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Kvalitet 
 

Tilgjengelighet 
 

Gode 
pasientforløp 
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Helsepolitiske mål 

 

 

 

 

Styrket 

pasientrolle 

Kvalitet og 

effektivitet 
Pasientsikkerhet 

Lik  
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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 

 

 

 

 

 

 

 

Nasjonalt 

Meldingsløft 

(”2.0”) 

 

Basismld. 

ELIN-k/PLO 

01.01.12 

 

Forvaltning 

og innføring 

 

 

 

 

 

 

Nasjonal 

helseportal 

 

Første 

versjon 

15.06.11 

 

Videre-

utvikling og 

drift 

 

Teknologi 

nye 

samarbeids

måter 

 

Telemedisin, 

med mer 

 

 

 

Nasjonal  

Kjernejournal 

 

Forprosjekt 

1.1.12 

 

Pilot 1.1.13 

 

 

 

Helseregistre 

 

Kvalitets-

indikatorer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPJ-endringer 

 

Fastlegelister? 

Frikortspørring? 

Sykmelderprosj

ektet? 

EPJ-løftet? 

Pasientreiser? 
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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 HOD 

• Dialogkonferanser 

• Møter med aktørene 

• Bestillinger 
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Nye samarbeidsmåter – nye løsninger 

• Samhandling, samarbeid, delt læring og delt 
ansvar 

• Et mål at helse- og omsorgstjenester gis så 
nær pasientens hjem som mulig  

• Mange pasienter kan få behandling ved flere 
behandlingsinstitusjoner (virksomheter) i løpet 
av samme dag – og alle behandlere kan være 
avhengig av informasjon fra de øvrige  

• Moderne IKT muliggjør nye måter å 
samarbeide og levere helse- og 
omsorgstjenester på  
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Bedre koordinering 

 Pasienten skal ikke gjenta hele sin medisinske 
historie i all kontakt med helsetjenesten 

 Bedre forståelse av pasientens helsesituasjon gir 
bedre behandling og bedre prosesser  

 Analyse av data gir kunnskap som kan bidra til 
adferdsendring (helseregisterprosjektet) 

 Mer presise vurderinger. Fokus på pasienten - ikke 
en pasient som en del av en statistisk gruppe 

 Bør systemene tydeligere fortelle brukeren hva 
som er nytt og hva som har endret seg? 

 

Medisinske apps? Åpen kildekode? 
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Sikker informasjonsutveksling 

• Helsesektoren er informasjonsintensiv  

• ”Papiradministrasjon” på digitale systemer 

Store mengder informasjon - vanskelig 
tilgjengelig 

• All skriftlig informasjonsutveksling bør skje 
elektronisk 

• Nødvendige opplysninger skal være 
tilgjengengelige for behandlende 
helsepersonell 

• Pasientens rett til informasjon om seg selv 
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Sikkerhet - en prosess, ikke et produkt 

• Sikkerhet må være en del av den løpende 
beslutningsprosessen i virksomhetene, og ikke komme 
som pålegg i ettertid 

• Tradisjonelt fokusert på produktene som skal løse våre 
problemer: 
• Den gode strategien, forskriften, veiledningen, 

tiltakslistene, prioriteringslistene 
 

• Blir dette stadig mindre meningsfylt på IKT-området? 
• Utviklingen går raskt (foreldelse) 
• Kompleksiteten øker (relevans)  

 
 Mer fokus på det kommersielt drevne sikkerhetsarbeidet? 
 Er evne til rask avvikshåndtering viktigere enn 

forebygging? 
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Personvern - en pasientinteresse 

• Helsetjeneste og helseforvaltningens formål 

Best mulig helsehjelp 

Hensynet til pasienten (helhetlig) 

• Personvern ett av flere hensyn som må 
ivaretas - en forutsetning for å nå målene 

Tillit 

• Avveininger som foretas hver dag på alle 
nivåer i helsetjenesten – basert på helhetlige 
helsefaglige vurderinger 

Proporsjonalitet 
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Juridiske virkemidler 

• Viktige lovendringer er allerede gjennomført, 
og flere er på trappene 

• Informasjonssikkerhet (tilgang på tvers) 

• Formalisert arbeidsfellesskap 

• Kjernejournal 

• Tydelige ansvarslinjer 

• Samtykke contra reservasjonsrett - 
utrede enhetlig elektronisk reservasjonsløsning 
for sekundærbruk av helseopplysninger 

• Journalen må i større grad ta utgangpunkt i 
pasienten – ikke i behandlingsinstitusjonen 
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