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Om dokumentet 

Bakgrunn 

Direktoratet for e-helse har fått oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet om å 

utarbeide et forslag til handlingsplan for perioden 2017-2020 som følger opp vedtatte 

nasjonale strategier. Planen skal gi en samlet fremstilling av pågående og prioriterte 

e-helsetiltak av nasjonal betydning. 

Den foregående nasjonale handlingsplanen for e-helse var gyldig for 2014-2016, og 

den er i stor grad realisert i perioden. For å etablere en handlingsplan for 2017-2020 

var det nødvendig å drøfte utvalgte strategiske valg som legger føringer for 

kommende periode, og Direktoratet for e-helse har derfor etablert en nasjonal e-

helsestrategi i tillegg til handlingsplan for 2017-2020.  

Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan 2017-2020 tar utgangspunkt i ambisjonen 

for e-helseutviklingen som ble formulert i Meld. St. 9 «Én innbygger – én journal», og 

beskriver prioriterte mål og handlingsplan for de neste fire årene. Sektoren har vært 

involvert i arbeidet. 

Dokumentets struktur 

Kapittel 1 beskriver hvorfor e-helse er viktig for å bidra til å løse store 

helseutfordringer i tiden som kommer. Kapittelet oppsummerer de viktigste 

milepælene for den nasjonale e-helseutviklingen, og gjengir ambisjonen, de 

langsiktige målene for e-helseutviklingen som formulert i Meld. St. 9 Én innbygger – 

én journal, og valgte utviklingsretninger.  

Kapittel 2 beskriver de prioriterte behovene som e-helse bør understøtte i perioden. 

Disse er kategorisert i strategiske områder som er videre delt inn i innsatsområder. 

For hvert innsatsområde er det definert ønskede mål for perioden 2017-2020. 

Summen av målene representerer det samlede ønskede ambisjonsnivået for e-

helseutviklingen i perioden 2017-2020. 

Kapittel 3 drøfter handlingsrommet for å realisere ambisjonene som er beskrevet i 

kapittel 2. De funksjonelle ambisjonene er høye og mulighetene for å realisere disse 

vil være avhengig av beslutninger knyttet til samhandlingsarkitektur og styrking av 

nasjonal styring og finansiering. Drøftingen legger grunnlaget for hvordan 

handlingsplanen skal bli innrettet og omfanget av tiltak knyttet til hvert virkemiddel.  

Kapittel 4 beskriver tiltak innenfor de ulike virkemiddelområdene. Tiltakene skal bidra 

til å oppnå målene i strategien.  

Kapittel 5 redegjør kort for videre prosess og revidering av nasjonal e-helsestrategi og 

handlingsplan. 
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1.1 Strategisk kontekst  

 

Norge har høy forventet levealder og lav sykelighet og dødelighet, målt opp mot andre land. Men vi er også det landet 

som bruker mest ressurser på helsetjenester. I tiden fremover vil Norge, og de fleste andre land, stå overfor store 

helseutfordringer. Andelen eldre vil øke. Den kraftige veksten skyldes i hovedsak at de store etterkrigskullene blir 

eldre, samtidig som levealderen øker. Mange vil leve lenger med god helse, og mange vil leve lenger med 

kroniske lidelser og kompliserte sykdommer. Hjerte- og karsykdommer, kreft, muskel- og skjelettsykdommer 

vil dominere, sammen med psykiske lidelser og rus. Usunt kosthold, røyking, skadelig alkoholforbruk og lite 

aktivitet i hverdagen gjør at livsstilssykdommer som overvekt og diabetes vil bli mer utbredt.  

Behovet for helsehjelp og omsorgstjenester vil øke betraktelig de kommende årene. Det vil være umulig for 

Norge å ta vare på dobbelt så mange eldre og flere syke på samme måte som i dag. I så fall må en tredjedel 

av dagens ungdommer velge helse- og omsorgsyrker som karrierevei. Helse- og omsorgstjenesten må 

innrettes på en mer effektiv og bærekraftig måte og er avhengig av e-helsefeltet for å få dette til.  

1.1.1 E-helseutvikling i Norge i et historisk perspektiv 

Fra midten av 90-tallet og frem til 2008 ble e-helseutviklingen stort sett drevet ut fra den enkelte virksomhets behov, 

prioriteringer og finansieringsmuligheter, med to viktige unntak: De regionale helseforetakene ble etablert i 2002, hvor 

eierskapet til de offentlige sykehusene ble flyttet fra fylkeskommunen til staten. I tillegg ble Norsk Helsenett AS 

etablert i 2004 og utviklet helsenettet til å bli den motorveien som binder helse-Norge sammen. Med unntak av 

regionale helseforetak og Norsk Helsenett eksisterte det ikke nasjonale virkemidler før 2008. Det har ført til at vi i dag 

har mange fragmenterte IKT-løsninger som gjør det vanskelig å gjennomføre endringer, ettersom de ulike systemene 

ikke nødvendigvis kommuniserer med hverandre.  

1.1.2 Viktige milepæler for nasjonale løsninger (2008 – dags dato) 

Fra 2008 og frem til i dag har det vært et økende fokus på å løse nasjonale e-helsebehov i fellesskap, og 

digitaliseringen har gått fra å være et støtteverktøy til å bli en integrert og viktig del for å levere helse- og 

omsorgstjenester med høy kvalitet som gir pasientsikkerhet og godt personvern. Følgende figur presenterer noen 

viktige milepæler i utviklingen av nasjonale løsninger:  

 

1 DIGITALISERING AV HELSE- OG 

OMSORGSTJENESTEN 

Digitalisering har gått fra å være et støtteverktøy til å bli en integrert og 

viktig del for å levere helse- og omsorgstjenester med høy kvalitet, 

pasientsikkerhet og godt personvern.  
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Figur 1. Utvalgte hovedmilepæler i utviklingen av nasjonal e-helse 

Styring og organisering av nasjonal e-helseutvikling  

I 2009 ble det opprettet en egen divisjon for e-helse i Helsedirektoratet som fikk ansvar for følge med på e-

helseutviklingen nasjonalt, og for å styre og gjennomføre nasjonale prosjekter. 1. januar 2016 ble divisjonen for e-

helse virksomhetsoverdratt til Direktoratet for e-helse. Dette har vært viktig for å sørge for nasjonal styring og 

koordinering på e-helsefeltet i samarbeid med alle aktørene i helse-Norge. Videre skal direktoratet realisere og 

forvalte digitale løsninger som forbedrer og forenkler helse-Norge.  
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Direktoratet for e-helse har etablert en nasjonal styringsmodell for e-helse, som har vært et viktig bidrag for å 

samstyre statlige og kommunale aktører, og for å øke den nasjonale satsingen på e-helse. Foraene i styringsmodellen 

har blant annet stilt seg bak målbildet for «Én innbygger – én journal» og anbefalinger om å styrke e-helseutviklingen.  

Digitale innbyggertjenester 

Helsenorge.no ble åpnet 15. juni 2011 og er en nasjonal helseportal som gir folk kvalitetssikret og relevant 

informasjon om helse. Her finner også innbyggerne brukervennlige tjenester, slik som Mine resepter, Mine vaksiner, 

Mine egenandeler, Europeisk helsetrygdekort, Kjernejournal og digitale tjenester mot fastlegen. I de digitale 

tjenestene mot fastlegen kan innbyggerne bestille time hos fastlegen, fornye resept, starte e-konsultasjon og kontakte 

legekontoret.  

Tjenestene har bidratt til å gjøre kontakten med helsevesenet enklere for innbyggerne. Stadig flere bruker tjenestene 

på helsenorge.no og portalen blir kontinuerlig utviklet med nye tjenester.  

Informasjonsdeling og samhandling 

Nasjonalt meldingsløft ble etablert i 2009 for å få fortgang i utviklingen av elektronisk samhandling i helse- og 

omsorgssektoren. Nasjonalt meldingsløft innebærer at alle meldinger mellom helseforetak, legekontorer og NAV skal 

foregå elektronisk. Ambisjonen er at meldingsutvekslingen skal være digital i løpet av 2019 og at papirforsendelsene 

skal utgå. 

E-resept ble ferdig innført blant fastleger, apotek og kommuner i 2013. I 2016 var e-resept innført på alle sykehus og 

hos en rekke spesialister med avtale med spesialisthelsetjenesten. 

Breddeinnføringen av nasjonal kjernejournal til innbyggerne begynte i 2015, og i 2016 hadde alle innbyggere tilgang 

gjennom helsenorge.no. Kjernejournal inneholder viktige helseopplysninger, som både innbyggerne selv og 

helsepersonell har tilgang til. 

E-resept og kjernejournal har bidratt til å øke pasientsikkerheten ved å gi helsepersonell rask og sikker tilgang til 

strukturert informasjon om pasienten.  

Nasjonale helseregistre  

Opprettelsen av Dødsårsaksregisteret i 1925 og senere Kreftregisteret i 1952 og Fødselsregisteret (MFR) i 1967 la 

grunnlaget for Norges mangeårige satsing på helseregisterfeltet. Kunnskap vi har fått gjennom disse helseregistrene, 

har bidratt til å utvikle kvaliteten på blant annet kreftbehandling og svangerskaps- og fødselsomsorg. Senere har vi fått 

ytterligere 15 sentrale helseregistre, hvor det største er Norsk pasientregister. Opp gjennom årene er det også vokst 

frem et stort antall medisinske kvalitetsregistre, takket være initiativ fra ildsjeler i de kliniske fagmiljøene lokalt og 

regionalt.  

 

Arbeidet med å utvikle fellesløsninger på tvers av helseregistrene har kommet kort. Kvalitetsregistrene kan i liten grad 

gjenbruke data fra sentrale registre og det gjenstår et betydelig arbeid med å modernisere de sentrale 

helseregistrene. 

Infrastruktur og felleskomponenter 

Norsk Helsenett drifter i dag både helsenorge.no, kjernejournal og pasientreiser. Norsk Helsenett drifter i dag både 

helsenorge.no, kjernejournal, pasientreiser og flere helseadministrative registre (Adresseregister, Personregister, 

Legestillingsregister, Bedriftsregister, RESH og Helsepersonellregister). I tillegg utvikler og drifter Norsk Helsenett 

sektorens sentrale IKT-infrastruktur, helsenettet, som sikrer robusthet og høy tilgjengelig til IKT-tjenestene i helse- og 

omsorgstjenestene. Alle aktører som har tilgang må bli tilknyttet helsenettet for å oppfylle kravet i normen. Normen er 

en bransjenorm for informasjonssikkerhet som ble etablert i 2006.  

I 2011 ble HelseCSIRT (Computer Security Incident Response Team) etablert og ble i 2016 sertifisert til HelseCERT 

(Computer Emergency Response Team). Etableringen av kompetansesenteret har vært viktig, da det skal drive 

forebyggende sikkerhetsarbeid og gjennomføre nødvendige tiltak for å fjerne avvik eller trusler og begrense eventuell 

skade. 

Standarder, kodeverk og terminologi 

Standarder, kodeverk og terminologier i dag er i mindre grad basert på et felles sammenhengende rammeverk og 

gjenbruk av definisjoner. I tillegg er de preget av lokale tilpasninger og tillegg, manglende oppdatering og lite 

tilfredsstillende versjonshåndtering. Anvendelsen av kodeverk er sterkt varierende, med for høy grad av feilkoding og 

dobbeltregistrering. Dette gjør det vanskelig å gjenbruke strukturert informasjon i ulike sammenhenger. Det er behov 
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for en mer koordinert innsats for å anvende felles definisjoner med utgangspunkt i internasjonale standarder, og 

formidle disse på en effektiv måte. 

Det er et stort og økende behov for standarder, kodeverk og terminologier innen nye områder, for eksempel innhold i 

planlegging, klinisk dokumentasjon inkludert kliniske funn og målinger. Samtidig ser vi at eksisterende standarder 

utvides, og nye standarder kommer til, noe som også medfører overlapp i dekningsgrad mellom standarder. Her må 

behov og mulighetsrom bli kartlagt systematisk.  

Nasjonale komponenter for hverdags- og velferdsteknologi 

Flere kommuner prøver ut velferdsteknologi for trygghet og mestring gjennom Nasjonalt velferdsteknologiprogram. 

Velferdsteknologiprogrammet inngår i Omsorgsplan 2020, og er en del av et helhetlig arbeid for å skape bedre og 

bærekraftige helse- og omsorgstjenester. Direktoratet for e-helse har gitt anbefalinger om en referansearkitektur for 

velferdsteknologi som blir prøvd ut i en kommune.  

Regelverk 

Lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven) ble i 2014 erstattet av to lover: Lov om 

helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven) og Lov om behandling av helseopplysninger 

ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven). Lovgivningen frem til 2014 tillot deling av informasjon internt i juridiske 

enheter, men ikke mellom virksomheter. Etter endringen kan flere virksomheter samarbeide om behandlingsrettede 

helseregister (Pasientjournalloven § 9). Samarbeidet kan omfatte privateide så vel som offentlig virksomheter, alle 

typer behandlingsrettede helseregister, alle systemene som utgjør hele pasientjournalen eller kun registre på 

bestemte områder.  

Pasientjournalloven § 10 gir hjemmel til å etablere nasjonale behandlingsrettede helseregistre. Nasjonale 

behandlingsrettede helseregistre kan gjelde pasient og brukere i hele landet og ikke begrenses til en bestemt region. 

Bestemmelsen gir hjemmel for behandlingsrettede helseregistre på bestemte områder, som for eksempel 

legemiddelregister eller epikriseregister. Register vedtatt med hjemmel i denne bestemmelsen skal komme i stedet for 

virksomhetsinterne journaler eller felles journaler basert på samarbeid mellom virksomheter som hjemles i §§ 8 og 9. 

Godt personvern 

Det er et grunnleggende prinsipp å ivareta personvernet for å kunne behandle helseopplysninger. For at innbyggerne 

og helsepersonell skal ha tillit til løsningene, er det viktig at personvernet blir godt ivaretatt i alle faser i utviklingen av 

løsningene.  

Til nå har det vært mange og delvis små aktører, med begrensede muligheter og kompetanse til å vurdere risiko og 

ivaretagelse av personverntiltak. Kravet til digitalisering og elektronisk samhandling er økende, samtidig som 

trusselbilde er i endring. Det er derfor viktig å håndtere personvern som en integrert del av løsningene, noe som 

omtales som innebygd personvern.  

Det er behov for å øke satsingen på de nasjonale personverntjenestene slik at innbyggerne selv har mulighet til å 

styre sitt eget personvern. Det betyr at innbyggerne skal ha mulighet til å styre hvem som kan få tilgang til egne 

helseopplysninger, hvilke opplysninger helsetjenesten har tilgang til, hvordan de blir delt og utlevert og hvem som 

representerer dem i ulike sammenhenger.  

1.2 Ambisjon og langsiktige mål for e-helseutviklingen 

Regjeringen har høye ambisjoner om å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor gjennom digitalisering. 

Digitaliseringsrundskrivet er en sammenstilling av pålegg og anbefalinger vedrørende digitalisering i offentlig sektor. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ansvaret for rundskrivet, som gir et helhetlig bilde av hvilke føringer 

som gjelder for etatenes arbeid med digitalisering. I Meld. St. 27 (2015–2016), med tittelen «Digital agenda for Norge 

— IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet» setter regjeringen fem hovedprioriteringer som gir politikken 

retning og som tydeliggjør hva regjeringen ser som det viktigste å legge innsats i fremover. Disse hovedprioriteringene 

er gjeldende for alle offentlige sektorer. 

Ambisjonen for e-helseutviklingen ble satt gjennom Meld. St.9, med tittelen «Én innbygger – én journal».   

For å kunne møte helseutfordringene vi står overfor, må helse- og omsorgssektoren innrettes på en bedre og mer 

bærekraftig måte. Det lar seg ikke gjøre med dagens IKT-løsninger. IKT kan og bør bli utnyttet bedre enn i dag. 

Regjeringen ønsker derfor å modernisere IKT-plattformen og arbeide for en felles løsning for hele helse- og 
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omsorgssektoren, slik at all helseinformasjon om innbyggeren blir samlet i én journal.  

 

 

 

I stortingsmeldingen «Én innbygger – én journal» er det formulert fire mål for IKT-utviklingen i helse- og 

omsorgstjenesten.  

1. Innbyggerne skal ha tilgang til enkle og sikre digitale tjenester for forebygging, mestring, involvering 

og selvbestemmelse. 

Målet innebærer at innbyggerne skal kunne bruke digitale tjenester for kontakt med helse- og omsorgstjenesten 

der dette er relevant. E-helseverktøy som kan gi støtte i beslutninger og prosesser skal kunne følge opp og 

involvere innbyggerne i helsehjelpen. Kvalitetssikrede e-helseverktøy som bidrar til mestring og forebygging skal 

også være allment tilgjengelige og skal kunne bli integrert med helse- og omsorgstjenesten.  

 

2. Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger og effektiv støtte for 

sin oppgaveløsning. 

Dette innebærer at helsepersonell med tjenstlig behov skal ha tilgang til alle innbyggerens helseopplysninger, 

uavhengig av hvor innbyggeren har fått behandling tidligere. De skal også ha tilgang til behandlingsplaner og ha 

mulighet til å gjøre nødvendige endringer på denne. Målet innebærer også at helsepersonell skal ha tilgang til å 

kunne etablere og endre koordinerte og helhetlige forløp basert på felles tjenestekalender og tjenestekatalog for 

hele helse- og omsorgsektoren. I tillegg skal de ha tilgang til beslutnings-, prosess- og kunnskapsstøtte, og dette 

skal være integrert i arbeidsverktøyet deres basert på standardiserte, oppdaterte og nasjonale retningslinjer.  

 

3. Data og informasjon skal være tilgjengelig for kunnskapsbasert planlegging, styring, 

kvalitetsforbedring og helseovervåking. 

Målet stiller krav om at data som blir tilgjengelig til sekundærbruk skal skje innenfor rammene av taushetsplikt og 

personvern, og i henhold til helsepersonellets og ulike virksomheters meldeplikt. Pasientforløp og prosedyrer må 

følge et sett med standarder, slik at det er mulig å sammenligne dataene på tvers av helse- og omsorgstjenesten, 

uten at de bryter med kravene til personvern. Målet innebærer også at helsepersonell skal ha tilgang til 

analyseverktøy og rapporter for å understøtte kvalitetsforbedring, pasientsikkerhet og effektiv ressursutnyttelse. 

Videre skal ledere og myndigheter ha tilgang til analyser og rapporter for å planlegge, styre og lede helse- og 

omsorgssektoren med hensyn til prioritering, kvalitet, pasientsikkerhet, ressursutnyttelse og beredskap. Forskere 

skal også ha tilgang til aktuelle helsedata og andre relevante data for analyse og forskning. 

 

 

4. E-helseutviklingen skal drives av nasjonale mål og skal leveres effektivt i et nasjonalt perspektiv.  

Målet fordrer at alle tiltak av nasjonal betydning skal bli besluttet nasjonalt ved at det blir etablert en nasjonal 

styringsmodell som sikrer langsiktig strategi, felles nasjonal prioritering og har tilstrekkelige virkemidler til å gi 

prioriteringene reell gjennomføringskraft. Organisatoriske strukturer, finansierings- og leveransemodeller skal 

sikre effektiv og fleksibel utnyttelse av de samlede ressursene, og det skal være en god arbeidsdeling mellom 

offentlige aktører og en aktiv nasjonal og internasjonal e-helsenæring. Videre stiller målet krav til at infrastruktur, 

nasjonale komponenter og grunndata skal være tilgjengelig for alle aktørene i sektoren og skal understøtte den 

helsefaglige oppgaveløsningen. I tillegg skal kompetanse og kultur bidra til innovasjon, kontinuerlig endring og 

rask innføring av nye løsninger. Det skal også være relevant, oppdatert og tilgjengelig kunnskapsgrunnlag om 

effekter og erfaringer knyttet til e-helsetiltak.  

Ved å starte med hovedmål to «Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger», vil 

det på sikt bli enklere å realisere og støtte opp under de andre målene.  

Én helhetlig og kunnskapsbasert helse- og omsorgstjeneste som utnytter de teknologiske 

mulighetene og involverer innbyggere for å bidra til bedre helse, bedre resultat av 

helsehjelp og bedre utnyttelse av kapasitet. 



 

10 
 

 

Helsedirektoratet fikk i 2014 i oppdrag å vurdere ulike konsepter for å realisere målene i Meld. St. 9 (2012-2013) Én 

innbygger – én journal.  

Regjeringen ga i juni 2016 sin tilslutning til anbefalt utviklingsretning mot en felles, nasjonal løsning for klinisk 

dokumentasjon, prosesstøtte og pasient-/brukeradministrasjon. Regjeringen ga videre sin tilslutning om følgende 

strategi for å oppnå målbildet: 

 Programmet Helseplattformen i region Midt-Norge skal bli gjennomført som et regionalt utprøvingsprogram for det 

anbefalte nasjonale målbildet i «Én innbygger – én journal». Utprøvingsprogrammet vil være et mulig startpunkt 

for en felles nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste. Programmet er et samarbeid mellom 

spesialisthelsetjenesten og kommuner i regionen. Helseplattformen skal sikre nasjonal representasjon i styringen 

av programmet og nasjonal deltakelse og innflytelse i planlegging, gjennomføring og i faglige vurderinger av tema 

som kan ha betydning for den nasjonale utviklingsretningen. 

 Som et ledd i utviklingsretningen er det behov for å se på gode nasjonale løsninger for kommunene. Det 

skal vurderes om det kan etableres en felles nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgssektor som en 

del av utviklingsretningen mot én innbygger – én journal. Arbeidet må skje i tett samarbeid med 

kommunesektoren, spesialisthelsetjenesten, øvrige nasjonale fagmyndigheter og pasient- og 

brukerorganisasjoner.  

De øvrige tre regionene fullfører sin modernisering av kjernesystemene i tråd med vedtatte strategier. Det forutsettes 

et felles arbeid mellom de regionale helseforetakene og det nasjonale prosjektet for å sikre at pågående og planlagte 

investeringer i spesialisthelsetjenesten er i tråd med det langsiktige målbildet, samt at potensiale for å samarbeide om 

fellesløsninger innen spesialisthelsetjenesten realiseres. 

Arbeidet med å realisere «Én innbygger – en journal» vil være svært omfattende og har et langt tidsperspektiv. 

Ambisjonen danner føringer for strategi og handlingsplanen for 2017-2020, men det vil ikke være mulig å realisere 

ambisjonen eller de langsiktige målene i denne perioden. 

1.3 Valgt utviklingsretning for e-helseutviklingen 

 

I tillegg til ambisjonen om «Én innbygger – én journal» og de langsiktige målene beskrevet ovenfor, finnes det en 

rekke andre tiltak som er med på å styre e-helseutviklingen i nasjonal retning, både på kort og lang sikt og vil være 

viktige for perioden 2017-2020:  

 

Nasjonal helseportal  

Nettportalen helsenorge.no har gitt innbyggerne tilgang til en rekke tjenester som bidrar til å gjøre kontakten med 

helsevesenet enklere. Stadig flere bruker tjenestene og portalen skal bli kontinuerlig utviklet med nye tjenester for 

innbyggeren. Helseportalen vil de neste årene være viktig for å tilby innbyggerne kvalitetssikret helseinformasjon og 

tjenester som skaper bedre helseeffekt.  

 

Nasjonal styringsmodell for e-helseutvikling  

Digitaliseringen i helse- og omsorgssektoren skal i større grad bli realisert gjennom å utvikle felles tjenester på 

nasjonale plattformer. Felles utvikling skal gi mer effektiv bruk av sektorens samlede ressurser.  

 

IKT-utviklingen i helse- og omsorgssektoren skal, så langt det er mulig, bli gjennomført innenfor rammene av en 

nasjonal porteføljestyring. Direktoratet for e-helse har ansvaret for å forvalte porteføljen av nasjonale e-helsetiltak. 

Den nasjonale porteføljestyringen skal bidra til en mer helhetlig oppfølgning av planer, økonomi, risiko og ressurser i 

nasjonale prosjekter slik at tiltak kan settes i verk etter behov.  

 

Nasjonal plattform for helsepersonelltjenester, deling av informasjon og samhandling  

Elektronisk meldingsutveksling er etablert som målarkitektur for å utlevere helseopplysninger mellom EPJ-systemer 

og til helseregistre. E-resept og kjernejournal gjør det mulig å sammenstille vesentlige helseopplysninger om den 

registrerte innbygger, og gjør opplysningene tilgjengelige for helsepersonell som trenger dem for å yte forsvarlig 

helsehjelp. Disse løsningene øker pasientsikkerheten ved å bidra til rask og sikker tilgang til strukturert informasjon 
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om pasienten.  

 

Nasjonale komponenter for hverdags- og velferdsteknologi  

Velferdsteknologi skal styrke pasientens mestring i hverdagen og gi bedre utnyttelse av helse- og omsorgstjenestens 

ressurser. Teknologien skal gjøre brukerne mer selvhjulpne og aktive. Samtidig åpner teknologien for nye måter å 

behandle pasienter på enn det tradisjonelle møtet mellom behandler og pasient.  

Flere kommuner prøver ut velferdsteknologi for trygghet og mestring gjennom Nasjonalt velferdsteknologiprogram. 

Velferdsteknologiprogrammet inngår i Omsorgsplan 2020, og er del av et helhetlig arbeid for å skape bedre og 

bærekraftige helse- og omsorgstjenester. Direktoratet for e-helse har gitt anbefalinger om en referansearkitektur for 

velferdsteknologi som blir testet ut i en kommune.  

 

Nasjonale fellesløsninger for helsedata  

Arbeidet med å utvikle fellesløsninger på tvers av helseregistrene har kommet kort. Helse- og omsorgsdepartementet 

har foreslått å etablere et program for å utvikle fellesløsninger på helseregisterfeltet for å bedre samordningen og 

styrke gjennomføringskraften. Programmet vil bli forankret i Direktoratet for e-helse og skal sikre felles teknologiske 

løsninger, etablere en plattform av helsedata, og utvikle referansearkitektur, kodeverk og terminologi.  
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Dette kapittelet beskriver ønskede mål for handlingsplanperioden. Målene er utledet ved å gjennomgå 

tilsynsrapporter, rapporter fra riksrevisjonen, stortingsrapporter og andre offentlige utredninger og reflekterer et ønsket 

målbilde for e-helseutviklingen frem mot 2020. Det er usikkert om hele bredden kan bli realisert i perioden. 

Realiseringen vil være avhengig av finansiering, styring og beslutninger knyttet til nasjonal IKT-infrastruktur og felles 

byggeklosser. 

Målene er beskrevet i innsatsområder som er kategorisert i seks strategiske områder. Følgende figur gir en oversikt 

over de strategiske områdene.. 

 

 

Figur 2. Oversikt over strategiske områder 

De strategiske områdene blir gjennomgått i detalj i de følgende avsnittene. Her følger en kort beskrivelse av hvert 

enkelt strategisk område. 

 Helse på nye måter: Området beskriver hvordan digital teknologi (mobile enheter, sosiale media og online-

tjenester) kan bli utnyttet for å levere helse- og omsorgstjenester nærmere innbyggeren.  

 Digitalisering av arbeidsprosesser: Området omfatter utnyttelse av teknologi for å digitalisere, automatisere og 

forbedre prosesser i helse- og omsorgstjenesten. 

 Bedre sammenheng i pasientforløp: Dette området har tradisjonelt vært hovedfokus for nasjonal e-

helseutvikling. Pasientforløp vil ofte innebære kontakt med mange ulike aktører på tvers av helse- og 

omsorgstjenesten. Gode digitale løsninger som understøtter at helsepersonell samhandler, uavhengig av 

organisatorisk tilhørighet, kan bidra til å levere sammenhengende tjenester som setter innbyggeren i sentrum. 

 Bedre bruk av helsedata: Helse- og omsorgstjenesten er kanskje den mest informasjonsintensive sektoren. 

Området innebærer å utnytte kraftfulle analysemuligheter for å koble og bearbeide store datamengder i forskning, 

styring, helseovervåking og kvalitetsutvikling.  

 Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføringsevne: Området beskriver hvordan styring, finansiering, 

leveranse og implementering av e-helse bør bli innrettet for å bidra til å realisere e-helse på en raskere og mer 

kostnadseffektiv måte.  

2 PRIORITERTE MÅL FOR 

HANDLINGPLANPERIODEN 

De strategiske områdene og underliggende innsatsområder definerer mål 

for e-helseutviklingen i den neste handlingsplanperioden.  
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 Kritiske IKT-infrastrukturer og felles byggeklosser: Området beskriver behovet for høytilgjengelige 

infrastrukturer og enhetlig bruk av sikkerhetsmekanismer, standarder, kodeverk og terminologier for å kunne 

understøtte sikker og effektiv deling av informasjon mellom virksomhetene,  

De strategiske områdene er utledet gjennom en kartlegging av andre nasjonale e-helsestrategier for andre land, og 

beskriver bredden av områder der digitaliseringen vil kunne bidra til å videreutvikle helse- og omsorgstjenesten. I 

utredningen av «Én innbygger – én journal» ble det gitt føring om at hovedmål «Helsepersonell skal ha enkel og 

sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger» skal bli prioritert først. Ved å prioritere dette hovedmålet, vil det på 

sikt bli enklere å realisere og støtte opp under de andre målene. Dette innebærer at områdene «Digitalisering av 

arbeidsprosesser» og «Bedre sammenheng i pasientforløp» vil ha en høyere prioritet i perioden. Det vil være 

avgjørende å styrke gjennomføringsevnen og videreutvikle nasjonal styring av e-helse og kritisk IKT-infrastruktur og 

felles byggeklosser. Områdene «Helse på nye måter» og «Bedre bruk av helsedata» er under etablering og 

oppbygging som nasjonale satsingsområder.  

 

2.1 Helse på nye måter 

Dette strategiske området handler om å bruke digital teknologi for å levere helse- og omsorgstjenester på en ny måte, 

ofte utenfor de fysiske rammene av institusjonene (sykehus, fastlege, sykehjem, etc). Å innføre ny teknologi vil kunne 

medføre behov for organisatoriske tiltak og påvirke komponenter i etablert finansiering av helsehjelp for å kunne ha 

den effekten som etterstrebes. Dette blir ikke adressert i dette avsnittet. 

Digital teknologi herunder mobile enheter (smarttelefoner, sensorer, velferdsteknologi), sosiale media, online tjenester 

og avansert analyse- og kognitiv teknologi, som allerede nå er tilgjengelig, har potensial til å forandre hvordan helse- 

og omsorgstjenester leveres og hvordan hjemmetjenester kan bli styrket og utvidet. Digitale løsninger og nye måter å 

jobbe på kan gi innbyggere og deres pårørende en større innflytelse på sin egen helse. Samtidig kan løsningene bidra 

til å gjøre helse- og omsorgstjenesten mer tilgjengelig og den medisinske kvaliteten bedre. Dette kan være med å 

bremse kostnadene for helse- og omsorgstjenestene. Det er viktig da kostnadene for helse- og omsorgstjenester har 

vokst raskere enn BNP det siste tiåret.  

Samtidig som det er positive virkninger av digitale løsninger kan en ukontrollert bruk kunne gi negative effekter. At 

innbyggerne selv kan gjennomføre målinger, kan for eksempel bidra til at de tror de er syke når de ikke er det, noe 

som kan føre til økt pågang til allmennlegetjenesten. 

Hovedstrategien vil for denne perioden være å fortsette å utvikle og prøve ut av ny digital teknologi for å kunne ivareta 

de positive virkningene og samtidig unnvike de negative effektene, og å etablere en nasjonal plattform for innovasjon 

og utbredelse av løsninger som gir ønskede effekter.  

Utviklingen innen e-helse som blir foreslått på dette området vil imidlertid dreie seg om mer enn å innføre ny teknologi 

i eksisterende strukturer og organisasjonsformer. Uten å vurdere nye modeller for å organisere og levere helse- og 

omsorgstjenester på, vil det neppe være mulig å hente ut de effektene i kvalitet og effektivitet som er mulig. Nye måter 

å levere helse på vil også skape behov for å tilpasse finansieringsordningene i tjenesten. Dette er aspekter som ikke 

blir ivaretatt i e-helsestrategien. 

Gjennom innsatsområdene skal e-helse bidra til å nå det helsepolitiske målet om godt koordinerte helse- og 

omsorgstjenester: 

Innsatsområde #1.1 Etablere et økosystem for å utnytte velferdsteknologi og andre teknologier i 

helse- og omsorgstjenesten 

Innsatsområde #1.2 Ta i bruk ny teknologi for å avlaste helsetjenesten 

Innsatsområdene med tilhørende mål er beskrevet i følgende avsnitt. 

2.1.1 Innsatsområde #1.1: Etablere et økosystem for å utnytte velferdsteknologi og andre teknologier i helse- 

og omsorgstjenesten 

Ved å bruke personnær helseteknologi og mobile enheter (herunder velferdsteknologi) kombinert med avanserte 

analyseplattformer vil det være mulig å levere helse- og omsorgstjenester tettere integrert i innbyggernes hverdag.  
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Behov prioritert i handlingsplanperioden: 

De siste årene har det blitt satset mer på å innføre velferdsteknologiske løsninger, primært i den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten. Stortinget etablerte gjennom RNB 2013 (Prop. 149, 2012-2013) «Nasjonalt program for utvikling og 

implementering av velferdsteknologi 2014-2020», som en oppfølging av Meld. St. 29 (2012-2013) «Morgendagens 

omsorg», hvor det blir fremmet et forslag om å etablere en nasjonal satsing på velferdsteknologiområdet.  

Arbeidet med å ta frem en referansearkitektur for velferdsteknologi skal dekke behovene for å samle inn, lagre og 

gjøre data som er samlet inn fra velferdsteknologiske løsninger tilgjengelig, slik at aktørene som er involvert i det 

totale tjenesteforløpet skal ha tilgang til dataene de trenger. Dette gjelder brukeren selv, pårørende og de ulike 

aktørene innen helse- og omsorgstjenestene. Den nasjonale arkitekturen og infrastrukturen skal legge til rette for at 

innbyggerne, leverandørmarkedet og helse- og omsorgstjenesten kan utvikle og innføre innovative løsninger.  

Mål 2017-2020: 

 Etablere og prøve ut en nasjonal plattform for raskere innovasjon og mer kostnadseffektiv innføring av 

velferdsteknologi 

2.1.2 Innsatsområde #1.2: Ta i bruk ny teknologi for å avlaste helsetjenesten 

Innsatsområdet legger til rette for å ta i bruk ny teknologi for å avlaste helsetjenesten og dermed å supplere de 

situasjoner der innbygger møter helsepersonell fysisk. Velferdsteknologi har så langt vært rettet mot behov i den 

kommunale omsorgstjenesten. Den teknologiske utviklingen har vært økende, og fremover vil det også dreie seg om 

å bruke utrednings- og behandlingsteknologier for å levere helsetjenester på en annen måte enn dagens mer 

stedbundne modell, og utover det som omfatter å digitalisere og forbedre dagens prosesser. 

Siden etableringen av fastlegeordningen har fastlegene operert som et nav for innbyggerens helsetjenester. Med 

innføringen av digitale behandlingstjenester vil innbyggeren kunne få tilgang til «virtuelle» tjenester som reduserer 

behovet for fysiske besøk. Disse tjenestene må samspille med fastlegen, men også med andre aktører i 

primærhelsetjenesten (se følgende figur). 

 

Figur 3. Ta i bruk ny teknologi for å avlaste helse- og omsorgstjenesten 

Behov prioritert i handlingsplanperioden: 

Meld. St. 28 (2014-2015) «Legemiddelmeldingen - Riktig bruk – bedre helse» adresserer utfordringene ved uheldig 

bruk av legemidler. Kun 20–30 prosent av legemidlene tas som anbefalt. Dette innsatsområdet adresserer behovet for 

å gi innbyggere informasjon og verktøy som bidrar til riktig bruk av legemidler.  

Teknologi for avstandsmåling og -oppfølgning av pasienter i hjemmet kan bidra til at alvorlig sykdom blir oppdaget 

tidligere, kanskje så tidlig at de helt kan unngås. Helse- og omsorgstjenesten vil også bli avlastet om en del av 

omsorgen og behandlingen blir gitt hjemme. Direktoratet for e-helse fikk i 2016 i oppdrag å gjennomføre nasjonalt 

prosjekt for avstandsbehandling og – oppfølging ved hjelp av teknologi, i tråd med Innst. 11 S (2014-2015). Prosjektet 

innebærer en konsentrert innsats i utvalgte kommuner for å sikre best mulig grunnlag for nasjonal utbredelse. 

Følgeforskning om brukererfaringer og helseøkonomiske konsekvenser skal bli ført videre. 
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Meld. St. 19 (2014–2015) «Folkehelsemeldingen - Mestring og muligheter» adresserer behovet for å forebygge. 

Meldingen beskriver flere folkehelsetiltak på tvers av departementer. Innsatsområdet legger til rette for å utnytte det 

teknologiske mulighetsrommet, særlig innen velværeteknologi (smartklokker, personnære enheter og helse- og 

aktivitetsapper) for å se på muligheten for hvordan disse systematisk kan bli utnyttet for å understøtte mål i Meld. St. 

19 (2014–2015) «Folkehelsemeldingen - Mestring og muligheter». Det ligger et stort potensiale i nevnte 

velværeteknologier for å understøtte en mer målrettet og effektiv innsats i primærforebygging. Det forutsetter at det 

blir etablert en åpen plattform som understøtter samspillet mellom innbyggere, leverandører av velværeteknologier og 

helse- og omsorgstjenesten (1). I tillegg er det viktig å få tilgang på kvalitetssikret helseinformasjon som kan bli pakket 

sammen med leverandørenes løsninger. 

Mål 2017-2020: 

 Tilrettelegge for at innbyggere benytter verktøy som bidrar til riktig bruk av legemidler 

 Tilrettelegge for avstandsoppfølging og mobile undersøkelsesenheter 

 Tilgjengeliggjøre kvalitetssikret kunnskap om forebygging som kan bli integrert i innbyggertjenester 

 Prøve ut digitale tjenester for symptomavklaring 

 

2.2 Digitalisering av arbeidsprosesser 

Området beskriver hvordan elektroniske verktøy i helsetjenesten sikrer arbeidsprosesser med færrest mulige avbrudd 

og kombinerer strukturerte data med medisinsk og helsefaglig kunnskap for å oppnå effektiv funksjonalitet med 

prosess- og beslutningsstøtte. 

Å erstatte papirbaserte rutiner med IKT-støttede rutiner, er ofte en forutsetning for å kunne yte helsetjenester mer 

effektivt og med høyere kvalitet. Det legger grunnlaget for bedre anvendelse av pasientopplysninger, mer effektiv 

kommunikasjon og sterkere kvalitetssikring av det pasientrettede arbeidet. For å lykkes må IKT-verktøyene 

understøtte helsetjenesten uten brudd i arbeidsprosessene, ha høy kvalitet og være tilpasset helsepersonellets 

mange arbeidsmåter
1,2

. Når arbeidsprosessene har sammenhengende støtte kan det bli utviklet effektive funksjoner 

for å planlegge pasientforløpet, som henvisning, bestilling og booking. Planleggingsfunksjonene forbereder grunnen 

for prosess- og beslutningsstøtte
3
, hvor oppdatert medisinsk og helsefaglig kunnskap anvendes direkte for å støtte 

pasientbehandlingen
4,5,6

 Alle disse leddene i kjeden er avhengig av at vesentlige opplysninger er strukturert 

hensiktsmessig og har samme mening, uavhengig av IKT-verktøy
2
. Til sammen utgjør kjeden den fulle ambisjonen for 

digitalisering av arbeidsprosesser.  

Helsetjenesten er underveis i sin reise fra papirbaserte til digitale arbeidsprosesser. Selv om store fremskritt er gjort 

de siste årene, gjenstår betydelige områder. I den kommunale helse- og omsorgstjeneste understøtter ikke EPJ i 

tilstrekkelig grad det medisinske og helsefaglige arbeidet ved institusjonsbaserte og hjemmebaserte tjenester
7
. Dette 

gjelder både intern oppfølging og samhandling med den øvrige helse- og omsorgstjeneste, særlig helseforetak og 

laboratorier. Brukergrensesnittet er heller ikke tilrettelagt for å kunne tilpasse og dekke informasjonsbehovet for ulike 

yrkesgrupper. Rutiner for dokumentasjon har vært varierende
8
, og på legemiddelområdet er det mangelfull støtte for 

forordning, samstemming og e-resept. I spesialisthelsetjenesten brukes fortsatt papirbaserte rutiner til å styre 

utredning og behandling på sengeposter og i akuttmottak. Under digitaliseringen som er gjennomført har adskilte IKT-

systemer utviklet støtte for hver sine deler av de viktigste arbeidsprosessene. Dette har fragmentert arbeidet i 

helsetjenesten, og gitt et stort behov for å utveksle informasjon og koordinere oppgaver på tvers av IKT-systemer. På 

en rekke felter gjenstår et betydelig arbeid med å dekke behovene på kort sikt, og med å forberede til en felles 

journal
5
. Innsatsområdene er illustrert i følgende figur. 

                                                           
1
 Meld.St.10 2012-2013 God kvalitet - trygge tjenester (side 12) 

2
 Meld.St.9 2012-2013 En innbygger – en journal (side 25) 

3
 Helsedirektoratet. Beslutningsstøtte. Definisjoner, status og forvaltning av ulike former for IKT-basert klinisk støtte. 2014. 

4
 Meld.St.11 2016−2019 Nasjonal helse- og sykehusplan (side 39) 

5
 Meld.St.9 2012-2013 En innbygger – en journal (side 24) 

6
 Meld.St.28 2008-2009 Legemiddelmeldingen (side 13) 

7
 Helsedirektoratet IS-2221 Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten. 2014 

8
 Helsetilsynet, rapport 5/2011. Krevende oppgave med svak styring 
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Figur 2: Innsatsområdenes plass i hovedprosesser og e-helsekapabiliteter for helsepersonell, basert på utredningen En innbygger – 
en Journal. 

Ovenstående figur viser de viktigste arbeidsprosessene for helsepersonellet (midten). De tre innsatsområdene retter 

seg mot manglende eller ufullstendig digitalisering i hver sin hovedprosess. Innsatsområdene er som følger: 

 

Innsatsområde #2.1 Fullføre digitalisering av legemiddelkjeden i helseforetakene og kommunene 

Innsatsområde #2.2 Modernisere og konsolidere EPJ 

Innsatsområde #2.3 Understøtte mobile arbeidsprosesser 

 

2.2.1 Innsatsområde #2.1: Fullføre digitalisering av legemiddelkjeden i helseforetakene og kommunene 

Pasienters legemiddelbehandling er en løpende plan hvor leger gjør endringer etter behov, hvor pasienten eller andre 

sørger for at legemidlene blir tatt som planlagt og ellers melder fortløpende fra om eventuelle bivirkninger eller fravær 

av effekt. Oversikten over hvilke legemidler pasientens skal bruke oppdateres ved f.eks. kontakt med lege eller ved 

opphold på sykehus, og er en sentral del av oppsummeringen når ansvaret for pasienten skal overføres. For å 

understøtte behandlingen med høyest mulig presisjon, må hver aktør i kjeden benytte IKT-verktøy som er egnet for 

oppgaven, som kommuniserer med hverandre og gir oppdatert utgave av planen for legemiddelbehandling, og støtter 

kritisk gjennomgang av legemiddellisten.  

Når planen for legemidler er kvalitetssikret, er det naturlig å gå videre med å sikre at rett legemiddel blir gitt til riktig 

pasient, på riktig måte til riktig tid og i riktig dose og form. Dette er en del av den såkalte «lukkede legemiddelsløyfen», 

hvor IKT-verktøy gir støtte fra en rekvirent forordner et legemiddel, via leveranse, klargjøring og administrering av 

legemiddelet, frem til evaluering av effekt
9
. 

Behov prioritert i handlingsplanperioden: 

Helsetilsynet har i 2016 identifisert informasjon om pasientens legemidler som et særlig sårbart område, ikke minst i 

kommunikasjon mellom spesialisthelsetjenesten og kommunal helse- og omsorgstjeneste etter opphold på sykehus
10

. 

                                                           
9
 Utredning av «En innbygger – en journal» V3.1 E-helsekapabiliteter 2015 (side 75) 

10
 «I kommunene uttalte både fastleger og ansatte i hjemmesykepleien at det var krevende å sikre korrekt oversikt over 

legemiddellister etter opphold i sykehus» Helsetilsynet 2016 Informasjonen var mangelfull og kom ofte for sent. 
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Det er også påpekt utfordringer i kommunikasjon om bruk av legemidler internt i kommunal helse- og 

omsorgstjeneste, for eksempel mellom kommunal hjemmetjeneste og fastlege
11,12

.  

Ved de fleste helseforetakene og kommunene (unntatt fastleger) foregår forordning og administrasjon av legemidler 

på papirskjema. Alle helseregionene har anskaffet elektroniske kurvesystemer som har dekkende funksjonalitet for 

legemidler, men systemene er fortsatt ikke tatt i bruk ved store deler av helseforetakene. Videre må 

legemiddelbehandlingen bli koordinert forsvarlig mellom kurve, EPJ og spesialiserte systemer bl.a. innen 

medikamentell kreftbehandling og obstetrikk. I kommunene blir EPJ benyttet i stedet for egne kurvesystemer, men 

funksjonaliteten for legemiddelbehandling i EPJ er ikke dekkende, og brukes i liten grad
17

.  

Tiltakene i pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender»
13

 fokuserer på legemiddelgjennomgang, oppfølging og 

riktig legemiddelbruk. Disse tiltakene bør følges opp med elektronisk støtte, som inkluderer beslutningsstøtte og bruk 

av lukket legemiddelsløyfe. De praktiske forutsetningene for og den konkrete utformingen av lukket legemiddelsløyfe 

varierer mellom spesialisthelsetjenesten og kommunal helse- og omsorgstjeneste, og fra sted til sted. Siden 

legemiddelsløyfen setter store krav til integrasjon mellom IKT-systemer bør utformingen av lukket legemiddelsløyfe 

standardiseres. 

En rekke rapporter fra Helsetilsynet beskriver udekkede behov for å implementere oppdaterte retningslinjer
14

 tilpasset 

lokal klinisk praksis
15

. Dette gjelder også legemidler. I Meld.St.9 ble det satt et mål om å innføre prosess- og 

beslutningsstøtte for å sikre riktig bruk av fagkunnskap. Norske EPJ-systemer har i meget beskjeden grad støtte for 

dette. Det er imidlertid en stor overgang å skulle benytte beslutningsstøtte i avgjørelser om utredning, pleie og 

behandling. For å få erfaringer på dette området blir beslutningstøtte brukt på prioriterte områder for å sikre 

legemiddelbehandling og forebygge antibiotikaresistens.  

Mål 2017-2020: 

 Fullføre implementering av elektronisk kurve i helseforetak 

 Utvikle og innføre forbedret funksjonalitet for legemidler i EPJ i kommunale helse- og omsorgstjenester 

 Prøve ut lukket legemiddelsløyfe i spesialisthelsetjenesten og kommunal helse- og omsorgstjeneste 

 Sikre entydig legemiddelliste og -plan i helseforetak uavhengig av system  

 Implementere beslutningsstøtte som bidrar til å redusere feil ved forordning og oppfølging av legemidler  

2.2.2 Innsatsområde #2.2: Modernisere og konsolidere EPJ 

Utredningen for En innbygger – En journal anbefalte en utviklingsretning mot en felles løsning for PAS/EPJ for hele 

helse- og omsorgstjenesten. Dette er et langsiktig målbilde som krever en stegvis tilnærming, men som også vil kreve 

tiltak av mer kortsiktig karakter som understøtter utviklingsretningen. 

Behov prioritert i handlingsplanperioden: 

Adskilte IKT-systemer har i de senere år utviklet støtte for hver sine deler av sammenhengende arbeidsprosesser. 

Dette gjelder særlig i overgang mellom ulike aktører, men også innad hos hver aktør. For å redusere behovet for 

manuell overføring eller utvikling av integrasjonsgrensesnitt, flyttes arbeidsprosesser inn i felles systemer der det er 

mulig. Samtidig letter lokal og regional konsolidering innføring av en nasjonal løsning for pasientjournal. 

I kommunal helse- og omsorgstjeneste skal elektronisk pasientjournal bli styrket der hvor funksjonaliteten ikke er 

dekkende
16,17

, bl.a. i håndtering av legemidler, henvisning, epikriser og laboratorieanalyser, og i arbeid med pasienter 

hvor papirbaserte rutiner fortsatt dominerer. For å sikre bedre utnyttelse av ressursene, skal hjemmetjenestene få 

elektronisk støtte der hvor arbeidet blir utført. Det gjelder både for å koordinere og gjennomføre arbeidet. Arbeidet 

med å fornye og konsolidere EPJ på ny teknisk plattform skal bli videreført i alle regioner utenom Helse Midt-Norge, 

og regionene skal begynne å ta i bruk strukturert journal, prosess- og beslutningsstøtte. Det er en stor overgang å 

                                                           
11

 Meld.St.47 2009-2009 Samhandlingsreformen (side 21) 
12

 Lyngstad M “Bridging the Gap .- electronic messaging between home health care and general practitioners” UiO 2015 
13

 www.pasientsikkerhetsprogrammet.no 
14

 "Sykehus som behandler pasienter med alvorlig sepsis må sørge for at oppdaterte retningslinjer for behandling er implementert. 
Kriterier for overføring til høyere kompetansenivå, bør være definert.» Helsetilsynet 2016 Oppfølging av varsler om alvorlige 
hendelser i spesialisthelsetjenesten – et relevant bidrag i pasientsikkerhetsarbeid? 
15

 «Etter vår vurdering sørget ikke virksomheten for å ha på plass rutiner som sikret pasienten en forsvarlig avklaring av  
differensialdiagnoser i eller utenfor egen enhet» Helsetilsynet 2015 Alvorlige og uventede hendelser i spesialisthelsetjenesten 
16

 Meld.St.26 2014-2015 Fremtidens primærhelsetjeneste (side 83) 
17

 Helsedirektoratets rapport IS-2221 2014 Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov 
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skulle planlegge pasientforløpet digitalt. Det forutsetter at de kliniske opplysningene er strukturerte og at 

funksjonaliteten er dekkende.   

For å understøtte dette må det bli bygget organisatoriske og tekniske mekanismer som kan utforme og formidle felles 

kliniske retningslinjer for alle fagområdene. Mekanismene må også understøtte tilpasninger av retningslinjene ut fra 

lokale forhold. Disse aspektene krever modning og inkrementell utvikling, og bør starte som et ledd i arbeidet mot en 

felles pasientjournal. 

Mål 2017-2020: 

 Fortsette konsolidering og oppgradering av de regionale EPJene i spesialisthelsetjenesten  

 Fullføre anskaffelse og starte tilpasning for innføring av Helseplattformen i Midt-Norge, som en felles løsning 

mellom spesialisthelsetjenesten og kommunal helse- og omsorgstjeneste. Helseplattformen er regional utprøving 

av nasjonalt målbilde. 

 Planlegge nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste, jf. mål om Èn innbygger – èn journal 

2.2.3 Innsatsområde #2.3: Understøtte mobile arbeidsprosesser 

Store deler av helsepersonellets arbeid i sektoren foregår på ulike fysiske steder i løpet av en arbeidsdag. Dette kan 

for eksempel gjelde helsepersonell som følger opp en pasient i en ambulanse, eller helsepersonell som kjører hjem til 

pasienter i en kommune. Denne måten å arbeide på krever tilgang til mobile enheter som egner seg til formålet, IKT-

systemer som fungerer på de mobile enhetene og mobilt datanettverk. 

Behov prioritert i handlingsplanperioden: 

For kommunale hjemmetjenester innebærer mobilt arbeid behov for robust mobilt datanettverk hjemme hos 

pasientene, uavhengig av hvor de bor. For ambulansetjenesten innebærer arbeidet behov for robust mobilt 

datanettverk langs rutene, slik at tilgangen til kritiske nettbaserte IKT-verktøy ikke avbrytes under transport av 

pasienter
18

. 

Mål 2017-2020: 

 Tilrettelegge for at helsepersonell har tilgang til IKT-verktøy for pasientrettet arbeid ved bruk av mobile 

enheter 

2.3 Bedre sammenheng i pasientforløp 

Pasientene skal oppleve tjenestene som tilgjengelige, trygge, helhetlige og koordinerte
19

. Dette gjelder både i møte 

med aktørene i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, men også når behovet er at primær- og 

spesialisthelsetjenesten samordner seg for å gi innbyggeren den behandling han/hun trenger. 

Samhandlingsreformen
20

 adresserer innbyggerens behov for å møte en helhetlig og sømløs helse- og 

omsorgstjeneste, og beskriver utfordringene med manglende samhandling mellom aktører innad i og på tvers av 

omsorgsnivå, herunder IKT-utfordringer. 

For å kunne gi pasientene en opplevelse av trygghet og koordinerte helse- og omsorgstjenester, er det behov for å gi 

pasientene nødvendig informasjon om hva som skjer og hvem som har ansvaret i pasientforløp. I tillegg må 

tjenestene faktisk være godt koordinerte. Elektronisk samhandling er en helt nødvendig forutsetning for god 

samhandling og for helhetlige pasientforløp
21

.  

Gjennom innsatsområdene skal e-helse bidra til å nå det helsepolitiske målet om godt koordinerte helse- og 

omsorgstjenester: 

 

Innsatsområde #3.1 Involvere innbygger og pårørende i planlegging og gjennomføring av helsehjelp 
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 Nasjonal IKT 2016 Robust mobilt helsenett konseptfase Overordnede krav og behov. 
19

 Meld. St. 26 (2014–2015) Fremtidens primærhelsetjeneste 
20

 Meld. St. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen. Rett behandling – på rett sted – til rett tid 
21

 HelseOmsorg21: 
https://www.regjeringen.no/contentassets/8ab2fd5c4c7746dfb51e3f64cd4d71aa/helseomsorg21_strategi_web.pdf?id=2266705  

https://nasjonalikt.no/Documents/Prosjekter/Tiltak%2062%20-%20RMH%20-%20Overordnede%20krav%20og%20behov%20v1.01.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/8ab2fd5c4c7746dfb51e3f64cd4d71aa/helseomsorg21_strategi_web.pdf?id=2266705
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Innsatsområde #3.2 Sikre kontinuitet i ansvarsoverganger  

Innsatsområde #3.3 Dele oppdatert legemiddelinformasjon i hele pasientforløpet 

Innsatsområde #3.4 Gjøre oppslag i journalinnhold og kritiske helseopplysninger på tvers av 

behandlingssteder 

Innsatsområde #3.5 Skape bedre sammenheng i svangerskap, fødsels- og barselssomsorgen 

Innsatsområde #3.6 Understøtte sammenheng i akuttmedisinsk kjede 

2.3.1 Innsatsområde #3.1: Involvere innbygger i planlegging og gjennomføring av helsehjelp 

Det er et mål å gjennomføre tiltak som øker valgfrihet og brukerinnflytelse, bedrer tilgjengelighet og styrker 

informasjon og kommunikasjon mellom pasient og behandler
22

. Aktiv medbestemmelse skal ligge til grunn for 

beslutninger om behandlings- og omsorgstilbudet til den enkelte
23

, og pårørendes rolle som ressurs skal styrkes
24

. 

Pasienter som trenger behandling og oppfølging fra flere deler av helsetjenesten opplever at helsetjenesten ikke 

henger sammen
25

. Blant annet er det avdekket at pasienter får for lite informasjon om behandlingen på sykehuset og 

hva som skal skje når de kommer hjem
26

. Det er behov for å legge bedre til rette for at pasienter til enhver tid vet 

hvem de skal henvende seg til om egen sykdom, behandling og oppfølging og få mulighet til å følge eget 

pasientforløp, få innsyn i egen journal og kommunisere med helsetjenesten
27

.  

For å realisere pasientens helsetjeneste må makt og innflytelse flyttes fra systemet til pasienten
28

. Utviklingen av 

pasient- og brukerrettigheter
29

 har gitt innbyggerne juridiske rettigheter i møte med helsetjenesten. Imidlertid kan disse 

være vanskelige å forstå og pasienter kan ha begrensede muligheter til å kjempe for egne rettigheter under sykdom 

og i møtet med helsetjenesten. Helsepersonellet kjenner ikke alltid regelverket godt nok. Selv om innbyggere får 

mulighet til å klage og forstår når pasientrettighetene er brutt, kan klageprosessen fremstå som lang og omstendelig.  

Det er et mål at digitale tjenester på nett skal gjøre kontakten med helse- og omsorgstjenesten enklere, og bidra til at 

innbyggerne opplever tjenesten som tilgjengelig og helhetlig
30

. Enkle og tilgjengelige tjenester på nett skal gi grunnlag 

for mer delaktighet og en demokratisering av pasientens og brukerens rolle. Innbyggerne skal i større grad være med 

å utforme egne tjenestetilbud. Helsenorge.no er valgt som nasjonal portal for innbyggertjenester og flere digitale 

tjenester er konkretisert: Elektronisk tilgang til egen journal, selvbetjeningsløsninger og mulighet for elektronisk dialog 

med helsepersonell. Videre skal innbyggerne ha lett tilgang til kvalitetssikret informasjon om helse, livsstil, sykdom, 

behandling og rettigheter. God informasjon om helse- og omsorgstjenestene, som kvalitet, ventetider, tjenestetilbud 

og brukererfaringer, skal gi innbyggerne mulighet til å ta reelle valg knyttet til eget behandlingsopplegg.  

Flere norske statsborgere oppholder seg i EU-land. De må kunne dele helseopplysningene sine på tvers av 

landegrensene, og ha tilgang til disse dersom de får helsehjelp i annet land
31

.  

Digitale tjenester for innbyggere skal være utformet på en slik måte at de tar hensyn til variasjon i funksjonsevne til 

innbyggere, inkludert personer med nedsatt funksjonsevne
32

. 
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 Meld. St. 26 (2014–2015) 
23

 Meld. St. 10 (2012-2013) 
24

 Meld. St. 26 (2014–2015) 
25

 Meld. St.11 (2015-2016) Nasjonal helse- og sykehusplan (2016–2019) 
26

 Det landsomfattende tilsynet med samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunen 
(Helsetilsynet 2015) 
27

 Kreftstrategien: 
https://www.regjeringen.no/contentassets/07cd14ff763444a3997de1570b85fad1/kreftstrategien_2013.pdf  
28

 Sykehusplan 
29

 Pasient- og brukerrettighetsloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63  
30

 I Meld. St. 9  
31

 I tilknytning til Pasientrettighetsdirektivet 
32

 https://uu.difi.no/  
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Mål 2017-2020 

 Tilrettelegge for digital dialog mellom innbygger og helsepersonell i pasientforløpet  

 Tilrettelegge for at innbygger har digital oversikt over henvisningsstatuser og timer  

 Tilrettelegge for enklere klageadgang ved brudd på pasientrettigheter  

 Tilrettelegge for at innbygger får innsyn i egne helseopplysninger inkludert legemidler i bruk  

 Tilrettelegge for at innbygger kan gi fullmakt til å dele egne digitale tjenester  

2.3.2 Innsatsområde #3.2: Sikre kontinuitet i ansvarsoverganger 

Økt valgfrihet for innbyggere, økt spesialisering og funksjonsfordeling innebærer at pasientene oftere enn før beveger 

seg mellom forskjellige enheter og forvaltningsnivåer i helsetjenesten. I tillegg til økte juridiske plikter som følge av 

pasientrettigheter, pålegges helsetjenesten større krav til å innfri spesifikke oppgaver på tvers av enheter innenfor 

spesifiserte frister. Helsefaglig ansvar, rettslige og andre styringspålagte krav «forlytter» seg på tvers av enhetene i et 

pasientforløp. Brudd eller feil i registreringskjeden kan resultere i at pasientene ikke får den helsehjelpen de har behov 

for og krav på. Det er godt dokumentert at det er i overgangene risikoen for svikt i pasientforløpene er størst
33

. 

Overgangen mellom statlige og kommunale tjenester skaper ofte brudd i behandlingen, og konsekvensen kan bli en 

dårligere helsesituasjon for brukerne. På den ene siden får helseforetak mangelfull informasjon om pasientens 

funksjonsnivå fra kommunene
34

. På den andre siden mener mange kommuner at informasjonen fra sykehuset ikke er 

tilstrekkelig eller at den ikke kommer tidsnok til at kommunen blir i stand til å legge til rette for gode tjenester i 

kommunen
3536

. Dette er også en vesentlig årsak til reinnleggelser. 

En sammenhengende pasientadministrasjon gjennom spesialisthelsetjenesten er nødvendig for å sikre pasientforløp 

mot brudd og mangelfull oppfølging. Det er særlig en risiko knyttet til pasientadministrasjonen ved inngangen til 

spesialisthelsetjenesten og viderehenvisning innenfor spesialisthelsetjenesten
37

. Siden det er planlagt å innføre 

rettighetsvurdering for avtalespesialister, er det også viktig at de er en del av den sammenhengende 

pasientadministrasjonen. 

I handlingsplanens periode er det behov for å videreføre digitaliseringen av ansvarsoverganger mellom sykehus, 

avtaleparter, fastleger og pleie- og omsorgstjenestene. 

Mål 2017-2020 

 Avvikle papir i utlevering av helseopplysninger i pasientforløp (meldingsutveksling)  

 Tilrettelegge for elektronisk overføring av nødvendige pasientadministrative data mellom behandlingssteder i hele 

pasientforløpet 

 Tilrettelegge for digital dialog mellom helsepersonell 

2.3.3 Innsatsområde #3.3: Dele oppdaterte legemiddelopplysninger gjennom hele pasientforløpet 

Legemidler er den vanligste medisinske behandlingsformen i den industrialiserte delen av verden, og er en viktig del 

av moderne medisinsk behandling.  Brukt riktig er legemidler med på å bedre helse, livskvalitet og leveutsikter til 

mange pasienter, men brukt eller håndtert feil er legemidler en av de vanligste årsakene til pasientskader.   

Uønskede hendelser knyttet til legemiddelbruk kan ha flere og kombinerte årsaker, og hendelser kan skje i 

spesialisthelsetjenesten og i flere av kommunenes tjenestetilbud; både innenfor somatikk og psykiatri, på legevakt, på 

helsestasjonen, på sykehjem, i hjemmetjenesten eller i boliger for utviklingshemmede.  Samhandling mellom ulike 

aktører er en utfordring og risikoen for alvorlige legemiddelfeil er særlig stor i overgangene mellom hjemmetjenesten 

og institusjoner, mellom sykehus og fastleger, og mellom ulike institusjoner.  Disse utfordringene er mest alvorlig for 

de innbyggerne som skifter hyppig mellom fastlege, legevakt, omsorg i hjemmet, eller de som skifter hyppig mellom 

sykehus og sykehjem. Utfordringene øker når pasienter bruker flere legemidler og når flere helsepersonell på ulike 

nivå er involvert i behandlingen. 
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 Nasjonal helse- og sykehusplan 
34

 Riksrevisjonens undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen av samhandlingsreformen viser at 
35

 Riksrevisjonen samhandlingsreformen 
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 https://www.helsetilsynet.no/upload/Publikasjoner/rapporter2016/helsetilsynetrapport1_2016.pdf 
37

 https://www.helsetilsynet.no/upload/Publikasjoner/rapporter2013/helsetilsynetrapport4_2013.pdf  
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I Stortingsmeldingen
38

 «God kvalitet - trygge tjenester», er hovedutfordringene knyttet til legemiddelbruk beskrevet;  

i. Helsepersonell mangler oversikt over pasientens faktiske legemiddelbruk. 

ii. Legen forskriver feil legemiddel, for mange legemidler, uheldige kombinasjoner av legemidler, feil 

dosering eller gir for dårlig oppfølging. 

iii. Pleiepersonell utleverer feil legemidler, feil dose eller følger ikke opp at pasienten faktisk tar legemidlet. 

iv. Pasienten får ikke god nok veiledning, bruker legemidlene på feil måte eller følger ikke opp 

behandlingen fordi de ikke har tiltro til den. 

Det er flere stortingsmeldinger
39

 som adresserer utfordringene. Fastlegeforskriften
40

 §25 tydeliggjør faglige krav til 

fastlegene når det gjelder legemiddelbehandling, og pasientsikkerhetsprogrammet har tre innsatsområder; riktig 

legemiddelbruk i sykehjem, riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten og samstemming av legemiddellister.   

Hensynet til pasientsikkerheten og kompleksiteten tilsier at det er viktig å følge opp legemiddelfeltet systematisk og 

bidra med god IKT-støtte der det er formålstjenlig innenfor de fire utfordringsområdene for både helsepersonell og 

innbyggere.  Det pågår en rekke initiativ og prosjekter innenfor spesialisthelsetjenesten, pleie- og omsorgstjenesten, 

apotekene og hos myndighetene som enten forbedrer eksiterende løsninger eller som skal levere nye løsninger. 

Aktivitetene har en rekke avhengigheter til hverandre, prosjekter, nasjonale løsninger, lovverk, virksomheter, EPJ-

leverandører mv som medfører behov for økt styring gjennom god samordning og koordinering. 

Mål 2017-2020 

 Tilrettelegge for at helsepersonell på tvers av helsetjenesten har oversikt over hvilke legemidler pasienten bruker 

2.3.4 Innsatsområde #3.4: Gjøre oppslag i journalinnhold og kritiske helseopplysninger på tvers av 

behandlingssteder 

Det er et mål at helsepersonell skal ha rask og enkel tilgang til helseopplysninger når de måtte ha tjenstlig behov for 

det
41

, uavhengig av hvor pasienten tidligere har vært behandlet. 

I flere sammenhenger er det behov for å få tilgang til flere opplysninger enn det som blir utlevert i planlagte 

ansvarsoverganger (meldingsutveksling). I dag blir det for eksempel benyttet brev, fax og taxi for å få tilgang på 

helseopplysninger. For å få raskere tilgang til nødvendige helseopplysninger trenger derfor helsepersonell å kunne 

gjøre oppslag i elektroniske journalopplysninger i andre virksomheter.  

Spesielt ved akuttinnleggelser eller øyeblikkelig hjelp til kronisk syke pasienter, vil det være viktig at helsepersonell 

har tilgang til opplysninger om pågående helsehjelp og relevant sykdomshistorie
42

. I slike situasjoner er ikke dagens 

system for meldingsbasert informasjonsutveksling tilstrekkelig. Behov for oppsummert informasjon i form av epikrise 

eller tilsvarende kan være spesielt viktig
43

. 

Raskere og enklere tilgang på journalopplysninger skal bidra til mindre feil og raskere helsefaglige beslutninger. I 

tillegg skal administrativ byrde på helsepersonell gjennom manuell innhenting og utlevering av helseopplysninger 

reduseres. Innbygger skal kunne styre hvem som får tilgang til opplysningene, jf. mål om innbygget personvern
44

. 

Kjernejournal tilbyr informasjon om pasientens legemidler, kritisk informasjon og besøkshistorikk, men gir i dag ikke 

tilgang til journaldokumenter og svarrapporter i andre virksomheter. Per i dag mangler det tett integrasjon mellom 

kjernejournal og EPJ slik at kritisk informasjon må registreres begge steder. 

                                                           
38

 Meld. St. 10 (2012–2013) «God kvalitet – trygge tjenester - Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten » 
39

 Meld. St. 9 (2012–2013) «Én innbygger – én journal - Digitale tjenester i helse- og omsorgssektoren» 
  Meld. St.26 (2014-2015) «Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet» 
  Meld. St. 28 (2014-2015) «Legemiddelmeldingen-  Riktig bruk-bedre helse» 
40

 Forskrift om fastlegeordning i kommunene, ikraftredelse 1.1.2013 
41

 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-9-20122013/id708609/  
42

 Prop 89 Kjernejournal 
43

 Remen VM, Grimsmo A. Closing information gaps with shared electronic patient summaries––How much will it 
matter? International journal of medical informatics. 2011;80(11):775-81. Available from: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1386505611001729  
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 Personvernmeldinga: https://www.regjeringen.no/contentassets/e9212c48d49c451b89bfe200cde8d299/nn-
no/pdfs/stm201220130011000dddpdfs.pdf  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-9-20122013/id708609/
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1386505611001729
https://www.regjeringen.no/contentassets/e9212c48d49c451b89bfe200cde8d299/nn-no/pdfs/stm201220130011000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/e9212c48d49c451b89bfe200cde8d299/nn-no/pdfs/stm201220130011000dddpdfs.pdf
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 Tilrettelegge for at helsepersonell kan gjøre nødvendige oppslag i journaldokumenter og svarrapporter i andre 

virksomheter enn der de selv er ansatt 

 Tilrettelegge for én felles sannhetskilde for kritisk informasjon 

2.3.5 Innsatsområde#3.5: Skape bedre sammenheng i svangerskap, fødsels- og barselssomsorgen 

Det er et mål at gravide, fødende og familien skal oppleve en helhetlig og sammenhengende svangerskaps-, fødsels- 

og barselomsorg
45

. Hele tjenesten skal sees i sammenheng slik at det blir helhetlige pasientforløp. 

Gravide og fødende har behov for både kommunale helsetjenester og spesialisthelsetjenester. I tillegg kan private 

aktører være involvert. Det har lenge vært et behov for å samordne informasjonen gjennom hele perinatalperioden 

(svangerskap, fødselsforløp, barsel og nyfødtperiode) for samarbeids- og registreringsformål (kommunikasjon, 

dokumentasjon, overvåkning og kunnskapsutvikling). I St.meld. nr. 12 (2008–2009) heter det videre at 

helsestasjonene skal motta elektronisk melding raskt etter at barnet er født. 

Dagens helsekort skrives for hånd av helsepersonell og det er den gravides ansvar å ha helsekortet med ved alle 

relevante møter med helsetjenesten. Samhandling med en elektronisk svangerskapsjournal vil gi helsepersonell med 

rettmessig tilgang, mulighet for nyttiggjøre seg av allerede eksisterende informasjon, samt dokumentere egne 

observasjoner, slik at disse er tilgjengelige for annet helsepersonell og kvinnen selv. 

Fødeinstitusjonene sender skriftlig melding om fødselen i ordinær postgang til den helsestasjonen familien hører til
46

.  

Fødselsmeldingen kommer ofte for sent til helsestasjonen, det vil si først etter at familien selv har henvendt seg dit for 

hjelp. Det er et betydelig gap i barselomsorgen fra tidspunktet da barselkvinnen og barnet blir skrevet ut fra 

fødeinstitusjonen og fram til helsestasjonen er satt i beredskap for å kunne gi en tilpasset oppfølging av familien og 

det nyfødte barnet. Brudd i tjenestetilbudet så kort tid etter en fødsel truer pasientsikkerheten.  

Først etter noen uker får nyfødte tildelt et person- og fødselsnummer av Skattedirektoratet. I mellomtida får det utdelt 

et lokalt hjelpenummer av sykehuset som skal kunne identifisere barnet. Siden felles hjelpenummer foreløpig ikke er 

implementert i sektor, oppstår det problemer når nyfødte må få behandling et annet sted. Flere identiteter, og dermed 

også flere journaler, på ett og samme barn kan være livsfarlig
47

. 

Mål 2017-2020 

 Tilrettelegge for økt elektronisk deling av helseopplysninger gjennom svangerskaps-, fødsels- og barselsforløp 

 Raskere tildeling av fødselsnummer 

2.3.6 Innsatsområde#3.6: Understøtte sammenheng i akuttmedisinsk kjede 

Gjennom blant annet erfaringer fra 22. juli
48

 og NOU 2015 «Først og fremst» er det satt fokus på behovet for et 

helhetlig system for håndtering av akutte sykdommer
49

 og skader utenfor sykehus. I dagens praksis mangler deler av 

kjeden digitale IKT-verktøy, det er liten støtte for deling av journalopplysninger mellom aktører, og svak støtte for 

samarbeid og koordinering mellom AMK-sentraler. 

For å kunne gjøre gode kliniske vurderinger er det behov for informasjonsdeling gjennom hele den akuttmedisinske 

kjeden. Ofte er informasjonsbehovet ulikt i de ulike behandlingsforløpene. Noen forløp er spesielt akutte med direkte 

transport til sykehus med avanserte medisinske støttefunksjoner, mens andre forløp skjer i regi av lokal legevakt ved 

avklaring av problemstillingen direkte eller ved samarbeid med helse- og omsorgstjenesten innad i kommunen. 

Standardisering av behandlingsforløpene i akuttmedisinske tjenester vil kunne bidra til å utarbeide felles nasjonal 

prosess- og beslutningsstøtte.  

                                                           
45

 St.meld. nr. 12, En gledelig begivenhet - Om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg: 
https://www.regjeringen.no/contentassets/25a45886201046488d9c53abc0c8ad3a/no/pdfs/stm200820090012000dddp
dfs.pdf  
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 https://www.helsetilsynet.no/upload/Publikasjoner/rapporter2011/helsetilsynetrapport3_2011.pdf 
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 https://www.nrk.no/norge/darlig-id-system-en-pasientfare-1.11425318  
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 NOU (2012-14) Rapport fra 22 juli-kommisjonen 
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 NOU (2015:17) Først og fremst. Et helhetlig system for håndtering av akutte sykdommer 
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Kjernejournal gir helsepersonell tilgang til livsviktig og oppdatert informasjon om pasienten som kan redusere risikoen 

for feil behandling og forebygge uønskede hendelser. Spesielt ved akuttinnleggelser er det viktig at helsepersonell har 

tilgang til kjernejournal som gir opplysninger om pasientens legemiddelbruk, allergier og andre kritiske tilstander. 

Helsevesenet har behov for unikt å identifisere pasienter som ikke har et kjent fødselsnummer eller D-nummer. 

Eksempler på pasienter er nyfødte, turister og andre med midlertidig opphold, og pasienter som ikke kan gjøre rede 

for seg, fordi de er bevisstløse eller på grunn av språkproblem. I dag utstedes det virksomhetsinterne hjelpenumre til 

disse pasientene. Det byr på problemer og risiko når pasienter beveger seg mellom virksomheter.  

Mål 2017-2020 

 Tilrettelegge for økt digitalisering og gjennomgående elektronisk deling av helseopplysninger i den 
akuttmedisinske kjeden 

 Ta i bruk ny teknologi i den medisinske nødmeldetjenesten 

 Ta i bruk felles hjelpenummer i helsetjenesten 

2.4 Bedre bruk av helsedata 

Dette området innebærer å utnytte helsedata til å forbedre utnyttelsen av kapasitet og kvaliteten på helse- og 

omsorgstjenester, både for innbyggere, pasienter og for å hjelpe helsepersonell i deres daglige arbeidsrutiner. Dette 

kan gi støtte for beslutninger i daglig planlegging og behandling. Tilsvarende vil data bli brukt for å forbedre kvaliteten i 

tjenesten, i administrasjon og styring, og for forskningsvirksomhet. En av forutsetningene for bedre bruk av helsedata 

er redusert innrapporteringsbyrde, for dermed å få bedre datakvalitet, samt styrke helseregistrenes funksjonalitet og 

kvalitetsarbeid. 

Effektiv tilgang til komplette, korrekte og oppdaterte opplysninger i virksomhetene og på nasjonalt nivå er en 

forutsetning for kvalitetsforbedring, helseanalyse, ledelse, beredskap og forskning, og det er avgjørende i hvilken grad 

de favner hele helse- og omsorgstjenesten og alle pasientgrupper. Følgende figur gir en oversikt over de 

stortingsmeldinger som er avhengig av en bedre bruk av helsedata for å realisere målene. De to innsatsområdene 

som er identifisert for området er også med i figuren. 

 

Figur 4. Bedre bruk av helsedata – normativt grunnlag og innsatsområder 

Behovene for bedre tilgang til og utnyttelse av helsedata er godt dokumentert gjennom de ulike stortingsmeldingene 

og blir ikke gjengitt her. 

Strategi for modernisering og samordning av sentrale helseregistre og medisinske kvalitetsregistre 2010–2020 

(helseregisterstrategien) skal bidra til bedre utnyttelse, bedre kvalitet og enda sikrere håndtering av data i de 

nasjonale helseregistrene. I handlingsplanen for 2014 – 2015 (Gode helseregistre – bedre helse Handlingsplan, 

2014–2015) er en rekke utviklingsprosjekter for de enkelte helseregistrene beskrevet. Disse prosjektene vil bli 

videreført i perioden og er en forutsetning for å sikre en bedre bruk av helsedata.  

 I handlingsplanperioden vil innsatsen bli rettet mot to områder: 
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Innsatsområde #4.1 Forenkle innrapportering og uthenting av data fra helseregistre 

Innsatsområde #4.2 Tilby sammenstilte helsedata og avansert analysefunksjonalitet på tvers av 

helsedatakilder 

2.4.1 Innsatsområde #4.1: Forenkle innrapportering og uthenting av data fra helseregistre 

Behov prioritert i handlingsplanperioden: 

Helsevirksomheter og nasjonale helsemyndigheter i Norge har tilgang til svært mye data, også sammenliknet med 

land som ligger langt fremme innen utnytelse av helseteknologi. Helse- og omsorgssektoren ligger likevel bak andre 

bransjer og virksomheter med hensyn til strukturert å samle, analysere og generere informasjon og innsikt. Vi ligger 

også etter med å iverksette tiltak ut av tilgjengelige og relevante data. Liten fokus på å utnytte verdien av store 

datamengder innen helse kan også skyldes sektorens store og fragmenterte mengder av data, og at det mangler 

entydige indikatorer som skal analyseres.  

En utfordring er at økende etterspørsel etter data fører til at helsepersonell utsettes for økende rapporteringsbyrde.  

Helsepersonell registrerer ofte samme helsedata i flere systemer, både på grunn av manglende integrasjon mellom 

PAS/EPJ og kvalitetsregistrene, men også fordi PAS/EPJ ikke inneholder nødvendige opplysninger og struktur 

helseregisteret er avhengig av. Mangelfull tilgang for registerforvalterne til sosioøkonomiske grunndata som boforhold, 

utdanning, inntekt, livsstilsfaktorer etc. fra f.eks. SSB og NAV er også en kilde til unødvendige ekstra registreringer. 

Mål 2017-2020 

 Gjennom standardiserte tekniske tjenestegrensesnitt, etablere en standardisert måte for helseregistrene å 

utveksle helsedata med hverandre, med andre aktører og med primærkilder 

 Gjennom etablering og videreutvikling av tekniske fellestjenester muliggjøre enklere innrapportering, bedre 

kvalitetssikring og frigjøre ressurser til helseregisterets kjerneoppgaver 

2.4.2 Innsatsområde #4.2: Tilby sammenstilte helsedata og avansert analysefunksjonalitet på tvers av 

helsedatakilder 

Behov prioritert i handlingsplanperioden: 

Mange av analysene som etterspørres i dagens samfunn krever kobling av data fra flere registre, hvilket i dag er en 

tidkrevende prosess. Regelverket for å sammenstille data er komplisert, mange offentlige instanser må kontaktes, 

samt at det kreves kontakt med de databehandlingsansvarlige for de aktuelle registrene. Arbeidet med å utvikle 

fellesløsninger på tvers av helseregistrene har kommet kort. Det er liten grad av automatisert uttrekk fra 

pasientjournal, kvalitetsregistrene kan i liten grad gjenbruke data fra sentrale registre og det gjenstår et betydelig 

arbeid med å modernisere de sentrale helseregistrene. 

I mange tilfeller vil det ikke være behov for tilgang til personentydige helsedata, men heller å ha tilgang til ferdigstilte 

rapporter med tilhørende analyseverktøy for videre analyse på et utvalgt av helsedata basert på forhåndsdefinerte 

parametere. Dette innsatsområdet adresserer behovet for å koble analyseresultat til daglig bruk i helse- og 

omsorgstjenesten og for innbyggere.  

I tildelingsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet for 2016 fikk Direktoratet for e-helse i oppdrag med å utarbeide 

en referansearkitektur og tekniske fellesløsninger for de nasjonale helseregistrene. Oppdraget er en videreføring og 

implementeringsbidrag til Nasjonal helseregisterstrategi 2010 – 2020, og bygger på erfaringer og fellesbehov 

dokumentert gjennom Nasjonalt helseregisterprosjekt (NHRP)
50

. Anbefalingene fra prosjektet skal bidra til enklere 

datafangst, bedre datakvalitet, bedre utnyttelse av registerdata, samtidig som sikkerhet og personvern blir ivaretatt. 

Innsatsområdet innebærer at anbefalingene fra prosjektet blir videreført og implementert. 

I tildelingsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet for 2017 fikk Direktoratet for e-helse i oppdrag å etablere et 

program som skal videreføre sentrale aktiviteter fra Nasjonalt helseregisterprosjekt, koordinere utviklingen av tekniske 

fellestjenester for helseregistre samt utrede en plattform for tilgjengeliggjøring og analyse av helsedata. 

                                                           
50

 Gode helseregistre – bedre helse; Handlingsplan 2014-2015, NHRP 08/2014. 

http://www.helseregistre.no/eway/default.aspx?pid=277&trg=Main_6250&Main_6250=6329:0:2319  

http://www.helseregistre.no/eway/default.aspx?pid=277&trg=Main_6250&Main_6250=6329:0:2319
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 Etablere nasjonale fellestjenester for å gi tilgang til personentydige helsedata 

 Prøve ut Helseanalyseplattform som nyttiggjør seg av data og opplysninger fra f.eks. Folkeregisteret, 

Dødsårsaksregisteret, Norsk pasientregister (NPR), Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) og 

personidentifiserbare legemiddeldata 

 Etablere organisatoriske og tekniske tjenester som forenkler søknadsprosessen for å få tilgang til personentydige 

helsedata 

 Etablere forvaltningsmodell for kvalitetsindikatorer og resultatmål  

 Tilgjengeliggjøre kvalitetsindikatorer på flere områder for helsepersonell og innbyggere 

 Tilrettelegge for at helsepersonell kan lese sammenlignende rapporter om kvalitetsindikatorer fra egen 

virksomhet og tilsvarende data nasjonalt og internasjonalt 

2.5 Kritiske IKT-infrastrukturer og felles byggeklosser 

Området omfatter IKT-infrastrukturer, felleskomponenter, sikkerhetsmekanismer, standardisering, kodeverk og 

terminologier som må til for å dele informasjon innenfor de deling av informasjon innen for de strategiske områdene 

pasientforløp, arbeidsprosesser, helseanalyse og helse på nye måter. Området er viktig for å ivareta tillit til at digitale 

tjenester er sikre, pålitelige og tilgjengelige mellom spesialisthelsetjenesten, primærhelse- og omsorgstjenesten, 

forvaltningsnivåene og innbyggere. 

 

Helsenettet er en kritisk IKT-infrastruktur for sektoren som er avhengighet av at IKT-tjenester stiller høye krav til 

tilgjengelighet, kapasitet, responstid, personvern og informasjonssikkerhet. Det skal gjennom neste generasjons 

kjernenett sikre høy robusthet og tilgjengelighet av IKT-tjenester nå og i fremtiden. Bakgrunnen for denne 

oppgraderingen er den økte informasjonsdelingen mellom aktørene i helsenettet og behovet for at helsenettet effektivt 

kan tilrettelegge for å implementere nye IKT-tjenester. Økt bruk av mobile enheter i helse- og omsorgstjenestene vil 

også kreve tilknytning til helsenettet gjennom høytilgjengelig mobilnett på en sikker og pålitelig måte. Dette vil igjen 

innebære nye trusselbilder i helse- og omsorgssektorens infrastrukturer og informasjonssystemer. 

 

Slike kritiske IKT-infrastrukturer
51,52

 må kunne håndtere og motvirke IKT-trusler og angrep for å oppnå sikker og 

effektiv informasjonsdeling. Det vil være behov for kontinuerlig innsats rundt beredskap, opplæring og 

kompetanseheving. Responsmiljøet HelseCERT (Computer Emergency Response Team) er viktig for å styrke 

forebyggings- og hendelseshåndtering i sektoren.  

 

Fellesløsninger kan bli sett på som byggeklosser som virksomheter kan dra nytte av i sine digitale tjenester
2
 eller 

fellestjenester. De mest sentrale fellesløsningene blir omtalt som felleskomponenter. Dette er enten funksjonelle eller 

ikke-funksjonelle felleskomponenter. De funksjonelle felleskomponentene er også omtalt som fellestjenester som for 

eksempel reseptformidleren, kjernejournal, sentrale helseregistre og medisinske kvalitetsregistre
53

, mens ikke-

funksjonelle felleskomponenter er basert på de helseadministrative registre som for eksempel personregisteret, 

adresseregisteret, fastlegeregisteret, helsepersonellregisteret, legestillingsregisteret og personvernkomponenten.  

 

Virksomhetene skal benytte felleskomponenter for å oppnå sikker og effektiv informasjonsdeling som skal bidra til å 

løse skaleringsutfordringene og redusere kompleksitet. De ikke-funksjonelle felleskomponentene vil i denne 

sammenheng utgjøre et nødvendig fundament for en sikkerhetsinfrastruktur. De skal understøtte behovet for 

meldingsutveksling og sentrale elementer for identitetshåndtering og informasjonsgrunnlag for tilgangskontroll for 

felles tjenester som legemiddelinformasjon, kjernejournal, individuell plan, helsekort for gravide og velferdsteknologi 

mv. Videre skal det bli tilrettelagt for å gjenbruke informasjon, tjenester og funksjoner. 
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 NOU (2015:13) Digital sårbarhet – sikkert samfunn, beskytte enkeltmennesker og samfunn i et digitalisert samfunn 
52

 Meld St (2015-16) Digital agenda for Norge – IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet 
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 Gode helseregistre – bedre helse. Strategi for modernisering og samordning av sentrale helseregistre og medisinske 
kvalitetsregistre (2010-2020), Folkehelseinstituttet 
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Innsatsområder: 

Innsatsområde #5.1 Bedre styring, tilrettelegging og oppfølgning av meldingsutveksling 

Innsatsområde #5.2 Tilrettelegge for identitets- og tilgangsstyring for personell og innbygger. 

Innsatsområde #5.3 Bruk av felleskomponenter i utvikling av nye tjenester 

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

Innsatsområde #5.5 Tilrettelegge for at data og funksjoner tilgjengeliggjøres for andre applikasjoner og 

tjenester  

Innsatsområde #5.6 Tilrettelegge for moderne IKT-løsninger ved å forberede innføring av nye 

helsefaglige kodeverk og standarder 

2.5.1 Innsatsområde #5.1: Bedre styring, tilrettelegging og oppfølgning av meldingsutveksling 

Det er IKT-politisk føringer at kommuner, fastleger og helseforetak skal utveksle helseopplysninger elektronisk og 

avvikle papir, og har siden 1997 vært prioritert i sektorens nasjonale IKT-strategier.  I 2014 påpekte Riksrevisjonen at 

det var flere utfordringer med meldingsutvekslingen og at det var mange aktører som ikke hadde avviklet papir
54

.  

Det har siden vært utført flere tiltak for å tilrettelegge for elektronisk meldingsutveksling og det har gitt gode resultater. 

Det er bekreftet gjennom den økningen som har skjedd i perioden 2012 til 2015, hvor det i løpet av året 2012 ble 

utvekslet 400.000 meldinger. Tre år etter, i løpet av 2015, hadde det økt til nesten 200 millioner meldinger. Dette er en 

økning på 500 ganger på tre år. En slik økning i volum krever økt innsats innen oppfølging og overvåking av 

meldingstrafikken, og forvaltning innen bruk av standarder.  

Meldingsutveksling vil de neste årene være en sentral samhandlingsform for å utveksle informasjon mellom 

virksomheter.  Selv med en utviklingsretning mot «én journal» vil det fortsatt være behov for å videreføre og 

videreutvikle meldingsutveksling.  

Mål 2017-2020 

 Sikre riktig bruk av samhandlingsarkitektur for meldingsutveksling 

 Etablere den vedtatte forvaltningsmodellen for meldingsutveksling  

 Sikre enhetlig bruk av eksisterende standarder for meldingsutveksling og adressering 

 Sikre at riksrevisjons funn og anbefalinger er fulgt opp  

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

Det er et politisk mål at helsepersonell skal ha en enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger, og at 

innbygger skal ha tilgang på enkle og sikre digitale tjenester
 55

. Videre er det et IKT-politisk mål å ha en brukerrettet og 

effektiv forvaltning. Regjeringen setter brukerens behov i sentrum. Tjenester skal oppleves som helhetlige og 

sammenhengende
56

.  

For at helsepersonell eller annet personell skal få tilgang til korrekte og oppdaterte pasientopplysninger uavhengig av 

hvor opplysningene er lagret, er det en forutsetning at man har nødvendig tillit til at den som ber om tilgang faktisk er 

den vedkommende utgir seg for å være.  Det forutsetter at virksomhetene har tilstrekkelig informasjon om hvem 

vedkommende er (identitet) og hvilke rettigheter vedkommende har (autorisasjon). I tillegg må tilgangskontrollen 

tilrettelegge for innbyggers medbestemmelsesrett, slik at innbygger selv har mulighet for å styre sitt eget personvern. 

Det betyr at innbyggerne skal ha mulighet til å styre hvem som kan få tilgang til helseopplysningene deres, hvilke 

opplysninger helsetjenesten har om dem, hvordan de blir delt og utlevert og hvem kan representere dem i ulike 

sammenhenger. 

For å tilrettelegge for at virksomheter skal kunne utføre tilgangsstyring mellom virksomheter, til nasjonale løsninger og 

nå målsetningen om én journal
57

, vil det være behov for å etablere felleskomponenter som del av en 
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sikkerhetsinfrastruktur. Den sentrale utfordringen med dagens felleskomponenter er at de ikke har tilstrekkelig 

informasjonsgrunnlag eller datakvalitet for å understøtte helse- og omsorgssektorens behov for samhandling og 

styring. Registreringsrutiner, oppdateringer, datakvalitet og kompletthet er en forutsetning for å kunne oppnå 

hovedmålsettingen om identitets- og tilgangsstyring på tvers i helse- og omsorgssektoren. I tillegg er det utfordringer 

med at flere virksomheter har etablert egne PKI-løsninger som nødvendigvis ikke virker sammen på tvers av sektoren 
58

. Det er behov for å samordne dette for å etablere felles styring og krav til eID, ID-forvaltning, drift og avtaleverk for å 

kunne understøtte entydig og sikker identifisering av helsepersonell og annet personell.  

Mål 2017-2020  

 Bruk av allerede eksisterende helseadministrative registre som del av sikkerhetsinfrastrukturen 

 Utrede behov for felles påloggingsløsning for nasjonale tjenester.  

 Redusere antall PKI-infrastrukturer innad i helse- og omsorgsektoren. 

2.5.3 Innsatsområde #5.3: Bruk av felleskomponenter og -løsninger i utvikling av nye tjenester 

En av regjeringens hovedprinsipper i IKT-politikken er bruk av IKT-løsninger som er sentrale og har en stor 

samfunnsøkonomisk betydning i utvikling av nye tjenester og gevinstrealisering i virksomhetene
59

.  Erfaringene ved 

bruk av fellesløsninger gir økt gjennomføringsevne, samt at løsninger blir tatt i bruk på en enhetlig måte
6
.  

 

Ved å bruke felleskomponenter kan virksomheter gjenbruke både funksjonalitet og informasjon. Samtidig kan bruk av 
felleskomponenter bidra til at tjenestene blir mer gjenkjennbare for brukerne. Innholdet i de digitale tjenestene må i 
langt større grad enn i dag bli basert på delte, felles opplysninger på tvers av funksjonsområder og sektorgrenser 
(gjenbruk), samtidig som løsninger på felles funksjonelle behov blir ivaretatt i samme løsning (sambruk) 

60
.  

 
Bruk av felleskomponenter må være underlagt gode rutiner for styring, arkitekturprinsipper, utvikling, drift og 

forvaltning. Samtidig som det vil være behov for å ha en enhetlig og omforent arkitektur for bruk av felleskomponenter. 

Utfordringene i dag er at disse forholdene ikke er tilstrekkelig etablert og at det i tillegg er behov for felles 

arkitekturprinsipper for sektoren, drift og forvaltning, og enhetlig arkitektur.  

For å kunne utvikle nye tjenester må informasjonen i felleskomponentene være tilgjengelig for alle aktører, både de 

offentlige aktører og private aktører som yter helsehjelp. 

Mål 2017-2020 

 Etablere felles rutiner for bruk av felleskomponenter 

 Etablere felles arkitekturprinsipper for helse- og omsorgssektoren   

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

Det er et politisk mål å styrke brukernes muligheter for egenmestring og opprettholdelse av funksjonsnivå så lenge 
som mulig. Det legges opp til økt støtte for at flere kan bo lengre hjemme i egen bolig.  Bruk av teknologi som 
automatisk måling av blodsukker, blodtrykk mv. kan for eksempel bidra til at mennesker får bedre mulighet til å mestre 
sin egen helse, ved for eksempel kronisk sykdom

61
. 

62
. Denne teknologien bruker i stor grad mobilnettene for å 

kommunisere med IKT infrastrukturene i helsetjenesten. 
 
Helsepersonell vil i økende grad benytte mobile enheter som er avhengig av mobilnettene. Eksempler på dette er bruk 
av nettbrett i hjemmetjenesten, klinisk utstyr i ambulanser som er knyttet til akuttmottaket, mobilt røntgenutstyr og 
generelt sensorer for medisinske målinger (Internet of Things - IoT). For å kunne ta ut gevinsten fullt ut ved bruk av 
slikt utstyr må en kunne stole på utstyret alltid tilgang til mobilnettet. Tilbakemeldinger fra tjenesten viser at kvaliteten i 
dagens mobilnett ikke gir ønsket trygghet i tjenesten. Det oppleves både mangel på mobildekning og at mobilnettene 
tidvis ikke fungerer (f.eks. senere års nedetid forårsaket av ekstremvær og feil i sentrale komponenter i mobilnettene).  
 
Dagens kommersielle mobiloperatører har størst kommersielt insentiv for å bygge ut dekning der størst andel av 
deres kunder oppholder seg. Dette er ikke alltid overlappende med de områder der folk med behov for mer varig 
helsehjelp bor. For å redusere risiko knyttet til kvalitetsbrist i et mobilnett er det hensiktsmessig at løsningene kan 
benytte flere tilgjengelige nettverk. Dette er ikke noe som de kommersielle mobiloperatørene tilrettelegger for i dag.  
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Det er derfor behov for nasjonale initiativ som kan øke kvaliteten i mobilkommunikasjonen knyttet til kritiske 
helsetjenester. Dette er sammenfallende behov i andre offentlige sektorer som Forsvaret, andre nødetater.  

Mål 2017-2020 

 Mobilkommunikasjon brukt i helsetjenesten utgjør en liten risiko for kvaliteten i tjenesten   

2.5.5 Innsatsområde #5.5: Tilrettelegge for at data og funksjoner tilgjengeliggjøres for andre applikasjoner 

og tjenester  

Det er en IKT-politisk føring at offentlige virksomheter som skal etablere nye eller oppgradere eksisterende 

fagsystemer eller digitale tjenester skal tilrettelegge for at data fra disse tjenestene blir tilgjengelig i maskinlesbare 

formater
63

. Målet om at offentlige virksomheter skal tilby data fra nye fagsystemer gjennom APIer (Application 

Program Interface), gjør det lettere å tilgjengeliggjøre data for videre bruk
16

.  Videre påpeker Gartner[1] at veksten i 

API-økonomien er en viktig faktor for innovasjon i internett-baserte tjenester. Internasjonale trender i helsesektoren 

viser en tilsvarende utvikling der åpning av verdikjeder leder til innovasjon.  

 

Det er flere av dagens og fremtidige tjenester og systemer som vil kunne ha behov for å tilrettelegge for APIer, slik at 

data blir enklere tilgjengelig for videre bruk. Dette vil også kunne gi gevinster som økt fleksibilitet ved endring av 

systemer, da det vil bli enklere å bytte ut både komponenter og utviklingsressurser på deler av den totale løsningen, 

uten at hele systemet blir påvirket. Næringslivet vil kunne bygge ny funksjonalitet utenfor kjernesystemene og enkelt 

kunne integreres med resten av systemet gjennom felles APIer.  

En avgjørende forutsetning for ekstern eksponering av løsninger gjennom API er at funksjoner og data eksponeres på 

en sikker måte. Relasjonen til næringslivet som har tilgang til API må etableres med gode rutiner for forvaltning og 

avtaleverk. Det er behov for en tydelig strategi, inkludert juridisk rammeverk, for bruk av API mot nasjonale tjenester, 

felleskomponenter og system integrasjoner som for eksempel EPJ-integrasjoner. For å forvalte dette regime av APIer 

både teknisk for forretningsmessig må det etableres verktøy og funksjoner (API management).  

 

Mål 2017-2020 

 Etablere en strategi for felles bruk av API og målarkitektur.  

 Utarbeide retningslinjer for etablering av profiler og bruk av standarder i APIer 

 Prøve ut API management for enkelte tjenester for å etablere erfaring 

2.5.6 Innsatsområde #5.6: Tilrettelegge for moderne IKT-løsninger ved å forberede innføring av nye 

helsefaglige kodeverk og standarder  

Korrekt registrert informasjon på riktig detaljnivå er nødvendig for å tilrettelegge for strukturert dokumentasjon, 

prosess- og beslutningsstøtte, kunnskapsstøtte med mer. Standarder, terminologi og kodeverk er sentralt for å oppnå 

dette.  Formålet med bruk av standarder, kodeverk og terminologier er å legge til rette for interoperabilitet mellom IKT-

systemene, slik at helsefaglige opplysninger skal kunne dokumenteres, formidles, forstås og brukes på en entydig 

måte av involverte parter, både til primær- sekundærbruk. Oppnåelse av interoperabilitet er en krevende oppgave da 

dagens raske utvikling innen både medisin og teknologi gjør at behov både for innhold og bruksmuligheter øker 

kontinuerlig.   

Mål 2017-2020 

 Utrede og velge internasjonale kodeverk, terminologier og standarder på områder som kan gi helsefaglig 

gevinst   

 Legge til rette for effektiv formidling og innføring av nye versjoner og utfasing av gamle kodeverk, 

terminologier og standarder   

 Utrede og velge rammeverk for informasjonsmodeller, og gjenbruke utviklede informasjonsmodeller i nye 

standarder og i utvalgte helseregistre  
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2.6 Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføringsevne 

Området beskriver hvordan styring, finansiering, leveranse og implementering av e-helse bør innrettes for å bidra til 

en raskere og mer kostnadseffektiv realisering av e-helse. 

En utfordring i dagens styringsmodell er at det benyttes få og til dels svake virkemidler for å understøtte de nasjonale 

e-helsemålene, noe som gir risiko for lav gjennomføringsevne. Nasjonale myndigheter har tatt i bruk få 

premissgivende virkemidler. Samstyringsmodellen forutsetter konsensus i de nasjonale foraene og lojalitet til de 

beslutningene som blir fattet. 

For å bidra til å nå de langsiktige ambisjonene er det behov for å styrke nasjonal styring av e-helsefeltet, gjøre styring 

av e-helse mer kunnskapsbasert, etablere nye finansierings- og leveransemodeller, utnytte mulighetsrommet i 

samarbeidet med den private e-helsenæringen samt styrke gjennomføringsapparatet. Dette er videre beskrevet i 

følgende innsatsområder: 

Innsatsområde #6.1 Styrke og videreutvikle nasjonal styring 

Innsatsområde #6.2 Skape en nasjonal og skalerbar leveransekraft 

Innsatsområde #6.3 Styrke innførings- og implementeringsapparatet 

2.6.1 Innsatsområde #6.1: Styrke og videreutvikle nasjonal styring 

Nasjonal styring av e-helsefeltet må styrkes i perioden. Dette skal skje ved å videreutvikle nasjonal styringsmodell 

(«samstyringsmodell»), tydeliggjøre myndighetsroller og øke bruken av regulerende virkemidler og nye 

finansieringsmodeller. I tillegg må styringsgrunnlaget styrkes.  

Den nasjonale styringsmodellen for e-helse vil gi viktige bidrag til sterkere nasjonal styring fremover, men det 

forutsetter at den stadig blir videreutviklet. De viktigste strategiske grepene for styringsmodellen fremover vil være å 

sikre at prinsipielle og strategiske beslutninger, for eksempel realiseringen av én innbygger – én journal, tas i 

Nasjonalt e-helsestyre og formelt effektueres i styringslinjene. Jo mer tyngde som blir lagt i sakene og beslutningene, 

jo større betydning vil styringsmodellen ha. Nasjonalt e-helsestyre skal gi sin tilslutning til årlig revidering av nasjonal 

e-helsestrategi og handlingsplan, samt gi sin tilslutning til årlig prioritering av nasjonal e-helseportefølje. På sikt bør 

Nasjonalt e-helsestyre har reell innflytelse på felles, nasjonale midler til porteføljen for å sikre en reell prioritering i 

styringsmodellen.  På denne måten blir sektoren samlet ansvarlig for utviklingsretningen og de finansielle 

implikasjonene av felles prioriteringer og valg. En slik «aksje» i den nasjonale e-helseutviklingen vil kunne bidra til et 

økt eierskap til utviklingen i sektoren. 

For å sikre effektive beslutningsprosesser vil det være behov for beslutningsansvar og myndighetsroller. 

Arkitekturstyring og helsefaglig standardisering er to områder som spesielt vil ha behov for oppmerksomhet. Innholdet 

i det nasjonale e-helsetilbudet må bli definert. Det kan også være behov før å bruke flere sterke virkemidler for å sikre 

tilstrekkelig utvikling i nasjonal retning. Det kan for eksempel være behov for å ta i bruk juridiske virkemidler som 

pålegger aktørene å bruke e-helsestandarder og – løsninger i større grad enn i dag. 

Tilskuddsordninger, finansielle incentivordninger64 eller sanksjoner knyttet til pålegg for å styre adferd i retning av økt 

bruk og nyttiggjøring av nasjonale e-helse-løsninger er tilnærmet ikke-eksisterende i dag. Fravær av bruk av 

finansielle virkemidler innen e-helse/IKT bidrar trolig til at tiltakene samlet sett blir for lavt prioritert og breddingstakten 

for lav, med tilhørende lavt gevinstuttak knyttet til investeringer som er gjort. Bruk av tilskudd, aktivitetsbasert 

finansiering og sanksjoner opp mot e-helse bør prøves ut og bli vurderes tatt i bruk i den nasjonale styringen. 

Forskning og kunnskapsutvikling må understøtte nasjonal styring. Forskning innen e-helse skal skaffe til veie ny 

kunnskap om bedring av kvalitet, trygghet og effektivitet innen helsetjenesten gjennom bruk av informasjonsteknologi.  

E-helseutviklingen og styringen av den nasjonale porteføljen må være basert på innsikt i i hvilken grad e-helsetiltak gir 

effekter og hva som skal til for å realisere disse. Denne typen kunnskap er også avgjørende for å kunne prøve ut 

finansielle virkemidler i styringen.  

Mål 2017-2020 

 Nasjonalt e-helsestyre har reell innflytelse på nasjonale midler til porteføljen  

 Juridiske og finansielle styringsvirkemidler er i utprøving 
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 Myndighetsrollene innen arkitekturstyring og IKT- og helsefaglig-standardisering er etablert 

 Beslutninger knyttet til e-helsetiltak baseres på tilstrekkelig og enhetlig kunnskapsgrunnlag 

2.6.2 Innsatsområde #6.2: Skape en skalerbar og bærekraftig nasjonal leveransekraft 

I dag blir nasjonale e-helseoppgaver i hovedsak levert gjennom statlige forvaltningsorganer og finansiering av 

nasjonale e-helseoppgaver. Nasjonale løsninger er i hovedsak dekket av midler fra sentralfinansiering direkte til 

aktørene som utfører oppgavene og utvikler, og forvalter løsningene. De siste årene er det også blitt etablert 

samfinansiering fra sektoren på bakgrunn av en konsensus på tvers i sektoren om behovet for felles løsninger. 

Størrelsesorden på samfinansieringen er fortsatt beskjeden sammenlignet med totale e-helseinvesteringer i sektoren. 

Samfinansieringen har vært et viktig element for økt nasjonal satsning på e-helsefeltet, men det har vist seg å være 

varierende villighet blant aktørene til å avgi nødvendige ressurser til felles nasjonale prosjekter
65

. Frivillig 

samfinansiering er i tillegg ressurskrevende å administrere da det må mobiliseres blant mange aktører, på 

prosjektnivå, for hvert år.  

Oppgavene på nasjonalt nivå som følger av langsiktige e-helse-ambisjoner
66

 er betydelig større og mer 

kapitalkrevende enn dagens løsninger, både når det gjelder investeringer og løpende kostnader til drift og forvaltning. 

Nasjonale løsninger skal leveres til både kommuner, RHF og private aktører og finansieringsmodeller må ivareta at 

disse aktørene også bidrar med finansielle ressurser. Den valgte strategien innebærer at store, kapitalkrevende 

oppgaver som har ligget ute i hhv kommuner og regionale helseforetak blir samlet nasjonalt. Samfinansiering av store 

utviklings-/anskaffelsesprosjekter innenfor kontantprinsippet i statlig forvaltning er utfordrende i samarbeid med 

aktører i sektor som har andre regnskapsprinsipper. Dagens organisasjonsform for leveranse av nasjonale løsninger 

gir ikke adgang til de samme betalingsmodellene (egenkapital/lånefinansiering og leasing/OPS) som kommuner og 

regionale helseforetak har hatt, og som trolig er nødvendig for å sikre en effektiv gjennomføring av fremtidige 

nasjonale e-helse-ambisjoner. 

Det er bred enighet i sektoren om at det er behov for å satse mer på nasjonale e-helsetiltak fremover. Dagens 

leveranse- og finansieringsmodeller har flere svakheter som gjør at det i en slik kontekst er behov for å vurdere andre 

modeller. Det er behov for å etablere leveranse- og finansieringsmodeller som styrker nasjonal gjennomføringsevne, 

gir større forutsigbarhet for aktørene, og som er skalerbar med tanke på et fremtidig økt ambisjons- og aktivitetsnivå. 

Der hvor arbeidet med å etablere leveranse- og finansieringsmodeller kan trekke på, eller bidra med erfaringer til 

liknende arbeid i andre sektorer må dette ivaretas gjennom de tverrsektorielle arenaene og prosessene.  

Etableringen av e-helsetjenester utgjør en ny del av det totale helsetjenestetilbudet. Den videre utviklingen av denne 

delen av helsetjenestetilbudet og vedlikeholdet av det som er etablert vil kreve betydelige finansielle ressurser i tiden 

som kommer. Det totale investeringsnivået for e-helse i sektoren er for lavt og må trolig økes for å realisere de 

ambisjonene som er lagt og legges. Gitt at veksten i de totale rammene holdes flat eller svært lav, må sektoren evne å 

bedre utnytte de ressursene til e-helse som er tilgjengelig i sektoren i dag. Men det kan også innebære at e-helse i 

tiden som kommer må prioriteres foran andre investerings- og satsingsområder i sektoren. Finansiering av nasjonale 

oppgaver må sikres gjennom modeller og avtaler som forplikter og gir forutsigbarhet og skalerbarhet. Samlet sett må 

tilgangen på finansielle ressurser til å løse de nasjonale oppgavene øke i takt med at oppgavemengden øker. 

Overføring av oppgaver fra lokalt til nasjonalt nivå må få konsekvenser også for fordelingen av de finansielle 

ressursene.  

Det er behov for en helhetlig og felles nasjonal leveranse- og finansieringsmodell for nasjonale e-helseløsninger. Det 

kan bety en nasjonal leverandørfunksjon for helse- og omsorgssektoren som kan sørge for anskaffelse, utvikling, drift 

og forvaltning av nasjonale fellesløsninger. Prinsippet om at rolledelingen skal reflektere en mest mulig entydig 

plassering av oppgaver, ansvar og myndighet tilsier at en IKT leverandørfunksjon bør rendyrkes som en nøytral 

organisasjon for å unngå uheldig rolleblanding mellom myndighetsutøvelse, tjenesteproduksjon og IKT-leverandør. 

Ansvarsforhold og involveringsformer mellom leverandørrolle og kunderolle må defineres. Ved organisering av en 

nasjonal leverandørfunksjon i helse- og omsorgssektoren bør det å velge en organisasjonsform med 

rammebetingelser som styrker gjennomføringsevnen på IKT-området stå helt sentralt, samtidig som lokal 

behovsdefinisjon må ivaretas. Organisering må også innrettes slik at den samlede kompetansen og kapasiteten i 

sektoren må utnyttes. Valget bør både ha en prinsipiell begrunnelse og være praktisk funksjonell. 
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Langsiktige ambisjoner om omfang, innholdsmessig nivå og breddingstakt for e-helse-løsninger tilsier en utstrakt 

mobilisering av privat innovasjons- og utviklingskraft. Markedet for e-helse og IKT dreier i retning av å levere tjenester 

og løsninger på nye måter, med tilhørende nye betalingsmodeller (typen pay-as-you-go- løsninger). Disse nye 

leveranse- og betalingsmodellene gir nye muligheter, men utfordrer samtidig regelverket som deler av dagens 

nasjonale leveransemodell for nasjonale løsninger opererer innenfor. Alternative leveranseformer for å muliggjøre nye 

finansieringsformer må komme på plass i løpet av perioden. 

Mål 2017-2020 

 Finansierings- og leveransemodeller er forutsigbare og gir rom for å skalere de nasjonale oppgavene 

 Brukerfinansiering av nasjonale løsninger er i utprøving og skalering 

 Nasjonale leveranseoppgaver løses i virksomheter som har en organisasjonsform som er godt egnet med 

hensyn til styring, gjennomføringsevne og effektiv ressursbruk 

2.6.3 Innsatsområde #6.3: Styrke innførings- og implementeringsapparatet 

E-helse er ennå et ungt fagområde. Deler av sektoren har begynt å etablere e-helsemiljøer og kompetanse om e-

helse økende etter hvert som flere og større IKT og e-helse-prosjekter gjennomføres. Likevel er det for lav 

kompetanse om e-helse i sektoren
67

. Det ligger også i for liten grad karrieremuligheter i arbeid med e-helse for 

utførende helsepersonell. Kompetanse om betydning av e-helse og kompetanse til å utnytte potensialet i e-helse er 

avgjørende i en fase, hvor e-helse utvikler seg til å bli et stadig mer virksomhetskritisk virkemiddel. Løsningene som er 

i nasjonal bredding og i planlegging vil gripe inn i grunnleggende arbeidsprosesser, arbeidsmåter, tankesett og kultur, 

på alle nivåer i, alle deler av helse- og omsorgstjenesten. Verdiene av e-helse realiseres først når det tas i bruk. 

Størrelsen på gevinstene avgjøres av om det tas i bruk på riktig måte. Det er ofte krevende å få implementert 

løsninger og tjenester i ønsket tempo. For at e-helse tas i bruk raskt nok og på riktig måte må kompetansen på alle 

nivåer i den utførende helse- og omsorgstjenesten heves. Det gjelder både teknologisk kompetanse innen e-helse, 

men også kompetanse innen endringsledelse og gevinstrealisering. 

E-helse kommer delvis som en utvidelse av det allerede eksisterende helsetjenestetilbudet. E-helse gjør for eksempel 

at involvering av pasienter og pårørende, og tilrettelegging for deres medvirkning, kan gjøres på nye måter og med et 

annet omfang enn tidligere. Det samme gjelder samarbeid mellom helsepersonell på tvers av nivåer og 

virksomhetsgrenser. Gevinstene materialiserer seg ofte i form av kvalitetsforbedringer. Det betyr at e-helse ikke 

nødvendigvis frigjør ressurser umiddelbart. Takten og planlagt omfang av innføring og implementering av nasjonale e-

helseløsninger fremover, gjør det utfordrende å frigjøre tilstrekkelig ressurser til innføring og implementering. Det er 

behov for å vurdere om enkelte innførings- og implementeringsprosesser bør hjelpes i gang og breddingstakten 

stimuleres gjennom nasjonale ressurser.  

Mål 2017-2020 

 Tilskuddsordninger til innførings- og implementeringsaktiviteter av e-helse er i utprøving 

 E-helse og digitalisering som grunnkompetanse er del av utdanning og videreutdanning av helsepersonell  

 Det er kjennskap og eierskap til nasjonal e-helsestrategi hos virksomhetsledere i sektoren 
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Kapitel 2 presenterer det samlede ambisjonsnivået for e-helseutviklingen i perioden 2017-2020. Denne utviklingen vil 

skje i en periode der umiddelbare og prioriterte funksjonelle behov må bli etablert på eksisterende nasjonal 

infrastruktur og felles byggeklosser. Samtidig foregår det større tiltak for å realisere utviklingsretningen valgt for Én 

innbygger – én journal, sammen med nye tiltak som vil starte opp.  

I dette kapittelet beskrives hovedstrategien for å realisere ambisjonene i handlingsplanperioden. 

3.1 Strategisk handlingsrom for nasjonal e-helseutvikling 

De funksjonelle ambisjonene er høye og mulighetene for å realisere disse vil være avhengig av primært to faktorer: 

 I hvilken grad nasjonal styring og finansiering skaper rammer for felles nasjonale løsninger. 

 I hvilken grad nye nasjonale tjenester kan bli realisert på eksisterende IKT-infrastruktur og felles byggeklosser.  

Punkt to viser spesielt til overgangen fra en ren meldingsbasert samhandlingsarkitektur til en tilgangsbasert 

samhandlingsarkitektur, og videre til en situasjon der samhandling mellom helsepersonell og innbyggere skjer i 

fellesløsninger.  

I handlingsplanens periode vil den dominerende samhandlingsarkitekturen mellom virksomheter fortsatt være 

meldingsutveksling, men på enkelte områder er det behov for tilgangsbasert deling av helseopplysninger. Videre vil 

Helseplattformen i Helse Midt-Norge gjøre det mulig å samhandle digitalt på tvers av virksomheter og 

forvaltningsnivåer ved at helsepersonell arbeider i samme løsning(er). For flere av innsatsområdene og målene er det 

behov for å avklare hvordan de skal løses med hensyn til de ulike alternativene for digital samhandling. 

Følgende figur presenterer en vurdering av hvert enkelt innsatsområde opp mot de to punktene nevnt ovenfor. 

3 INNRETNING FOR 

HANDLINGSPLANSPERIODEN 

De funksjonelle ambisjonene er høye og mulighetene for å realisere disse 

vil være avhengig av beslutninger knyttet til samhandlingsarkitektur og 

styrking av nasjonal styring og finansiering. 



 

33 
 

 

Figur 5. Strategisk handlingsrom for nasjonal e-helseutvikling 

Realiseringen av den nasjonale e-helsestrategien i handlingsplanperioden vil være avhengig av beslutninger og tiltak 

som blir finansiert og gjennomført i de ordinære styringslinjene. Dette gjelder hele strategiske område «Digitalisering 

av arbeidsprosesser» med unntak av mål «Planlegge modernisering av EPJ for kommunal helse- og 

omsorgstjeneste». Disse tiltakene har per dags dato ikke nasjonal porteføljestyring. 

De strategiske områdene «Helse på nye måter» og «Bedre bruk av helsedata», innsatsområdene «#3.1: Involvere 

innbygger i planleggingen og gjennomføring av helsehjelp» og «#3.2: Forberede kontinuitet i ansvarsoverganger og 

tverrfaglig samarbeid» inneholder mål som skal bli realisert gjennom nasjonale løsninger og plattformer. Realiseringen 

av disse målene vil primært være avhengig av allokert finansiering og felles beslutninger i samstyringen. 

Realisering av målene i innsatsområdene «#3.3. Dele oppdatert legemiddelinformasjon gjennom hele 

pasientforløpet», «#3.4: Gjøre oppslag i journalinnhold og kritiske helseopplysninger på tvers av behandlingssteder», 

«#3.5: Skape bedre sammenheng i svangerskap, fødsels- og barselomsorgen», «#3.6: Understøtte sammenheng i 

akuttmedisinsk kjede», samt målet «Planlegge modernisering av EPJ for kommunal helse- og omsorgstjeneste» i 

innsatsområde «#2.2: Modernisere og konsolidere EPJ» er avhengig av beslutninger og avklaringer knyttet til 

samhandlingsarkitektur og styrking av nasjonal styring og finansiering.  

3.2 Innretningen for tjenester og applikasjoner i handlingsplanperioden 

Det er anbefalt en tredelt strategi for å realisere ambisjonsnivået for tjenester og applikasjoner. 

Videreføre og fullføre innsatsområder og mål, som ikke er avhengig av endringer i nasjonal styring og 

finansiering og som i liten grad påvirkes av videreutvikling av plattformer for samhandling 

Dette gjelder hele strategisk område 2 med unntak av implementering av felles nasjonal løsning for kommunal helse- 

og omsorgstjeneste, innsatsområdene 3.1 (Involvere innbygger i planlegging og gjennomføring av helsehjelp) og 3.2 

(Sikre kontinuitet i ansvarsoverganger), samt de målene i innsatsområdene 3.4, 3.5 og 3.6 som ikke er avhengige av 

valg av samhandlingsmodell. En stor del av ressursinnsatsen er i dag innrettet mot innsatsområdene og målene i 

denne kategorien. Det bør bli vurdert om det er mulig å gjennomføre felles valg på tvers av virksomheter for å kunne 

øke handlingsrommet for nasjonale løsninger.  

Bygge opp og etablere nye nasjonale løsninger som kan påvirkes av videreutvikling av plattformer for 

samhandling 
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Dette gjelder alle innsatsområder og mål innen strategisk område 1 (Helse på nye måter) og strategisk område 4 

(Bedre bruk av helseopplysninger). Endelig målrealisering er avhengig av endringer innen nasjonal styring og 

finansiering.  

Utvikle og gjennomfør helhetlig valg knyttet til videreutvikling av plattformer for samhandling 

Dette gjelder mål om å etablere felles nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste i innsatsområde 2.2, 

samt innsatsområdene 3.3 (Dele oppdatert legemiddelinformasjon gjennom hele pasientforløpet), 3.4 (Gjøre oppslag i 

journalinnhold og kritiske helseopplysninger på tvers av behandlingssteder), 3.5 (Skape bedre sammenheng i 

svangerskap, fødsels- og barselomsorgen), og 3.6 (Understøtte sammenheng i akuttmedisinsk kjede).  



 

 

4.1 Innledning 

I Handlingsplanen beskrives tiltak innenfor de ulike virkemiddelområdene. Tiltakene skal bidra til å oppnå målene i 

strategien. Det samlede omfanget av tiltak i handlingsplanen er stort. Strategien bidrar til å sette retning for 

handlingsplanen og dens tiltak. Følgende figur gir en oversikt over virkemidler som blir adressert i handlingsplanen. 

 

Figur 6. Kobling mellom prioriterte mål og virkemidler i handlingsplanen 

Virkemidlene følger den definisjonen og inndeling som er presentert i WHO’s metodebeskrivelse for nasjonale e-

helsestrategier og representerer en helhet med hensyn til hvor tiltak må iverksettes for å realisere målene i e-

helsestrategien. 

For enkelte virkemidler er det behov for flere tiltak og blir derfor gruppert under tiltaksområder. For hvert tiltaksområde 

gis en kort beskrivelse av hvilke innsatsområder og mål av de prioriterte målene i e-helsestrategien som medfører 

behov for tiltak innen tiltaksområdet. Videre gis en oversikt over de tiltak som må iverksettes innenfor tiltaksområdet 

for å realisere målene. Avslutningsvis beskrives tiltaksområder og de underliggende tiltakene. For enkelte virkemidler 

vil det ikke være behov å gruppere tiltakene i tiltaksområder. Følgende figur gir en skjematisk oversikt over 

beskrivelsene av hvert virkemiddel. 

 

Det må i tillegg gjøres en løpende prioritering mellom de foreslåtte tiltakene i handlingsplanen. Prioriteringen gjøres i 

den nasjonale porteføljestyringsprosessen og må gjøres i lys av blant annet de årlige budsjettrammene. Nivået og 

fordelingen av finansielle ressurser for å realisere tiltakene i handlingsplanen vil, i den nærmeste delen av 

strategiperioden, langt på vei være en videreføring av den gjeldende situasjonen. Arbeidet med å vurdere og justere 

4 HANDLINGSPLAN FOR 2017-2020 

Handlingsplanen beskriver de tiltak i perioden 2017-2020 som skal bidra til 

å realisere de prioriterte målene. 
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finansieringsmodeller kan imidlertid gi noe endrete rammebetingelser i løpet av perioden. Innretning og omfang av 

tiltak vil revideres årlig og reflektere eventuelle endringer i rammebetingelser.  

4.2 Tjenester og applikasjoner 

Tjenester og applikasjoner omfatter de løsninger som brukes nasjonalt, regionalt og lokalt for å møte de funksjonelle 

behovene til innbyggere, helsepersonell, ledere, administratorer og forskere.  

De strategiske områdene 1-4 i gir til sammen et godt bilde på behovsbredden innenfor e-helse i 

handlingsplanperioden. Målene er ambisiøse gitt de eksisterende rammene (finansiering, styring, organisering) for 

etablering av nye løsninger. Det er også behov for å få bedre oversikt over kostnads- og kompleksitetsbildet. Således 

kan det være behov for å justere målene når handlingsrommet er kjent og de større veivalgene er tatt. Et 

gjennomgående prinsipp er at tjenester og applikasjoner skal utvikles på en slik måte at de tas i bruk av 

helsetjenesten og innbyggerne. 

4.2.1 Tiltaksområder 

Tiltakene beskriver de endringer som må implementeres i løpet av perioden for å understøtte de prioriterte målene og 

er kategorisert i følgende tiltaksområder:  

 Digitale plattformer for samhandling. Hovedtiltaket omfatter videreutvikling av de digitale plattformene for 

samhandling for å understøtte flere av målene i de strategiske områdene «Bedre sammenheng i 

pasientforløp» og «Digitalisering av arbeidsprosesser»  

 Digitalisering av legemiddelkjeden. Hovedtiltaket omfatter utvikling og innføring av løsninger på nasjonalt, 

regionalt og lokalt nivå for å sikre digitalisering av legemiddelkjeden. 

 Digitalisering av pasientforløp.  

 Digitale plattformer for velferdsteknologi. Hovedtiltaket omfatter etablering og utprøving av plattformer, 

løsninger og tjenester for å kunne levere og skalere funksjonalitet som understøtter målene i strategisk 

område «Helse på nye måter».. 

 Digitale plattformer for helsedata. Hovedtiltaket omfatter etableringen av helseanalyseplattform og 

nødvendige fellestjenester for å understøtte målene i strategisk område «Bedre bruk av helsedata». 

4.2.2 Beskrivelse av tiltaksområder 

I dette avsnittet følger en beskrivelse av de tiltak som identifisert for hvert tiltaksområde. 

Digitale plattformer for samhandling 

Tiltaksområdet omfatter utviklingen av plattformer for å sikre sammenhengende oppgaveløsning i pasientforløp på 

tvers av sektoren. Dette er det tiltaksområdet som tradisjonelt er blitt forbundet med e-helse. 

Gjennom hensiktsmessig e-helsefunksjonalitet skal relevante og nødvendige helseopplysninger gjøres tilgjengelige og 

bidra til at gjennomgående prosesser, for eksempel legemiddelhåndtering og henvisningsforløp, henger godt sammen 

digitalt. Dette skal oppnås gjennom deling av nødvendige data mellom virksomheter. Det er på et overordnet nivå tre 

alternative måter å sikre samhandling på: 

1. Samhandling mellom EPJ-systemer ved hjelp av elektronisk meldingsutveksling (utlevering) 

2. Samhandling mellom EPJ-systemer ved hjelp av nasjonale tjenester (tilgang) 

3. Samhandling i konsolidert EPJ-system 

Utredningen for Én innbygger – én journal konkluderte med at det langsiktige målbildet for EPJ-utviklingen skal være 

at samhandling i størst mulig grad skal foregå innenfor samme løsning.  

Her følger en kort beskrivelse av de ulike alternativene for digital samhandling og de innsatsområder og mål som vil 

understøttes av de ulike alternativene. 

Samhandling mellom EPJ-systemer ved hjelp av elektronisk meldingsutveksling (utlevering) 

Elektronisk meldingsutveksling er etablert som dagens målarkitektur for å utlevere helseopplysninger mellom EPJ-

systemer. Tiltak knyttet til denne plattformen blir beskrevet under digitalisering av pasientforløp og infrastrukturer og 

felleskomponenter. 

Samhandling mellom EPJ-systemer ved hjelp av nasjonale tjenester (tilgang) 
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Der hvor meldingsutveksling ikke er en hensiktsmessig delingsform kan samhandling realiseres ved at det etableres 

nasjonale tjenester som et virkemiddel for å dele helseopplysninger mellom EPJ-systemer. Regelverket åpner opp for 

at nasjonale løsninger kan erstatte deler av den lokale journalen. Imidlertid kan en slik oppstykking av journalen skape 

fragmentering i arbeidsflyt, og virke mot intensjonen i én innbygger, én journal. 

Gjenbrukbarhet i etablerte komponenter i nasjonale løsninger og kostnads- og kompleksitetsbildet for å utvikle nye 

tjenester er for lite kjent.  

Bruk av nasjonale tjenester innebærer i dag ekstra og tidkrevende pålogginger for helsepersonell. Det er behov for 

nasjonale tjenester som er tettere integrerte i lokale EPJ-systemer for å få til en enklere og mer effektiv arbeidsflyt, og 

for å redusere behovet for redundante registreringer. 

Følgende innsatsområder og mål vil understøttes denne type samhandling: 

Innsatsområde: Mål: 

#2.2: Modernisere og konsolidere EPJ  Fortsette konsolidering og oppgradering av de regionale 

EPJene i spesialisthelsetjenesten  

 Fullføre anskaffelse og starte tilpasning for innføring av 

Helseplattformen i Midt-Norge, som en felles løsning mellom 

spesialisthelsetjenesten og kommunal helse- og 

omsorgstjeneste. Helseplattformen er regional utprøving av 

nasjonalt målbilde. 

 Planlegge nasjonal løsning for kommunal helse-  og 

omsorgstjeneste, jf. mål om Èn innbygger – èn journal 

 

#3.3: Dele oppdatert legemiddelinformasjon 

gjennom hele pasientforløpet 

 Tilrettelegge for at helsepersonell har oversikt over 

pasientens legemiddelliste 

#3.4: Gjøre oppslag i journalinnhold og 

kritiske helseopplysninger på tvers av 

behandlingssteder 

 Tilrettelegge for at helsepersonell kan gjøre oppslag i 

journaldokumenter og svarrapporter i andre virksomheter enn 

der de er ansatt 

#3.5: Skape bedre sammenheng i 

svangerskap, fødsels- og barselomsorgen 

 Tilrettelegge for elektronisk deling av helseopplysninger i 

svangerskapsforløp 

 Implementere elektronisk fødselsepikrise mellom 

fødselsinstitusjon og helsestasjon 

#3.6: Understøtte sammenheng i 

akuttmedisinsk kjede 

 Ta i bruk prehospital EPJ i ambulansetjenesten med 

utgangspunkt i regionale IKT-verktøy 

 Ta i bruk felles nasjonal AMK-løsning i 

spesialisthelsetjenesten og i kommunale legevaktsentraler 

 

Samhandling i konsolidert EPJ-system 

I kommunal helse- og omsorgstjeneste har frittstående EPJ stor utbredelse med varierende bruk og til dels mangelfull 

funksjonalitet (se side 15). Fastlegene benytter også frittstående EPJ, men funksjonaliteten oppleves i større grad 

som dekkende
68

. I forrige handlingsplanperiode (2014-2016) ble en rekke forbedringer gjennomført i fastlegenes 

EPJ
69

. I spesialisthelsetjenesten har helseregionene gjennomført eller påstartet konsolidering av EPJ. Helse Midt-

Norge er i ferd med å erstatte kurve, PAS og EPJ med et nytt felles system (Helseplattformen) som en felles løsning 

for spesialisthelsetjeneste og kommunal helse- og omsorgstjeneste. Endringen vil innebære en radikal modernisering 

av EPJ med økt strukturering av pasientdata, prosess- og beslutningsstøtte. I de tre øvrige regionene skjer en 

lignende funksjonell modernisering basert på eksisterende systemer. I tillegg til EPJ har disse regionene anskaffet 

separate kurvesystem, og arbeider med å innføre dem.  

Det er behov for å ta stilling til innenfor hvilke av de tre plattformene for samhandling nødvendig funksjonalitet skal 

realiseres på. Utover økonomiske hensyn, bør vurderingene inkludere hvor egnet plattformen er for funksjonaliteten 

både med hensyn til lokale arbeidsprosesser og samhandling på tvers. Videre er det behov for å vurdere 
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 Sluttrapport EPJ-løftet  
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kompleksitet, skaleringsevne og tid frem til ibrukstakelse. Det er også behov for å vurdere i hvilken grad en foreslått 

løsning påvirker fremdriften i EPJ-konsolideringen i sektor.  

Følgende innsatsområder og mål vil understøttes denne type samhandling: 

Innsatsområde: Mål: 

#2.2: Modernisere og konsolidere EPJ  Fortsette konsolidering og oppgradering av de regionale 

EPJene i spesialisthelsetjenesten  

 Fullføre anskaffelse og starte tilpasning for innføring av 

Helseplattformen i Midt-Norge, som en felles løsning mellom 

spesialisthelsetjenesten og kommunal helse- og 

omsorgstjeneste. Helseplattformen er regional utprøving av 

nasjonalt målbilde. 

 Planlegge nasjonal løsning for kommunal helse-  og 

omsorgstjeneste, jf. mål om Èn innbygger – èn journal 

 

 

Oversikt over tiltak 

Følgende tabell gir en oversikt over tiltak som skal iverksettes for de ulike samhandlingsformene: 

Samhandlingsform Tiltak 

Digital samhandling mellom EPJ-systemer 

ved hjelp av elektronisk meldingsutveksling 

(utlevering) 

 Ingen tiltak (tiltak knyttet til denne plattformen blir beskrevet 

under digitalisering av pasientforløp og infrastrukturer og 

felleskomponenter). 

Digital samhandling mellom EPJ-systemer 

ved hjelp nasjonale tjenester (tilgang) 

 Utrede et felles grunnlag for realisering av nye tjenester for 

helsepersonell på kort og mellomlang sikt. 

Digital samhandling i konsolidert EPJ-

system  

 Utarbeide veikart for den samlede gjennomføringen av én 

innbygger – én journal inkludert Helseplattformen.  

 Utarbeide gjennomføringsstrategi for realisering av en 

nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste 

 Fullføre anskaffelse og starte tilpasning for innføring av 

Helseplattformen, som regional utprøving i Midt-Norge av 

nasjonalt målbilde. 

 Konsolidere og standardisere EPJ i spesialisthelsetjenesten 

regionalt på en slik måte at helsepersonell lettere får tilgang 

til samlet pasientjournal innenfor regionen.  

 (for tiltak knyttet til legemiddelfeltet, se side 39) 

 

Her følger en kort beskrivelse av hvert enkelt tiltak. 

Tiltak: Utrede et felles grunnlag for realisering av nye tjenester for helsepersonell på kort og mellomlang sikt 

Det skal utarbeides beslutnings- og investeringsunderlag for realisering av nye nasjonale tjenester for helsepersonell. 

Dette inkluderer kost/nytte-beregninger, langsiktige implikasjoner sett i lys av målbildet i én innbygger – én journal, 

finansieringsplan, m.m. Aktuelle behov er sammenheng i svangerskapsforløpet, legemidler og/eller akuttmedisinsk 

kjede. 

Det skal utarbeides en plattform- og integrasjonsstrategi for effektiv leveranse av nasjonale e-helsetjenester i 

sammenheng med etablering av nye tjenester som for eksempel helsekort for gravide og felles legemiddelliste. 

Tiltak: Utarbeide veikart for den samlede gjennomføringen av én innbygger – én journal inkludert Helseplattformen.  

Det skal utformes et samlet veikart for gjennomføringen av EIEJ for realisering av nasjonal løsning for klinisk 

dokumentasjon, prosesstøtte og pasient-/brukeradministrasjon med samhandlingsløsninger for aktører utenfor 

kjerneløsning.  
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Tiltak: Fullføre anskaffelse og starte tilpasning for innføring av Helseplattformen, som regional utprøving i Midt-Norge 

av nasjonalt målbilde. 

I løpet av handlingsplanen anskaffes løsning i Helse Midt-Norge, og tilpasning for innføring startes for de første 

kommunene, helseforetakene og fastlegene. Erfaringene fra implementeringen skal brukes til å forme strategien for 

realisering av EIEJ. 

Tiltak: Lage beslutningsunderlag for anskaffelse av felles nasjonal løsning for EPJ i kommunal helse- og 

omsorgstjeneste.  

Som ledd i gjennomføringen av EIEJ skal behov og forutsetninger i kommunal helse- og omsorgstjeneste beskrives i 

et beslutningsunderlag for anskaffelse av felles nasjonal EPJ.  

Tiltak: Utvikle felles retningslinjer for bruk og konfigurering av kommunal EPJ 

Det skal utvikles felles veiledende retningslinjer for bruk og konfigurering av kommunal EPJ i institusjonsbaserte 

tjenester og hjemmebaserte tjenester. Retningslinjene skal implementeres i EPJ, og det skal utvikles et 

undervisningsopplegg for brukere og forvaltere. 

Tiltak: Konsolidere og standardisere EPJ i spesialisthelsetjenesten regionalt på en slik måte at helsepersonell lettere 

får tilgang til samlet pasientjournal innenfor regionen. 

Helseregioner som ikke har fullført konsolidering og standardisering av EPJ fortsetter dette etter regional plan. 

Konsolideringen skal gjennomføres på en slik måte at pasientopplysninger for samme pasient fra ulike helseforetak 

lettere kan sammenstilles for helsepersonell med tjenstlig begrunnet tilgang. 

Digitalisering av legemiddelkjeden 

Tiltaksområdet omfatter digitalisering av legemiddelkjeden og nødvendige forbedringstiltak, videreutvikling og 

innføring av eksisterende løsninger og komponenter. Tiltaksområdet må sees i sammenheng med produktstrategier 

for den nasjonale porteføljen, samt planlagte prosjekter på regionalt og lokalt nivå. Tiltaksområdet er omfattende og 

skal understøtte følgende mål: 

Innsatsområde: Mål: 

#2.1: Fullføre digitalisering av 

legemiddelkjeden i helseforetakene og 

kommunene 

 

 

 

 

 

#3.3 Dele oppdaterte 

legemiddelopplysninger gjennom hele 

pasientforløpet 

 Fullføre implementering av elektronisk kurve i helseforetak 

 Utvikle og innføre forbedret funksjonalitet for legemidler i EPJ 

i kommunale helse- og omsorgstjenester 

 Utvikle og innføre forbedret funksjonalitet for legemidler i EPJ 

i kommunal helse- og omsorgstjeneste  

 Sikre entydig legemiddelliste og -plan i helseforetak 

uavhengig av system  

 Implementere beslutningsstøtte som bidrar til å redusere feil 

ved forordning og oppfølging av legemidler 

 Prøve ut lukket legemiddelsløyfe i spesialisthelsetjenesten og 

kommunal helse- og omsorgstjeneste 

 

 

 Tilrettelegge for at helsepersonell på tvers av helsetjenesten 

har oversikt over hvilke legemidler pasienten bruker 

 Implementere beslutningsstøtte som bidrar til å redusere feil 

ved forordning og oppfølging av legemidler  

 

Det er en rekke aktiviteter og initiativ rundt legemiddelområdet nasjonalt og lokalt. Handlingsplanen 2017-2020 

grupperer syv tiltak på veien for å nå målsettingene under innsatsområdene #2.1 og #3.3.  

 Inkludere kommunale institusjoner og hjemmetjeneste i samhandlingskjeden for elektroniske 

legemiddelopplysninger 

 Innføre «pasientens legemiddelliste» for alle innbyggere tilgjengelig for helsepersonell med tjenstlig behov  

 Innføre kvalitetshevende tiltak på dagens legemiddelområde inkludert videre innføring av pågående tiltak 

 Innføre valgt elektronisk kurve i spesialisthelsetjenesten med trådløs tilgang ved sengeposter, AIO og 

akuttmottak på resterende helseforetak. 
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 Integrere elektronisk kurve, fødesystem, system for medikamentell kreftbehandling og EPJ i 

spesialisthelsetjenesten på et nivå som sikrer basis integritet av pasientjournal generelt og 

sammenhengende legemiddelbehandling spesielt..  

 Prøve ut beslutningsstøtte som bidrar til å redusere feil ved forordning og oppfølging av legemidler i 

elektronisk kurve og EPJ (for resepter) 

 Utvikle felles konsepter for lukket legemiddelsløyfe i helseforetak, i kommunale institusjonsbaserte tjenester 

og i hjemmebaserte tjenester. 

 

Tiltakene er i tråd med legemiddelmeldingens ambisjoner, samt «én innbygger – én journal» sine planer rundt 

kommunal helse- og omsorgstjeneste som første startpunkt for en nasjonal løsning. Legemidler er et naturlig 

startpunkt for dette og et særlig viktig område å ivareta.  

 

Tiltak: Inkludere kommunale institusjoner og hjemmetjeneste i samhandlingskjeden for elektroniske 

legemiddelopplysninger 

Kommunale institusjoner og hjemmetjeneste har ikke vært inkludert i de nasjonale innføringsløpene for kjernejournal 

og e-resept. Konsekvensen er at helsepersonell ikke har tilgang på oppdaterte legemiddelopplysninger om sine 

brukere, utover det som formidles via elektronisk meldingsutveksling, telefon og faks. Innføring av e-resept, multidose 

og kjernejournal funksjonalitet skal sikre at følgende er klart til utprøvning:  

 Alt helsepersonell med tjenstlig behov i kommunale institusjoner og hjemmetjeneste skal ha tilgang på 

oppdaterte legemiddelopplysninger om sine brukere, inkludert automatisk varsling til helsepersonell dersom 

legemiddelbehandlingen endres av andre 

 Leger i kommunale institusjoner skal kunne registrere lokal LiB med interne forordninger på en måte som 

sikrer at andre behandlere også har denne tilgjengelig, via e-resept og kjernejournal 

 Innbyggere med multidose skal få sine legemidler forskrevet elektronisk via e-reseptløsningen  

Tiltaket krever IKT-utvikling og skal innen januar 2018 ha oppdatert sentrale komponenter for å muliggjøre innføring i 

kommunale institusjoner og hjemmetjeneste, inkludert mulighet for registrering av interne forordninger.  

Tiltak: Innføre «pasientens legemiddelliste» for alle innbyggere tilgjengelig for helsepersonell med tjenstlig behov 

En felles Legemiddelliste skal sørge for at helsepersonell med tjenstlige behov har en oppdatert versjon av 

innbyggernes legemiddelliste tilgjengelig.  Innføring av en felles legemiddelliste forutsetter innføring av e-resept, 

kjernejournal og multidose i e-resept.  

Tiltaket krever endring av forskrifter i løpet av 2017/2018, og en entydig tolkning av regelverk knyttet til ansvarsdeling 

mellom helsepersonell ved oppdatering av en «felles legemiddelliste».  Tiltaket skal sikre at følgende punkter er klart 

til utprøvning: 

 Alle innbyggere i Norge har mulighet til å få en sentral legemiddelliste («Pasientens legemiddelliste»), men 

med valg om å kunne sperre / reservere seg mot denne.  

 Alle leger kan og skal redigere og sende inn oppdatert legemiddelliste til Reseptformidleren ved enhver 

pasientkontakt der legemiddelbehandlingen endres  

 Legemiddellisten kan inneholde legemidler uten resept for å gi en komplett oversikt over alle pasientens 

legemidler i bruk  

 Alt helsepersonell med tjenstlig behov skal ha tilgang til «pasientens legemiddelliste», gjennom 

Reseptformidleren eller kjernejournal. 

Tiltaket krever koordinert utvikling av multidose og «pasientens legemiddelliste» med EPJ for utprøvning og innføring, 

og innen sommeren 2018 skal utvikling av én fastlege-EPJ for utprøvning av «pasientens legemiddelliste» være 

ferdigstilt.  

Tiltak: Kvalitetshevende tiltak på dagens legemiddelområde  

Det er behov for løpende forbedringstiltak gjennom strategiperioden innenfor disse områdene 

 Kvalitetshevende tiltak for e-resept og kjernejournal 

 Helsefaglige tiltak  

 Å etablere standardisert datagrunnlag for legemiddelfeltet 
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 Funksjonalitet i EPJ 

Kvalitetshevende tiltak for e-resept og kjernejournal: 

Legemiddelopplysninger er registrert i mange ulike systemer. E-resept og kjernejournal er viktige kilder for deling 

av pasientens legemiddelopplysninger. Det er pågående analysearbeid for bl.a. å identifisere og igangsette 

kvalitetshevende tiltak for e-resept og kjernejournal. Det er eksempelvis gjennom prosjekt «Kvalitet i 

Reseptformidleren» identifisert en rekke årsaker og tiltak for å redusere antall resepter som av medisinskfaglige 

årsaker ikke skal benyttes av pasient i Reseptformidleren. Det er det helt kritisk at nødvendige kvalitetshevende 

tiltak gjennomføres, da digitalisering av legemiddelområdet vil bygge videre på disse løsningene. I tillegg vil 

kontinuerlig analyse, testing og utbedring være essensiell gjennom innføringen av ny funksjonalitet og videre 

innføring av løsningene.  

Helsefaglige tiltak: 

Helsefaglige rutiner, kliniske risikovurderinger og vurderinger av ansvarsfordeling og arbeidsflyt skal utarbeides 

for å sikre at overordnet rolle- og ansvarsfordeling ivaretas. Dette er spesielt viktig ved utarbeidelse av nye 

konsepter, slik som en felles legemiddelliste, men også når nye aktører skal innføre et system. Innen høsten 

2017 skal helsefaglige rutiner for Kommunal helse- og omsorgstjeneste, med spesielt fokus på sykepleiers rolle 

ved innhenting av legemiddelopplysninger fra sentrale kilder utarbeides.  Innen 2018 skal helsefaglige rutiner for 

en Felles Legemiddelliste for alle innbyggere utarbeides.  

Det er viktig at konsekvenser for bruken av løsningen for brukerne identifiseres, og at brukerne får god 

informasjon og opplæring som bidrar til at løsningene tas i bruk på rett måte. Innføringen skal være kontrollert, 

koordinert og styrt med finansiering, ressurser og detaljerte planer. 

Etablere standardisert datagrunnlag for legemiddelfeltet: 

Helsesektoren bruker ulike kilder til legemiddeldata, der både datamodell og kodeverk er forskjellige. Mange 

pågående prosjekt og initiativ gir en unik mulighet for å forbedre situasjonen. Felles føringer for å etablere 

standardisert datamodell og kodeverk vil sikre at legemiddelinitiativene henger sammen, gi mulighet for gjenbruk 

og deling av informasjon knyttet til legemidler og legemiddelbruk. I tillegg vil det gi en bedre utnyttelse av 

ressurser knyttet til vedlikehold, oppdatering og kvalitetssikring av legemiddeldata. 

Funksjonalitet i EPJ: 

Det er en rekke tiltak som EPJ-leverandørene utvikler for å møte faglige krav og behov for legemiddelbehandling. 

EPJ-løftet har pågående prosjekter for å gi IKT støtte til for beslutningsstøtte, kvalitetsarbeid og for å møte 

faglige krav i Fastlegeforskriften § 25. Leverandører til kommunale institusjoner og hjemmetjenesten utvikler nye 

legemiddelmoduler, arbeidsflater og integrasjon til e-resept.  

Videre innføring av pågående tiltak:  

Videre innføring av e-resept og kjernejournal er en forutsetning for at «pasientens legemiddelliste» skal være 

tilgjengelig for helsepersonell med tjenstlig behov, da denne skal realiseres gjennom de nasjonale løsningene. 

Multidose i e-resept inngikk i forrige handlingsplanperiode og har vært pilotert siden 2014. Da løsningen ikke er 

utviklet i de EPJ-systemene som benyttes av majoriteten av fastlegene, har det ikke vært mulig å innføre 

løsningen nasjonalt. Dagens papirbaserte ordning med bruk av ordinasjonskort som fakses mellom lege og 

apotek har klare svakheter, og elektronisk forskrivning til multidosepasienter via e-reseptløsningen er et viktig 

tiltak for å øke pasientsikkerheten. I tillegg vil «pasientens legemiddelliste» bygge på løsning for multidose i e-

resept. Videre utprøvning og innføring av multidose i e-resept er en forutsetning for at «pasientens 

legemiddelliste» kan realiseres. 

Tiltak: Fullføre innføring av e-resept og kjernejournal 

Innføring av nasjonale løsninger skal videreføres:  

 Videre innføring av e-resept  

 Videre innføring av kjernejournal  

 Videre utprøvning og innføring av multidose i e-resept  
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Tiltak: Innføre valgt elektronisk kurve i spesialisthelsetjenesten med trådløs tilgang ved sengeposter, AIO og 

akuttmottak på resterende helseforetak. 

Helseregioner som ikke har innført elektronisk kurve på alle helseforetak forsetter dette etter regional plan, og 

implementerer legemiddelforordning og -administrasjon samtidig. Helsepersonellet skal ha trådløs tilgang til 

elektronisk kurve og EPJ innenfor helseforetakene. 

Tiltak: Integrere elektronisk kurve, fødesystem, system for medikamentell kreftbehandling og EPJ i 

spesialisthelsetjenesten på et nivå som sikrer basis integritet av pasientjournal generelt og sammenhengende 

legemiddelbehandling spesielt.  

Alle kliniske IKT-systemer som inneholder informasjon om pasientens legemiddelbehandling skal integreres på en slik 

måte at pasientens plan for legemiddelbehandling er komplett. Samtidig skal det innføres felles hjelpenummer i 

aktuelle systemer, og nødvendige standarder for semantisk interoperabilitet implementeres for vesentlige pasientdata 

som pasientdemografiske opplysninger, legemiddelplan, kliniske problemer/diagnoser, kliniske målinger og 

observasjoner, funn og symptomer. 

Tiltak: Prøve ut beslutningsstøtte som bidrar til å redusere feil ved forordning og oppfølging av legemidler i elektronisk 

kurve og EPJ (for resepter) 

Funksjonalitet for å redusere risiko for over- eller dobbeltdosering, feilvalg av legemiddel og ulike interaksjoner 

(eks.legemiddel-legemiddel, legemiddel-diagnose, legemiddel-prøvesvar m.m.) skal prøves ut i elektronisk kurve, EPJ 

for helseforetak, kommunal EPJ og EPJ for fastleger. Utprøvingen skal legge til rette for persontilpasset behandling 

med doseringstilpasning og valg av legemiddel ut fra genetiske varianter, organfunksjon og annet. I tillegg prøves ut 

beslutningsstøtte for å kvalitetssikre oppfølging av legemiddelbehandling ut fra kliniske anbefalinger. 

 

Tiltak: Utvikle felles konsepter for lukket legemiddelsløyfe i helseforetak, i kommunale institusjonsbaserte tjenester og 

i hjemmebaserte tjenester. 

Det skal utvikles felles spesifikasjoner for hvordan lukket legemiddelsløyfe implementeres i minst tre ulike scenarier: i 

helseforetak, i kommunale institusjonsbaserte tjenester og i hjemmebaserte tjenester. Hensikten er å legge til rette for 

standardisering av utstyr, funksjonalitet, informasjonsflyt og prosedyrer for lukket legemiddelsløyfe, og sikre 

integrasjon i EPJ eller elektronisk kurve. 

 

Digitalisering av pasientforløp 

Dette tiltaksområdet inneholder tiltak som skal realisere flere mål i Strategisk område «Bedre sammenheng i 

pasientforløp. Tiltaksområdet er bredt og tiltakene er derfor presentert knyttet til de innsatsområder og mål som de 

realiserer.  

Innsatsområde: Mål: 

#3.1 Involvere innbygger i planlegging og 

gjennomføring av helsehjelp 

 

 Tilrettelegge for digital dialog mellom innbygger og 

helsepersonell i pasientforløpet  

 Tilrettelegge for at innbygger har digital oversikt over 

henvisningsstatuser og timer  

 Tilrettelegge for enklere klageadgang ved brudd på 

pasientrettigheter  

 Tilrettelegge for at innbygger får innsyn i egne 

helseopplysninger inkludert legemidler i bruk  

 Tilrettelegge for at innbygger kan gi fullmakt til å dele egne 

digitale tjenester  

Helsenorge.no er en felles inngang til informasjon om helsetjenester på nett. Den er en veiviser for befolkningen til 

helsetjenester og tilbyr innsyns- og selvbetjeningsløsninger i helsesektoren. Stadig flere bruker tjenestene og portalen 

tilbyr kontinuerlig nye tjenester for innbyggeren. 

På helsenorge.no finner innbygger også kvalitetssikret og oppdatert informasjon om helse, livsstil, sykdom, 

behandling og rettigheter. Innholdet er levert og kvalitetssikret av offentlige helseaktører. Helsenorge.no ble etablert 

15.juni 2011 som en informasjonsportal med kvalitetssikret helseinformasjon. I dag er det 1,4mill besøk på 
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helsenorge.no (48% fra mobil eller nettbrett) per måned, og antallet vokser jevnt med utbredelse av eksisterende 

tjenester og nye tjenester. 

Tiltak: Bredde allerede etablerte digitale innbyggertjenester slik at disse blir tilgjengelige for hele befolkningen 

Innen utløpet av 2016 tilbyr 40 fastlegekontor digital dialog med fastlege. Dette skal breddes til alle landets 

fastlegekontor. Innen spesialisthelsetjenesten er det laget tjenester for henvisning, timeavtaler og innsyn journal. 

Disse skal etableres i en nasjonal kontekst og innføres i Helse Sør-Øst og Helse Midt-Norge. 

Konsekvensen av at tjenester er utviklet og implementert for én region, er at de ikke nødvendigvis fungere som 

nasjonale tjenester. Dette gir en skjevhet i tilgangen på digitale innbyggertjenester. Det må gjøres både tekniske og 

funksjonelle endringer på noen av tjenestene for å tilfredsstille økt volum, endret arkitektur og standardiserte løsninger 

nasjonalt. 

Tiltak: Utvikle og innføre nye digitale innbyggertjenester for å involvere innbygger i helsehjelpen 

Det skal utarbeides en produktstrategi med veikart for utvikling og innføring av nye tjenester i perioden. Målene i 

innsatsområdet «involvere innbygger i planlegging og gjennomføring av helsehjelp» skal prioriteres i strategien. 

Tiltak: Stimulere til innovasjon i markedet 

Tjenester fra markedet skal gjøres tilgjengelig i helsenorgeplattformen, for bruk i en nasjonal kontekst. Nye muligheter 

knyttet til velferdsteknologi, egenrapportering, oppfølging og beslutningsstøtte skal kunne brukes som en integrert del 

av pasientbehandlingen og oppleves helhetlig både fra behandler, pasient og pårørende. 

Leveransekraft og innovasjon i markedet skal utnyttes gjennom å etablere en helhetlig API-plattform. Plattformen skal 

utvikles og forvaltes slik at nye eksterne miljøer enkelt kan benytte eksisterende tjenester og data tilgjengelig gjennom 

helsenorge.no til å lage nye verdiøkende tjenester for innbyggerne. Leverandører av digitale innbyggertjenester kan 

da utvikle og tilby egne tjenester og løsninger - i tillegg til det som utvikles av Direktoratet for e-helse på 

helsenorge.no. 

 
Innsatsområde: Mål: 

#3.2 Forbedre kontinuitet i ansvarsoverganger  Avvikle papir i utlevering av helseopplysninger i pasientforløp 

(meldingsutveksling)  

 Tilrettelegge for elektronisk overføring av nødvendige 

pasientadministrative data mellom behandlingssteder i hele 

pasientforløpet 

 Tilrettelegge for digital dialog mellom helsepersonell 

 

Tiltak: Bredde obligatoriske elektroniske meldinger 

I forrige handlingsplanperiode har det vært en markant økning i antall elektroniske meldinger i Helsenettet. Det er en 

utstrakt bruk av elektronisk meldingsutveksling, og det ble i 2015 sendt cirka 170 millioner meldinger over Helsenettet. 

De fleste meldingene går uten at det sendes papir parallelt, men fremdeles sendes det papir i en del tilfeller. Tiltak for 

å bedre grunnforutsetninger for meldingsutveksling beskrives under infrastrukturer og felleskomponenter. Det skal i 

løpet av perioden bare unntaksvis sendes papir hvor elektronisk melding er implementert. 

For å avvikle papir i pasientforløp er det nødvendig å bredde ut nødvendige meldinger i de papirsløyfene som skal 

digitaliseres. Meldinger som er obligatoriske i henhold til forskrift skal breddes etter nærmere fastsatte mål. 

Tiltak: Digital sammenheng i pasientadministrative data 

Det er igangsatt flere IKT-relaterte initiativer i tilknytning til iverksetting av nye pasientrettigheter og politiske strategier 

for eksempel fritt behandlingsvalg (tidligere fritt sykehusvalg), fristbruddrettigheter, pakkeforløp og pilotering av 

rettighetsvurdering avtalespesialist. 

I løpet av perioden skal elektronisk henvisingsmelding innføres for henvisning internt i spesialisthelsetjenesten. 

Helseforetak og avtalespesialister er prioriterte grupper for innføring. Tiltaket skal bidra til å sikre at henvisningene 

kommer frem og slik at kritiske pasientadministrative variabler ikke manuelt inntastes på nytt i forbindelse med 

ansvarsoverføring. I tilknytning til dette skal det etableres nærmere regler og registreringsrutiner ved 

ansvarsoverføring for å bedre sikre vekslingspunktene.  
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Nødvendig funksjonalitet for å understøtte rettighetsvurdering av avtalespesialist skal innføres i aktuelle EPJ-

systemer. 

Det skal utarbeide et beslutningsgrunnlag for innføring av forløpsidentifikator for å spore og sammenstille 

henvisninger, epikriser, rekvisisjoner og svar. 

Etablere tettere samordning av de ulike løsningene for interaktiv henvisning og rekvisisjon i de regionale 

helseforetakene. RHF skal samarbeide med Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse for å ivareta normerende 

hensyn knyttet til henholdsvis helsefaglige retningslinjer og elektronisk samhandling på tvers av forvaltningsnivåer. 

Tiltak: Digital dialog mellom helsepersonell 

Det er behov for digital dialog mellom helsepersonell utover formelle dokumenter. Det har i 2015 vært gjennomført et 

pilotprosjekt i Helse Vest for å teste ut dialogmeldinger mellom sykehus og fastleger. Det finnes per i dag ikke 

mulighet for «lav-terskel» kontakt for å gjøre enkle avklaringer, anmodninger eller rådgivning. Digital dialog mellom 

helsepersonell skal øke kvalitet i og redusere antallet unødige henvisninger. 

Det skal utarbeide et beslutningsgrunnlag for om digital dialog for helsepersonell mellom sykehus og fastleger skal 

breddes nasjonalt 

 Innsatsområde: Mål: 

#3.4: Gjøre oppslag i journalinnhold og kritiske 

helseopplysninger på tvers av behandlingssteder 

 Tilrettelegge for at helsepersonell kan gjøre nødvendige 

oppslag i journaldokumenter og svarrapporter i andre 

virksomheter enn der de selv er ansatt 

 Tilrettelegge for én felles sannhetskilde for kritisk informasjon 

 

Kjernejournal vil per 1.3.2017 være innført i hele den akuttmedisinske kjede. Forutsatt videre satsing vil pleie- og 

omsorgssektoren være neste aktør-gruppe som innføres – for å bedre samhandling mellom nivåene i sektoren blant 

annet som en av grunnkomponentene i en felles legemiddelliste. Dette er nærmere beskrevet i tiltaksområdet 

Digitalisering av legemiddelkjeden. 

Tiltak: Tett integrasjon av Kjernejournal i EPJ 

Økt bruk forutsetter også enklere pålogging, tett integrasjon til EPJ. For enkelte tjenester skal KJ tilby strukturerte data 

direkte i EPJ. Strukturert informasjon gjør arbeidshverdagen enklere. Helsepersonell slipper å kopiere informasjon 

eller dobbeltregistrere informasjonen. Med strukturert informasjon har løsningen muligheter for beslutningsstøtte og 

automatisere manuelle oppgaver. For kritisk informasjon skal det utredes nærmere om tjenesten kan videreutvikles til 

å fungere som masterdatakilde for lokale EPJ-systemer. 

Enklere og raskere pålogging til Kjernejournal. Dette skal sees i sammenheng med utredning av nasjonal plattform for 

realisering av nye digitale tjenester for helsepersonell. 

Tiltak: Etablere løsning for oppslag i journaldokumenter og svarrapporter på tvers av behandlingssteder 

Det skal etableres en løsning for å kunne slå opp utvalgte typer journaldokumenter og svarrapporter på tvers av 

virksomheter og EPJ-systemer. Løsningsvalg skal gjøres i tilknytning til utredning av et felles grunnlag for realisering 

av nye tjenester for helsepersonell på kort og mellomlang sikt. 

 

 Innsatsområde: Mål: 

#3.5: Skape bedre sammenheng i svangerskap, 

fødsels- og barselssomsorgen 

 Tilrettelegge for økt elektronisk deling av helseopplysninger 

gjennom svangerskaps-, fødsels- og barselsforløp 

 Raskere tildeling av fødselsnummer 

Tiltak: Innføre elektronisk fødselsepikrise mellom helseforetak og helsestasjoner 

Per i dag er det ingen helsestasjoner som mottar fødselsmeldinger elektronisk, og få mottar epikriser elektronisk. Det 

kan ta flere uker før nødvendig informasjon er tilgjengelig, og utgjør dermed et problem for tjenesteutøvelsen. 

Innføringen av en elektronisk fødselsepikrise skal bidra til tettere oppfølging fra helsestasjon etter fødsel. 
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Tiltak: Automatisk tildeling av fødselsnummer 

I perioden skal det innføres en løsning for automatisk tildeling av fødselsnummer i sykehus med føde-enheter. Det har 

allerede vært gjennomført en pilot basert på elektronisk sending av fødselsmelding, automatisk tildeling av 

fødselsnummer og elektronisk mottak av fødselsnummer. 

Tiltak: Samhandlingsløsning i svangerskapsforløpet 

Realisere en samhandlingsløsning i svangerskapsforløpet som kan erstatte dagens helsekort for gravide. Dette skal 

inngå i utredning av et felles grunnlag for realisering av nye tjenester for helsepersonell på kort og mellomlang sikt 

(beskrevet over). 

 

Innsatsområde: Mål: 

#3.6: Understøtte sammenheng i akuttmedisinsk 

kjede 

 Tilrettelegge for økt digitalisering og gjennomgående 
elektronisk deling av helseopplysninger i den akuttmedisinske 
kjeden 

 Ta i bruk ny teknologi i den medisinske nødmeldetjenesten 

 Ta i bruk felles hjelpenummer i helsetjenesten (se tiltak under 
infrastrukturer og felleskomponenter) 

 

Tiltak: Innføre ny teknologi for AMK- sentralene 

Ny teknologi skal innføre i AMK-sentralene. Det skal vurderes om legevaktsentralene kan benytte samme IKT-system 

som AMK-sentralene. Det vil kunne bidra til større fleksibilitet med hensyn til organiseringen, og sikre mer effektiv drift 

og vedlikehold av systemene. 

 

Digitale plattformer for Velferdsteknologi 

Tiltaksområdet omfatter etablering og utprøving av plattformer, løsninger og tjenester for å kunne levere og skalere 

funksjonalitet som understøtter målene i strategisk område «Helse på nye måter». 

Tiltaksområdet er omfattende og skal understøtte følgende mål: 

Innsatsområde: Mål: 

#1.1: Etablere et økosystem for å utnytte 

velferdsteknologi og andre teknologier i 

helse- og omsorgstjenesten 

 Etablere og prøve ut en nasjonal plattform for raskere 

innovasjon og mere kostnadseffektiv innføring av 

velferdsteknologi 

#1.2: Ta i bruk ny teknologi for å avlaste 

helsetjenesten 

 Tilrettelegge for at innbyggere benytter verktøy som bidrar til 

riktig bruk av legemidler 

 Tilrettelegge for avstandsoppfølging og mobile 

undersøkelsesenheter 

Nasjonalt program for utvikling og innføring av velferdsteknologi (St. Meld. 29 ( 2012-2013) har over tid prøvd ut ny 

teknologi på ulike tjenesteområder i et trettitalls kommuner, og forskere har dokumentert gevinster og effekter 

underveis. Resultatene er entydige: Det er en høy grad av samfunnsøkonomisk lønnsomhet ved å omstille helse- og 

omsorgstjenesten ved hjelp av velferdsteknologi. 

Spørsmålet blir hvordan offentlige myndigheter kan få til en raskest mulig implementering av velferdsteknologi i 

kommunene. De to antatt største barrierene for å få implementert og hentet ut gevinster av velferdsteknologi er; a) 

mangel på en felles digital plattform og infrastruktur for velferdsteknologi, og b) kommunenes gjennomførings- og 

implementeringsevne.  

Dette utleder to underliggende tiltak: 

 Realisere nasjonal plattform og infrastruktur for velferdsteknologi 

 Styrke spredning og implementering av velferdsteknologi lokalt 

Tiltak: Realisere nasjonal plattform og infrastruktur for velferdsteknologi 

Samtidig som gevinstene har blitt tydelige, rapporterer kommunene om et voksende problem med at alle de nye 

tjenestene de innfører bygger opp egne kjeder med utstyr og løsninger som ikke fungerer sammen med de 

bakenforliggende fag- og journalsystemene.  
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Situasjonen blir dermed at ansatte må forholde seg til mange systemer og gjerne må ha med seg flere smarttelefoner 

eller nettbrett for å kunne bruke de forskjellige løsningene. Varsler kommer inn fra mange kilder og i ulike kanaler uten 

innbyrdes prioritering, og den ansatte må ta jobben med å sammenstille informasjonen og prioritere manuelt. Det er 

fare for at oppfølgingsansvaret blir fragmentert på samme måte som løsningene, noe som i ytterste konsekvens vil 

innebære en risiko for innbyggernes liv og helse.  

Fragmenteringen fører også til dobbeltarbeid og risiko for feil / inkonsistens ved at informasjon om bruker og utstyr må 

registreres manuelt flere steder. Oslo kommune rapporterer at denne situasjonen er en stor hindring på veien fra 

utprøving i smått til spredning i stort. 

For å løse denne utfordringen trengs en digital plattform som skal sørge for at data fra utstyret hos bruker blir 

tilgjengelig for de ansatte som skal gi brukerne gode omsorgs- og helsetjenester. Plattformen skal i tillegg legge til 

rette for næringsutvikling ved at ulike leverandører kan utvikle applikasjoner som vil være tilgjengelig via plattformen i 

form av en «appstore». 

Velferdsteknologiprogrammet samarbeider med eVIK-prosjektet i Oslo kommune, som skal anskaffe et 

Velferdsteknologisk InformasjonsKnutepunkt. Oslos målbilde for et slikt informasjonsknutepunkt overlapper i stor grad 

med Velferdsteknologiprogrammets målbilde for en nasjonal plattform. Det nasjonale velferdsteknologiprogrammet og 

Oslo kommune (eVIK) vil samarbeide i 2017 om å starte en anskaffelse av en felles nasjonal plattform og teknisk 

infrastruktur som skal sørge for at data fra utstyret ute hos bruker blir tilgjengelig for de ansatte som skal gi brukerne 

gode omsorgs- og helsetjenester. Målet er at Oslo kommune blir første bruker av en plattform som andre kommuner i 

en trinnvis skaleringsmodell kan benytte seg av. 

Tiltak: Styrke spredning og implementering av velferdsteknologi lokalt 

Trygghetsskapende teknologier som fallsensorer, trygghetsalarm og digitale medisindispensere mv er nå prøvet ut i 

31 kommuner, som arbeider med å få løsningene over i et ordinært tjenestetilbud. I 2017 starter spredningsfasen. 

Hovedformålet er å sikre best mulig grunnlag for nasjonal utbredelse, slik at velferdsteknologi blir en del av det 

ordinære tjenestetilbudet hos flest mulig kommuner innen 2020 

Utprøving av medisinsk avstandsoppfølging begynte i 2015, og vil fortsette gjennom 2017 og 2018. Tiltaket på dette 

området er å gi økte stimuleringstilskudd til kommuner, fastleger og spesialisthelsetjenesten for gjennomføring av 

nødvendige omstillingstiltak og innføring av velferdsteknologiske løsninger. 

 

Digitale plattformer for helsedata 

Tiltaksområdet omfatter etableringen av helseanalyseplattform og nødvendige fellestjenester for å understøtte målene 

i strategisk område «Bedre bruk av helsedata». 

Tiltaksområdet er omfattende og skal understøtte følgende mål: 

Innsatsområde: Mål: 

#4.1: Forenkle enklere innrapportering og 

uthenting av data fra helseregistre 

 Gjennom standardiserte tekniske tjenestegrensesnitt, 

etablere en standardisert måte for helseregistrene å utveksle 

helsedata med hverandre, med andre aktører og med 

primærkilder 

 Gjennom etablering og videreutvikling av tekniske 

fellestjenester muliggjøre enklere innrapportering, bedre 

kvalitetssikring og frigjøre ressurser til helseregisterets 

kjerneoppgaver 

#4.2: Tilby sammenstilte helsedata og 

avansert analysefunksjonalitet på tvers av 

helsedatakilder 

 Etablere nasjonale fellestjenester for å gi tilgang til 

personentydige helsedata 

 Prøve ut Helseanalyseplattform som nyttiggjør seg av data 

og opplysninger fra f.eks. Folkeregisteret, 

Dødsårsaksregisteret, Norsk pasientregister (NPR), 

Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) og 

personidentifiserbare legemiddeldata 

 Etablere organisatoriske og tekniske tjenester som forenkler 

søknadsprosessen for å få tilgang til personentydige 

helsedata 
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 Etablere forvaltningsmodell for kvalitetsindikatorer og 

resultatmål  

 Tilgjengeliggjøre kvalitetsindikatorer på flere områder for 

helsepersonell og innbyggere 

 Tilrettelegge for at helsepersonell kan lese sammenlignende 

rapporter om kvalitetsindikatorer fra egen virksomhet og 

tilsvarende data nasjonalt og internasjonalt 

Strategi for modernisering og samordning av sentrale helseregistre og medisinske kvalitetsregistre 2010–2020 

(helseregisterstrategien) skal bidra til bedre utnyttelse, bedre kvalitet og enda sikrere håndtering av data i de 

nasjonale helseregistrene. I handlingsplanen for 2014 – 2015 (Gode helseregistre – bedre helse Handlingsplan, 

2014–2015) er en rekke utviklingsprosjekter for de enkelte helseregistrene beskrevet. Disse prosjektene vil 

videreføres i perioden og er en forutsetning for å sikre en bedre bruk av helsedata.  

I tildelingsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet for 2016 fikk Direktoratet for e-helse i oppdrag med å utarbeide 

en referansearkitektur og tekniske fellesløsninger for de nasjonale helseregistrene. Oppdraget er en videreføring og 

implementeringsbidrag til Nasjonal helseregisterstrategi 2010 – 2020, og bygger på erfaringer og fellesbehov 

dokumentert gjennom Nasjonalt helseregisterprosjekt (NHRP). Anbefalingene fra prosjektet skal bidra til enklere 

datafangst, bedre datakvalitet, bedre utnyttelse av registerdata, samtidig som sikkerhet og personvern blir ivaretatt. 

Dette utleder fem underliggende tiltak: 

 Etablere fellestjenester som understøtter tilgjengeliggjøring av helsedata fra majoriteten av helseregistrene.  

 Etablere helseanalyseplattform er med opplysninger fra minimum Folkeregisteret, Dødsårsaksregisteret, 

Norsk pasientregister (NPR), Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) og personidentifiserbare 

legemiddeldata. 

 Etablere en forenklet søknadsprosessen for å få tilgang til personentydige helseopplysninger. 

 Etablere verktøy for at helsepersonell kan lese sammenlignende rapporter om kvalitetsindikatorer 

 Etablere forvaltningsmodell av kvalitetsindikatorer og resultatmål som sikrer enhetlige definisjoner nasjonalt. 

Tiltak: Etablere fellestjenester som understøtter tilgjengeliggjøring av helsedata fra majoriteten av helseregistrene. 

En fellestjeneste er i denne sammenhengen en eller flere tekniske løsninger som tilbyr funksjonalitet som kan brukes 

av helseregistrene for å slippe å utvikle, forvalte og drifte denne funksjonaliteten selv. Tilgjengeliggjøring av relevant 

fellesfunksjonalitet for helseregistrene i form av nasjonale fellestjenester (IKT-tjenester) vil gjøre det mulig for de ulike 

helseregistrene i større grad å fokusere på kjernevirksomheten, videreutvikle tjenester, heve datakvaliteten, forenkle 

innrapporteringen og automatisere forvaltningen. Gode valg og prioriteringer vil medføre at virksomhetene vil kunne 

bruke mer tid på registerfaglige oppgaver og mindre på utvikling av IKT-støtte. 

Tiltaket innebærer at det etableres en produktkø for ny og endret funksjonalitet for fellestjenester for helseregistre. 

Produktkøen vil inngå i et prioriterings- og beslutningsregime der programstyret vil prioritere rekkefølge og innsats på 

tiltakene. I tillegg skal det implementeres anbefalte standardiserte tekniske tjenestegrensesnittene i de enkelte 

registrene.. 

Tiltak: Etablere helseanalyseplattform med opplysninger fra minimum Folkeregisteret, Dødsårsaksregisteret, Norsk 

pasientregister (NPR), Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) og personidentifiserbare legemiddeldata. 

Formålet med en helseanalyseplattform vil være å forenkle og effektivisere tilgang til helsedata innenfor bredden av 

helseregistrenes formål, og sørge for at komplette helsedata er enkelt tilgjengelig for helseanalyse. Et viktig mål vil 

være å etablere en plattform som muliggjør avanserte analyser på tvers av helseregistre, grunndata, journaler og 

andre kilder for helsedata.. 

Tiltaket innebærer i første omgang å utrede og planlegge etableringen og utprøvingen av en helseanalyseplattform. 

Avhengig av konklusjon fra utredningsarbeidet og tilgjengelig finansiering vil tiltaket videreføres i en etablering og 

utprøving av helseanalyseplattform. Helseanalyseplattform skal som minimum hente opplysninger fra Folkeregisteret, 

Dødsårsaksregisteret, Norsk pasientregister (NPR), Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) og 

personidentifiserbare legemiddeldata, men også andre relevante datakilder. 

Tiltak: Etablere en forenklet søknadsprosessen for å få tilgang til personentydige helsedata. 

Dagens situasjon er kjennetegnet av at forskere og helsepersonell må forholde seg til mange portaler, separate 

søknadsprosesser, og spredt tilgang til datagrunnlag, analyse- og rapporteringstjenester. Tiltaket innebærer at det 
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etableres tjenester og løsninger som gjør det mulig å forholde til færre kontaktpunkter når man ønsker tilgang til 

helsedata fra flere registre. 

Tiltak: Etablere verktøy for at helsepersonell kan lese sammenlignende rapporter om kvalitetsindikatorer 

Det bør utredes hvordan datagrunnlaget i helseregistrene, og analysene dette muliggjør, kan tilrettelegges og 

tilgjengelig gjøres som beslutningstøtte direkte i PAS/EPJ- og andre fagsystemer.  

Dette kan være alt fra interaktiv kodingsstøtte, oppfanging av risikopasienter, planlegging av behandlingsforløp som 

lar seg standardisere, og beslutningstøtte relatert til diagnostikk, behandling og rehabilitering. Realisering av tjenesten 

til dette formålet vil kreve vurdering av ulike løsningskonsepter, juridisk utredning og regelverksarbeid da dagens 

lovverk og formål ikke tillater bruk av registerdata til primærformål. 

Tiltak: Etablere forvaltningsmodell av kvalitetsindikatorer og resultatmål som sikrer enhetlige definisjoner nasjonalt. 

I så godt som samtlige av grunnlagsdokumentene pekes det på at den nasjonale styringen på helseregisterfeltet har 

vært svakt. Organisering og eierskap er fragmentert. Det er likevel gjennom NHRP og ulike styringsinitiativ i 

helsesektoren etablert et godt grunnlag for bedre samhandling og koordinering mellom registerforvalterne. 

Helsedatautvalget 2016-2017 vil se nærmere på blant annet organisatoriske forhold og komme med sine anbefalinger 

i juni 2017. Det arbeides kontinuerlig med utvikling av styrings- og forvaltningsmodellene i sektoren, og det er viktig at 

helseregistrene og deres respektive anvendelsesområder også prioriteres i dette arbeidet. 

4.3 Infrastrukturer og felleskomponenter 

Felles infrastrukturer og bruk av felleskomponenter er viktige virkemidler for å understøtte dagens og fremtidige behov 

for enkel og sikker deling av informasjon mellom virksomhetene i helse- og omsorgssektoren, på landegrensene og 

på vei mot målbilde én innbygger – én journal.  

4.3.1 Tiltaksområder 

De prioriterte målene for infrastrukturer og felleskomponenter som vist i tabellen nedenfor har en eller flere tiltak for å 

understøtte realiseringen av mange av målene i de strategiske områdene «Helse på nye måter», «Digitale 

arbeidsprosesser», «Bedre sammenheng i pasientforløp» og «Bedre bruk av helseopplysninger».  

Innsatsområde: Mål: 

#5.1: Bedre styring, tilrettelegging 

og oppfølgning av 

meldingsutveksling 

 Sikre riktig bruk av samhandlingsarkitektur for meldingsutveksling 

 Etablere den vedtatte forvaltningsmodellen for meldingsutveksling  

 Sikre enhetlig bruk av eksisterende standarder for meldingsutveksling og 

adressering 

 Sikre at riksrevisjons funn og anbefalinger er ivaretatt 

#5.2: Tilrettelegge for identitets- og 

tilgangsstyring for personell og 

innbygger. 

 Bruk av allerede eksisterende helseadministrative registre som del av 

sikkerhetsinfrastrukturen 

 Utrede behov for felles påloggingsløsning for nasjonale tjenester.  

 Redusere antall PKI-infrastrukturer innad i sektoren 

#5.3: Bruk av felleskomponenter i 

utvikling av nye tjenester 

 Etablere felles rutiner for bruk av felleskomponenter 

 Etablere felles arkitekturprinsipper for helse- og omsorgssektoren 

# 5.4: Tilrettelegge for at data og 

funksjoner tilgjengeliggjøres for 

andre applikasjoner og tjenester 

 Etablere en strategi for felles bruk av API og målarkitektur.  

 Utarbeide retningslinjer for etablering av profiler og bruk av standarder i APIer 

 Prøve ut API management for enkelte tjenester for å etablere erfaring 

#5.5: Tilrettelegge for høy 

tilgjengelighet ved bruk av mobile 

tjenester og – enheter   

 Mobilkommunikasjon brukt i helsetjenesten utgjør en liten risiko for kvaliteten i 

tjenesten 

 

Tiltaksområdene beskriver de endringer som må implementeres i løpet av perioden for å understøtte de prioriterte 

målene innen helse på nye måter, digitalisering av arbeidsprosesser, bedre sammenheng i pasientforløp og bedre 

bruk av helsedata. Gjennom en analyse av målene er det identifisert fjorten underliggende tiltak: 

 Videreutvikle personvernkomponenten 
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 Korrekt bruk av adressering ved meldingsutveksling 

 Sikre at meldinger kommer frem til rette mottakere 

 Implementere nasjonal forvaltningsmodell for elektronisk meldingsutveksling 

 Bruk av grunndata fra dagens helseadministrative registre som kan benyttes til tilgangskontroll mellom 

virksomheter for helsepersonell  

 Vurdere hvilken sikkerhetsarkitektur som bør gjelde for autentisering mot nasjonale tjenester 

 Samordne PKI-infrastrukturer i helse- og omsorgssektoren 

 Ta i bruk felleshjelpenummer for felles og nasjonale løsninger  

 Utarbeide retningslinjer for bruk av felleskomponenter og arkitekturprinsipper 

 Neste generasjon kjernenett skal breddes ut til alle aktørene i helsenettet 

 Sørge for høytilgjengelig mobilt nett for mobile enheter og IoT i helse- og omsorgstjenesten  

 Vurdere trusselbilde ved bruk av Internett of Thing (IoT) i infrastrukturen og informasjonssystemet 

 Bruk av nasjonale felleskomponenter for helse- og omsorgssektoren 

 Utarbeide strategi for API-management for bruk av felles og konsistente API for nasjonale tjenester 

 

4.3.2 Beskrivelse av tiltaksområder 

Tiltak: Videreutvikle personvernkomponenten 

Personverntjenestene som samtykke, reservasjon, sperring, fullmakt, verge og logg utgjør en separat 

personvernkomponent som gir innbyggeren kontroll over deling av personopplysninger og representasjonsforhold 

gjennom helsenorge.no. Tjenesten begrenses ikke kun til tjenester som eksponeres gjennom helsenorge.no, men 

skal være en felleskomponent for helse- og omsorgssektoren.  Dette skal støttes gjennom ved å tilby oppslag- og 

registreringstjenester for å kunne tilgjengeliggjøre personvernfunksjonalitet til de ulike aktørene i sektoren.  

Nasjonale personverntjenester skal utvides i omfang og også benyttes av eksterne aktører for å ivareta innbyggers 

preferanser. Eksempler på nye aktører er fastlegeordningen (fullmakter og reservasjon), helseundersøkelser 

(samtykker og dialog) og apotek (fullmakter for uthenting av legemidler), innsyn i sykehusjournal og innsyn i registre 

som KPR og mulig flere. 

 

Tiltak: Korrekt bruk av adressering ved meldingsutveksling 

Adresseregistret skal være felleskomponenten som benyttes til meldingsutveksling og skal være tilfredsstillende for 

bruk av riktig adressering. Når adressering gjøres på en enhetlig måte vil videre arbeid være knyttet til implementering 

og enhetlig bruk av etablerte standarder for tjenestebasert adressering og innføre bruk av 

kommunikasjonsparametere.  

Tiltak: Sikre at meldinger kommer frem til rette mottakere 

For å sikre at meldingene kommer frem skal applikasjonskvittering implementeres i hht korrekt standard og i tillegg 

skal ebXML rammeverket benyttes. Eksempler på slike meldinger er henvisninger, epikriser, dialogmeldinger og PLO-

meldinger.  

Tiltak: Implementere nasjonal forvaltningsmodell for elektronisk meldingsutveksling 

«Nasjonal forvaltningsmodell for e-helsestandarder og fellestjenester for elektronisk samhandling i helse- og 

omsorgstjenesten», som skal gjelde for meldingsutveksling skal implementeres for fastlege, helseforetak og 

kommuner, for deretter vurdere om det skal utvides og implementeres for NAV, HELFO og andre helseaktører. 

Det skal dokumentere dagens samhandlingsarkitektur og avklare prosess for håndtering av nye behov. Krav og 

innføring av at alle virksomheter bruker gyldig versjon av meldingsstandarder. 

Test- og godkjenningsordning for bruk av meldingsstandarder skal implementeres og gjøres tilgjengelig for alle 

relevante aktører.  

Tiltak: Bruk av grunndata fra dagens helseadministrative registre som kan benyttes til tilgangskontroll mellom 

virksomheter for helsepersonell 

Felles grunndata om person og virksomheter skal hentes fra de helseadministrative registrene. Registrene skal 

videreutvikles for å sørge for at de er formålstjenlige, tilgjengelige og med tilstrekkelig datakvalitet for å understøtte 

tilgang til helseopplysninger på tvers av virksomheter og til nasjonale tjenester. 
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Tiltak: Vurdere hvilken sikkerhetsarkitektur som skal gjelde for autentisering mot nasjonale tjenester 

Det skal vurderes en sikkerhetsarkitektur for autentisering mot nasjonale tjenester som tilfredsstiller god 
brukervennlighet med god skalerbarhet og lav kompleksitet. I tillegg skal valg av løsninger gi lave kostnader for drift 
og forvaltning.  
 

Tiltak: Samordne PKI-infrastrukturer i helse- og omsorgssektoren 

Det skal etableres sentral styring og sentralt gitte krav til PKI-løsningene for sertifikatutstedelse(r) (CA-rollen), felles 
identitetsforvaltning og felles drift av sentrale PKI-komponenter. En samordnet innføring av PKI-løsninger i sektoren 
betyr at en må etablere samordnet PKI-modell(er) for løsningene. Kravene skal følge de nye kravene fra eIDAS 
forordningen. 
 

Tiltak: Ta i bruk felleshjelpenummer for felles og nasjonale løsninger 

Det er tilrettelagt for bruk av felleshjelpenummer i personregisteret (preg) som skal tas i bruk for felles og nasjonale 

løsninger når pasienten ikke er ved bevissthet og kan oppgi sitt fødselsnummer. 

 

Tiltak: Utarbeide retningslinjer for bruk av felleskomponenter og arkitekturprinsipper 

Det skal utarbeides felles arkitekturprinsipper for helse- og omsorgssektoren og hvordan felleskomponentene skal 

anvendes for elektronisk samhandling i helse- og omsorgsektoren 

 

Tiltak: Neste generasjon kjernenett skal breddes ut til alle aktørene i helsenettet 

Helsenettet skal sikre robusthet og høy tilgjengelighet til IKT tjenestene i helse og omsorgssektoren.  Alle aktører som 

skal ha tilgang eller dele helseopplysninger med andre aktører i sektoren må tilknyttes helsenettet og inngå avtale 

med forpliktelser om å oppfylle kravene i Normen. Ved etablering av neste generasjon kjernenett har helsenettet blitt 

styrket med høyere kapasitet og bedre tilgjengelighet. Kapasitet og tilgjengelighet i helsenettet har de siste årene blitt 

styrket gjennom innføring av neste generasjon kjernenett.. Videre må det sikres at det er høy tilgjengelighet for mobile 

aksesser til helsenettet når mobile enheter skal benyttes i helse- og omsorgstjenesten.  

 

Tiltak: Sørge for høytilgjengelig mobilt nett for mobile enheter og IoT i helse- og omsorgstjenesten 

Det skal tilrettelegges for robust og høytilgjengelig mobilt nett som bedre kan understøtte behovet for mobilitet i helse- 

og omsorgstjenesten. Det må derfor tilrettelegge for kostnadseffektivitet, høy tilgjengelighet og tiltak som kan redusere 

risiko for feil eller bortfall ved mobilnettene. Beredskapstiltak må planlegges for å kunne opprettholde kritiske helse- og 

omsorgstjenester når mobilnettene er helt eller delvis nede. For å oppnå best kostnadseffektivitet ved slikt bortfall og 

planlegging av beredskap vil det være behov for tverrsektorielt samarbeid.  

Tiltak: Vurdere trusselbilde ved bruk av mobile enheter og Internett of Thing (IoT) i infrastrukturen og 

informasjonssystemet 

Økende bruk av mobile tjenester og tilkobling til ulike typer sensorer for medisinske målinger (Internett og Things – 

IoT) vil medføre nye sikkerhetstrusler i helsenettet og informasjonssystemer. Det skal sørge for samme nivå for krav til 

IKT-sikkerhet av MTU, mobile enheter og Internet of Things i helse- og omsorgssektorens gjennom tverrsektorielt 

arbeid. Det skal utarbeides en nasjonal strategi for sikkerhet i nettverk og informasjonssystemer hvor helse- og 

omsorgssektoren bør bistå for å ivareta de nye trusselbildene som vår sektor står ovenfor ved bruk av MTU, mobile 

enheter og Internet of Things (IoT). Denne nasjonale strategien er med bakgrunn i NIS-direktivet (NIS - sikkerhet i 

nettverk og informasjonssystemer), hvor justisdepartementet som har det overordnede ansvaret for at NIS-direktivet 

blir implementert gjennom denne nasjonale strategien. Leverandører av MTU, mobile enheter og IoT vil måtte 

forholde seg til kravene som kommer gjennom NIS-direktivet.  

Tiltak: Bruk av nasjonale felleskomponenter for helse- og omsorgssektoren 

For å ivareta helse- og omsorgssektorens behov for tjenester og funksjoner til de nasjonale felleskomponentene- og 

løsninger må dette ivaretas i de tverrsektorielle arenaene. Dette for at de nasjonale felleskomponentene skal kunne 

utvikles i den retningen som helse- og omsorgssektoren har behov for og derav kan gjenbruke de uten å måtte utvikle 

egne felleskomponenter for sektoren. Det må være like prinsipper for bruk av de nasjonale felleskomponentene for 

både offentlige og private aktører som yter helsehjelp. 
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Helse- og omsorgssektoren skal være produsent for automatisk tildeling av fødselsnummer og dødsmeldinger til 

folkeregisteret. IDporten benyttes for innbygger til autentisering mot sine helsetjenester. Det skal vurderes gjenbruk av 

fullmakt og verge løsningene til Altinn.  

Tiltak: Utarbeide strategi for API-management for bruk av felles og konsistente API for nasjonale tjenester 

For å ivareta felles og konsistent bruk av API’er i nasjonale systemer i helse- og omsorgssektoren må det utarbeides 

en felles strategi for API management. Implementering av API management kan begynne på enkeltområder, men det 

må være tiltak innen standardisering og retningslinjer som gjør at de forskjellige systemene ikke spriker i forskjellige 

retninger.  

API-strategien skal ivareta tredjeparts API til bruk for helseopplysninger og åpne data, hvordan håndtere eksterne 

miljøer med hensyn til sertifisering, opplæring, avtaler mv, sikkerhetsmekanismer ved eksponering av 

helseopplysninger til eksterne og forvaltningsmodell. 

 

4.4 Personvern og informasjonssikkerhet  

Personvern er grunnleggende for lovlig behandling av helseopplysninger. Det blir viktig at pasienter og brukere har en 

opplevelse av at personvernet blir godt ivaretatt i de digitale tjenestene for å kunne ha tillit til løsningene. Det er en 

forutsetning for digitalisering i helse- og omsorgssektoren at informasjonssikkerhet og personvern blir ivaretatt i alle 

faser av løsningenes livsløp. Godt personvern og tilfredsstillende informasjonssikkerhet er virkemidler som krever 

tiltak både innenfor teknologi, prosess og mennesker.  

4.4.1 Tiltaksområder 

Tiltaksområdene beskriver de endringer som må implementeres i løpet av perioden for å understøtte de prioriterte 

målene fra helse på nye måter, digitalisering av arbeidsprosesser, bedre sammenheng i pasientforløp og bedre bruk 

av helsedata. Det er utledet fem underliggende tiltak: 

 Bygge inn nasjonale personverntjenester i alle utviklingsfaser av systemer og løsninger 

 Kontinuerlig innsats på Normen 

 Kompetanseheving og kunnskapsdeling innen personvern og informasjonssikkerhet 

 Kontinuerlig innsats på HelseCERT 

 Kontinuerlig innsats på beredskap 

4.4.2 Beskrivelse av tiltaksområder  

Tiltaksområdene under omfatter videreføring av eksisterende tiltak, men også nye tiltak som er nødvendig for å møte 

et endret trusselbilde og mer komplekse digitale verdikjeder. 

Tiltak: Bygge inn nasjonale personverntjenester i alle utviklingsfaser av systemer og løsninger 

Godt personvern må sikres i alle digitale løsninger som tas i bruk i helse- og omsorgstjenesten gjennom innebygd 

personvern og bruk av nasjonale personverntjenester der dette er mulig. Innebygd personvern betyr at det tas hensyn 

til personvern i alle utviklingsfaser av et system eller en løsning. Dette skal være tilfellet for alle e-helseløsninger, og 

bør ivaretas metodisk gjennom hele prosjektmodellen. Gjennom EUs personvernforordning blir innebygd personvern 

et lovpålagt prinsipp fra 2018..  

Nasjonale personverntjenester skal bidra til sikrere, enklere og mer effektiv håndtering av innbyggerens personvern i 

helse- og omsorgssektoren. Dette omfatter at innbygger selv skal gis mulighet for å styre hvem som kan få tilgang til 

egne helseopplysninger, hvilke opplysninger har helsetjenesten om innbygger, hvordan blir de delt og utlevert og 

hvem kan representere vedkommende i hvilke sammenhenger. 

Tiltak: Kontinuerlig innsats på Normen 

Normen er en bransjenorm som forvaltes av sektoren selv gjennom en bredt sammensatt styringsgruppe. Det er 

utarbeidet en stor mengde veiledningsmateriell og kursopplegg basert på Normen. Dette skal videreføres og utvikles, 

hvor blant annet forhold fra Personvernforordningen skal ivaretas i Normen.   
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Tiltak: Kompetanseheving og kunnskapsdeling innen personvern og informasjonssikkerhet 

Det skal vurderes behov for felles tiltak i sektoren for å sikre videreutvikling og tilgjengeliggjøring av 

kompetanseprogram innen personvern og informasjonssikkerhet. Samarbeidet med utdanningsinstitusjonene skal 

styrkes.  

Helsecert skal dele kunnskapen om hvordan håndtere IKT-trusselbilder i samfunnet, Gjennom HelseCERT er det 
etablert et nasjonalt kompetanseforum for IKT-sikkerhet i helse- og omsorgssektoren for å bidra til erfaringsutveksling 
og kompetanseheving rundt bruk av framtidige løsninger og felleskomponenter.  
 

Tiltak: Kontinuerlig innsats på HelseCERT 

HelseCERT skal kontinuerlig overvåke trafikken i helsenettet med rask og systematisk varsling av alvorlige hendelser 

for å begrense skader og være forebyggende for sektoren.  Senteret skal samarbeide med NSM NorCERT og andre 

nasjonale og internasjonale enheter. 

Det skal utarbeides en årlig statusrapport om tilstanden for IKT-sikkerhet i helsesektoren med bakgrunn i anbefalinger 

fra Lysneutvalget.  Det bør gis en tydelig prioritering med bakgrunn i statusrapporten om hvilke forebyggende tiltak 

som bør gjennomføres i sektoren. 

Tiltak: Kontinuerlig innsats på beredskap 

Helse- og omsorgssektoren må være forberedt på digitale angrep som kan medføre både at helseopplysninger kan 

komme på avveie og kritiske systemer kan ha nedetid. Sektorens evne til å beskytte kritisk IKT-infrastruktur bør 

videreutvikles for å håndtere slike hendelser. Samtidig som det vil være behov for å gjennomføre årlige øvelser i 

samarbeid med brann, politi, sivilforsvaret, frivillige organisasjoner og relevante bedrifter der kritisk infrastruktur 

inngår, i tillegg til egne øvelser for helse- og omsorgssektoren. Videre skal beredskapsplaner revideres årlig.  

Nasjonalt beskyttelsesprogram skal videreutvikles iht. eksisterende planer for å øke sektorenes 
evne til å forebygge, oppdage og håndtere alvorlige IKT-hendelser. 

4.5 Nasjonal styring 

Kapittelet omfatter nasjonal styringsmodell for e-helse og myndighetsroller. 

Tiltakene knyttet til nasjonal styring understøtter de fleste av de strategiske innsatsområdene og målene.  

I 2016 ble Nasjonalt e-helsestyre etablert, med representasjon fra toppledernivået i sektoren. Samtidig ble mandatene 

og sammensetningen for NUIT og NUFA revidert. De nasjonale foraene er involvert i tre prosesser på nasjonalt nivå. 

Disse er strategi, porteføljestyring og forvaltningsstyring.  

Direktoratet for e-helse ble etablert 1. januar 2016 og har nasjonal myndighet- og premissgiverrolle på  

e-helseområdet
70

. Direktoratet disponerer imidlertid ikke alene de virkemidlene som ligger til en nasjonal 

myndighetsrolle. For å kunne utøve en helhetlig myndighetsrolle må Direktoratet for e-helse samarbeide med andre 

myndighetsorganer innen helse- og omsorgssektoren, hovedsakelig Helse- og omsorgsdepartementet, 

Helsedirektoratet og Helsetilsynet. Direktoratet for e-helse utøver per i dag myndighetsroller særlig knyttet til 

regelverksutvikling (sammen med HOD), arkitekturstyring, standardisering, kodeverk og terminologi. 

4.5.1 Tiltaksområder  

Tiltaksområdene beskriver de endringer som må implementeres i løpet av perioden for å understøtte de prioriterte 

målene. Følgende tiltaksområder er identifisert for nasjonal styring: 

 Styrke og spisse nasjonal styringsmodell for e-helse  

 Tydeliggjøre myndighetsroller 

4.5.2 Beskrivelse av tiltaksområder  

Styrke og spisse nasjonal styringsmodell for e-helse 

Tiltaksområdet omfatter å videreutvikle nasjonal styringsmodell for e-helse, både de nasjonale foraene og de 

nasjonale prosessene som disse involveres i. Følgende tiltak bør gjennomføres i handlingsplanens periode: 
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 Hovedinstruks for Direktoratet for e-helse 
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 Utrede hvordan Nasjonalt e-helsestyre kan ha reell innflytelse på finansielle midler til den nasjonale 

porteføljen 

 Videreutvikle de nasjonale styringsprosessene 

 

Tiltak: Utrede hvordan Nasjonalt e-helsestyre kan ha reell innflytelse på finansielle midler til den nasjonale porteføljen 

Nasjonal styringsmodell for e-helse må videreutvikles og foraene må styrke sine mandater for å kunne bidra til 

realisering av strategi- og handlingsplan 2017-2020 og til de langsiktige nasjonale e-helsemålene. Viktige tiltak for å 

understøtte dette, er å utrede hvordan Nasjonalt e-helsestyre kan ha reell innflytelse på finansielle midler til den 

nasjonale porteføljen, og å evaluere mandatene til de nasjonale foraene. 

Tiltak: Videreutvikle de nasjonale styringsprosessene 

Det skal etableres en årlig nasjonal strategiprosess og en forvaltningsstyringsprosess. Den nasjonale e-

helseporteføljestyringen bør videreutvikles i perioden. Det er for eksempel en ambisjon for perioden å inkludere flere 

prosjekter i den nasjonale porteføljeoversikten. Dette for å sikre at en større andel av e-helsetiltakene prioriteres 

nasjonalt, for å synligjøre avhengigheter mellom tiltakene, og for å skape transparens rundt viktige tiltak i 

spesialisthelseregionene og kommunene. Prioriteringsprosessen må videreutvikles om Nasjonalt e-helsestyre skal 

disponere finansiering til porteføljen. Oppfølgingen av porteføljen bør i større grad fokusere på gevinster, også de 

helsemessige, og avhengigheter. 

Det er viktig at alle aktørene i helse- og omsorgssektoren har eierskap til den nasjonale e-helseutviklingen. 

Møtearenaer for viktige interessenter som fag- og interesseorganisasjoner, pasient- og brukerforeninger, leverandører 

av e-helseløsninger, samt innovasjons – og forskningsmiljøene, skal videreutvikles for å sikre bred involvering i de 

nasjonale prosessene.  

Videreutvikle myndighetsroller 

Tiltaksområdet omfatter å etablere tydeligere myndighetsroller innen arkitekturstyring og helsefaglig standardisering. 

Følgende tiltak bør gjennomføres i handlingsplanens periode: 

 Etablere nasjonal arkitekturstyring (styringsgrunnlag og prosess) 

 Utvikle organiseringen og ansvarsmodellen for helsefaglig standardisering 

Tiltak: Etablere nasjonal arkitekturstyring (styringsgrunnlag og prosess) 

I handlingsplanens periode skal myndighetsrollen innen arkitekturstyring defineres og konkretiseres i samarbeid med 

sektoren. Arkitekturstyringsprosessen skal understøtte de tre nasjonale prosessene strategi, porteføljestyring og 

forvaltningsstyring. Videre vil arkitekturstyringen være tett integrert med prosjektmodellen for gjennomføring av 

digitaliseringsprosjekter. 

Tiltak: Utvikle organiseringen og ansvarsmodellen for helsefaglig standardisering 

Helsefaglig standardisering og sterkere nasjonal styring av dette vil være et viktig grunnlag for realiseringen av «Én 

innbygger – én journal» og for ventet økning i omfanget av nasjonale løsninger.  Eksempelvis vil det for løsninger med 

beslutningsstøtte, prosesstøtte og lukket legemiddelsløyfe være behov for forvaltning av de regelsettene som ligger 

bak. Dette vil kreve prosesser for å vurdere om internasjonale regelsett er egnet for norske forhold, eller om det er 

behov for å utarbeide nye regelsett. Enkelte regelsett vil også kreve tilpasning til lokale forhold. Prosess for 

utarbeidelse, kvalitetssikring i kliniske miljøer, beslutning og innføring må etableres. Dette bør utredes i 

handlingsplanens periode. 

4.6 Finansiering  

Kapittelet om finansiering omhandler hvordan finansielle ressurser fordeles i realisering av e-helse. 

Tiltakene knyttet til finansiering understøtter de fleste av de strategiske innsatsområdene og målene.   

Økonomiske ressurser knyttet til IKT og e-helse har vært, og er fortsatt styrt langs de organisatoriske ansvarslinjene. 

Aktørene i sektor får sine finansielle midler tildelt fra sentrale myndigheter gjennom budsjettrammer, aktivitetsbasert 

finansiering og egenandeler. Anskaffelse, drift og forvaltning av løsninger er i hovedsak ivaretatt i individuelle IKT-

organisasjoner som med tildelte budsjetter og fullmakter kjøper løsninger i markedet.  
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Med fremveksten av felles nasjonale e-helseløsninger har nye modeller for finansiering utviklet seg. Det er i de 

nasjonale e-helsestyringsforaene en erkjennelse at dagens finansieringsordninger for nasjonale e-helseoppgaver har 

svakheter og må reformeres
71

 
72

. Utfordringene ved dagens modell knytter seg både til finansiering av allerede 

eksisterende nasjonale e-helseoppgaver og til planlagte nye nasjonale e-helseoppgaver.  

4.6.1 Tiltaksområder 

Tiltakene innen finansiering beskriver endringer som må implementeres eller oppgaver som må utføres i løpet av 

perioden for å understøtte de prioriterte målene. Tiltakene innen finansiering er delt inn under følgende tiltaksområder:  

 Finansieringskilder og fordelingsmekanismer 

 Finansielle virkemidler  

 Finansiering av investeringer  

4.6.2 Beskrivelse av tiltaksområder 

Finansieringskilder og fordelingsmekanismer  

Tiltaksområdet omhandler hvilke finansieringskilder og fordelingsmekanismer som skal brukes for å dekke kostnader 

knyttet til nasjonale e-helseaktiviteter og -oppgaver. Følgende tiltak bør gjennomføres i handlingsplanens periode:  

 Utrede og foreslå løsning og veikart for en helhetlig finansieringsmodell for nasjonale løsninger og oppgaver 

 Etablere avtaler om samfinansiering av nasjonale løsninger i påvente av ny finansieringsmodeller 

 Utrede mulighetene for å legge driftsoppgaver knyttet til nasjonale løsninger til NHN, med tilhørende 

tjenesteprismodeller 

Tiltak: Utrede og foreslå løsning og veikart for en helhetlig finansieringsmodell for nasjonale løsninger og oppgaver 

Det totale investeringsnivået i IKT/e-helse i sektoren er for lavt og må trolig økes for å realisere ambisjonene på e-

helseområdet. Gitt at veksten i de totale rammene holdes flat eller svært lav, må sektoren i tiden som kommer evne å 

prioritere e-helse foran andre investeringsformål. Finansiering av nasjonale løsninger må sikres gjennom modeller og 

avtaler som forplikter, skaper eierskap og gir forutsigbarhet og skalerbarhet. Brukerfinansiering bør tas i bruk i større 

grad enn i dag. Nye finansieringsmodeller må ivareta at finansiering skal komme også fra kommunale og private 

aktører. Samlet sett må tilgangen på finansielle ressurser til å løse de nasjonale oppgavene øke i takt med at 

oppgavemengden øker. Overføring av oppgaver fra lokalt til nasjonalt nivå må få konsekvenser også for fordelingen 

av de finansielle ressursene.  

Finansieringsmodeller må ivareta hensynet til at myndigheter som har regulatoriske og strategiske styringsoppgaver 

skal kunne utføre disse oppgavene i en uavhengig rolle. Modellene for leveranseoppgaver bør på den annen side 

skape en nærhet mellom behovshaver og finansieringskilde, slik at både innretning og nivå på investeringer og 

kostnader blir hensiktsmessig.  Over tid bør finansiering av nasjonale e-helseoppgaver gå i retning av at regulatoriske 

og strategiske styringsoppgaver er sentralfinansiert, mens leveranseoppgaver i størst mulig grad bør være 

brukerfinansiert. En fremtidig helhetlig finansieringsmodell for nasjonale e-helseoppgaver må utvikles og 

implementeres over tid og må etableres innen rammen av tverrsektorielt samarbeid. Der hvor arbeidet med å etablere 

finansieringsmodeller for nasjonale e-helseløsninger kan trekke på eller bidra med erfaringer til liknende arbeid i andre 

sektorer, må dette ivaretas gjennom de tverrsektorielle arenaene og prosessene. Tidspunkt og tempo i etablering av 

finansieringsordninger som innebærer organisatoriske og forvaltningsmessige endringer må ses i sammenheng med 

fremdriften i konkrete prosjekter og oppgaver som har behov for denne typen finansieringsordninger. Tiltak som 

foreslås iverksatt på kort sikt er tenkt som steg på veien til en helhetlig langsiktig finansieringsmodell.  

Tiltak: Etablere avtaler om samfinansiering av nasjonale løsninger i påvente av en helhetlig finansieringsmodell 

Konseptutredning, utvikling, forvaltning, drift og i noen grad bredding og innføring av nasjonale fellesløsninger
73 

finansieres i dag i hovedsak via frivillig samfinansiering og/eller innenfor sentral rammefinansiering til forvalterne av 

fellesløsningene. Det har vist seg å være varierende villighet blant aktørene til å avgi nødvendige ressurser til felles 

nasjonale prosjekter
74.

 Frivillig samfinansiering er i tillegg ressursmessig krevende å administrere da det må 

mobiliseres blant mange aktører, på prosjektnivå, for hvert år.  
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 Styrket gjennomføringsevne for IKT i helse- og omsorgstjenesten, 2015 
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 Styrket gjennomføringsevne for IKT i helse- og omsorgstjenesten, 2015 
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 Helseregistre, grunndata, helsenoreg.no, e-resept, kjernejournal m.fl 
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 Rapport «Styrket gjennomføringsevne for IKT utviklingen i helse- og omsorgstjenesten» 
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I påvente av en helhetlig finansieringsmodell må det etableres forpliktende samfinansieringsavtaler som gir 

forutsigbarhet og skalerbarhet for dagens nasjonale løsninger. Når samfinansiering benyttes, bør dette være 

avtalebasert (forpliktende) og forhåndsdefinert, for eksempel gjennom fordelingsnøkler. 

Tiltak: Utrede mulighetene for å legge driftsoppgaver knyttet til nasjonale løsninger til NHN, med tilhørende 

tjenesteprismodeller 

I påvente av en helhetlig finansieringsmodell må det etableres forpliktende samfinansieringsavtaler som gir 

forutsigbarhet og skalerbarhet i dagens nasjonale løsninger.  Driftsoppgaver knyttet til enkelte av de godt etablerte og 

«modne»
75

 nasjonale løsningene kan trolig forholdsvis enkelt legges til NHN, med tilhørende brukerbetaling via NHNs 

faktureringssystem. Der hvor det finnes et «telleaparat» og gode samfunnsøkonomiske analyser av gevinstfordeling 

kan det lages tjenesteprismodeller basert på faktisk bruk av løsningene. Tjenesteprising av driften av e-resept er et 

eksempel på en slik mulighet og bør derfor være et utprøvingscase. 

Finansiering som virkemiddel i styring 

Tiltaksområdet omhandler hvordan tildeling av finansielle rammer knyttes opp mot f.eks aktiviteter eller resultater i et 

insentivsystem for å styre atferd. Følgende tiltak bør gjennomføres i handlingsplanens periode:  

 Utrede bruk av tilskuddsordninger innrettet mot ibruktakelse av IKT/e-helseløsninger 

 Utrede bruk av aktivitetsbaserte finansielle insentiver knyttet til bruk av nasjonale fellesløsninger  

 Vurdere hvilke nye e-helsetjenester som kan gi behov for endringer i ordningene for innsatsstyrt finansiering 

 Utrede mulig bruk av pålegg og økonomiske sanksjoner   

Tiltak: Utrede bruk av tilskuddsordninger innrettet mot ibruktakelse av IKT/e-helseløsninger 

Ibruktakelse av nasjonale løsninger sinkes i dag av at enkeltaktører mangler ressurser til å dekke forbigående 

implementeringskostnader. Helsedirektoratet forvalter per i dag sektorens tilskuddsordninger. Det er per i dag ikke 

etablert ordninger for tilskudd knytte til e-helse. Dette bør vurderes tatt i bruk i løpet av handlingsplanperioden. 

Eksempler på aktuelle tilskuddsformål er opplæringstiltak i nasjonale e-helseløsninger, prosessendringsprosjekter for 

ibruktakelse av nasjonale e-helseløsninger og oppgradering av teknologiske løsninger som skal samhandle med 

nasjonale e-helseløsninger og som utgjør teknologiske «flaskehalser». 

Tiltak: Utrede bruk av aktivitetsbaserte finansielle insentiver knyttet til bruk av nasjonale fellesløsninger 

Innretting av aktivitetsbasert finansiering mot e-helse bruk og effekter for å styre adferd i retning av økt bruk og 

nyttiggjøring av nasjonale IKT/e-helse løsninger er tilnærmet ikke-eksisterende i dag. Vi har systemer som knytter 

finansiering opp mot aktiviteter i både primær og spesialisthelsetjenesten, men disse er i hovedsak ikke innrettet mot 

aktiviteter eller resultater innenfor IKT/e-helse. Helsedirektoratet styrer per i dag ordningene for aktivitetsbasert 

finansiering. Internasjonalt finnes utprøvd praksis
76 

for å styre både utvikling og ibruktakelse av e-helse/IKT via 

finansielle virkemidler. I Norge er dette enn så lenge tilnærmet uprøvd og bør vurderes å tas i bruk. Eksempler på 

dette kan være å knytte aktivitetsbasert finansiering opp mot bruk av e-helseløsninger som meldingsutveksleren og til 

oppgaven med utfylling av kritisk informasjon i Kjernejournal. 

Tiltak: Vurdere hvilke nye e-helsetjenester som kan gi behov for endringer i ordningene for aktivitetsbasert finansiering 

Digitale konsultasjoner og team-baserte konsultasjoner vil bli nye måter å levere helsetjenester på, og er tjenester 

som i dag ikke er del av det aktivitetsbaserte finansieringssystemet. Etter hvert som slike tjenester blir tatt i bruk i et 

visst omfang og erstatter fysiske helsetjenester er det naturlig å vurdere om også disse aktivitetene skal inngå i 

systemene for aktivitetsbasert finansiering. Omfang, innretning og tidspunkt for slike tilpasninger må vurderes nøye. 

Finansielle insentiver knyttet til aktivitet vil virke som katalysator for ibruktakelse av e-helsetjenester, men det kan 

også gi uønskede vridningseffekter. Bruk av finansielle insentiver på denne måten forutsetter at det finnes godt 

informasjons- og kunnskapsgrunnlag om e-helseaktivitet som finansiering kan knyttes opp mot. Det bør også foreligge 

godt dokumentert kunnskap om resultater av slik aktivitet, for å sikre at insentivordningene blir treffsikre mht å 

realisere gevinster. Inntil nå har vi i liten grad hatt slik informasjon og kunnskap. Dette er imidlertid i ferd med å endre 

seg og kan gi grunnlag for å prøve ut denne formen for finansiering.   

Tiltak: Utrede mulig bruk av pålegg og økonomiske sanksjoner 

Sanksjoner er et annet virkemiddel som per i dag ikke er tatt i bruk innenfor ehelse. Også dette virkemidlet kan 

vurderes tatt i bruk i løpet av perioden. Det kan være aktuelt å knytte økonomiske sanksjoner til pålegg om bruk av 
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nasjonale IKT/e-helseløsninger, standarder o.l, som for eksempel manglende bruk av meldingsutveksling, sikre bruk 

av siste meldingsversjoner og manglende utfylling av kritisk informasjon i Kjernejournal. 

Finansiering av investeringer 

Tiltaksområdet omhandler hvordan investeringer finansieres over investeringsobjektets levetid. Følgende tiltak bør 

gjennomføres i handlingsplanens periode:  

Tiltak: Utrede behovet for organisatoriske endringer og oppgaveoverdragelse mellom aktører for å øke 

mulighetsrommet knyttet til finansiering av eksisterende nasjonale løsninger  

Både kontant betaling innenfor budsjettår, lånefinansiering og OPS/leasing brukes i dag for å finansiere sektorens 

investeringer i e-helse og IKT. RHF’ene er de som i størst grad har benyttet/benytter seg av egenkapitalopparbeidelse 

og/eller lånefinansiering og leasing i dag. Inngåelsen av en finansiell leieavtale for IKT-infrastrukturen i Helse Sørøst 

er et slikt eksempel. Investeringsnivået i IKT/e-helse i de andre delene av helsetjenesten har inntil nylig vært 

forholdsvis lavt og har i hovedsak vært dekket gjennom inkrementelle investeringer over flere budsjettår og innenfor 

rammen av tildelte budsjettmidler. Investeringer i felles samhandlingsinfrastruktur er håndtert av NHN i form av 

leieavtaler/kontrakter med private tjenesteytere på vegne av sektoren, med tilhørende leiepriser som dekkes av 

aktørene i sektor gjennom abonnementspriser.  

Hvilke muligheter som ligger for finansiering av investeringer har direkte sammenheng med organiseringen av 

virksomheten som utfører oppgavene som skal finansieres. NHN er per i dag den eneste aktøren i sektoren som er 

organisert som et statsforetak med de muligheter det gir for å glatte ut pukkelkostnader i forbindelse med 

investeringer gjennom eksempelvis lånefinansiering eller inngåelse av abonnementsordninger/leasing, OPS o.l. 

Organisering av leveranseoppgaver og leveransemodell for nasjonale løsninger vil måtte vurderes i lys av behovet for 

å kunne benytte de formene for finansiering av investeringer som er nevnt her. 

4.7 Organisering 

Organisering omfatter virksomheters organisasjonsformer, samt fordeling av ansvar og oppgaver mellom 

virksomheter. 

Tiltakene knyttet til organisering er grunnleggende og understøtter mange av de strategiske innsatsområdene og 
målene.   

Dagens organisering av IKT/e-helse i helse- og omsorgssektoren beskrives i rapporten «IKT utfordringsbilde i helse- 

og omsorgssektoren» fra september 2014. Rapporten gir en oversikt over aktører og tilhørende roller og ansvar. 

Bildet som beskrives her er langt på vei fortsatt gjeldende, med unntak av noen vesentlige endringer med relevans for 

IKT/e-helse. Fra og med 01.januar ble følgende organisatoriske endringer i den sentrale helseforvaltningen iverksatt:  

 Opprettelsen av Direktoratet for e-helse med formål om at den nasjonale styringen, gjennomføringskraften 

og implementeringen av nye løsning skal styrkes. 

 Ny organisering, oppgaver og mandat for Helsedirektoratet med formål om at Helsedirektoratets rolle som 

fag- og myndighetsorgan skal styrkes, og direktoratet skal ha et mer helhetlig ansvar for nasjonal 

helseberedskap. 

 Ny organisering, oppgaver og mandat for Folkehelseinstituttet med formål om at Nasjonalt 

folkehelseinstituttet får et utvidet samfunnsoppdrag som gir et helhetlig ansvar for kunnskapsproduksjon og 

kunnskapsoppsummeringer for hele helsesektoren. 

 Opprettelse av Nasjonalt senter for e-helseforskning med formål om å samle, produsere og formidle 

kunnskap myndighetene trenger for å utvikle en kunnskapsbasert politikk på e-helseområdet. 

Figuren under beskriver overordnet organiseringen av IKT i sektoren.  
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4.7.1 Tiltaksområder 

Tiltakene innen finansiering beskriver endringer som må implementeres eller oppgavene som må utføres i løpet av 

perioden for å understøtte de prioriterte målene. Tiltakene innen finansiering er delt inn under følgende tiltaksområder:  

 Ansvars- og oppgavefordeling for e-helseoppgaver 

 Organisasjonsform for nasjonale funksjonsområder  

4.7.2 Beskrivelse av tiltaksområder 

Ansvars- og oppgavefordeling for e-helseoppgaver  

Tiltaksområdet omhandler ansvars- og oppgavefordelingen for e-helseoppgaver mellom virksomhetene i henholdsvis 

det lokale og det nasjonale nivået i sektoren samt innbyrdes mellom de nasjonale aktørene innen e-helse. Følgende 

tiltak bør gjennomføres i handlingsplanens periode:  

 Detaljere generelle prinsipper for ansvars- og oppgavefordeling nasjonalt vs lokalt innen leveranse av e-

helse. Anvende disse opp mot dagens organisatoriske bilde og ansvarsfordeling og peke på behov for 

organisatoriske endringer og andre konsekvenser (blant annet finansielle) som følge av dette 

 Utrede felles driftsmodell for små og mellomstore virksomheter 

 Identifisere overlappende ansvars- og oppgaveområder i nasjonalt perspektiv. Klargjøre ansvars- og 

oppgaveområder og definere grenseoppganger mellom disse. Utarbeide prosesser for involvering mellom 

ulike aktører innen hhv myndighetsutøvelse, styring og koordinering av e-helse og peke på behov for 

organisatoriske endringer og konsekvenser som følge av dette. 

Tiltak: Detaljere generelle prinsipper for ansvars- og oppgavefordeling nasjonalt vs lokalt innen leveranse av e-helse. 

Anvende disse opp mot dagens organisatoriske bilde og ansvarsfordeling og peke på behov for organisatoriske 

endringer og andre konsekvenser (blant annet finansielle) som følge av dette 

Oppgaver som handler om å styre og sette premisser for e-helseutviklingen er tradisjonelle myndighetsoppgaver som 

skal løses på nasjonalt nivå. Disse oppgavene må utføres på nasjonalt nivå for å oppnå nøytralitet og likhet overfor de 

lokale aktørene som berøres av dem. Hvilke e-helse leveranseoppgaver som bør løses nasjonalt versus hva som bør 

løses lokalt bør blant annet vurderes i lys av hva som er samfunnsøkonomisk hensiktsmessig
77

. Ut fra et 

samfunnsøkonomisk perspektiv vil hovedtilnærmingen være at nærhet mellom behovshaver (lokalt nivå) og tilbyder 

(leverandør) er fordelaktig for å oppnå en effektiv fremskaffelse av de tjenester og løsninger det er behov for. De e-

helse leveranseoppgavene som bør løses nasjonalt bør dermed være oppgaver som av ulike grunner ikke er 

hensiktsmessig at løses lokalt. Slike løsninger vil typisk være løsninger der det er betydelige stordriftsfordeler, 

løsninger som er avgjørende for likhet i helsetjenestetilbudet, og løsninger som gjør det mulig å løse ut store 

samfunnsverdier gjennom økt samhandling. 
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Konkret hvilke oppgave/funksjonsområder og  IKT/e-helseløsninger dette dreier seg om ble delvis klarlagt gjennom 

Utredningen av Meld.St.9 – Én innbygger – én journal. Det er imidlertid behov for ytterligere detaljering og 

tydeliggjøring, blant annet av hva felles nasjonal oppgaveløsning betyr i praksis med hensyn til organisering. 

Nasjonale initiativer som utløser behov for å se nærmere på ansvars- og oppgavefordelingen mellom nasjonale og 

lokale aktører er blant annet Én innbygger – én journal og velferdsteknologi. Operative leveranseoppgaver knyttet til 

journalløsning som i dag ligger på regionalt/kommunalt nivå kan i fremtiden bli løst av en nasjonal leveransefunksjon. 

Slike potensielle oppgaveoverdragelser vil kunne få konsekvenser for gjeldende leveranseorganisasjoner på lokalt 

nivå.  

Bildet over hvilke løsninger som skal leveres nasjonalt vil kunne endre seg over tid. Vurderinger av ansvars- og 

oppgavefordelingen nasjonalt versus lokalt bør derfor være en løpende øvelse og dialog for eksempel knyttet til den 

årlige revisjonen av strategi- og handlingsplan.  

Tiltak: Utrede felles driftsmodell for små og mellomstore virksomheter 

Ett område som har pekt seg ut som et mulig område som kan overdras fra lokalt til nasjonalt nivå er IKT-drift. Det bør 

utredes en driftsmodell som legger til rette for felles IKT-drift for små og mellomstore virksomheter. Det skal vurderes 

en driftsmodell som er basert på skille på drift av selve infrastrukturen og tjenestene. Videre skal nasjonalt driftssenter 

tilby høytilgjengelighet for nasjonale fellestjenester. 

Tiltak: Identifisere overlappende ansvars- og oppgaveområder i nasjonalt perspektiv. Klargjøre ansvars- og 

oppgaveområder og definere grenseoppganger mellom disse. Utarbeide prosesser for involvering mellom ulike 

aktører innen hhv myndighetsutøvelse, styring og koordinering av e-helse og peke på behov for organisatoriske 

endringer og konsekvenser som følge av dette. 

Med ny organisering av den nasjonale helseforvaltningen f.o.m. 01.januar 2016 er ansvars- og oppgavefordelingen 

mellom enkelte virksomheter på nasjonalt nivå ikke endelig avklart. Grenseoppgangen mellom Direktoratet for e-helse 

og henholdsvis Helsedirektoratet og NIKT er eksempler på dette.  For mest mulig effektiv gjennomføring av e-helse 

bør ansvars- og oppgaveforvaltingen innen nasjonale IKT/e-helseoppgaver være tydelig, og den bør være 

understøttet av gode prosesser.  

Organisasjonsform for nasjonale funksjonsområder (grupper av oppgaver)  

Tiltaksområdet omhandler sammenhengen mellom oppgavetyper og organisasjonsform, hvilken organisasjonsform 

som er best egnet for ulike typer av oppgaver. Følgende tiltak bør gjennomføres i handlingsplanens periode:  

Tiltak: Identifisere ansvars- og oppgaveområder hvor organisasjonsform i dag står til hinder for effektiv 

oppgaveutførelse og gjennomføringsevne av prioriterte IKT/e-helse tiltak. Vurdere alternative organisasjonsformer for 

de aktuelle ansvars- og oppgaveområdene på nasjonalt nivå og anbefale eventuelle ansvarsoverdragelser eller 

endringer i organisasjonsformer. Vurdere alternative organisasjonsformer for nye nasjonale ansvars- og 

oppgaveområder og foreslå beste organisatoriske plassering av disse. 

Dagens oppgave og ansvarsfordeling har utviklet seg over tid. Med økende betydning av IKT og e-helse har nye 

ansvarsområder og oppgaver vokst frem i alle deler av helsesektoren. Hovedarbeidsdelingen innen helsesektoren 

bredt er at offentlige myndighetsorganer organisert som statlige forvaltningsorganer utfører oppgaver av typen 

regulering, finansiering og strategisk styring, mens leveranse av helsetjenester utføres av egne rettssubjekter, som 

kommuner, helseforetak, statsforetak og selvstendig næringsdrivende. Innen IKT/e-helse har det imidlertid over tid 

utviklet seg en ansvars- og oppgavefordeling som avviker noe fra denne arbeidsdelingen. Leveranse av nasjonale e-

helseløsninger har gradvis vokst frem innenfor rammen av forvaltningsorganene FHI, Helsedirektoratet og Direktoratet 

for e-helse. Forveltningsorgan som organisasjonsform for leveranse av nasjonale løsninger gir ikke adgang til de 

samme finansieringsmodellene i forbndelse med investeringer (egenkapital/lånefinansiering og leasing/OPS) som 

statlige foretaksformer eller kommunale organisasjonsformer gir. 

Hva slags organisatoriske rammer ulike typer av oppgaver bør ha kan vurderes ut fra flere hensyn og perspektiv. 

Begrunnelsene er i de fleste tilfeller sammensatte og basert på en avveining av flere hensyn. Reguleringsoppgaver 

kan og må kun utøves av myndighetsorganer av hensyn til uavhengighet og nøytral regulering. Leveranseoppgaver 

og styringsoppgaver kan imidlertid løses innenfor rammen av ulike organisatoriske former, avhengig av hva som er 

mest hensiktsmessig ut fra et helhetsperspektiv. Behovet for handlingsrom innen finansiering av investeringer vil trolig 

være nødvendig for å sikre en effektiv gjennomføring av fremtidige nasjonale e-helse ambisjoner, og derfor blir et 

viktig hensyn i vurderingene. 
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4.8 Forskning og kompetanse  

Dette virkemiddelet omfatter forskning, innovasjon, kunnskap og kompetanse.  

Tiltakene knyttet til forskning og kompetanse er spesielt viktig for å understøtte innsatsområdene 6.1 Styrke og 

videreutvikle nasjonal styring og 6.3 Styrke innførings- og implementeringsapparatet. 

Forskning innen e-helse skal skaffe til veie ny kunnskap om bedring av kvalitet, trygghet og effektivitet innen 

helsetjenesten gjennom bruk av informasjonsteknologi. Kobling mellom forskningsmiljø og nasjonale innovasjonsmiljø 

kan gi grobunn for kommersiell vekst. Den økende kunnskapen om e-helse som virkemiddel blir stadig viktigere 

basiskunnskap for å kunne gi forsvarlig helsehjelp samtidig som kunnskapen er en del av medisinsk fagutvikling og ny 

teknologi. E-helse kompetanse spenner fra generell digital kompetanse til forståelse, evne og vilje til å utnytte 

digitalisering og e-helse som virkemiddel i et bredt nærings-, organisatorisk-, og ledelsesperspektiv.  

Det samlede målet for forskning, innovasjon, kunnskap og kompetanse innen e-helsefeltet er å bidra til effektiv 

tjenesteyting og utvikling av en helsetjeneste for framtiden. 

4.8.1 Tiltaksområder  

Tiltaksområdene beskriver de endringer som må implementeres i løpet av perioden for å understøtte de prioriterte 

målene. Følgende tiltaksområder er identifisert for forskning og kompetanse: 

 Forskning 

 Innovasjon 

 Kunnskap 

 Kompetanse 

4.8.2 Beskrivelse av tiltaksområder  

Forskning 

Det finnes i dag flere e-helse forskningsmiljø i Norge. En utfordring er at miljøene sitter spredt og har ulike fokus, i 

tillegg er e-helse forskningsfinansiering ofte utlysningsbasert og kan oppfattes som noe tilfeldig. For å gi e-helse 

forskningen en mer nasjonal retning vil direktoratet innrette forsknings- og utredningsporteføljen til Nasjonalt Senter 

for e-helseforskning (NSE) mot nasjonale kunnskapsbehov og bidra med en forsknings-koordinator for e-helse som 

skal holde kontakt med sentrale kunnskapsmiljøer.  

Følgende tiltak bør gjennomføres i handlingsplanens periode: 

 Innrette NSE sin forskningsportefølje slik at den gjenspeiler nasjonale kunnskapsbehov 

 Etablere forskningscluster innen e-helse  

 

Tiltak: Innrette NSE sin forskningsportefølje slik at den gjenspeiler nasjonale kunnskapsbehov  

Direktoratet for e-helse vil koordinere og prioritere forskningsoppdrag til NSE og sikre forankring mot gjeldende 

strategier og tiltak. 

Tiltak: Etablere forskningscluster innen e-helse 

Direktoratet for e-helse videreutvikler koordinator ansvaret slik at direktoratet får en felles arena for 

informasjonsutveksling og samarbeid med aktører som Forskningsrådet, NSE og forskningsmiljø innen e-helse. 

Innovasjon 

E-helse forskning fokuserer ofte på vitenskapelig publisering og har begrenset fokus på hvordan denne kunnskapen 

omgjøres til relevant kunnskap for tjenestene. Det må arbeides mer med å etablere insentiv som sikrer at 

forskningsresultat blir omgjort til innovasjoner i helsetjenesten og at innovative løsninger og prosesser som ikke er av 

kommersiell karakter får et mottaksapparat.  

Følgende tiltak bør gjennomføres i handlingsplanens periode: 

 Bidra til økt innovasjon i nasjonale prioriteringsfora  

 Etablere flere kanaler for dialog 



 

60 
 

Tiltak: Bidra til kunnskapsbaserte beslutningsunderlag i nasjonale prioriteringsfora 

Bidra til at ikke-kommersiell forskning, ny kunnskap og gode e-helse løsningsforslag trekkes inn og ivaretas i 

nasjonale prioriteringsfora. 

Tiltak: Etablere flere kanaler for dialog 

Direktoratet for e-helse ønsker å trekke inn ulike miljøer og dele, skape nettverk og generelt øke tilstedeværelse, 

innhold og engasjement inn i andres nettverk, fora og arenaer. Man bør utrede om direktoratet ved deltakelse på 

konferanser eller samlinger i utlandet skal promotere norske selskaper eller, som Danmark og Finland, benytte egne 

nasjonale aktører som presenterer aktører og økosystem (eks. gjennom healthcare.dk). 

Kunnskap 

Det er i dag utfordrende å finne og dokumentere effekter av e-helse tiltak, spesielt knyttet til helsegevinst eller 

helsetap. Kunnskap om e-helse utbredelse og ibruktakelse er økende men den trenger å samles, settes i en nasjonal 

struktur og rapporteres jevnlig og konsistent.  

Følgende tiltak bør gjennomføres i handlingsplanens periode: 

 Etablere nasjonal monitor/indikatorer for e-helse  

Tiltak: Etablere nasjonal monitor/indikatorer for e-helse 

Det er behov for å etablere nasjonal monitor/indikatorer for e-helse som grunnlag for FoU og kunnskap om effekter, 

læring og styring av e-helse. Dette kan også innebære å arrangere en møteplass/arena hvor resultater fra monitoren 

kan danne grunnlag for presentasjoner og workshops. 

Kompetanse 

Det er i dag varierende kompetanse innen e-helse hos helsepersonell og ledere i helse- og omsorgssektoren.  

Følgende tiltak bør gjennomføres i handlingsplanens periode: 

 Arbeide for at e-helse og digitalisering inkluderes i utdanning og videreutdanning av helsepersonell 

 Styrke kompetanse og bruk av grundige beslutningsunderlag ved prioritering og innføring av e-helsetiltak 

Tiltak: Arbeide for at e-helse og digitalisering inkluderes i utdanning og videreutdanning av helsepersonell 

Tiltaket innebærer blant annet å kartlegge e-helse i utdanningen for å identifisere forbedringsområder som kan bidra 

til å heve kompetansen på bruk av IKT i sektoren. Det vil også være viktig å arbeide med å påvirke læringsmål og 

planer innenfor helse- og omsorgsfag, ledelsesfag og andre områder slik at e-helse og digitalisering blir 

grunnkompetanse og krav for utøvere i sektoren. 

Tiltak: Styrke kompetanse og bruk av grundige beslutningsunderlag ved prioritering og innføring av e-helsetiltak 

Tiltaket innebærer å styrke kompetanse, øke og sikre enhetlig bruk av konsekvensvurderinger og 

samfunnsøkonomisk analyse som beslutningsunderlag i nasjonal e-helseutvikling og -prioritering. I tillegg er det viktig 

å styrke kompetanse og øke omfang av nyttestyring og gevinstrealisering i innførings- og implementeringsarbeid. 

4.9 Regelverk  

Dette kapittelet adresserer hvordan lover, forskrifter og avtaler setter rammer for og kan brukes som et virkemiddel for 

å realisere foreslåtte e-helsetiltak. Det behandler også andre typer tiltak knyttet til regelverk, som for eksempel 

veilednings- og kompetansetiltak.  

4.9.1 Tiltaksområder 

Tiltak på regelverksområdet understøtter innsatsområdene i strategien bredt. Følgende hovedtiltak foreslås 

gjennomført i handlingsplanperioden 2017-2020:  

 Utrede juridiske konsekvenser og personvernkonsekvenser av besluttede e-helsetiltak  

 Utrede bruk av ytterligere juridiske virkemidler som kan virke som pådriver for gjennomføringen av besluttede 

e-helsetiltak  

 Øke antall kompetansetiltak for å styrke regelverksforståelsen i sektoren 

 Implementere EUs personvernforordning i helse- og omsorgssektoren 

 Sørge for at overgangen til nye krav fra eIDAS håndteres og kommuniseres til helse- og omsorgssektoren  
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4.9.2 Beskrivelse av tiltaksområder 

Tiltak: Utrede juridiske konsekvenser og personvernkonsekvenser av besluttede e-helsetiltak 

Det har skjedd vesentlige endringer i regelverket de senere årene, særlig i regelverket for behandling av 

helseopplysninger. Pasientjournalloven og den nye helseregisterloven trådte i kraft 1. januar 2015. De nye lovene 

legger i større grad enn tidligere til rette for nødvendig deling av helseopplysninger, samtidig som pasientens 

personvern ivaretas. 

E-helsestrategien og det langsiktige målbildet om Én innbygger – én journal beskriver mål om etablering av flere nye 

nasjonale løsninger. Flere av disse løsningene kan kreve nye rettsgrunnlag og regelverksutvikling. Juridiske 

konsekvenser og personvernkonsekvenser skal derfor utredes tidlig i konseptfasen ved utredning av disse  

e-helseløsningene. 

Tiltak: Utrede bruk av juridiske virkemidler som kan understøtte besluttede e-helsetiltak  

Med juridiske virkemidler menes i denne sammenheng tiltak som etablerer nye juridisk forpliktelser for sektoren eller 

styrker oppfølingen av eksisterende regelverk, for eksempel nye formelle pålegg, innføring av sanksjoner og 

gjennomføring av flere tilsyn.  

E-helsestrategien beskriver mål om sterkere nasjonal styring. Sektoren består samtidig av mange selvstendige 

aktører organisert i flere uavhengige styringslinjer. Forpliktende nasjonale føringer kan da bare gis ved bruk av lover 

og forskrifter. Dette har så langt i for liten grad blitt benyttet på e-helsefeltet. Riksrevisjonen har for eksempel kritisert 

at det i for liten grad er brukt juridiske virkemidler for å sikre at helseaktørene tar i bruk elektronisk meldingsutveksling 

i samhandlingen. 

Pasientjournalloven åpner nå for at det kan stilles krav om å ha elektroniske systemer, om godkjenning av 

programvare og sertifisering og bruk av standarder, standardsystemer, kodeverk og klassifikasjonssystemer.  Forskrift 

om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten stiller krav blant annet til bruk av bestemte IKT-standarder ved 

elektronisk meldingsutveksling. Det bør vurderes hvorvidt forskriften bør videreutvikles og også utvides til å omfatte 

kodeverk og terminologi. 

Ytterligere bruk av juridiske virkemidler må vurderes konkret i lys av hvorvidt dette kan bidra til å oppnå de konkrete e-

helsemålene. 

Tiltak: Øke antallet kompetansetiltak for å styrke regelverksforståelsen i sektoren 

Det er behov for å styrke kunnskapen om regelverket på e-helseområdet hos aktørene i helse- og omsorgssektoren, 

for eksempel innen områdene personvern, informasjonssikkerhet og mulighetene for elektronisk samhandling. Økt 

kompetanse vil kunne bidra til en mer ensartet praksis og til at flere virksomheter tar i bruk de muligheter for deling av 

helseopplysninger som lovverket åpner for. 

For å adressere behovet, må det utarbeides både fortolkningsuttalelser knyttet til gjeldende regelverk og annet skriftlig 

veiledningsmateriale. I tillegg skal det gjennomføres kompetansehevende tiltak i form av kurs og foredrag på 

konferanser. Bransjenormen Norm for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgssektoren er også et aktuelt 

virkemiddel i denne sammenhengen, og er nærmere beskrevet i kapittelet om personvern og informasjonssikkerhet.  

Tiltaket skal baseres på en kartlegging av behovene i sektoren. 

Tiltak: Implementere EUs personvernforordning i helse- og omsorgssektoren 

EUs personvernforordning trer i kraft 25. mai 2018. Forordningen gir sterkere personvern, utvidede rettigheter for den 

registrerte og utvidede plikter for databehandlingsansvarlig og databehandler. Ved innføring av forordningen kan det 

komme sektorregulering for helse- og omsorgstjenesten som helsevirksomhetene må følge. Virksomhetene må 

allerede i 2017 forberede seg på hvordan de skal ivareta kravene i ny forordning. I tillegg vil implementering av 

forordningen medføre behov både veiledning og andre kompetansehevingstiltak. Dette omtales under kapittelet om 

personvern.  

Tiltak: Sørge for at overgangen til nye krav fra eIDAS håndteres og kommuniseres til helse- og omsorgssektoren 

EU-forordningen for eID og tillitstjenester (eIDAS), som er i ferd med å implementeres i norsk rett, medfører nye krav 

til tillitstjenester. Tillitstjenester er e-signatur, virksomhetssignatur, tidsstempling, sikker dokumentlevering og 

autentisering av nettsteder. Det legges opp til en overgangsfase for å kunne implementere de nye kravene fra eIDAS, 

hvor virksomheten bør tilrettelegge for at dagens digitale sertifikater (med tre års levetid) fases ut på en kontrollert 

måte ved daglig drift og vedlikehold, slik at helsepersonell og IT-systemene ikke blir berørt på en uheldig måte. 
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4.10 Standarder, kodeverk og terminologi 

Standarder, kodeverk og terminologier er nødvendig for å understøtte utviklingen av e-helseløsninger. Standarder 

benyttes for å sikre gjenbruk, kommunikasjon og interoperabilitet, og kan omfatte informasjon, funksjonalitet og 

innhold. Kodeverk og terminologier brukes for å standardisere det detaljerte innholdet i pasientjournalen og oppfølging 

av pasientbehandlingen administrativt. En rekke av de funksjonelle innsatsområdene er avhengig av tiltak innen 

standarder, kodeverk og terminologi.  

Det er behov for et betydelig løft innenfor området standarder, kodeverk og terminologi (se side 28), som også ble 

identifisert og beskrevet i forrige nasjonale handlingsplan for e-helse (2014-2016). I løpet av denne perioden er det 

igangsatt en nasjonal satsning gjennom Program for kodeverk og terminologi (PKT) for å understøtte god kvalitet i alle 

de sentralt forvaltede helsefaglige kodeverkene, at prioriterte fagområder er dekket med helsefaglige kodeverk og 

relevant terminologi, samt at det er korrekt og konsistent bruk av standardiserte termer i relevante fagsystemer. 

Standardiseringsarbeidet skal ta utgangspunkt i internasjonale standarder, kodeverk og terminologi.  

Følgende innsatsområde og mål skal understøttes: 

Innsatsområde: Mål: 

#5.6: Tilrettelegge for moderne IKT-

løsninger ved å forberede innføring av nye 

helsefaglige kodeverk og standarder 

 Utrede og velge internasjonale kodeverk, 

terminologier og standarder på områder som kan gi 

helsefaglig gevinst   

 Legge til rette for effektiv formidling og innføring av 

nye versjoner og utfasing av gamle kodeverk, 

terminologier og standarder   

 Utrede og velge rammeverk for informasjonsmodeller, 

og gjenbruke utviklede informasjonsmodeller i nye 

standarder og i utvalgte helseregistre  

 

4.10.1 Tiltaksområder 

For å kunne understøtte målene vist over gjøres fire hovedtiltak: 

 Styrke samordning og utvikling av standarder, terminologier og kodeverk, samt fellestjenester for elektronisk 

samhandling 

 Styrke forvaltning og formidling av nye og etablerte standarder, kodeverk og terminologier og kunnskap om 

dem 

 Bygge opp ressurser for å understøtte semantisk interoperabilitet av helsedata for sentrale behov 

 Utrede bruk av standarder, kodeverk og terminologi for å understøtte helsedataanalyse 

 

4.10.2 Beskrivelse av tiltaksområder 

 

Tiltak: Styrke samordning og utvikling av standarder, terminologier og kodeverk, og fellestjenester for elektronisk 

samhandling 

Det skal etableres et eget produktstyre for e-helsestandarder og fellestjenester for elektronisk samhandling forankret i 

sektoren. Videre skal det utarbeides målbilde for e-helsestandarder og målbilde for av kodeverk og terminologier i 

Norge. Behovene i målbildet skal blant annet benyttes til å vurdere hvordan ICD- 11, ICHI og SNOMED CT skal 

anvendes. Referansekatalogen for e-helse skal videreutvikles, basert på dette målbildet. 

 

Tiltak: Styrke forvaltning og formidling av nye og etablerte standarder, kodeverk og terminologier og kunnskap om 

dem 
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Forvaltningsmodellen for e-helsestandarder skal videreutvikles og inkludere fellestjenester for elektronisk 

samhandling. Det skal innføre en helhetlig og brukervennlig IKT-løsning som bidrar til å effektivisere og understøtte 

administrasjon, forvaltning og tilgjengeliggjøring av helsefaglige og administrative kodeverk og terminologier.  I tillegg 

skal det etableres eget kompetansesenter for terminologi med utgangspunkt i SNOMED CT. Eventuelle tiltak for å 

bedre kodingskvaliteten i helsesektoren skal avklares.  

 

Tiltak: Bygge opp rammeverk og ressurser for å understøtte semantisk interoperabilitet av helsedata til primærbruk  

Det skal utarbeides felles ressurser som gjør det lettere å oppnå semantisk interoperabilitet mellom ulike systemer. 

Bruk av felles kliniske og administrative informasjonsmodeller og hvilken rolle de skal ha i sektoren skal utredes. 

Standardiserte informasjonsstrukturer og kodeverk på en rekke områder skal utredes, for eksempel kliniske målinger 

og observasjoner, legemidler, symptomer, funn, kliniske problemer/diagnoser, m.m. For sykepleie skal det velges 

kodeverk for problembeskrivelse (fokusområde), tiltak og resultat. Standardene skal også anvendes i prosess- og 

beslutningsstøtte. Behovene skal kartlegges systematisk, og innsatsområdene i handlingsplanen skal hele tiden styre 

prioriteringen, f.eks. Helseplattformen, Legemiddelfeltet, Akuttmedisinsk nettverk, Innbyggertjenester, 

Svangerskap/føde. 

Anvendelse og implementasjon av komplekse, ontologibaserte terminologier som SNOMED CT, ICD-11, ICHI skal 

avklares.  

Tiltak: Utrede bruk av standarder for å understøtte helsedataanalyse 

Muligheter for gjenbruk og samordning av informasjon i eksisterende helseregistre (helseanalyseplattformen) og 

direkte fra pasientjournal skal kartlegges, og nasjonale standarder for grensesnitt, kodeverk, terminologi og 

informasjonsarkitektur i helseregistrene defineres. I arbeidet med å rydde i eksisterende lokale og proprietære 

kodeverk skal blant annet bruk av felles referanseterminologi vurderes.  
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Under virkemiddelet nasjonal styring slår man fast at det skal etableres en årlig strategiprosess i starten av 

handlingsplanens periode. Hensikten med strategiprosessen er å gjennomføre en årlig revisjon av dette dokumentet, 

og justere mål og tiltak i henhold til utredninger som er gjennomført, beslutninger som er tatt og eventuelle endringer i 

finansielle og styringsmessige rammer. Direktoratet for e-helse vil være ansvarlig for strategiprosessen og de 

nasjonale foraene vil involveres i arbeidet. 

I forbindelse med årlig revisjon vil det være behov for å beskrive hvor langt man er kommet i realiseringen av 

strategien. Dette vil måles i henhold til et sett av nøkkelindikatorer per mål. Nøkkelindikatorer vil defineres og gjøres 

tilgjengelig for sektoren, og vil ikke gjengis i dette dokumentet i detalj. Direktoratet for e-helse vil være ansvarlig for å 

vedlikeholde og følge opp nøkkelindikatorene. Rapportering fra sektoren skal i så stor grad som mulig koordineres 

med etablerte rapporteringsprosesser. 

 

 

5 OPPFØLGING OG REVIDERING AV STRATEGI 

Strategi og handlingsplan skal revideres årlig og følges opp i henhold til 

definerte nøkkelindikatorer. 
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