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e-resept



88 %
solgte pakninger er 

basert på e-resepter

24,1 MILL
E-resepter årlig

225 000
logger inn på

mineresepter.no månedlig

2000
Rekvirentvirksomheter

Nettapotek

I oktober 2016 ble nettapotek i e-resept 

lansert. Løsningen muliggjør at innbygger 

trygt og enkelt kan handle reseptpliktige 

varer via internett. 

Under innføring

 Sykehus

 Kommunal helse- og 

omsorgstjeneste

 Tannleger, jordmødre, 

helsesøstre

E-resept for sikrere og bedre legemiddelhåndtering

• Lege og apotek/bandasjist får tilgang til god 

oversikt over pasientens gyldige resepter

• Løsningen er tett integrert i eksisterende 

arbeidsverktøy 

• God prosess- og beslutningsstøtte for 

forskrivning av legemidler (FEST)

• Forenkling av økonomisk oppgjørsløsning 

mellom apotek og HELFO

E-resept er en suksess og en nasjonal 

komponent for å realisere fremtidens 

legemiddelinformasjonsløsninger! 

E-resept ble innført 

nasjonalt i 2013 for: 

• Fastleger

• Avtalespesialister

• Legevakter

• Apotek og bandasjist

Per desember 2016 har 

de fleste helseforetak 

innført e-resept

Bakgrunn ⎹ Om e-resept



Nåsituasjon⎹ Status på målbilde

• Nasjonal innføring av multidose i e-resept *

• Sluttført innføring av ny meldingsversjon

• Støtte for magistrelle resepter

• Innføring av e-resept i kommunal helse- og 

omsorgstjeneste * 

• Innføring av e-resept hos jordmødre, helsesøstre 

og tannleger *

• Tiltak for økt kvalitet i forskrivning i e-resept *

• Felles visning av resept- og 

legemiddelopplysninger på Helsenorge.no

• Etablert drift og forvaltning

• Sluttført nasjonal innføring inkludert 

sykehus

• Pilot av multidose i e-resept

• Innført støtte for H-resept

• Tilrettelagt for nettapotek

• Etablert innsynsløsning for innbygger

• Kartlegging av kvalitet i e-resept

• Kilde for resept- og 

legemiddelopplysninger for 

kjernejournal

Gjennomført Ikke gjennomført

* Forutsetning for «pasientens legemiddelliste»
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Pålitelig

E-resept skal alltid være tilgjengelig, og skal alltid vise 

pasientens gyldige resepter og gjeldende legemiddelliste. 

Enkel

Nyttig

Forskrivere får beslutningsstøtte, og kan se gjeldende 

forskrivning i sammenheng med pasientens gyldige resepter. 

Pasienten får god oversikt over gyldige resepter via 

helsenorge.no. 

Utlevere og helseforvaltningen får forenklet oppgjør og 

administrasjon.

Trygt

Strategi 2017-2020⎹ E-resept skal være...

E-resept bidrar til økt pasientsikkerhet ved å gi helsepersonell 

rask og sikker tilgang til strukturert informasjon om pasientens 

resepter og gjeldende legemiddelliste.

E-resept ivaretar pasientens personvern og beskytter 

opplysninger fra uautorisert tilgang, samtidig som korrekte og 

oppdaterte opplysninger er tilgjengelige for de som har tjenstlige 

behov.

E-resept gjør hverdagen enklere for innbyggere og 

helsepersonell. 

E-resept tilrettelegger for god beslutningsstøtte og forskrivning 

tett integrert i aktuelt fagsystem. 

E-resept sikrer at pasienten får utlevert sine legemidler 

uavhengig av hvilket apotek eller bandasjist som oppsøkes.
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Én autoritativ kilde til 
pasientens 
legemiddel-
opplysninger

Strategi 2017-2020⎹ Strategisk retning

Strategi 2017-2020

E-resept skal være sentral 
kilde til pasientens 
legemiddelopplysninger for 
helsepersonell

Begrunnelse

 Helsepersonell har ikke oversikt over 

pasientens legemiddelliste

 Legemiddelfeltet er satsningsområde 

 E-resept er sentral løsning i etablering av 

pasientens legemiddelliste

 Ferdigstille påbegynte tiltak som 

Multidose, for å oppnå økt 

pasientsikkerhet 

 Samlet oversikt over pasientens 

legemidler gir økt pasientsikkerhet
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Tydeliggjøre 

ansvar og 

myndighetsrolle

Ta ut potensialet 

i e-resept-

løsningen

Høy kvalitet i 

e-reseptkjeden

STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER

VISJON

Trygg og sikker formidling 

av legemiddelopplysninger

MISJON

Sammen skal vi skape gode 

løsninger for innbygger og 

helsepersonell ved å formidle 

en oppdatert og korrekt 

oversikt over pasientens 

resepter og legemiddelliste

VERDIER

Pålitelig

Enkelt

Nyttig

Trygt

321

Strategi 2017-2020⎹ Overordnet strategi e-resept

E-resept skal være sentral kilde til 
pasientens legemiddelopplysninger 
for helsepersonell
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Kjernejournal



Pris til kjernejournal 25.1⎹ For effektiv ressursbruk i staten

Om Bedre stat- prisen

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) kårer hvert 
år det virksomhetstiltaket som best har bidratt til å 
realisere vår visjon om effektiv ressursbruk i 
staten.

Årets Bedre stat-pris går til Direktoratet for e-
helse for det nasjonale tiltaket kjernejournal

«Tilgang på informasjon mellom institusjoner og 
på tvers av nivåene i denne sektoren er en helt 
nødvendig forutsetning for å få til god 
samhandling. Tiltaket er viktig i denne 
sammenhengen. Løsningen bidrar til bedre 
samordning, og det ligger et potensiale for å 
spare betydelig tid og ressurser på tvers. »



Nytteeffekter
1. ..kan forebygge uønskede hendelser i utredning, diagnostikk og behandling 

2. ..kan gi økt trygghet (opplevd og reell) for helsepersonell og pasienten 

3. ..kan øke effektiviteten i kritiske situasjoner 

4. ..kan gi pasienten større medinnflytelse og dermed kunne sikre korrekt informasjon i uventede situasjoner 

8 000
Helspersonell har brukt

Kjernejournal 

per 4/2017

1 promille
av innbyggerne har

reservert seg per 4/2017

7 000 pr/uke
Oppslag per 4/2017

5,3 millioner
Alle innbyggere har

Kjernejournal

Kjernejournal er et 

helseregister der vesentlig 

pasientinformasjon gjøres 

tilgjengelig for helsepersonell

med tjenstlig behov

Innføring og opplæring av 

helsepersonell i akuttmedisinsk kjede 

avsluttes i 2017

Kommunale akutte døgnplasser, 

hjemmesykepleien og

sykehjem står for tur 

Alle innbyggere har fått 

Kjernejournal 

Fastleger

Legevakt

AMK (113)

Akuttmottak

Bakgrunn ⎹ Om Kjernejournal

Sykehus



Pålitelig

Kjernejournal skal være oppdatert med de mest vesentlige 

opplysningene om pasienten. Ved oppslag basert på tjenstlig 

behov skal behandler kunne finne gjeldende opplysninger.

Enkel

Nyttig

God pasientbehandling forutsetter tilgang til de mest vesentlige 

opplysningene om pasienten. Kjernejournal skal inneholde slike 

vesentlige opplysninger og må derfor utvides noe utover dagens 

informasjonsinnhold.

Trygt

Strategi 2017-2020⎹ Kjernejournal skal være...

Pasienter blir ofte behandlet av ulike helseinstitusjoner og 

personell – både planlagt og akutt. Kjernejournal skal bidra til økt 

pasientsikkerhet gjennom tilgang til informasjonen når og der 

helsepersonell trenger den. 

Kjernejournal skal oppleves som trygg i bruk og ivareta 

innbyggers personvern.

Det skal være enkelt å slå opp opplysninger i kjernejournal. 

Fortrinnsvis skal opplysninger kunne gjøres sømløst tilgjengelig i 

EPJ slik at helsepersonell slipper å logge inn mer enn en gang. 

Helsepersonell skal ikke behøve å måtte registrere de samme 

opplysningene flere ganger. 
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Strategi 2017-2020⎹ Strategisk retning

Nasjonal tjeneste 
for vesentlig  
pasientinformasjon

Strategi 2017-2020

Kjernejournal skal være 

den nasjonale tjenesten 

for tilgjengeliggjøring av 

vesentlig  

pasientinformasjon for 

hele helsetjenesten 

Begrunnelse

 størst nytteeffekt både økonomisk og kvalitetsmessig

 supplement til meldingsbasert informasjonsutveksling. 

Helsetjenesten kan dele de vesentligste helseopplysningene 

om pasienten

 behov for enklere pålogging, tilgang til data direkte i 

journalsystemet og at det er behov for deling av ytterligere 

informasjon 

 støtter opp om realiseringen av initiativ som pasientens 

legemiddelliste

 størst gjenbrukspotensiale ved realisering av en innbygger –

en journal
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VISJON

Rask tilgang til vesentlige 

helseopplysninger

MISJON

Helsepersonell skal få sikker 

og enkel tilgang på vesentlige 

pasientopplysninger for å 

kunne ta gode beslutninger 

om behandling

VERDIER

Pålitelig

Enkelt

Nyttig

Trygt

Kjernejournal skal være den nasjonale 

tjenesten for tilgjengeliggjøring av 

vesentlig pasientinformasjon for hele 

helsetjenesten 

Innsyn journal-

dokumenter
Heve bruk

Enkel og sikker 

tilgang til data

STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER

321

Strategi 2017-2020⎹ Overordnet strategi Kjernejournal
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Nasjonal tjeneste for 
vesentlig  
pasientinformasjon



Helsenorge.no 
- enkel og sikker 
samhandling 
med innbyggere



Helsenorge er innbyggernes inngang på nett til en samlet digital helsesektor. Aktører i 

helsesektoren kobler seg på helsenorge for effektiv samhandling med innbyggerne. Helsenorge 

vil muliggjøre flere og mer verdifulle digitale helsetjenester i samarbeid med helse- og 

omsorgssektor og næringsliv. 

+51 %
flere besøk i 2016

12,7 mill 

besøk
i 2016

Aktører som tilbyr innloggede innbyggertjenester:

 HELFO

 Pasientreiser ANS 

 ca 40 fastlegekontorer (jan ‘16)

 To av fire helseregioner 

 Pilotbruk i omsorgssektoren i 2017

 Åpne sider med kvalitetssikret 

informasjon om helse, rettigheter, 

sykdommer og forebygging

 Innloggede sider med 

selvbetjeningsløsninger

 Innbyggernes vindu inn i andre løsninger, 

som kjernejournal og e-resept.

2800%
økning i innloggede

sidevisninger i 2016
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Besøk
Opp 51% i 2016

+154%
flere innlogginger i 2016
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Bakgrunn ⎹ Om helsenorge

Produktstrategi helsenorge.no



«Hva feiler det deg?»

Første gang sendt:

NRK1 16.03.2016 19:45

Nye pasient og behandlerroller
– fra passive mottakere til aktive deltagere



Bedre samhandling 

Helsenorge skal gi bedre muligheter for 
samhandling mellom helseaktører og 
innbyggere. Innbyggere skal oppleve bedre 
sammenheng i pasientforløp på tvers av ulike 
behandlere. Helsenorge skal være den viktigste 
offentlige informasjons- og 
kommunikasjonkanalen innen helse - og skal 
være en integrert del av helsetjenestene på 
tvers av geografi og behandlere. 

Fremme helse

Forenkle helsesektoren

Helsenorge skal gi mer effektiv innbyggerdialog, 
og  muliggjøre effektivisering og forenklling av 
arbeidsprosesser. Den skal frigjøre ressurser for 
helsetjenestene og helseforvaltningen. Den skal 
gi mer effektiv deltagerdialog og enklere 
datatilgang for forskningsmiljøer.

Bidra til innovasjon

Strategi 2017-2020⎹ Mål

Helsenorge skal, i tett samarbeid med 
leverandører, næringsliv, sektoren og 
innbyggere, tilrettelegge for et rikt tilbud av 
kvalitetssikrede digitale helsetjenester.

Helsenorge skal fremme bedre helse ved å 
muliggjøre et bedre helsetilbud med økt 
kvalitet. Løsningene skal støtte forebygging og 
folkehelse og bedre effekt av behandling  - ved 
at behandlere får bedre forutsetninger for 
samhandling og at pasienter kan ta  mer aktivt 
del i egen behandling og gode valg om egen 
helse.

Vi er til for…

Innbyggere: Nettstedet som hjelper meg å 
navigere i helsetjenesten slik at jeg opplever 
den som oversiktlig og forståelig. Jeg får 
enklere bistand når jeg trenger det og 
opplever samarbeidet som godt. 
Opplysningene mine er trygge, og jeg har tillit 
til at mitt personvern ivaretas.

Helsesektoren: Plattformen som gjør det 
mulig å kommunisere bedre og enklere med 
innbyggere og som understøtter sikker og 
effektiv helsehjelp.

Næringslivet, forskere og innovatører: 
Plattformen som gjør terskelen lavere for å 
tilby flere og mer verdifulle helserelaterte, 
digitale tjenester innenfor regelverket – både 
praktisk og kostnadsmessig. 

Samfunnet: Digitalisering og effektivistering

Helsenorge skal…

Produktstrategi helsenorge.no 18



Strategi 2017-2020⎹ Strategisk retning

Strategi 2017-2020

Flere typer helseaktører 

Flere av aktørene

Flere innbyggerbrukere 

Flere samarbeidspartnere

Flere som drar i samme retning

Høyere utviklingstakt

Høyere gevinstrealisering

Begrunnelse

 For å realisere gevinster fra nasjonale løsninger, må 

de tas i bruk av både sektor og innbygger. Derfor 

må vi sørge for at helse- og omsorgsaktørene kobler 

seg på (nedslagsfelt) og at innbygger opplever nok 

verdi (bruksmulighet) til å ville ta helsenorge i bruk.

 For å akselerere leveransekraften i retning 

samfunnsmålet vårt, må vi samspille godt med 

næringsliv og leverandører, slik at vi kan dra nytte 

av hverandres styrker og innovasjonskraft sammen 

med de nasjonale løsningene (dele aktivt). 

Øke nedslagsfelt, øke 
bruksmulighet og dele aktivt
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VISJON

Veien inn til helhetlige, 

fremtidsrettede, digitale 

helsetjenester, for effektiv 

samhandling og bedre 

helse

MISJON

Sammen skaper vi 

gode, enkle og sikre 

digitale helsetjenester 

VERDIER

Nytte

Kvalitet

Tydelighet

Samarbeid

Strategi 2017-2020⎹ Overordnet strategi helsenorge

Utvikle kultur og 

infrastruktur for 

trygg deling av 

informasjon

Realisere 

verdiøkende 

tjenester for 

forebygging og 

behandling

Ta ut potensiale og 

øke anvendelse

STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER

321
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Øke nedslagsfelt, øke 
bruksmulighet og dele aktivt



Strategi 2017-2020⎹ Basistjenester helsenorge
én vei inn og økosystem

Produktstrategi helsenorge.no
21

For å gi innbygger én vei inn, må alle 

behandlingssteder/behandlere bidra til å gi 

innbyggeren en felles kontekst på tvers

… og gi innbygger varsel om aktuelle hendelser/ny 

informasjon på helsenorge.no

 Helsenorge varsler om mottatt 

melding/hendelse iht. innbyggers varselprofil. Henvisninger og timeavtaler; avtaleoversikt 

og timebestilling

 Dialog; «innboks» med meldinger og evt. 

svarmulighet

 Helsekontakter; oversikt over behandlere og 

andre kontaktpunkter; kontaktmulighet og 

inngang til tjenester

 Behandlingsopplegg/digitale ressurser; 

oversikt over pågående og tidligere kurs, 

mestringsverktøy

 Inngang til journalinnsyn

 Annet: Legemiddelliste, prøvesvar, … 
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Hvordan skal vi bidra til rike tjenester og økt 
utviklingstakt?

Example - FullFlow-prioject at NSE

Kan du se 

på noe 

data for 

meg?

Ja, 

selvsagt!

Sensors

Smartwatch

Diabetes 

dagboka

Økosystem (API)

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi17aqS9abQAhUF3CwKHTH6Bi4QjRwIBw&url=http://www.iconsdb.com/black-icons/fast-forward-icon.html&psig=AFQjCNG7fvYgSUKmpILV0InG7F0Ye8aWWw&ust=1479167134579527


Strategi 2017-2020⎹
én vei inn og økosystem
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helsenorge

Integrasjonslag

Helsedata
E-helse

Løsningskomponenter

Fagsystemer i helse-

og omsorgsektoren 

(EPJ, saksbehandling)

Helsedata 

i sektoren

Systemer hos 

næringsliv og 

andre

Andre 

helsedata

Kapabiliteter

E-helse vil muliggjøre et 

økosystem for digitale 

innbyggertjenester



ehelse.no
LinkedIn | Twitter | Facebook


