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En rekke meldinger og rapporter har definert ambisjonsnivået for e-helse og 
elektronisk samhandling 
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Meld. St. 9 definerer tre mål for IT-utviklingen i helse- og omsorgstjenesten 

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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Stortingsmeldingen viser til fire strategiske grep 

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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E-resept - komplekst system- og aktørbilde 

EPJ

LEGEKONTOR

Internett

Reseptformidler
FarmaPro5

APOTEK

Ardis
FarmaPro5

Bandasjist

Oppgjør og 
kontroll

Fastlege-
register

PKI Helsepersonell
register

Adresse-
register

Søknadsmottak
FEST Søknads-

mottak

Apoteknett

Mine resepter

FM

Innbygger 
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Tall for e-resept  

• Ca. 90.000 resepter går gjennom e-reseptkjeden hver dag, ca 80 % av alle resepter 
er elektroniske 

• Tilknyttet e-resept er det utviklet ca. 30 meldinger for tilbakekallinger, 
oppslagstjenester osv. 

• Fordi det er så mange andre meldinger enn bare resepten, gir dette et samlet 
meldingsvolum på over  
500 000 meldinger i døgnet 

• Over 1800 legesentre sender e-resepter 
• Alle norske apotek og de fleste bandasjister håndterer e-resepter 
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Kjernejournal inneholder utvalgte og viktige helseopplysninger  
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Digitale innbyggertjenester 



Min helse 



Tidslinje med 
 

 kontakt-historikk 
inkl. dialog, 

 
kalender og 

 
behandlings-

forløp 

Helseprofil med 
personverninnstillinger 

(reservasjoner, samtykker, 
fullmakter, …) 

Helsetilstand og  
-kunnskap 

Rettigheter og økonomi 

Behandlere – oversikt, innsyn og 
samhandling 

 
Behandler- 
spesifikke 

tjenestetilbud 

helsenorge.no/Min helse 

Primærhelse,  PLO,  … 

Spesialisthelsetjenesten 

Innbygger  

Innbyggerne skal oppleve én helsetjenestene på nett som dekker både 
primær- og spesialisthelsetjenesten 

Nøkkelelementer fra alle aktører sammenstilles i felles 
visninger. Behandlerspesifikke tilbud kan tilgjengeliggjøres per 
behandlingssted. 

Aktørene kobler seg mot helsenorge.no 
gjennom et sett med standardiserte 
grensesnitt. 



Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å utrede 
hvordan regjeringens ambisjoner i Meld. St. 9 (2012-2013) kan realiseres 

Mandat for utredning av "én innbygger – én journal" 

• Omfatte hele helse- og omsorgssektoren 
 

• Vurdere løsningsalternativer bredt 
 

• Vurdere risiko, styringsmessige utfordringer og organisatoriske konsekvenser for hvert 
løsningsalternativ 
 

• Tett samarbeid med sektoren 
 

• Ta høyde for at forstudien kan bli vurdert iht. statens ordning for kvalitetssikring av 
store investeringsprosjekter (KS-ordningen) 
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Utredningens hovedaktiviteter og tilleggsoppdrag 

Strategi og  
mulighetsstudie 

Behovsanalyse 

Referanser/erfaring 

Vurdere pasientenes,  
brukernes, sektorens og 
samfunnets behov 

Vurdere internasjonal og 
nasjonal erfaring 

Utarbeide strategi, mål og  
krav, samt identifisere 
konseptalternativer 

RHF IKT - komparativ analyse 

Sammenstilt IKT  
utfordringsbilde 

Leverandøranalyse 

HOD tilleggsoppdrag 

Komparativ analyse av de 
regionale helseforetakene  
på  IKT-området 

Sammenstilt oversikt over  
utfordringsbildet på IKT i  
helse- og omsorgssektoren 

Analyse av relevante EPJ-
systemer og leverandører 

Alternativanalyse 
Evaluering av konsept- 
alternativer, inkl. samfunns-
økonomisk analyse 

Styrket gjennomføringsevne 
for IKT-utvikling  

Utredning av styrket 
gjennomføringsevne for IKT-
utvikling i helse- og 
omsorgstjenesten 

Utredningens hovedaktiviteter 
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Overordnet tidslinje 

5.- 6.11 1.6 12.1 

• Strategi, mål og krav – behandle  
foreløpig innstilling 

• Mulighetsstudie – behandle  
foreløpige mulighetsdimensjoner og  
konseptalternativer 

• Mål og krav – tilslutning 
• Mulighetsstudie – tilslutning til  

nedvalg av konseptalternativer 

• Alternativanalyse – behandle  
foreløpig vurdering 

• Alternativanalyse – behandle  
forstudiens foreløpige innstilling 

Strategi og Mulighetsstudie Alternativanalyse 

27.-28.8 18.-19.3 20.-21.11 

Behovsanalyse 

• Behovsanalyse – tilslutning 

• Alternativanalyse –  
behandle forstudiens  
innstilling 
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 Behov og krav 
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Behovsanalyse 

Interessentgruppebaserte behov 
Interessenters og aktørers opplevde behov. 

Etterspørselsorienterte behov 
Behov som følge av misforhold mellom tilbudt kapasitet/ytelse og  
etterspørsel. 

Normative behov  
Behov som følge av underoppfyllelse av politiske mål, lover og  
forskrifter. 

Nåsituasjon 
Beskrivelse av dagens situasjon og utfordringer. 

Prosjektutløsende behov 
Samfunnsbehovet som utløser planlegging av tiltaket til et bestemt  
tidspunkt. 
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Interessentbehov Kort sagt 

Det er behov for at korrekt, nødvendig og relevant 
informasjon, raskt og effektivt, gjøres tilgjengelig for 
helsepersonell med tjenstlig behov, uavhengig av hvor 
pasienten har fått behandling tidligere. 

Rett informasjon 
til rett tid til rett 
person 

Det er behov for løsninger som muliggjør effektiv 
samhandling, kommunikasjon og pasientadministrasjon 
gjennom pasientforløpet og på tvers av virksomheter. 

Effektiv 
samhandling på 
tvers 

Det er behov for at data registreres én gang, og registreres 
automatisk der det er mulig. 
 

Registrere én gang 

Det er behov for at helsepersonell får tilgang på relevant 
kunnskapsstøtte, beslutningsstøtte og prosesstøtte. 

Støtte for beste og 
riktig praksis 

Det er behov for at innbygger får tilgjengeliggjort egne 
helseopplysninger, rettigheter, utrednings- og 
behandlingsplaner, samt status i pågående saker. 

Innsikt i status og 
planer 

Det er behov for at innbygger skal kunne samhandle og 
kommunisere effektivt med helse- og omsorgssektoren. 

Samhandling 

Det er behov for at innbygger skal kunne registrere 
personlige helseopplysninger og dele dem med helse- og 
omsorgstjenesten. 

Egenregistrering 

Det er behov for at innbygger har tilgang til relevant 
kunnskapsstøtte og beslutningsstøtte. 

Hjelp til å gjøre 
gode valg 

Det er behov for at innbygger skal kunne tilgjengeliggjøre 
relevant informasjon til andre, samt gi dem mulighet til å 
samhandle med helse- og omsorgstjenesten. 

Involvere andre 
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Interessentbehov Kort sagt 

Det er behov for at opplysninger sikres mot spredning til 
uvedkommende gjennom blant annet tilfredsstillende 
tilgangsstyring og kontroll. 

Kontroll på hvem 
som vet 

Det er behov for at innbygger kan skjerme hele eller deler av 
journalen for enkeltpersoner eller grupper. 

Skjerme og dele 

Det er behov for at virksomhetene får tilgang til oppdaterte data 
og løsninger som understøtter god ledelse, kvalitetsforbedring 
og ivaretagelse av pasientsikkerhet. 

Innsikt for ledelse 
og kvalitets-
utvikling 

Det er behov for at ansvarlige myndigheter får tilgang til 
oppdaterte data og løsninger som gjør dem i stand til å: 
a) styre helse- og omsorgssektoren 
b) ta raske og kunnskapsbaserte beslutninger i krise- og 

beredskapssituasjoner 
c) ha oversikt over helsetilstanden i befolkningen og 

risikofaktorer for sykdom 

Innsikt for styring 
og forebygging 

Det er behov for en forskningsinfrastruktur med felles IKT-
løsninger som forenkler bruk av helsedata, styrker 
forskningssamarbeid på tvers av helse- og omsorgssektoren, 
forenkler forskningsadministrative prosedyrer, og tilrettelegger 
for formidling og bruk av forskningsresultat. 

Forskning og 
formidling 

Det er behov for at løsningene er lett tilgjengelige, sømløse og 
brukervennlige. 

Tilgjengelig og 
brukervennlig 

Det er behov for kompetansebygging som bidrar til effektiv og 
trygg bruk av løsningene, samt kunnskap om deres 
begrensninger. Videre er det behov for at løsningene 
understøtter helsetjenestens rolle i utdanning av helsepersonell.  

Kompetanse og 
undervisning 



Utredningen har vurdert flere grupper av drivere som kan påvirke behovet  
for og innretningen av «Én innbygger – en journal» 

Befolkningsutvikling og sammensetning, samt mobilitet Demografi 

Normative trender nasjonalt og internasjonalt, og mulig innvirkning på 
rettigheter og krav Politikk 

Utvikling av pasientrolle, kommunikasjonsvaner og forbrukeratferd Sosiokultur 

Tilgang på medisinsk beste praksis og medisinsk teknologi, samt 
digitalisering og tilgang på nye organisasjonsformer og arbeidsmåter Medisin 

Hvordan teknologisk utvikling kan påvirke hvordan helsetjenester 
etterspørres, tilbys og konsumeres Teknologi 
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Hvilke drivere er analysert 

Demografiske drivere 

D1. Endringer i 
innbyggerpopulasjon 

D2. Endringer i 
mobilitet blant 
befolkningen 

       Hvordan påvirker demografiske drivere kapasitetsbehov i 2030? 

1 350  
nye årsverk 

Fastleger Spesialisthelsetjenesten 

31 000  
nye årsverk 

8 nye A-hus 

Omsorgstjenesten 

61 000  
nye årsverk 
215 
nye sykehjem 

Hvordan påvirker mobilitet i befolkningen i 2030 behov for informasjonsflyt? 

50.000  
innbyggere flytter 
mellom 
helseregionene årlig 

185 000 
innbyggere 
flytter innad i 
helseregionene årlig 

51.000  
pasienter  flyttes mellom 
helseregioner… 

107.000  
Konsultasjoner og 
innleggelser 
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Politiske drivere 

Hvilke drivere er analysert 

P1. Utvikling av pasient- og 
brukerrettigheter 

P2. Internasjonalt  
samarbeid 

P5. Fokus på personvern og 
informasjonssikkerhet 

P3. Krav til kvalitet og 
pasientsikkerhet 

Hvordan vil pasient- og brukerrettigheter utvikle seg frem mot 2030? 

Hvordan vil internasjonalt samarbeid utvikle seg mot 2030? 

P4.Krav til kapasitets-
utnyttelse 

1990 
Ventelisteregistre 

Ventetidsgaranti 
Pasientrettighets-
loven 

1997-1999 Fastlegeordning 
Fritt sykehusvalg 
 

2001-2003 Pasient- og 
brukerrettighets-
loven 

2013 Fritt 
behandlingsvalg 

201? 

Pasientrettighets-
direktivet i EU 

2010 
Erklæring i Nordisk 
ministerråd 

2014 

2020 - 2030 
? 
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Medisinsk utvikling 

Hvilke drivere er analysert 

M1. Tilgang på 
dokumentasjon om 
medisinsk beste praksis 

M2. Utvikling av medisinsk 
teknologi 

M3. Digitalisering av 
helsetjenesten 

M4. Tilgang på nye 
organisasjonsformer og 
arbeidsmåter 

Hvordan utnytte digitaliseringen? Hva med rolleglidning? 

Hvordan holde tritt med innovasjonen? 

Hver time publiseres… 

…  91 dokumenter i PubMed 

…  23 patentsøknader 

…  11 patentgodkjenninger 

Robotteknologi Portabel teknologi Sensorer 

Endret dokumentasjons-
praksis 

Endret datakraft til oppfølging, 
analyse og støtte 

i 
Monitorere og analysere  
på gruppenivå 

Varsle på individnivå 

Integrert beslutnings-
støtte 
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Hvilke drivere er analysert 

Generell teknologisk 
utvikling 

T1. Online-tjenester, sosiale 
media og skybaserte 
tjenesteplattformer. 

T2. Personnære enheter og 
tingenes internett 

T3. Stordata 

Hvordan vil teknologi utfordre eksisterende leveransemodeller? 

Teknologisk utvikling 

14 

24 

Fortune 50, 2013 

Av 38 selskaper med vesentlig andel av sin omsetning i helsektoren var 24 av  
selskapene nye i helsesektoren: 

7 varehandel 5 teknologi 4 finans 3 telekom 3 forbrukervarer 2 bilprodusenter 

+ 
Telemedisin m-helse 

= 
Virtuell 
helse- 
tjeneste? 

Hvordan vil konvergensen av  
telemedisin og m-helse endre  

leveransemodeller? 

Hvordan skal app'er  
godkjennes og forskrives? 
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En oversikt over drivere og hvordan de påvirker hverandre 
 

B1. Endringer i  
pasientrolle 

B2. Endringer i  
kommunikasjons-

vaner 

MEDVIRKER 
OG MOTTAR 

YTER OG 
UTVIKLER 

P1. Utvikling av 
pasient- og 

brukerrettigheter 

P2. Internasjonalt  
samarbeid 

P3.Krav til kapasitets-
utnyttelse 

P5. Fokus på 
personvern og 

informasjonssikkerhet 

D1. Endring i 
innbyggerpopulasjon 

D2. Endring i 
mobilitet blant 
befolkningen 

M4. Tilgang på nye 
organisasjonsformer 

og arbeidsmåter 

M1. Tilgang på 
dokumentasjon om 

medisinsk beste 
praksis 

M3. Digitalisering av 
helsetjenesten 

M2. Utvikling av 
medisinsk teknologi 

T1b. Skybaserte 
tjenesteplattformer 

T1a. Online-tjenester 
og  sosiale media 

T2. Tilgang på  
personnære enheter 

T3. Tilgang på  
stordatateknologi 

T4. Integrasjon 
mellom mobil og 

medisinsk teknologi 

P4. Krav til kvalitet og 
pasientsikkerhet 

T1b. Skybaserte 
tjenesteplattformer 
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Behovsanalyse 

Interessentgruppebaserte behov 
Interessenters og aktørers opplevde behov. 

Etterspørselsorienterte behov 
Behov som følge av misforhold mellom tilbudt kapasitet/ytelse og  
etterspørsel. 

Normative behov  
Behov som følge av underoppfyllelse av politiske mål, lover og  
forskrifter. 

Nåsituasjon 
Beskrivelse av dagens situasjon og utfordringer. 

Prosjektutløsende behov 
Samfunnsbehovet som utløser planlegging av tiltaket til et bestemt  
tidspunkt. 
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Øvrige krav 

Kravkategorier 

Absolutte krav Krav som representerer et minimumsnivå for tiltaket. 

Minimumsnivå 
for tiltaket 

Ønskelige, men ikke absolutte krav. 

Normative krav 

IKT-krav 

19.05.2015 



Absolutte krav  
# 

1 Tiltaket skal gi innbyggere og helsepersonell med tjenstlig behov, en samlet tilgang til oppdaterte og 
nødvendige helseopplysninger, uavhengig av hvor innbyggeren har fått helsehjelp tidligere. 

2 
Tiltaket skal legge til rette for at planer for den enkelte pasient kan opprettes, deles og følges opp på tvers 
av helse- og omsorgstjenesten. Det skal tydelig fremgå hvilken aktør som til enhver tid har ansvaret for 
gjennomføring av aktuelle oppgaver. 

3 Tiltaket skal sikre at tjenester er enhetlig definert på tvers av virksomheter og at helsepersonell og 
innbyggere får en samlet oversikt over kvalitet og ledig kapasitet for gjennomføring av aktuelle tjenester. 

4 Tiltaket skal legge til rette for at helsepersonell får tilgang til kunnskaps- og beslutningsstøtte i tråd med 
gitte prioriteringer og definert beste praksis. 

5 Tiltaket skal legge til rette for tilgjengeliggjøring av data til kvalitetsforbedring, ledelse og analyse, 
helseanalyse, forskning og beredskap. 

6 Tiltaket skal ta høyde for strukturelle endringer. Som et minimum må tiltaket ta høyde for ivaretakelse av 
brukervalg, samt endringer i virksomhetsstrukturer og oppgavefordeling. 
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 Mulighetsstudie og konseptalternativer 
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Sammenhengen mellom mulighetsdimensjoner og konseptalternativer 

IKT 
utfordrings-

bilde 

Behovs-
analysen 

Mål og krav 

Konsept K.1 Konsept K.2 

Dimensjon A 

Dimensjon B 

Dimensjon C 

Dimensjon D 

Dimensjon E 

Dimensjon A 

Dimensjon B 

Dimensjon C 

Dimensjon D 

Dimensjon E 

• Null-pluss 
• 3-4 konsepter 

fra mulighets-
studien 

Mulighetsstudien Alternativ-
analysen 
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Valg av mulighetsdimensjoner 

Samhandlingsmodeller 
(tjenestegrupper som er 
inkludert i tiltaket) 

Funksjonalitet for 
helsepersonell 
. 

Konsolidering av informasjon 
og IKT-løsninger 

Funksjonalitet for innbygger 

 

Informasjonstilgang til 
sekundærbruk  
 

.  

A B C D E 
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Overordnet presentasjon av konsepter 

C. Konsolidering av informasjon og IKT-
løsninger 

A. Samhandlingsmodeller 
(tjenestegrupper som er inkludert i 
tiltaket) 

B. Funksjonalitet for helsepersonell 

D. Funksjonalitet for innbyggertjenester) 

E. Informasjonstilgang til sekundærbruk 

Inkludert  
helseaktører 
internasjonalt 
 
 

 

Kommunal helse- og 
omsorgs-tjeneste 
 

 

 

Allmennlege- og 
spesialist-helsetjeneste 
 

Kommunal helse- og 
omsorgs-tjeneste og 
spesialisthelse-tjeneste 

Alle aktører i helse- og 
omsorgs-tjenesten 
 
 
 

 Ingen felles krav til 
funksjonelt 
ambisjonsnivå 

 

 

Felles krav til 
dokumentasjons-praksis 
og administrasjon 

Felles krav til 
dokumentasjons-
praksis, administrasjon 
og prosesstøtte 

Som (3) + felles krav til 
kunnskapsstøtte og 
variasjon i 
brukergrensesnitt 
 
 
 

 

Som (4) + felles krav 
til beslutnings-
støtte 
 
 
 
 

 

Virksomhets-
sentrisk 
konsolidering og 
ansvar 

Regionalt/lokalt  
konsolidert ansvar for 
informasjon og  
IKT-løsninger 

Sentralisert 
informasjons- og IKT-
forvaltning 

Utvalgte tjenester og 
tilgang til egne 
helseoppl. 
 

Enklere hverdag Medvirkning og 
brukervalg 
 

Egenbehandling og 
forebygging 
 
 
 

 

Helhetlig digital 
helsehjelp 
 
 
 
 

 
Innrapportering 

 

 

Automatisk tilgjengelig- 
gjøring/innrapportering  
av data basert på felles 
info.struktur 

Løpende 
tilgjengeliggjøre 
styringsinfo og kvalitets-
indikatorer  

Løpende helseanalyse 
på sammenstilte 
datasett 
 
 

 

Avanserte 
funksjoner for 
forskning 
 
 
 
 

 

1 2 3 4 5 

Under arbeid 
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Konseptene skal uttrykke distinkte målbilder 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 til 
dokumentasjonspraksis, pasient-, tjeneste- og ressursadministrasjon og 
prosesstøtte 

0+ 

1 

K2. Regionale løsninger for allmennlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten 2 

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

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  

4 
K4. Regionale løsninger for helse- og omsorgssektoren (med prosess-, kunnskaps- 
og beslutningsstøtte) 

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 
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Samlet vurdering av måloppfyllelse for konseptalternativene i forhold til 
absolutte krav 

19.05.2015 

# K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 

1 
Tiltaket skal gi innbyggere og helsepersonell med tjenstlig behov en samlet tilgang til 
oppdaterte og nødvendige helseopplysninger, uavhengig av hvor innbygger har fått 
helsehjelp tidligere. 

2 
Tiltaket skal legge til rette for at planer for den enkelte pasient kan opprettes, deles og 
følges opp på tvers av tjenesten. Det skal tydelig fremgå hvilken aktør som til enhver tid 
har ansvaret for gjennomføring av aktuelle oppgaver. 

3 
Tiltaket skal sikre at tjenester er enhetlig definert på tvers av virksomheter og at 
helsepersonell og innbyggere får en samlet oversikt over kvalitet og ledig kapasitet for 
gjennomføring av aktuelle tjenester.  

4 Tiltaket skal gi helsepersonell tilgang til kunnskaps- og beslutningsstøtte i tråd med 
gitte prioriteringer og definert beste praksis.  

5 Tiltaket skal legge til rette for automatisk tilgjengeliggjøring og analyse av 
sammenlignbare data til kvalitetsforbedring, ledelse og beredskap. 

6 
Tiltaket skal ta høyde for strukturelle endringer. Som et minimum må IKT-løsningene ta 
høyde for ivaretakelse av brukervalg, samt endringer i virksomhetsstrukturer og 
oppgavefordeling. 

SAMLET VURDERING 



Konseptene som videreføres til Alternativanalysen (i tillegg til nullalternativet) 

x K2. Regionale løsninger for allmennlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Konseptet kan 
regnes som det som er nærmest null-alternativet. 

x K4. Regionale løsninger for helse- og omsorgssektoren (med prosesstøtte og avansert 
beslutningsstøtte). Konseptet løser samhandlingsutfordringene for alle innbyggergrupper, og 
utnytter kompetanse, ressurser og infrastruktur som er bygget opp i de regionale 
helseforetakene. 

x K8. En felles nasjonal løsning for hele helse- og omsorgstjenesten. Inkluderer både private 
sykehus og avtalespesialister. 

x K10. En felles nasjonal løsning for kommunale helse- og omsorgstjenester og En Felles 
nasjonal løsning for spesialisthelsetjenesten. Konsept tar høyde for at kompleksitet og behov 
er noe forskjellige i henholdsvis kommunale helse- og omsorgstjenester og 
spesialisthelsetjenesten.  
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Takk for oppmerksomheten! 
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