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Direktoratet for e-helse sine to roller 

Myndighet Nasjonale løsninger 

Sørge for nasjonal styring og 

koordinering 

Få på plass og forvalte digitale løsninger 

som forbedrer og forenkler 
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Myndighetsrollen  

«Følge med» 
rolle 

Informasjons
-sikkerhet 

Juridisk 

Tverr-
sektorielt 

• Lovutvikling og - fortolkning 
• Juridiske utredninger 

• Norm for informasjonssikkerhet 
• Pådriver og kompetansespreder 

informasjonssikkerhet og personvern 
 • Skate 

• Modernisert folkeregister 
• Kommunereformen 
 

• Følge med på e-helse utviklingen nasjonalt 
og internasjonalt 

• Statistikk, analyse og KPI’er(e-helse monitor) 
• Kunnskapsspredning 
• Internasjonalt samarbeid  

 
 

Standard- 
isering 

Koordinering 
Styring 

• Nasjonal styringsmodell 
• Nasjonal e-helse 

strategi/Handlingsplan 
• Porteføljestyring 
 

• Helsefaglige kodeverk 
• Standardisering 
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Nasjonal styringsmodell for e-helse 

Nasjonalt  

e-helsestyre 

(NEHS) 

Prioriteringsutvalg 

(NUIT) 

Fagutvalg 

(NUFA)  

Direktoratet for  

e-helse 

Helse- og 

omsorgs-

departementet 

• Gir sin tilslutning til nasjonal e-helsestrategi og nasjonal e-

helseportefølje 

• Beslutter omfang av nasjonale løsninger og utpeker ledere for 

produktstyrene 

• Strategisk rådgivende vedrørende veivalg i nasjonal e-helsestrategi, 

nasjonale løsninger og utvalgte nasjonale prosjekter 

• Innstiller årlig prioritering av nasjonal e-helseportefølje og tiltak for å 

håndtere avvik i nasjonal e-helseportefølje 

• Faglig rådgivende vedrørende nasjonal e-helsestrategi, nasjonal e-

helseportefølje, nasjonale løsninger og utvalgte nasjonale prosjekter 

Saksunderlag og referat fra møtene i de nasjonale foraene er tilgjengelig på ehelse.no/nasjonal-portefolje/nasjonale-utvalg 

https://ehelse.no/nasjonal-portefolje/nasjonale-utvalg
https://ehelse.no/nasjonal-portefolje/nasjonale-utvalg
https://ehelse.no/nasjonal-portefolje/nasjonale-utvalg
https://ehelse.no/nasjonal-portefolje/nasjonale-utvalg
https://ehelse.no/nasjonal-portefolje/nasjonale-utvalg
https://ehelse.no/nasjonal-portefolje/nasjonale-utvalg
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De nasjonale fora skal involveres i tre prosesser 



8 

Omfang av nasjonal e-helseportefølje for 2016 er omtrent 750 MNOK 

 

Nasjonal e-helseportefølje 2016 er 

i størrelsesorden 750 MNOK, og 

>90% er prioritet 1 og 2 

Finansiering per aktør (MNOK, 2016) 

Finansiering av porteføljen er i 

hovedsak fra E-helse, 

Helsedirektoratet og RHFene 
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Helsedirektoratet

Dir. for e-helse

■ Prosjekter av stor strategisk 
betydning på nasjonalt nivå bør 
inkluderes i nasjonal e-
helseportefølje 

■ Kriterier kan være størrelse på 
investeringen, påvirkning på 
nasjonal strategi og avhengighet 
til andre aktører og/eller til andre 
prosjekter i porteføljen 

■ Nasjonalt e-helsestyre bør i 2016 
vurdere og beslutte å inkludere 
flere prosjekter i nasjonal e-
helseportefølje 

Omfang av nasjonal e-

helseportefølje bør øke i 2016 

Omfang per prioriteringskategori (MNOK, 2016) 
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Én innbygger – én journal 



10 

Overordnet retning er satt: «Én innbygger – én journal» 

Innstilling sendt Helse- og 

omsorgsdepartementet: 

 

 en felles, nasjonal løsning for helse- og 

omsorgstjenesten bør være målbilde og 

utviklingsretning 

 startpunkt i kommunehelsetjenesten men med 

deltagelse fra RHFene 

 forutsetter nasjonal styring. 

Helsepersonell skal ha 

enkel og sikker tilgang 

til helseopplysninger 

Innbyggerne skal ha 

tilgang på enkle og 

sikre digitale tjenester 

Data skal være 

tilgjengelig for 

kvalitetsforbedring, 

helseovervåking, 

styring og forskning 

Status pr. nå: 

 målbilde og utviklingsretning virker fornuftig 

 startpunktet bør gi en tidligere utprøving av målbilde, 

kan Helseplattformen i Midt-Norge være startsted ? 
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Utredningen beskriver en felles kjerneløsning med seks prioriterte krav 

Kjernesystem 

Klinisk dokumentasjon 

og prosess 

Pasient-/bruker- 

administrasjon 

Laboratorie 

Helsepersonells 

arbeidsverktøy 

Radiologi 

Innbyggere 
Analyselager/datavarehus 

Virksomhetsstyring/  

økonomistyring 

Logistikk og 

ressursstyring 

mHelse  

# KRAV 

1 
Samlet tilgang til oppdaterte og nødvendige 

helseopplysninger 

2 
Planer for den enkelte pasient kan opprettes, deles og 

følges opp på tvers av helse- og omsorgstjenesten 

3 
Tjenester er enhetlig definert på tvers av virksomheter, 

samlet oversikt over kvalitet og ledig kapasitet 

4 Kunnskaps- og beslutningsstøtte 

5 

Tiltaket skal legge til rette for tilgjengeliggjøring av data til 

kvalitetsforbedring, ledelse og analyse, helseanalyse, 

forskning og beredskap 

6 
Ta høyde for strukturelle endringer 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=jUPx26pwy8UcLM&tbnid=60Sg6blU_N0PJM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.123rf.com/clipart-vector/old_age.html&ei=ULNxU-XDBMmHyQO924DwBQ&bvm=bv.66330100,d.bGQ&psig=AFQjCNHdt3E8dZ1bxN8rl3oHp6GYfI4haw&ust=1400046771604283
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=oBGo0c3-hmBCXM&tbnid=1L0WJvb-YvFXlM:&ved=0CAUQjRw&url=http://specialneedsspecialparents.blogspot.com/&ei=frRxU6PYFOmmyAOd3YGYCw&bvm=bv.66330100,d.bGQ&psig=AFQjCNGeIrX_7DWQT2ZzSD5hRiUp5EpuDQ&ust=1400047061582161
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMmRq4WClMYCFYMTLAodgE0G8A&url=http://www.iconarchive.com/show/vista-hardware-devices-icons-by-icons-land/Home-Server-icon.html&ei=2ft_VYnBG4OnsAGAm5mADw&bvm=bv.96041959,d.bGg&psig=AFQjCNGDbn_22KoQLfOEeuaSr_6jEqZY4w&ust=1434537298983648
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMmRq4WClMYCFYMTLAodgE0G8A&url=http://www.iconarchive.com/show/vista-hardware-devices-icons-by-icons-land/Home-Server-icon.html&ei=2ft_VYnBG4OnsAGAm5mADw&bvm=bv.96041959,d.bGg&psig=AFQjCNGDbn_22KoQLfOEeuaSr_6jEqZY4w&ust=1434537298983648
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMmRq4WClMYCFYMTLAodgE0G8A&url=http://www.iconarchive.com/show/vista-hardware-devices-icons-by-icons-land/Home-Server-icon.html&ei=2ft_VYnBG4OnsAGAm5mADw&bvm=bv.96041959,d.bGg&psig=AFQjCNGDbn_22KoQLfOEeuaSr_6jEqZY4w&ust=1434537298983648
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCN3A9PqDlMYCFUVdLAodIY8GNg&url=https://www.keyscriptsllc.com/our-services/&ei=3P1_Vd3iG8W6sQGhnpqwAw&bvm=bv.96041959,d.bGg&psig=AFQjCNH52QDk6qwe7QYcuhoBUtWMSZkQ2g&ust=1434537754667639


Nasjonal e-helse strategi og 

handlingsplan 2017-2020 



E-helsestrategien skal vurdere effektområder, innsatsområder og 
komponenter/virkemidler 

13 

Koordinerte, helhetlige og 

sammenhengende forløp 

Kunnskapsbasert ytelse av helse- 

og omsorgstjenester 

Effektområder/målområder for  

tiltak innen e-helse 
(foreløpig) 

Innbyggerens medvirkning , 

mestring og selvbestemmelse 

Kunnskapsbasert styring, 

oppfølgning og utvikling av helse- 

og omsorgstjenesten 

Fornying, forbedring, forenkling 

E-helse 

innsatsområder 
(eksempler) 

Pasientforløp 

Legemiddelområdet 

Registerfeltet 

Digitale innbyggertjenester 

Velferdsteknologi 

Infrastruktur 

Personvern 

Styring  

Finansiering 

Tjenester og applikasjoner 

Standarder og  

interoperabilitet 

Infrastruktur 

Regelverk og 

retningslinjer 

Organi-

sasjon 

E-helse 

komponenter/virkemidler 
(modell under arbeid) 

(Tilpasning av WHO modell) 



I Fase 2 (april-mai) organiseres arbeidet i tre spor 

E-helsestrategi og handlingsplan 2017 - 2020 - introduksjon 14 

Effektområder/målområder for  

e-helsetiltak 

A 

Top-down: Vurdere 

strategisk kontekst og 

innsatsområder 

+ = 

E-helse innsatsområder 

B 
Bottom-up:  

Vurdere 

mulighetsrommet for 

eksisterende tjenester 

og applikasjoner, 

infrastruktur, standarder 

og interoperabilitet 

C 

Vurdere 

mulighetsrommet for 

styring, organisering og 

finansiering 

• Hvilke helsepolitiske effektområder bør e-helsestrategien understøtte på lang sikt? 

• Hvordan kan innbyggerorientering sikre raskere realisering av de helsepolitiske målene? 

• Hvordan kan den samlede utviklingsretningen deles opp i håndterbare faser for realisering av 

målbilde (2030)? 

• Hva bør styre e-helseutviklingen i 2017-2020? 

• Hvilke prioriteringskriterier bør gjelde for valg av tiltak i perioden? 

• Hvilken tilstand (mål) bør det være for e-helse i 2020? 

• Hvilke funksjonelle planer /målbilder eksisterer for hver komponent?  Hvilke budsjetter forutsetter 

disse planene? 

• Hvordan understøtter disse planene de overordnede helsepolitiske målsetningene?  

• Hva er dagens utbredelse av de nasjonale e-helseløsningene? Hvis det ikke er fullutbredelse, når er 

det planlagt full utbredelse og hvilke budsjettmessige forutsetninger ligger for disse planene? 

• Hva er mulighetene og utfordringene knyttet til å introdusere nye e-helsetjenester ? 

• Hvordan kan eksisterende styringsmodell og prosesser videreutvikles for å realisere ønsket 

utviklingsretning? 

• Hvordan bør Direktoratet for e-helse utvikle sin myndighetsrolle? 

• Hvordan bør en nasjonal leverandørfunksjon styres og organiseres? 

• Hvordan sikre en forutsigbar finansiering av nasjonale prosjekter og fellesløsninger? 

• Hva skal være sektorens rolle og hvordan kan markedet brukes for å øke  innovasjon og 

gjennomføringsevne? 

Eksempler på sentrale spørsmål 



Strategisk kontekst og prioritering av innsatsområder 
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E-helse effektområder 
 Basert på gjennomgang av stortingsmeldinger og NOUer er følgende effektområder identifisert 

Sentrale helsepolitiske mål om å skape pasientens 

helsetjeneste vil ikke kunne realiseres uten utvikling av e-

helseporteføljen. Den langsiktige e-helsestrategien vil 

understøtte følgende effektområder: 

• Innbyggers medvirkning, egenmestring og selvbestemmelse. 

• Digitale tjenester skal bidra til å gjøre kontakten mellom innbyggerne og helse- 

og omsorgstjenesten enklere slik at innbyggeren opplever tjenesten som 

tilgjengelig og helhetlig. Pasienter og brukere skal kunne delta i utformingen av 

eget helse- og omsorgstilbud gjennom tilgang til informasjon om egen helse og 

mulighet for digital dialog med helse- og omsorgstjenesten. 

• Velferdsteknologi og mobil helseteknologi skal utnyttes for å gi innbyggerne 

bedre muligheter til å mestre egen hverdag. Teknologien skal også utnyttes for 

å kunne behandle og følge opp personer med kroniske sykdommer. 

• Helsepersonells oppgaveløsning 

• Digitale tjenester skal gi helsepersonell rask og enkel tilgang til nødvendig 

pasientinformasjon  og prosesstøtte slik at spesialisthelsetjenesten og den 

kommunale helse- og omsorgstjenesten arbeider sammen og med innbygger 

på en måte som styrker tjenestetilbudet, bedrer koordineringen og sikrer 

kompetanseoverføring mellom nivåene 

• Kunnskapsbasert ytelse av helse- og omsorgstjenester 

• Digitale tjenester skal  sikre at helsepersonell får rask og enkel tilgang til 

medisinsk beste praksis gjennom at retningslinjer og beslutningsstøtte blir 

integrert i helsepersonells arbeidsverktøy. 

• Faktabasert planlegging, styring, læring og kvalitetsforbedring 

• Digitale tjenester for å understøtte innsikt og faktabaserte beslutninger 

innenfor planlegging, ledelse, drift, måling, læring og kvalitetsforbedring 

• Fornying, forenkling og forbedring  

• E-helse skal organiseres, styres og finansieres slik at det understøtter 

fremtidig endring i oppgavefordeling mellom ulike aktører og endret 

organisering av tjenestene. 

 

Pasientens 

helsetjeneste 

Helsepersonells 

oppgaveløsning 

Faktabasert 

planlegging, 

styring, læring 

og 

kvalitetsforbedri

ng 

Innbyggerens 

involvering, 

mestring og 

selvbestemmelse  

Kunnskapsbasert 

ytelse av helse- og 

omsorgstjenester 

UNDER ARBEID 
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Identifisering av brukergrupper for verdivurdering av e-helse tiltak 

Strategisk kontekst og prioritering av innsatsområder 16 

Kilde: Samordnad vård och omsorg: En analys av samordningsutmaningar i ett fragmenterat vård- 

och omsorgssystem, PM 2016:1 

Kompleksitet i 

samordningen av 

individets helse og 

omsorg 

Individets forutsetninger til å 

være delaktig i samordningen 

av sin helse og omsorg 

Høg 

kompleksitet 

Lav 

kompleksitet 

Gode 

forutsetninger 
Små 

forutsetninger 

1 4 

3 
5 

Gruppe 1 
Personer med sammensatte behov og små muligheter til å være involvert i koordinering av sine  helsetjenester: 

Eksempler Gruppe 1: 

• De mest syke eldre 

• Personer med alvorlig psykisk- og somatisk komorbiditet 

• Folk som er i en sen palliativ fase 

Gruppe 2 
Nyinsjuknade individer som raskt krever insatser fra flera aktører og hvor det raske forløpet påvirker individets 

forutsetninger til å være delaktig i samordningen av sin helse og omsorg: 

Eksempler Gruppe 2: 

• Personer som nylig hatt slag 

• Eldre mennesker som har lidd et fall 

Gruppe 3 I hovedsak somatisk friske personer med små forutsetninger til å være involvert i koordineringen av sin helse og 

omsorg : 

Eksempler Gruppe 3: 

• Personer med kognitive eller nevropsykiatriske  lidelser 

• Barn med psykiske lidelser 

Gruppe 4 Personer med sammensatte behov , men med gode forutsetninger  til å være involvert i koordineringen av sin 

helse og omsorg : 

Eksempler Gruppe 4: 

• Individer med flere samtidige kroniske sykdommer, men god psykisk helse 

Gruppe 5 I hovedsak psykologisk og somatisk friske individer:  

Eksempler Gruppe 5: 

• Personer som er helt frisk 

• Personer som har en lettere kronisk sykdom 

• Personer med nedsatt psykisk velvære 

UNDER ARBEID 



Alternativ 3 

Alternativ 2 Alternativ 1 
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Hvilket fokus i utviklingen av e-helse vil skape størst verdi for de ulike brukergruppene ? 

E-helse tiltak som 

understøtter Helhetlige og 

koordinerte pasientforløp  

E-helse tiltak som understøtter innbyggers 

mestring, involvering og selvbestemmelse 

Høy verdi 

Lav verdi 

Lav verdi Høy verdi 

• Kontinuerlig 

oppfølgning/behandling på tvers 

av tjenestene 

• Behov for tjenester på 

kommunal helse- og 

omsorgsinstitusjon eller hjemme. 

 

Grp 1, 2 og 3: mest syke eldre, 

alvorlig psykisk- og somatisk 

komorbiditet, sen palliativ fase, 

kognitive eller nevropsykiatriske 

lidelser, barn med psykiske lidelser. 

 

 

• Hjemmeboende  

• Kontinuerlig 

oppfølgning/behandling på tvers 

av tjenestene 

• Stort potensial for å dra nytte av 

digitale tjenester for mestring og 

involvering. 

Grp 4 (2): flere samtidige kroniske 

sykdommer, men god psykisk helse. 

Utskrevet etter slag. 

 

• Hjemmeboende  

• Mindre behov for kontinuerlig 

oppfølgning/behandling  

• Stort potensial for å dra nytte av 

digitale tjenester for mestring og 

involvering. 

 

Grp 5: helt frisk, lettere kronisk 

sykdom, nedsatt psykisk velvære. 
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UNDER ARBEID 



Helsesystemer legger til rette for  at 

innbygger kan bruke digitale enheter for 

mestring og involvering 

Utvalgte hovedtrender – foreløpig kartlegging 

Helsesystemer som skal fremstå som 

helhetlige og koordinerte velger å anskaffe 

og implementere én EHR (Electronic 

Health Record) 

Helsesystemer integrerer klinisk- og 

administrativ data og investerer i 

avanserte datanalyse verktøy (Health 

Analytics) 

Helsesystemer tilbyr innbyggere digitale 

tjenester gjennom én kanal 

Fastlege 

Kommun

e 

Sykehus Apotek 

Andre 

Det sentrale spørsmålet er om vi i e-

helseutviklingen skal betrakte de 

offentlige finansierte aktørene i 

Norge som ett helsesystem? 
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Fastlege 

Kommune 
Sykehus 

Apotek 

Andre 

Sykehus 

Kommune 

Fastlege 

UNDER ARBEID 
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Den foreløpige e-helsestrategien vil: 

• Ta utgangspunkt i anbefalingene fra 

utredningen for Én innbygger – én journal 

• Beskrive tydelige målbilder for de fem 

effektområdene som er identifisert. Visjonen 

vil ha en tidshorisont frem mot 2030 

• Beskrive et overordnet veikart frem mot 

visjonen 

• Sette opp tydelige mål for veikartet frem mot 

2020 innenfor hvert effektområde. Dette vil 

gjøres ved at: 

• Vurdere ulike scenarier for e-helseutviklingen i 

2017-2020 

• Definere fokus for e-helsestrategien 2017-2020 

med utgangspunkt i vurdering av 

innbyggersegmenter og de scenarier som er 

utarbeidet 

 

 

Målsetninger for e-helsestrategien (2030) 

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. 

Samfunns-

mål for e-

helse 

Helsepersonells 

oppgaveløsning 

 

 

 

 

• av helsepersonell har ved 

tjenstlig behov tilgang til 

innbyggerens alle 

helseopplysninger uavhengig 

hvor innbyggeren har fått 

behandling tidligere gjennom  

et integrert arbeidsverktøy 

(sømløst og rolletilpasset) 

• av helsepersonell har ved 

tjenstlig behov tilgang til 

innbyggerens tverrfaglige 

plan og har mulighet til å 

gjøre nødvendige endringer 

på denne 

• av helsepersonell har ved 

tjenstlig behov tilgang til å 

etablere og endre koordinerte  

og helhetlige forløp basert på 

felles tjenestekalender og 

tjenestekatalog for hele 

helse- og omsorgssektoren 

Faktabasert planlegging, 

styring, læring og 

kvalitetsforbedring 

 

 

 

• <Forslag til mål skal 

utarbeides i sammen med 

registerfeltet i  

referansearkitekturprosjekte

t  i tett samarbeid med e-

helsestrategi prosjektet> 

• Mulige eksempler :  

• av helsepersonell har tilgang til 

analyser for å forbedre 

ressursutnyttelsen, kvaliteten 

på helsehjelpen og 

pasientsikkerheten 

• av ledere har tilgang til 

analyser for å forbedre 

ressursutnyttelsen, kvaliteten 

på helsehjelpen og 

pasientsikkerheten 

• av forskere har tilgang til 

koblede kliniske data og 

grunndata for analyse 

 

Innbyggerens involvering, 

mestring og selvbestemmelse 

 

 

 

• av innbyggerne har tilgang til 

sine helseopplysninger 

digitalt med mulighet til å 

bestemme over bruk av egne 

person-opplysninger 

inkludert muligheten til 

egenregistrering 

• av innbyggerne  har tilgang til 

digitale tjenester for å 

administrere sine valg knyttet 

til helse- og omsorgstjenester 

• av innbyggerne har tilgang til 

digitale tjenester for dialog og 

samhandling i forbindelse 

med helsehjelp 

• av innbyggerne har tilgang til 

kunnskapsstøtte , 

beslutningsstøtte og 

prosesstøtte som er tilpasset 

egen situasjon 

• av innbyggerne har tilgang til 

digitale tjenester som 

understøtter mestring  og 

involvering 

Kunnskapsbasert ytelse av 

helse- og omsorgstjenester 

 

 

 

• av helsepersonell har tilgang 

til beslutningsstøtte integrert 

i sitt arbeidsverktøy basert på 

et standardisert, oppdatert og 

nasjonalt felles regelsett 

• av helsepersonell har tilgang 

til kunnskapsstøtte integrert i 

sitt arbeidsverktøy basert på 

en felles katalog av 

oppdaterte retningslinjer 

• av helsepersonell har tilgang 

til analyser for å forbedre 

ressursutnyttelsen, kvaliteten 

på helsehjelpen og 

pasientsikkerheten 

Mål for 

effekt-

områder 

 

2030 

100 % 100 % 100 % 
100 % 
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Målbilde 2030: Innbyggers mestring, involvering og selvbestemmelse 
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Målbilde  

2030 

Tilgang til digitale tjenester for dialog og samhandling i 

forbindelse med helsehjelp 

• Tilgang til digitale tjenester som understøtter mestring  og 

involvering 

Fastlege 

Kommune 

Sykehus 

Apotek 

Andre 

Fastlege 

Kommune 

Sykehus 

Apotek 

Andre 

Mål: 

• 100 % av innbyggerne har tilbud om digitale tjenester for 

dialog og samhandling i forbindelse med helsehjelp 

• 100 % av innbyggerne har tilbud om digitale tjenester 

som understøtter mestring  og involvering 

• 100 % av innbyggerne har tilbud om kunnskapsstøtte , 

beslutningsstøtte og prosesstøtte digitalt som er tilpasset 

egen situasjon. 

 

Konseptuelt målbilde: 

• Det etableres en offentlig e-helse arkitektur der alle 

offentlige aktører (kommunale og statlige), og aktører 

som leverer løsninger og tjenester basert på avtale med 

det offentlige, skal kunne knytte seg til.  

• E-helse arkitekturen definerer standardiserte grensesnitt 

for informasjons- og tjenestetilgang mellom de tilknyttede 

enhetene. 

• Det etableres en effektiv leveransemodell for design, 

utvikling og tilgjengeliggjøring av løsninger og tjenester 

tilknyttet e-helse arkitekturen. 

Resepter og legemidler 

Avstandskonsultasjon 

Avstandsmålinger 

Avstandsoppfølgning 

Trygghetsteknologi 

(trygghetsalarm, tale, 

fallalarm, 

lokasjonsløsning, etc.) 

Spesialløsninger  

(e-lås, avanserte 

multimedialøsninger 

inkludert natt-tilsyn) 

UNDER ARBEID 
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I periode 2017-2020 er det en rekke 
hensyn som må håndteres: 

• I løpet av perioden vil det stilles krav til en 
dreining av den nasjonale 
ressursinnsatsen for å drive anskaffelse, 
etablering og implementering av Én 
journal 

• Det vil stilles høyere krav til å utnytte den 
totale ressursinnsatsen mer optimalt 

 

Figuren illustrerer at totale 
kapasiteten (ressurser og økonomi) 
må fordeles på i hovedsak tre spor: 

A. Løpende drift, vedlikehold og 
fornying av eksisterende 
produkter/plattformer 

B. Investeringer i infrastruktur 

C. Investeringer i prioriterte E-
helsetiltak 

 

Sammensetningen av spor C er 
avhengig av den totale tilgjengelige 
kapasiteten 
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Vurdere ulike scenarier for e-helseutviklingen i 2017-2020 

Tilgjengelig 

kapasitet for e-

helseutvikling 

Løpende drift, 

vedlikehold og 

forvaltning av 

eksisterende 

plattformer og 

løsninger 

? 

ILLUSTRATIV 

? 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Investering i 

infrastruktur 

Sluttføre påbegynt 

utvikling og 

gevinstrealisering 

Fokus på 

innbyggergruppe 

1,2,3 

Fokus på 

innbyggergruppe 

4,5 

Tilrettelegge 

nasjonalt for Én 

journal 

Anskaffelse og 

gjennomføring Én 

journal (P1) 

E-helsestrategi og handlingsplan 2017-2020 

UNDER ARBEID 



Scenario: Sluttføre påbegynt utvikling og gevinstrealisering 
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Innsatsområder 

Digitale tjenester for selvbestemmelse 
• Øke antall aktører som tilbyr digitale 

tjenester gjennom helsenorge.no 

• Øke funksjonell dekning, inkl personvern 

• Øke andel innbyggere som aktivt bruker 

tjenestene 

Digitalisering av eksisterende 

informasjonsutveksling 
• Fjerne brev, scanning, faksing mellom 

aktører (også mellom HF) 

• Fjerne brev, scanning, faksing mellom 

aktører og innbygger 

• Meldingsovervåking 

• Elektronisk overføring av fastlegejournal 

Utbredelse av e-resept 
• Alle aktører bruker reseptformidleren for 

formidling av resepter 

Innbyggerens kjerneinformasjon 

tilgjengelig for alle aktører 

Mål for effektområder 

Helsepersonells oppgaveløsning 

 

 

 

 

• av helsepersonell har ved 

tjenstlig behov tilgang til 

innbyggerens  kjerneinformasjon 

• av helsepersonell har ved 

tjenstlig behov tilgang til å 

forskrive resepter digitalt 

• av informasjonsutvekslingen  

mellom aktører skjer elektronisk 

Faktabasert planlegging, styring, 

læring og kvalitetsforbedring 

 

 

 

 

Innbyggerens involvering, 

mestring og selvbestemmelse 

 

 

 

• av innbyggerne  har tilgang til 

digitale tjenester for å 

administrere sine valg knyttet til 

helse- og omsorgstjenester 

Kunnskapsbasert ytelse av helse- 

og omsorgstjenester 

 

 

 

• av helsepersonell i 

spesialisthelsetjenesten har 

tilgang til beslutningsstøtter 

 

100 % 100% 100 % 0 % 

UNDER ARBEID 

Segmentfokus Virkemidler som må adresseres 

Helsenorge.no 

E-resept 

Meldingsplattform 

Kjernejournal 

Tiltakene i dette 

scenariet vil gi nytte på 

tvers av alle innbygger-

segmentene, men vil 

ha størst innvirkning for 

Gruppe 4 og 5 

EPJ/PAS RHF 

Nasjonale virkemidler Regionale/lokale virkemidler 

EPJ/PAS PLO 

EPJ/PAS Fastlege 

En kjerne for hvert enkelt regionalt 

helseforetak 
• Sluttføre konsolideringen og oppgradering 

til Generasjon 3 for hver enkelt regionalt 

helseforetak 



Scenario: Fokus på innbyggergruppe 1,2,3 
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Innsatsområder 

Forløpsadministrasjon 
• Strukturert flytting av henvisninger 

• Strukturert flytting av meldinger for 

utskrivningsklare pasienter 

• Forløpsstatus er koordinert på tvers av aktører 

• Innbygger har oversikt over hvem som har 

ansvar for helsehjelp og hva som skal skje 

videre 

Legemiddelområdet 
• Helsepersonell og innbyggere har tilgang til en 

oppdatert legemiddelliste 

• Multidose 

• Samstemmingsverktøy for legemidler 

Dokumentasjon av tilstand i 

prehospitale tjenester 
• Helsepersonell har tilgang til oppdatert 

kjerneinformasjon og verktøy for å dokumentere 

tilstand i den akuttmedisinske kjeden 

Mål for effektområder 

Helsepersonells oppgaveløsning 

 

 

 

 

• av helsepersonell har ved 

tjenstlig behov tilgang til 

oppdatert forløpsstatus  

• av helsepersonell har ved 

tjenstlig behov tilgang til 

oppdatert  legemiddelliste 

• av helsepersonell i prehospitale 

tjenester har tilgang til 

arbeidsverktøy for 

dokumentasjon 

 

 

Faktabasert planlegging, styring, 

læring og kvalitetsforbedring 

 

 

 

 

Innbyggerens involvering, 

mestring og selvbestemmelse 

 

 

 

• av innbyggerne  har tilgang til 

digitale tjenester for å få oversikt 

over hvem som har ansvar for 

helsehjelp og hva som skal skje 

videre 

• av innbyggerne har tilgang til 

digitale tjenester for å få oversikt 

over alle sine legemidler 

Kunnskapsbasert ytelse av helse- 

og omsorgstjenester 

 

 

 

100 % 0 % 100 % 0% 

UNDER ARBEID 

Segmentfokus Virkemidler som må adresseres 

Helsenorge.no 

E-resept 

Meldingsplattform 

Kjernejournal 

Tiltakene i dette 

scenariet vil gi nytte på 

tvers av alle innbygger-

segmentene, men vil 

ha størst innvirkning for 

Gruppe 1, 2 og 3 

EPJ/PAS RHF 

EPJ/PAS PLO 

EPJ/PAS Fastlege 

Ny løsning prehospital 

Nasjonale virkemidler Regionale/lokale virkemidler 

Digitale tjenester for involvering og 

mestring 
• Nye tjenester for bestilling av tjenester og 

produkter 

• Digital dialog fastlege 

• Dialog forløpskoordinator  

• eKonsultasjon/ebehandling 

• Etc. 
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Fokus på innbyggergruppe 4,5 
Hjemmeboende med begrensede behov for kontinuerlig oppfølgning/behandling men med stort potensial for å dra nytte av digitale tjenester for 

mestring og involvering. 

UNDER ARBEID 

Innsatsområder 

Velferdsteknologi 
• Felles nasjonal plattform for 

avstandsoppfølgning og monitorering 

Mål for effektområder 

Helsepersonells oppgaveløsning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktabasert planlegging, styring, 

læring og kvalitetsforbedring 

 

 

 

Innbyggerens involvering, 

mestring og selvbestemmelse 

 

 

 

• av innbyggerne har tilgang til 

digitale tjenester som 

understøtter mestring  og 

involvering 

Kunnskapsbasert ytelse av helse- 

og omsorgstjenester 

 

 

 

0 % 0 % 20 % 0% 

Segmentfokus Virkemidler som må adresseres 

Tiltakene i dette 

scenariet vil gi nytte på 

tvers av alle innbygger-

segmentene, men vil 

ha størst innvirkning for 

Gruppe 4 og 5 

Digitale tjenester for involvering og 

mestring 
• Nye tjenester for bestilling av tjenester og 

produkter 

• Digital dialog fastlege 

• Dialog forløpskoordinator  

• eKonsultasjon/ebehandling 

• Etc. 

 

Nasjonale virkemidler Regionale/lokale virkemidler 

Helsenorge.no 

Velferdsteknologi 

EPJ/PAS RHF 

EPJ/PAS Fastlege 

Helsekort for gravide 



Tilrettelegge for Én journal 
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UNDER ARBEID 

Innsatsområder 

Konsolidering i kommunal helse- og 

omsorgstjeneste 
• Enkle og brukervennlige driftsløsninger for 

fastlegene 

• Konsolidert driftsløsning for kommunal helse- 

og omsorgstjeneste 

Mål for effektområder 

Helsepersonells oppgaveløsning 

 

 

 

 

 

 

 

Faktabasert planlegging, styring, 

læring og kvalitetsforbedring 

 

 

 

 

Innbyggerens involvering, 

mestring og selvbestemmelse 

 

 

 

Kunnskapsbasert ytelse av helse- 

og omsorgstjenester 

 

 

 

0 % 0 % 0% 0% 

Segmentfokus Virkemidler som må adresseres 

Tiltakene i dette 

scenariet vil ikke gi 

direkte effekt for 

innbyggersegmenter. 

EPJ/PAS Fastlege 

Nasjonale virkemidler Regionale/lokale virkemidler 

Felles tillitsanker for pålogging og  

videreformidling av brukere 
• Felles tillitsanker for pålogging og 

videreformidling av brukere med behov for 

tilgang til informasjon på tvers av kliniske 

fagsystemer og utenfor egen virksomhet 

• Løsningskonseptet er tilpasset 

brukerorganisasjoner både med og uten egne 

løsninger for pålogging og videreformidling av 

brukere på tilstrekkelig nivå 

EPJ/PAS PLO 

Ny løsning sikkerhet 



Et skifte fra en produktorientert til en innbyggerfokusert 

porteføljestyring vil kreve utvikling av nye kapabiliteter 
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Produktorientert porteføljestyring 

Helsenorge.no 

Kjernejournal 

E-resept 

Velferdsteknologi 

Meldingsplattform 

Plattformer i sektor 

Innbyggerfokusert porteføljestyring 
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• Produktstrategier etableres for hvert produkt 

uavhengig av hverandre 

• Begrenset del av e-helseporteføljen en del av 

nasjonal styring 

• Beslutninger om implementering av tjenester 

skjer hos hver aktør i sektor 

• Utvikling av tjenester skjer i uavhengige 

prosjekter med egne prosjektplaner 

• Produktstrategier for hvert produkt samkjøres og 

styres av overordnede effektmål 

• Stor del av e-helseporteføljen en del av nasjonal 

styring 

• Beslutninger om implementering av tjenester 

skjer synkronisert og helhetlig 

• Utvikling av tjenester skjer i programmer med 

sterkt koblede prosjekter 

UNDER ARBEID 



Velferdsteknologi og 

Nasjonal infrastruktur 



Et mylder av tjenester og mange innovative leverandører 

Teknologi hjemme 

Sentral Hub 

EPJ, 

applikasjoner og 

visualisering 

 UT   INN 
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Vi må tilrettelegge for en samfunnsøkonomisk nasjonal skalering 

Sensorer hjemme Visualisering 

Sentral Hub 
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Applikasjoner 

Applikasjoner 

Applikasjoner 

Tilgangsstyring 

Tilknytnings-/programmeringsgrensesnitt 

Applikasjoner og utstyr hos 

innbygger 

Andre offentlige  

e-helse komponenter 

Applikasjoner 

Tjeneste-

mottaker 

Frivillige 

Pårørende 

Helsepersonell 

offentlig 

Helsepersonell 

privat 

Andre service-

tjenester 

Forskning 

Applikasjoner og løsninger hos 

tjenesteyter 

EPJ’er 

Helse-

registre 
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Servere 

Datalagring 

 

«Infrastruktur 

som 

økosystem» 

Innovatøren Leverandøren 

Næringsutvikling 

En nasjonal infrastruktur som et økosystem 
UNDER ARBEID 
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Den nasjonale infrastrukturen må kontinuerlig utvikles og være skalerbar både for 

tjenesteområder og volum – en strategisk partner  bør vurderes som leverandørmodell 
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OPI 

Offentlig privat Innovation 

Innovative anskaffelser/ 

Innovasjonspartnerskap 

Skytjenester 

• «OPI er et udviklingsorienteret samarbejde mellem offentlige og private aktører, der har til 

formål at udvikle og forbedre offentlige velfærdsydelser gennem udvikling og 

implementering af nye produkter, løsninger eller arbejdsgange” 

 

• Brukt/brukes i Danmark særlig innen digital forvaltning generelt og på helseområdet innen 

eldreomsorg. Mars 2014: minst 250 innovasjonsprojekter, hvor offentlige og private 

samarbeider eller har samarbeidet om å utvikle offentlige velferdsydelser til innbyggerne 

• Endringer i anskaffelsesreglementet. Åpner opp for konkurranse om kontrakter som 

inneholder både FoU og en vare/tjeneste, i motsetning til tidligere hvor anskaffelser av FoU 

og tjenester/varer måtte være separerte kontrakter.  

• Spennende case: Samarbeid Oslo Medtech – Oslo Kommune – 2013: 

Hjemmehjelpstjenesten – mål om å få eldre til å bo hjemme lenger: startet med å 

identifisere behovene: «Skulle ønske jeg hadde»  

• Digitaliseringsrundskrivet for 2016: Virksomheter som etablerer nye eller oppgraderer 

eksisterende fagsystemer eller digitale tjenester, eller endrer eller fornyer avtaler knyttet til 

drift, skal vurdere skytjenester på linje med andre løsninger. Når det ikke foreligger 

spesielle hindringer for å ta i bruk skytjenester, og slike tjenester gir den mest 

hensiktsmessige og kostnadseffektive løsningen, bør en velge slike tjenester.  
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Rammebetingelser bruk av markedet og næringsutvikling  

Sikkerhet  

Samfunnsverdier 

Helsefaglig kvalitet 

Effektivitet 

Jus 

Rammebetingelser/hensyn:  

Vi må ivareta høyt prioriterte helsepolitiske mål om tilgang 

til likeverdige helsetjenester til befolkningen  

Vi må finne løsninger og samarbeidsformer som 

hensyntar at mye av helsedata er sensitive 

Vi må finne løsninger som ligger innenfor handlingsrommet av 

rettslige krav/forpliktelser (statsstøtterett og anskaffelsesrett) og 

ivaretagelse av personvern og informasjonssikkerhet (hjemler for 

datalagring og databehandling) 

Vi bør tilrettelegge for næringsutvikling der helsepolitiske mål om 

pasientsikkerhet og kvalitet går hånd i hånd med næringspolitiske mål 

Vi bør tilrettelegge for næringsutvikling der forventninger om effektiv 

ressursbruk går hånd i hånd med næringspolitiske mål 

§ 

= 

$ 

+ 
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Besøk oss gjerne på  

www.ehelse.no 


