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Én innbygger – én journal og mål definert av stortingsmelding 9 (2012 – 2013)

Side 2

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



Side 4

Utfordringene for helse- og omsorgssektoren  er sammensatt

Demografiske endringer 
og makroøkonomi -

Flere eldre og 
strammere 

økonomiske rammer

Vi vil oppleve 
kapasitetsutfordringer
og det er forventet en 

underdekning av 
helse og 

omsorgstjenester

Økte og endrede 
oppgaver til 

primærhelsetjenesten,
som vil stille høyere 

krav til faglig støtte og 
samhandling mellom 

aktørene

Dagens IKT-systemer 
har begrenset 

funksjonalitet, stort 
antall systemer gjør at 

informasjon 
registreres mange 
ganger og det er 

krevende å få til gode 
løsninger for 
samhandling

Fragmentert 
helsetjeneste, 
organisering av 
helsetjenesten 

gir store 
utfordringer for 
samhandling



Det iverksettes tre strategiske tiltak for å realisere det overordnet målbildet for Én innbygger – én 
journal

Side 5

Etablering av Helseplattformen i region 
Midt-Norge

Etablering av en nasjonal løsning for 
kommunal helse- og omsorgstjeneste

Videreutvikling av eksisterende 
løsninger i spesialisthelsetjenesten i 
Helse Nord, Helse Vest og Helse Sør-
Øst

Meld. St. 9 (2012-2013) Én innbygger – én journal



Vi har mottatt et revidert oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet

(…) oppdraget for inneværende år innebærer å utarbeide en konseptvalgutredning (KVU) for 
å løse behov knyttet til klinisk dokumentasjon og pasient- og brukeradministrasjon i 
kommunal helse- og omsorgstjeneste, og for samhandlingen med øvrig helsetjeneste. 
Arbeidet bør også ta høyde for behovet for samhandling mellom helsetjenesten og andre 
kommunale og statlige tjenesteområder.

(…) vurdere ulike konseptalternativer opp mot behovet for bedre samhandling med 
innbyggere, bedre samhandling innenfor kommunal helse- og omsorgstjeneste, inkludert 
fastlegene, bedre samhandling med spesialisthelsetjenesten og bedre samhandling med 
andre kommunale tjenesteområder. Eventuell fordeling av utviklingskostnader på 
kommunene må sees i sammenheng med potensialet for gevinstrealisering.

(…) innrette arbeidet slik at konseptvalgutredningen kan kvalitetssikres i henhold til 
Finansdepartementets ordning for kvalitetssikring av store statlige investeringer. Det skal tas 
sikte på å kunne starte ekstern kvalitetssikring (KS1) i juni 2018 og en mulig KS2 i mars 
2019. Tidsplanen og innretningen på arbeidet skal underveis drøftes med departementet. Det vil 
kunne være behov for å justere prosjektet i tråd med de anbefalingene som fremkommer i 
kvalitetssikringen, og tidsplanen må være tilstrekkelig fleksibel til å gi rom for dette. 

IKT-sikkerhet skal ha høy prioritet i arbeidet. Det bes om at Direktoratet for e-helse særskilt 
rapporterer på hvordan dette er tenkt fulgt opp. 

Side 6

Kilde: Tillegg til tildelingsbrev nr. 1 – én 
innbygger – én journal, 21. februar 2018



Side 7

Nasjonal løsning for kommunal helse-
og omsorgstjeneste



Bergen

Side 8

… for å besvare sentrale spørsmål:
 Hvilke helse- og omsorgstjenester skal 

løsningen understøtte?
 Hva er behov? Hvilke arbeidsprosesser og 

hvilken samhandling skal løsningen 
understøtte?

 Hvilken funksjonalitet må løsningen ha for å 
understøtte prosessene?

 Hva er effekt av tiltak?

Til nå har 44 kommuner med over 200 representanter 
til sammen gitt over 1100 innspill til arbeidet

Kristiansand med alle kommuner i 
Aust- og Vest-Agder

Tromsø

Tromsø HarstadAlta Lenvik Balsfjord

Bergen

Haugesund

Stavanger Askøy LindåsFjell

Kvam

Bærum

Bærum OsloAsker

Fastleger

Pasient- og 
brukerforeninger 

Spesialisthelsetjenesten

NAV Apotekforeningen

KS

… og tillegg andre virksomheter og foreninger

Fagforeninger



Kjerneløsning

Klinisk dokumentasjon 
og prosess

Pasient- og bruker-
administrasjon

Foreløpig hypotese: 
Nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste skal være en felles løsning for klinisk 
dokumentasjon, beslutnings- og prosesstøtte og pasient-/brukeradministrasjon

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTkO_Jr__YAhVFBiwKHQOPCgAQjRwIBw&url=http://www.yim778.com/group/arms-clipart/&psig=AOvVaw1Wzy8jMQU6I8V0q-WetjI4&ust=1517390840797171
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTkO_Jr__YAhVFBiwKHQOPCgAQjRwIBw&url=http://www.yim778.com/group/arms-clipart/&psig=AOvVaw1Wzy8jMQU6I8V0q-WetjI4&ust=1517390840797171


…nødvendig informasjon er tilgjengelig for helsepersonell med tjenstlige behov 

Side 12

© Copyright Johnér Bildbyrå AB 

 Dokumentasjon av 
forløp og tilstand

 Pasient-, tjeneste- og 
ressursadministrasjon

 Plan, oppgave-administrasjon og 
fagfellestøtte



… at helsepersonell har støtte for å ta valg basert på beste praksis

Side 13

De må ha gode verktøy som sikrer 
kunnskapsbasert helsehjelp

 Kunnskapsstøtte
 Beslutningsstøtte
 Prosesstøtte

© Copyright Johnér Bildbyrå AB 



……brukervennlig og robust IKT-løsning 

Side 14

© Copyright Johnér Bildbyrå AB 

 at løsningene er brukertilpasset og 
lett tilgjengelige 

 … kompetanse om effektiv og 
trygg bruk av IKT-løsninger



… legge til rette for bruk av data til kvalitetsforbedring, ledelse og analyse, helseanalyse, forskning 
og beredskap

Side 15

© Copyright Johnér Bildbyrå AB 

• ..i virksomhetene
• ..gjenbruk i forvaltning og beredskap
• ..data tilgjengelig for forskning og analyse



… effektiv samhandling

Side 16

 … innen kommunal helse- og 
omsorgstjeneste 

 … med innbygger
 … med spesialisthelsetjenesten
 … med andre kommunale tjenester

 som NAV, PPT, barnevern, 
skole/barnehage

 velferdsteknologi/responssenter



Nasjonal kommunal løsning og andre aktører i og utenfor helse- og omsorgstjenesten

Side 17

Øvrige tjenester i 
helse og omsorgssektoren

Innbygger

Aktører utenfor 
helsetjenesten

Adm. av helsehjelp

Spesialisthelsetjenesten

Nasjonale løsninger

Kjerneløsning

Klinisk dokumentasjon 
og prosess

Pasient- og bruker-
administrasjon

• Lønn
• Innkjøp
• Turnus/ vakt
• Regnskap og økonomi
• HR og personal

• NAV stat
• NAV kommune
• PPT
• Barnevern
• Skole
• Barnehage

• Offentlig tannhelsetjeneste
• Privat tannhelsetjeneste
• Fylkesmannen/ fylkeslege
• Statens legemiddelverk
• Forsvarets sanitet
• Helfo
• Norsk pasientskadeerstatning
• Internasjonale helseaktører
• Apotek
• Andre private aktører uten driftsavtale

• E-resept
• Helsenorge.no
• Kjernejournal
• Grunndata
• Helseregistre
• Helseanalyseplattformen
• Velferdsteknologi knutepunkt

§ Lovpålagte tjenester
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Uttalte behov i kommunemøter.  
Behov for mer effektiv informasjonsutveksling  mellom responsløsning og EPJ/pas

Eksempler på konkrete behov 
• Oversikt over bruk av hjelpemidler, tjenester og 

ytelser
• Oppsummering av tidligere ytelse av helsehjelp
• Aktuelle og tidligere diagnoser og 

problemstillinger
• Pasientdemografi inkl.pårørende og barn
• Plan for helsehjelp og andre tjenester inkl. IP og 

kriseplan
• Funksjonsnivå og behov for tjenester
• Faste ansvarlige overfor innbygger
• Tekstlig pasientjournal
• Dialog, Chat funksjon 



Innbyggers behov

Side 19

© Copyright Johnér Bildbyrå AB 

 å enkelt ha innsyn i egne helseopplysninger, rettigheter og 
planer for helsehjelp

 å settes i stand til å delta aktivt i egen helsehjelp og mestre egen 
helsesituasjon
 å kunne registrere og endre opplysninger og dele dem med kommunal helse-

og omsorgstjeneste
 å kunne tilgjengeliggjøre relevant informasjon til andre og gi dem mulighet til å 

samhandle med kommunal helse- og omsorgstjeneste på vegne av seg

 å møte en helse- og omsorgstjeneste der helseopplysninger 
følger dem på tvers av virksomheter som yter helsehjelp

 å møte en helhetlig offentlig forvaltning (sammenheng mellom 
kommunale tjenester som NAV, skole etc.) 

 at person- og helseopplysninger sikres mot uriktig bruk og ikke 
spres til uvedkommende
 å kunne skjerme alle eller enkelte opplysninger for enkeltpersoner eller 

grupper



Helsepersonell i kommunal helse- og omsorgstjeneste

Side 20

• ..har behov for at nødvendig informasjon er tilgjengelig for 
helsepersonell med tjenstlige behov for å yte rett helsehjelp til rett tid til 
rett person

• .. har behov for å effektivt kunne gjennomføre, dokumentere og 
administrere helsehjelpen, inkludert legemidler og helhetlig plan.

• .. har behov for støtte for å ta valg basert på beste praksis

• ..har behov for effektiv samhandling med innbygger, pårørende verge, 
etc

• ..har behov for effektiv samhandling med andre virksomheter i den 
kommunal helse- og omsorgstjenesten

• har behov for effektiv samhandling med spesialisthelsetjenesten og 
andre aktører som yter helsehjelp. Dette inkluderer samhandling om 
legemiddel- og helhetlig plan

• ..har behov for effektiv samhandling med aktører utenfor helse og 
omsorgstjenesten

• ..har behov for at løsningene er brukertilpasset, lett tilgjengelige og 
brukes på en trygg måte..



Hva er effekt av tiltak?

Hva er effekten av tiltak? 

Vil bidra til å redusere unødig lidelse og død?
Realisere pasientens helsetjeneste bedre?
Redusere uønsket klinisk variasjon?
Øke pasientsikkerheten? 
Sikre forsvarlig samhandling?
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Hvor er vi nå? 
Beslutningsunderlag (KVU) for nasjonal løsning for kommunal helse og 
omsorgstjeneste

Side 22

Føringer for 
forprosjektAlternativ- analyse Mulighets-

studie Alternativanalyse MulighetsstudieMål og krav

1 2 3 4

Behovsanalyse

2018 2019 2020 2021 2022 …

Beslutnings-
underlag KS 1

Styrings- og 
beslutningsunderlag

Anskaffelse

Etablering og innføring av løsning

Forberede anskaffelse 
og gjennomføring

KS 2

Tentativ tidslinje for etablering av nasjonal løsning for kommunal helse- og 
omsorgstjeneste 



Arbeidet med EIEJ på Agder
Koordinator Irene Henriksen Aune



Direktoratet for e-helse har etablert fire 
referansekommunegrupper

Side 24

Tromsø med 
utvalg nabokommuner

Bergen med utvalg 
nabokommuner

Kristiansand
med utvalg 

nabokommuner
Bærum



Direktoratet for e-helse har etablert fire 
referansekommunegrupper

Side 25

Tromsø med 
utvalg nabokommuner

Bergen med utvalg 
nabokommuner

Kristiansand
med hele 

Agder

Bærum



EIEJ - aktiviteter 2017 Agder

Arbeidsmøter
 Mars, ca 70 deltakere 
 September, ca 60 deltakere
 November, tre deltakere i felles møte i Oslo
Tjenestebesøk i Kristiansand kommune 
Kartlegging IKT og bemanning – spørreundersøkelse til kommunene 
 Innspill til funksjonell beskrivelse
Legemøte mars og juni



Mandat referansekommuner 2018

1. Deltakelse i videre arbeid med løsningsbeskrivelsen
2. Fokusområder
3. Deltakelse i arbeidsgruppe med utforming av budskap og kommunikasjon
4. Deltakelse i arbeidet med å identifisere virkninger og nyttevurderinger
5. Deltakelse i arbeidsgrupper knyttet til styring, organisering og finansiering og 

gjennomføringsstrategi
6. Delta i nasjonal prosess knyttet til Helseplattformens oppdatering av 

konkurranseunderlaget



Fokusområder

6. Tjenestekatalog og kriterier for tildeling av tjenester 
Ellen Torgersen, Kristiansand (leder)
Inger Walløe, Arendal
Linda Lian, Kristiansand
Anne Marie Isaksen, Vegårshei

7. Velferdsteknologi og responssenter
Tone Hinna Hovdenak, Mandal (leder)
Kathrine Melbye Holmerud, Grimstad
Anita Borhaug Grødem, Lindesnes
Renate Neteland Olstad, Kommunalt responssenter



Identifisere virkninger og nyttevurderinger

Bestilling:
1 Fastlege

Legevakt – 1 lege

Legevakt – 1 sykepleier

Sykehjem langtid – 1 sykepleier
Sykehjem korttid (ØHD) – 1 
sykepleier
Hjemmesykepleien – 1 sykepleier

Helsestasjon – 1 helsesøster

Fysioterapeut

Intervju 29. – 30. januar

• Samtale om virkninger og 
nyttevurderinger av ny 
løsning



Identifisere virkninger og nyttevurderinger forts.

Tjeneste Type personell
Fastlegekontor 2 leger, 1 helsesekretær

Legevakt 2 leger, 2 sykepleiere

Sykehjem langtidsavdeling 2-3 sykepleiere
Sykehjem korttidsavdeling og 
ØHD

2 -3sykepleiere 
1 lege

Fysio/ergoterapitjenesten 1 fysioterapeut
1 ergoterapeut

Tildelingskontor 3 saksbehandlere

Helsestasjon 2 Jordmor
2 helsesøster

Hjemmetjenesten 2 sykepleiere

Rus/psykiatri 2-3 syke-/vernepleiere
Funksjonshemmede barn i bolig 2 syke-/vernepleiere
Funksjonell arkitekt, systemansv.2

Arbeidsmøte 6. mars

Ca 30 personer  fra ulike tjenester

• utdype intervjuene
• drøfte tema i små grupper



Nasjonal prosess knyttet til Helseplattformens oppdatering av 
konkurranseunderlaget

 Ellen Torgersen, Kristiansand kommune deltar i referansegruppe i HP
 Pasientrettet saksbehandling

 Ressursgruppe på 10 personer etablert høsten 2016 
 Har signert taushetserklæring
 Skal delta med innspill til endringene i møter februar/mars



«What’s in it for us?»

Ved å delta aktivt i denne prosessen får vi:
 bruke vår kunnskap og erfaring til å påvirke 

morgendagens EPJ-løsning
 økt kunnskap og kompetanse på Agder
 videreført og styrket samarbeidet
 førstehånds kjennskap til den nasjonale 

prosessen
 økt mulighet til å tenke helhetlig og 

fremtidsrettet
 godt omdømme 
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