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Nasjonal styringsmodell for e-helse og overordnede 
myndighet og roller

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
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De nasjonale fora skal involveres i tre hovedprosesser



Strategiprosessen



Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan 2017-2022 
består av tre dokumenter:
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Side 8

Digitalisering av 

arbeidsprosesser 

Bedre sammenheng 

i pasientforløp

Felles grunnmur 

for digitale 

tjenester

Bedre bruk av 

helsedata
Helsehjelp på nye 

måter

Nasjonal styring 

av e-helse og økt 

gjennomføring



Digitalisering av arbeidsprosesser

I retning av én gjennomgående 

journalløsning for hele tjenesten. 



Bedre sammenheng i pasientforløp

E-helse skal bidra til godt koordinerte

helse- og omsorgstjenester



Bedre bruk av helsedata

Forenkling av sammenstilte 

helseopplysninger og større 

struktureringsmuligheter



Helsehjelp på nye måter

Hjelpe innbyggerne til å klare seg selv, 

og bidra til livskvalitet og trygghet



Felles grunnmur for 
digitale tjenester

Sikker og effektiv infrmasjonsdeling



Nasjonal styring av e-helse 
og økt gjennomføring

Den nasjonale styringsmodellen må styrkes

for å nå de nasjonale e-helsemålene





Porteføljestyring
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Porteføljestyring er et verktøy for å realisere en strategi

Porteføljestyring er:

- Endringsdriver

- Prioritering av felles ressurser (kompetanse, 

finansiering, evne til innføring, EPJ-utvikling 

m.m.)

- Verktøy for bedre gjennomføringsevne

- Høyere sannsynlighet for realisering av 

gevinster

Porteføljestyring skal sikre gjennomføring av 

endringsinitiativ som kreves for å oppnå en 

strategi

Porteføljestyring

Overordnet strategi



• Portefølje 2016 (rapportert i september 2016): 635 MNOK

• Prosjekt Helseplattformen ligger i porteføljen, men er ikke inkludert i 

totalbudsjett tallet

Nasjonal portefølje for 2017 består av:

Antall prosjekter:

Totalbudsjett (MNOK):

35

510

Side 18

Nasjonalt e-helsestyre har gitt sin tilslutning 
til nasjonal portefølje for 2017



Budsjett 

10-30 MNOK

Budsjett 

>30 MNOK

Budsjett 

<10 MNOK

176Innbyggertjenester

126Helsepersonell-tjenester

54Data og informasjon

155

Infrastruktur, 

standardisering, 

kodeverk, terminologi

Budsjett 

2017 

(MNOK)

* Ikke forespurt estimat fra Helseplattformen. 

Det er derfor ikke inkludert i analysen.

ID 5 ID 

51

ID 

3

ID 

83

ID 

84
ID 

8

ID 

65

ID 

87

ID 

81

ID 

47

ID 

43

ID 

88

Nasjonalt velferds-

teknologiprogram

Elektronisk 

helsekort for 

gravide

Prosjekt én 

innbygger –

én journal

Digital dialog 

fastlege

Vestlands-

pasienten

DIS DI 

kommune

Mine pasient-

reiser

Felles 

nettløsning 

spes.

ID 

79

ID 

64

ID 

104

ID 

105

ID 

13

Program 

kodeverk 

og term., 

(PKT)

Kjerne-

journal

Ny tekn. 

AMK

E-resept 

nye

Fødsels-

nummer

Fødsels-

epikrise 

helsest.

Vedlegg 

meld.

Kvalitet e-

resept

ID 

111

Helseplattformen*

ID 

28
ID 
107

KPR Helsedata-

programmet

ID 

58

eDår

ID 92ID 60

Nasj. 

infeksjons-

reg.

Fristbrudd 

fase 2

ID 25

Modernisering NPR

ID 

21

Program for 

felles infra-

struktur (FIA)

ID 

57

Høytilgj. 

infrastruktur

ID 

101

ID 

102

ID 

100

Mottaks-

prosjekt 

moderni-

sering av 

folkereg.

Robust 

mobilt 

helsenett

SAFEST

ID 

109

ID 

110

ID 

108

Endre 

standard 

lege-

middel-

info.

FEST for 

sykehus

Metode-

støtte

ID 

11

ID 

14

EPJ-

løftet

Multi-

dose

Prioritet 1 Prioritet 2 Prioritet 3

Side 19

Fordeling av porteføljen i henhold til område og prioritet
Innbyggertjenester står for størst andel av porteføljen, men det 
er flest prosjekter rettet mot helsepersonelltjenester 



Gir prosjektene gevinst til kommune eller spesialisthelsetjenesten?
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Innbyggertjenester

Spesialisthelsetjenesten

Helsepersonell-

tjenester

Kommunehelsetjenesten

Elektronisk helsekort for gravide

Pilotere og innføre multidose i e-resept 

nasjonalt

Automatisk tildeling av fødselsnummer

Fødselsepikrise 

helsestasjonstjenesten

Kvalitet i reseptformidleren/e-

resept

Helseplattformen

Digital dialog fastlege (DDFL)

Nasjonalt velferdsteknologiprogram

Digitale tjenester innenfor kommunal helse 

og omsorg
Mine pasientreiser del 2

VestlandspasientenDIS

Felles nettløsning for spes.helsetj. – fase 2

Nasjonal innføring av kjernejournal

Ny teknologi AMK

Én innbygger – én journal

EPJ-løftet
Nye leverandører 

e-resept

Forsøksordning med statlig finansiering av 

omsorgstj.

Gevinst for sluttbrukere i 2017: Gevinst for sluttbrukere i 2017:

• Automatisk tildeling av fødselsnummer for alle nyfødte

• Velferdsteknologi

• E-resept til flere brukere

• Økt funksjonalitet i fastlegenes EPJ

• Digital fødselsepikrise til flere helsestasjoner

• Automatisk tildeling av fødselsnummer for alle nyfødte

• Kjernejournal til alle innbyggere

• Flere digitale innbyggertjenester (Vestlandspasienten)

Gjennomføring og innføring

Utredning, planlegging og pilot



Forvaltningsstyring
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Etablering av forvaltningsstyring for nasjonale løsninger

 Flere nasjonale løsninger er etablert

 Helsenorge.no

 Kjernejournal

 E-resept

 Meldingsutveksling

 Ulike helseregistre

 …

En nasjonal forvaltningsstyring skal bidra til at løsningene utvikler seg i henhold til nasjonal 

strategi 
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To produktstyrer er etablert

1. Produktstyret for helsenorge.no

2. Produktstyret for e-helsestandarder og 

fellestjenester for elektronisk samhandling 
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De nasjonale fora skal involveres i tre hovedprosesser
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