
Forum for ledelse og servicedesign i 
bildediagnostikk

Visjoner for utvikling av IKT-
systemer i Helse-Norge fram 
mot år 2030

Lars Moen, Virksomhetsarkitekt, divisjon Strategi



2030 ??

“Difficult to see. Always in motion is the future..”



En rekke meldinger og rapporter har definert 
ambisjonsnivået for e-helse og elektronisk samhandling
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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)

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

Helsepersonell skal ha enkel og 
sikker tilgang til 

helseopplysninger

Helsepersonell skal ha enkel og 
sikker tilgang til 

helseopplysninger

Innbyggerne skal ha tilgang på 
enkle og sikre digitale tjenester
Innbyggerne skal ha tilgang på 
enkle og sikre digitale tjenester

Data skal være tilgjengelig for 
kvalitetsforbedring, 

helseovervåking, styring og 
forskning

Data skal være tilgjengelig for 
kvalitetsforbedring, 

helseovervåking, styring og 
forskning
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Norske helse- og omsorgstjenester leverer god kvalitet og kapasitet. Likevel 
er det utviklingstrekk som gir grunn til bekymring…

Demografisk 
utvikling

Antall personer i yrkesaktiv alder (16 
– 69 år) per person 70  år og eldre:

Redusert aldersbæreevne 
generelt

2010

2020

2030

Individuelle 
livsfaktorer

Økning i ikke smittsomme 
sykdommer

6.3 % fler innbyggere fra 2010 til 2014
med  ikke-smittsomme 
sykdommer (ekls. Kreft)

8.6 % fler krefttilfeller i perioden  2010 
- 2013

7.7 % fler med psykiske symptomer/ 
lidelser i perioden  2010 - 2014

Helse- og
omsorgs-
tjenester

Overforbruk og feilbruk 
av legemidler

Mangler i 
informasjonsdeling 

Økt tilgang på 
dokumentasjon av beste 
praksis

Dagens helse- og 
omsorgstjeneste ikke 

bærekraftig

Kapasitetsbehov i 2030 
med dagens konsept

Fastleger

+ 1 350 Nye årsverk

Spesialist-
helsetjeneste

n

+ 31 000 nye årsverk

+ 25 nye sykehus

Pleie og 
omsorg

+ 61 000 nye årsverk

+ 215 nye sykehjem

Mer enn hvert tredje årsverk  
måtte produserer helse- og 
omsorgstjenester.
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Utredningen har vurdert grupper av etterspørselsdrivere

Befolkningsutvikling og sammensetning, samt mobilitetDemografi

Normative trender nasjonalt og internasjonalt, og mulig innvirkning på 
rettigheter og kravPolitikk

Utvikling av pasientrolle, kommunikasjonsvaner og forbrukeratferdSosiokultur

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

Hvordan teknologisk utvikling kan påvirke hvordan helsetjenester 
etterspørres, tilbys og konsumeresTeknologi
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Overordnet retning er satt: «Én innbygger – én journal»

Innstilling sendt Helse- og 
omsorgsdepartementet januar 2016:

en felles, nasjonal løsning for helse- og 
omsorgstjenesten bør være målbilde og 
utviklingsretning
startpunkt i kommunehelsetjenesten men med 
deltagelse fra RHFene
forutsetter nasjonal styring.

Helsepersonell skal ha 
enkel og sikker tilgang 
til helseopplysninger

Innbyggerne skal ha 
tilgang på enkle og 

sikre digitale tjenester

Data skal være 
tilgjengelig for 

kvalitetsforbedring, 
helseovervåking, 

styring og forskning



«Én innbygger - én journal»
Seks prioriterte krav skal realiseres gjennom å etablere en felles nasjonal 
løsning (kjerneløsning)

Side 8

# KRAV

1 Samlet tilgang til oppdaterte og nødvendige 
helseopplysninger

2 Planer for den enkelte pasient kan opprettes, deles og 
følges opp på tvers av helse- og omsorgstjenesten

3 Tjenester er enhetlig definert på tvers av virksomheter, 
samlet oversikt over kvalitet og ledig kapasitet

4 Kunnskaps- og beslutningsstøtte

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

6 Ta høyde for strukturelle endringer

Kjerneløsning
Klinisk 

dokumentasjon og 
prosess

Pasient-/bruker-
administrasjon

Laboratorie

Helsepersonells
arbeidsverktøy

Radiologi

Innbyggere
Analyselager/datavarehus

Virksomhetsstyring/ 
økonomistyring

Logistikk og
ressursstyring

mHelse
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K8. En felles nasjonal løsning for helse- og 
omsorgstjenesten

Overordnet løsningsstrategi
Etablering av én felles nasjonal løsning 
som omfatter hele helse- og 
omsorgstjenesten

Systemmessig paradigmeskift mot færre 
systemer som oppfyller Gartner 
generasjon 4 kriteria

Løsningen inkluderer bl.a. annet: 

• full sykehistorie (diagnoser)

• legemidler

• resultater fra laboratorieprøver og 
radiologiundersøkelser

• pasient-, tjeneste- og 
ressursadministrasjon basert på felles 
tjenestekatalog og tjenestekalender er 
tilgjengelig

• felles tverrfaglig plan for innbygger 
basert på standardiserte pasientforløp 
og prosedyrer (prosesstøtte)

Videreutvikling av samhandlingsløsning 
og felleskomponenter

Nasjonal løsning

HF/ sykehus

Fastleger

Avtale-
spesialister

Legevakt

AMK/
Ambulanse

Hjemmetjenester

Helsestasjon/
skolehelse

Sykehjem

Sykehus med 
avtale

Samhandling 
og felles-
komponenter

Øvrige aktører

Apotek

Private lab./ 
rad.

Private/ ideelle 
sykehus

Andre aktører

Meldings-
utveksling

Helsenett

Nytt system
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E-resept*Helsenorge*

Kjernejournal*

* Mye konsolideres/erstattes, noe gjenbrukes og utvikles videre. 



Nasjonal gjennomføringsstrategi for «Én innbygger – én journal» legger til grunn utredningens 
anbefalinger, regjeringens beslutninger, oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og strategier og 
fremdriftsplaner i de regionale helseforetakene 
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• Planlegger beslutningsunderlag for anskaffelse av felles løsning for kommunale helse- og 
omsorgstjenester

• Bidrar i Helseplattformeni samarbeid med sektor

• Skal anskaffe og innføre ny regional EPJ/PAS-løsning for spesialisthelsetjenesten og 
kommunale helse- og omsorgstjenester (85 kommuner)

• Regionalt utprøvingsprogram for nasjonalt målbilde og mulig startpunkt for nasjonal, felles 
løsning for kommunale helse- og omsorgstjenester – sikre nasjonal deltakelse og innflytelse

• Gjennomfører respektiv oppgradering til 3. generasjons EPJ/PAS-løsning basert på DIPS Arena

• Innfører regionale fellesløsninger for spesialisthelsetjenesten

• RHF-ene samarbeider om oppgraderingen for å lette integrasjon mot andre løsninger og 
muliggjøre senere konsolidering

343 kommuner

Ca. 1650 avtalespesialister

Ca. 3900 fastleger

• Forvalter egne EPJ/PAS-løsninger og gjør re-investeringer etter behov



Gjennomføringsstrategien vil gi en stor reduksjon av antall EPJ/PAS-løsninger og gjøre 
det vesentlig lettere å oppfylle kravene og målene i «Én innbygger – én journal»
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Spesialist-
helsetjenesten

Kommunal 
helse- og 
omsorgs-
tjeneste

Midt

Helse-
Plattformen

Nord Vest Sør-Øst

Felles løsning for kommunale helse- og omsorgstjenester

Nasjonale
løsninger Integrasjon og samhandling



Noen viktige nasjonale aktiviteter fremover

En innbygger 
– en journal

Velferdsteknologi-
programmet

Helsedata-
programmet

Persontilpasset 
medisin

++



Takk for oppmerksomheten!

http://ehelse.no
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