
”Nasjonale i stedet for 
regionale tjenester, 

kan noe av sektorens 
behov dekkes 

gjennom 
sentralisering?”

Adm.direktør Mette Vestli, Norsk Helsenett



Nasjonale i stedet for regionale tjenester?



Sektorens behov

• Helhetlig pasientforløp

• Likeverdig tjenestetilgang 
uansett geografi, økonomi, 
sosiale eller kulturelle forhold

Mot felles mål (bl.a.):

• KS

• Dnlf

• Departementene

• Nasjonal IKT

• SHdir



Norsk Helsenett, velferds-
og samfunnsøkonomisk 
grunnlag

– arbeider for økt samspill
i helse- og sosialsektoren

– bidrar til realiseringen av 
målet om et helhetlig 
pasientforløp 

– og skal samtidig understøtte 
målet om økt kvalitet og 
tilgjengelighet samt effektivisering i sektoren.

Hvordan gjør vi dette
– Norsk Helsenett har etablert og videreutvikler den elektroniske 

samhandlingsarenaen. 
– Norsk Helsenett har ansvar for, eller tilbyr selv en del sentrale 

tjenester som understøtter mål som økt tilgjengelighet og 
effektivitet

Norsk Helsenett – motivert av nasjonalt perspektiv
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Helsetjenesten - en sinke i bruk av 

IKT?

• Bank og forsikring

• Transportsektoren

• Hotell og reiseliv

• Handelsnæringen

• Universiteter, forskning 

• Konsulentbransjen

Sammenligninger

Helsetjenesten

Slå dem 

sammen og det 

vil ligne:

Utgifter knyttet til informasjonsbehandling i helsetjenesten - 25 – 39% av budsjettet

Utgiftene til IKT er per i dag kommet opp mot 1 – 3% av utgiftene

Bank, handel, kontor, transport, hotell) bruker 10 – 20% av budsjettene til IKT



Helse Nord

Helse Midt-Norge

Helse Sør-Øst
Helse Vest

Svalbard

Nasjonal infrastruktur

Én felles kommunikasjonsplattform 

tilpasset ulike behov

Blant annet:

1300 legekontorer + 220 under utbygging

4 RHF

190 sykehusenheter med 99,99% oppetid

65 kommuner

Alle private lab og røntgen

> 1300 rutere/brannmurer

> 200 servere



Helse Nord

Helse Midt-Norge

Helse Sør-Øst
Helse Vest

Svalbard

X

VPN

Fra hierarkisk til 
samhandlingsorientert 

struktur



Helse Nord

Helse Midt-Norge

Helse Sør-Øst
Helse Vest

Svalbard

Nasjonal infrastruktur

”lokalt selvstyre er hellig”
(KS-direktør May-Britt Nordli, 25.09)

Tre ulike løsninger for tilknytning
•Prosess for tilbud og tilknytning:

•Kommunen kartlegger ihht 
skjema
•Tilbud utarbeides basert på  
kartlegging

•Bestilling og avtaleinngåelse

Motsetningsforhold: 
Sjølråderetten og nasjonal 

standardisering



Helsenett-tjenester:

• Adresseregister
• Meldingspostkasse
• Sikret Epost
• Sikret internett*
• Risikovurderinger på tjenester
• Sikkerhetsoppdateringer 
• Videokonferanse
• Nasjonal kryptering

• Brukerstøtte/kundesenter

• Pasienttransport NISSY
• RESH
• Folkeregister 
• Hjemmekontorløsning med

autentisering ved PKI

*)inkl tilgang til Helsebiblioteket
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Tredjepartstjenester (eks):

• ASP og fjerndrift
• Administrative systemer
• Innrapportering til NAV 

(NAV-delen av sykemelding, 
legeoppgjør, poliklinisk oppgjør)

• Betalingsterminal og banktransaksjoner
• Microsoftlisenser

• Telemedisin
• Henvisning
• Epikrise
• Labsvar



”Nasjonale i stedet for regionale tjenester, kan 
noe av sektorens behov dekkes gjennom 
sentralisering?”


