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Stortingsmeldingen definerer tre overordnede mål for  
IT-utviklingen i helse- og omsorgstjenesten, som skal understøtte 
helsepolitiske mål og strategier 

Helsepersonell skal ha enkel og sikker 
tilgang til pasient- og brukeropplysninger 

Innbyggerne skal ha tilgang på enkle og  
sikre digitale tjenester 

Data skal være tilgjengelig for 
kvalitetsforbedring, helseovervåking,  

styring og forskning 
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Status 

• Bruk av IKT i de enkelte virksomheter er rimelig bra utviklet 

• Den elektroniske samhandlingen i helse- og omsorgssektoren er 
mangelfull  

• Pasienten er i liten grad involvert gjennom digitale løsninger 
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Årsaker 

• De teknologiske mulighetene utnyttes ikke – «papir med strøm» 

• Mange selvstendige aktører – manglende helhetstenkning 

• Mange systemer, lite integrasjon – stor kompleksitet og lav 
endringsevne 

• Helseregisterloven knytter pasientinformasjonen til juridisk 
virksomhet 
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Stortingsmeldingen viser til fire strategiske grep, som skal danne 
grunnlag for innholdet i handlingsplanen 

1. Utrede alternative løsninger for «Én innbygger —én journal» 
 

2. Nye digitale tjenester for pasienter og brukere —«Min helse» på nett 
 

3. Sterkere nasjonal styring og koordinering av IT-utviklingen i helse- og omsorgssektoren, 
herunder krav til standardiserte systemer i sektoren, arbeid med standardisering og 
sertifisering, inkl. terminologi og kodeverk 
 

4. Fullføre igangsatte tiltak, herunder: 

– Infrastruktur: Helsenett, administrative registre og informasjonssikkerhet 

– Elektronisk meldingsutveksling 

– E-resept og Kjernejournal, inkl. internasjonalt samarbeid 

– Nasjonal strategi for helseregistre 

– Forskning, innovasjon og kompetanse 
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Overordnede mål for IKT-utviklingen i helse- og omsorgssektoren 
 
 
 
 
 

IKT-infrastruktur og felleskomponenter Overordnede helsepolitiske mål 
Pasientsikkerhet – Kvalitet – Tilgjengelighet – Brukerorientert – Samhandling – Effektivitet 

Helhetlig og koordinert IKT-utvikling 

 
 
 
 
 
 
 

Helsepersonell skal ha enkel og sikker 
tilgang til pasient- og 
brukeropplysninger 

Innbyggerne skal ha tilgang på enkle og 
sikre digitale tjenester 

Data skal være tilgjengelig for 
kvalitetsforbedring, helseovervåking,  

styring og forskning 

Lokale og regionale IKT-tiltak i helse- og omsorgssektoren 

Én innbygger – én journal 
 

Nasjonal handlingsplan for e-helse  
(2014-2016) 

Forstudie Forprosjekt Gjennomføring 



Utredning av Én innbygger – én journal 
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Utredning ‘En innbygger – én journal’ 

• Helse- og omsorgsdepartementet har gitt 
Helsedirektoratet i oppdrag å utrede Én innbygger – én 
journal. 
 

• Utredningen skal omfatte hele helse- og 
omsorgssektoren og skal vurdere risiko, 
styringsmessige utfordringer og organisatoriske 
konsekvenser for hvert løsningsalternativ 
 

• Utredningen skal vurdere løsninger bredt i tett 
samarbeid med aktører i sektoren.  



Programmet skal ta høyde for at arbeidet skal vurderes i henhold til statens 
regime for vurdering av store investeringer (KS-ordningen) 

Behovsanalyse Overordnet strategi Overordnede krav Mulighetsstudie Alternativanalyse 
Føringer for 
forprosjekt 

KS-ordningen er statens besluttede regime for vurdering av store statlige, landbaserte 
investeringer over 750 millioner kroner. 

Kilde: illustrasjon hentet fra Forskningsprogrammet Concept, som "utvikler kunnskap som sikrer  
bedre konseptvalg, ressursutnytting og effekt av store statlige investeringer.", concept.ntnu.no. 
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Det finnes en rekke mulige løsninger 

12 
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Nasjonal handlingsplan for e-helse  
(2014-2016) 

10.12.2013 



Overordnet struktur 
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2014 2016 2015 

+ 

Hoveddokument  
Overordnet beskrivelse av 
innsatsområder og tiltak 

Tiltaksoversikt 
Pågående og planlagte tiltak i 

planperioden - 
«bruttoliste» 

Årlige tiltaksplaner 
Utarbeides i tilknytning til 
årlige budsjettprosesser 



Nasjonale innsatsområder for e-helse 

 
Styrings- og 
kunnskaps- 

grunnlag 
 

 
Innbygger-
tjenester 

 

Helsepersonell-
tjenester 

IKT-infrastruktur og felleskomponenter 

Styring, koordinering og prioritering 

Personvern og 
informasjonssikkerhet 

Standarder, terminologi 
og kodeverk 

Forskning, innovasjon 
og kompetanse 
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Styringsmodell 
Styring, koordinering og prioritering av  

nasjonale e-helsetiltak 

Porteføljestyring 

Krav til IKT-
systemer 

Nasjonale 
bestillerroller 

Nasjonale arenaer 
Nøkkeltall og 
indikatorer 

Kommunikasjon og involvering  

Finansierings-
modell 



Innbyggere skal ha tilgang på enkle og sikre 
digitale tjenester 

Dialogtjenester 

Veiledning og informasjon 

Personlige helseopplysninger 

Innbyggerne skal ha tilgang på enkle og  
sikre digitale tjenester 

Velferdsteknologi 

Under arbeid 



Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang 
til pasient- og brukeropplysninger 

Kjernejournal 

Legemiddelinformasjon 

E-resept 

Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til  
pasient- og brukeropplysninger  

Meldingsutveksling 

Under arbeid 

Prosess- og beslutningsstøtte 

Telemedisin 

Klinisk dokumentasjon 



Data til kvalitetsforbedring, helseovervåking, 
styring og forskning 

Videreutvikle  
kunnskapsgrunnlaget 

Brukertjenester for tilgang til data 
og statistikk 

Bedre arbeidsprosesser og 
teknologiske løsninger 

Data til kvalitetsforbedring, helseovervåkning,  
styring og forskning 

Under arbeid 



Virkemidler Personvern og informasjonssikkerhet 

Under arbeid 

Norm for informasjonssikkerhet 

Kompetanseheving 

Ivareta informasjonssikkerhet  
og personvern 

Innebygd personvern i  
IKT-systemer 

Nasjonale personverntjenester 



Data til kvalitetsforbedring, helseovervåking, 
styring og forskning 

Kodeverk og terminologi 

Nye standarder 

Utvalgte internasjonale 
standarder 

Standarder, terminologi og kodeverk 

Under arbeid 



Data til kvalitetsforbedring, helseovervåking, 
styring og forskning 

Innovasjon 

Forskning 

Forskning, innovasjon og kompetanse 

Under arbeid 

Kompetanse og utdanning 



IKT-infrastruktur og felleskomponenter Infrastruktur og felleskomponenter 

Nasjonalt testsenter 

Sikkerhetsinfrastruktur 
meldingsutveksling og tilgang på tvers 

Fysisk infrastruktur  
helsenett 

Nasjonale driftssentre 

Helseadministrative registre 

Tverrsektorielle felleskomponenter 

Under arbeid 

Integrasjon 



Nasjonale innsatsområder for e-helse 

 
Styrings- og 
kunnskaps- 

grunnlag 
 

 
Innbygger-
tjenester 

 

Helsepersonell-
tjenester 

IKT-infrastruktur og felleskomponenter 

Styring, koordinering og prioritering 

Personvern og 
informasjonssikkerhet 

Standarder, terminologi 
og kodeverk 

Forskning, innovasjon 
og kompetanse 
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Plattformfellesskapene  
eSaks og administrative registre 

OSDF 28. januar 2014  - Cat Holten 
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Infotrygd -> eSaks 

https://www.nav.no/Forsiden


eSAKS – leveranser 
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Integrasjon Fagområder 

v1.1 2013/2014 

• Lokal drift og 
forvaltning 

• Driftes 8-16 

• Punkt-til-punkt 
integrasjon 

• Intern og sikret 
sone 

 

• Elektronisk arkiv 

• Oppgaveløsning 

• Dokument-
produksjon og –
maler 

• Roller og 
tilgangsstyring 

• Enkel saks- og 
dokumentflyt 

• Prosesstøtte for 
dokumentbasert, 
generell/administr
ativ 
saksbehandling 

• Skanning 

• Midlertidig løsning 
for gebyr-
innkreving • Altinn 

• Easycruit 

• Evt. skanning 

• Elektronisk 
mottak 

• KUHR 

• Volumprint 

• Langsiktig drift- og 
forvaltningsorg. 

• Kommunikasjon mot NAV 

• Integrasjonsplattform 

• Regelmotor 

• Grunnleggende økonomi-
funksjonalitet (kontering, 
støtte for utbet., m.v.) 

• Prosesstøtte for 
fagspesifikke saker 

• Skanning  

• Kontaktregister synkronisert 
mot NHN Folkereg 

• Virksomhetsspesifikk 
skjerming 

• Ny kontoplan 

• Valutatransaksjoner 
(utland) 

• Endelig løsning for 
gebyrinnkreving 

• Trekkfunksjonalitet 
(oppgjør) 

• Kommunikasjon mot NHN 

• Punkt-til-punkt eller 
integrasjonsplattform 

• Økte krav til drift- og 
forvaltningsorganisasjon 
(pga. stønadsutbet.) 

• Elektronisk 
samhandling 
(NAV) 

• Saksbehandling 
på tvers av etater 

• Flere innsendings-
tjenester -nivå 4 

• Økt automatisk 
datafangst 

• HELFO-skjema 

 Innsendingstjenester -nivå 3 

• Tilskuddssøknad/rapportering 

• Autorisasjonssøknad 

• 2 HELFO skjema 

• NPR bestillingsskjema 

• Spesialistgodkjenningsskjema 

• Registerintegrasjon: 

• NHN Folkereg. 

• SSØ økonomi-
integrasjon 

 

v1.0 

• Generell saksbehandling 

• Helsedirektoratet (600) 

• HELFO (30/600) 

• SAFH (30) 

• POBO (80) 

• Fagspesifikk saksbehandling 

• HELFO: Helserefusjon 
(ind. søknad tann) 

• Fagspesifikk saksb.: 

• Helserefusjon  

• Fagspesifikk saksbehandling 
(midlertidig løsninger) 

• SAFH 

• Noe HELFO 

• Tilskudd 

• Spesialistgodkjenning 

• Endelig løsning: 

• SAK 

• Spesialistgodkj. 

• Tilskudd (Analyse) 

Interne kilder og tjenester

Eksterne 

kilder og 

tjenester

HELFO
Ind.søknad

POBO

HELFO
xxx

SAFH
Tilskudds-

forvaltning

Helsedir

Spesialist 

godkj.

Konfig. av hyllevare

Spesialtilpasning

•Dokumenthåndtering 

og arkiv

•Skjemahåndtering

•Selvbetjening

•Sikkerhet

•Integrasjon m.m.

FELLES PLATTFORM    

HELFO
Utland

HELFO
Frikort

HELFO
Oppgjør HELFO

Fastlege

Hyllevare

- Dokumenthåndtering
- Arkiv
- Oppgaveløsning

- Selvbetjening
- Sikkerhet

- Integrasjon

2014++ 
• Langsiktig drift- og 

forvaltningsorg. 

• Resterende 
fagfunksjonalitet 
fra NAV 

• Automatisering av 
oppgaver 
(regelmotor) 

• Helserefusjon 
(resten) 

• Helsetrygdkort 

• Fastlege 

 

• Aktuelle 
innsendings-
tjenester og 
skjema 

• Se status i 
sak 

• Svar på sak 

 

 

• Nytt HPR 

• Nytt Helsesam-
handlerregister 



eSaks 
 

BANK 

Regnskapsbilag (GL) 
Kundeidentifikasjon 
Innbetalt gebyr 

Bank transaksjon 
Kundeidentifikasjon 
Gebyr 

Agresso database  
Kundeidentifikasjon 
Innbetalt gebyr 

Agresso støttesystem 
Kundeidentifikasjon 
Gebyrsats 

Status 

Videre-
prosessering 
- Behandling av 
skolelister-søknad 

Skoleliste 
 Skoleliste import 

 
 

Bank overføring 
OCR-konto (SAK) 
Kundeidentifikasjon 
Gebyr 

Nettbank betaling 
Kundeidentifikasjon 
Gebyrsats 

Pre-registrering 
 

Altinn-søknad Sikker pålogging (Personopplysninger) 

Kundeidentifikasjon (KID), Gebyr informasjon 

Skoleliste-format  e-post 

Ex
ce

l 

Altinn-transaksjon Oppretter søknad 

ID-porten 

 Svar på søknad 

Autorisasjons- 
brev 

P-reg 
BOF-
reg 
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HPR 

eSaks 
Helse-
norgel 

Altinn 

IMI 

NAV 

HSR … … 
NHN-

Folkereg 
Fastlege-

reg 
… 

Forretningstjenester, informasjonstjenester & integrasjonstjenester 

Aggregering-/orkestreringstjenester 

L&PS 
L&PS 
L&PS 

EPJ EPJ EPJ 
eSaks … 

SAK Sykehus Borger Helsepers. Arbeidsgiver Farmasøyt Helsetilsyn HELFO NAV 

Kj.-
journ. 
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DVH 

Ledelse 

Apotek Apotek Apotek 



Person 

Helsepersonell 

Virksomhet/ 
Organisasjon 
(Helseinst.) 

Stilling 

Avdeling 

Adresse 

Leger 

Spesialitet 

Rekvisisjonsrett 

Autorisasjon/ Lisens 

Utdanning Søknadsadresse 

Administrative registre i helsesektoren 
(ER-diagram) 

Utdannings-
institusjon 

Spesialist-
utdanning 

Nå-situasjon 

(Ansettelse) 

Behandlings-
tjenester 

Folkeregisteret 
(DSF) 

TPS (NAV) 

Fastlegereg. 

   Helsepersonellregisteret (HPR)  

RESH 

Addresseregisteret 

   AA-Reg (NAV) 
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Legestillingsregisteret 
(LSR) 

Tjenesteyter 
(Apotek & 
bandasjist) 

Konsesjons
-reg 

(SLV) 

Bandasjist-
reg 

P
S

E
 

Legemidler og 
hjelpemidler 

FEST 

PAI 
(KS) 
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Person 

Helsepersonell 

Virksomhet/ 
Organisasjon 
(Helseinst.) 

Stilling / 
Ansettelse 

Avdeling 

Adresse 

Administrative registre i helsesektoren 
(ER-diagram) 

MÅLBILDE 
(Alt 1) 

Behandlings-
tjenester 

Folkeregisteret 
(NHN) 

   Helsepersonellregisteret (HPR)  

Helsesamhandlerregisteret (HSR) 

Tjenesteyter 
(Apotek & 
bandasjist) 

Konsesjons
-reg 

(SLV) 

Spesialitet Rekvisisjonsrett 

Autorisasjon/ Lisens 

Kurs & 
sertifiseringer  

Utdanning 

Historikk 

Søknadsadresse 

Klage , Advarsel, 
Tilsynssak 

Fastlege-
registeret 

Kontakt- og 
utbetalingsinfo. 

Kontaktinfo & 
utbetalingsinfo 

Helsestillingsregisteret 

Sykemeldingsrett / 
Trygdearb.rett 

Spesialist-
utdanning 
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åh! åh! åh! det går likar no 
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