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0 Nasjonal IKT – kort oppsummert 
Nasjonal IKT er spesialisthelsetjenestens arena for styring, koordinering og samordning av aktiviteter og 

tiltak innenfor IKT-området. Nasjonal IKT har fokus på strategiske spørsmål. Implementering og 

gevinstrealisering skjer regionalt og lokalt på sykehusene. Nasjonal IKT er sammensatt av representanter 

fra ledelsen i de regionale helseforetakene (RHF) og Helsedirektoratet, to representanter fra de 

konserntillitsvalgte, samt observatører fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og Norsk Helsenett 

(NHN). Styringsgruppen Nasjonal IKT rapporterer til RHF AD-møtet. Nasjonal IKT er RHFenes arena for 

koordinering og samordning av aktiviteter og tiltak innenfor IKT-området.  

 

For strategiperioden 2010-2011 har Nasjonal IKT fire satsningsområder:  

 

 Satsingsområde 1: Innhold. Kliniske informasjonsprosesser 

 Satsingsområde 2: Struktur. Systemarkitektur, informasjonsgrunnlag og sikkerhet 

 Satsingsområde 3: Samhandling 

 Satsingsområde 4: Deling av metodikk og erfaring 

 

I 2010 var blant annet følgende saker sentrale i Nasjonal IKTs arbeid: 

 Ny strategi og organisering. Nasjonal IKT har fått forankret og vedtatt ny strategi for perioden 

2010-2011. I tilknytning til dette har Nasjonal IKT gjennomgått sin organisering. De mindre 

endringene som blir gjennomført, skal være med å sikre at Nasjonal IKT møter de utfordringer og 

oppgaver som skal løses.  

 Arbeid knyttet til elektroniske resepter. Nasjonal IKT, i samarbeid med Statens 

legemiddelverk, har gjennomført et tiltak (tiltak 29) knyttet til å etablere et oppdatert felles 

datagrunnlag for effektiv samhandling nasjonalt mellom varetilbydere, forskrivere og 

refusjonsinstans som grunnlag for forskrivning i hele foretaksstrukturen. Dette utgjør en viktig 

brikke i det langsiktige arbeidet for å få på plass eResept og elektronisk forskrivning. Helse Sør-

Øst RHF har representert Nasjonal IKT i dette arbeidet. I tillegg til dette har tiltak 24.2, 

”Medikasjonstjeneste”, startet sin analysefase og tiltak 24.3, ”eResept – Kortsiktig tilnærming”, 

har blitt gjennomført. Hovedmålet i sistnevnte tiltak var å utrede en tilnærming som kunne bidra til 

raskere oppnåelse av målene for eResept i spesialisthelsetjenesten enn det man vil kunne oppnå 

med tiltak 24.2 som er Nasjonal IKTs langsiktige tiltak knyttet til eResept og elektronisk 

forskrivning.  

 Løsninger for elektronisk henvisning og epikrise mellom fastleger og 

rehabiliteringsinstitusjoner. Hovedmålet i tiltaket (tiltak 25) knyttet til denne saken har vært å 

gjennomføre en avgrenset pilot av løsninger for elektronisk henvisning og epikrise mellom 

fastleger og rehabiliteringsinstitusjoner som kan breddes til nasjonale løsninger. Tre leverandører 

har nå blitt godkjent for sending av epikrise og mottak av henvisning.  

 Felles publiseringsløsning. Foretaksmøtet ba RHFene om å gjennomføre en 

konsekvensvurdering av eventuell felles drift av en nasjonal publiseringsplattform i Norsk 

Helsenett SF. Nasjonal IKT etablerte et tiltak for å klarlegge de teknologiske og økonomiske 

konsekvensene av og premissene for en eventuell felles drift av en nasjonal 

publiseringsplattform. Nasjonal IKT konkluderte med å anbefale å beholde dagens løsninger 

inntil videre, men anbefaler videre at problemstillingen tas opp til ny diskusjon senere (3-5 år) 

hvor man vurderer å standardisere på felles driftet løsning for felles inter-/intra-/ekstranett.  

 Nytt radiologikodeverk. Det skal innføres en ny finansieringsordning for poliklinisk radiologi. 

Ordningen vil baseres på aktivitetsregistrering gjennom et nyutviklet kodeverk. Nasjonal IKT 

etablerte et tiltak (tiltak 35) for å vurdere konsekvensene ved dette. Tiltakets hovedfunn, 
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anbefalinger og behov for avklaringer ble knommunisert til Helsedirektoratet, og det har i ettertid 

blitt besluttet å utsette innføringen av ny ordning med ett år (til 1.1.2012).   

 Arbeid i fagforaene. Fagforum Arkitektur har arbeidet videre med utbredelse av Nasjonal IKTs 

vedtatte arkitektur og har ferdigstilt brosjyre og sammendrag, samt etablert et nettsted for 

spesialisthelsetjenestens arkitektur og metodikk. HL7 Norge har blitt etablert. Klinisk IKT 

Fagforum (tidl. EPJ Fagforum) har, i likhet med Fagforum Arkitektur, bidratt sterkt ved 

utarbeidelse av flere prosjektdirektiver og har vært sentrale ved oppstart og gjennomføring av en 

rekke av Nasjonal IKTs gjennomførte tiltak.   

 Nasjonal IKT Prosjektsamling. Denne samlingen ble avholdt første gang i oktober 2010. 

Samlingen var vellykket og det har blitt besluttet å avholde tilsvarende samlinger årlig. 

Hovedformålet var deling av metodikk og erfaring innenfor prosjekt- og porteføljestyring, samt å 

gi bedre innsikt og kjennskap til Nasjonal IKTs strategi, ulike pågående prosjekter, og erfaringer 

fra tidligere prosjekter innen fagområdet. 

 

Mer informasjon om Nasjonal IKT finner du på www.nasjonalikt.no 

http://www.nasjonalikt.no/
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1 Innledning 

1.1 Formålet med årsoppsummeringen 

Formålet med årsoppsummeringen fra Nasjonal IKT er å gi oppdragsgivere, samarbeidsparter og 

interessenter et overblikk over arbeidet i regi av Nasjonal IKT. Rapporten beskriver hva vi arbeider med, 

hvordan vi arbeider, hvordan dagens samarbeidsform fungerer og hvem vi samhandler med. Den trekker 

frem hovedpunktene i Nasjonal IKTs arbeid i 2010, og peker på sentralt arbeid Nasjonal IKT i 2011. 

1.2 Om Nasjonal IKT 

Ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) gjør det mulig å ta ut samhandlings- og 

effektiviseringsgevinster i helsesektoren. Både effektivitet og kvalitet kan bedres med ny teknologi.  

 

Helsedepartementet tok initiativ til etablering av Nasjonal IKT i styringsdokumentene for de regionale 

helseforetakene i 2003. Nasjonal IKT ble da etablert som en felles strategigruppe for informasjons- og 

kommunikasjonsteknologi, sammensatt av representanter fra ledelsen i de regionale helseforetakene 

(RHF) og Sosial- og helsedirektoratet (nå Helsedirektoratet), samt observatører fra Helse- og 

omsorgsdepartementet (HOD) og Norsk Helsenett (NHN). Siden etableringen av Nasjonal IKT har det 

vært arbeidet aktivt for å sikre fagsidens representasjon og deltakelse i det nasjonale IKT-arbeidet. I 2006 

ble gruppen styrket med konserntillitsvalgte fra de regionale helseforetakene.  

 

Nasjonal IKTs mål og mandat er å være en arena for koordinering og samordning av aktiviteter og tiltak 

innenfor IKT-området i spesialisthelsetjenesten. Arbeidet gjennomføres i tråd med 

spesialisthelsetjenestens behov og innenfor rammene av "Samspill 2.0”; Helse- og 

omsorgsdepartementets (HOD) IKT-strategi for helsesektoren. ”Samspill 2.0’”s gjennomgående visjon er 

et helhetlig pasient- og brukerforløp som understøttes av elektronisk samarbeid.  

 

Nasjonal IKT har fokus på strategiske spørsmål. Anskaffelser, utvikling, implementering og 

gevinstrealisering skjer regionalt og lokalt, men Nasjonal IKT bidrar til at utviklingen nå i større 

utstrekning skjer innenfor vedtatte strategiske rammer og i en ønsket retning. Fordi IKT påvirker alle 

nivåer i spesialisthelsetjenesten og er en viktig del av hverdagen til alle ansatte, er Nasjonal IKTs arbeid 

og strategi forankret på et høyt faglig og ledelsesmessig nivå.  

 

For å styrke arbeidskapasiteten i Nasjonal IKT ble det etablert et programkontor høsten 2005. 

Programkontorets mandat er å koordinere og følge opp prosjektporteføljen til Nasjonal IKT. 

Programkontoret rapporterer til styringsgruppen for Nasjonal IKT. 

 

I 2009 ble eierskapet til Norsk Helsenett (NHN) AS overført til HOD, og NHN ble etablert som et 

statsforetak. Norsk Helsenett SF har i løpet av høsten / vinteren 2010 utarbeidet og fått vedtatt sin 

strategi. I denne fremkommer det at NHNs samfunnsoppdrag skal være ”Norsk Helsenett skal levere en 

elektronisk samhandlingsarena for helse- og omsorgssektoren”. Nasjonal IKT og Norsk Helsenett SF har 

en pågående dialog for å tydeliggjøre den fremtidige relasjon mellom partene og respektive roller og 

ansvarsområder. NHN er, og vil fortsette å være, en viktig faglig samarbeidspart for Nasjonal IKT. 

  

Figuren nedenfor illustrerer Nasjonal IKTs organisering. Nasjonal IKT styres av de fire RHFene. 
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Figur 1 Nasjonal IKT styres av de fire RHFene 

 

1.3 Understøttelse av virksomhetenes mål og det helhetlige pasient- og 
brukerforløpet 

Nasjonal IKTs prosjekter skal blant annet understøtte mål knyttet til økt effektivisering i kjerneprosessene, 

økt utnyttelse av potensielle IKT-synergier mellom RHFene, og økt robusthet overfor fremtidige 

endringer. Nasjonal IKT skal imidlertid fortsatt ha særlig fokus på å understøtte et mer helhetlig og 

sammenhengende pasientforløp (se illustrasjon i figur 3). Gode løsninger skal tilgjengeliggjøre rett 

informasjon, på rett sted, til rett tid og i rett format. For å få dette på plass kreves det forståelse for de 

organisasjonsstrukturer, samhandlingsmønstre og prosesser som skal understøttes, og for de faglige 

utfordringer medarbeidere i spesialisthelsetjenesten står overfor. På IKT-siden setter dette krav til 

informasjonsinnholdets kvalitet, struktur og form, og at underliggende IT-prosesser flytter, behandler og 

tilgjengeliggjør informasjon i forhold til pasientforløpet internt i sykehus, mellom sykehus og mellom de 

ulike behandlingsnivåene i helse- og omsorgssektoren. IT-prosessene muliggjøres og styres av 

underliggende applikasjoner, databaser m.m. Samhandlingen setter videre krav til at underliggende 

teknologi som fysisk infrastruktur, nettverk, herunder helsenettet, etc. er tilstrekkelig utbygget og 

kompatibelt.  

 



Side 7 av 23 

 
Årsoppsummering 2010  

    

Eksempler
Organisasjon og prosess

IT-prosesser

Applikasjon

Informasjon

Teknologi

Spesialisthelsetjenesten

Pasientflyt og samhandling

Organisering, prosesser, 

arbeidsflyt

Informasjon, 

informasjonselementer og 

informasjonsstruktur

Meldinger, operasjoner, 

interaksjoner

Applikasjoner, 

brukergrensesnitt, 

databaser

Fysisk infrastruktur,  

tjenere, disker, 

arbeidsstasjoner, nettverk

For å understøtte et helhetlig pasientforløp må 

organisering og prosesser samhandle rundt 

pasientene og følge pasientforløpet. Dette krever...

Rett informasjon til rett tid, på rett sted og på rett 

format. Informasjonen følger pasienten

Understøttende IT-prosesser som flytter, behandler 

og tilgjengeliggjør informasjon

Samspill mellom applikasjoner

Samspill mellom teknologi og 
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Figur 2 Understøttelse av helhetlig pasientforløp og samhandling rundt pasienten 

 

 

2 Overordnet oppsummering for 2010 

2.1 Strategi og tiltaksplan 

Nasjonal IKTs strategi ble revidert våren 2010, endelig godkjent høsten 2010, og gjelder for perioden 

2010 - 2011. Figur 3 illustrerer satsningsområder for 2010, og viser i hvilke faser av prosjektene Nasjonal 

IKT er involvert. Nasjonal IKTs hovedfokus er på å skape en nasjonal tilnærming til sentrale 

problemstillinger og en omforent nasjonal strategi for å nå dette. Et viktig eksempel er utvikling av en 

felles nasjonal IKT-arkitektur for spesialisthelsetjenesten. Enkelte ganger er Nasjonal IKT også involvert i 

utvikling og implementering av løsninger, men for det meste er dette ansvarsområder som påhviler de 

ulike regionale helseforetak. Unntaket vil typisk være utvikling av nye, nasjonale løsninger som skal tilbys 

alle. 
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Figur 3 Satsingsområder i 2010 og 2011, og hvilke faser i et utviklingsforløp Nasjonal IKT dekker.  

 

2.2 Sentrale saker i 2010 

En komplett liste av Nasjonal IKT tiltak og prosjekter finnes i kapittel 6 – vedlegg 2. For å gi et innblikk i 

prosjektene det jobbes med presenterer vi hovedinnhold i disse under.  

2.2.1. Tiltak som er ferdigstilt i 2010 

 

Tiltak 5.11: ”ELIN-S Støtte for behandlingsprosesser mellom foretak” 

Dette prosjektet ble igangsatt for å kartlegge behovet for kommunikasjons- og informasjonstjenester for 

helsepersonell som deltar i koordinering og gjennomføring av pasientforløp som krysser institusjons- og 

forvaltningsgrenser. Prosjektet har utviklet funksjonelle krav til arbeidsflatene (brukergrensesnittene) til de 

systemene som aktørene skal bruke når de planlegger, koordinerer, gjennomfører og dokumenterer 

gjennomføringen av pasientforløp mellom institusjoner. Prosjektet har vært delfinansiert med midler fra 

Innovasjon Norge og Helsedirektoratet. 

 

Tiltak 24.3: ”eResept – Kortsiktig tilnærming” 

Prosjektets hovedmål var å utarbeide et grunnlag for en tilnærming som bidrar til raskere oppnåelse av 

målene for eResept i spesialisthelsetjenesten enn det man vil kunne oppnå med Nasjonal IKTs 

langsiktige prosjekt knyttet til dette,” Tiltak 24.2: ”Medikasjonstjeneste”. Dette skulle oppnås gjennom å 

utarbeide en avstemt kravspesifikasjon basert på spesialisthelsetjenestens behov og forberede endelig 

bestilling til leverandørene av eksisterende EPJ-løsninger. Videre ble det gjennomført avklaringer knyttet 

til kritiske aspekter i prosjektet som sikkerhet, løsningsalternativer, kostnader, fremdriftsplaner og risiko. 

Forprosjektet fremla sin rapport og sin vurdering til Nasjonal IKT, som tok resultat og anbefalinger videre 

til drøftelse. På grunn av gjeldende status for avgjørende forutsetninger/rammebetingelser anbefaltes 

ikke prosjektet videreført. Styringsgruppen Nasjonal IKT understreket imidlertid at dersom de eksterne 

forutsetninger/rammebetingelser håndteres adekvat, vil prosjektet trolig gi samfunnsmessig nytte og kan 

gjennomføres. På dette grunnlag ble saken oversendt til HOD. 
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Tiltak 25: ”Etablering samhandling rehabilitering/ habilitering” 

Prosjektets hovedoppgave var å gjennomføre en avgrenset pilot av løsninger for elektronisk henvisning 

og epikrise mellom fastleger og rehabiliteringsinstitusjoner som kan breddes til nasjonale løsninger. 

Prosjektets delmål var etablering av elektronisk henvisning, etablering av elektronisk epikrise, samt å 

sikre at etablerte løsninger kan tas i bruk på nasjonalt nivå. Alle tre aktuelle leverandører er nå godkjent 

for sending av epikrise på siste versjon av meldingsstandard, samt mottak av henvisning iht. de krav som 

meldingsløftet setter. Prosjektet har i hovedsak nådd det formål som ble beskrevet for prosjektet, 

”Etablere og ta i bruk effektive nasjonale løsninger for elektronisk samhandling rund pasienter med behov 

for rehabilitering.” 

 

Tiltak 32: ”Forprosjekt Nynorsk talegjenkjenning” 

Talegjenkjenning benyttes av leger i forbindelse med diktering til den elektroniske pasientjournalen. 

Dagens situasjon er at tjenesten kun er tilgjengelig for bokmål. Etter ønske fra leger med nynorsk 

målføre, støttet av Språkrådet, igangsatte Nasjonal IKT et forprosjekt som skulle avklare mulighetene for 

å kunne tilby talegjenkjenning også på nynorsk. Forprosjektet har nå avlagt sine hovedfunn og Helse 

Vest har videreført arbeidet med å gjennomføre selve anskaffelsen. I etterkant av gjennomført 

anskaffelse vil det være opp til de enkelte RHFer/HFers ansvar å beslutte å ta i bruk løsningen. 

 

Tiltak 35: ”Konsekvensutredning - Radiologi” 

Prosjektet vurderte de IKT-messige konsekvensene ved innføring av nytt kodeverk for radiologi for 

spesialisthelsetjenesten. Herunder vurderte det også hvilke konsekvenser nytt kodeverk kan ha for 

forvaltning av IKT-systemene (både fagsystemene og de økonomirelaterte systemene), eventuelle 

konsekvenser for arbeidsprosessene og eventuelle behov for opplæring relatert til bruken av IKT-

systemene. Prosjektets hovedfunn er nå oversendt Helsedirektoratet og det pågår en dialog om 

videreføring av arbeidet i form av opprettelse av et nettverk for implementering av nytt radiologikodeverk 

der både de regionale helseforetakene, de private røntgeninstituttene/Rifo, samt leverandørene inngår. 

 

Tiltak 36: ”Konsekvensutredning - Felles publiseringsløsning 

Prosjektets oppgave var å klarlegge de teknologiske og økonomiske konsekvensene av og premissene 

for en eventuell felles drift av en nasjonal publiseringsplattform i Norsk Helsenett SF samt å komme med 

en anbefaling. Prosjektets konklusjon er at man enten bør beholde dagens løsninger og utveksle 

informasjon mellom disse eller etablere en nasjonal publiseringsløsning med felles drift som kun omfatter 

internett. Prosjektets hovedfunn har blitt oversendt til Helse- og omsorgsdepartementet.  

2.2.2. Tiltak som ferdigstilles i løpet av Q1 2011 

 

Tiltak 5.9: ”Elin-k: Hovedprosjekt fase 2: Informasjonsutveksling mellom kommuner og sykehus” 

ELIN-k-prosjekt har hatt som mål å bidra til og sikre brukeren/pasienten et helhetlig forløp i helse- og 

omsorgskjeden gjennom elektronisk mange til mange kommunikasjon. Prosjektet har utviklet løsninger 

for elektronisk samhandling mellom kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, fastleger og 

legevakt som skal sikre rett informasjon til rett person til rett tid. Elin-k-prosjektet ledes av Norsk 

Sykepleierforbund (NSF) og gjennomføres i samarbeid med Nasjonal IKT. Nasjonal IKT er bl.a. 

representert i prosjektets styringsgruppe.  

 

Tiltak 5.12: ”Elin-H: Elektronisk info-utveksling i helsestasjonstjenesten” 

Forprosjektet skal kartlegge, beskrive og koordinere de helsefaglige krav til elektronisk kommunikasjon 

mellom helsestasjonstjenesten i kommunene og spesialisthelsetjenesten når det gjelder helsefaglig 
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innhold og struktur, brukervennlighet og funksjonelle krav.  ELIN-h skal i samarbeid med KITH og evt. 

andre sørge for at meldingene implementeres i leverandørsystemene, testes og piloteres, samt sikre 

korrekt anvendelse. Forprosjektet har nå utarbeidet forslag til nasjonal standard for fødselsepikrise for 

nyfødt barn og fødselsepikrise for mor. Forslaget har vært på bred høring for å sikre at kravene dekker 

behovet for elektronisk samhandling mellom tjenesteområdene. Tilbakemeldingene fra høringsinstansene 

har vært positive og støtter opp om gjennomføring av et hovedprosjekt. Forprosjektet vil fremlegge sine 

funn i første møte i Nasjonal IKTs styringsgruppe i 2011. Elin-H-prosjektet ledes av Norsk 

Sykepleierforbund (NSF) og Stavanger kommune. Nasjonal IKT er representert i styringsgruppen. 

 

Tiltak 29: ”Sykehus FEST” 

Forskrivnings og EkspedisjonsSTøtte (FEST) er et oppdatert datagrunnlag som kan brukes ved all 

forskrivning av legemidler. Dette er en forutsetning for en velfungerende eReseptløsning. Første versjon 

er ferdig utviklet og er tilgjengelig for pilotering i eReseptprogrammet. ”Sykehus FEST” er tilpasset 

sykehusenes behov og danner grunnlaget for Nasjonal FEST for både ekstern og intern rekvirering i 

sykehus og er et sentralt element for å få til blant annet eResept i spesialisthelsetjenesten. Prosjektet ble 

igangsatt i 2009 med midler fra Nasjonal IKT og vil fremlegge sine hovedfunn i første møte i Nasjonal 

IKTs styringsgruppe i 2011. 

 

Tiltak 33.2: ”Implementeringsguide HL7” 

Nasjonal IKT sitt Fagforum Arkitektur har arbeidet med å utarbeide en implementeringsguide for HL7. 

Fagforum Arkitektur ønsker at denne guiden nå skal løftes opp til å bli en felles nasjonal standard og 

forvaltes i tråd med andre slike standarder innenfor helseområdet. Dette er ønskelig fordi det er krevende 

å forvalte slike guider videre og det enkelte RHF eller Fagforum Arkitektur har verken erfaring eller 

kapasitet til å gjøre dette. Det foreligger nå en første versjon av denne implementeringsguiden, dette 

prosjektet er i ferd med å trekke denne fram til en nasjonal HL7 v3 implementeringsguide ved å 

gjennomføre nødvendige tilpasninger.  

2.2.3. Tiltak som startet opp tidligere enn 2010, men fortsatt pågår 

 

Tiltak 5.3: ”Etablering av test og godkjenningsordning” 

Tiltaket har utarbeidet en test- og godkjenningsordning for å senke terskelen for å ta i bruk elektronisk 

informasjonsutveksling i bred skala og å gi brukerne trygghet for at informasjon overføres korrekt. Dette 

er nå etablert som en løpende tjeneste, prosjektet er i driftsfasen. Nasjonal IKT medfinansierer tjenesten, 

som leveres av KITH, og som er tilgjengelig for hele helsesektoren og for alle leverandørene i denne. Se 

www.kith.no for ytterligere informasjon.  

 

 

Tiltak 15.5: ”Folkeregisteret i Helsenettet” & Tiltak 15.6 ”Nytt hjelpenummer i Helsenettet” 

Tiltak 15.5 skal etablere et innføringsprosjekt, ”Folkeregisteret i Norsk Helsenett”, som ivaretar det 

operative ansvaret for innføring av den etablerte katalogtjenesten som tilgjengeliggjør 

folkeregisteropplysninger på en kvalitetsmessig tilfredsstillende måte med hensyn til tilstrekkelig 

konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet via en egnet online kommunikasjonsprotokoll. Prosjektet skal 

også etablere gode og enkle administrative og praktiske rutiner for å knytte seg til tjenesten. 

 

Tiltak 15.6 skal utrede, pilotere og planlegge implementering av løsning som sikrer tildeling av unik ID for 

identifisering av personer. Norsk Helsenett innehar prosjektledelsen for både tiltak 15.5 og 15.6. og 

http://www.kith.no/
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besluttet mot slutten av 2010 å slå sammen utviklingen av disse tjenestene på grunn av den tette 

knytningen mellom prosjektene.  

2.2.4. Tiltak som startet opp i 2010 

 

Tiltak 24.2: ”Medikasjonstjeneste” 

Helse Sør-Øst RHF (HSØ) gjennomførte et forprosjekt som leverte sin rapport i november 2009. 

Prosjektets anbefaling tar utgangspunkt i de kliniske utfordringer relatert til medikasjon man i dag har i 

helsevesenet, med fokus på spesialisthelsetjenesten, og de kliniske gevinster som kan realiseres. 

Løsningen som realiserer dette behovet på lang sikt, er en felles Medikasjonstjeneste for helsevesenet.  

 

Prosjektet som har blitt opprettet for å arbeide med denne løsningen er planlagt gjennomført i fem faser. 

Prosjektets analysefase, som nå er igangsatt, skal fremskaffe tilstrekkelig beslutningsunderlag for 

Nasjonal IKT for å foreta en kvalifisert beslutning om oppstart av fase 2 (kravspesifikasjon, utarbeide 

målbilde for å synliggjøre hvordan spesialisthelsetjenestens medikasjonstjeneste ”henger sammen med” 

den nasjonale kjernejournalen og forankre dette målbildet hos RHFene). 

 

Tiltak 31.2: ”IKT-støtte i akuttmottak 

Prosjektet skal utarbeide prosessbeskrivelser for relevante verdikjeder, beskrivelse av brukerhistorier, 

arbeidsprosesser og tjenester tilknyttet verdikjedene og funksjonelle beskrivelser av klinisk og 

logistikkmessig behov for systemstøtte, samt definere en løsning som kan inngå i en tjenesteorientert 

arkitektur, basert på robuste behovs- og prosessbeskrivelser.  

 

Tiltak 37: ”Anskaffelse av MTU / BHM” 

Prosjektet starter i første omgang med gjennomføring av en  forstudie. Forstudien skal avklare sentrale 

spørsmål før man beslutter å sette i gang en nasjonal anskaffelsesprosess for et felles system.Et 

eventuelt hovedprosjekt skal muliggjøre en felles anskaffelse av datasystem for medisinsk teknisk utstyr 

(MTU). Et eventuelt felles system må standardisere infrastruktur, systemer og prosesser innenfor 

logistikk og økonomi. Det må være en forventning at et felles system for MTU/BHM skal kommunisere 

mot økonomi- og logistikksystemet som nå anskaffes i NPSS prosjekt regi. 

 

Tiltak 38: ”Forprosjekt pasientrettede IT-tjenester” 

Det er mange forventninger til at helsesektoren skal ta i bruk nye kommunikasjonsløsninger og 

pasientrettede IT-tjenester. I dag pågår det flere initiativ i spesialisthelsetjenesten rundt dette, men 

Nasjonal IKT ønsker først å få et bedre helhetlig bilde av dagens situasjon, for så å kunne peke ut en 

konsistent strategi på området. Det er derfor etablert et forprosjektet som skal kartlegge eksisterende 

kunnskap, miljøer og tjenester på dette området, kartlegge myndighetspålagte krav og føringer knyttet til 

dette, gjøre opp status og oppsummere utfordringene på området. I tillegg skal det konkretisere mulige 

forretningsmodeller for pasientrettede IKT-tjenester i perspektivet til spesialisthelsetjenesten, og beskrive 

hvordan spesialisthelsetjenesten kan utvikle en strategi for å bruke pasientrettede IKT-tjenester til å 

oppnå sine mål. 

 

Tiltak 39: ”Termer og symboler” 

I dag benyttes det ulike symbolspråk i elektroniske kurvesystemer ved grafisk fremstilling av kliniske data. 

I tillegg viser papirkurvene bruk av forskjellige konvensjoner for symbol- og fargebruk. Dette medfører en 

rekke utfordringer. Prosjektet skal utvikle og forankre en standard for termer og symbolspråk for 



Side 12 av 23 

 
Årsoppsummering 2010  

    

anvendelse i brukergrensesnitt på behandlingsrettede IT-systemer. Et slikt arbeid vil ha stor relevans 

både for pasientsikkerhet og som prosesstøtte.  

 

Tiltak 40: Nasjonal IKTs Prosjektsamlinger 

Nasjonal IKTs Prosjektsamling ble avholdt første gang i oktober 2010. Det vil bli avholdt tilsvarende 

samlinger årlig. Hovedformålet med samlingen var deling av metodikk og erfaring innenfor prosjekt- og 

porteføljestyring, samt å gi bedre innsikt og kjennskap til Nasjonal IKTs strategi, ulike pågående 

prosjekter, og erfaringer fra tidligere prosjekter innen fagområdet. Tilbakemeldingene i etterkant fra 

deltakerne var meget gode, de var fornøyde med samlingen og følte at den ga mye faglig påfyll og nyttig 

informasjon. 

 

2.3 Samarbeid og arbeidsformer 

Nasjonal IKT har i løpet av 2010 fortsatt å arbeide for å styrke koblinger mot andre eksisterende 

prosjekter og aktører som er relevante for Nasjonal IKT og spesialisthelsetjenesten. Et tettere samarbeid 

mellom prosjektene vil gagne alle parter gjennom bedre informasjonsflyt, læring på tvers og økt 

gjennomføringsevne gjennom felles ressursinnsats. Nasjonal IKTs arbeid og tiltak oppstår og 

gjennomføres i samhandlingen mellom ulike aktører; mellom RHFene og HFene, Helsedirektoratet, 

Norsk Helsenett, HOD, Difi, de nasjonale kompetansesentrene med flere. Å etablere og vedlikeholde 

gode samarbeidsformer har også i 2010 vært en prioritert oppgave for Nasjonal IKT.   
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3 Erfaring fra Nasjonal IKTs arbeid i 2010 

3.1 Sammenheng mellom igangsatte tiltak og måloppnåelse  

For strategiperioden 2010-2011 har Nasjonal IKT hatt 4 satsingsområder med individuelle mål. Innen 

hvert satsingsområde har det vært igangsatt ett til syv tiltak for å nå disse målene. De overordnede 

målene har vært tett koblet opp mot viktige nasjonale visjoner og målbilder. Målene er krevende, men 

samtidig er de blitt forsøkt gjort konkrete og målbare.  

 

Ved utgangen av 2010 ser vi at sammenhengen mellom målene i hvert enkelt satsingsområde og 

tiltakene som skal sørge for måloppnåelse har variert noe. Nasjonal IKTs ressurser og virkeområde kan 

bidra til utvikling i rett retning, men er ikke tilstrekkelig til at målene nås fullt ut. Resultatet er at graden av 

målopppnåelse, ved ”halvgått strategiløp”, varierer noe mellom satsingsområdene. Det må og trekkes 

frem at Nasjonal IKTs tiltaksportefølje i 2010, i tillegg til tiltak som følger som en direkte konsekvens av 

vedtatt strategi, også har inkludert en del andre tiltak. Dette trekker på tilgjengelige ressurser. Dermed er 

det ikke sagt at dette har vært feil prioritering; Nasjonal IKT skal ha mulighet for å prioritere og løse 

kortsiktige utfordringer som dukker opp underveis i en strategiperiode. Tiltak har for eksempel blitt satt i 

gang på bakgrunn av nye myndighetskrav og identifiserte behov for å utrede konsekvenser tilknyttet 

disse kravene (tiltak 35 og til dels tiltak 24.3), samt tildelte oppgaver fra RHFenes oppdragsprotokoller 

(tiltak 36). Denne typen tiltak har vist seg hensiktsmessig å gjennomføre i nasjonal regi, og det er derfor 

naturlig at disse oppgavene tilfaller Nasjonal IKT.  

3.2 Økt behov for samarbeid og samordning   

Nasjonal IKT fortsetter å se økt samarbeid og bedret samordning i sektoren blant annet som et resultat 

av sitt arbeid. Samarbeidet går innad i spesialisthelsetjenesten, og utad mot andre aktører som offentlige 

myndighetsorganer, private aktører, kommunale initiativer, kompetansesentrene etc. Roller og oppgaver 

er imidlertid i kontinuerlig endring og utvikling, og dette påvirket Nasjonal IKT i 2010. Nasjonal IKT har 

blant annet gjennomgått egen organisering, mandater og arbeidsdeling både for styringsgruppen og for 

underliggende grupper og fagfora. Videre har Nasjonal IKT bidratt inn i diskusjoner om grenseflater og 

rollefordeling mellom aktører, eksempelvis i forbindelse med høringen rundt Norsk Helsenetts nye 

strategi.  

 

Nasjonal IKT fortsetter å få stadig flere henvendelser av ulike typer, alt fra prosjektideer fra ulike 

helseforetak og private aktører, til henvendelser fra andre nasjonale aktører som ønsker et samarbeid. 

Dette er en positiv trend. Utfordringen er at det krever gjennomføringskapasitet i Nasjonal IKT, og vi ser 

en klar forventning om at Nasjonal IKT responderer med ressurser og beslutningsmyndighet ut over det 

dette samarbeidet er dimensjonert til og har myndighet til i dag. Blant annet ser vi at Nasjonal IKTs 

aktivitet medfører et kontinuerlig behov for prosjektleder og -medarbeiderkompetanse fra RHFene. På 

bakgrunn av RHFenes begrensede ressurskapasitet er det til tider utfordrende å svare opp dette 

behovet. Vi erfarer at Nasjonal IKTs gjennomføringsevne til tider derfor er noe lavere enn vi ville kunnet 

håpe på. Økt fokus på porteføljestyring og økt kjennskap til egen gjennomføringsevne vil kunne føre til at 

vedtak i Nasjonal IKT i tiden fremover i større grad må baseres på egen evne, og noe mindre på strategi, 

ønske og behov. 

 

Vi ser også at både Fagforum Arkitektur og Klinisk IKT Fagforum i dag arbeider under høyt press med 

begrensede leveranseressurser fra egen sektor. Det vil være en styrke om ressursene knyttet til disse 

arbeidene fikk frigjort noe mer tid til å løse problemstillinger i felleskap. De utfordringer som nevnes over 
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har imidlertid ikke satt en stopper for Nasjonal IKTs arbeid. En del ganger fører dette til noe forlenget 

saksbehandlings- og prosjekttid, men det legges inn ekstraordinær innsats fra mange hold for å 

opprettholde Nasjonal IKTs gjennomføringskraft.  

 

Nasjonal IKT registrerer at flere nye institusjoner og fora har sett dagens lys i den senere tid. Dette skjer 

til en viss grad som et resultat av en erkjennelse av at helsesektoren alene, og i samhandling med andre 

sektorer, har et underliggende behov for koordinering, styring, standardisering og involvering. Det 

eksisterer i dag mange aktører og tidvis kompliserte grensesnitt, og det kan oppleves som utfordrende å 

få oversikt og klarhet i roller og ansvar. Mulige tilnærminger til dette har blitt diskutert i Nasjonal IKT, og 

man vil i første omgang benytte muligheten til å uttale seg rundt dette i forbindelse med høringsrunden 

knyttet til Difis notat om organisering av IT-standardisering i helsesektoren. Difi har utarbeidet dette 

notatet på bakgrunn av en forespørsel fra Helse- og omsorgsdepartementet.  

3.3 Eksempler på oppnådde resultater   

Typiske områder der Nasjonal IKT har stor verdi er problemstillinger knyttet til det å ta tidlige og 

strategiske grep for utvikling av spesialisthelsetjenestens IKT-løsninger. Godt synlige resultater fra tiltak 

som Nasjonal IKT har initiert og fulgt opp, som en del av sin prosjektportefølje, er for eksempel 

utarbeidede løsninger for elektronisk henvisning og epikrise mellom fastleger og 

rehabiliteringsinstitusjoner, etableringen av HL7 Norge og arbeidet knyttet til elektroniske resepter. 

Nasjonal IKT har i tillegg levert utredningene knyttet til henholdsvis innføring av nytt radiologikodeverk og 

behovet for kommunikasjons- og informasjonstjenester for helsepersonell som deltar i koordinering og 

gjennomføring av pasientforløp som krysser institusjons- og forvaltningsgrenser. Nasjonal IKT har også 

levert utredninger knyttet til felles publiseringsløsning, samt løsninger for elektronisk henvisning og 

epikrise mellom fastleger og rehabiliteringsinstitusjoner som kan breddes til nasjonale løsninger. For å 

bidra til oppnåelse av målene for eResept i spesialisthelsetjenesten ble tiltak 24.3 etablert. Tiltaket så på 

en mulig kortsiktig tilnærming til denne problemstillingen.  

3.4 Arbeid i Nasjonal IKTs fagfora  

Nasjonal IKTs Klinisk IKT Fagforum og Fagforum Arkitektur leverer meget viktige bidrag og føringer når 

det gjelder å styre IKT-utviklingen innen spesialisthelsetjenesten. I gruppene (som også avholder jevnlige 

fellesmøter) utvikles det over tid et felles syn på sektorens utfordringer. Dette bidrar nå til at de ulike 

RHFene i langt større grad arbeider i samme retning, og er en forutsetning for å skape enhetlige, 

nasjonale løsninger på sikt, samt for å unngå dobbeltarbeid. Arbeidet styrker det faglige arbeidet innenfor 

sentrale områder som helsefaglig IKT og arkitektur både nasjonalt og regionalt. Gruppene bidrar også til 

at lokale og regionale initiativ i større grad utvikler seg koordinert i en styrt retning. Erfaringene med dette 

arbeidet er meget positive og fagforumene leverer viktige premisser som bidrar til IKT-utviklingen i 

spesialisthelsetjenesten. Fagforum Arkitekturs brosjyre og sammendrag om Nasjonal IKT arkitektur ble 

for øvrig ferdigstilt før sommeren 2010 og forumet har også etablert et nettsted for 

spesialisthelsetjenestens arkitektur og metodikk hvor det er vektlagt å lage en metodikk som kan 

gjenbrukes regionalt/lokalt i spesialisthelsetjenesten. Se 

http://helsewiki.freecode.no/wiki/index.php/Hovedside for ytterligere informasjon.  

 

Fagforum Arkitektur har nylig levert sine innspill til Helsedirektoratets budsjettprosess for 2011 hvor 

forumet blant annet understreker viktigheten av å identifisere felles tjenester og medvirke til gjenbruk, 

etablere nye felles tjenester og modell for forvaltning og organisering, etablere en felles distribuert 

autentiseringsløsning med fødereringsstøtte for sektoren og å realisere en logisk tjenestebuss. Fagforum 

Arkitektur er også opptatt av at det fremtidige arbeidet etablerer porteføljestyring med arkitektur som 

http://helsewiki.freecode.no/wiki/index.php/Hovedside
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verktøy, etablerer arkitektur som del av prosjektmetodikk, samt etablerer arkitektur for Pasientportalen 

fase 2.  

 

I tilegg til de to eksisterende fagforaene arbeides det med etablering av et EPJ Systemeierforum. Et slikt 

forum bør ha som hovedoppgave å samarbeide om bruk og forvaltning av dagens EPJ. I tillegg bør 

forumet inneha oppgaver knyttet til erfaringsdeling og leverandørhåndtering. 

 

En annet viktig hendelse i 2010 er den formelle godkjenningen av HL7 Norge som ”affiliate”. Et 

interimstyre startet arbeidet med å utvikle organisasjonen og gjennomførte ”kick-off” i august. Fra medio 

juni ble det mulig å bli medlem og organisasjonen har nå avholdt sin første generalforsamling.  

3.5 Veien videre 

Nasjonal IKT er i dag en premissgiver og samhandlings- og kommunikasjonspart for IKT i 

spesialisthelsetjenesten. For aktører i sektoren og for aktører utenfor, er Nasjonal IKT det naturlige 

startpunkt når forhold knyttet til IKT skal diskuteres nasjonalt. Flere og flere forhold havner derfor hos 

Nasjonal IKT som en del av saksgangen. En viktig verdi av Nasjonal IKTs arbeid er også de mer indirekte 

resultatene som skapes. Jevnlige møter og kontakt legger til rette for samordning på tvers av enheter i 

sektoren, løsning av felles problemer og utfordringer, deling av metodikk, kompetanse og informasjon i 

sektoren og overfor andre sektorer. Det bidrar også til konsensusdannelse når det gjelder langsiktige 

målbilder og veien en må gå for å oppnå disse målbildene. I 2010 ble Nasjonal IKTs første 

Prosjektsamling avholdt hvor hovedformålet var deling av metodikk og erfaring innenfor prosjekt- og 

porteføljestyring, samt å gi bedre innsikt og kjennskap til Nasjonal IKTs strategi, ulike pågående 

prosjekter, og erfaringer fra tidligere prosjekter innen fagområdet. I 2011 planlegges det å avholde en 

samling knyttet til innovasjonsarbeid i sektoren.  

 

I 2007 lanserte Helse- og omsorgsdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet en femårig 

satsing på behovsdrevet innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren. Endringer i rammebetingelser 

for helsetjenesten vil kreve av aktørene i sektoren at disse bedrer innovasjonsevnen gjennom å bli mer 

nyskapende og krevende som næringsutviklende kunde. Videre krever det kompetente leverandører, et 

samordnet virkemiddelapparat og at aktørene samordner ressursbruken. For å følge opp satsningen 

inngikk RHF’ene, Helsedirektoratet, Innovasjon Norge og Forskningsrådet i 2008 en nasjonal 

samarbeidsavtale med målsetting om å øke innovasjonstakten i helsesektoren betydelig, samt bedre 

utnyttelsen av offentlige ressurser knyttet til innovasjon i helsesektoren. Samarbeidspartnerne har 

besluttet en nasjonal tiltaksplan for innovasjon og næringsutvikling i helse- og omsorgssektoren. Denne 

planen, ”Nasjonal tiltaksplan for innovasjonssatsing”, inkluderer en rekke aksjonspunkter knyttet til IKT. 

Nasjonal IKT ser at det pågår en god del arbeid på RHF-nivå knyttet til innovasjon på IKT-området, 

forskning og utvikling, men at det samtidig er behov for å se dette arbeidet i en større sammenheng. 

Nasjonal IKT har nylig (januar 2011) opprettet en arbeidsgruppe bestående av én representant per RHF 

som vil se på håndtering av disse problemstillingene. 

 

Den siste tids fokus på blant annet samhandlingsreformen, medfører endrede oppgaver og roller. Dette 

vil påvirke organisering, prosesser og samhandlingsmønstre i helsesektoren og vil også ha IKT-

systemmessige implikasjoner. Dette vil bli et sentralt fokusområde for Nasjonal IKT i tiden som kommer 

og vi ønsker å ta en proaktiv rolle i de delene av dette endringsarbeidet som har IKT-messige 

konsekvenser. 
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En hovedkonklusjon fra arbeidet i 2010 er at å løse felles utfordringer nasjonalt, og å koordinere og 

samordne sin aktivitet i større grad enn det som var situasjonen tidligere, er hensiktsmessig. 

Samarbeidet gir verdifulle bidrag både kvalitets- og ressursmessig.  

 

4 Hvordan kontakte Nasjonal IKT? 
Programkontoret Nasjonal IKT kan kontaktes vedrørende arbeidet i Nasjonal IKT:  

 

 Dagfinn Hallseth Tlf: 95261248  dagfinn.hallseth<alfakrøll>no.pwc.com 

 Anne Line Grepne Tlf: 95261266  anne.line.grepne<alfakrøll>no.pwc.com 

 www.nasjonalikt.no 

 

 

mailto:Dagfinn.Hallseth@no.pwc.com
mailto:Tore.Totland@no.pwc.com
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5 Vedlegg 1 - Nasjonal IKTs viktigste organer 

5.1 Styringsgruppen Nasjonal IKT pr 31.12.2010 

Herlof Nilssen, Adm.dir. Helse Vest RHF (leder) 

Oddvar Larsen, Spesialrådgiver, Helse Nord RHF 

Daniel Haga, Direktør for Samhandling, Helse Midt-Norge 

Christine Bergland, Helsedirektoratet 

Ingerid Gunnerød, Rådgiver, Helse Midt-Norge 

Bjørn Nilsen, IT-leder, Helse Nord RHF 

Erik M. Hansen, Adm. dir. Helse Vest IKT AS, Helse Vest RHF 

Hans Nielsen Hauge, Direktør Klinisk IKT, kunnskaps- og prosesstøtte, Helse Sør-Øst RHF 

Kai Rune Furberg, Seniorrådgiver Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) 

Kristin W. Wieland, Viseadm.dir, Helse Sør-Øst RHF 

Håkon Grimstad, Adm. dir., Norsk Helsenett (observatør) 

Steinar Lund, Seniorrådgiver, Helse- og omsorgsdepartementet (observatør) 

Reidun Mattingsdal, Konserntillitsvalgt Helse Vest RHF 

Siri Cathrine Rølland, Konserntillitsvalgt Helse Sør-Øst RHF 

Programkontoret Nasjonal IKT, Dagfinn Hallseth, (rådgiver) PricewaterhouseCoopers 

Programkontoret Nasjonal IKT, Anne Line Grepne, (rådgiver) PricewaterhouseCoopers 

5.2 Nasjonal IKTs Prosjekteierforum pr 31.12.2010 

Ketil Are Lund, Prosjektdirektør, Helse Sør-Øst RHF 

Roger Schäffer, IKT-direktør, Helse Sør-Øst RHF 

Cato Rindal, Direktør IKT-tjenester, Sykehuspartner, Helse Sør-Øst 

Paul Gundersen, Daglig leder, HEMIT, Helse Midt-Norge RHF 

Arild Pedersen, IT-sjef, Helse Midt-Norge RHF 

Bjørn Nilsen, IT-leder, Helse Nord RHF 

Ole Jan Hauge, Direktør, Helse Nord IKT, Helse Nord RHF 

Erik M. Hansen, Adm. dir., Helse Vest IKT AS, Helse Vest RHF 

Johnny Heggestad, Prosjektdirektør, Helse Vest RHF  

Ola I. Vikland, Leder forretningsutvikling og rådgivning, Norsk Helsenett 

Kirsten Petersen, Seniorrådgiver, Avd. eHelse 

Per Olav Skjesol, Leder Fagforum Arkitektur 

Arild Faxvaag, Leder Klinisk IKT Fagforum 

5.3 Klinisk IKT Fagforum pr 31.12.2010 

Klinisk IKT Fagforum har i 2010 endret navn fra EPJ Fagforum.  

 

Arild Faxvaag, Førsteamanuensis/Overlege, St.Olavs hospital HF, Helse Midt-Norge RHF (Leder) 

Arnt Ole Ree, Fagsjef Klinisk IKT, Helse Sør-Øst RHF  

Andreas Hering, Seniorrådgiver/EPJ-arkitekt Seksjon for IKT, FoU-avdelingen, Haukeland 

universitetssjukehus, Helse Vest RHF 

Wenche P. Dehli, Klinikkleder Barne- og familieklinikken, Helse Nord-Trøndelag HF, Helse Midt-Norge 

RHF 

Hallvard Lærum, Seksjonsleder dr.med. Rikshospitalet HF, Helse Sør-Øst RHF 

Hans Nielsen Hauge, Direktør Klinisk IKT, kunnskaps- og prosesstøtte, Helse Sør-Øst RHF 
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Susann Bäckström, Avdelingsleder Kliniske systemer, Nasjonalt senter for Samhandling og Telemedisin, 

Universitetssykehuset Nord-Norge, Helse Nord RHF 

Kjersti Skavik, Rådgiver Avdeling eHelse, Helsedirektoratet 

Trond S. Johansen, Rådgiver NSEP, NTNU (sekretær) 

Vegard Høgli, Fagsjef avdeling for bruker- og samfunnskontakt, Helse Sør-Øst RHF (vara)  

Bente S. Nedrebø, Seksjonsleder Systemforvaltning, Helse Vest IKT (vara) 

 

Fra 1.1.2011 vil Bente S. Nedrebø møte fast for Andreas Hering som skal ut i permisjon i ca. 1 år. 

5.4 Fagforum Arkitektur pr 31.12.2010 

Per Olav Skjesol, Avdelingsleder Prosjekt og Arkitektur, Hemit, Helse Midt-Norge RHF (Leder)  

Torill Kristiansen, Virksomhetsarkitekt, Hemit, Helse Midt-Norge RHF (sekretær)  

Ronny Thomassen, Prosjektleder Samvirkende kliniske Informasjonssystemer, Helse Nord IKT, Helse 

Nord RHF 

Øystein Berg-Sletteng, Arkitekt/Systemutvikler, Helse Nord IKT, Helse Nord RHF 

Roar Engen, Leder for arkitekturseksjonen, Helse Sør-Øst RHF  

Jarle Petter Kasbo, Seksjonsleder Arkitektur, Sykehuspartner, Helse Sør-Øst RHF 

Espen Møller, Virksomhetsarkitekt, Oslo Universitetssykehus, Helse Sør-Øst RHF 

Torgny Neuman, Rådgiver Arkitektur, Helse Vest IKT AS, Helse Vest RHF  

Terje Bremnes, Integrasjonsarkitekt, Helse Vest IKT AS, Helse Vest RHF 

Trond Utne Larsen, Senior prosjektleder, Norsk Helsenett SF (observatør) 

 

 



Side 19 av 23 

 
Årsoppsummering 2010  

    

Vedlegg 2 – Nasjonal IKTs tiltak i 2010 
 

I 2010 har Nasjonal IKT arbeidet med eller vært med å finansiere følgende tiltak:  

 

Nr Tiltak Mål Prosjektleder Status per 

31.12.10 

5.3  

Etablering av test og 

godkjenningsordning 

 

 
Test- og godkjenningsordning for 
å senke terskelen for å ta i bruk 
elektronisk informasjonsutveksling 
i bred skala og å gi brukerne 
trygghet for at informasjon 
overføres korrekt. 

 

Magnus Alsaker 

KITH 
Pågår 

5.9  

Elin-k  

Hovedprosjekt fase 2: 

informasjonsutveksling 

mellom kommuner og 

sykehus 

 

Bidra til mer og bedre 

samhandling for å sikre 

pasientene helhetlige forløp i 

helse- og omsorgskjeden, samt 

sikre rett informasjon til rett tid og 

til rett person slik at forsvarlig 

helsehjelp kan utøves. 

Sissel Skarsgaard, 

Norsk 

sykepleierforbund 

Pågår 

(avsluttes Q1 

2011) 

5.11  

Elin-S Melding 

Støtte for 

behandlingsprosser 

mellom foretak 

 

Forberede og foreslå 

hovedprosjekter for å 

utvikle/videreutvikle IT løsninger 

for helsefaglig kommunikasjon til 

og fra sykehus. 

Grete Bach, 

KITH 

 

Avsluttet 

5.12  

Elin-h  

Elektronisk 

informasjonsutveksling i 

helsestasjonstjenesten 

 

Å kartlegge, beskrive og 

koordinere de helsefaglige krav til 

elektronisk 

kommunikasjon mellom 

helsestasjonstjenesten i 

kommunene og 

spesialisthelsetjenesten 

 

Sissel Skarsgaard, 

Norsk 

sykepleierforbund 

 

Pågår 

15.5  

Folkeregisteret i 

helsenettet 

 

Gi alle helseforetak kvalitetssikret 

tilgang til folkeregisteret via egnet 

kommunikasjonsprotokoll. 

Anders Stubban, 

NHN 
Pågår 

15.6  

Nytt hjelpenummer i 

helsenettet (nødnummer) 

 

Utrede, pilotere og planlegge 

implementering av løsning som 

sikrer tildeling av unik ID for 

identifisering av personer. 

Anders Stubban, 

NHN 
Pågår 
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Nr Tiltak Mål Prosjektleder Status per 

31.12.10 

24.2 Medikasjonstjeneste Analysefase: Fremskaffe tilstrekkelig 

beslutningsunderlag for NIKT for å 

foreta en kvalifisert beslutning om 

oppstart av fase 2 (kravspesifikasjon, 

utarbeide målbilde for å synliggjøre 

hvordan spesialisthelsetjenestens 

medikasjonstjeneste ”henger sammen 

med” den nasjonale kjernejournalen, 

og forankre dette målbildet hos 

RHFene) 

Knut Hellwege, HSØ,  

 

Pågår 

 

24.3 eResept – Kortsiktig 

tilnærming 

Utarbeide en avstemt 

kravspesifikasjon og forberede 

endelig bestilling til leverandørene 

samt gjennomføre avklaringer 

knyttet til kritiske aspekter i 

prosjektet. 

Bjarne Hegge, 

Faveo 
Avsluttet 

25  

Etablering samhandling 

rehabilitering/ 

habilitering 

(Pilotprosjekt) 

 

Å gjennomføre en avgrenset pilot 

av løsninger for elektronisk 

henvisning og epikrise mellom 

fastleger og 

rehabiliteringsinstitusjoner som 

kan breddes til nasjonale 

løsninger. 

Terje Sagen 

KITH 
Avsluttet 

29  

Sykehus-FEST 

 

Sørge for at FEST leverer et 

datainnhold som kan erstatte 

Sykehusapotekenes 

Legemiddelregister som kilde for 

foretakene 

Tor-Arne Vilnes 

Legemiddelverket 

 

Pågår 

(avsluttes Q1 

2011) 

31.2 IKT-støtte i akuttmottak Utarbeide prosessbeskrivelser, 

beskrive brukerhistorier, 

arbeidsprosesser og tjenester 

tilknyttet verdikjedene og 

funksjonelle beskrivelser av klinisk 

og logistikkmessig behov for 

systemstøtte. 

Grete Bach 

KITH 
Pågår 

32  

Nynorsk 

talegjenkjenning 

 

Forprosjektet skal avklare om 

systemet for talegjenkjenning kan 

utvides til også å omfatte nynorsk. 

 

Bjørn Nagell 

DaVinci 
Avsluttet 
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Nr Tiltak Mål Prosjektleder Status per 

31.12.10 

33.2  

HL7 

Implementeringsguide 

 

Prosjektet skal arbeide for at HL7 

blir etablert som en nasjonal 

standard. 

Magnus Alsaker, 

KITH 

Pågår 

(avsluttes Q1 

2011) 

35 Konsekvensutredning 

radiologi Vurdere IKT-messige konsekvenser 

ved innføring av nytt kodeverk for 

radiologi for spesialisthelsetjenesten.  

Heidi E. Krossen, 

Devoteam daVinci 
Avsluttet 

36 Felles publiseringsløsning Klarlegge de teknologiske og 

økonomiske konsekvensene av og 

premissene for en eventuell felles drift 

av en nasjonal publiseringsplattform i 

Norsk Helsenett SF. 

Erik Billington, 

Devoteam daVinci 
Avsluttet  

37 Anskaffelse av MTU / BHM 

 

Et felles system må standardisere 

infrastruktur, systemer og prosesser 

innenfor logistikk og økonomi. Det må 

være en forventning at et felles 

system for MTU/BHM skal 

kommunisere mot økonomi- og 

logistikksystemet som nå anskaffes i 

NPSS prosjekt regi. 

 

Leiv Hellefossmo, HN 

 
Pågår 

38 Forprosjekt pasientrettede 

IT-tjenester 

 

Kartlegge eksisterende kunnskap, 

miljøer og tjenester på dette området, 

kartlegge myndighetspålagte krav og 

føringer knyttet til dette, gjøre opp 

status og oppsummere utfordringene 

på området. I tillegg konkretisere 

mulige forretningsmodeller for 

pasientrettede IKT-tjenester i 

perspektivet til 

spesialisthelsetjenesten, og beskrive 

hvordan spesialisthelsetjenesten kan 

utvikle en strategi for å bruke 

pasientrettede IKT-tjenester til å 

oppnå sine mål.  

 

Glenn Melby, HSØ Pågår 
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Nr Tiltak Mål Prosjektleder Status per 

31.12.10 

39 Termer og symboler 

 
Utvikle og forankre en standard for 

termer og symbolspråk for 

anvendelse i brukergrensesnitt på 

behandlingsrettede IT-systemer.  

 

Jostein Ven, KITH Pågår 

40 Nasjonal IKTs 

Prosjektsamlinger 

 

Deling av metodikk og erfaring 

innenfor prosjekt- og porteføljestyring. 

Gi bedre innsikt og kjennskap til 

Nasjonal IKTs strategi, ulike 

pågående prosjekter, og erfaringer fra 

tidligere prosjekter innen fagområdet. 

 

Programkontoret 

Første samling 

avholdt høsten 

2010 

41 Terminologbinding av 

arketyper med eksisterende 

terminologier og SNOMED 

CT 

Realisere utvikling av en 

definisjonskatalog av datastrukturer 

med tilhørende terminologi til bruk i 

elektroniske kurvesystemer som er 

basert på Arketyper / templat 

metodikk og teknologi.  

TBD 
Starter i Q1 

2011 

42 Videreutvikling arkitektur Utvikle en prosess- og tjenestemodell 

som omfatter utdanning av 

helsepersonell, opplæring av 

pasienter og pårørende samt 

forsknings og utviklingsprosesser.  

TBD 
Starter i Q1 

2011 
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Ordliste 

Difi Direktoratet for forvaltning og IKT 

DNLF   Den norske Legeforening 

EbXML Rammeverk for meldingsutveksling 

ELIN        ELektronisk Informasjonsutveksling mellom praktiserende leger og 

samarbeidende personell og institusjoner 

EPJ   Elektronisk pasientjournal 

FEST Forskrivnings og EkspedisjonsSTøtte 

eResept Program for innføring av løsning for elektroniske resepter 

HEMIT     Helse Midt Norge IT 

HER   Helsetjenesteenhetsregisteret ("Adressekatalogen") 

HF  Helseforetak 

HL7 Health Level 7 – Standard for integrasjon og informasjonsutveksling 

HOD Helse- og omsorgsdepartementet 

IKT Informasjons- og kommunikasjonsteknologi 

KITH Kompetansesenter for IT i sosial- og helsesektoren 

KOKOM  Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens 

kommunikasjonsberedskap 

KS Kommunenes sentralforbund 

MRF   Medisinsk fødselsregister 

NAV Arbeids- og velferdsforvaltningen 

NHN Norsk Helsenett SF 

NOU Norges offentlige utredninger 

NSEP Norsk senter for elektronisk pasientjournal 

NSF Norsk sykepleierforbund  

NST Nasjonalt senter for telemedisin 

PKI Public Key Infrastructure 

RHF Regionalt helseforetak 

Helsedir Helsedirektoratet 

SINTEF Stiftelsen for industriell og teknisk forskning ved Norges tekniske høgskole 

SKD Skattedirektoratet 

SSP    Standardiserings- og samordningsprogrammet 

Sykehus FEST Danner grunnlaget for Nasjonal FEST for både ekstern og intern rekvirering 

i sykehus 

 

 


