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En rekke meldinger og rapporter har definert ambisjonsnivået for e-helse og 
elektronisk samhandling 

2011 2012 2013 2008 2009 2010 
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Meld. St. 9 definerer tre mål for IT-utviklingen i helse- og omsorgstjenesten 

Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til 
pasient- og brukeropplysninger 

Innbyggerne skal ha tilgang på enkle og  
sikre digitale tjenester 

Data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, 
helseovervåking, styring og forskning 
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Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å utrede 
hvordan regjeringens ambisjoner i Meld. St. 9 (2012-2013) kan realiseres 

Mandat for utredning av "én innbygger – én journal" 

•Omfatte hele helse- og omsorgssektoren 
 
• Vurdere løsningsalternativer bredt 

 
• Vurdere risiko, styringsmessige utfordringer og organisatoriske konsekvenser for hvert 

løsningsalternativ 
 
• Tett samarbeid med sektoren 

 
• Ta høyde for at forstudien kan bli vurdert iht. statens ordning for kvalitetssikring av 

store investeringsprosjekter (KS-ordningen) 
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IKT-infrastruktur og felleskomponenter Overordnede helsepolitiske mål 
Pasientsikkerhet – Kvalitet – Tilgjengelighet – Brukerorientert – Samhandling - Effektivitet 

Helhetlig og koordinert IKT-utvikling 

 
 
 
 
 
 
 

Helsepersonell skal ha enkel og sikker 
tilgang til pasient- og 
brukeropplysninger 

Innbyggerne skal ha tilgang på enkle og 
sikre digitale tjenester 

Data skal være tilgjengelig for 
kvalitetsforbedring, helseovervåking,  

styring og forskning 

 
Lokale og regionale e-helsetiltak 

 

Nasjonal handlingsplan for e-helse  
(2014-2016) 

 
 «Én innbygger – én journal» 

 

 
Utredning «Én innbygger – én journal» 

 



Utredningens hovedaktiviteter og tilleggsoppdrag 

Strategi og  
mulighetsstudie 

Behovsanalyse 

Referanser/erfaring 

Vurdere pasientenes,  
brukernes, sektorens og 
samfunnets behov 

Vurdere internasjonal og 
nasjonal erfaring 

Utarbeide strategi, mål og  
krav, samt identifisere 
konseptalternativer 

RHF IKT - komparativ analyse 

Sammenstilt IKT  
utfordringsbilde 

Leverandøranalyse 

HOD tilleggsoppdrag 

Komparativ analyse av de 
regionale helseforetakene  
på  IKT-området 

Sammenstilt oversikt over  
utfordringsbildet på IKT i  
helse- og omsorgssektoren 

Analyse av relevante EPJ-
systemer og leverandører 

Alternativanalyse 
Evaluering av konsept- 
alternativer, inkl. samfunns-
økonomisk analyse 

Styrket gjennomføringsevne 
for IKT-utvikling  

Utredning av styrket 
gjennomføringsevne for IKT-
utvikling i helse- og 
omsorgstjenesten 

Utredningens hovedaktiviteter 
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Overordnet tidslinje 

5.- 6.11 1.6 12.1 

• Strategi, mål og krav – behandle  
foreløpig innstilling 

• Mulighetsstudie – behandle  
foreløpige mulighetsdimensjoner og  
konseptalternativer 

• Mål og krav – tilslutning 
• Mulighetsstudie – tilslutning til  

nedvalg av konseptalternativer 

• Alternativanalyse – behandle  
foreløpig vurdering 

• Alternativanalyse – behandle  
forstudiens foreløpige innstilling 

Strategi og Mulighetsstudie Alternativanalyse 

27.-28.8 18.-19.3 
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20.-21.11 

Behovsanalyse 

• Behovsanalyse – tilslutning 

• Alternativanalyse –  
behandle forstudiens  
innstilling 



 Behov og krav 

9 



Behovsanalyse 

Interessentgruppebaserte behov 
Interessenters og aktørers opplevde behov. 

Etterspørselsorienterte behov 
Behov som følge av misforhold mellom tilbudt kapasitet/ytelse og  
etterspørsel. 

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

Nåsituasjon 
Beskrivelse av dagens situasjon og utfordringer. 

Prosjektutløsende behov 
Samfunnsbehovet som utløser planlegging av tiltaket til et bestemt  
tidspunkt. 
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Øvrige krav 

Kravkategorier 
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Absolutte krav Krav som representerer et minimumsnivå for tiltaket. 

Minimumsnivå 
for tiltaket 

Ønskelige, men ikke absolutte krav. 

Normative krav 

IKT-krav 



Absolutte krav  

12 

# 

1 
Tiltaket skal gi innbyggere og helsepersonell med tjenstlig behov, en samlet tilgang til oppdaterte og 
nødvendige helseopplysninger, uavhengig av hvor innbyggeren har fått helsehjelp tidligere. 

2 
Tiltaket skal legge til rette for at planer for den enkelte pasient kan opprettes, deles og følges opp på tvers 
av helse- og omsorgstjenesten. Det skal tydelig fremgå hvilken aktør som til enhver tid har ansvaret for 
gjennomføring av aktuelle oppgaver. 

3 
Tiltaket skal sikre at tjenester er enhetlig definert på tvers av virksomheter og at helsepersonell og 
innbyggere får en samlet oversikt over kvalitet og ledig kapasitet for gjennomføring av aktuelle tjenester. 

4 
Tiltaket skal legge til rette for at helsepersonell får tilgang til kunnskaps- og beslutningsstøtte i tråd med 
gitte prioriteringer og definert beste praksis. 

5 
Tiltaket skal legge til rette for tilgjengeliggjøring av data til kvalitetsforbedring, ledelse og analyse, 
helseanalyse, forskning og beredskap. 

6 
Tiltaket skal ta høyde for strukturelle endringer. Som et minimum må tiltaket ta høyde for ivaretakelse av 
brukervalg, samt endringer i virksomhetsstrukturer og oppgavefordeling. 



Normative krav 
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# 

7 
Tiltaket skal ivareta innbyggeres personvern, herunder rettigheter knyttet til informasjon, innsyn, retting, 
sletting og sperring av opplysninger, samt samtykke og reservasjon.   

8 
Tiltaket skal ivareta krav til informasjonssikkerhet og beskytte helseopplysningene på en tilfredsstillende 
måte med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Det skal etableres løsning for koordinert 
tilgangsstyring og kontroll. 

IKT-krav 
# 

14 
Tiltakets IKT-løsninger skal være robuste med hensyn til tilgjengelighet, skalerbarhet, kapasitet, 
ytelse/responstid og sikkerhet. 

12 Tiltakets IKT-løsninger skal være brukervennlige og kunne tilpasses ulike brukergruppers behov. 



 Mulighetsstudie og konseptalternativer 
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Sammenhengen mellom mulighetsdimensjoner og konseptalternativer 
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IKT 
utfordrings-

bilde 

Behovs-
analysen 

Mål og krav 

Konsept K.1 Konsept K.2 

Dimensjon A 

Dimensjon B 

Dimensjon C 

Dimensjon D 

Dimensjon E 

Dimensjon A 

Dimensjon B 

Dimensjon C 

Dimensjon D 

Dimensjon E 

• Null-pluss 

• 3-4 konsepter 
fra mulighets-
studien 

Mulighetsstudien 
Alternativ-
analysen 



Valg av mulighetsdimensjoner 
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Samhandlingsmodeller 
(tjenestegrupper som er 
inkludert i tiltaket) 

Funksjonalitet for 
helsepersonell 
. 

Konsolidering av informasjon 
og IKT-løsninger 

Funksjonalitet for innbygger 

 

Informasjonstilgang til 
sekundærbruk  
 

.  

A B C D E 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://isarta.com/infos/?p%3D7850&ei=Y0TjVMWqDoO8ygOTzoLIDg&bvm=bv.85970519,d.bGQ&psig=AFQjCNH8_V1Rvb1cFMiZ29YPoO1kozuAnw&ust=1424266706662734


Overordnet presentasjon av konsepter 
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C. Konsolidering av informasjon og IKT-
løsninger 

A. Samhandlingsmodeller 
(tjenestegrupper som er inkludert i 
tiltaket) 

B. Funksjonalitet for helsepersonell 

D. Funksjonalitet for innbyggertjenester) 

E. Informasjonstilgang til sekundærbruk 

Inkludert  
helseaktører 
internasjonalt 

 

 

 

Kommunal helse- og 
omsorgs-tjeneste 

 

 

 

Allmennlege- og 
spesialist-helsetjeneste 

 

Kommunal helse- og 
omsorgs-tjeneste og 
spesialisthelse-tjeneste 

Alle aktører i helse- og 
omsorgs-tjenesten 

 

 

 

 Ingen felles krav til 
funksjonelt 
ambisjonsnivå 

 

 

Felles krav til 
dokumentasjons-praksis 
og administrasjon 

Felles krav til 
dokumentasjons-
praksis, administrasjon 
og prosesstøtte 

Som (3) + felles krav til 
kunnskapsstøtte og 
variasjon i 
brukergrensesnitt 

 

 

 

 

Som (4) + felles krav 
til beslutnings-
støtte 

 

 

 

 

 

Virksomhets-
sentrisk 
konsolidering og 
ansvar 

Regionalt/lokalt  
konsolidert ansvar for 
informasjon og  
IKT-løsninger 

Sentralisert 
informasjons- og IKT-
forvaltning 

Utvalgte tjenester og 
tilgang til egne 
helseoppl. 

 

Enklere hverdag Medvirkning og 
brukervalg 

 

Egenbehandling og 
forebygging 

 

 

 

 

Helhetlig digital 
helsehjelp 

 

 

 

 

 
Innrapportering 

 

 

Automatisk tilgjengelig- 
gjøring/innrapportering  
av data basert på felles 
info.struktur 

Løpende 
tilgjengeliggjøre 
styringsinfo og kvalitets-
indikatorer  

Løpende helseanalyse 
på sammenstilte 
datasett 

 

 

 

Avanserte 
funksjoner for 
forskning 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 

Under arbeid 



Konseptene skal uttrykke distinkte målbilder for «Én innbygger – én journal» 

Nå 

Virksomhetssentriske  
konsepter 

Regionalt/lokalt konsolidert ansvar 
for informasjon- og tjenestetopologi 

Konsepter sentrert  
rundt innbygger 

Null-pluss 

K1. Hver virksomhet implementerer felles krav til dokumentasjonspraksis, 
pasient-, tjeneste- og ressursadministrasjon og prosesstøtte 

0+ 

1 

K2. Regionale løsninger for allmennlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten 2 

3 K3. Regionale løsninger for helse- og omsorgssektoren (med prosesstøtte) 

K5. En felles nasjonal løsning for kommunale helse- og omsorgstjenester 5 

6 K6. En felles nasjonal løsning for allmennlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten 

10 

K7. En felles nasjonal løsning for helse- og omsorgstjenesten (uten 
avtalespesialister og private sykehus) 

K9. En felles nasjonal løsning for kommunale helse- og omsorgstjenester og Regionale løsninger for 
spesialisthelsetjenesten  
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4 
K4. Regionale løsninger for helse- og omsorgssektoren (med prosess-, kunnskaps- 
og beslutningsstøtte) 

8 

K8. En felles nasjonal løsning for hele helse- og omsorgstjenesten  

9 

K10. En felles nasjonal løsning for kommunale helse- og omsorgstjenester og En felles nasjonal løsning for spesialisthelsetjenesten  

7 

22.04.2015 

Under arbeid 

= valgte    
   konseptalternativer for    
   videre analyse 



Overordnet tidslinje 

5.- 6.11 1.6 12.1 

• Strategi, mål og krav – behandle  
foreløpig innstilling 

• Mulighetsstudie – behandle  
foreløpige mulighetsdimensjoner og  
konseptalternativer 

• Mål og krav – tilslutning 
• Mulighetsstudie – tilslutning til  

nedvalg av konseptalternativer 

• Alternativanalyse – behandle  
foreløpig vurdering 

• Alternativanalyse – behandle  
forstudiens foreløpige innstilling 

Strategi og Mulighetsstudie Alternativanalyse 

27.-28.8 18.-19.3 
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20.-21.11 

Behovsanalyse 

• Behovsanalyse – tilslutning 

• Alternativanalyse –  
behandle forstudiens  
innstilling 
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Takk for oppmerksomheten! 


