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Oppsummering 

Nasjonal IKT oversender herved Nasjonal IKTs årsoppsummering for 2010 til de regionale 
helseforetakene til orientering.  
Formålet med dokumentet er å gi oppdragsgivere, samarbeidsparter og interessenter et overblikk over 
arbeidet i regi av Nasjonal IKT. 

 

Fakta 

Nasjonal IKT ble etablert på initiativ fra Helsedepartementet i 2003. Nasjonal IKT er en styringsgruppe 
for en felles strategi for informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) for de regionale 
helseforetakene (RHF). Styringsgruppen består av representanter fra ledelsen i RHF-ene og 
Helsedirektoratet (Helsedir), to representanter fra de konserntillitsvalgte, samt observatører fra 
Helsedepartementet (HOD) og Norsk Helsenett (NHN). 
 
Arbeidet i Nasjonal IKT inkluderer tiltak som retter seg mot flere aspekter innen IKT, inkludert e-helse, 
arkitektur, strategiske utredninger og løsninger mot ulike områder. Nasjonal IKTs prosjektportefølje 
består av prosjekter som RHF mener er formålstjenelig å løse i felleskap. Eksempler på dette er løsninger 
for elektronisk henvisning og epikrise mellom fastleger og rehabiliteringsinstitusjoner, arbeid knyttet til 
elektronisk medikasjon og elektroniske resepter, og strategisk utredning knyttet til 
kommunikasjonsløsninger og pasientrettede IT-tjenester.  
 
Ut over egen sektor, understøtter Nasjonal IKT e-helseinitiativ og IKT-prosjekter i grenseflatene mot 
andre sektorer og andre aktører. Dette inkluderer deltakelse i e-helsegruppen og e-helseinitiativ i regi av 
Helsedir. Som eksempler her kan nevnes det pågående arbeidet med meldingsløftet og følgende sentrale 
initiativ:  
Nasjonal kjernejournal. Bakgrunnen for etablering av en nasjonal kjernejournal er mangelfull 
informasjonsutveksling mellom helsetilbyderne. 2/3 av innleggelsene i sykehus er uplanlagte og 
tradisjonell  meldingsutveksling egner seg dårlig til informasjonsdeling i disse tilfellene. En Nasjonal 
kjernejournal skal sammenstille pasientens vesentlige helseopplysninger, og gjøre disse tilgjengelige på 
tvers av foretaksgrenser og forvaltningsnivå. Informasjonen skal være tilgjengelig for helsepersonell med 
tjenestelig behov og pasienten selv. Tilgang til informasjon i kjernejournal skal bidra til å øke 
pasientsikkerhet og behandlingskvalitet, samhandling om aktuell helsehjelp, herunder støtte et helhetlig 
og koordinert tjenestetilbud, og å øke pasientinvolveringen 
Nasjonal helseportal. Helsedirektoratet har fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å 
etablere en felles nasjonalhelseportal, www.helsenorge.no. Denne skal først og fremst gi befolkningen 
enkle elektroniske tjenester og god informasjon på nett. 
På sikt skal portalen: 

 gi befolkningen relevant, sikker og kvalitetssikret informasjon slik at 
o de kan bedre sin egen helse gjennom forebygging av sykdom 
o de kan administrere og ha oversikt over sin kontakt med helsetjenesten 
o de vet hvilke rettigheter de har 
o de kan henvende seg til rett behandlingssted 

 bidra til økt kvalitet i helsetjenesten for eksempel ved kvalitetsindikatorer 
 bidra til bedre utnyttelse av kapasiteten i helsesektoren 
 bidra til å redusere ventetid 
 understøtte samhandlingsreformen gjennom sømløst pasientforløp 
 bidra til økt mestring og egen omsorg for pasientgrupper og kronikere 
 bidra til å redusere sosial ulikhet 
 understøtte og videreutvikle nasjonale initiativer som Minside, ID-porten, Altinn og Norsk 
 helsenett 

E-resept.  E-ersept en verdikjede for elektronisk formidling av reseptopplysninger, som gjør den 
praktiske, medisinske og økonomiske behandling av resepter enklere, tryggere og mer effektiv. En 
pilotfase for eResept-prosjektet startet i 2010 med utprøving hos allmennleger og apotek i Os og 
Larvik kommuner. Disse pilotene var vellykkede og elektroniske resepter er godt mottatt både blant 
pasienter og ansatte ved legekontor og apotek som alle ser gevinster ved ordningen. Den videre 
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utbredelse starter i mai 2011 på Vestlandet. Ordningen med eResept skal også utvikles og innføres i 
helseforetakene som står for ca 20 prosent av reseptene. Man antar at innføringen kan begynne i 2012 
eller 2013. Det er ikke avklart hvordan innføringsløpet skal foregå i helseforetakene.  I 
foretaksprotokollen for 2011 er RHFene bedt om å redegjøre for strategien for å realisere eResept.  
 
I Nasjonal IKTs reviderte strategiplan for 2010 og 2011 er følgende satsingsområder tatt inn i 
strategiplanen for 2010 og 2011; 
 
1. Innhold - Kliniske informasjonsprosesser 
2. Struktur - Systemarkitektur, informasjonsgrunnlag og sikkerhet 
3. Samhandling 
4. Deling av metodikk og erfaring  

 

Kommentar  

Formålet med dokumentet er å gi oppdragsgivere, samarbeidsparter og interessenter et overblikk over 
arbeidet i regi av Nasjonal IKT. Oppsummeringen gir bred informasjon om bakgrunn og status for 
arbeidet som gjennomføres i regi av Nasjonal IKT og 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. 
 
Årsoppsummeringen ble godkjent av Nasjonal IKTs styringsgruppe 18.2.2011 og har vært behandla i 
RHF AD-møte 21. mars 2011.  
RHF AD-ane var enige om følgende videre håndtering av saken: 
 
 

 AD-møtet tar årsoppsummering for 2010 til orientering.  
 AD-møtet oversender årsoppsummering til RHF-styrene til orientering. Helse Vest sender frem 

utkast til felles styresak, som også omtaler e-helse. 
 AD-møtet gir sin tilslutning til at Programkontoret Nasjonal IKT oversender det endelige 

dokumentet til HOD, Helsedirektoratet og NHN til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg 1: Nasjonal IKTs årsoppsummering for 2010 
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