPJ-utvikling, fastleger

EPJ-utvikling, kommune

EPJ-utvikling, spesialist

Organisasjonsutvikling, spesialist Middels

Organisasjonsutvikling, kommune

Rutineendringer hos fastlegene Lav

Spesifiser hvilke andre prosjekter som må gjennomføres og ev. kommentarer:

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

Gevinstansvarlig(e) virksomhet(er): Den enkelte helseregion

Hva er status på gevinstrealiseringsarbeidet i prosjektet/programmet?

Finnes det en prosjektbegrunnelse? Ja

Er gevinster identifisert? Ja

Finnes det en gevinstplan? Ja

Pågår det gevinstrealiseringsaktiviteter? Nei

Spesifiser gevinster:

Antatt gevinst: 
(Velg ett alternativ)

Mer enn 100 mill.

Antatt levetid for løsningen/leveransen: 10-15 år

Beskriv antatte gevinster

Kvantitative:
Mindre produksjon av glass 
Raskere svarrapportering
Reduksjon i tidsbruk ved mottak av prøver
Reduksjon i tidsbruk ved mottak av patologisvar i Kreftregisteret
Kvalitative:
Tilgang til prøvehistorikk 
Unngå forbytting av prøver
Lik behandling uavhengig av bosted
Forenklet implementering digital patologi i regionene
Høyere kvalitet på patologisvar
Mer effektiv svarrapportering 
Bedre struktur for opplæring i patologifaget



Avhengigheter Prosjekt-/programnavn: Digital Patologi

Avhengighet Kategori avhengighet Kritikalitet Frist Status

Beskriv hvilke prosjektleveranser som er avhengig av hva på følgende form:
«Prosjektet/programmet er avhengig av  <leveranse> fra <prosjekt/linje> 
for å < … >»

NB! Forutsetninger som må oppfylles for å kunne realisere gevinstene skal 
være beskrevet på forrige side og ikke angis som avhengigheter. 

1. Tjenester og 
applikasjoner 

2. Personvern og 
informasjons-
sikkerhet 

3. Standarder, 
kodeverk og 
terminologi

4. Infrastruktur og 
felleskomponenter

5. Regelverksendringer

Høy: Prosjektet 
kommer ikke videre

Middels: Kan 
håndteres av 
prosjektet med ekstra 
kostnad 

Lav: Håndteres av 
prosjektet 

Når må 
avhengighet være 

oppfylt?

Grønn: 
Oppfyllelse avtalt 
og under kontroll

Gul: Avtale om 
oppfyllelse ikke på 
plass eller usikker

Rød: Uklart hvem 
som skal oppfylle 
avhengighet eller 
når det kan skje

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

3 Middels 08.2018 Grønn

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

5 Middels 04.2018 Grønn

Prosjektet ønsker avklaring omkring utvidet bruk av Kjernejournal for å 
realisere samhandlingsløsningen 

1 Middels 06.2018 Gul

Beskriv konsekvenser av manglende oppfyllelse av avhengigheter



Elektronisk datafangst fra 
Pasientsikkerhetsprogrammet



Formål/overordnet mål for prosjektet/programmet:

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

ID Nasjonal e-helseportefølje: 136

Ansvarlig virksomhet: Nasjonal IKT HF

Prosjekteier: Anita Schumacher, dir medisinsk, AHUS, HSØ

Prosjektleder: Jon Jensen

Prosjekt-/programinformasjon

Viktigste resultater/leveranser i hele prosjektperioden: Planlagt 
levert

Behandling av prosjektforslaget i prosjektets styringsgruppe 4.5.18

Godkjent prosjektforslaget klar for styrebehandling i Nasjonal IKT, 
BP02A

1.6.18

Finansieringskilder 2018 2019

Nasjonal IKT - konseptfase 1,3 mill.

Sum finansiering: 1,3 mill.

Eventuelle kommentarer:

I tillegg kommer ressursinnsats fra regionene. Videre finansieringsbehov
fastsettes først i godkjent prosjektforslag

Prosjekt-/programnavn: Elektronisk datafangst pasientsikkerhetsprogrammet 
konseptfase 

Styres prosjektet/programmet iht. Difi sin prosjektveiviser? Ja

Har prosjektet/programmet leveranser som er i ulike faser? Nei

Hvilken fase er prosjektet/programmet i per dato? 
(Hvis flere faser, angi hvor hovedtyngden av leveranser nå er)

Når er fasen 
planlagt fullført

Konsept 04.05.18

Hva er prosjektet/programmets sluttdato (hvis fastsatt)?

Styres prosjektet/programmet iht. planer som revideres årlig? Ja

Eventuelle kommentarer:

Dato for ferdigstillelse fastsettes først i godkjent prosjektforslag

Antatt totalkostnad for prosjektet/programmet:

Antatt årlige forvaltningskostnader etter avslutning:

Eventuelle kommentarer:

Totalkostnader fastsettes først i godkjent prosjektforslag

I hvilken grad understøtter prosjektet/programmet de ulike strategiske 
satsingsområdene (Høy, Middels, Lav eller blank)?

1. Digitalisering av arbeidsprosesser -

2. Bedre sammenheng i pasientforløp -

3. Bedre bruk av helsedata Høy

4. Helsehjelp på nye måter -

5. Felles grunnmur for digitale tjenester Lav

6. Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring -

Hvilket strategisk satsingsområde har prosjektet/programmet sterkest 
tilknytning til?

Velg ett av satsingsområdene i listen ovenfor 3

Eventuell annen strategisk tilknytning/kommentarer:



Gevinster, status, risiko og forutsetninger Prosjekt-/programnavn: Elektronisk datafangst pasientsikkerhetsprogrammet 
konseptfase

Overordnet status for prosjekt/program: Grønn

Årsak til gul eller rød status:

Risiko i prosjekt/program:

Angi de viktigste risikoområdene, samt planlagte og iverksatte tiltak:

Prosjektets risikoprofil fastsettes først i godkjent prosjektforslag

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

Pasient sikkerhets programmet; styringsdata.
Spesialisthelsetjenesten; uttrekk av styringsdata og arbeidsomfang

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

Hvilken kritikalitet har 
forutsetningen?

Når må 
den være 
oppfylt?

Andre prosjekter må gjennomføres

EPJ-utvikling, fastleger

EPJ-utvikling, kommune

EPJ-utvikling, spesialist

Organisasjonsutvikling, spesialist

Organisasjonsutvikling, kommune

Rutineendringer hos fastlegene

Spesifiser hvilke andre prosjekter som må gjennomføres og ev. kommentarer:

Forutsetninger for gjennomføring fastsettes først i godkjent prosjektforslag

Gevinstansvarlig(e) virksomhet(er): Ikke identifisert

Hva er status på gevinstrealiseringsarbeidet i prosjektet/programmet?

Finnes det en prosjektbegrunnelse? Nei, kun mandat

Er gevinster identifisert? Ja

Finnes det en gevinstplan? Nei

Pågår det gevinstrealiseringsaktiviteter?

Spesifiser gevinster:

Antatt gevinst: 
(Velg ett alternativ)

Antatt levetid for løsningen/leveransen:

Beskriv antatte gevinster

Gevinsten av prosjektet vil være enklere, mer korrekte og tidsbesparende 
målinger som frigjør tid til andre viktige oppgaver i helsetjenesten. En naturlig 
konsekvens av elektronisk datafangst og enklere rapportering er at 
helseforetakene kan gå i gang med flere innsatsområder, og med det utvide sitt 
arbeid med pasientsikkerhet og forbedringsarbeid. 
Gevinster fastsettes i godkjent prosjektforslag. 



Avhengigheter Prosjekt-/programnavn: Elektronisk datafangst pasientsikkerhetsprogrammet 
konseptfase 

Avhengighet Kategori avhengighet Kritikalitet Frist Status

Beskriv hvilke prosjektleveranser som er avhengig av hva på følgende form:
«Prosjektet/programmet er avhengig av  <leveranse> fra <prosjekt/linje> 
for å < … >»

NB! Forutsetninger som må oppfylles for å kunne realisere gevinstene skal 
være beskrevet på forrige side og ikke angis som avhengigheter. 

1. Tjenester og 
applikasjoner 

2. Personvern og 
informasjons-
sikkerhet 

3. Standarder, 
kodeverk og 
terminologi

4. Infrastruktur og 
felleskomponenter

5. Regelverksendringer

Høy: Prosjektet 
kommer ikke videre

Middels: Kan 
håndteres av 
prosjektet med ekstra 
kostnad 

Lav: Håndteres av 
prosjektet 

Når må 
avhengighet være 

oppfylt?

Grønn: 
Oppfyllelse avtalt 
og under kontroll

Gul: Avtale om 
oppfyllelse ikke på 
plass eller usikker

Rød: Uklart hvem 
som skal oppfylle 
avhengighet eller 
når det kan skje

Beskriv konsekvenser av manglende oppfyllelse av avhengigheter

Avhengigheter mot regionale og nasjonale aktiviteter fastsettes først i godkjent prosjektforslag



NASJONAL IKT

Prosjekt-/programinformasjon 
til nasjonal e-helseportefølje

Nye prosjekter, ikke NUIT 
registrerte tidligere



Felles klinisk 
kunnskapsgrunnlag

Versjon 18. april 2018



Formål/overordnet mål for prosjektet/programmet:

Prosjektet er en konseptutredning for å identifisere en anbefalt måte å gi klinikere 
i spesialisthelsetjenesten et oppdatert og felles kunnskapsgrunnlag slik at de 
effektivt kan yte likeverdig helsehjelp til sine pasienter.

ID Nasjonal e-helseportefølje: --- Nytt prosjekt ----

Ansvarlig virksomhet: Nasjonal IKT HF

Prosjekteier: Geir Tålloli, FagdirektørHelse Nord

Prosjektleder: Ikke besluttet

Prosjekt-/programinformasjon

Viktigste resultater/leveranser i hele prosjektperioden: Planlagt 
levert

Prosjektet planlegges startet opp mai 2018 05.18

Konseptbeskrivelse for behandling 02.19

Forslag videre prosess 03.19

Finansieringskilder 2018 2019

Nasjonal IKT HF masterplanmidler 1,8 mill. 0,2 mill

Sum finansiering: 1,8 mill. 0,2 mill

Eventuelle kommentarer:

Ressurser fra spesialisthelsetjenesten kommer i tillegg.

Prosjekt-/programnavn: Felles klinisk kunnskapsgrunnlag konseptfase

Styres prosjektet/programmet iht. Difi sin prosjektveiviser? Ja

Har prosjektet/programmet leveranser som er i ulike faser? Nei

Hvilken fase er prosjektet/programmet i per dato? 
(Hvis flere faser, angi hvor hovedtyngden av leveranser nå er)

Når er fasen 
planlagt fullført

Konsept 02.19

Hva er prosjektet/programmets sluttdato (hvis fastsatt)? 03.19

Styres prosjektet/programmet iht. planer som revideres årlig? Ja

Eventuelle kommentarer:

Antatt totalkostnad for prosjektet/programmet: 2 mill.

Antatt årlige forvaltningskostnader etter avslutning:

Eventuelle kommentarer:

Kostnad gjelder fakturerbare ressurser i konseptfasen. Planleggingsfasen vil
konkludere totalkostnad for prosjektet

I hvilken grad understøtter prosjektet/programmet de ulike strategiske 
satsingsområdene (Høy, Middels, Lav eller blank)?

1. Digitalisering av arbeidsprosesser Høy

2. Bedre sammenheng i pasientforløp Middels

3. Bedre bruk av helsedata

4. Helsehjelp på nye måter Lav

5. Felles grunnmur for digitale tjenester Lav

6. Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring

Hvilket strategisk satsingsområde har prosjektet/programmet sterkest 
tilknytning til?

Velg ett av satsingsområdene i listen ovenfor 1

Eventuell annen strategisk tilknytning/kommentarer:



Gevinster, status, risiko og forutsetninger Prosjekt-/programnavn: Felles Klinisk Kunnskapsgrunnlag konseptfase

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

Årsak til gul eller rød status:

Risiko i prosjekt/program:

Angi de viktigste risikoområdene, samt planlagte og iverksatte tiltak:

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

Spesialisthelsetjenesten – helsedirektoratet/e-helse og potensiale gjenbruk 
primærhelsetjenesten. Innbyggere

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

Hvilken kritikalitet har 
forutsetningen?

Når må 
den være 
oppfylt?

Andre prosjekter må gjennomføres

EPJ-utvikling, fastleger

EPJ-utvikling, kommune

EPJ-utvikling, spesialist

Organisasjonsutvikling, spesialist

Organisasjonsutvikling, kommune

Rutineendringer hos fastlegene

Spesifiser hvilke andre prosjekter som må gjennomføres og ev. kommentarer:

Konsept/planleggingsfasen vil avdekke behov og kritikalitet

Gevinstansvarlig(e) virksomhet(er): Porteføljestyret Nasjonal IKT HF

Hva er status på gevinstrealiseringsarbeidet i prosjektet/programmet?

Finnes det en prosjektbegrunnelse? Ja

Er gevinster identifisert? Ja

Finnes det en gevinstplan? Nei

Pågår det gevinstrealiseringsaktiviteter? Nei

Spesifiser gevinster:

Antatt gevinst: 
(Velg ett alternativ)

Sluttprodukt 
konsept/planleggingsfase

Antatt levetid for løsningen/leveransen:

Beskriv antatte gevinster

Felles klinisk kunnskapsgrunnlag vil kunne gi betydelige gevinster for 
spesialisthelsetjenesten, samt fordeler for pasienter og 
primærhelsetjenesten. Identifiserte gevinstområder:
Reduksjon i variasjon
Ved å dele et oppdatert kunnskapsgrunnlag vil klinikere få støtte til yte 
likeverdig helsehjelp. Dette vil medvirke til bedre kvalitet i behandlingen og 
reduksjon i uønsket variasjon5.
Faglig oppdateringer
Et felles oppdatert kunnskapsgrunnlag bedrer forutsetningene for 
helsepersonell å overholde sin plikt om å holde seg faglig oppdatert ved 
stadig økende mengde nye metoder, prosedyrer og retningslinjer.
Pasientmedvirkning
Et tilgjengelig kunnskapsgrunnlag kan gi sterkere pasientmedvirkning ved at 

pasienten får innsyn og oversikt over ulike typer behandling. 
Reduksjon i parallelt arbeid 
Et tilgjengeliggjort kunnskapsgrunnlag vil medføre mindre dobbeltarbeid ved 
utarbeiding av retningslinjer. 
Grunnlag for beslutningsstøtte
Tidsbruk for helsepersonell som skal bruke kunnskapsgrunnlag
Tidsbruk for helsepersonell som skal dokumentere utført helsehjelp



Avhengigheter Prosjekt-/programnavn: Felles Klinisk Kunnskapsgrunnlag konseptfase

Avhengighet Kategori avhengighet Kritikalitet Frist Status

Beskriv hvilke prosjektleveranser som er avhengig av hva på følgende form:
«Prosjektet/programmet er avhengig av  <leveranse> fra <prosjekt/linje> 
for å < … >»

NB! Forutsetninger som må oppfylles for å kunne realisere gevinstene skal 
være beskrevet på forrige side og ikke angis som avhengigheter. 

1. Tjenester og 
applikasjoner 

2. Personvern og 
informasjons-
sikkerhet 

3. Standarder, 
kodeverk og 
terminologi

4. Infrastruktur og 
felleskomponenter

5. Regelverksendringer

Høy: Prosjektet 
kommer ikke videre

Middels: Kan 
håndteres av 
prosjektet med ekstra 
kostnad 

Lav: Håndteres av 
prosjektet 

Når må 
avhengighet være 

oppfylt?

Grønn: 
Oppfyllelse avtalt 
og under kontroll

Gul: Avtale om 
oppfyllelse ikke på 
plass eller usikker

Rød: Uklart hvem 
som skal oppfylle 
avhengighet eller 
når det kan skje

Beskriv konsekvenser av manglende oppfyllelse av avhengigheter



NASJONAL IKT

Prosjekt-/programinformasjon 
til nasjonal e-helseportefølje

Nye prosjektkandidater, ikke 
igangsatt i Nasjonal IKT



Felles anvendelse av grunndata i 
sentrale registre



Formål/overordnet mål for prosjektet/programmet:

Prosjektet skal undersøke gapet mellom behov for grunndata i lokale/regionale 
løsninger og det som tilbys i sentrale registre inklusive RESH, samt foreslå 
modeller for styring og forvaltning av grunndata, sentralt og i regional/lokal 
anvendelse.

ID Nasjonal e-helseportefølje: --- Ny prosjektkandidat ----

Ansvarlig virksomhet: Nasjonal IKT HF

Prosjekteier: navn ikke identifisert

Prosjektleder: Ikke besatt

Prosjekt-/programinformasjon

Viktigste resultater/leveranser i hele prosjektperioden: Planlagt 
levert

Definisjon, felles tilnærming på anvendelse av sentrale grunndata, 
herunder mapping mellom sentrale grunndata og lokale/regionale 
løsninger.

TBD

Forslag til forbedringer i sentrale grunndataregistre herunder 
endringer i struktur og utvidelse av informasjon.

TBD

Felles tilnærming, forvaltningsmodell for lokal/regional 
anvendelse av sentrale registre og kobling mot lokale/regionale 
løsninger.

TBD

Vurdering av endringsbehov vs kapasitet i sentral forvaltning av 
grunndata (Direktoratet for e-helse og Norsk Helsenett).

TBD

Finansieringskilder 2018 2019

Nasjonal IKT HF TBD TBD

De fire helseregionene TBD TBD

Sum finansiering: <## mill.> <## mill.>

Eventuelle kommentarer:

Ikke estimert ennå. Antatt kostnader konseptfase er 0,1 mill kr. Ressurser fra 
spesialisthelsetjenesten kommer i tillegg.

Prosjekt-/programnavn: Felles anvendelse av grunndata i sentrale register

Styres prosjektet/programmet iht. Difi sin prosjektveiviser? Ja

Har prosjektet/programmet leveranser som er i ulike faser? Nei

Hvilken fase er prosjektet/programmet i per dato? 
(Hvis flere faser, angi hvor hovedtyngden av leveranser nå er)

Når er fasen 
planlagt fullført

Ide TBD

Hva er prosjektet/programmets sluttdato (hvis fastsatt)? TBD

Styres prosjektet/programmet iht. planer som revideres årlig? Ja

Eventuelle kommentarer:

Prosjektet er under opprigging og ikke startet ennå. Er prioritert i gjeldende 
masterplan for felles prosjekter i spesialisthelsetjenesten

Antatt totalkostnad for prosjektet/programmet: TBD

Antatt årlige forvaltningskostnader etter avslutning: TBD

Eventuelle kommentarer:

Prosjektkandidaten er prioritert i masterplanen for Nasjonal IKT og er under 
opprigging. Antagelser om kostnader, omfang, innretning, med mere vil 
utarbeides som en del av beslutningsunderlaget for oppstart.

I hvilken grad understøtter prosjektet/programmet de ulike strategiske 
satsingsområdene (Høy, Middels, Lav eller blank)?

1. Digitalisering av arbeidsprosesser Lav

2. Bedre sammenheng i pasientforløp Lav

3. Bedre bruk av helsedata

4. Helsehjelp på nye måter

5. Felles grunnmur for digitale tjenester Høy

6. Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring

Hvilket strategisk satsingsområde har prosjektet/programmet sterkest 
tilknytning til?

Velg ett av satsingsområdene i listen ovenfor 5

Eventuell annen strategisk tilknytning/kommentarer:



Gevinster, status, risiko og forutsetninger Prosjekt-/programnavn: Felles anvendelse av grunndata i sentrale register

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

Årsak til gul eller rød status:

Prosjektet er under opprigging og ikke startet ennå.

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

Angi de viktigste risikoområdene, samt planlagte og iverksatte tiltak:

Prosjektet er under opprigging og ikke startet ennå.

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

Spesialisthelsetjenesten, Direktoratet for e-helse, Norsk helsenett

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

Hvilken kritikalitet har 
forutsetningen?

Når må 
den være 
oppfylt?

Andre prosjekter må gjennomføres

EPJ-utvikling, fastleger

EPJ-utvikling, kommune

EPJ-utvikling, spesialist

Organisasjonsutvikling, spesialist Middels Ikke 
fastsatt

Spesifiser hvilke andre prosjekter som må gjennomføres og ev. kommentarer:

Gevinstansvarlig(e) virksomhet(er): Ikke identifisert

Hva er status på gevinstrealiseringsarbeidet i prosjektet/programmet?

Finnes det en prosjektbegrunnelse? Nei, er under arbeid

Er gevinster identifisert? Nei, er under arbeid

Finnes det en gevinstplan? Nei, er under arbeid

Pågår det gevinstrealiseringsaktiviteter? Nei, er under arbeid

Spesifiser gevinster:

Antatt gevinst: 
(Velg ett alternativ)

Ikke identifisert ennå

Antatt levetid for løsningen/leveransen: 10+ år

Beskriv antatte gevinster

Effektmål:
• For pasienter/pårørende: Korrekte grunndata med tilstrekkelig detaljeringsnivå gjør at informasjon 

kommer frem til riktig mottaker, dette bidrar til raskere og mer effektiv behandling av pasienten.
• For eksterne samarbeidspartnere (primærhelsetjenesten, utdanningsinstitusjoner, etc):  Korrekte 

grunndata med tilstrekkelig detaljeringsnivå gjør at informasjon kommer frem til riktig mottaker utenfor 
spesialisthelsetjenesten.

• For medarbeidere: Grunndata som gjenspeiler virksomheten på tilstrekkelig detaljeringsnivå, øker 
kvaliteten på informasjonsflyt, registrering i kvalitetsregistre og fordeling av utgifter og inntekter, og 
forenkler administrasjon og rapportering

• For sykehusledere:  God kvalitet på grunndata øker kvalitet på styringsinformasjon for virksomheten
• For nasjonale helsemyndigheter:  God kvalitet på grunndata øker kvalitet på styringsinformasjon 

gjennom innsamlede data i kvalitetsregistre

Gevinster og nyttebetraktninger:
• Økt pasientsikkerhet: Gode grunndata gir bedre informasjonsflyt mellom virksomheter, og bidrar til 

raskere og mer effektiv behandling av pasienten
• Tidsbesparelse (Verdiskapning): Gode grunndata som er tilpasset behovet i løsningene, reduserer 

behovet for manuelle kompenserende tiltak, og frigjør tid
• Bedre styringsinformasjon:  Gode grunndata øker kvaliteten i styringsinformasjon, som gir grunnlag for 

bedre styring



Avhengigheter Prosjekt-/programnavn: Felles anvendelse av grunndata i sentrale register

Avhengighet Kategori avhengighet Kritikalitet Frist Status

Beskriv hvilke prosjektleveranser som er avhengig av hva på følgende form:
«Prosjektet/programmet er avhengig av  <leveranse> fra <prosjekt/linje> 
for å < … >»

NB! Forutsetninger som må oppfylles for å kunne realisere gevinstene skal 
være beskrevet på forrige side og ikke angis som avhengigheter. 

1. Tjenester og 
applikasjoner 

2. Personvern og 
informasjons-
sikkerhet 

3. Standarder, 
kodeverk og 
terminologi

4. Infrastruktur og 
felleskomponenter

5. Regelverksendringer

Høy: Prosjektet 
kommer ikke videre

Middels: Kan 
håndteres av 
prosjektet med ekstra 
kostnad 

Lav: Håndteres av 
prosjektet 

Når må 
avhengighet være 

oppfylt?

Grønn: 
Oppfyllelse avtalt 
og under kontroll

Gul: Avtale om 
oppfyllelse ikke på 
plass eller usikker

Rød: Uklart hvem 
som skal oppfylle 
avhengighet eller 
når det kan skje

Prosjektet er avhengig av at Direktoratet for e-helse, som er eier av 
grunndataene, utvikler tjenestene slik at de dekker behovene til 
spesialisthelsetjenesten.

4 Høy Ikke fastsatt ennå Gul

Terminologi i Helseplattformen 4 Høy Ikke fastsatt ennå Gul

Beskriv konsekvenser av manglende oppfyllelse av avhengigheter

Prosjektet er under opprigging og ikke startet ennå.



Referansearkitektur interregionalt 
tjenestelag for integrasjon



Formål/overordnet mål for prosjektet/programmet:

Utarbeide og anbefale referansearkitektur og styringsstruktur for et interregionalt 
tjenestelag for datautveksling på tvers av regioner og eksterne aktører. Anbefale 
realiseringsplan for en slik interregional tjeneste.

ID Nasjonal e-helseportefølje: --- Ny prosjektkandidat ----

Ansvarlig virksomhet: Nasjonal IKT HF

Prosjekteier: navn ikke identifisert

Prosjektleder: Ikke besatt

Prosjekt-/programinformasjon

Viktigste resultater/leveranser i hele prosjektperioden: Planlagt 
levert

Konseptbeskrivelse som gir  rammebetingelser for et framtidig 
interregionalt tjenestelag

TBD

Kartlegge nå-situasjon for integrasjonstjenester innen 
spesialisthelsetjenesten. Kartlegge og hensynta nasjonale 
initiativ som adresserer integrasjon

TBD

Utarbeide og anbefale en referansearkitektur for et 
interregionalt tjenestelag innen spesialisthelsetjenesten

TBD

Forslag til implementering av konsept (input til 
planleggingsfasen), styringsmodell for interregional drift, 
forvaltning og videreutvikling av etablert tjeneste

TBD

Finansieringskilder 2018 2019

Nasjonal IKT HF TBD TBD

De fire helseregionene TBD TBD

Sum finansiering: <## mill.> <## mill.>

Eventuelle kommentarer:

Ikke estimert ennå. Antatte kostnader for konseptfasen er 1,3 mill kr. Ressurser 
fra spesialisthelsetjenesten kommer i tillegg.

Prosjekt-/programnavn: Referansearkitektur tjenestelag integrasjon

Styres prosjektet/programmet iht. Difi sin prosjektveiviser? Ja

Har prosjektet/programmet leveranser som er i ulike faser? Nei

Hvilken fase er prosjektet/programmet i per dato? 
(Hvis flere faser, angi hvor hovedtyngden av leveranser nå er)

Når er fasen 
planlagt fullført

Ide TBD

Hva er prosjektet/programmets sluttdato (hvis fastsatt)? TBD

Styres prosjektet/programmet iht. planer som revideres årlig? Ja

Eventuelle kommentarer:

Prosjektet er under opprigging og ikke startet ennå. Er prioritert i gjeldende 
masterplan for felles prosjekter i spesialisthelsetjenesten.

Antatt totalkostnad for prosjektet/programmet: TBD

Antatt årlige forvaltningskostnader etter avslutning: TBD

Eventuelle kommentarer:

Prosjektkandidaten er prioritert i masterplanen for Nasjonal IKT og er under 
opprigging. Antagelser om kostnader, omfang, innretning, med mere vil 
utarbeides som en del av beslutningsunderlaget for oppstart.

I hvilken grad understøtter prosjektet/programmet de ulike strategiske 
satsingsområdene (Høy, Middels, Lav eller blank)?

1. Digitalisering av arbeidsprosesser Lav

2. Bedre sammenheng i pasientforløp Lav

3. Bedre bruk av helsedata

4. Helsehjelp på nye måter

5. Felles grunnmur for digitale tjenester Høy

6. Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring

Hvilket strategisk satsingsområde har prosjektet/programmet sterkest 
tilknytning til?

Velg ett av satsingsområdene i listen ovenfor 5

Eventuell annen strategisk tilknytning/kommentarer:



Gevinster, status, risiko og forutsetninger Prosjekt-/programnavn: Referansearkitektur tjenestelag integrasjon

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

Årsak til gul eller rød status:

Prosjektet er under opprigging og ikke startet ennå.

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

Angi de viktigste risikoområdene, samt planlagte og iverksatte tiltak:

Prosjektet er under opprigging og ikke startet ennå.

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

Spesialisthelsetjenesten, Direktoratet for e-helse, Norsk helsenett

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

Hvilken kritikalitet har 
forutsetningen?

Når må 
den være 
oppfylt?

Andre prosjekter må gjennomføres

EPJ-utvikling, fastleger

EPJ-utvikling, kommune

EPJ-utvikling, spesialist

Organisasjonsutvikling, spesialist

Spesifiser hvilke andre prosjekter som må gjennomføres og ev. kommentarer:

Gevinstansvarlig(e) virksomhet(er): Ikke identifisert

Hva er status på gevinstrealiseringsarbeidet i prosjektet/programmet?

Finnes det en prosjektbegrunnelse? Nei, er under arbeid

Er gevinster identifisert? Nei, er under arbeid

Finnes det en gevinstplan? Nei, er under arbeid

Pågår det gevinstrealiseringsaktiviteter? Nei, er under arbeid

Spesifiser gevinster:

Antatt gevinst: 
(Velg ett alternativ)

Ikke identifisert ennå

Antatt levetid for løsningen/leveransen: 10+ år

Beskriv antatte gevinster

Effektmål:
• Konseptbeskrivelsen vil bidra til økt treffbarhet for  prosjekters valg av integrasjonsmetode og 

understøtte økt behov for informasjonsutveksling i helsesektoren

Gevinster og nyttebetraktninger:
• Et felles tjenestelag vil sikre at tjenester som etableres i ett prosjekt  kan gjenbrukes (redusert 

kostnad) og gir konsistent oppførsel (økt kvalitet).
• Pågående prosjekter som kan ha nytteverdi av referansearkitekturen ; helsenorge.no, 

Velferdsteknologiprogrammet, Anskaffelse ny AMK-løsning, E-meistring, 

Viktige forutsetninger, avhengigheter og risikoer:
• Tett samarbeid med Direktoratet for e-helse, Norsk Helsenett og andre relevante eksterne 

aktører



Avhengigheter Prosjekt-/programnavn: Referansearkitektur tjenestelag integrasjon

Avhengighet Kategori avhengighet Kritikalitet Frist Status

Beskriv hvilke prosjektleveranser som er avhengig av hva på følgende form:
«Prosjektet/programmet er avhengig av  <leveranse> fra <prosjekt/linje> 
for å < … >»

NB! Forutsetninger som må oppfylles for å kunne realisere gevinstene skal 
være beskrevet på forrige side og ikke angis som avhengigheter. 

1. Tjenester og 
applikasjoner 

2. Personvern og 
informasjons-
sikkerhet 

3. Standarder, 
kodeverk og 
terminologi

4. Infrastruktur og 
felleskomponenter

5. Regelverksendringer

Høy: Prosjektet 
kommer ikke videre

Middels: Kan 
håndteres av 
prosjektet med ekstra 
kostnad 

Lav: Håndteres av 
prosjektet 

Når må 
avhengighet være 

oppfylt?

Grønn: 
Oppfyllelse avtalt 
og under kontroll

Gul: Avtale om 
oppfyllelse ikke på 
plass eller usikker

Rød: Uklart hvem 
som skal oppfylle 
avhengighet eller 
når det kan skje

Tett samarbeid med Direktoratet for e-helse, Norsk Helsenett og andre 
relevante eksterne aktører

1 Middels Ikke fastsatt ennå Gul

Beskriv konsekvenser av manglende oppfyllelse av avhengigheter

Prosjektet er under opprigging og ikke startet ennå.



Antibiotikastyring –
indikasjonsbasert 

beslutningsstøtte og rapportering



Formål/overordnet mål for prosjektet/programmet:

Det overordnede målet med prosjektet er å forbedre pasientbehandlingen gjennom riktig 
bruk av antibiotika i spesialisthelsetjenesten. Dette oppnås ved å etablere 
beslutningsstøtte i kurveløsningene basert på Helsedirektoratets retningslinjer for bruk av 
antibiotika, samt etablere et standardisert underlag for tilhørende styring og rapportering.

ID Nasjonal e-helseportefølje: --- Ny prosjektkandidat ----

Ansvarlig virksomhet: Nasjonal IKT

Prosjekteier: navn ikke identifisert

Prosjektleder: Ikke besatt

Prosjekt-/programinformasjon

Viktigste resultater/leveranser i hele prosjektperioden: Planlagt 
levert

Forslag til  felles kodeverk for arbeidsdiagnoser/tentativ diagnose, 
med infeksjonsdiagnoser som «case» fra virkeligheten

Ikke planlagt

Analyse og forslag til hvordan en nasjonal standard for  
beslutningsstøtte i Kurve/EPJ kan etableres

Ikke planlagt

Analyse og forslag til hvordan en nasjonal standard for 
rapportering av data for legemiddelbruk kan etableres

Ikke planlagt

Finansieringskilder 2018 2019

Nasjonal IKT 0.4 mill

Sum finansiering: 0.4 mill

Eventuelle kommentarer:

Kostnadsestimatet er for konseptfasen og finansierer prosjektledelse. Det er i tillegg 
estimert med 0.6 årsverk fra helseregionene

Prosjekt-/programnavn: Antibiotikastyring - diagnosebasert beslutningsstøtte 
og rapportering

Styres prosjektet/programmet iht. Difi sin prosjektveiviser? Ja

Har prosjektet/programmet leveranser som er i ulike faser? Nei

Hvilken fase er prosjektet/programmet i per dato? 
(Hvis flere faser, angi hvor hovedtyngden av leveranser nå er)

Når er fasen 
planlagt fullført

Idefase nå TBD

Hva er prosjektet/programmets sluttdato (hvis fastsatt)? I/T

Styres prosjektet/programmet iht. planer som revideres årlig? Nei

Eventuelle kommentarer:

Er prioritert i gjeldende masterplan for felles prosjekter i spesialisthelsetjenesten

Antatt totalkostnad for prosjektet/programmet: 0,4 mill

Antatt årlige forvaltningskostnader etter avslutning: I/T

Eventuelle kommentarer:

Kostnadsestimatet er for konseptfasen og finansierer prosjektledelse. Det er i 
tillegg estimert med 0.6 årsverk fra helseregionene

I hvilken grad understøtter prosjektet/programmet de ulike strategiske 
satsingsområdene (Høy, Middels, Lav eller blank)?

1. Digitalisering av arbeidsprosesser Høy

2. Bedre sammenheng i pasientforløp

3. Bedre bruk av helsedata Middels

4. Helsehjelp på nye måter

5. Felles grunnmur for digitale tjenester

6. Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring

Hvilket strategisk satsingsområde har prosjektet/programmet sterkest 
tilknytning til?

Velg ett av satsingsområdene i listen ovenfor 1

Eventuell annen strategisk tilknytning/kommentarer:

Oppnå mål i Nasjonal handlingsplan mot antibiotikaresistens, Legemiddelmeldingen, En 
innbygger – en journal



Gevinster, status, risiko og forutsetninger Prosjekt-/programnavn: Antibiotikastyring - diagnosebasert beslutningsstøtte 
og rapportering

Overordnet status for prosjekt/program: Grønn

Årsak til gul eller rød status:

Risiko i prosjekt/program: Grønn

Angi de viktigste risikoområdene, samt planlagte og iverksatte tiltak:

Gjennomføringsusikkerhet
- Mange aktører som er avhengige av hverandre
- Ulike teknologiske løsninger i HFene samt hos mottakere av rapporter
- Store datamengder
- Tilgjengeliggjøring av prosjektressurser fra regionene

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

Klinisk personell (leger, merkantilt personell og sykepleiere)

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

Hvilken kritikalitet har 
forutsetningen?

Når må 
den være 
oppfylt?

Andre prosjekter må gjennomføres Høy I/T

EPJ-utvikling, fastleger

EPJ-utvikling, kommune

EPJ-utvikling, spesialist Høy I/T

Organisasjonsutvikling, spesialist

Organisasjonsutvikling, kommune

Rutineendringer hos fastlegene

Spesifiser hvilke andre prosjekter som må gjennomføres og ev. kommentarer:

Elektronisk kurve må være implementert. 
Diagnosebasert beslutningsstøtte, basert på nasjonale retningslinjer for 
antibiotikabruk, må være integrert i elektronisk kurve for effektive 
arbeidsprosesser
Rapporter over forskrevne antibiotika, med diagnose, må være tilgjengelig i 
standardisert, nasjonalt format. 

Gevinstansvarlig(e) virksomhet(er): Vil være alle ibruktagende HF

Hva er status på gevinstrealiseringsarbeidet i prosjektet/programmet?

Finnes det en prosjektbegrunnelse? Nei

Er gevinster identifisert? Ja, overordnet

Finnes det en gevinstplan? Nei

Pågår det gevinstrealiseringsaktiviteter? Nei

Spesifiser gevinster:

Antatt gevinst: 
(Velg ett alternativ)

Ikke kvantifisert. Leveranse i 
senere prosjektfase

Antatt levetid for løsningen/leveransen: I/T

Beskriv antatte gevinster

• Vi begrenser utviklingen av antibiotikaresistens slik at vi fortsatt har mulighet 
til å behandle alvorlige infeksjoner

• Økt pasientsikkerhet
• Redusert liggetid
• Tidsbesparelse for leger, sykepleiere og merkantilt personell
• Komplett og korrekt rapportering til styringsformål, kvalitetsarbeid og 

forskning



Avhengigheter Prosjekt-/programnavn: Antibiotikastyring - diagnosebasert beslutningsstøtte 
og rapportering

Avhengighet Kategori avhengighet Kritikalitet Frist Status

Beskriv hvilke prosjektleveranser som er avhengig av hva på følgende form:
«Prosjektet/programmet er avhengig av  <leveranse> fra <prosjekt/linje> 
for å < … >»

NB! Forutsetninger som må oppfylles for å kunne realisere gevinstene skal 
være beskrevet på forrige side og ikke angis som avhengigheter. 

1. Tjenester og 
applikasjoner 

2. Personvern og 
informasjons-
sikkerhet 

3. Standarder, 
kodeverk og 
terminologi

4. Infrastruktur og 
felleskomponenter

5. Regelverksendringer

Høy: Prosjektet 
kommer ikke videre

Middels: Kan 
håndteres av 
prosjektet med ekstra 
kostnad 

Lav: Håndteres av 
prosjektet 

Når må 
avhengighet være 

oppfylt?

Grønn: 
Oppfyllelse avtalt 
og under kontroll

Gul: Avtale om 
oppfyllelse ikke på 
plass eller usikker

Rød: Uklart hvem 
som skal oppfylle 
avhengighet eller 
når det kan skje

Beskriv konsekvenser av manglende oppfyllelse av avhengigheter

Må avklares nærmere som del av konsept- og planfase. Se for øvrig tabell relatert til forutsetninger på forrige side.



Prosjektkandidat
Forenklet innrapportering til 

helseregistre



Formål/overordnet mål for prosjektet/programmet:

Formålet er å utrede hvordan innrapportering til helseregistre, herunder 
medisinske kvalitetsregistre, kan forenkles for å redusere rapporteringspresset for 
helsepersonell.  Utredningen vil være basert på å studere to kvalitetsregistre som 
har igangsatt aktiviteter for å oppnå automatisert datafangst fra pasientjournal. 

ID Nasjonal e-helseportefølje: --- Ny prosjektkandidat ----

Ansvarlig virksomhet: Nasjonal IKT HF

Prosjekteier: navn ikke identifisert

Prosjektleder: Ikke besatt

Prosjekt-/programinformasjon

Viktigste resultater/leveranser i hele prosjektperioden: Planlagt 
levert

Identifiserte informasjonsvariabler som i dag registreres særskilt i 
medisinske kvalitetsregistre, som kan registreres som en del av 
ordinær arbeidsprosess

2018

Forslag til endrede arbeidsprosesser og endrede spørsmål ved 
innregistrering for å unngå dobbeltregistrering av samme 
informasjon

2018

Forslag til styringsmodell og –prinsipper
• Metode for nye, fremtidige registre som sikrer at nye 

prosjekter ikke innfører nye, overlappende variable
• Metode for rydding/sanering av eksisterende informasjon

2018

Forslag til målbilder og veikart 2018

Finansieringskilder 2018 2019

Nasjonal IKT HF 0,5 mill

Sum finansiering: 0,5 mill

Eventuelle kommentarer:

Kostnadene dekker konseptfase. Ressurser fra spesialisthelsetjenesten kommer i 
tillegg.

Prosjekt-/programnavn: Forenklet innrapportering til helseregistre

Styres prosjektet/programmet iht. Difi sin prosjektveiviser? Ja

Har prosjektet/programmet leveranser som er i ulike faser? Ja

Hvilken fase er prosjektet/programmet i per dato? 
(Hvis flere faser, angi hvor hovedtyngden av leveranser nå er)

Når er fasen 
planlagt fullført

Idefase nå, oppstart konseptfase estimert 6.2018 2018

Hva er prosjektet/programmets sluttdato (hvis fastsatt)?

Styres prosjektet/programmet iht. planer som revideres årlig? Ja

Eventuelle kommentarer:

Antatt totalkostnad for prosjektet/programmet: 0,5 mill.

Antatt årlige forvaltningskostnader etter avslutning:

Eventuelle kommentarer:

Prosjektet er ikke startet. Det er vanskelig å anslå en totalkostnad som inkluderer 
gjennomføring. Det er derfor angitt kostanden bare for konseptfasen.

I hvilken grad understøtter prosjektet/programmet de ulike strategiske 
satsingsområdene (Høy, Middels, Lav eller blank)?

1. Digitalisering av arbeidsprosesser Høy

2. Bedre sammenheng i pasientforløp

3. Bedre bruk av helsedata Høy

4. Helsehjelp på nye måter

5. Felles grunnmur for digitale tjenester

6. Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring

Hvilket strategisk satsingsområde har prosjektet/programmet sterkest 
tilknytning til?

Velg ett av satsingsområdene i listen ovenfor 1

Eventuell annen strategisk tilknytning/kommentarer:

Meld.St. 27 (2016-2017) «Digital agenda for Norge»



Gevinster, status, risiko og forutsetninger Prosjekt-/programnavn: Forenklet innrapportering til helseregistre

Overordnet status for prosjekt/program: N/A

Årsak til gul eller rød status:

Prosjektet er ikke startet.

Risiko i prosjekt/program: Gul

Angi de viktigste risikoområdene, samt planlagte og iverksatte tiltak:

Gjennomføringsrisikoen i konseptfasen er generelt lav, men det er risiko knyttet 
til at aktiviteter i utvalgte helseregistre blir iverksatt.

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

Klinisk personell i helseregionene

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

Hvilken kritikalitet har 
forutsetningen?

Når må 
den være 
oppfylt?

Andre prosjekter må gjennomføres

EPJ-utvikling, fastleger

EPJ-utvikling, kommune

EPJ-utvikling, spesialist

Organisasjonsutvikling, spesialist

Organisasjonsutvikling, kommune

Rutineendringer hos fastlegene

Spesifiser hvilke andre prosjekter som må gjennomføres og ev. kommentarer:

Gevinstansvarlig(e) virksomhet(er): Helseregionene

Hva er status på gevinstrealiseringsarbeidet i prosjektet/programmet?

Finnes det en prosjektbegrunnelse? Nei

Er gevinster identifisert? Ja

Finnes det en gevinstplan? Nei

Pågår det gevinstrealiseringsaktiviteter? Nei

Spesifiser gevinster:

Antatt gevinst: 
(Velg ett alternativ)

Leveranser til andre prosjekter

Antatt levetid for løsningen/leveransen: 10-15 år

Beskriv antatte gevinster

Kvantitative:
Frigjort tid som følge av bortfall av dobbeltregistrering
Reduserte kostnader på IKT-forvaltning
Reduserte tid/kost til forvaltning av kvalitetsregistrene

Kvalitative:
Økt datakvalitet og større dekningsgrad i kvalitetsregistrene
Bedre pasientbehandling
Bedre miljø for klinisk arbeid



Avhengigheter Prosjekt-/programnavn: Forenklet innrapportering til helseregistre

Avhengighet Kategori avhengighet Kritikalitet Frist Status

Beskriv hvilke prosjektleveranser som er avhengig av hva på følgende form:
«Prosjektet/programmet er avhengig av  <leveranse> fra <prosjekt/linje> 
for å < … >»

NB! Forutsetninger som må oppfylles for å kunne realisere gevinstene skal 
være beskrevet på forrige side og ikke angis som avhengigheter. 

1. Tjenester og 
applikasjoner 

2. Personvern og 
informasjons-
sikkerhet 

3. Standarder, 
kodeverk og 
terminologi

4. Infrastruktur og 
felleskomponenter

5. Regelverksendringer

Høy: Prosjektet 
kommer ikke videre

Middels: Kan 
håndteres av 
prosjektet med ekstra 
kostnad 

Lav: Håndteres av 
prosjektet 

Når må 
avhengighet være 

oppfylt?

Grønn: 
Oppfyllelse avtalt 
og under kontroll

Gul: Avtale om 
oppfyllelse ikke på 
plass eller usikker

Rød: Uklart hvem 
som skal oppfylle 
avhengighet eller 
når det kan skje

Avhengighet til igangsatte aktiviteter som omhandler automatisert 
datafangst fra pasientjournal for de to utvalgte helseregistrene Norsk 
kvalitetsregister for ryggkirurgi og Gastronet .

3 Middels Gul

Beskriv konsekvenser av manglende oppfyllelse av avhengigheter

Konsekvensen er at konseptfasen kjøres uten reelle «case» fra virkeligheten.



Helse Midt-Norge RHF



Helseplattformen

Prosjekt-/programinformasjon 
til nasjonal e-helseportefølje

Revidert per februar 2018



Formål/overordnet mål for prosjektet/programmet:

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

ID Nasjonal e-helseportefølje: 111

Ansvarlig virksomhet: Helse Midt-Norge RHF

Prosjekteier: Helse Midt-Norge RHF 

Prosjektleder: Torbjørg Vanvik

Prosjekt-/programinformasjon

Viktigste resultater/leveranser i hele prosjektperioden: Planlagt 
levert

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

Q1 2019

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

Finansieringskilder 2018 2019

Helse Midt-Norge RHF <X> <X>

Sum finansiering: <X> <X>

Eventuelle kommentarer:

Prosjekt-/programnavn: Helseplattformen

Styres prosjektet/programmet iht. Difi sin prosjektveiviser? Ja

Har prosjektet/programmet leveranser som er i ulike faser? Ja

Hvilken fase er prosjektet/programmet i per dato? 
(Hvis flere faser, angi hvor hovedtyngden av leveranser nå er)

Når er fasen 
planlagt fullført

Gjennomføring

Hva er prosjektet/programmets sluttdato (hvis fastsatt)?

Styres prosjektet/programmet iht. planer som revideres årlig?

Eventuelle kommentarer:

Antatt totalkostnad for prosjektet/programmet: <X>

Antatt årlige forvaltningskostnader etter avslutning: <X>

Eventuelle kommentarer:

I hvilken grad understøtter prosjektet/programmet de ulike strategiske 
satsingsområdene (Høy, Middels, Lav eller blank)?

1. Digitalisering av arbeidsprosesser Høy

2. Bedre sammenheng i pasientforløp Høy

3. Bedre bruk av helsedata Høy

4. Helsehjelp på nye måter Høy

5. Felles grunnmur for digitale tjenester Høy

6. Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring Middels

Hvilket strategisk satsingsområde har prosjektet/programmet sterkest 
tilknytning til?

Velg ett av satsingsområdene i listen ovenfor <1 – 6>

Eventuell annen strategisk tilknytning/kommentarer:



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

Overordnet status for prosjekt/program: Grønn

Årsak til gul eller rød status:

Risiko i prosjekt/program: Grønn/Gul

Angi de viktigste risikoområdene, samt planlagte og iverksatte tiltak:

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

1) Nødvendige avklaringer rundt drift og forvaltning, herunder konseptvalg for 
teknisk driftsplattform samt organisering og ivaretagelse av forvaltning av en 
felles løsning. 
2) Videre arbeid med oppstart av innføringsaktiviteter spesifikt ovenfor HF og 
Trondheim kommune.

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

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

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

Hvilken kritikalitet har 
forutsetningen?

Når må 
den være 
oppfylt?

Andre prosjekter må gjennomføres Middels <år>

EPJ-utvikling, fastleger Høy <år>

EPJ-utvikling, kommune Høy <år>

EPJ-utvikling, spesialist Høy <år>

Organisasjonsutvikling, spesialist Høy <år>

Organisasjonsutvikling, kommune Høy <år>

Rutineendringer hos fastlegene Høy <år>

Spesifiser hvilke andre prosjekter som må gjennomføres og ev. kommentarer:

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

Gevinstansvarlig(e) virksomhet(er): Linjeorganisasjoner

Hva er status på gevinstrealiseringsarbeidet i prosjektet/programmet?

Finnes det en prosjektbegrunnelse? Ja

Er gevinster identifisert? Ja

Finnes det en gevinstplan? Under utvikling

Pågår det gevinstrealiseringsaktiviteter? Ja, men i liten grad

Spesifiser gevinster:

Antatt gevinst: 
(Velg ett alternativ)

Gevinstplanlegging pågår. 

Antatt levetid for løsningen/leveransen: Ikke definert

Beskriv antatte gevinster



Avhengigheter Prosjekt-/programnavn: Helseplattformen

Avhengighet Kategori avhengighet Kritikalitet Frist Status

Beskriv hvilke prosjektleveranser som er avhengig av hva på følgende form:
«Prosjektet/programmet er avhengig av  <leveranse> fra <prosjekt/linje> 
for å < … >»

NB! Forutsetninger som må oppfylles for å kunne realisere gevinstene skal 
være beskrevet på forrige side og ikke angis som avhengigheter. 

1. Tjenester og 
applikasjoner 

2. Personvern og 
informasjons-
sikkerhet 

3. Standarder, 
kodeverk og 
terminologi

4. Infrastruktur og 
felleskomponenter

5. Regelverksendringer

Høy: Prosjektet 
kommer ikke videre

Middels: Kan 
håndteres av 
prosjektet med ekstra 
kostnad 

Lav: Håndteres av 
prosjektet 

Når må 
avhengighet være 

oppfylt?

Grønn: 
Oppfyllelse avtalt 
og under kontroll

Gul: Avtale om 
oppfyllelse ikke på 
plass eller usikker

Rød: Uklart hvem 
som skal oppfylle 
avhengighet eller 
når det kan skje

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

Følgende antas å være viktig: 
• GDPR og informasjonssikkerhet – endelig fortolkning av dette er av stor 

betydning både i forhold til håndtering av personvern, felles 
databehandleransvar og andre forhold.

• PKT – Avklaringer rundt kodeverk er viktig, spesielt SNOMED CT sin rolle. 
• Flere av felleskomponentene i FIA -programmet er det viktig å ha på 

plass, hvor viktig er uavklart. 
• Regelverksendringer er foreløpig ikke grundig vurdert med unntak av 

behovet for felles databehandleransvar

2 Høy 1.1.2020 Grønn

3 Høy 1.5.2018 Gul

4 Middels 1.10.2018 Grønn

5 Lav 1.1.2019 Grønn

Beskriv konsekvenser av manglende oppfyllelse av avhengigheter

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



Innføring av digital patologi

Prosjekt-/programinformasjon 
til nasjonal e-helseportefølje

Revidert per desember 2017



Formål/overordnet mål for prosjektet/programmet:

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

Prosjektet kjøres i parallell med nasjonalt prosjekt for Digital patologi.

ID Nasjonal e-helseportefølje 118

Ansvarlig virksomhet Helse Midt-Norge

Prosjekteier: Harald Aarset

Prosjektleder: Jon Gausdal

Prosjekt-/programinformasjon

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

Digitalisering av arbeidsprosesser Høy

Bedre sammenheng i pasientforløp Middels

Bedre bruk av helsedata Middels

Helsehjelp på nye måter Lav

Felles grunnmur for digitale tjenester Middels

Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring Middels

Eventuell annen strategisk tilknytning/kommentarer:

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

levert

Anskaffelse av scannere Flere
omganger

Anskaffelse og innføring av DPS Q3-4.18

Sammenslåing av Sympathy LIMS til en regional installasjon. Q4.18 –
Q1.19

Innføre digitale analyseverktøy og optimalisere arbeidsprosesser Q3-4.19

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

Q3-4.19

Prosjektets/programmets antatte sluttdato 12.19

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

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

Gjennomføring 07.19

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

Prosjektet/programmet har flere leveranser som er i ulike faser 

Det er et utredningsprosjekt

Det benyttes en annen prosjektmetodikk

Eventuelle kommentarer:

Finansieringskilder i 2018 Beløp

Helse Midt-Norge 7,4 mill.

Patologilaboratoriene (scanner) 2,5 mill.

Sum finansiering 9,9 mill.

Eventuelle kommentarer:

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

Prosjekt-/programnavn: Innføring av digital patologi

Hvordan styres prosjektet/programmet? Sett kun ett kryss

Leveransenes omfang og kvalitet er viktigst X

Prosjektet har en absolutt leveringsdato

Prosjektet har en fast budsjettramme 

Eventuelle kommentarer:



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

Er gevinstansvarlig identifisert? Ja

Hvis ja, hvem er ansvarlig for gevinstrealisering?

Gevinstansvarlig virksomhet Avd.ledere patologilab

Gevinstansvarlig Prosjekteier

Hva er status på gevinstrealiseringsarbeidet i prosjektet?

Finnes det en prosjektbegrunnelse? Ja

Er gevinster identifisert? Ja

Finnes det en gevinstplan? Ja

Pågår det gevinstrealiseringsaktiviteter? Ja

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

Nytte for innbygger ved bedre involvering/tidsbesparelse

Økt kvalitet i helse- og omsorgstjenesten Middels

Effektivitet i helse- og omsorgstjenesten Høy

Direkte kostnadsbesparelser (NB! Ikke fra tidsbesparelser) Middels

Redusert risiko/kompleksitet for andre prosjekter Middels

Eventuelle kommentarer/utdypning:

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

Overordnet status for prosjekt/program: Gul

Årsak til gul eller rød status:

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

Risiko i prosjekt/program: Rød

Angi de viktigste risikoområdene:

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

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

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

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

Hvor kritisk
er disse

Når må de være 
oppfylt

Andre prosjekter må gjennomføres

EPJ-utvikling, fastleger

EPJ-utvikling, kommune

EPJ-utvikling, spesialist *) Middels 12.18

Videre utvikling av legemiddelfeltet

Organisasjonsutvikling, spesialist Middels 06.19

Organisasjonsutvikling, kommune

Atferdsendringer hos fastlegene

Eventuelt andre forutsetninger eller kommentarer/utdypning:

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



Avhengigheter Prosjekt-/programnavn: Innføring av digital patologi

Avhengigheter

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

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

Kategori avhengighet
1. Tjenester og 

applikasjoner
2. Personvern og 

informasjons-
sikkerhet 

3. Standarder, 
kodeverk og 
terminologi

4. Infrastruktur og 
felleskomponenter

5. Regelverk

Kritikalitet
1. Høy: Prosjektet 

kommer ikke 
videre

2. Middels: Kan 
håndteres av 
prosjektet med 
ekstra kostnad 

3. Lav: Håndteres av 
prosjektet 

Når må 
avhengighet være 

oppfylt?

Status
Grønn: under 

kontroll
Gul: usikker

Rød: uavklart

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

4 Lav N/A Grønn

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

1, 2, 3, 4 Middels 06.18 Gul

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

3, 4, 5 Middels 01.19 Grønn

Eventuelle kommentarer/utdypning:

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



HMN LAB

Prosjekt-/programinformasjon 
til nasjonal e-helseportefølje

Revidert per februar 2018



Formål/overordnet mål for prosjektet/programmet:

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

ID Nasjonal e-helseportefølje: 119

Ansvarlig virksomhet: Helse Midt-Norge

Prosjekteier: Klinikkleder Gilda Opland

Prosjektleder: Hans Roar Sandberg

Prosjekt-/programinformasjon

Viktigste resultater/leveranser i hele prosjektperioden: Planlagt 
levert

Kontraktsinngåelse 04.18

Oppstart innføring 01.20

Innføring ferdig 11.20

Sluttført 02.21

Finansieringskilder 2018 2019

Helse Midt-Norge

Sum finansiering:

Eventuelle kommentarer:

Konfidensiell informasjon

Prosjekt-/programnavn: HMN LAB

Styres prosjektet/programmet iht. Difi sin prosjektveiviser? Ja

Har prosjektet/programmet leveranser som er i ulike faser? Ja

Hvilken fase er prosjektet/programmet i per dato? 
(Hvis flere faser, angi hvor hovedtyngden av leveranser nå er)

Når er fasen 
planlagt fullført

Gjennomføring – Planlegging med leverandør

Hva er prosjektet/programmets sluttdato (hvis fastsatt)? 02.21

Styres prosjektet/programmet iht. planer som revideres årlig? Ja

Eventuelle kommentarer:

Antatt totalkostnad for prosjektet/programmet: 310 mill.

Antatt årlige forvaltningskostnader etter avslutning: 36 mill.

Eventuelle kommentarer:

I hvilken grad understøtter prosjektet/programmet de ulike strategiske 
satsingsområdene (Høy, Middels, Lav eller blank)?

1. Digitalisering av arbeidsprosesser Høy

2. Bedre sammenheng i pasientforløp Middels

3. Bedre bruk av helsedata Middels

4. Helsehjelp på nye måter

5. Felles grunnmur for digitale tjenester Middels

6. Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring

Hvilket strategisk satsingsområde har prosjektet/programmet sterkest 
tilknytning til?

Velg ett av satsingsområdene i listen ovenfor 1

Eventuell annen strategisk tilknytning/kommentarer:



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

Overordnet status for prosjekt/program: Grønn

Årsak til gul eller rød status:

Risiko i prosjekt/program: Gul

Angi de viktigste risikoområdene, samt planlagte og iverksatte tiltak:

Konvertering, standardisering, integrasjoner, driftsetablering

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

Laboratorievirksomheten i HMN

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

Hvilken kritikalitet har 
forutsetningen?

Når må 
den være 
oppfylt?

Andre prosjekter må gjennomføres

EPJ-utvikling, fastleger

EPJ-utvikling, kommune

EPJ-utvikling, spesialist Middels

Organisasjonsutvikling, spesialist Høy

Organisasjonsutvikling, kommune

Rutineendringer hos fastlegene

Spesifiser hvilke andre prosjekter som må gjennomføres og ev. kommentarer:

Standardisering av arbeidsprosesser innen laboratorievirksomheten.

Gevinstansvarlig(e) virksomhet(er): HF

Hva er status på gevinstrealiseringsarbeidet i prosjektet/programmet?

Finnes det en prosjektbegrunnelse? Ja

Er gevinster identifisert? Ja

Finnes det en gevinstplan? Ja

Pågår det gevinstrealiseringsaktiviteter? Ja

Spesifiser gevinster:

Antatt gevinst: 
(Velg ett alternativ)

10 – 100 mill.

Antatt levetid for løsningen/leveransen: N/A

Beskriv antatte gevinster

3 av mange gevinster her:
• Raske svar ved økt bruk av automasjon og bedre arbeidsflyt
• Frigjøring av ressurser ved reduksjon av manuelle arbeidsrutiner
• Standardisert LIMS/hyllevare gir lavere vedlikehold-, utviklings- og 

endringskostnader



Avhengigheter Prosjekt-/programnavn: HMN LAB

Avhengighet Kategori avhengighet Kritikalitet Frist Status

Beskriv hvilke prosjektleveranser som er avhengig av hva på følgende form:
«Prosjektet/programmet er avhengig av  <leveranse> fra <prosjekt/linje> 
for å < … >»

NB! Forutsetninger som må oppfylles for å kunne realisere gevinstene skal 
være beskrevet på forrige side og ikke angis som avhengigheter. 

1. Tjenester og 
applikasjoner 

2. Personvern og 
informasjons-
sikkerhet 

3. Standarder, 
kodeverk og 
terminologi

4. Infrastruktur og 
felleskomponenter

5. Regelverksendringer

Høy: Prosjektet 
kommer ikke videre

Middels: Kan 
håndteres av 
prosjektet med ekstra 
kostnad 

Lav: Håndteres av 
prosjektet 

Når må 
avhengighet være 

oppfylt?

Grønn: 
Oppfyllelse avtalt 
og under kontroll

Gul: Avtale om 
oppfyllelse ikke på 
plass eller usikker

Rød: Uklart hvem 
som skal oppfylle 
avhengighet eller 
når det kan skje

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

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

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

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

Beskriv konsekvenser av manglende oppfyllelse av avhengigheter



Ny PKI-løsning

Prosjekt-/programinformasjon 
til nasjonal e-helseportefølje

Revidert per april 2018



Formål/overordnet mål for prosjektet/programmet:

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

ID Nasjonal e-helseportefølje: 132

Ansvarlig virksomhet: Helse Midt-Norge

Prosjekteier: Frode Opsahl

Prosjektleder: Geir Ove Rapp

Prosjekt-/programinformasjon

Viktigste resultater/leveranser i hele prosjektperioden: Planlagt 
levert

Avtale med tilbyder av PKI-løsning 12.18

Ferdig etablert PKI-løsning på nivå 4. 04.19

Oppdaterte sertifikater for bruk i HMN 12.19

Finansieringskilder 2018 2019

Helse Midt-Norge

Sum finansiering:

Eventuelle kommentarer:

Prosjekt-/programnavn: PKI Infrastrukturløsning

Styres prosjektet/programmet iht. Difi sin prosjektveiviser? Ja

Har prosjektet/programmet leveranser som er i ulike faser? Ja

Hvilken fase er prosjektet/programmet i per dato? 
(Hvis flere faser, angi hvor hovedtyngden av leveranser nå er)

Når er fasen 
planlagt fullført

Gjennomføring; anskaffelse, implementering, utrulling 12.18

Hva er prosjektet/programmets sluttdato (hvis fastsatt)? 12.20

Styres prosjektet/programmet iht. planer som revideres årlig? Ja

Eventuelle kommentarer:

Antatt totalkostnad for prosjektet/programmet:

Antatt årlige forvaltningskostnader etter avslutning:

Eventuelle kommentarer:

Prosjektet er inne i en offentlig anskaffelsesprosess. Totalkost er ikke kjent.

I hvilken grad understøtter prosjektet/programmet de ulike strategiske 
satsingsområdene (Høy, Middels, Lav eller blank)?

1. Digitalisering av arbeidsprosesser Middels

2. Bedre sammenheng i pasientforløp

3. Bedre bruk av helsedata

4. Helsehjelp på nye måter

5. Felles grunnmur for digitale tjenester Høy

6. Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring

Hvilket strategisk satsingsområde har prosjektet/programmet sterkest 
tilknytning til?

Velg ett av satsingsområdene i listen ovenfor 5

Eventuell annen strategisk tilknytning/kommentarer:

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



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

Overordnet status for prosjekt/program: Grønn

Årsak til gul eller rød status:

Risiko i prosjekt/program: Gul

Angi de viktigste risikoområdene, samt planlagte og iverksatte tiltak:

Omfang logistikk utrulling er ikke kjent. 
Tiltak: starte planlegging av utrulling og involvere helseforetakene i dette.

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

Alle ansatte er Helse Midt-Norge blir berørt

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

Hvilken kritikalitet har 
forutsetningen?

Når må 
den være 
oppfylt?

Andre prosjekter må gjennomføres

EPJ-utvikling, fastleger

EPJ-utvikling, kommune

EPJ-utvikling, spesialist Middels <år>

Organisasjonsutvikling, spesialist

Organisasjonsutvikling, kommune

Rutineendringer hos fastlegene

Spesifiser hvilke andre prosjekter som må gjennomføres og ev. kommentarer:

En av hovedgevinstene er å tilgjengeliggjøre Helseplattformen på en god og trygg 
måte på Helse Midt-Norges klienter. Da forutsettes det at Helseplattformen blir 
etablert.

Gevinstansvarlig(e) virksomhet(er): Ikke identifisert

Hva er status på gevinstrealiseringsarbeidet i prosjektet/programmet?

Finnes det en prosjektbegrunnelse? Ja

Er gevinster identifisert? Ja

Finnes det en gevinstplan? Ja

Pågår det gevinstrealiseringsaktiviteter? Nei

Spesifiser gevinster:

Antatt gevinst: 
(Velg ett alternativ)

Ikke kvantifiserbare gevinster

Antatt levetid for løsningen/leveransen: 2030

Beskriv antatte gevinster

Identifiserte gevinster:
• Helseplattformen er tilgjengelig for HMNs klienter
• Helse Midt-Norge har en oppdatert sertifikatløsning klassifisert med 

sikkerhetsnivå 4



Avhengigheter Prosjekt-/programnavn: PKI Infrastrukturløsning

Avhengighet Kategori avhengighet Kritikalitet Frist Status

Beskriv hvilke prosjektleveranser som er avhengig av hva på følgende form:
«Prosjektet/programmet er avhengig av  <leveranse> fra <prosjekt/linje> 
for å < … >»

NB! Forutsetninger som må oppfylles for å kunne realisere gevinstene skal 
være beskrevet på forrige side og ikke angis som avhengigheter. 

1. Tjenester og 
applikasjoner 

2. Personvern og 
informasjons-
sikkerhet 

3. Standarder, 
kodeverk og 
terminologi

4. Infrastruktur og 
felleskomponenter

5. Regelverksendringer

Høy: Prosjektet 
kommer ikke videre

Middels: Kan 
håndteres av 
prosjektet med ekstra 
kostnad 

Lav: Håndteres av 
prosjektet 

Når må 
avhengighet være 

oppfylt?

Grønn: 
Oppfyllelse avtalt 
og under kontroll

Gul: Avtale om 
oppfyllelse ikke på 
plass eller usikker

Rød: Uklart hvem 
som skal oppfylle 
avhengighet eller 
når det kan skje

Prosjektet er avhengig av at grensesnitt mot Helseplattformen avklares for å 
kunne realisere en løsning som muliggjør de beskrevne mål

4 Middels 10.18 Gul

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

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

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

Beskriv konsekvenser av manglende oppfyllelse av avhengigheter

Dersom avhengighet ikke er på plass, vil det kunne medføre endring av løsning etter implementering for å tilpasse avhengighet.



Helse Sør-Øst RHF



Regionalt laboratoriedatasystem

Prosjekt-/programinformasjon 
til nasjonal e-helseportefølje

Revidert per februar 2018



Formål/overordnet mål for prosjektet/programmet:

Prosjektets formål er å bidra til bedre pasientsikkerhet og kvalitet i 
pasientbehandlingen i Helse Sør-Øst gjennom å standardisere arbeidsprosesser, 
kodeverk og funksjonalitet, inkl. rekvirerings- og svarprosessene innenfor 
laboratorieområdet for å understøtte helhetlige pasientforløp. Dette skal gjøres 
ved å innføre et felles system for laboratoriefagene i regionen.

ID Nasjonal e-helseportefølje: <id>

Ansvarlig virksomhet: Helse Sør-Øst RHF

Prosjekteier: Eli Stokke Rondeel

Prosjektleder: Arnstein Hodne

Prosjekt-/programinformasjon

Viktigste resultater/leveranser i hele prosjektperioden: Planlagt 
levert

Regional løsning for LVMS patologi på OUS, Ahus, SiV, SØ 06.19

Regional løsning for LVMS patologi på VV, SS, ST, SI 12.19

<mm.åå>

<mm.åå>

<mm.åå>

Finansieringskilder 2018 2019

Helse Sør-Øst RHF 71 mill. 51 mill.

Sum finansiering: 71 mill. 51 mill.

Eventuelle kommentarer:

Prosjekt-/programnavn: Regionalt laboratoriedatasystem

Styres prosjektet/programmet iht. Difi sin prosjektveiviser? Ja

Har prosjektet/programmet leveranser som er i ulike faser? Ja

Hvilken fase er prosjektet/programmet i per dato? 
(Hvis flere faser, angi hvor hovedtyngden av leveranser nå er)

Når er fasen 
planlagt fullført

Gjennomføring 12.19

Hva er prosjektet/programmets sluttdato (hvis fastsatt)? 12.24

Styres prosjektet/programmet iht. planer som revideres årlig? Ja

Eventuelle kommentarer:

Videre gjennomføring etter 12.19 er ikke besluttet, og må til styrebehandling før 
det kan gjennomføres (jf. styresak 42-2017).

Antatt totalkostnad for prosjektet/programmet: 239 mill.

Antatt årlige forvaltningskostnader etter avslutning: ?

Eventuelle kommentarer:

I hvilken grad understøtter prosjektet/programmet de ulike strategiske 
satsingsområdene (Høy, Middels, Lav eller blank)?

1. Digitalisering av arbeidsprosesser Høy

2. Bedre sammenheng i pasientforløp Middels

3. Bedre bruk av helsedata Lav

4. Helsehjelp på nye måter Lav

5. Felles grunnmur for digitale tjenester Lav

6. Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring Middels

Hvilket strategisk satsingsområde har prosjektet/programmet sterkest 
tilknytning til?

Velg ett av satsingsområdene i listen ovenfor 1

Eventuell annen strategisk tilknytning/kommentarer:



Gevinster, status, risiko og forutsetninger Prosjekt-/programnavn: Regionalt laboratoriedatasystem

Overordnet status for prosjekt/program: Gul

Årsak til gul eller rød status:

Versjon 4.0 ble satt i produksjon 21. april 2018.  Arbeid med løsningsdesign og 
ROS-behandling er 5 måneder forsinket. Saken ble behandlet i regional 
sikkerhetsvurderingskomite (RSV) 13. april. Avklaringer pågår.  Arbeid med 
konfigurasjon pågår og er to måneder forsinket.

Risiko i prosjekt/program: Rød

Angi de viktigste risikoområdene, samt planlagte og iverksatte tiltak:

Manglende standardisering av regionale definisjoner (master data). Tiltak: 
Utarbeide forslag til regional standard og forankring av disse.
Manglende regional plattform. Tiltak: Midlertidig etablere løsningen på 
eksisterende plattform og være pådriver for etablering av regional plattform.

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

Helseforetakene i regionen, primærhelsetjenester der det er aktuelt (Østfold)

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

Hvilken kritikalitet har 
forutsetningen?

Når må 
den være 
oppfylt?

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

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

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

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

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

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

Rutineendringer hos fastlegene <Høy/Middels/Lav/Blank> <år>

Spesifiser hvilke andre prosjekter som må gjennomføres og ev. kommentarer:

Gevinstansvarlig(e) virksomhet(er): OUS, Ahus, SiV, SØ, VV, SS, ST, SI

Hva er status på gevinstrealiseringsarbeidet i prosjektet/programmet?

Finnes det en prosjektbegrunnelse? Ja

Er gevinster identifisert? Ja

Finnes det en gevinstplan? Ja

Pågår det gevinstrealiseringsaktiviteter?

Spesifiser gevinster:

Antatt gevinst: 
(Velg ett alternativ)

10 – 100 mill

Antatt levetid for løsningen/leveransen: >8 år

Beskriv antatte gevinster

Det er lagt til grunn at identifiserte gevinstene gradvis vil inntreffe i perioden fra 
2016 til 2023. Gevinstene forventes å kunne realiseres i takt med innføringen av 
regional laboratoriedataløsning. Noen gevinster er allerede realisert ved 
Sykehuset Østfold, mens øvrige gevinster vil realiseres fra 2017 og utover. 
Enkelte gevinster fremkommer gjennom målrettet endringsarbeid i klinikk og 
ventes derfor å oppstå med et noe senere innslagspunkt.
Det arbeides med ytterligere konkretisering av kost-nytteanalysen og det 
forventes en positiv nettonåverdiberegning for prosjektet som helhet. Se 
førøvrig styresak 42-2017



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

Avhengighet Kategori avhengighet Kritikalitet Frist Status

Beskriv hvilke prosjektleveranser som er avhengig av hva på følgende form:
«Prosjektet/programmet er avhengig av  <leveranse> fra <prosjekt/linje> 
for å < … >»

NB! Forutsetninger som må oppfylles for å kunne realisere gevinstene skal 
være beskrevet på forrige side og ikke angis som avhengigheter. 

1. Tjenester og 
applikasjoner 

2. Personvern og 
informasjons-
sikkerhet 

3. Standarder, 
kodeverk og 
terminologi

4. Infrastruktur og 
felleskomponenter

5. Regelverksendringer

Høy: Prosjektet 
kommer ikke videre

Middels: Kan 
håndteres av 
prosjektet med ekstra 
kostnad 

Lav: Håndteres av 
prosjektet 

Når må 
avhengighet være 

oppfylt?

Grønn: 
Oppfyllelse avtalt 
og under kontroll

Gul: Avtale om 
oppfyllelse ikke på 
plass eller usikker

Rød: Uklart hvem 
som skal oppfylle 
avhengighet eller 
når det kan skje

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

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

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

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

Beskriv konsekvenser av manglende oppfyllelse av avhengigheter



Regional kurve og medikasjon

Prosjekt-/programinformasjon 
til nasjonal e-helseportefølje

Revidert per februar 2018



Formål/overordnet mål for prosjektet/programmet:

Prosjektets overordnede mål er å innføre elektronisk kurve og medikasjonsløsning 
ved alle helseforetakene i Helse Sør-Øst.

ID Nasjonal e-helseportefølje: <id>

Ansvarlig virksomhet: Helse Sør-Øst RHF

Prosjekteier: Eli Stokke Rondeel

Prosjektleder: Harald Noddeland

Prosjekt-/programinformasjon

Viktigste resultater/leveranser i hele prosjektperioden: Planlagt 
levert

Avslutning 2021

<mm.åå>

<mm.åå>

<mm.åå>

<mm.åå>

Finansieringskilder 2018 2019

Helse Sør-Øst RHF 94 mill. 87 mill.

Sum finansiering: 94 mill. 87 mill.

Eventuelle kommentarer:

Prosjekt-/programnavn: Regional kurve og medikasjon

Styres prosjektet/programmet iht. Difi sin prosjektveiviser? Ja

Har prosjektet/programmet leveranser som er i ulike faser? Ja

Hvilken fase er prosjektet/programmet i per dato? 
(Hvis flere faser, angi hvor hovedtyngden av leveranser nå er)

Når er fasen 
planlagt fullført

Gjennomføring 2021

Hva er prosjektet/programmets sluttdato (hvis fastsatt)? 2021

Styres prosjektet/programmet iht. planer som revideres årlig? Ja

Eventuelle kommentarer:

Antatt totalkostnad for prosjektet/programmet: 481 mill.

Antatt årlige forvaltningskostnader etter avslutning: 68 mill.

Eventuelle kommentarer:

Se styresak 103-2016 og 039-2018.

I hvilken grad understøtter prosjektet/programmet de ulike strategiske 
satsingsområdene (Høy, Middels, Lav eller blank)?

1. Digitalisering av arbeidsprosesser Høy

2. Bedre sammenheng i pasientforløp Høy

3. Bedre bruk av helsedata Høy

4. Helsehjelp på nye måter Høy

5. Felles grunnmur for digitale tjenester Middels

6. Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring

Hvilket strategisk satsingsområde har prosjektet/programmet sterkest 
tilknytning til?

Velg ett av satsingsområdene i listen ovenfor 2

Eventuell annen strategisk tilknytning/kommentarer:



Gevinster, status, risiko og forutsetninger Prosjekt-/programnavn: Regional kurve og medikasjon

Overordnet status for prosjekt/program: Gul

Årsak til gul eller rød status:

Det er økt risiko for at leveransene fra Sykehuspartner på løsningsdesign, ROS-
analyser og bestillinger fra helseforetakene blir forsinket. Prosjektet mottok en 
feilrettet versjon av Metavision programvareversjon 6.8 i uken før påske og har 
startet retestingen av denne. Dersom testingen i de HF-spesifikke 
referansemiljøene går som planlagt i april, kan denne settes i produksjon i mai.

Risiko i prosjekt/program: Gul

Angi de viktigste risikoområdene, samt planlagte og iverksatte tiltak:

Prosjektet ser fortsatt risiko knyttet til mangler i lokal teknisk infrastruktur og 
applikasjonsplattform. Mangler i nettverksinfrastruktur ved Oslo 
universitetssykehus påvirker innføringstakt ved foretaket. Feil og mangler i 
løsning kan medføre utsettelser i planlagt versjonsløp. Regional EPJ sin testing i 
Sykehuset Østfold sitt testmiljø, kan forsinke prosjektets testing av 
programvareversjon 6.9. 

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

Alle berørte helseforetak.

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

Hvilken kritikalitet har 
forutsetningen?

Når må 
den være 
oppfylt?

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

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

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

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

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

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

Rutineendringer hos fastlegene <Høy/Middels/Lav/Blank> <år>

Spesifiser hvilke andre prosjekter som må gjennomføres og ev. kommentarer:

Gevinstansvarlig(e) virksomhet(er): Alle helseforetak

Hva er status på gevinstrealiseringsarbeidet i prosjektet/programmet?

Finnes det en prosjektbegrunnelse? Ja

Er gevinster identifisert? Ja

Finnes det en gevinstplan? Nei

Pågår det gevinstrealiseringsaktiviteter? Ja

Spesifiser gevinster:

Antatt gevinst: 
(Velg ett alternativ)

mer enn 100 mill

Antatt levetid for løsningen/leveransen: 2025 og trolig lenger

Beskriv antatte gevinster

• Bortfall av direkte kostnader til dagens papirbaserte kurveløsning
• Standardisering og effektivisering av kliniske informasjonsprosesser
• Bruk av kurveinformasjon i økonomiprosesser 
• Effekt av strukturert kurveinformasjon for medisinsk praksis 
• Effekt av gjennomgående regional kurve knyttet til legemiddelforsyning 
• Reduksjon i pasientskadeerstatninger 



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

Avhengighet Kategori avhengighet Kritikalitet Frist Status

Beskriv hvilke prosjektleveranser som er avhengig av hva på følgende form:
«Prosjektet/programmet er avhengig av  <leveranse> fra <prosjekt/linje> 
for å < … >»

NB! Forutsetninger som må oppfylles for å kunne realisere gevinstene skal 
være beskrevet på forrige side og ikke angis som avhengigheter. 

1. Tjenester og 
applikasjoner 

2. Personvern og 
informasjons-
sikkerhet 

3. Standarder, 
kodeverk og 
terminologi

4. Infrastruktur og 
felleskomponenter

5. Regelverksendringer

Høy: Prosjektet 
kommer ikke videre

Middels: Kan 
håndteres av 
prosjektet med ekstra 
kostnad 

Lav: Håndteres av 
prosjektet 

Når må 
avhengighet være 

oppfylt?

Grønn: 
Oppfyllelse avtalt 
og under kontroll

Gul: Avtale om 
oppfyllelse ikke på 
plass eller usikker

Rød: Uklart hvem 
som skal oppfylle 
avhengighet eller 
når det kan skje

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

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

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

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

Beskriv konsekvenser av manglende oppfyllelse av avhengigheter



Medikamentell kreftbehandling

Prosjekt-/programinformasjon 
til nasjonal e-helseportefølje

Revidert per februar 2018



Formål/overordnet mål for prosjektet/programmet:

Det skal innføres en ny, fremtidsrettet og enhetlig tjeneste for medikamentell 
kreftbehandling. Dette innebærer standardisering av arbeidsprosesser og 
kurdefinisjoner i regionen på tvers av helseforetak. Løsningen skal både ivareta 
helseforetakenes interne behov og samtidig regionens behov på tvers av 
helseforetakene.

ID Nasjonal e-helseportefølje: <id>

Ansvarlig virksomhet: Helse Sør-Øst RHF

Prosjekteier: Eli Stokke Rondeel

Prosjektleder: Arne Westgård

Prosjekt-/programinformasjon

Viktigste resultater/leveranser i hele prosjektperioden: Planlagt 
levert

Vestre Viken 11.18

Sørlandet sykehus 02.19

Sykehuset Innlandet 05.19

Sykehuset Telemark 07.19

Akershus universitetssykehus 12.19

Finansieringskilder 2018 2019

Helse Sør-Øst RHF 32 mill. 18 mill.

Sum finansiering: 32 mill. 18 mill.

Eventuelle kommentarer:

Periodiseringen mellom år er uten usikkerhetspåslag.

Prosjekt-/programnavn: Medikamentell kreftbehandling

Styres prosjektet/programmet iht. Difi sin prosjektveiviser? Ja

Har prosjektet/programmet leveranser som er i ulike faser? Ja

Hvilken fase er prosjektet/programmet i per dato? 
(Hvis flere faser, angi hvor hovedtyngden av leveranser nå er)

Når er fasen 
planlagt fullført

Gjennomføring 12.19

Hva er prosjektet/programmets sluttdato (hvis fastsatt)? 12.19

Styres prosjektet/programmet iht. planer som revideres årlig? Ja

Eventuelle kommentarer:

Antatt totalkostnad for prosjektet/programmet: 164 mill.

Antatt årlige forvaltningskostnader etter avslutning: ?

Eventuelle kommentarer:

I hvilken grad understøtter prosjektet/programmet de ulike strategiske 
satsingsområdene (Høy, Middels, Lav eller blank)?

1. Digitalisering av arbeidsprosesser Høy

2. Bedre sammenheng i pasientforløp Høy

3. Bedre bruk av helsedata Middels

4. Helsehjelp på nye måter

5. Felles grunnmur for digitale tjenester

6. Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring

Hvilket strategisk satsingsområde har prosjektet/programmet sterkest 
tilknytning til?

Velg ett av satsingsområdene i listen ovenfor 1

Eventuell annen strategisk tilknytning/kommentarer:



Gevinster, status, risiko og forutsetninger Prosjekt-/programnavn: Medikamentell kreftbehandling

Overordnet status for prosjekt/program: Gul

Årsak til gul eller rød status:

Fortsatt stram tidsplan for produksjonssetting av ny versjon av CMS, og krevende 
prosesser for regional overlevering. Kvaliteten er bra, og ressurssituasjonen god. 

Risiko i prosjekt/program: Gul

Angi de viktigste risikoområdene, samt planlagte og iverksatte tiltak:

Prosjektets topprisikoer er vedvarende lav kapasitet hos leverandør og stram 
tidsplan for testing og produksjonssetting av nye versjoner for videre innføring til 
flere helseforetak, samt manglende avklaringer på ansvarsdeling ved regional 
forvaltning.

Tiltak: Prosjektet har tydelig prosess for leverandørdialog og diskusjoner direkte 
med utvikler om detaljer i design og programkode. 

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

Alle helseforetak som benytter løsningen og Sykehuspartner.

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

Hvilken kritikalitet har 
forutsetningen?

Når må 
den være 
oppfylt?

Andre prosjekter må gjennomføres ? <år>

EPJ-utvikling, fastleger

EPJ-utvikling, kommune

EPJ-utvikling, spesialist

Organisasjonsutvikling, spesialist ? <år>

Organisasjonsutvikling, kommune

Rutineendringer hos fastlegene

Spesifiser hvilke andre prosjekter som må gjennomføres og ev. kommentarer:

Gevinstansvarlig(e) virksomhet(er): Berørte HF

Hva er status på gevinstrealiseringsarbeidet i prosjektet/programmet?

Finnes det en prosjektbegrunnelse? Ja

Er gevinster identifisert? Ja

Finnes det en gevinstplan? Ja

Pågår det gevinstrealiseringsaktiviteter? Ja

Spesifiser gevinster:

Antatt gevinst: 
(Velg ett alternativ)

<leveranser til andre 
prosjekter/ikke kvantifiserbare 
gevinster/ under 10 mill/10 – 100 
mill/mer enn 100 mill>

Antatt levetid for løsningen/leveransen: <antall år>/<årstall>/<annet>

Beskriv antatte gevinster

Gjennomføringen av prosjektet forventes å gi positive effekter for sykehusene og 
apotekene og er inndelt i to gevinstkategorier: 
• Kvalitetsforbedringer og økt pasientsikkerhet
• Økonomiske gevinster 
Kvalitetsforbedringer er gevinster med direkte betydning for pasientsikkerheten. 
Disse gevinstene er kvalitative og utgjør hovedbegrunnelsen for hvorfor 
prosjektet bør gjennomføres. Se styresak 120-2017.



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

Avhengighet Kategori avhengighet Kritikalitet Frist Status

Beskriv hvilke prosjektleveranser som er avhengig av hva på følgende form:
«Prosjektet/programmet er avhengig av  <leveranse> fra <prosjekt/linje> 
for å < … >»

NB! Forutsetninger som må oppfylles for å kunne realisere gevinstene skal 
være beskrevet på forrige side og ikke angis som avhengigheter. 

1. Tjenester og 
applikasjoner 

2. Personvern og 
informasjons-
sikkerhet 

3. Standarder, 
kodeverk og 
terminologi

4. Infrastruktur og 
felleskomponenter

5. Regelverksendringer

Høy: Prosjektet 
kommer ikke videre

Middels: Kan 
håndteres av 
prosjektet med ekstra 
kostnad 

Lav: Håndteres av 
prosjektet 

Når må 
avhengighet være 

oppfylt?

Grønn: 
Oppfyllelse avtalt 
og under kontroll

Gul: Avtale om 
oppfyllelse ikke på 
plass eller usikker

Rød: Uklart hvem 
som skal oppfylle 
avhengighet eller 
når det kan skje

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

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

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

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

Beskriv konsekvenser av manglende oppfyllelse av avhengigheter



FHI



eDÅR - Elektronisk 
innrapportering til 

Dødsårsaksregisteret

Prosjekt-/programinformasjon 
til nasjonal e-helseportefølje

Revidert per februar 2018



Formål/overordnet mål for prosjektet/programmet:

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

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

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

ID Nasjonal e-helseportefølje: 58

Ansvarlig virksomhet: Folkehelseinstituttet

Prosjekteier: Gun Peggy Knudsen

Prosjektleder: Åsa Karen Otterstedt

Prosjekt-/programinformasjon

Viktigste resultater/leveranser i hele prosjektperioden: Planlagt 
levert

Utvikle webklient, mottak og formidler av dødsmeldinger 02.18

Juridiske tilpasninger 12.18 – 05.19

Oppdatert gevinstrealiseringsplan 11.19

Finansieringskilder 2018 2019

Folkehelseinstituttet 6 mill. 0

Difi 6 mill. 0

Sum finansiering: 12

Eventuelle kommentarer:

Prosjekt-/programnavn: eDÅR - Elektronisk innrapportering til 
Dødsårsaksregisteret

Styres prosjektet/programmet iht. Difi sin prosjektveiviser? Ja

Har prosjektet/programmet leveranser som er i ulike faser? Ja

Hvilken fase er prosjektet/programmet i per dato? 
(Hvis flere faser, angi hvor hovedtyngden av leveranser nå er)

Når er fasen 
planlagt fullført

Gjennomføring Sept. 2018

Hva er prosjektet/programmets sluttdato (hvis fastsatt)? 30.des. 2018

Styres prosjektet/programmet iht. planer som revideres årlig? Ja

Eventuelle kommentarer:

Antatt totalkostnad for prosjektet/programmet: 21 mil

Antatt årlige forvaltningskostnader etter avslutning: 300.000

Eventuelle kommentarer:

I hvilken grad understøtter prosjektet/programmet de ulike strategiske 
satsingsområdene (Høy, Middels, Lav eller blank)?

1. Digitalisering av arbeidsprosesser Høy

2. Bedre sammenheng i pasientforløp Lav

3. Bedre bruk av helsedata Høy

4. Helsehjelp på nye måter Lav

5. Felles grunnmur for digitale tjenester Høy

6. Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring Lav

Hvilket strategisk satsingsområde har prosjektet/programmet sterkest 
tilknytning til?

Velg ett av satsingsområdene i listen ovenfor 1 

Eventuell annen strategisk tilknytning/kommentarer:

Beredskap og overvåking 



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

Overordnet status for prosjekt/program: Gul

Årsak til gul eller rød status:

• Det tar for lang tid å konkretisere løsningen i sin helhet, dvs. legens
arbeidsprosess for både del 1 (MF Helse) og del 2 (eDÅR). Dette kan føre til 
forsinkelse.

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

Risiko i prosjekt/program: Gul

Angi de viktigste risikoområdene, samt planlagte og iverksatte tiltak:

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

• Prosjektet har ikke finanser i 2019. Det tar for lang tid å integrere Del1 og Del 
2.  og selv hvis man unngår forsinkelse på pilot betyr dette arbeide i etterkant 
av pilot langt in i  2019.

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

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

Spesialisthelsetjenesten, Kommuner, Tingrett, lensmann og Folkehelseinstituttet

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

Hvilken kritikalitet har 
forutsetningen?

Når må 
den være 
oppfylt?

Andre prosjekter må gjennomføres Høy 2018

EPJ-utvikling, fastleger Lav

EPJ-utvikling, kommune Lav

EPJ-utvikling, spesialist Lav

Organisasjonsutvikling, spesialist Lav

Organisasjonsutvikling, kommune Lav

Rutineendringer hos fastlegene Medium

Spesifiser hvilke andre prosjekter som må gjennomføres og ev. kommentarer:

Løsningen skal brukes av alle leger som skriver legeerklæring om dødsfall, ikke 
bare fastleger. Atferdsendring hos alle leger som skriver dødserklæringer viktig.

Gevinstansvarlig(e) virksomhet(er): Folkehelseinstituttet

Hva er status på gevinstrealiseringsarbeidet i prosjektet/programmet?

Finnes det en prosjektbegrunnelse? Ja

Er gevinster identifisert? Ja

Finnes det en gevinstplan? Ja

Pågår det gevinstrealiseringsaktiviteter? Ja

Spesifiser gevinster:

Antatt gevinst: 
(Velg ett alternativ)

under 10 mill.

Antatt levetid for løsningen/leveransen: 10 år

Beskriv antatte gevinster

Viktigste kvantitative gevinster for Folkehelseinstituttet:
Ved en elektronisk melding vil det ikke være behov for 1 årsverk til 
skanning/punching, samt at noe av kvalitetssjekken vil kunne innebygges.

Viktigste kvalitative gevinster:
• Bedre kvalitet på statistikken om dødsårsaker
• Verktøy i beredskapsarbeid og helseovervåkning
• Bedre personvern

Ytterligere gir prosjektet store gevinster for Tingrett og Lensmann samt noe 
gevinster for leger som skal melde in og kommuneleger som ikke lengere skal 
bruke tid på å kvalitetssikre meldingen.



Avhengigheter
Prosjekt-/programnavn: eDÅR - Elektronisk innrapportering til 

Dødsårsaksregisteret

Avhengighet Kategori avhengighet Kritikalitet Frist Status

Beskriv hvilke prosjektleveranser som er avhengig av hva på følgende form:
«Prosjektet/programmet er avhengig av  <leveranse> fra <prosjekt/linje> 
for å < … >»

NB! Forutsetninger som må oppfylles for å kunne realisere gevinstene skal 
være beskrevet på forrige side og ikke angis som avhengigheter. 

1. Tjenester og 
applikasjoner 

2. Personvern og 
informasjons-
sikkerhet 

3. Standarder, 
kodeverk og 
terminologi

4. Infrastruktur og 
felleskomponenter

5. Regelverksendringer

Høy: Prosjektet 
kommer ikke videre

Middels: Kan 
håndteres av 
prosjektet med ekstra 
kostnad 

Lav: Håndteres av 
prosjektet 

Når må 
avhengighet være 

oppfylt?

Grønn: 
Oppfyllelse avtalt 
og under kontroll

Gul: Avtale om 
oppfyllelse ikke på 
plass eller usikker

Rød: Uklart hvem 
som skal oppfylle 
avhengighet eller 
når det kan skje

Mange høye krav som følges opp i prosjektet 2 Lav 06.18 Gul

ICD 10 og andre mindre kodeverk (administrative) 3 Lav Oppfylt Grønn

NHN infrastruktur, bruk av  PREG, HPR, Helse-id. FIA pålogging. 4 Lav 05.18 Grønn

Juridiske endringer 5 Lav 12.18 – 05-19 Grønn

Beskriv konsekvenser av manglende oppfyllelse av avhengigheter

Forsinkelse av gjennomføring



Nasjonalt infeksjonsregister

Prosjekt-/programinformasjon 
til nasjonal e-helseportefølje

Revidert per februar 2018



Formål/overordnet mål for prosjektet/programmet:

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

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

ID Nasjonal e-helseportefølje: 60

Ansvarlig virksomhet: Folkehelseinstituttet

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

Prosjektleder: Anita Kanestrøm, Avdelingsdirektør Smittevernregistre, FHI

Prosjekt-/programinformasjon

Viktigste resultater/leveranser i hele prosjektperioden: Planlagt 
levert

Modernisert MSIS 12.18

Finansieringskilder 2018 2019

Folkehelseinstituttet (interne ressurser) 5 mill. 0,2 mill.

Sum finansiering: 5 mill. 0,2 mill

Eventuelle kommentarer:

FHI har bedt HOD om midler til planlegging av overvåkningsløsning basert på resultat fra nasjonal 
laboratoriedatabase. Midlene er foreløpig ikke tildelt.

Prosjekt-/programnavn: Nasjonalt infeksjonsregister 

Styres prosjektet/programmet iht. Difi sin prosjektveiviser? Nei

Har prosjektet/programmet leveranser som er i ulike faser? Ja

Hvilken fase er prosjektet/programmet i per dato? 
(Hvis flere faser, angi hvor hovedtyngden av leveranser nå er)

Når er fasen 
planlagt fullført

Planlegging 10.18

Hva er prosjektet/programmets sluttdato (hvis fastsatt)?

Styres prosjektet/programmet iht. planer som revideres årlig? Nei

Eventuelle kommentarer:

Prosjektet er tett knyttet til realisering av Nasjonal laboratoriedatabase og til realisering av 
Helseanalyseplattformen.

Antatt totalkostnad for prosjektet/programmet: Se kommentar

Antatt årlige forvaltningskostnader etter avslutning: Se kommentar

Eventuelle kommentarer:

Nasjonalt infeksjonsregister er tenkt realisert på Helseanalyseplattformen. FHI jobber med 
å modernisere MSIS, samt å planlegge en overvåkningsløsning basert på resultater fra 
nasjonal laboratoriedatabase. 

I hvilken grad understøtter prosjektet/programmet de ulike strategiske 
satsingsområdene (Høy, Middels, Lav eller blank)?

1. Digitalisering av arbeidsprosesser

2. Bedre sammenheng i pasientforløp

3. Bedre bruk av helsedata Høy

4. Helsehjelp på nye måter

5. Felles grunnmur for digitale tjenester Høy

6. Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring

Hvilket strategisk satsingsområde har prosjektet/programmet sterkest 
tilknytning til?

Velg ett av satsingsområdene i listen ovenfor 3

Eventuell annen strategisk tilknytning/kommentarer:

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



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

Overordnet status for prosjekt/program: Gul

Årsak til gul eller rød status:

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

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

Risiko i prosjekt/program: Gul

Angi de viktigste risikoområdene, samt planlagte og iverksatte tiltak:

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

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

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

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

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

Hvilken kritikalitet har 
forutsetningen?

Når må 
den være 
oppfylt?

Andre prosjekter må gjennomføres Høy

EPJ-utvikling, fastleger Ikke avklart

EPJ-utvikling, kommune Ikke avklart

EPJ-utvikling, spesialist Ikke avklart

Organisasjonsutvikling, spesialist

Organisasjonsutvikling, kommune

Rutineendringer hos fastlegene

Spesifiser hvilke andre prosjekter som må gjennomføres og ev. kommentarer:

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

Gevinstansvarlig(e) virksomhet(er): Folkehelseinstituttet

Hva er status på gevinstrealiseringsarbeidet i prosjektet/programmet?

Finnes det en prosjektbegrunnelse? Ja

Er gevinster identifisert? Overordnet er ikke kvantifiserbare 
gevinster identifisert, for delprosjekt 
pågår arbeid med å identifisere gevinster

Finnes det en gevinstplan? Nei

Pågår det gevinstrealiseringsaktiviteter? Nei

Spesifiser gevinster:

Antatt gevinst: 
(Velg ett alternativ)

ikke kvantifiserbare gevinster 
(kvantifisering ikke foretatt)

Antatt levetid for løsningen/leveransen: Ingen endepunkt for registeret, 
teknisk løsning må forvaltes og 
revideres jevnlig.

Beskriv antatte gevinster

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

en alvorlig helsetrussel
• Bedre kvalitet i helse-og omsorgstjenesten som følge av bedre informasjon og 

råd
• Økt effektivitet i helse- og omsorgstjenesten som følge av bedre informasjon 

og økt kunnskap



Avhengigheter Prosjekt-/programnavn: Nasjonalt infeksjonsregister 

Avhengighet Kategori avhengighet Kritikalitet Frist Status

Beskriv hvilke prosjektleveranser som er avhengig av hva på følgende form:
«Prosjektet/programmet er avhengig av  <leveranse> fra <prosjekt/linje> 
for å < … >»

NB! Forutsetninger som må oppfylles for å kunne realisere gevinstene skal 
være beskrevet på forrige side og ikke angis som avhengigheter. 

1. Tjenester og 
applikasjoner 

2. Personvern og 
informasjons-
sikkerhet 

3. Standarder, 
kodeverk og 
terminologi

4. Infrastruktur og 
felleskomponenter

5. Regelverksendringer

Høy: Prosjektet 
kommer ikke videre

Middels: Kan 
håndteres av 
prosjektet med ekstra 
kostnad 

Lav: Håndteres av 
prosjektet 

Når må 
avhengighet være 

oppfylt?

Grønn: 
Oppfyllelse avtalt 
og under kontroll

Gul: Avtale om 
oppfyllelse ikke på 
plass eller usikker

Rød: Uklart hvem 
som skal oppfylle 
avhengighet eller 
når det kan skje

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

5 Høy Grønn

Infeksjonsregisteret er avhengig av at det etableres en nasjonal 
laboratoriedatabase for å nå målet beskrevet i konseptdokumentet. [kan ses 
om forutsetning eller avhengighet]

1 Høy Gul

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

1 og 4 Middels Gul

Beskriv konsekvenser av manglende oppfyllelse av avhengigheter

Nasjonalt infeksjonsregister kan ikke realiseres uten revisjon av loven. 
Det vil bli svært vanskelig å realisere registeret uten en nasjonal laboratoriedatabase.



Modernisering av 
Reseptregisteret

Prosjekt-/programinformasjon 
til nasjonal e-helseportefølje

Revidert per februar 2018



Formål/overordnet mål for prosjektet/programmet:

Reseptregisteret skal moderniseres siden dagens løsning ikke er vedlikeholdbar. 
Utredningen er knyttet til direkte personidentifiserbart register vs. pseudonymt 
register, infrastruktur og datakilder.

ID Nasjonal e-helseportefølje: <id>

Ansvarlig virksomhet: FHI

Prosjekteier: Marta Ebbing, registerdirektør

Prosjektleder: Ingvei Seliussen (leder konseptutredning)

Prosjekt-/programinformasjon

Viktigste resultater/leveranser i hele prosjektperioden: Planlagt 
levert

<mm.åå>

<mm.åå>

<mm.åå>

<mm.åå>

<mm.åå>

Finansieringskilder 2018 2019

<virksomhet> <99 mill.> <99 mill.>

<virksomhet> <99 mill.> <99 mill.>

<virksomhet> <99 mill.> <99 mill.>

Sum finansiering: <99 mill.> <99 mill.>

Eventuelle kommentarer:

Ikke avklart for hele prosjektet. FHI finansierer konseptutredingen.

Prosjekt-/programnavn: Modernisering av Reseptregisteret

Styres prosjektet/programmet iht. Difi sin prosjektveiviser? Ja

Har prosjektet/programmet leveranser som er i ulike faser? Nei

Hvilken fase er prosjektet/programmet i per dato? 
(Hvis flere faser, angi hvor hovedtyngden av leveranser nå er)

Når er fasen 
planlagt fullført

Konsept 06.18

Hva er prosjektet/programmets sluttdato (hvis fastsatt)? <mm.åå>

Styres prosjektet/programmet iht. planer som revideres årlig? <Ja/Nei>

Eventuelle kommentarer:

Antatt totalkostnad for prosjektet/programmet: <99 mill.>

Antatt årlige forvaltningskostnader etter avslutning: <99 mill.>

Eventuelle kommentarer:

Konseptutredingen er så vidt startet, kostnader er så langt ikke estimert.

I hvilken grad understøtter prosjektet/programmet de ulike strategiske 
satsingsområdene (Høy, Middels, Lav eller blank)?

1. Digitalisering av arbeidsprosesser

2. Bedre sammenheng i pasientforløp

3. Bedre bruk av helsedata Høy

4. Helsehjelp på nye måter

5. Felles grunnmur for digitale tjenester

6. Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring

Hvilket strategisk satsingsområde har prosjektet/programmet sterkest 
tilknytning til?

Velg ett av satsingsområdene i listen ovenfor 3

Eventuell annen strategisk tilknytning/kommentarer:



Gevinster, status, risiko og forutsetninger Prosjekt-/programnavn: Modernisering av Reseptregisteret

Overordnet status for prosjekt/program: Grønn

Årsak til gul eller rød status:

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

Angi de viktigste risikoområdene, samt planlagte og iverksatte tiltak:

Kartlegging av risiko pågår

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

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

Hvilken kritikalitet har 
forutsetningen?

Når må 
den være 
oppfylt?

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

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

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

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

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

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

Rutineendringer hos fastlegene <Høy/Middels/Lav/Blank> <år>

Spesifiser hvilke andre prosjekter som må gjennomføres og ev. kommentarer:

Gevinstansvarlig(e) virksomhet(er): <Virksomhet(er)/Ikke identifisert>

Hva er status på gevinstrealiseringsarbeidet i prosjektet/programmet?

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

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

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

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

Spesifiser gevinster:

Antatt gevinst: 
(Velg ett alternativ)

<leveranser til andre 
prosjekter/ikke kvantifiserbare 
gevinster/ under 10 mill/10 – 100 
mill/mer enn 100 mill>

Antatt levetid for løsningen/leveransen: <antall år>/<årstall>/<annet>

Beskriv antatte gevinster

Gevinstarbeid pågår



Avhengigheter Prosjekt-/programnavn: Modernisering av Reseptregisteret

Avhengighet Kategori avhengighet Kritikalitet Frist Status

Beskriv hvilke prosjektleveranser som er avhengig av hva på følgende form:
«Prosjektet/programmet er avhengig av  <leveranse> fra <prosjekt/linje> 
for å < … >»

NB! Forutsetninger som må oppfylles for å kunne realisere gevinstene skal 
være beskrevet på forrige side og ikke angis som avhengigheter. 

1. Tjenester og 
applikasjoner 

2. Personvern og 
informasjons-
sikkerhet 

3. Standarder, 
kodeverk og 
terminologi

4. Infrastruktur og 
felleskomponenter

5. Regelverksendringer

Høy: Prosjektet 
kommer ikke videre

Middels: Kan 
håndteres av 
prosjektet med ekstra 
kostnad 

Lav: Håndteres av 
prosjektet 

Når må 
avhengighet være 

oppfylt?

Grønn: 
Oppfyllelse avtalt 
og under kontroll

Gul: Avtale om 
oppfyllelse ikke på 
plass eller usikker

Rød: Uklart hvem 
som skal oppfylle 
avhengighet eller 
når det kan skje

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

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

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

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

Beskriv konsekvenser av manglende oppfyllelse av avhengigheter



Nasjonal laboratoriedatabase

Prosjekt-/programinformasjon 
til nasjonal e-helseportefølje

Revidert per februar 2018



Formål/overordnet mål for prosjektet/programmet:

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

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

resistensforhold, sykdomsbyrde som følge av infeksjonssykdommer og 
antibiotikaresistens, mv.

ID Nasjonal e-helseportefølje: 112

Ansvarlig virksomhet: Folkehelseinstituttet 

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

Prosjektleder: Henriette Fossum

Prosjekt-/programinformasjon

Viktigste resultater/leveranser i hele prosjektperioden: Planlagt 
levert

Planleggingsfasen ferdigstilt Ikke avklart

Gjennomføringsfasen ferdigstilt Ikke avklart

Avslutningsfasen ferdigstilt Ikke avklart

Finansieringskilder 2018 2019

FHI 0,2 mill

Sum finansiering: 0,2 mill

Eventuelle kommentarer:

FHI har bedt HOD om midler til planlegging og realisering av en nedskalert versjon av nasjonal 
laboratoriedatabase. Midlene er foreløpig ikke tildelt.

Prosjekt-/programnavn: Nasjonal laboratoriedatabase

Styres prosjektet/programmet iht. Difi sin prosjektveiviser? Ja

Har prosjektet/programmet leveranser som er i ulike faser? Nei

Hvilken fase er prosjektet/programmet i per dato? 
(Hvis flere faser, angi hvor hovedtyngden av leveranser nå er)

Når er fasen 
planlagt fullført

Planlegging 10.18

Hva er prosjektet/programmets sluttdato (hvis fastsatt)?

Styres prosjektet/programmet iht. planer som revideres årlig? Nei

Eventuelle kommentarer:

FHI har bedt HOD om midler for å gjennomføre en nedskalert første leveranse av Nasjonal 
laboratoriedatabase hvor prosjektet gjennomføres av FHI. Eierskapet til databasen bør 
senere flyttes til en annen relevant nasjonal aktør som er tettere knyttet til kliniske 
tjenester.

Antatt totalkostnad for prosjektet/programmet:

Antatt årlige forvaltningskostnader etter avslutning:

Eventuelle kommentarer:

Det er estimert en nedskalert leveranse hvor kun FHI er bruker av data. 
Kostnadene for den nedskalerte leveransen er estimert til 3,6 mill. med årlige 
forvaltningskostnader for denne på 2,43 mill. 
Totalkostnadene for prosjektet er ikke reestimert.

I hvilken grad understøtter prosjektet/programmet de ulike strategiske 
satsingsområdene (Høy, Middels, Lav eller blank)?

1. Digitalisering av arbeidsprosesser Høy

2. Bedre sammenheng i pasientforløp Høy 

3. Bedre bruk av helsedata Høy

4. Helsehjelp på nye måter Lav

5. Felles grunnmur for digitale tjenester Høy

6. Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring NA

Hvilket strategisk satsingsområde har prosjektet/programmet sterkest 
tilknytning til?

Velg ett av satsingsområdene i listen ovenfor 2

Eventuell annen strategisk tilknytning/kommentarer:



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

Overordnet status for prosjekt/program: Gul

Årsak til gul eller rød status:

Status er rød hvis ikke finansiering og  lovendringer avklares innen rimelig tid. 
Dette er under utredning, derfor sette status til gul.

Risiko i prosjekt/program: Gul

Angi de viktigste risikoområdene, samt planlagte og iverksatte tiltak:

Finansiering er ikke avklart. Behov for lovendringer ikke avklart. 

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

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

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

Hvilken kritikalitet har 
forutsetningen?

Når må 
den være 
oppfylt?

Andre prosjekter må gjennomføres

EPJ-utvikling, fastleger Middels

EPJ-utvikling, kommune Middels

EPJ-utvikling, spesialist Middels

Organisasjonsutvikling, spesialist

Organisasjonsutvikling, kommune

Rutineendringer hos fastlegene

Spesifiser hvilke andre prosjekter som må gjennomføres og ev. kommentarer:

For full gevinst må det foretas endringer i alle EPJ.

Gevinstansvarlig(e) virksomhet(er): FHI

Hva er status på gevinstrealiseringsarbeidet i prosjektet/programmet?

Finnes det en prosjektbegrunnelse? Ja

Er gevinster identifisert? Ja

Finnes det en gevinstplan? Nei

Pågår det gevinstrealiseringsaktiviteter? Nei

Spesifiser gevinster:

Antatt gevinst: 
(Velg ett alternativ)

ikke kvantifiserbare gevinster 
(kvantifiserbare gevinster er foreløpig  
ikke identifisert)

Antatt levetid for løsningen/leveransen: Ingen endepunkt for  databasen, 
teknisk løsning må forvaltes og 
revideres jevnlig.

Beskriv antatte gevinster

Første, enkle, versjon av nasjonal laboratoriedatabase vil gi bedre overvåkning av 
utvalgte infeksjoner.
Etter hvert vil databasen rapporteringsbyrden for laboratoriene reduseres ved at 
de slipper å rapporter til MSIS. 
Innbygger vil få raskere og enklere tilgang til egne laboratoriesvar.
Kliniker vil få bedre beslutningsstøtte ved diagnose og behandling når hun har full 
oversikt over pasientens historikk på laboratoriesvar og antallet duplikate prøver 
kan reduseres. 



Avhengigheter Prosjekt-/programnavn: Nasjonal laboratoriedatabase

Avhengighet Kategori avhengighet Kritikalitet Frist Status

Beskriv hvilke prosjektleveranser som er avhengig av hva på følgende form:
«Prosjektet/programmet er avhengig av  <leveranse> fra <prosjekt/linje> 
for å < … >»

NB! Forutsetninger som må oppfylles for å kunne realisere gevinstene skal 
være beskrevet på forrige side og ikke angis som avhengigheter. 

1. Tjenester og 
applikasjoner 

2. Personvern og 
informasjons-
sikkerhet 

3. Standarder, 
kodeverk og 
terminologi

4. Infrastruktur og 
felleskomponenter

5. Regelverksendringer

Høy: Prosjektet 
kommer ikke videre

Middels: Kan 
håndteres av 
prosjektet med ekstra 
kostnad 

Lav: Håndteres av 
prosjektet 

Når må 
avhengighet være 

oppfylt?

Grønn: 
Oppfyllelse avtalt 
og under kontroll

Gul: Avtale om 
oppfyllelse ikke på 
plass eller usikker

Rød: Uklart hvem 
som skal oppfylle 
avhengighet eller 
når det kan skje

Etablering av nasjonal laboratoriedatabase iht ønsket konsept, krever 
endringer i lovverket, bl.a. Pasientjournalloven. En nedskalert versjon vil kun 
kreve mindre endring i forskriftene.

5 Høy Rød

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

3 Høy Grønn

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

1 Høy Grønn

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

4 Høy Grønn

Beskriv konsekvenser av manglende oppfyllelse av avhengigheter



Legemiddelverket



Endring av standard for 
legemiddelinformasjon

Revidert per februar 2018



Formål/overordnet mål for prosjektet/programmet:

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

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

ID Nasjonal e-helseportefølje: 108

Ansvarlig virksomhet: Statens Legemiddelverk

Prosjekteier: Helga Festøy, enhetsleder

Prosjektleder: Martha Schei Hynne/Tor-Arne Berg

Prosjekt-/programinformasjon

Viktigste resultater/leveranser i hele prosjektperioden: Planlagt 
levert

<mm.åå>

<mm.åå>

<mm.åå>

<mm.åå>

<mm.åå>

Finansieringskilder 2018 2019

Statens Legemiddelverk 1,8 mill uavklart

Sum finansiering: 1,8

Eventuelle kommentarer:

Medfinansieringsordningen (Difi) er aktuell finansiering. Dette prosjektet vil også 
dra nytte av en eventuell SAFEST-finansiering.

Prosjekt-/programnavn: Endring av standard for legemiddelinformasjon

Styres prosjektet/programmet iht. Difi sin prosjektveiviser? Ja

Har prosjektet/programmet leveranser som er i ulike faser? Ja 

Hvilken fase er prosjektet/programmet i per dato? 
(Hvis flere faser, angi hvor hovedtyngden av leveranser nå er)

Når er fasen 
planlagt fullført

Planlegging 08.2018

Hva er prosjektet/programmets sluttdato (hvis fastsatt)?

Styres prosjektet/programmet iht. planer som revideres årlig? ja

Eventuelle kommentarer:

Antatt totalkostnad for prosjektet/programmet: -

Antatt årlige forvaltningskostnader etter avslutning: -

Eventuelle kommentarer:

Prosjektet har akkurat gått inn i planleggingsfasen av prosjektet, og budsjett og 
milepæler er ikke fastsatt.

I hvilken grad understøtter prosjektet/programmet de ulike strategiske 
satsingsområdene (Høy, Middels, Lav eller blank)?

1. Digitalisering av arbeidsprosesser Høy

2. Bedre sammenheng i pasientforløp Høy

3. Bedre bruk av helsedata Middels

4. Helsehjelp på nye måter Lav

5. Felles grunnmur for digitale tjenester Høy

6. Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring Lav

Hvilket strategisk satsingsområde har prosjektet/programmet sterkest 
tilknytning til?

Velg ett av satsingsområdene i listen ovenfor 5

Eventuell annen strategisk tilknytning/kommentarer:



Gevinster, status, risiko og forutsetninger Prosjekt-/programnavn: Endring av standard for legemiddelinformasjon

Overordnet status for prosjekt/program: Grønn

Årsak til gul eller rød status:

Risiko i prosjekt/program: Grønn

Angi de viktigste risikoområdene, samt planlagte og iverksatte tiltak:

Koordinering mot andre pågående prosjekt

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

Alle aktører som benytter strukturert legemiddelinformasjon og skal integreres 
med nasjonale løsninger (EIEJ, Helsedataplattformen)

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

Hvilken kritikalitet har 
forutsetningen?

Når må 
den være 
oppfylt?

Andre prosjekter må gjennomføres Høy <år>

EPJ-utvikling, fastleger Middels <år>

EPJ-utvikling, kommune Høy <år>

EPJ-utvikling, spesialist Høy <år>

Organisasjonsutvikling, spesialist - <år>

Organisasjonsutvikling, kommune - <år>

Rutineendringer hos fastlegene - <år>

Spesifiser hvilke andre prosjekter som må gjennomføres og ev. kommentarer:

Sentral forskrivningsmodul, SAFEST, Helsedataprogrammet, Nasjonalt kommunalt 
system.
Gevinst oppnås når hele helsesektoren benytter samme standard for 
identifisering av legemidler.

Gevinstansvarlig(e) virksomhet(er): Ikke identifisert

Hva er status på gevinstrealiseringsarbeidet i prosjektet/programmet?

Finnes det en prosjektbegrunnelse? Ja

Er gevinster identifisert? Nei

Finnes det en gevinstplan? Nei

Pågår det gevinstrealiseringsaktiviteter? Planlagt i denne fasen

Spesifiser gevinster:

Antatt gevinst: 
(Velg ett alternativ)

leveranser til andre prosjekter

Antatt levetid for løsningen/leveransen:

Beskriv antatte gevinster

Enklere utveksling av legemiddelinformasjon på tvers av systemer, og for ulike 
formål (primær og sekundærbruk)



Avhengigheter Prosjekt-/programnavn: Endring av standard for legemiddelinformasjon

Avhengighet Kategori avhengighet Kritikalitet Frist Status

Beskriv hvilke prosjektleveranser som er avhengig av hva på følgende form:
«Prosjektet/programmet er avhengig av  <leveranse> fra <prosjekt/linje> 
for å < … >»

NB! Forutsetninger som må oppfylles for å kunne realisere gevinstene skal 
være beskrevet på forrige side og ikke angis som avhengigheter. 

1. Tjenester og 
applikasjoner 

2. Personvern og 
informasjons-
sikkerhet 

3. Standarder, 
kodeverk og 
terminologi

4. Infrastruktur og 
felleskomponenter

5. Regelverksendringer

Høy: Prosjektet 
kommer ikke videre

Middels: Kan 
håndteres av 
prosjektet med ekstra 
kostnad 

Lav: Håndteres av 
prosjektet 

Når må 
avhengighet være 

oppfylt?

Grønn: 
Oppfyllelse avtalt 
og under kontroll

Gul: Avtale om 
oppfyllelse ikke på 
plass eller usikker

Rød: Uklart hvem 
som skal oppfylle 
avhengighet eller 
når det kan skje

Prosjektet er avhengig av samarbeid med Helseplattformen/SAFEST for å 
kunne spesifisere en ny FEST-tjeneste som vil være brukbar for 
spesialisthelsetjenesten

1 Middels

Prosjektet er avhengig av PKT (Program kodeverk og terminologi), og 
prosjekt kodeverk i EPJ for å avklare hvilke kodeverk som skal benyttes hvor 
hvilket formål i den nye FEST-tjenesten

3 Middels

Prosjektet er avhengig av avklaringer og føringer knyttet til 
informasjonsarkitektur for den nye FEST-tjenesten

4 Middels

Beskriv konsekvenser av manglende oppfyllelse av avhengigheter

Dersom bruk av standard for legemiddelinformasjon i de enkelte prosjekt ikke er samkjørt, vil det bli vanskeligere og mere kostbart å dele legemiddelinformasjon på 
tvers av systemer og ulike bruk (primær, sekundær).



FEST for sykehus, strukturert 
legemiddelinformasjon for 
spesialisthelsetjenesten

Revidert per februar 2018



Formål/overordnet mål for prosjektet/programmet:

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

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

ID Nasjonal e-helseportefølje:

Ansvarlig virksomhet: Statens Legemiddelverk

Prosjekteier: Helga Festøy

Prosjektleder: Aleksander Skøyeneie

Prosjekt-/programinformasjon

Viktigste resultater/leveranser i hele prosjektperioden: Planlagt 
levert

Konsept 01.16 – 06.16 
(SAFEST, NIKT 

29.4)

Planlegging 01.17 –05.17 
(Detaljering)

<mm.åå>

<mm.åå>

<mm.åå>

Finansieringskilder 2018 2019

Uavklart 29,5 MNOK 
(inkl

usikkerhet) 
+ 2,8 årlig 

drift

Sum finansiering: 1,8

Eventuelle kommentarer:

Medfinansieringsordningen (Difi) er aktuell finansiering. Dette prosjektet vil også 
dra nytte av en eventuell SAFEST-finansiering.

Prosjekt-
/programnavn
:

FEST for sykehus, strukturert 
legemiddelinformasjon for 
spesialisthelsetjenesten

Styres prosjektet/programmet iht. Difi sin prosjektveiviser? Ja

Har prosjektet/programmet leveranser som er i ulike faser? Ja 

Hvilken fase er prosjektet/programmet i per dato? 
(Hvis flere faser, angi hvor hovedtyngden av leveranser nå er)

Når er fasen 
planlagt fullført

Planlegging 05.2017

Hva er prosjektet/programmets sluttdato (hvis fastsatt)?

Styres prosjektet/programmet iht. planer som revideres årlig?

Eventuelle kommentarer:

Antatt totalkostnad for prosjektet/programmet: -

Antatt årlige forvaltningskostnader etter avslutning: -

Eventuelle kommentarer:

RHFene fikk i tildelingsbrevet for 2018 å utarbeide en plan for etablering, 
gjennomføring og finansiering av SAFEST med frist 1. april. NIKT har vært 
utførende part i å formulere et svar som skal behandles av AD-ene i RHF den 23. 
april.

I hvilken grad understøtter prosjektet/programmet de ulike strategiske 
satsingsområdene (Høy, Middels, Lav eller blank)?

1. Digitalisering av arbeidsprosesser Høy

2. Bedre sammenheng i pasientforløp Høy

3. Bedre bruk av helsedata Lav

4. Helsehjelp på nye måter Lav

5. Felles grunnmur for digitale tjenester Høy

6. Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring Lav

Hvilket strategisk satsingsområde har prosjektet/programmet sterkest 
tilknytning til?

Velg ett av satsingsområdene i listen ovenfor 5

Eventuell annen strategisk tilknytning/kommentarer:



Gevinster, status, risiko og forutsetninger Prosjekt-/programnavn: FEST for sykehus, strukturert legemiddelinformasjon 
for spesialisthelsetjenesten

Overordnet status for prosjekt/program: Rød

Årsak til gul eller rød status:

Uavklart finansiering

Risiko i prosjekt/program: Gul

Angi de viktigste risikoområdene, samt planlagte og iverksatte tiltak:

Mange interessenter.
Pågående standardiseringsarbeid.
Kilder til informasjon.

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

RHF, SLV, Kurvesystemer, Legemiddellogistikksystemer, Journalsystemer, E-
resept, Helseplattformen, EIEJ

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

Hvilken kritikalitet har 
forutsetningen?

Når må 
den være 
oppfylt?

Andre prosjekter må gjennomføres Høy <år>

EPJ-utvikling, fastleger Middels <år>

EPJ-utvikling, kommune Høy <år>

EPJ-utvikling, spesialist Høy <år>

Organisasjonsutvikling, spesialist - <år>

Organisasjonsutvikling, kommune - <år>

Rutineendringer hos fastlegene - <år>

Spesifiser hvilke andre prosjekter som må gjennomføres og ev. kommentarer:

Sentral forskrivningsmodul, SAFEST, Helsedataprogrammet, Nasjonalt kommunalt 
system.
Gevinst oppnås når hele helsesektoren benytter samme standard for 
identifisering av legemidler.

Gevinstansvarlig(e) virksomhet(er): NIKT/RHF

Hva er status på gevinstrealiseringsarbeidet i prosjektet/programmet?

Finnes det en prosjektbegrunnelse? Ja

Er gevinster identifisert? Ja, i forrige SAFEST prosjekt 29.4.

Finnes det en gevinstplan? Nei

Pågår det gevinstrealiseringsaktiviteter? Nei

Spesifiser gevinster:

Antatt gevinst: 
(Velg ett alternativ)

Antatt levetid for løsningen/leveransen:

Beskriv antatte gevinster

En kilde til legemiddelinformasjon i kurve og EPJ-systemer, økt pasientsikkerhet



Avhengigheter Prosjekt-/programnavn: Endring av standard for legemiddelinformasjon

Avhengighet Kategori avhengighet Kritikalitet Frist Status

Beskriv hvilke prosjektleveranser som er avhengig av hva på følgende form:
«Prosjektet/programmet er avhengig av  <leveranse> fra <prosjekt/linje> 
for å < … >»

NB! Forutsetninger som må oppfylles for å kunne realisere gevinstene skal 
være beskrevet på forrige side og ikke angis som avhengigheter. 

1. Tjenester og 
applikasjoner 

2. Personvern og 
informasjons-
sikkerhet 

3. Standarder, 
kodeverk og 
terminologi

4. Infrastruktur og 
felleskomponenter

5. Regelverksendringer

Høy: Prosjektet 
kommer ikke videre

Middels: Kan 
håndteres av 
prosjektet med ekstra 
kostnad 

Lav: Håndteres av 
prosjektet 

Når må 
avhengighet være 

oppfylt?

Grønn: 
Oppfyllelse avtalt 
og under kontroll

Gul: Avtale om 
oppfyllelse ikke på 
plass eller usikker

Rød: Uklart hvem 
som skal oppfylle 
avhengighet eller 
når det kan skje

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

1, 3 Høy I parallell med 
prosjektet.

Gul

Beskriv konsekvenser av manglende oppfyllelse av avhengigheter



Pasientsikkerhetsvarsler til 
innbygger og fastlege

Revidert per februar 2018



Formål/overordnet mål for prosjektet/programmet:

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

ID Nasjonal e-helseportefølje:

Ansvarlig virksomhet: Statens Legemiddelverk

Prosjekteier: Helga Festøy

Prosjektleder: Aleksander Skøyeneie

Prosjekt-/programinformasjon

Viktigste resultater/leveranser i hele prosjektperioden: Planlagt 
levert

Konsept 01.17

<mm.åå>

<mm.åå>

<mm.åå>

Finansieringskilder 2018 2019

Uavklart 25 MNOK 
over 2 år + 
3,6 MNOK i 

årlig drift

Sum finansiering:

Eventuelle kommentarer:

Medfinansieringsordningen (Difi) er aktuell finansiering. Dette prosjektet vil også 
dra nytte av en eventuell SAFEST-finansiering.

Prosjekt-
/programnavn
:

Pasientsikkerhetsvarsler til 
innbygger og fastlege

Styres prosjektet/programmet iht. Difi sin prosjektveiviser? Ja

Har prosjektet/programmet leveranser som er i ulike faser? Ja 

Hvilken fase er prosjektet/programmet i per dato? 
(Hvis flere faser, angi hvor hovedtyngden av leveranser nå er)

Når er fasen 
planlagt fullført

Konsept

Hva er prosjektet/programmets sluttdato (hvis fastsatt)?

Styres prosjektet/programmet iht. planer som revideres årlig?

Eventuelle kommentarer:

Antatt totalkostnad for prosjektet/programmet: 25 MNOK over 
2 år

Antatt årlige forvaltningskostnader etter avslutning: 3,6 MNOK i 
årlig drift

Eventuelle kommentarer:

I hvilken grad understøtter prosjektet/programmet de ulike strategiske 
satsingsområdene (Høy, Middels, Lav eller blank)?

1. Digitalisering av arbeidsprosesser Høy

2. Bedre sammenheng i pasientforløp Høy

3. Bedre bruk av helsedata Lav

4. Helsehjelp på nye måter Høy

5. Felles grunnmur for digitale tjenester Høy

6. Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring Lav

Hvilket strategisk satsingsområde har prosjektet/programmet sterkest 
tilknytning til?

Velg ett av satsingsområdene i listen ovenfor 1

Eventuell annen strategisk tilknytning/kommentarer:



Gevinster, status, risiko og forutsetninger Prosjekt-/programnavn: Pasientsikkerhetsvarsler til innbygger og fastlege

Overordnet status for prosjekt/program: Gul

Årsak til gul eller rød status:

Uavklart finasiering.

Risiko i prosjekt/program: Gul

Angi de viktigste risikoområdene, samt planlagte og iverksatte tiltak:

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

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

Legemiddelverket, DIFI, Direktoratet for e-helse. FFO og LMI, samt flere har pekt 
på dette som et positivt tiltak.

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

Hvilken kritikalitet har 
forutsetningen?

Når må 
den være 
oppfylt?

Andre prosjekter må gjennomføres Høy <år>

EPJ-utvikling, fastleger Høy <år>

EPJ-utvikling, kommune Høy <år>

EPJ-utvikling, spesialist Høy <år>

Organisasjonsutvikling, spesialist - <år>

Organisasjonsutvikling, kommune - <år>

Rutineendringer hos fastlegene - <år>

Spesifiser hvilke andre prosjekter som må gjennomføres og ev. kommentarer:

Sentral forskrivningsmodul, og EPJ må bruke digital dialog.

Gevinstansvarlig(e) virksomhet(er): SLV

Hva er status på gevinstrealiseringsarbeidet i prosjektet/programmet?

Finnes det en prosjektbegrunnelse? Ja

Er gevinster identifisert? Ja

Finnes det en gevinstplan? Nei

Pågår det gevinstrealiseringsaktiviteter? Nei

Spesifiser gevinster:

Antatt gevinst: 
(Velg ett alternativ)

Antatt levetid for løsningen/leveransen:

Beskriv antatte gevinster

Økt pasientsikkerhet, bedre legemiddelbruk



Avhengigheter Prosjekt-/programnavn: Endring av standard for legemiddelinformasjon

Avhengighet Kategori avhengighet Kritikalitet Frist Status

Beskriv hvilke prosjektleveranser som er avhengig av hva på følgende form:
«Prosjektet/programmet er avhengig av  <leveranse> fra <prosjekt/linje> 
for å < … >»

NB! Forutsetninger som må oppfylles for å kunne realisere gevinstene skal 
være beskrevet på forrige side og ikke angis som avhengigheter. 

1. Tjenester og 
applikasjoner 

2. Personvern og 
informasjons-
sikkerhet 

3. Standarder, 
kodeverk og 
terminologi

4. Infrastruktur og 
felleskomponenter

5. Regelverksendringer

Høy: Prosjektet 
kommer ikke videre

Middels: Kan 
håndteres av 
prosjektet med ekstra 
kostnad 

Lav: Håndteres av 
prosjektet 

Når må 
avhengighet være 

oppfylt?

Grønn: 
Oppfyllelse avtalt 
og under kontroll

Gul: Avtale om 
oppfyllelse ikke på 
plass eller usikker

Rød: Uklart hvem 
som skal oppfylle 
avhengighet eller 
når det kan skje

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

Gul

Beskriv konsekvenser av manglende oppfyllelse av avhengigheter

EPJ-systemenes avhengighet består i å benytte digital dialogmelding for å motta sikkerhetsvarsler.



Norsk Helsenett



Regional utvidelse av stamnettet

Prosjekt-/programinformasjon 
til nasjonal e-helseportefølje

Revidert per desember 2017



Formål/overordnet mål for prosjektet/programmet:

Formål: Strategi 2020: «Norsk Helsenett skal sikre og utvikle helsenettet slik 
at alle med rettigheter får tilgang til nødvendige helseopplysninger. Dette 
innebærer også nødvendig ytelse og kapasitet på underliggende teknologi». 
Overordnet mål for prosjektet / programmet: I pågående prosjektfase 
tilkobles stamnett til alle lokalsykehus. Den nye nettinfrastrukturen skal 
brukes for å realisere høytilgjengelige tjenester og høytilgjengelig samtrafikk 
mellom ulike deler av helsesektoren, og med internett.

ID Nasjonal e-helseportefølje <NUIT-id>

Ansvarlig virksomhet Norsk Helsenett SF

Prosjekteier: Frode Johansen, Direktør Kunde- og 
Tjenesteforvaltning

Prosjektleder: Jan G Sølber

Prosjekt-/programinformasjon

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

Digitalisering av arbeidsprosesser Lav

Bedre sammenheng i pasientforløp Lav

Bedre bruk av helsedata Lav

Helsehjelp på nye måter Lav

Felles grunnmur for digitale tjenester Høy

Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring Lav

Eventuell annen strategisk tilknytning/kommentarer:

Høytilgjengelighet er ett av seks strategiske mål i Norsk Helsenetts strategi 
frem til 2020 (Strategi 2020).

Viktigste resultater/leveranser : Planlagt 
levert

• Stamnett for region Midt Q1-18 Q1 – 18

• Stamnett for region Vest Q3-18 Q3 – 18

Øvrige stamnettleveranser – løpende gjennom hele 2018 Løpende

<mm.åå>

<mm.åå>

Prosjektets/programmets antatte sluttdato Q4 2018

Er prosjektet/programmet faset iht. Difi sin 
prosjektveiviser?

Ja

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

Gjennomføring <11.18>

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

Prosjektet/programmet har flere leveranser som er i ulike 
faser 

X

Det er et utredningsprosjekt

Det benyttes en annen prosjektmetodikk

Eventuelle kommentarer:

Finansieringskilder i 2018 Beløp

Norsk Helsenett 20,5 mill

Sum finansiering

Eventuelle kommentarer:

Prosjekt-
/programnavn:

Regional utvidelse av stamnettet

Hvordan styres prosjektet/programmet? Sett kun ett kryss

Leveransenes omfang og kvalitet er viktigst X

Prosjektet har en absolutt leveringsdato

Prosjektet har en fast budsjettramme 

Eventuelle kommentarer:



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

Regional utvidelse av stamnettet

Er gevinstansvarlig identifisert? Ja

Hvis ja, hvem er ansvarlig for gevinstrealisering?

Gevinstansvarlig virksomhet Norsk Helsenett

Gevinstansvarlig Flere

Hva er status på gevinstrealiseringsarbeidet i prosjektet?

Finnes det en prosjektbegrunnelse? Ja

Er gevinster identifisert? Ja

Finnes det en gevinstplan? Ja

Pågår det gevinstrealiseringsaktiviteter? Ja

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

Nytte for innbygger ved bedre 
involvering/tidsbesparelse

Økt kvalitet i helse- og omsorgstjenesten

Effektivitet i helse- og omsorgstjenesten

Direkte kostnadsbesparelser (NB! Ikke fra 
tidsbesparelser)

Middels

Redusert risiko/kompleksitet for andre prosjekter 

Eventuelle kommentarer/utdypning:

Gevinster er knyttet til høytilgjengelighet.Overordnet status for 
prosjekt/program:

Gul

Årsak til gul eller rød status:

Forsinkelser i forhold til opprinnelig tidsplan.

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

Angi de viktigste risikoområdene:

1. Fare for forsinkelse fra underleverandører. Rød
2. Fare for ukjente diversitetsbrudd grunnet manglende dokumentasjon. 

Rød
3. Bortfall av interne ressurser i NHN kan medføre tidsforsinkelse og 

manglende kvalitet i leveransene. Gul
4. Avvik fra krav til monitorering og kvalitetsmåling. Gul

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

Helseregionene.
Alle brukere av Helsenettet. Konsekvens gjennom økt kapasitet og 
tilgjengelighet.

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

Hvor kritisk
er disse

Når må de være 
oppfylt

Andre prosjekter må gjennomføres

EPJ-utvikling, fastleger

EPJ-utvikling, kommune

EPJ-utvikling, spesialist

Videre utvikling av legemiddelfeltet

Organisasjonsutvikling, spesialist

Organisasjonsutvikling, kommune

Atferdsendringer hos fastlegene

Eventuelt andre forutsetninger eller kommentarer/utdypning:



Avhengigheter Prosjekt-
/programnavn:

Regional utvidelse av stamnettet

Avhengigheter

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

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

Kategori avhengighet
1. Tjenester og 

applikasjoner
2. Personvern og 

informasjons-
sikkerhet 

3. Standarder, 
kodeverk og 
terminologi

4. Infrastruktur og 
felleskomponent
er

5. Regelverk

Kritikalitet
1. Høy: Prosjektet 

kommer ikke 
videre

2. Middels: Kan 
håndteres av 
prosjektet med 
ekstra kostnad 

3. Lav: Håndteres 
av prosjektet 

Når må 
avhengighet 

være oppfylt?

Status
Grønn: under 

kontroll
Gul: usikker

Rød: uavklart

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

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

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

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

Eventuelle kommentarer/utdypning:



KS / Kommune



Fødselsepikrise til helsestasjon

Prosjekt-/programinformasjon 
til nasjonal e-helseportefølje

Revidert per februar 2018



Formål/overordnet mål for prosjektet/programmet:

Forsvarlig oppfølging av nyfødte og foreldre fra helsestasjonstjenesten.
Etablere elektronisk meldingsutveksling som kanal for å formidle informasjon om 
fødsel, barn og mor fra fødeavdeling mv til helsestasjon

ID Nasjonal e-helseportefølje: 64

Ansvarlig virksomhet: KS

Prosjekteier: Line Richardsen, avdelingsdirektør

Prosjektleder: Grete Verløy

Prosjekt-/programinformasjon

Viktigste resultater/leveranser i hele prosjektperioden: Planlagt 
levert

Elektronisk varsling av fødsel fra helseforetak til helsestasjon med 
ulike løsninger avhengig av region/helseforetak

12.19

Sending/tilgjengeliggjøring av strukturert fødselsepikrise fra 
helseforetak til helsestasjon

12.22

<mm.åå>

<mm.åå>

<mm.åå>

Finansieringskilder 2018 2019

Oslo kommune 0,1 mill 0,06 mill

Stavanger kommune 0 0,14 mil

<virksomhet> <99 mill.> <99 mill.>

Sum finansiering: 0,1 mill 0,2 mill

Eventuelle kommentarer:

Prosjekt-/programnavn: Fødselsepikrise til helsestasjon

Styres prosjektet/programmet iht. Difi sin prosjektveiviser? Nei

Har prosjektet/programmet leveranser som er i ulike faser? Ja

Hvilken fase er prosjektet/programmet i per dato? 
(Hvis flere faser, angi hvor hovedtyngden av leveranser nå er)

Når er fasen 
planlagt fullført

Realisere/konsept 12.19/12.22

Hva er prosjektet/programmets sluttdato (hvis fastsatt)? 12.22

Styres prosjektet/programmet iht. planer som revideres årlig? Ja

Eventuelle kommentarer:

Antatt totalkostnad for prosjektet/programmet: <99 mill.>

Antatt årlige forvaltningskostnader etter avslutning: <99 mill.>

Eventuelle kommentarer:

Det er pt ikke mulig for KS å anslå helseforetakenes kostnad for å kunne sende 
fødselsepikrise

I hvilken grad understøtter prosjektet/programmet de ulike strategiske 
satsingsområdene (Høy, Middels, Lav eller blank)?

1. Digitalisering av arbeidsprosesser Middels

2. Bedre sammenheng i pasientforløp Høy

3. Bedre bruk av helsedata Lav

4. Helsehjelp på nye måter Lav

5. Felles grunnmur for digitale tjenester Lav

6. Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring Lav

Hvilket strategisk satsingsområde har prosjektet/programmet sterkest 
tilknytning til?

Velg ett av satsingsområdene i listen ovenfor 2

Eventuell annen strategisk tilknytning/kommentarer:

Jf handlingsplan e-helse 2017-22, eget tiltak under «Digitalisere pasientforløp»



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

Overordnet status for prosjekt/program: Gul

Årsak til gul eller rød status:

KS/kommunene har ingen bindende avtale med helseforetakene, og er avhengig 
av den enkelte regions prioritering av fødselsepikrise

Risiko i prosjekt/program: Gul

Angi de viktigste risikoområdene, samt planlagte og iverksatte tiltak:

Størst risiko er knyttet til prioritering hos helseforetakene. KS har initiert dialog 
med NIKT i den anledning.

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

Foreldre/nyfødte, helsestasjoner/kommuner, fødeavdelinger/helseforetak

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

Hvilken kritikalitet har 
forutsetningen?

Når må 
den være 
oppfylt?

Andre prosjekter må gjennomføres Lav <år>

EPJ-utvikling, fastleger Lav <år>

EPJ-utvikling, kommune Middels <år>

EPJ-utvikling, spesialist Middels <år>

Organisasjonsutvikling, spesialist Høy <år>

Organisasjonsutvikling, kommune Middels <år>

Rutineendringer hos fastlegene Lav <år>

Spesifiser hvilke andre prosjekter som må gjennomføres og ev. kommentarer:

Løsning med rask tildeling av fødselsnummer må implementeres i alle HF
Nasjonal løsning som støtte til intern distribusjon til rett helsestasjon vurderes, 
men er ikke kritisk ift prosjektet.

Gevinstansvarlig(e) virksomhet(er): Kommuner og helseforetak

Hva er status på gevinstrealiseringsarbeidet i prosjektet/programmet?

Finnes det en prosjektbegrunnelse? Ja

Er gevinster identifisert? Ja

Finnes det en gevinstplan? Nei

Pågår det gevinstrealiseringsaktiviteter? Ja

Spesifiser gevinster:

Antatt gevinst: 
(Velg ett alternativ)

10-100 mill/år

Antatt levetid for løsningen/leveransen: 20 år

Beskriv antatte gevinster

Redusert utgift til porto hos avsender
Redusert arbeidsinnsats til utsendelse hos avsender
Redusert arbeidsinnsats til intern distribusjon og scanning hos mottaker
Reduser arbeidsinnsats til avskrift/overføring av informasjon til strukturert 
journal hos mottaker



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

Avhengighet Kategori avhengighet Kritikalitet Frist Status

Beskriv hvilke prosjektleveranser som er avhengig av hva på følgende form:
«Prosjektet/programmet er avhengig av  <leveranse> fra <prosjekt/linje> 
for å < … >»

NB! Forutsetninger som må oppfylles for å kunne realisere gevinstene skal 
være beskrevet på forrige side og ikke angis som avhengigheter. 

1. Tjenester og 
applikasjoner 

2. Personvern og 
informasjons-
sikkerhet 

3. Standarder, 
kodeverk og 
terminologi

4. Infrastruktur og 
felleskomponenter

5. Regelverksendringer

Høy: Prosjektet 
kommer ikke videre

Middels: Kan 
håndteres av 
prosjektet med ekstra 
kostnad 

Lav: Håndteres av 
prosjektet 

Når må 
avhengighet være 

oppfylt?

Grønn: 
Oppfyllelse avtalt 
og under kontroll

Gul: Avtale om 
oppfyllelse ikke på 
plass eller usikker

Rød: Uklart hvem 
som skal oppfylle 
avhengighet eller 
når det kan skje

Prosjektet er avhengig av utbredelse av løsning for automatisk tildeling av 
fødselsnummer til alle helseforetak

1 Middels 12.19 Gul

Prosjektet er avhengig av helseforetakene sender elektronisk melding om 
fødsel til helsestasjon

1 Høy 12.19 Gul

Prosjektet er avhengig av at helseforetakene sender eller tilgjengeliggjør
strukturert fødselsepikrise til helsestasjonene

1 Høy 12.22 Rød

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

Beskriv konsekvenser av manglende oppfyllelse av avhengigheter

Manglende utbredelse av løsning for automatisk tildeling av fødselsnummer kan forsinke utsending av fødselsepikrise, skape merarbeid for helsestasjon og risiko for 
feil identifikator i barnets journal på helsestasjon.  
Manglende sending av elektronisk melding om fødsel fra helseforetakene gjør at prosjektet mislykkes for de delene av landet som dekkes av aktuelle helseforetak.
Manglende strukturert fødselsepikrise skaper merarbeid og risiko for feilregistrering på helsestasjon.



DigiHelsestasjon

Prosjekt-/programinformasjon 
til nasjonal e-helseportefølje

Revidert per februar 2018



Formål/overordnet mål for prosjektet/programmet:

Prosjektets overordnende mål er å etablere nasjonale, digitale innbyggertjenester 
for helsestasjons- og skolehelsetjenesten. De nye digitale tjenestene skal gjøre 
det enklere og sikkert å komme i kontakt med helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten, innbyggerne skal få oversikt over avtaler med tjenesten og 
kunne administrere disse, samt at innbyggerne får tilgang til relevant informasjon 
slik at de blir tryggere og mer forberedte. 

ID Nasjonal e-helseportefølje: xx

Ansvarlig virksomhet: Oslo kommune/KS

Prosjekteier: Under avklaring

Prosjektleder: Arne Norrud, Oslo kommune (foreløpig)

Prosjekt-/programinformasjon

Finansieringskilder 2018 2019

Tilskudd Helsedirektoratet 9 mill. uavklart

Sum finansiering: 9 mill.

Eventuelle kommentarer:

Prosjekt-/programnavn: DigiHelsestasjon

Styres prosjektet/programmet iht. Difi sin prosjektveiviser? Ja

Har prosjektet/programmet leveranser som er i ulike faser? Nei

Hvilken fase er prosjektet/programmet i per dato? 
(Hvis flere faser, angi hvor hovedtyngden av leveranser nå er)

Når er fasen 
planlagt fullført

Konsept/planlegging ?

Hva er prosjektet/programmets sluttdato (hvis fastsatt)? ?

Styres prosjektet/programmet iht. planer som revideres årlig? ?

Eventuelle kommentarer:

Antatt totalkostnad for prosjektet/programmet: 43,5 (eks. 
mva)

Antatt årlige forvaltningskostnader etter avslutning: Ikke avklart

Eventuelle kommentarer:

I hvilken grad understøtter prosjektet/programmet de ulike strategiske 
satsingsområdene (Høy, Middels, Lav eller blank)?

1. Digitalisering av arbeidsprosesser Høy (omr. 1.1)

2. Bedre sammenheng i pasientforløp Høy (omr .2.1)

3. Bedre bruk av helsedata Lav

4. Helsehjelp på nye måter Middels

5. Felles grunnmur for digitale tjenester Høy (Omr 5.2, 
5.3, 5.4)

6. Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring Middels

Hvilket strategisk satsingsområde har prosjektet/programmet sterkest 
tilknytning til?

Velg ett av satsingsområdene i listen ovenfor 5

Eventuell annen strategisk tilknytning/kommentarer:

Også sterk knytning til område 1

Viktigste resultater/leveranser : Planlagt 
levert

Under planlegging



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

Overordnet status for prosjekt/program: -

Årsak til gul eller rød status:

I oppstartsfase

Risiko i prosjekt/program: -

Angi de viktigste risikoområdene, samt planlagte og iverksatte tiltak:

I oppstartsfase

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

Innbyggere, ansatte og ledere i kommunene, Direktoratet for e-helse, NHN, EPJ-
leverandørene, KS

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

Hvilken kritikalitet har 
forutsetningen?

Når må 
den være 
oppfylt?

Andre prosjekter må gjennomføres Lav -

EPJ-utvikling, fastleger Lav -

EPJ-utvikling, kommune Høy 2019

EPJ-utvikling, spesialist Lav -

Organisasjonsutvikling, spesialist Lav -

Organisasjonsutvikling, kommune Høy 2019, 

Rutineendringer hos fastlegene Lav -

Spesifiser hvilke andre prosjekter som må gjennomføres og ev. kommentarer:

Gevinstansvarlig(e) virksomhet(er): Kommunene

Hva er status på gevinstrealiseringsarbeidet i prosjektet/programmet?

Finnes det en prosjektbegrunnelse? I oppstartsfase

Er gevinster identifisert?

Finnes det en gevinstplan?

Pågår det gevinstrealiseringsaktiviteter?

Spesifiser gevinster:

Antatt gevinst: 
(Velg ett alternativ)

Ikke beregnet ennå

Antatt levetid for løsningen/leveransen: 5-10 år

Beskriv antatte gevinster

Det skal bli lettere for skoleungdom å komme i kontakt med skolehelsetjenesten. 
Foreldre skal kunne kontakte helsestasjonen på en enkel måte, få svar på enkle 
spørsmål, få oversikt over gjennomførte og fremtidige kontroller, samt få 
informasjon slik at de stiller bedre forberedt til kontroller.

Tjenesten skal kunne gir rask og god informasjon. De skal bruke mindre tid på 
administrative henvendelser knyttet til timeavtaler. Det skal blir færre avbrudd og 
henvendelser skal kunne behandles samlet.



Avhengigheter Prosjekt-/programnavn: DigiHelsestasjon

Avhengighet Kategori avhengighet Kritikalitet Frist Status

Beskriv hvilke prosjektleveranser som er avhengig av hva på følgende form:
«Prosjektet/programmet er avhengig av  <leveranse> fra <prosjekt/linje> 
for å < … >»

NB! Forutsetninger som må oppfylles for å kunne realisere gevinstene skal 
være beskrevet på forrige side og ikke angis som avhengigheter. 

1. Tjenester og 
applikasjoner 

2. Personvern og 
informasjons-
sikkerhet 

3. Standarder, 
kodeverk og 
terminologi

4. Infrastruktur og 
felleskomponenter

5. Regelverksendringer

Høy: Prosjektet 
kommer ikke videre

Middels: Kan 
håndteres av 
prosjektet med ekstra 
kostnad 

Lav: Håndteres av 
prosjektet 

Når må 
avhengighet være 

oppfylt?

Grønn: 
Oppfyllelse avtalt 
og under kontroll

Gul: Avtale om 
oppfyllelse ikke på 
plass eller usikker

Rød: Uklart hvem 
som skal oppfylle 
avhengighet eller 
når det kan skje

Under utarbeidelse

Beskriv konsekvenser av manglende oppfyllelse av avhengigheter



DigiHelse

Prosjekt-/programinformasjon 
til nasjonal e-helseportefølje

Revidert per februar 2018



Formål/overordnet mål for prosjektet/programmet:

Prosjektets overordnende mål er å etablere digitale innbyggertjenester knyttet til 
hjemmetjenester på en nasjonal plattform som kan benyttes av alle landets 
kommuner. I første leveranse utvikles det nå digitale tjenester for dialog mellom 
brukere/pårørende og ansatte i hjemmetjenesten, visning av avtaler med 
mulighet for å avbestille avtaler, samt varsling av gjennomførte besøk.

ID Nasjonal e-helseportefølje: 84

Ansvarlig virksomhet: Oslo kommune/KS

Prosjekteier: Kommunaldirektør Endre Sandvik, Oslo komm.

Prosjektleder: Merete Lassen, Direktoratet for e-helse

Prosjekt-/programinformasjon

Finansieringskilder 2018 2019

Kommunene/Fylkesmannen 2,4 mill. -

Medfinansieringsordningen – Difi 5 mill. -

Sum finansiering: 7,4 mill. -

Eventuelle kommentarer:

Prosjekt-/programnavn: DigiHelse

Styres prosjektet/programmet iht. Difi sin prosjektveiviser? Ja

Har prosjektet/programmet leveranser som er i ulike faser? Nei

Hvilken fase er prosjektet/programmet i per dato? 
(Hvis flere faser, angi hvor hovedtyngden av leveranser nå er)

Når er fasen 
planlagt fullført

Gjennomføring 06.18

Hva er prosjektet/programmets sluttdato (hvis fastsatt)? 09.18

Styres prosjektet/programmet iht. planer som revideres årlig? Ja

Eventuelle kommentarer:

Antatt totalkostnad for prosjektet/programmet: 33,4 mill

Antatt årlige forvaltningskostnader etter avslutning: 2,5-7,8 mill.kr

Eventuelle kommentarer:

Det skjer en opptrapping etter hvert som nye kommuner tar løsningen i bruk.

I hvilken grad understøtter prosjektet/programmet de ulike strategiske 
satsingsområdene (Høy, Middels, Lav eller blank)?

1. Digitalisering av arbeidsprosesser Høy (omr. 1.1)

2. Bedre sammenheng i pasientforløp Høy (omr .2.1)

3. Bedre bruk av helsedata Lav

4. Helsehjelp på nye måter Middels

5. Felles grunnmur for digitale tjenester Høy (Omr 5.2, 
5.3, 5.4)

6. Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring Middels

Hvilket strategisk satsingsområde har prosjektet/programmet sterkest 
tilknytning til?

Velg ett av satsingsområdene i listen ovenfor 5

Eventuell annen strategisk tilknytning/kommentarer:

Også sterk knytning til område 1

Viktigste resultater/leveranser : Planlagt 
levert

MP11 – Evaluering av pilot 03.18

MP12 – Tjenesteavtaler og prismodell etablert 05.18

MP13 – implementere endringer/erfaringer fra pilot 06.18

BP4 – Beslutning om overføring til linjen (KS) 06.18

BP5 – Prosjektet avsluttet og godkjent 09.18



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

Overordnet status for prosjekt/program: Gul

Årsak til gul eller rød status:

Fremdriften knyttet til løsninger og pilotdrift er tilfredsstillende og grønn. Den 
gule rapporteringen skyldes at tjenesteavtaler og prismodell ikke er på plass.

Planleggingen av utvidet utprøving av løsningen er i gang og 7 kommuner (i tillegg 
til Oslo og Bergen) vil prøve ut løsningen og innføringsmaterialet før sommeren.

Risiko i prosjekt/program: Gul

Angi de viktigste risikoområdene, samt planlagte og iverksatte tiltak:

Den viktigste risikoen er nå knyttet til at tjenesteavtaler og prismodell ikke er på 
plass

Noen andre risikopunkter:
- Risiko knyttet til å rekruttere innbyggere til bruk av løsningen
- Risiko knyttet til utvikling av de siste restleveransene i EPJ-løsningene

Hvilke aktører får prosjektet konsekvenser for?

Innbyggere, ansatte og ledere i kommunene, Direktoratet for e-helse, NHN, EPJ-
leverandørene

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

Hvilken kritikalitet har 
forutsetningen?

Når må 
den være 
oppfylt?

Andre prosjekter må gjennomføres Lav -

EPJ-utvikling, fastleger Lav -

EPJ-utvikling, kommune Høy 2018

EPJ-utvikling, spesialist Lav -

Organisasjonsutvikling, spesialist Lav -

Organisasjonsutvikling, kommune Høy 2018, 

Rutineendringer hos fastlegene Lav -

Spesifiser hvilke andre prosjekter som må gjennomføres og ev. kommentarer:

Gevinstansvarlig(e) virksomhet(er): Kommunene

Hva er status på gevinstrealiseringsarbeidet i prosjektet/programmet?

Finnes det en prosjektbegrunnelse? Ja

Er gevinster identifisert? Ja

Finnes det en gevinstplan? Ja

Pågår det gevinstrealiseringsaktiviteter? I oppstartsfasen

Spesifiser gevinster:

Antatt gevinst: 
(Velg ett alternativ)

Mer enn 100 mill

Antatt levetid for løsningen/leveransen: 5-10 år

Beskriv antatte gevinster

Gevinstene er knyttet til bedre involvering og tidsbruk for innbyggerne. Større 
trygghet og oversikt er også viktige innbyggergevinster

For tjenesten er det gevinster knyttet til bedre oppfølging av brukerne og mer 
effektiv tidsbruk.



Avhengigheter Prosjekt-/programnavn: DigiHelse

Avhengighet Kategori avhengighet Kritikalitet Frist Status

Beskriv hvilke prosjektleveranser som er avhengig av hva på følgende form:
«Prosjektet/programmet er avhengig av  <leveranse> fra <prosjekt/linje> 
for å < … >»

NB! Forutsetninger som må oppfylles for å kunne realisere gevinstene skal 
være beskrevet på forrige side og ikke angis som avhengigheter. 

1. Tjenester og 
applikasjoner 

2. Personvern og 
informasjons-
sikkerhet 

3. Standarder, 
kodeverk og 
terminologi

4. Infrastruktur og 
felleskomponenter

5. Regelverksendringer

Høy: Prosjektet 
kommer ikke videre

Middels: Kan 
håndteres av 
prosjektet med ekstra 
kostnad 

Lav: Håndteres av 
prosjektet 

Når må 
avhengighet være 

oppfylt?

Grønn: 
Oppfyllelse avtalt 
og under kontroll

Gul: Avtale om 
oppfyllelse ikke på 
plass eller usikker

Rød: Uklart hvem 
som skal oppfylle 
avhengighet eller 
når det kan skje

1. Avhengig ift. helsenorge.no knyttet til avklaring av løsning for manuelle 
fullmakter for å gi pårørende tilgang til løsningen

2 og 5 Middels 03.18 Gul

2. Avhengig av å få på plass tjenesteavtaler og prismodell mellom 
Direktoratet for e-helse og kommunene

1 og 4 Høy 03.18 Rødt

Beskriv konsekvenser av manglende oppfyllelse av avhengigheter

Avhengighet 1 – kritikalitet er knyttet til at utbredelse av løsning og gevinster forsinkes
Avhengighet 2 – kritikalitet er knyttet til at videre innføring av løsningen i nye kommuner blir forsinket



Nasjonal e-helseportefølje 2018
Nasjonal e-helseportefølje for 2018 Vedlegg 6-B
Sist oppdatert 16.05.2018

Budsjett 

2018

Prioriterings-

kategori 2018
ID Prosjekt-/ programnavn Ansvarlig virksomhet

Prosjekteier/ 

Programeier
Fase for 2018 Status

Budsjett 

2018 

(MNOK)

E-helse HDIR RHF NIKT Kommune FHI NHN

Fastlege 

(takst-

forh.)

Andre

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

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

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

2 114 Digital patologi NIKT HF Lisbet Sviland Gjennomføring Gul 8,2 8,2

2 118 Innføring av digital patologi Helse Midt-Norge RHF Harald Aarset Gjennomføring Gul 9,9 7,4 2,5

2 119 HMN Lab Helse Midt-Norge RHF
Klinikkleder Gilda 

Opland
Gjennomføring Grønn 0

2 142 Regional laboratoriestystem Helse Sør-Øst RHF Eli Stokke Rondeel Gjennomføring Gul 71 71

2 154 Felles klinisk kunnskapsgrunnlag NIKT HF Geir Tålloli HNRHF Konsept 1,8 1,8

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

1 14 Pilotere og innføre multidose i e-resept nasjonalt E-helse Hilde Lyngstad Gjennomføring Gul 3,9 3,9

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

2 64 Fødselsepikrise til helsestasjon KS/KommIT Line Richardsen Realisering Gul 0,1 0,1

2 83
DIS – Digitale innbyggertjenester for 

spesialisthelsetjenesten
NIKT HF Øyvind Nottveit Gjennomføring Gul 20 20

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

2 108 Endring av standard for legemiddelinformasjon SLV Helga Festøy Planlegging Grønn 1,8 1,8

2 116 Legemidler og kjernejournal i PLO E-helse Hilde Lyngstad Gjennomføring Gul 6,1 6,1

2 117 Digitalisert individuell refusjon legemidler HDIR

Hans Martin 

Hovengen/Steinar 

Marthinsen

Planlegging Grønn 5 5

2 122 Velg behandlingssted - avtalespesialister HDIR Steinar Mathisen Konsept 1,8 1,8

2 123
DIGI-UNG (tidl. Samordning og videreutvikling av 

digitale helsetjenester for ungdom)
HDIR HDIR Konsept Gul 5 5

2 124 Pakkeforløp pysikisk helse og rus HDIR Gitte Huus Gjennomføring Gul 16,5 11,2 5,3

2 126 Sentral forskrivningsmodul (SFM) E-helse Hilde Lyngstad Gjennomføring Grønn 17 17

2 128
Kjernejournal - Innsyn journaldokumenter for 

helsepersonell på tvers
E-helse Hilde Lyngstad Planlegging 6 6

2 138 Oppfølgingsteam HDIR Kristin Mehre Planlegging Grønn 10 10

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

2 140 Pilotprosjekt ParkinsonNet i Norge HDIR Johan Torgersen Konsept Grønn 7 7

2 141
Internettbasert behandling for angst og depresjon i 

kommunen
HDIR

Per Mange 

Mikaelsen
Planlegging Grønn 6 6

2 143 Medikamentell kreftbehandling Helse Sør-Øst RHF Eli Stokke Rondeel Gjennomføring Gul 32 32

2 144 Regional kurve og medikasjon Helse Sør-Øst RHF Eli Stokke Rondeel Gjennomføring Gul 94 94

2 145 DigiHelsestasjon KS/KommIT KS/KommIT Konsept 9 9

2 148 Nytt CMS/publiseringsløsning for helsenorge.no E-helse Fredrik Glorvigen Gjennomføring Grønn 1 1

2 149
Digital Førerettsforvaltning

E-helse Hilde Lyngstad Konsept Grønn 16,5 3 1,5 12

3 102
Forbedre legemiddelinformasjon og FEST (tidligere 

SAFEST realisering)
NIKT HF Gisle Fauskander Gjennomføring Gul 32,3

3 109
FEST for sykehus - strukturert legemiddelinformasjon 

for spesialisthelsetjenesten
SLV Helga Festøy Planlegging Rød 0

4 120 Pasientsikkerhetsvarsler til innbygger og fastlege SLV Helga Festøy Konsept Gul 0

1 107 Helsedataprogrammet E-helse Bodil Rabben Konsept Grønn 102 22 80

1 121 En vei inn -  hovedprosjekt HDIR
Anne-Grete 

Skjellanger
Konsept Grønn 9,4 1 6 2,4

1 129 GREP - NPR og KPR HDIR Stein Olav Gystad Gjennomføring Grønn 22 4,5 17,5

2 58
eDÅR - Elektronisk innrapportering til 

Dødsårsaksregisteret  
FHI Gun Peggy Knudsen Gjennomføring Gul 12 6 6

2 60 Nasjonalt infeksjonsregister FHI Geir Bukholm Planlegging Gul 5 5

2 125
Generisk funksjonsvurderingsverktøy for rehabilitering i 

spesialisthelsetjenesten
HDIR Kristin Mehre Planlegging Grønn 2,5 2,5

2 136
Elektronisk datafangst pasientsikkerhetsprogrammet 

konseptfase 
NIKT HF

Anita Schumacher 

Ahus
Konsept Grønn 1,3 1,3

2 137 Modernisering av Reseptregisteret FHI Marta Ebbing Konsept Grønn 0 0

3 112 Nasjonal laboratoriedatabase FHI Geir Bukholm Planlegging Gul 0,2 0,2

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

1 100
Felles samarbeidsprosjekt for modernisering av 

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

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

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

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

2 101 Robust Mobilt Helsenett NIKT HF Jon Mathisen (UNN) Gjennomføring Grønn 3,2 3,2

2 115
Anskaffe rammeavtale for publiseringsløsning for 

metodebøker
NIKT HF Per Meinich HSØ Gjennomføring Grønn 0,5 0,5

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

4 131 API økosystem E-helse Fredrik Glorvigen Konsept 0,5 0,5

2 133 Nasjonal e-helsemonitor E-helse Karl Vestli Gjennomføring Grønn 3,4 3,4

2 146 Ny e-helseorganisering NEO E-helse Karl S. Vestli Konsept Grønn 20 10 10

942,1

Kostnadsfordeling 2018

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

Program Kodeverk og Terminologi står oppført med tilsammen 8,5 mill. som 
finansieres av andre prosjekter/programmer. 
8,5 mill. er derfor fratrukket totalsummen her
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Side 2

2.1 Involvere 
innbygger

2.2 Sikre 
kontinuitet

2.3 Lege-midler
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

Prosjekter med øremerkede midler 2018

E-helse-prosjekter til prioritering i 2019: 
75 mill7 mill67 mill

4 mill250 mill

xx mill



Oversikt over forkortelser

Side 3

Omr. Eier Forkortelse Prosjektnavn

1 NIKT F-KKG Felles klinisk kunnskapsgrunnlag

2.1 HDIR IAB-A&D Internettassistert behandling for angst og depresjon i kommunen

2.1 HDIR VBS-A Velg behandlingssted – avtalespesialister

2.1 KS DigiHS DigiHelsestasjon

2.2 HDIR PF-PH&R Pakkeforløp psykisk helse og rus

2.2 HDIR Pilot-Parkison Pilotprosjekt ParkisonNet i Norge

2.2 KS F-EPI-HS Fødselsepikrise til helsestasjon

2.3 NIKT AS-IB-B&R Antibiotikastyring – indikasjonsbasert beslutningsstøtte og rapportering

2.3 HDIR Digital-IRL Digitalisert individuell refusjon legemidler

2.3 SLV S-varsler Pasientsikkerhetsvarsler til innbygger og fastlege

2.3 SLV Std.-LMI Endring av standard for legemiddelinformasjon

3 HDIR FVV-Rehab Generisk funksjonsvurderings-verktøy for rehabilitering i spesialisthelsetjenesten

3 NIKT FIR-HR Forenklet innrapportering til helseregistre

3 NIKT ED-PSP Elektronisk datafangst fra pasientsikkerhetsprogrammet

5 NIKT Ref.ark.int Referansearkitektur tjenestelag integrasjon

5 NIKT FA-GD Felles anvendelse av grunndata i sentrale registre

5 NIKT PLM Anskaffe rammeavtale for publiseringsløsning for metodebøker

5 NIKT RMH Robust Mobilt Helsenett

5 NIKT Utv.stamnet Regional utvidelse av stamnett


