
Kommuneperspektivet på én felles journal.
Konsekvenser for fastlege og kommunehelsetjeneste (legevakt, KAD, 

hjemmetjeneste, sykehjem)

Endre Sandvik
Kommunaldirektør

Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester
Oslo kommune



Oslo kommune

Sykehusene

Legevakt, 
KAD

Pleie og omsorg

Fastlegene

Målbilde

Innbygger i fokus

Leve livet hjemme

Tillitsbasert

Digitale hjelpemidler

(velferdsteknologi)

Nye boformer

Effektiv pasientlogistikk

Tverrfaglighet

Samhandling

Trygg kommunikasjon

Sikker informasjonsutveksling

med primær og spesialist-

helsetjenestene

Trygg og sikker
informasjon mellom
fastleger og 
primærhelsetjenesten
eResept

Samhandling

Trygg kommunikasjon

Sikker informasjons-

utveksling

Deling



Rapport fra Helsetilsynet mars 2016 

(1/2016)

• Svikt i informasjonsutveksling mellom sykehus og kommune

• Informasjon om pasientens legemidler

• Involvering av pasientens fastlege etter utskrivning

• Lovpålagte samarbeidsavtaler – ikke godt nok innarbeidet i styringssystemet



Digitale forventninger

Svar UT



Digitalisering vil kunne føre til endringer i 

samhandlingsmodeller
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• IBM's Watson Supercomputer May Soon Be The Best 
Doctor In The World

Read more: http://www.businessinsider.com/ibms-watson-may-soon-be-the-
best-doctor-in-the-world-2014-4#ixzz3TRhupTil

http://www.businessinsider.com/ibms-watson-may-soon-be-the-best-doctor-in-the-world-2014-4#ixzz3TRhupTil
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Nasjonal referansearkitektur og fellestjenester for 

helseregistre

Viktig grunnlag for kommunenes

digitaliseringsarbeid.

• Forbedret tilgang til informasjon

fra nasjonale helseregistre

• Forenklet innrapportering

• Tilgang til en helseanalyse-

plattform for sammenstilling av 

informasjon, stordata (big data) 

analyser for vurderings- og 

beslutningsstøtte



Helhetlig og sammenhengende plattform
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Utveksling mellom informasjonsknutepunktene
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Digitiale innbyggertjenester i Oslo

• Oslo kommune satser stort på digitale innbyggertjenester

– Plan- og bygningseetaten
• Byggesøknader

– Næringsetaten
• Skjenkebevilgninger

– SvarUT

– DigiSos

– Hjemmebaserte tjenester



Én innbygger – Én journal
Oslo: En by med mange sykehus (HF), én kommune!

Kommunehelsetjenesten i Oslo kommune
 Mange fagsystemer fra moderne til klare for utskiftning
 Mange avhengigheter
 Innbyggerfokus og rettighet til å gi innsyn i egne data
 Samme nasjonale målbilde

• God og sikker flyt av innbyggerinformasjon mellom 
sykehus og kommunen

 Mye utviklingsarbeid pågår parallelt innenfor digitalisering og 
velferdsteknologi

 Kjerneutfordring : overlevering av informasjon fra spesialist-
helsetjenesten til primærhelsetjenesten og fra tjeneste til tjeneste



Én innbygger – Én journal
Fastlegene

 Stort antall

• ca 4600 (Norge)

• 524 (Oslo)

 Ulike journalsystemer – CGM (Winmed, Vision), Infodoc, System X mfl.

 Sikker informasjonsutveksling mellom systemer

 Viktig å hensynta

• Private næringsdrivende, små enheter

• Dialogmeldinger mellom ulike nivå vil

gi bedre pasientsikkerhet og bedre forløp
eksempelvis: direkte lege – lege mellom 

allmennleger og leger i spesialisthelsetjenesten



Særlige områder for legevakt/KAD
Telefonsentralene Legevaktsentral og AMK
 Stor samhandlingsflate, høy kritikalitet (risiko, tidspress, lite pas.info)
 Felles journal (eller meldinger) kan redde liv
 Skrikende mangel på moderne løsninger (bilde/video/tekst m.m.) 
 Nødnett er i dag en felles løsning – Helseforetakene utvikler eget nødnett?

– hva skjer hvis AMK går over til en ny løsning? 

Driftsmiljø og driftsleverandør
 Felles struktur/leverandør gir gjensidig kompetanseutvikling 
 Understøtter samhandling i all fremtidig utvikling
 Kan redusere kostnader og hindre konkurranse om nøkkelkompetanse

Standardisert informasjon kan deles
 Vise live data som letter samhandling i overgangene
 F.eks. funksjonsnivå for hjemmetjeneste, KAD, sykehus og fastlege
 ADL, NEWS, fallrisiko og liknende informasjon deles
 Imatis

Mulighet for å flytte oppgaver
 Røntgen på legevakten – legen kan tolke svaret 



Fra fritekst til standardisering, eller fra 

standardisering til AI - digital samhandling  



Standardisering av fallforebygging i 

helseinstitusjoner  



Digital samhandling mellom KAD og bydeler 

Activities of Daily Living– ADL



En innbygger – en journal

• Hva er en journal?

• En løsning?

• Et system?

• Fra bestiller – leverandør til partnerskap

• Intergrerbare løsninger eller full pakke?

• Utvikling av eHelse i Norge eller skal USA 

bestemme?



KommuneNorge vs RHF

• KommuneNorge må samle seg

• De store kommunene må gå i forveien (K10

• Dugnadsarbeid fungerer ikke!

• RHF må se at samarbeid med kommunene lønner seg 
for sykehusene.

• Ennå langt igjen til god samskaping

• Mye behandling kommer til å skje i folks hjem – en 
opplevd journal

• Kommunale interesser vs Helse og omsorg



Kvantitative funn
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Hvordan lager vi gode digitale 
tjenester?

Gjenbruk av 

komponenter

SvarUT

Integrasjon mot 

fagsystemer

Samarbeid med 

andre kommuner

gjennom KS

Samarbeid med

statlige

virksomheter

ID-porten



Overordnet leveranseplan - Hjemmebaserte 

tjenester
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2016 2017
2018

Design Utvikling
Oppstart 

Oslo

Oppstart 

Bergen/ØR

U

Oppstart neste 

kommuner

Prosjekt Forvaltning &

Innføring

Leveranse 1

Andre halvår Første halvår Andre halvår



Arbeidsform 

 Tjenestedesign som arbeidsform for å sikre helhetlig pasientflyt 

på alle områder: Pasientbehandling, Teknologi/IKT, Utstyr, Bygning/Drift

 Et samarbeidsprosjekt med
• Høy kompleksitet

• Bredt samarbeid

• Viktig med god tillitsbasert kommunikasjon 

på alle nivå og mellom alle parter

 Samarbeid mellom
• Oslo kommune (prosjekteier)

• Oslo universitetssykehus HF

• Helse Sør-Øst RHF



Forvaltning – flaskehalsen?

• Norsk Helsenett kan best fylle rollen som 
forvaltningsaktør for nasjonal plattform

• Norsk Helsenett har som oppgave «å levere og 
videreutvikle en sikker, robust og hensiktsmessig 
nasjonal IKT-infrastruktur for effektiv samhandling mellom 
alle aktører i helse- og omsorgstjenesten»

• Norsk Helsenett forvalter allerede kritisk infrastruktur for 
helse- og omsorgssektoren og har dermed god 
kompetanse på sektorens behov (domenekunnskap). 





Plan for Ny storbylegevakt
- sentrale milepæler og leveranser

2016

2018

Oktober 2017

Forprosjekt 

1. etappe ferdig

Mars 2017

Første styrings-

gruppemøte

Januar 2017

Forberedelses-

fasen ferdig

Desember 2019

Forprosjekt 

2. etappe ferdig

Januar 2020

Start byggefase

Februar 2023

Start prøvedrift

November 2023

1. etappe

 Igangsette tidskritiske prosesser 

og dialoger

 Oppdatere HFP,OTP, HPU

 Skisseprosjekt

 Prosjektkalkyle 

 Usikkerhetsanalyse

 Styringsdokument

 Godkjenning

Leveranser forprosjekt

2. etappe

 Prosjektering

 Samlet forprosjektrapport

 Politisk behandling


