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Digitalisering av arbeidsprosesser

I retning av én gjennomgående 

journalløsning for hele tjenesten. 



Digitalisering av arbeidsprosesser

Digitalisering av arbeidsprosesser

Modernisere og konsolidere EPJ

Planlegge nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste, jf. mål om Én innbygger – én journal

Modernisere regional EPJ i henhold til regionale strategier

Fullføre anskaffelse og starte innføring av modernisert IKT-system i Midt-Norge, som en felles løsning mellom 
spesialisthelsetjenesten og kommunal helse- og omsorgstjeneste og som utprøving av nasjonalt målbilde

Digitalisere legemiddelkjeden innenfor helseforetakene og i kommunene

Implementere sammenhengende elektronisk støtte for legemiddelbehandling i helseforetak 

Prøve ut lukket legemiddelsløyfe i spesialisthelsetjenesten og i kommunal helse- og omsorgstjeneste

Innføre beslutningsstøtte som bidrar til å redusere feil ved forordning og oppfølging av legemidler 



Bedre sammenheng i pasientforløp

E-helse skal bidra til godt koordinerte

helse- og omsorgstjenester



Bedre sammenheng i pasientforløp

Bedre sammenheng i pasientforløp

Involvere innbygger i planlegging og gjennomføring av helsehjelp

Tilrettelegge for digital dialog mellom innbygger og helsepersonell i pasientforløpet

Tilrettelegge for at innbygger har digital oversikt over henvisningsstatuser og timer 

Tilrettelegge for enklere klageadgang ved brudd på pasientrettigheter 

Tilrettelegge for at innbygger får innsyn i egne helseopplysninger inkludert legemidler i bruk 

Tilrettelegge for at innbygger kan gi fullmakt til å dele egne digitale tjenester 

Sikre kontinuitet i ansvarsoverganger

I all hovedsak avvikle papir i utlevering av helseopplysninger i pasientforløp (meldingsutveksling) 

Utlevere nødvendige pasientadministrative data elektronisk mellom behandlingssteder i hele pasientforløpet

Utlevere fødselsepikrise elektronisk mellom fødeinstitusjon og helsestasjon

Tilrettelegge for digital dialog mellom helsepersonell på nye områder

Dele oppdatert legemiddelinformasjon i hele pasientforløpet

Tilrettelegge for at helsepersonell på tvers av helsetjenesten har oversikt over hvilke legemidler pasienten bruker

Tilrettelegge for at helsepersonell kan gjøre nødvendige oppslag i henvisninger, epikriser og utvalgte typer svarrapporter i 
andre virksomheter enn der de selv er ansatt

Tilrettelegge for én felles kilde for kritisk informasjon for å unngå dobbeltregistrering

Ta i bruk ny teknologi i den medisinske nødmeldetjenesten (AMK)



Bedre bruk av helsedata

Forenkling av sammenstilte 

helseopplysninger og større 

struktureringsmuligheter



Bedre bruk av helsedata

Bedre bruk av helsedata

Forenkle innrapportering og uthenting av data fra helseregistre

Etablere en standardisert måte for helseregistrene å kunne utveksle helsedata fra primærkildene, med hverandre, og 
mellom aktørene.

Etablere og videreutvikle tekniske fellestjenester som gir enklere innrapportering og bedre kvalitetssikring

Tilby sammenstilte helsedata og avansert analysefunksjonalitet på tvers av helsedatakilder

Etablere nasjonale fellestjenester for å gi tilgang til personentydige helseopplysninger via en nasjonal plattform for 
tilgjengeliggjøring og analyse av helsedata
Etablere Helseanalyseplattform som kan sammenstille og tilrettelegge for å nyttiggjøre seg av data og opplysninger fra 
blant annet Folkeregisteret, Dødsårsaksregisteret, Norsk pasientregister (NPR), Kommunalt pasient- og brukerregister 
(KPR) , personidentifiserbare legemiddeldata samt andre relevante kilder for helseopplysninger.

Etablere organisatoriske og tekniske tjenester som forenkler søknadsprosessen for å få tilgang til personentydige 
helsedata



Helsehjelp på nye måter

Hjelpe innbyggerne til å klare seg selv, 

og bidra til livskvalitet og trygghet



Helsehjelp på nye måter

Helsehjelp på nye måter

Legge til rette for raskere spredning og innovasjon av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenesten

Etablere og gradvis å innføre en nasjonal plattform som legger til rette for et økosystem for raskere spredning, 
innovasjon og mer kostnadseffektiv innføring av velferdsteknologi



Felles grunnmur for 
digitale tjenester

Sikker og effektiv informasjonsdeling



Felles grunnmur for  digitale tjenester

Felles grunnmur for  digitale tjenester

Bedre styring, tilrettelegging og oppfølgning av meldingsutveksling

Sikre enhetlig bruk av eksisterende standarder for meldingsutveksling og adressering

Etablere den vedtatte forvaltningsmodellen for meldingsutveksling

Tilrettelegge for identitets- og tilgangsstyring for personell og innbygger

Tilrettelegge for en felles sikkerhetsinfrastruktur og forvaltning av de felleskomponenter som benyttes for 
tilgangsstyring på tvers av virksomheter

Vurdere felles påloggingstjeneste for nasjonale tjenester.

Tilrettelegge for å gjøre data og funksjoner tilgjengelig for andre applikasjoner og tjenester

Etablere nasjonal arkitekturstyring med tilhørende styringsgrunnlag

Sikre enkel tilgjengeliggjøring av informasjon for videre bruk

Tilrettelegge for høy tilgjengelighet ved bruk av mobile tjenester og enheter

Tilrettelegge for at bruk av mobile tjenester og enheter utgjør en liten risiko for kvaliteten i tjenesten

Etablere en plan for beredskapstiltak for å opprettholde kritiske helse- og omsorgstjenester når mobilnettene er helt 
eller delvis nede

Tilrettelegge for moderne IKT-løsninger ved å forberede innføring av nye helsefaglige kodeverk og standarder

Velge internasjonale standarder, kodeverk og terminologier på områder som gir helsefaglig gevinst

Forvalte og ta i bruk standarder, kodeverk og terminologier mer effektivt

Etablere prinsipper og rammeverk for felles informasjonsmodeller som en del av arkitekturstyringen



Nasjonal styring av e-helse 
og økt gjennomføring

Den nasjonale styringsmodellen må styrkes

for å nå de nasjonale e-helsemålene



Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring

Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføringsevne

Styrke og videreutvikle nasjonal styring

Nasjonalt e-helsestyre har reell innflytelse på nasjonale midler til porteføljen

Juridiske og finansielle styringsvirkemidler er i utprøving

Nasjonal arkitekturstyring og IKT- og helsefaglig standardisering er etablert

Beslutninger knyttet til e-helsetiltak baseres på tilstrekkelig og enhetlig kunnskapsgrunnlag

Skape en nasjonal og skalerbar leveransekraft

Finansierings- og leveransemodeller er forutsigbare for alle aktører, kostnadseffektive, og gir rom for å skalere de 
nasjonale oppgavene

Modell for brukerfinansiering  av nasjonale løsninger er i utprøving

Nasjonale leveranseoppgaver løses i virksomheter som har en organisasjonsform som er godt egnet med hensyn til 
styring, gjennomføringsevne og effektiv ressursbruk

Styrke innførings- og implementeringsapparatet

Tilskuddsordninger til innførings- og implementeringsaktiviteter av e-helse er i utprøving

E-helse og digitalisering som grunnkompetanse er del av utdanning og videreutdanning av helsepersonell 

Det er kjennskap og eierskap til nasjonal e-helsestrategi hos virksomhetsledere i sektoren



Nasjonal strategi for e-helse
(fireårig handlingsplan, inkl. årlig revidering)

Forvaltningsstyring av

nasjonale løsninger

Porteføljestyring av nasjonale

e-helseinitiativ




