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Et enklere helse-Norge 



Bakgrunn 

Helsesektoren består av 17.000 aktører fordelt 

på fire regionale helseforetak og 428 kommuner  

• Informasjonen følger ikke automatisk pasienten 

• Behov for bedre informasjonsflyt mellom 

aktører og systemer 

• Behov for bedre kontroll med 

ansvarsoverføring 

• Det trengs felles innsats og sterkere nasjonal 

styring 

 



Hovedmål 

• Digitalisere for å øke kvaliteten og 

pasientsikkerheten 

• Forbedre og forenkle helsehverdagen, 

for alle. 



Forventninger til Direktoratets rolle i innovasjon og 

næringsutvikling 

Hovedmål og prioriteringer for 2016 : 
• Direktoratet for e-helse skal bidra til at den nasjonale utviklingen av e-

helse danner grunnlag for nyskaping, bedre tjenester og næringsutvikling, 
jf. forsknings og innovasjonsstrategien HelseOmsorg 21 og tilhørende 
handlingsplan.  
 
 

HOVEDMÅL 4: Bedre gjennomføringsevne og nasjonal styring av e-helse : 
• Sterkere nasjonal styring med felles mål og koordinert gjennomføring skal 

bidra til en forutsigbar utvikling av e-helse for både helse- og 
omsorgstjenesten og leverandørene.   

Statsbudsjettet 2016 - Kap. 701 Direktoratet for e-helse - tildelingsbrev: 



EPJ-løftet 
Program for EPJ-utvikling for fastleger og 

avtalespesialister   

 

KONKRETE TILTAK 
SYNLIGE RESULTATER 



EPJ-løftet: Et samarbeidsprosjekt  



Fullført eller påbegynt innføring av EPJ 



EPJ-løftet: Et brukerdrevet prosjekt  



• Skape pasientens helsetjeneste og ivaretar pasientsikkerhet 

• Sikrer kvalitet i pasientbehandlingen 

•Understøtter samhandling og informasjonsformidling mellom 
aktører i sektoren 

•Understøtter mer effektiv ressursbruk 

 

 

Ny og nyttig funksjonalitet som blir nyttiggjort, NÅ  

Effektmål  



14 Delprosjekter 



EPJ-løftet 
Program for EPJ-utvikling for fastleger og 

avtalespesialister   

 

KONKRETE TILTAK 
SYNLIGE RESULTATER 

Samhandling og standardisering 



A. Digital dialog fastlege 



B. Elektronisk overføring av EPJ 

Om lag 7,1% av befolkningen byttet fastlege i 2015. Hvis legen sparer 5 

minutter ved hvert bytte, tilsvarer dette årlige besparelser på NOK 33,8 mill. 

med en timesats på kr 1 114,- .  



D. Meldingsovervåking 



J. Overvåkingsverktøy for rekvirerte prøver  



C. Norsk Laboratorie Kodeverk 



Prosess- og beslutningsstøtte 



Faste medisiner  (ikke vitaminer, varer og vaksiner) 

+ 

Psykofarmaka ved behov (antipsykotika, TCA, opioider, benzo) 

F. Legemiddelhåndtering– 4 legemidler eller fler 



H. Ajourhold av legemidler i bruk 



2a. Integrert sjekkliste for legemiddelgjennomgang 



2a. Integrert sjekkliste for legemiddelgjennomgang 



2a. Antibiotika støtte 



2a. Antibiotika støtte 



Innbyggere 

• Pasientens helsetjeneste 

• Bedre kvalitet i tjenesten 

• Bedre tilgang til tjenester 

25 

Helsepersonell  

• Effektiv ressursbruk 

• Styrket bestillerrolle 

• Tydelig stemme i e-helse utviklingen 

• Får mulighet til å yte bedre tjenester 

Leverandører  

• Økt kapasitet og fokus 

• Konkurranseeffekt 

• Utvikler produktene sine for å møte 

prioriterte behov 

 

 

 

Myndigheter  

• Økt gjennomføringsevne på 

nasjonale tiltak 

• Tiltak samordnes og koordineres 

• Spisskompetanse utnyttes 

• Modell for gjenbruk(?) 

Noen effekter for: 



 

Spørsmål ? 

Følg EPJ-løftetpå: 

 

 ehelse.no 


