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Én innbygger – én journal og mål definert av stortingsmelding 9 (2012 – 2013)

Side 2

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



Side 3

Utfordringene for helse- og omsorgssektoren  er sammensatt

Demografiske endringer 

og makroøkonomi -

Flere eldre og 

strammere 

økonomiske rammer

Vi vil oppleve 

kapasitetsutfordringer

og det er forventet en 

underdekning av 

helse og 

omsorgstjenester

Økte og endrede 

oppgaver til 

primærhelsetjenesten,

som vil stille høyere 

krav til faglig støtte og 

samhandling mellom 

aktørene

Dagens IKT-systemer 

har begrenset 

funksjonalitet, stort 

antall systemer gjør at 

informasjon 

registreres mange 

ganger og det er 

krevende å få til gode 

løsninger for 

samhandling

Fragmentert 

helsetjeneste, 

organisering av 

helsetjenesten 

gir store 

utfordringer for 

samhandling



Andre 

fagmyndigheter

422 kommuner

Kommunale og 

interkommunale 

IKT-funksjoner

KommIT

4.600 fastleger

Ca. 160 avtale-

spesialister og 

institusjoner

Ca. 108 Ca. 1.200 Ca. 330 avtale-

spesialister og 

institusjoner

Leverandørmarkedet

Nasjonalt

Regionalt/

lokalt

Organisering av helsetjenesten gir utfordringer for samhandling

Side 4

http://www.nasjonalikt.no/no/
http://www.nasjonalikt.no/no/
http://www.sykehuspartner.no/
http://www.sykehuspartner.no/
http://www.helse-vest-ikt.no/
http://www.helse-vest-ikt.no/
http://www.hemit.no/Velkommen-til-Hemit/118251/
http://www.hemit.no/Velkommen-til-Hemit/118251/
http://www.helse-nord.no/helse-nord-ikt/category12573.html
http://www.helse-nord.no/helse-nord-ikt/category12573.html
http://www.ks.no/
http://www.ks.no/


Veikart for realisering av Én innbygger – én journal levert Helse- og omsorgsdepartementet januar 2018. 
Det anbefales tre strategiske parallelle tiltak for å realisere det overordnet målbildet

Side 5

Etablering av Helseplattformen i region 

Midt-Norge

Etablering av en nasjonal løsning for 

kommunal helse- og omsorgstjeneste

Videreutvikling av eksisterende 

løsninger i spesialisthelsetjenesten i 

Helse Nord, Helse Vest og Helse Sør-

Øst



Direktoratet for e-helse har fått i oppdrag å utarbeide en konseptvalgutredning for IKT-
løsninger i kommunal helse- og omsorgstjeneste

 Utarbeide en konseptvalgutredning (KVU) for å løse behov knyttet til

• klinisk dokumentasjon og pasient- og brukeradministrasjon i kommunal 

helse- og omsorgstjeneste, inkludert fastlegene

• samhandling med øvrig helsetjeneste

• ta høyde for behovet for samhandling mellom helsetjenesten og andre 

kommunale og statlige tjenesteområder

 Starte ekstern kvalitetssikring (KS1) i juni 2018 og en mulig KS2 i mars 2019

 IKT-sikkerhet skal ha høy prioritet i arbeidet

Side 6

Kilde: Tillegg til tildelingsbrev nr. 1 – én 

innbygger – én journal, 21. februar 2018



Hvor er vi nå? 

Side 7

5

Føringer for 

forprosjekt
Alternativ- analyse 

Mulighets-

studie
Alternativanalyse MulighetsstudieMål og krav

1 2 3 4

Behovsanalyse

2018 2019 2020 2021 2022 …

Beslutnings-

underlag 
KS 1

Styrings- og 

beslutningsunderlag

Anskaffelse

Etablering og innføring av løsning

Forberede 

anskaffelse og 

gjennomføring

KS 2

Tentativ tidslinje for nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste 

KVU - konseptvalgutredning



Bergen

Arbeid skjer i tett samarbeid med fire referansekommuner og deres samarbeidskommuner, i tillegg 
til andre organisasjoner

Side 8

… for å besvare sentrale spørsmål:

 Hvilke helse- og omsorgstjenester skal 

løsningen understøtte?

 Hva er behov? Hvilke arbeidsprosesser og 

hvilken samhandling skal løsningen 

understøtte?

 Hvilken funksjonalitet må løsningen ha for å 

understøtte prosessene?

 Hva er effekt av tiltak?

Til nå har 44 kommuner med over 250 representanter 

til sammen gitt over 1200 innspill til arbeidet…. I tillegg andre 

virksomheter og foreninger

Kristiansand med alle kommuner i 

Aust- og Vest-Agder

Tromsø

Tromsø HarstadAlta Lenvik Balsfjord

Bergen

Haugesund

Stavanger Askøy LindåsFjell

Kvam

Bærum

Bærum OsloAsker

Fastleger

Pasient- og 

brukerforeninger 

Spesialist-

helsetjenesten

NAV Apotekforeningen

KS



Innbygger har behov for

Side 9

© Copyright Johnér Bildbyrå AB 

 … å møte en koordinert helse- og omsorgstjeneste der 

helseopplysninger er tilgjengelig på tvers av virksomheter slik at 

nødvendig  helsehjelp kan gis med god kvalitet, uten feil, til riktig 

tid

 … å ha enkel tilgang til egne helseopplysninger, rettigheter, 

planer og støtte til valg av helsehjelp

 … å ha dialog og aktivt kunne delta i det helhetlige 

pasientforløpet for å mestre sin egen eller pårørendes situasjon 

 … at de offentlige tjenestene henger sammen og er koordinerte 

slik at det er sammenheng mellom helse og andre kommunale 

tjenester som for eksempel NAV, velferdsteknologi og skole

 … at person- og helseopplysninger sikres mot uriktig bruk og 

ikke spres til uvedkommende



Helsepersonell i kommunal helse- og omsorgstjeneste har behov for

Side 10

• … at nødvendig informasjon er tilgjengelig for de med tjenstlige 

behov for å yte rett helsehjelp, til rett tid, til rett person. 

• … å effektivt kunne gjennomføre, dokumentere og administrere 

helsehjelpen, inkludert legemidler og helhetlig plan. Det er også stort 

behov for informasjon ved pasientrettede saksbehandling inkludert 

vedtak og tildeling av tjenester og støtte for administrering av 

personell, oppgavelister, hjelpemidler osv. 

• … støtte til å ta valg basert på beste praksis

• … effektiv samhandling med innbygger, pårørende, verge, etc. 

• … effektiv samhandling med andre virksomheter i kommunal helse-

og omsorgstjeneste, inkludert tjenester knyttet til velferdsteknologi

• … effektiv samhandling med spesialisthelsetjenesten og andre 

aktører som yter helsehjelp. Dette inkluderer samhandling om 

legemiddelplan, helhetlig plan, kunnskapsoverføring og dialog

• … effektiv samhandling med aktører utenfor helse og 

omsorgstjenesten, som eksempel NAV, skole/barnehage, PPT og 

barnevern.

• … at løsningene er brukertilpasset, lett tilgjengelige og brukes på en 

måte som ivaretar pasientens behov 



Side 12

Nasjonal løsning for kommunal helse-

og omsorgstjeneste



Nasjonal kommunal løsning og andre aktører i og utenfor helse- og omsorgstjenesten

Side 13

Øvrige tjenester i 

helse og omsorgssektoren

Innbygger

Aktører utenfor 

helsetjenesten

Adm. av helsehjelp

Spesialisthelsetjenesten

Nasjonale løsninger

Kjerneløsning

Klinisk dokumentasjon 

og prosess

Pasient- og bruker-

administrasjon

• Lønn

• Innkjøp

• Turnus/ vakt

• Regnskap og økonomi

• HR og personal

• NAV stat

• NAV kommune

• PPT

• Barnevern

• Skole

• Barnehage

• Offentlig tannhelsetjeneste

• Privat tannhelsetjeneste

• Fylkesmannen/ fylkeslege

• Statens legemiddelverk

• Forsvarets sanitet

• Helfo

• Norsk pasientskadeerstatning

• Internasjonale helseaktører

• Apotek

• Andre private aktører uten driftsavtale

• E-resept

• Helsenorge.no

• Kjernejournal

• Grunndata

• Helseregistre

• Helseanalyseplattformen

• Velferdsteknologi knutepunkt

§ Lovpålagte tjenester



Kjerneløsning

Klinisk dokumentasjon 

og prosess

Pasient- og bruker-

administrasjon

Foreløpig hypotese: 
Nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste skal være en felles løsning for klinisk dokumentasjon, 
beslutnings- og prosesstøtte og pasient-/brukeradministrasjon, og understøtte samhandling

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTkO_Jr__YAhVFBiwKHQOPCgAQjRwIBw&url=http://www.yim778.com/group/arms-clipart/&psig=AOvVaw1Wzy8jMQU6I8V0q-WetjI4&ust=1517390840797171
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTkO_Jr__YAhVFBiwKHQOPCgAQjRwIBw&url=http://www.yim778.com/group/arms-clipart/&psig=AOvVaw1Wzy8jMQU6I8V0q-WetjI4&ust=1517390840797171
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTkO_Jr__YAhVFBiwKHQOPCgAQjRwIBw&url=http://www.yim778.com/group/arms-clipart/&psig=AOvVaw1Wzy8jMQU6I8V0q-WetjI4&ust=1517390840797171
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTkO_Jr__YAhVFBiwKHQOPCgAQjRwIBw&url=http://www.yim778.com/group/arms-clipart/&psig=AOvVaw1Wzy8jMQU6I8V0q-WetjI4&ust=1517390840797171


Funksjonalitet i løsningen
…..nødvendig informasjon er tilgjengelig for helsepersonell med tjenstlige behov 

Side 15

© Copyright Johnér Bildbyrå AB 

 Dokumentasjon av 

forløp og tilstand

 Pasient-, tjeneste- og 

ressursadministrasjon

 Plan, oppgave-administrasjon og 

fagfellestøtte



… at helsepersonell har støtte for å ta valg basert på beste praksis

Side 16

De må ha gode verktøy som sikrer 

kunnskapsbasert helsehjelp

 Kunnskapsstøtte

 Beslutningsstøtte

 Prosesstøtte

© Copyright Johnér Bildbyrå AB 



……brukervennlig og robust IKT-løsning 

Side 17
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 …at løsningene er brukertilpasset og lett 

tilgjengelige 

 … kompetanse om effektiv og trygg bruk 

av IKT-løsninger



… legge til rette for bruk av data til kvalitetsforbedring, ledelse og analyse, helseanalyse, forskning 
og beredskap

Side 18

© Copyright Johnér Bildbyrå AB 

• ..i virksomhetene

• ..gjenbruk i forvaltning og beredskap

• ..data tilgjengelig for forskning og analyse



… effektiv samhandling

Side 19

 … innen kommunal helse- og 

omsorgstjeneste 

 … med innbygger

 … med spesialisthelsetjenesten

 … med andre kommunale tjenester
 som NAV, PPT, barnevern, 

skole/barnehage

 velferdsteknologi/responssenter



Hva er effekt av tiltak?

Hva er effekten av tiltaket?

Vil bidra til å redusere unødig lidelse og død?

Realisere pasientens helsetjeneste bedre?

Redusere uønsket klinisk variasjon?

Øke pasientsikkerheten? 

Sikre forsvarlig samhandling?



Takk for oppmerksomheten

e-helse 2018

Ruthie Berg

Christina L. Johannessen


