
Nasjonal handlingsplan for e-helse
Oversikt over skriftlige innspill til tiltak og innsatsområder 

Innspill fra Innsatsområde Tjeneste/tiltak Ivaretatt i handlingsplanen? 

Referanse til kapittel

NIKT

Brukskvalitet Fagmiljøene i NIKT peker på at brukskvaliteten kan virke noe nedprioritert i stortingsmeldingen. 

Brukskvaliteten for helsearbeidere som skal registrere inn opplysninger er, i helseforetakenes 

perspektiv, vel så viktig som pasienter og andres tilgjengelighet til opplysningene. Datakvaliteten kan 

ikke sees uavhengig av brukskvaliteten, og tiltak for å forbedre tilgang til opplysninger må ofte veies opp 

mot negative konsekvenser for helsearbeidere.

Kap. 1.1  

Profesjonalisering av utredning, 

utvikling og implementering

Rolleavklaring Det er i dag en utfordring at det er en noe uavklart situasjon når det gjelder offentlige aktørers rolle 

innenfor e- helse. NIKTs oppfatning at i arbeidet med handlingsplanen vil være viktig å skille mellom 

ulike offentlige organers roller som:

• Eier

• Premissgiver

• Utvikler

• Leverandør

• Forvalter

I forlengelsen av en slik rolleavklaring bør man ha en tydelig grensedragning mellom hva som er 

Helsedirektoratet sine oppgaver, og hva som er øvrige aktørers oppgaver. Det er videre viktig å fordre at 

alle innretter seg etter en tydelig ansvarsfordeling, og at nasjonale retningslinjer og vedtak følges opp i 

henhold til dette.

Kap. 1

Helse Sør-Øst

Pågående regionale programmer (HSØ) som kan 

inngå i en nasjonal handlingsplan 

Regionale standardisering av klinisk dokumentasjon (utvikling av en gjennomgående elektronisk kurve 

og medikasjonsløsning mm)

Kap. 6. samt må vurderes i 

utredning av Én innbygger

Lab (innføre ett felles ikt-system for håndtering av data fra generell laboratoriemedisin, mikrobiologi, 

patologi og blodbank)

Kap. 3.5

RIS/PACS kommunikasjonsløsning (løsning for deling og utveksling av informasjon om radiologiske og 

nukleær medisinske undersøkelser)

Kap. 3.5

Medisinsk koding Kap. 6.3

Helse Midt

Forbedring av pasientsikkerhet og kvalitet Felles nasjonal metodikk og praksis for utarbeidelse av standardiserte pasientforløp (metode, 

organisering, gjennomføring)

Kap. 3.7

Avklaring av hvilke internasjonale standarder som skal gjelde for strukturering og deling av 

journalinformasjon

Kap. 6.2

Utarbeidelse av regler for beslutningsstøtte  i EPJ (inkl. standardformater), disse bør kunne deles 

mellom norske helseaktører

Kap. 3.7

Etablere flere nasjonale fellestjenester innenfor helse- og kvalitetsregistre, koderegistre og sikkerhet 

(autorisasjon, autentisering)

Kap. 4, 5 og 8

Informasjonsdeling Krav til at IKT-systemer i helsetjenesten skal kunne dele informasjon og ha sammenhengende 

beslutningsstøtte

Kap. 3.7

Forbedring og gjennomføringsevne Sterkere prioritering og reduksjon av tiltak Kap. 1

Muliggjøring av felles IKT-drift for kommuner og helseforetak (nye systemer med informasjonsdeling 

fordrer felles drift)

Kap. 8.7

Felles styring av IKT-prosjekter på tvers av nivå Kap. 1.1

Justeringer/endringer i finansieringsordninger. Dagens system mangler mekanismer for å håndtere 

endringer på tvers, og det kan moppstå motkrefter som vanskeliggjør innføring av IKT-støttede 

pasientforløp

Kap. 1

Tannlegeforeningen 

ELIN-t (den samlede tannhelsesektorens prosjekt for etablering av elektronisk samhandling) Kap. 3.6 + vedlegg

 Forbedring av meldingsutveksling gjennom tydeligere og bedre dokumentasjon av meldinger i en 

enklere meldingsstruktur.

Kap. 3.6 

Etablering av gode test- og godkjenningsordninger slik at alle aktører kan benytte åpne standarder til 

kommunikasjon uten at man behøver store prosjekter i forbindelse med implementering av 

eksisterende meldinger.

Kap. 8.8

Inkludering av tannhelsetjenesten, både offentlig og privat, i OSEAN eller lignende prosjekter med sikte 

på fullverdig automatisk oppsett av kommunikasjonsparter.

Kap. 8.7

Etablering av sky-tjeneste innenfor helsenettet, i første omgang for utveksling av røntgenbilder, foto og 

3D-modeller. Fortrinnsvis bør man se på XDS.b standarden.

Kap. 8.1

Sykepleierforbundet

EPJ-systemer og terminologi Utvikling av kravspesifikasjon for integrering av ICNP i EPJ og igangsette konkrete prosjekter med 

integrering av ICNP i EPJ-systemer

Kap. 6.3. Må vurderes i 

nasjonalt program for kodeverk, 

terminologi og klassifisering

Bedre kompetanse- og kunnskaputvikling Sikre sykepleierstudenter tilstrekkelig kompetanse om e-helse Kap. 7.4

Tilrettelegging for kompetanseutvikling - arbeidsgivere Kap. 7.4

Styrke forskning, utvikling, evaluering og bruk av ehelse i sykepleietjenesten Kap. 7.1

Telemedisin/telehelse Avlaring av roller og ansvar knyttet til drift og vedlikehold Kap. 1 og 3.8

Videreutvikling av myndighetskrav til standardisering og utvikling av teknologsike plattformer og 

infrastruktur som åpner for at fremtidens elektroniske pasientjournal skal være mer tjenesteorientert 

og gi bedre beslutnings- og prosesstøtte

Kap. 1 og 3.8

Bedre samhandling mellom mellom 

helsestasjoener, fødeinstitusjoner og fastleger 

gjennom videreutvikling av elektroniske 

meldinger

Videreføring av ELIN-h (dersom ovennevnte ikke lar seg gjennomføre bør Helsedir sørge for å utrede, 

utvikle og implementere alternative løsninger  f.eks. innenfor etablert teknologi (gjenbruk av epikriser, 

dialogmeldinger, etc) slik at el. Infoutveksling i føde-/barselforløp kan komme igang i rimelig tid

Kap. 3.6 Må prioriteres i NUIT

Forskrivning og oversikt over 

legemiddelopplysninger for pasienter i pleie- og 

omsorgsektoren

Utvikling av løsningsbeskrivelser, framdriftsplan og kostnads- og finansieringsplan. Utvikling og 

implementering av løsninger, samt involvering av aktuelle aktører

Kap. 3

Legeforeningen



Elektronisk overføring av EPJ ved bytte av fastlege Kap. 3.6 Må prioriteres i NUIT

Etablering av nasjonal kjernejournal må sikres økonomi og kapasitet slik at løsningen gis reelt innhold, 

slik at kjernejournalens nyttepotensiale kan tas ut

Kap. 3

Vurdere et system for nasjonal lagring av bilder (røntgen, annen dok) og beskrivelser av disse Kap. 3.5

Vurdere et system for nasjonal lagring og oppslagsmulighet for ulike prøvesvar, jf. punktet over Kap. 3.5

Vurdere om nasjonal kjernejournal bør omfatte en registerføring av alle epikriser, med leseadgang, jf. 

punktet over

kap. 3

Ønsket funksjonalitet i EPJ og andre IT-system (jf. deres prosjekt Bedre IT-verktøy for trygg 

pasientbehandling)

- tilgangskontroll/pålogging

- Arbeidsflaten

- Sikring mot tap av informasjon

- Henting (søk) og visning av opplysninger 

- Oversikt (over utført/planlagt behandling/utredning mv)

Delvis ivaretatt gjennom 

nasjonale tiltak i kap. 3 og 8

Klinisk informatikk bør etableres som forsknings- og undervisningsområde ved alle de medisinske 

fakulteter

Kap. 7.4.  

KS

Én innbygger – én journal * Det er behov for bedre og mer strategisk og målrettet bruk at teknologi i helse og omsorgstjenestene 

og det forventes at kommunesektoren gis en sentral rolle i styringen av utredningen (fase 2) og 

prosessene som iverksettes på bakgrunn av denne. 

* Kommunesektoren skal involveres i styring, forvaltning og utvikling av arkitektur, standarder og 

felleskomponenter.

Kap. 1

Nye digitale tjenester for pasienter og brukere * Det må etableres et samarbeid med kommunesektoren, gjennom KommIT, om hvordan kommunale 

nettsider kan tilrettelegges på en slik måte at tjenester som gjøres tilgjengelig på helsenorge.no også 

kan presenteres på kommunale portaler.

*Det må iverksettes en utredning om hvordan kommunale helse- og omsorgstjenester kan 

tilgjengeliggjøres på helsenorge.no.

Kap. 2

Sterkere nasjonal styring og koordinering – 

herunder finansiering

* Kommunesektoren skal ha en sentral rolle i styringen av nasjonale satsinger.

* Kommunesektoren involveres så tidlig som mulig i arbeidet med etablering og definisjon av digitale 

satsinger.

* Kommunesektorens engasjement og ressursbehov avklares før prosjektet er i gang.

Kap. 1

Iverksatte tiltak Prioriterte tiltak i NUIT etterleves av alle involverte aktører. Kap. 1

Standardisering og sertifisering Det er viktig at kommunesektoren, gjennom KommIT involveres i styring og utvikling av meldinger, 

standarder og sertifiseringstiltak.

Kap. 6

Elin-H Elektronisk meldingsutveksling med helsestasjons- og tannhelsetjeneste. Kap. 3.6. Må priorieres i NUIT

Elin-H Elektronisk meldingsutveksling med helsestasjons- og skolehelsetjenesten Kap. 3.6. Må priorieres i NUIT

Fastlegeregister Elektronisk tilgang til fastlegeregister ved elektronisk kommunikasjon Kap. 8.2

IHR til kommunehelsetjenesten Interaktiv henvisning og rekvisisjon Kap. 3.5

Kløkt KLØKT – Kvalitet på legemiddelhåndtering økes i kommune- og tannhelsetjenesten Kap. 3.2

Velferdsteknologi Nasjonale standarder innen velferdsteknologi Kap. 2.4

Hjelpemidler Bedre samhandling om hjelpemidler. For kommunene er det viktig at kommunens og NAVs systemer 

kan "snakke sammen" slik at kommunens ansatte slipper dobbelt-registrering av opplysninger som 

burde kunne overføres elektronisk 

Kap. 3.6. Må priorieres i NUIT

NHN

Neste generasjon kjernenett Kap. 8.5

Testsenter etablert som en tjeneste i NHN 1.1.2014. Videreutvikling iht krav fra HOD Kap. 8.8

Brukerstøtte/Helse CSIRT Kap. 8.7

Utveksling og deling av pasientopplysninger Kap. 3.6

Statens legemiddelverk

Elektronisk bivirkningsrapportering Kap. 4.3

Ny bivirkningsdatabase Kap. 4.3

Nasjonal legemiddeljournal Kap. 3.1


