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Helse- og omsorgsdepartementet 

IKT er nøkkelen 
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Kvalitet 
 

Tilgjengelighet 
 

Gode 
pasientforløp 

27/10/2011 



Helse- og omsorgsdepartementet 

Organisering 

• ”Helsetjenester i en digital hverdag” 
(arbeidstittel) - legges frem 2012 

• Embetsgruppe fra AD, FAD, NHD, KRD og HOD 

• Prosjektorganisert med sekretariat i ADA 

• Dialogkonferanser 

• Møter med aktørene 

• Bestillinger 

 

• Arbeidsrom i Sharepoint 

27/10/2011 e-helse 3 

http://hod-sharepoint.tjenester.u.dep.no/arbeidsrom/prosjektrom/Helsetjenester_i_en_digital_hverdag/default.aspx
http://hod-sharepoint.tjenester.u.dep.no/arbeidsrom/prosjektrom/Helsetjenester_i_en_digital_hverdag/default.aspx


Dagens situasjon har mange eksempler på utfordringer 
med realisering av Samhandlingsreformen 

| 4 

For høy kompleksitet i elektronisk 
samhandling 

Sårbare og spredte driftsmiljø.  

For mange særnorske regler 

For få pasientrettede tjenester 

Dokumentasjon i dagens  journal 
støtter ikke pasientforløp 

Manglende informasjon om kvalitet 
og tjenestetilbud 

Manglende tilgang til grunndata og 
tungvindt administrasjon 

For lav kompetanse i bruk av IKT 

Rapport fra Helsetilsynet påpeker mangelfull 
opplæring ved innføring av nye løsninger. Mange og 
komplekse IT-løsninger som medisinsk personale må 
håndtere 

Ikke tilgang til folkeregisteropplysninger for mange 
aktører. Fastlegelister distribueres på diskett 

Lite informasjon om kvalitet, ventetider og 
tjenestetilbud tilgjengelig for pasient og behandler 

Pasienten må fortelle sin historie om igjen og om 
igjen. Journal er i liten grad strukturert, og 
elektroniske versjoner i stor grad form som tidligere 
papirjournaler 

1 elektronisk tjeneste  (fullelektronisk banktilbud) 

Ikke bruk av internasjonale standarder, eks Snomed 
CT eller HL7. Kun norske EPJ-leverandører – ingen 
av de internasjonale. Mange og små.  

17 000 aktører knyttet i Norsk Helsenett, alle med 
eget driftsansvar 

Meldinger mellom sykehus, fastleger og pleie og 
omsorg går fremdeles mest på papir – 15 år etter 
meldingsutveksling startet 

Utfordring ift. måloppnåelse Eksempel på konkrete forhold Mål med bruk av IKT 

Helhetlige pasient- 
og brukerforløp 

gjennom elektronisk 
samhandling 

Elektronisk 
kommunikasjon skal 
være den normale 

måten å 
kommunisere på 



Nasjonale innsatsområder 

Nasjonalt meldingsløft 

Kjernejournal 

Velferds- og omsorgs- 

teknologi 

Helseportal 

E-resept 

Helseregistre 

Standardisering og  

sertifisering 

Samhandlingsarkitektur /  

Felleskomponenter 

Sikkert helsenett 

Personvern og  

Informasjonssikkerhet 

Helsepolitiske mål  

Elektroniske 

pasientjournaler 
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Helsepolitiske mål 

 

 

 

 

Styrket 

pasientrolle 

Kvalitet og 

effektivitet 
Pasientsikkerhet 

Lik  

tilgjengelighet 

Helhetlige 

pasientforløp 
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1. Sikker elektronisk informasjonsutveksling 

2. Tilgang til pasientopplysninger 

3. Møte pasient og bruker på nett 

4. Fagkunnskap til helsepersonell 

5. Bruk av teknologi for nye samarbeidsmåter 
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Sikkert 

helsenett 

- 

CSIRT 

Nasjonale 

felleskomponenter 
•Adresseregister 

•Folkeregister 

•Helsepersonellregister 

•Arkitektur 

Standardisering 
•Organisering 

•Lovverk 

•Sertifisering 

 

Nasjonal 

sikkerhetsløsning 

•eID 

 

 

 

 

eResept 

 

Legekontor 

01.04.13 

 

HF 

(Medikasjons-

tjeneste) 

01.01.15 ? 

 

 

 

 

Lovverk  Politiske føringer  Finansiering 

 

 

 

Meldingsløft 

(”2.0”) 

 

Basismld. 

ELIN-k/PLO 

01.01.12 

 

Forvaltning 

og innføring 

 

 

 

 

Nasjonal 

helseportal 

 

 

Videre-

utvikling og 

drift 

 

 

 

Velferds-

teknologi 

 

telemedisin, 

mm 

 

 

 

 

 

Nasjonal  

Kjernejournal 

 

 

Pilot 1.1.13 

 

 

 

 

 

Helseregistre 

 

Kvalitets-

indikatorer 

 

Beslutnings-

støtte 

 

 

 

 

 

 

 

EPJ-endringer 

 

EPJ-løftet: 

- Medisinlister 

- Neklab 

 

Fastlegelister 

Frikortspørring 

Sykmelder-

prosjektet 

Pasientreiser 
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En nasjonal IT-løsning kan tilby felles tjenester som løser 
sektorens IT-utfordringer og danner grunnlaget for 
utbedringer av eksisterende IT-løsninger 

Distribuerte lokale 

løsninger 

Sentralisert løsning Samhandlingsbasert 

løsning 

Samhandlings-
plattform 



Felleskomponenter – 
grunnleggende byggesteiner 

• Folkeregisteret (grunndata om person)  

 

• Felles infrastruktur for e-ID i offentlig sektor  

 

• Sikker kommunikasjon med innbygger 

• Digital postkasse 

 

• Viktig med nasjonal strategi   

• Finansiering 

• Utbredelse 
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Vi nærmer oss  
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