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Hva gjør myndighetene for å møte 
utfordringene på e-helseområdet 



Utviklingstrekk 

¨  Flere eldre 
¨  Sykdomsbildet i endring 

¨  Helsepersonell – økt behov 
¨  Høye forventninger 

¨  Norsk økonomi inn i en 
omstillingsfase 

¨  Flyktninger  
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Tusenvis av systemer og koblinger  
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Dagens elektroniske pasientjournaler 
¨  God utbredelse av elektronisk 

pasientjournal, men; 
¤ Behov for bedre funksjonalitet  
¤ Behov for bedre deling av 

informasjon 
¤ ”Strøm på papir” 
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Kilde: ”EPJ Monitor”, NSEP 2008 
 



     Hvor er jeg i «systemet», og hva skjer med meg?	



Pasientens helsetjeneste 

¨  En sterk pasient 
¨  Hvis pasienten fikk bestemme 

– hvordan ville vi organisert 
tjenesten da?  

¨  Kvalitet og pasientsikkerhet 
¨  Redusert ventetid 
¨  Samvalg: Å velge sin 

behandling - sammen med 
behandler 



Kan reformene gjennomføres uten IKT? 
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•  Kvalitet og pasientsikkerhet  
•  Folkehelsemeldingen 
•  Framtidens primærhelsetjeneste 
•  Legemiddelmeldingen 
•  Omsorg 2020 
•  Nasjonal helse- og sykehusplan  
•  Fritt behandlingsvalg  
•  Kreftsatsning– pakkeforløp 
•  Opptrappingsplan rus og rehabilitering 



Eks: Felles legemiddelliste 



Helse- og omsorgsdepartementet 

E-helse – Bruk av IKT i helse- og omsorgstjenesten 

¨  IKT inngår i alt arbeid med pasientens helsetjeneste 
¨ Spørsmål vi bør stille oss er om og hvordan teknologien 

kan bidra til at vi når målene 

¨  "Bedre IKT-løsninger en forutsetning for å lykkes med å 
skape pasientens helsetjeneste" (Statsråd Bent Høie) 



Én innbygger – én journal: Tre mål 
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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 



Én innbygger – én journal: Fire grep 
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Én innbygger – én journal – utrede konsept 

Trygge digitale tjenester på nett på innbyggerne 

Fullføre pågående tiltak 

Sterkere nasjonal styring og koordinering 



Ny helseregisterlov fra 1.1.2015 
¨  Opplysningene skal følge 

pasienten gjennom hele 
behandlingsforløpet 

¨  To eller flere virksomheter kan 
samarbeide om journalen 

¨  Innenfor rammen av taushetsplikt  
 

12 



Lang sikt - utrede løsninger for én journal 

Behovsanalyse 
Strategi & 

mulighetsstudie 
Alternativanalyse 

Delrapporter •  Leverandøranalyse 
• RHF analyse 
•  IKT-utfordringsbilde 

• Behovsanalyse • Mål og krav 
• Mulighetsstudie 

• Alternativanalyse 
(foreløpig) 

• Alternativanalyse 

Høsten 2015 
Forstudie 

én innbygger – én journal 
Målbilde IKT 



Ulike	konsept	for	«Én	innbygger	–	én	journal»	

Nå	

Virksomhetssentriske		
konsepter	

Regionalt/lokalt	konsolidert	ansvar	for	
informasjon-	og	tjenestetopologi	

Konsepter	sentrert		
rundt	innbygger	

Null-pluss	

K1.	Hver	virksomhet	implementerer	felles	krav	?l	dokumentasjonspraksis,	
pasient-,	tjeneste-	og	ressursadministrasjon	og	prosesstøCe	

0+	

1	

K2.	Regionale	løsninger	for	allmennlegetjenesten	og	spesialisthelsetjenesten	2	

3	 K3.	Regionale	løsninger	for	helse-	og	omsorgssektoren	(med	prosesstøCe)	

K5.	En	felles	nasjonal	løsning	for	kommunale	helse-	og	omsorgstjenester	5	

6	 K6.	En	felles	nasjonal	løsning	for	allmennlegetjenesten	og	spesialisthelsetjenesten	

10	

K7.	En	felles	nasjonal	løsning	for	helse-	og	omsorgstjenesten	(uten	
avtalespesialister	og	private	sykehus)	

K9.	En	felles	nasjonal	løsning	for	kommunale	helse-	og	omsorgstjenester	og	Regionale	løsninger	for	
spesialisthelsetjenesten		
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4	
K4.	Regionale	løsninger	for	helse-	og	omsorgssektoren	(med	prosess-,	kunnskaps-	
og	beslutningsstøCe)	

8	

K8.	En	felles	nasjonal	løsning	for	hele	helse-	og	omsorgstjenesten		

9	

K10.	En	felles	nasjonal	løsning	for	kommunale	helse-	og	omsorgstjenester	og	En	felles	nasjonal	løsning	for	
spesialisthelsetjenesten		

7	

17.11.15 



Nasjonal handlingsplan for e-helse 
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Forskrift om IKT-standarder 
¨  Vedtatt 1. juli. Trådte i kraft 1. september 
¨  Tre krav 

¤ Føre journal elektronisk 
¤ Oppdatere adresseregistret (Norsk Helsenett SF) 
¤ Sende og motta grunnleggende meldinger på fastsatt 

format (ebXML) 



Meldingsutveksling  
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Elektroniske resepter 
¨  80 % e-resepter 

¨  Apotek/fastleger 2013 

¨ Min helse – mine resepter 

¨  Sykehusene 2015-2017 

¨ Mulitidose - utprøving 

¨ Nettapotek 

¨  Andre aktører   



| 19 19 

Kjernejournal 

Fastlege	 Apotek	 Uplanlagt	hendelse	 AMK	/	Legevakt	/	
AkuCmoCak	

Sykehus	

Kri$ske	allergier	og	lidelser	

Utleverte		
legemidler	

Bostedsadress
e	

Folkeregisteret	
Kjernejournal	

Planlagt forløp Uplanlagt forløp 

Utlevering	$l	pasient	Pasientens	fastlege	Fastlegeregisteret	
Helsenorge.no	



Tjenester på helsenorge.no 

§ 1	040	068	besøk	i	oktober	
§ Kvalitetssikret	helseinfo	(2011)	
§ Kvalitetsindikatorer	(2013)	
§ Kjernejournal	(2014)	
§ Dialogtjenester	(2015)	
§ En	inngang	?l	sykehus							
(2015	–	2016)	

§ Pasientreiser	(2016)	

Nå starter snart influensasesongen. Bestill time hvis du ønsker vaksine. 



Min helse på nett - tilgang til egen journal 



Direktoratet for e-helse 
¨  1. januar 2016 
¨  Fagdirektorat og 

myndighetsorgan på IKT-
området – nasjonal styring 

¨  Ha ansvar for  
¤  Styring, utvikling og 

gjennomføring av nasjonale 
IKT-prosjekt.  

¤  Forvaltning og utvikling av 
lover, forskrifter og IKT-
standarder i helsesektoren.   
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Takk for oppmerksomheten! 


