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Oppsummering  
I Meld. St. 7 (2019–2020) «Nasjonal helse- og sykehusplan 2020–2023» har regjeringa satt tydelige 
mål for digitalisering dei neste fire åra. I meldinga vert det presisert at målet nedfelt i Meld. St. nr. 9 
(2012-2013) «Én innbygger – én journal» ligg fast.  
 
Realisering av arbeidet med «Én innbygger - én journal» er delt opp i fire overordna tiltak: 
 

1. Helseplattformen (innføring av EPIC for både spesialist- og primærhelseteneste i Midt-Norge), 
2. Samordna utvikling av dei andre helseregionane sine journalløysingar (i Helse Vest omfattar 

dette innføring av DIPS Arena, Meona, Imatis, Sectra, mm.), 
3. Felles kommunal journalløysing utanfor helseregionen Midt-Norge (vidareføring av prosjektet 

som tidlegare heitte Aksjon journal), 
4. Vidareutvikling og styrking av dei nasjonale IKT-løysingane for samhandling (E-resept, 

Kjernejournal, helsenorge.no, HelseID,  mm).  
 
Styret er i ulike saker orientert om status for arbeidet med tiltak 2 i føretaksgruppa Helse Vest.  
 
Det er i denne saka fokusert på informasjon om arbeidet med tiltak 3 og 4 over. Det er og gitt ei kort 
orientering om tiltak 1, for å kunne inkludere dette i det overordna biletet.  
 
Det er i tillegg gitt kort informasjon dei inter-regionale IKT-prosjekta som vert gjennomført i 
samarbeid mellom alle dei 4 regionale helseføretaka, dvs. felles prosjekt som utanom tiltak 1 og 2 over. 
For dei felles inter-regionale IKT-prosjekta som Helse Vest er hovudsamarbeidspart for, er det trekt 
fram forhold som styret bør vere kjent med.  
 
Det er i saka gitt nokre heilt overordna vurderingar av korleis desse initiativa i sum vil kunne bidra til 
den vidare digitaliseringa av helse- og omsorgssektoren.  

Fakta  
 
Helseplattformen 
Arbeidet med Helseplattformen starta i 2012 ved at styret i Helse Midt-Norge RHF gjorde vedtak om å 
anskaffe nytt journalsystem. Kontrakt med den amerikanske leverandøren Epic Systems Corporation 
vart signert i mars 2019. 
 
Selskapet Helseplattformen AS vart oppretta 1. mars 2019, og har ansvar for kontraktoppfølging med 
leverandøren Epic Systems, og gjennomføring av innføringsprosjektet. Det vart tilrettelagt for fleire 
eigarar i selskapet, når kommunar i regionen gjer bruk av opsjonar for å ta i bruk løysingen. 29. august 
2019 vedtok bystyret i Trondheim kommune at kommunen skal gå inn på eigarsida av 
Helseplattformen AS. Før sommaren 2021 hadde 28 av 65 kommunar (utgjer ca. 70 % av 
innbyggarane) i helseregion Midt-Norge handsama avrop av opsjon på deltaking i Helseplattformen. 
Etablering av Helseplattformen er estimert til å koste 3,7 milliardar kroner. 
 
Helseplattformen er forseinka, den skulle etter opprinneleg plan rullast ut i november 2021 – på St. 
Olavs hospital, i Trondheim kommune, samt to fastlegekontor i Trondheim. Planen er no revidert, slik 
at EPIC kan tas i bruk i månadsskiftet april – mai 2022.  
 
Felles kommunal journalløysing utanfor helseregion Midt-Norge 
Felles kommunal journal var tidligare ein del av tiltaket Akson i regi av Direktoratet for e-helse. 
Hausten 2020 vart Akson delt i to program, Akson Journal og Helhetlig samhandling. Akson journal har 
deretter fått nytt namn; Felles kommunal journal. I dette tiltaket vil stat og kommune vidareføre 

https://helseplattformen.no/om-oss/helseplattformen-as
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prosjektarbeidet med å etablere grunnlaget for stegvis realisering av Felles kommunal journal 
inklusive anskaffing av løysing(ar) og gjennomføring av innføringsprosjekt. Helhetlig samhandling 
vert vidareført i regi av Direktoratet for e-helse. Namnet på dette tiltaket er endra til Digital 
samhandling.  
 
KS understreker at det for tida er mange samtidige initiativ i gang for å sikre betre e-helseløysingar for 
innbyggarar og helsepersonell. Det er difor behov for ein god koordinering av arkitektur, rekkefølje og 
avhengighetar mellom tiltaka.  
 
Vedlegg 1 inneheld ei orientering utarbeid av KS om arbeidet med eHelse i kommunal sektor generelt, 
og om arbeidet med Felles kommunal journal spesielt.  
 
Vidareutvikling og styring av dei nasjonale IKT-løysingane for samhandling 
Nasjonale e-helseløysingar gir innbyggarane og helsepersonell høve til å få tilgang til, lese, bruke og 
dele helseinformasjon digitalt. Helsepersonellet sin tilgang til informasjon om pasientane er knytt til 
tenestlig behov og regulert i eige regelverk. Dei nasjonale e-helseløysingane er viktige for at helse- og 
omsorgstenesta kan oppfylle sitt sørge-for-ansvar som følger av spesialisthelsetenesteloven og helse- 
og omsorgstenesteloven.  
 
Dei nasjonale IKT-løysingane for samhandling omfattar; Helsenettet, grunndata, HelseID, 
Kjernejournal, helsenorge.no, E-resept, og velferdsteknologisk knutepunkt. Det er i vedlegg 2 gitt 
kortfatta informasjon om desse IKT-løysingane.  
 
Felles inter-regional IKT-prosjekt 
Dei 4 regionale helseføretaka har etablert nokre felles inter-regionale IKT-prosjekt. Dette er prosjekt 
der ein av regionane er hovudsamarbeidspart og leiar arbeidet. Dei andre regionane får del i resultat 
og erfaringar frå regionen som har hatt leiinga for prosjektet. Dei felles inter-regionale IKT-prosjekta 
er dels utgreiingsprosjekt, dels prosjekt for anskaffing og dels innføringsprosjekt for felles løysingar.  
 
Det er i vedlegg 3 gitt informasjon om dei pågåande felles inter-regionale IKT-prosjekta. Helse Vest er 
hovudsamarbeidspart for 4 av prosjekta, det er nedanfor knytt nokre kommentarar til desse 4.  

Kommentarer  
Meld. St. nr. 9 (2012-2013) «Én innbygger – én journal» gav grunn for optimisme med omsyn til meir 
samordna utvikling av dei digitale løysingane i helse- og omsorgstenesta. Dette var viktig både for 
pasientar og for helsepersonell.  
 
Riksrevisjonen gjennomførte i 2020 og 2021 ein forvaltningsrevisjon av korleis Helse- og 
omsorgsdepartementet har ivaretatt sitt ansvar for å nå mål i Stortingsmeldinga.  
 
Riksrevisjonen konkluderte med følgande (utdrag);  

 «Veikartet for sektorens journalløsninger er et resultat av aktørers selvstendige valg, og 

dette kan gjøre det utfordrende å koordinere IT-utviklingen slik at målene i Én innbygger – 

én journal nås 

 Utredningen av Én innbygger – én journal har, til tross for stort omfang og over åtte års 

varighet, hatt betydelige svakheter  
 
Riksrevisjonen anbefaler at Helse- og omsorgsdepartementet og Direktoratet for e-helse (utdrag) 

 sørger for at IT-utviklingen blir koordinert 

 sikrer aktørene i helsesektoren bedre involvering og innflytelse og at den nasjonale 

styringsmodellen videreutvikles 
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 viderefører arbeidet med nye mekanismer for prioritering og samfinansiering 

 videreutvikler felles grunnmur og nasjonale e-helseløsninger i tråd med helsesektorens 

behov» 
 
Det er viktig å vidareutvikle samarbeidsrelasjonen med Felles kommunal journal. Denne relasjonen 
har over noko tid vore prega av ulike vurderingar og ulikt tempo i arbeidet med digitalisering. 
Samtidig har perioden med Covid-19 ført til ei tydelegare satsing også på digitalisering i kommunale 
helse- og omsorgstenester. Dei signal som no kjem frå KS, jfr. vedlegg 1, gjev eit godt  grunnlag for å 
utvikle det vidare samarbeidet.  
 
Tilnærminga til prosjekt i helse- og omsorgssektoren bør i noko grad endrast frå store, kostbare og 
langsiktige initiativ, til mindre prosjekt som tar utgangspunkt i behov og raskare leveransar. Her må 
sektoren (og ikkje minst Direktoratet for e-helse) lære av dei nasjonale tiltaka for digitalisering som er 
gjennomført ifbm. Covid-19.  
 
Direktoratet må reindyrke sin rolle som myndigheitsorgan, og legge godt til rette for 
samarbeidsprosjekt mellom aktørane og Norsk Helsenett SF, for vidareutvikling av de nasjonale IKT-
løysingane.  
 
Digitalisering av legemiddelområdet må få høg prioritet. Legemiddelområdet er i Helse Vest eit av fem 
områder innanfor topp 5 risiko. Innføring av Pasienten si legemiddelliste vil både auke 
pasienttryggleiken og redusere kostnader til oppdatering av informasjon om pasienten sine 
legemiddel i bruk. Det er viktig å kunne gjennomføre dette tiltaket basert på ei stegvis utvikling, 
samstundes som arbeidet må sikrast ei meir langsiktig finansiering.  
 
Helse Sør-Øst og Helse Nord gjennomfører pilotar med Dokumentdeling via Kjernejournal. 
Dokumentdeling har to sider; (1) kva dokument kan helsepersonell i Helse Vest ha nytte av å lese frå 
andre føretak, og (2) kva helsepersonell i andre føretak kan ha nytte av å lese dokument frå føretaka i 
Helse Vest. Erfaringane frå pilotane i Oslo og i Bodø viser at både fastlagar og kommunale 
helsetenester i Helse Vest vil ha nytte av å kunne lese dokument som våre helseføretak delar via 
Kjernejournal. 
  
Velferdsteknologisk knutepunkt har så langt vore utvikla for kommunale helsetenester. Det må 
vurderast om Velferdsteknologisk knutepunkt bør vidareutviklast til eit felles knutepunkt på tvers av 
primær- og spesialisthelsetenesta. Det er initiert dialog med Direktoratet for e-helse og Norsk 
Helsenett SF om dette.  
 
Helse Vest er hovudsamarbeidspart for 4 felles inter-regional IKT-prosjekt. Det største av desse er 
AMK IKT. Dagens IKT-løysingar i AMK-sentralane er fragmenterte og gir avgrensa støtte for god 
arbeidsflyt. AMK IKT-prosjektet skal sørge for ei meir brukarvennlige, effektiv, robust og framtidsretta 
løysing. Prosjektet planlegg med utrulling i 2022 og 2023. Prosjektet er inne i ei fase med utfordringar. 
Dette er primært ein konsekvens av utfordringar i «Helsetjenesten sin driftsorganisasjon for nødnett» 
(HDO) sitt prosjekt for «Ny kommunikasjonsløsning for akuttmedisinsk kjede» (KAK)». KAK prosjektet 
skal fornye kontrollromsdelen av løysing for kommunikasjon i nødnettet som vert nytta i AMK-
sentralar, legevaktsentralar og akuttmottak.  
 
Det er stor interesse for arbeidet med utprøving av Pasienten si legemiddelliste (PLL) i Bergen og 
Helse Vest. Det er planlagt oppstart av ein avgrensa pilot i Bergen i slutten av august 2021. I fyrste 
omgang omfattar piloten nokre fastlegar i Bergen, Haraldsplass Diakonale Sykehus og delar av 
Haukeland Universitetssykehus. Seinare vil sjukeheimar og kommunale pleie- og omsorgstenester i 
Bergen kommune bli inkludert. Målet med prosjektet i Helse Vest er å innhente erfaringar knytt til 
arbeidsprosessar og systemstøtte i EPJ for å opprette og oppdatere PLL.  
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Prosjekt Digital patologi har særleg fokus på ei inter-regional løysing for å dele patologibilete mellom 
dei ulike helseføretaka. Løysinga som vert innført er utvikla og i bruk i Nederland. I tillegg vert det 
arbeid med løysing for strukturert rapportering av svar på patologiske prøver. Som eit første steg vert 
det utvikla ei løysing for Tarmscreenings-programmet.  
 
Kjernejournal skal bli felles nasjonal kjelde for informasjon om kritisk informasjon om den einskilde 
pasient. Dette krev integrasjon mellom fagsystem for å lese og oppdatere informasjonen i 
Kjernejournalen. Det er utvikla eit grensesnitt (API) for slik integrasjon. Helse Vest skal teste ut dette 
grensesnittet for DIPS Arena. DIPS Arena vil deretter bli interne kjelde for tilsvarande oppdatering av 
andre interne system i Helse Vest. Pga. omfanget av fagsystem, er dette eit omfattande og krevjande 
arbeid, som det vil ta tid å ferdigstille.  

Konklusjon  
Meld. St. nr. 9 (2012-2013) «Én innbygger – én journal» gav ei klar retning for det vidare arbeidet med 
digitalisering av helse- og omsorgssektoren i Norge. Det har snart gått 10 etter at Stortingsmeldinga 
vart lagt fram. Det store biletet er no prega av 4 store initiativ som har litt ulik retning, ulik status og 
noko ulikt tempo. 
 
Av dei 4 overordna tiltaka er 2 av tiltaka parallelle tiltak i spesialisthelsetenesta, Helseplattformen i 
Helse Midt-Norge og vidare satsing på dagens IKT-løysingar for EPJ, kurve, mm i dei 3 andre 
helseregionane. I tillegg vil kommunane minst få to ulike løysingar, ein for delar av Midt-Norge og 
kanskje ein for resten av Norge.  
 
Dei nasjonale IKT-løysingane for samhandling (e-resept, Kjernejournal, helsenorge.no, HelseID og 
grunndata, Velferdsteknologisk knutepunkt (VPK)) er svært viktige for å binde dei ulike initiativa 
saman.  
 
Pågåande arbeid på tvers av heile sektoren med felles språk og terminologi er difor viktig for å knytte 
informasjon og arbeidsprosessar saman.  
 
Den vidare utviklinga krev ein velfungerande styringsmodell. Direktoratet for e-helse arbeider med 
ein evaluering av dagens styringsmodell, og eit forslag til vidareutvikling av styringsmodellen for 
digitalisering av helse- og omsorgssektoren vil verte drøfta hausten 2021.  
 
 
  



 

6 
  

VEDLEGG 1. Informasjon om FELLES KOMMUNAL JOURNAL  
 
Dette vedlegget er utarbeidet av avd. direktør Terje Wistner i KS. Vedlegget er derfor på bokmål. 
 
Landstinget har gitt KS er gitt en tydelig rolle og et oppdrag med å sikre samordning og økt 
gjennomføringskraft i digitaliseringsarbeidet i kommunal sektor. Dette omfatter følgende 
hovedområder: 

 ivareta og videreutvikle samordnings- og samstyringsstrukturen for digitalisering og smart 

bruk av teknologi i kommunal sektor i samarbeid med regionale digitaliseringsnettverk 

 representere sektoren og dens interesser overfor staten og andre nasjonale aktører, og 

oppnevne sektorens representanter til råd, utvalg og nasjonale prosjekter innen digitalisering 

 være en pådriver for digital kompetanse, utvikling og utbredelse av sammenhengende 

tjenester og felles kommunale løsninger og komponenter i tett samarbeid med ressurser hos 

medlemmene og regionale digitaliseringsnettverk, og støtte opp om prosjekter som er 

strategisk viktige for kommunene 

 i samspill med medlemmene være en pådriver for utvikling av digitaliseringsvennlig 

regelverk og premissleverandør for utvikling av felles standarder og virksomhetsarkitektur 

for kommunal sektor 

KS deltar, sammen med en rekke kommuner, i Nasjonalt e-helsestyre, NUFA, NUIT og andre nasjonale 
e-helsefora og utvalg med formål å formidle innspill, posisjoner og forventninger til nasjonale e-
helseområder.  

Behov for et felles plan og rammeverk for eHelse 

Det er mange pågående nasjonale og lokale tiltak med mål om å digitalisere helse- og 
omsorgstjenestene, men kommunesektoren har ikke tilstrekkelig kapasitet, investeringsevne eller 
kompetanse til å prioritere alle e-helsetiltak på en gang. Derfor arbeider KS, med bistand fra 
kommunene, med et felles plan- og rammeverk e-helse for kommunal sektor. Formålet er å samordne 
kommunal sektors visjoner, ambisjoner og målsetninger innen e-helseområdet slik at 
gjennomføringsevnen øker og at kommunene kan realisere nødvendige gevinster på kort og lang sikt. 
Det er helt avgjørende å prioritere de tiltakene som kommer innbyggere til gode, og som gir reelle 
gevinster for kommunene. 
 
Det foreløpige utkastet til felles plan- og rammeverk (skal ferdigstilles og behandles i KS hovedstyre i 
høst) legger derfor vekt på spesielt fem prioriterte e-helseområder de neste tre til fem årene: 

 Utvikling og utprøving på legemiddelområdet, spesielt med vekt på kjernejournal, sentral 

forskrivningsmodul og pasientens legemiddelliste 

 Innføring av velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging 

 Utbredelse av innbyggertjenester  

 Felles journalløsninger, inklusive Helseplattformen og Felles kommunal journal 

 Tilretteleggelse for digital samhandling 

Prioritering av de fem e-helseområdene forutsetter godt og likeverdig samarbeid med myndighetene, 
statlige og private virksomheter og fag- og profesjoner. I tillegg er det er en rekke forutsetninger og 
virkemidler som må ligge til grunn for å lykkes med de fem prioriterte områdene: 
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 Felles nasjonal modell for utbredelse av nasjonale e-helseløsninger 

 Tydelig styringsmodell som sikrer kommunal sektors medinnflytelse som likeverdige parter 

 Finansieringsprinsipper som setter kommunal sektor i stand til å bære fremtidige kostnader 

av e-helseinitativer  

 En felles leverandørdialog basert på felles prioriteringer 

 
Felles plan- og rammeverk vil være et viktig verktøy i dialog med spesialisthelsetjenesten og som 
grunnlag for å skape et felles utgangspunkt for prioriterte områder for samhandling, tjenesteutvikling 
og gevinstrealisering.  

Felles kommunal journal 

Felles kommunal journal er et av de prioriterte satsningsområder for kommunal sektor, og da spesielt 
for de kommunene som er utenfor Midt-Norge. Følgende gir bakgrunn for området og status for det 
pågående samarbeidsprosjektet mellom Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), KS og 
foregangskommuner (Bærum, Bodø, Bergen, Kristiansand, Ringsaker, Vinje, Oslo, Hammerfest og 
Stavanger). 
 
Felles kommunal journal er et av flere tiltak som skal bidra i realiseringen av «En innbygger – en 
journal». Felles kommunal journal var tidligere en del av tiltaket Akson i Direktoratet for e-helse, da 
under navnet Akson journal.  
 
Høsten 2020 ble Akson delt i to programmer. Direktoratet for e-helse er ansvarlig for å realisere 
nasjonale samhandlingsløsninger i et program Digital samhandling. Akson journal er omdøpt til Felles 
kommunal journal der stat og kommune skal videreføre prosjektarbeidet med å etablere grunnlaget 
for stegvis realisering av Felles kommunal journal inklusive anskaffelses-, løsnings- og 
gjennomføringsstrategi. Samarbeidsprosjektet skal tydeliggjøre hvordan realiseringen skal 
organiseres, finansieres og styres herunder utrede selskapskonstruksjoner og former for fremtidig 
virksomhet samt øvrige gjenstående punkter påpekt av KS og kommuner gjennom vedtak i Nasjonalt 
e-helsestyre. Det skal legges vekt på å sikre robust styring og organisering med økonomisk bærekraft, 
sett i sammenheng med rollen til NHN som nasjonal tjenesteleverandør. Målet er å utvikle et oppdatert 
styringsdokument med klare anbefalinger til veien videre iht. kravene i statsbudsjettet for 2021, samt 
et fyllestgjørende beslutningsgrunnlag for deltakende kommuner, KS og Helse- og 
omsorgsdepartementet for å ta stilling til videre veivalg. 

KS etablerer et interimsselskap for prosjektsamarbeidet 

Våren 2021 ble det vedtatt at KS etablerer et heleid datterselskap som skal midlertidig videreføre 
arbeidet med Felles kommunal journal. Sentralt for FKJ er å følge at «...prinsipper om økosystem, 
plattformtilnærming og samhandling, samt en stegvis gjennomføring, er omsatt til en planlagt, konkret 
og troverdig løsnings- og gjennomføringsstrategi» (Fra kvalitetssikringsrapport 2 fra 26 juni 2020). 
Innenfor rammen av valgt konsept, bygges det derfor videre på konkretisering av dette. Det skal 
utarbeides et beslutningsgrunnlag som innebærer en oppdatert løsnings-, anskaffelses- og 
gjennomføringsstrategi knyttet til veien videre for Felles kommunal journal. Selskapet som KS 
etablerer, skal lede utviklingen frem til kommunene selv har det nødvendige beslutningsgrunnlaget 
for å ta stilling til deltagelse i Felles kommunal journal.  
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Våren 2021 var samarbeidsprosjektet fokusert på å tydeliggjøre løsningsforslaget og involvere og 
forankre dette blant interessentene og med det som utgangspunkt endre omdømmet til løsningen til 
det mer positive. 

Forankring og videre arbeid 

Samarbeidsprosjektet har hittil i år lagt stor vekt på kommunikasjon og forankring, først og fremst av 
sentrale egenskaper og prinsipper i løsningsforslag. Det er også gjennomført dialog- og innspillsmøter 
med fag- og profesjonsforeninger, pasient- og brukerorganisasjoner, kommuner og leverandører, samt 
akademia, kunnskapsnæring og offentlig virksomhet.  
 
Videre arbeid skal som nevnt blant annet resultere i et beslutningsunderlag for kommuner (utenfor 
Midt-Norge), som må gi nødvendige svar for å ta stilling til deltagelse og forpliktelse i Felles kommunal 
journal. Tett samarbeid og dialog med sentrale aktører som berøres av tiltaket, blir helt essensielt i 
arbeidet med å finne de gode svarene sammen.  
 
Det er for tiden mange samtidige initiativ i gang for å sikre bedre e-helseløsninger for innbyggere og 
helsepersonell. Det er derfor behov for en god koordinering av tiltakenes arkitektur, rekkefølge, og 
avhengighet.  
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VEDLEGG 2. Informasjon om DEI NASJONALE IKT-LØYSINGANE FOR SAMHANDLING  
 
Dette vedlegget er basert på eit komprimert utdrag frå presentasjon av dei nasjonale IKT-løysingane 
for samhandling, slik dette er teke i høyringsnotatet om «Forslag til endringer i pasientjournalloven og 
IKT-standardforskriften – Tilgjengeliggjøring av og betaling for nasjonale e-helseløsninger», datert 
15.06.2021. Denne teksten er difor på bokmål.  
 
Helsenettet 
Alle delene av helse- og omsorgstjenenesten er i dag avhengig av å kunne kommunisere elektronisk 
med hverandre for å kunne yte effektive og forsvarlige helse- og omsorgstjenester. Helsenettet brukes i 
dag av de fleste aktører i sektoren, både i spesialist og primærhelsetjenesten. Helsenettet ble i 
utgangpunktet etablert som en fysisk nettverksinfrastruktur. Nettverket har over tid utviklet seg til en 
kommunikasjonsløsning som inkluderer nasjonal infrastruktur, fellestjenester og felleskomponenter 
for utveksling av opplysninger med virksomheter i helse- og omsorgstjenesten. Helsenettet er 
forbeholdt medlemmer og ivaretar høy grad av sikkerhet og tilgjengelighet. Helsenettet er ikke én 
løsning, men består av flere elementer som samlet muliggjør sikker utveksling av informasjon.  
 
Helsenettet skal bidra til sikker og effektiv elektronisk samhandling mellom aktørene i helse- og 
omsorgssektoren. Staten, offentlig eid spesialisthelsetjeneste, kommunene, fastleger, fysioterapeuter 
og andre med refusjonsavtaler står for over 90 prosent av kommunikasjonen i helsenettet. Ti prosent 
av bruken gjelder kommunikasjon til og fra apotek og private sykehus med eller uten avtale med det 
offentlige. Om lag 300 kommersielle leverandører benytter infrastrukturen til å levere ulike tjenester 
til virksomheter som er tilkoblet helsenettet. Dette er for eksempel journalsystemer og andre 
fagsystemer, betalingsløsninger og ordinære IKT-løsninger.  
 
Grunndata og helseID  
Grunndata er en tjeneste for å tilgjengeliggjøre og presentere ulike administrative registerdata, og en 
felleskomponent i helsenettet som tilgjengeliggjøres for aktørene i helsenettet. Grunndata omfatter 
informasjon om personer, personell og virksomheter og består i dag av registre som Helsedirektoratet 
og Norsk helsenett SF har ansvar for. Dette er informasjon som er nødvendig for sikker og helhetlig 
samhandling mellom alle aktørene i helse- og omsorgstjenesten. Grunndata benyttes av aktørene i 
sektoren; spesialisthelsetjenesten, primærhelsetjenesten, helseforvaltningen, nasjonale løsninger som 
kjernejournal, helsenorge.no, e-resept og NAV. Totalt er 13.000 virksomheter integrert med 
grunndata. I 2020 ble det gjort om lag 5.9 mrd. oppslag i grunndataløsningen.  
 
Grunndataløsningen har per 2020 følgende informasjonskilder: 

 Om personer: personregisteret, felles hjelpenummer og fastlegeregisteret. 
 Om virksomheter: adresseregisteret, bedriftsregisteret, register over enheter i 

spesialisthelsetjenesten, helsetjenestekatalogen og fastlegeregisteret. 
 Om personell: helsepersonellregisteret, legestillingsregistre og fastlegeregisteret.  

 
HelseID er en sikkerhetskomponent som understøtter identitets- og tilgangsstyring mellom aktørene i 
helsesektoren. Gjennom en teknisk prosess hvor helsepersonell autentiseres, kan aktørene vurdere 
forespørsler om tilgang til helseopplysninger. HelseID legger til rette for at aktørene skal ha 
tilstrekkelig tillit for å kunne dele data og dokumenter mellom seg. HelseID legger videre til rette for at 
helsepersonell kan få engangspålogging. Personell som er autentisert med tilstrekkelig sikkerhetsnivå 
(e-ID) lokalt, vil ved bruk av helseID kunne få tilgang til nasjonale e-helseløsninger, og data og 
dokumenter som deles fra andre helsevirksomheter, via én sikker pålogging. HelseID vil også kunne 
videreformidle informasjon fra brukerens fagsystemer for å bekrefte brukerens autorisasjon, 
herunder om brukeren er helsepersonell. HelseID benyttes i dag for å få effektiv og sikker tilgang til 
utvalgte nasjonale e-helseløsninger, nasjonale helseregistre og medisinske kvalitetsregistre.  
 



 

10 
  

Nasjonal kjernejournal  
Nasjonal kjernejournal er etablert for å øke pasientsikkerheten. I den enkeltes kjernejournal er et 
utvalg viktige opplysninger gjort tilgjengelige for helsepersonell med tjenstlig behov, uavhengig av 
hvor pasienten tidligere har mottatt helsehjelp. Dette bidrar til økt pasientsikkerhet i tilfeller der 
helsepersonellet mangler oppdaterte opplysninger i eget journalsystem, og særlig i situasjoner der 
pasienten får akutt helsehjelp.  
 
Nasjonal kjernejournal er en nasjonal e-helseløsning som gjør at helsepersonell uavhengig av om de 
arbeider ved sykehus, på legevakt, i hjemmesykepleien, på sykehjem, på helsestasjon eller som 
fastlege, skal kunne få tilgang til nødvendig informasjon om pasientene de skal gi helsehjelp til. 
Kjernejournalen inneholder informasjon om personalia, familierelasjoner med kontaktinformasjon og 
informasjon om hvem som er personens fastlege. Videre inneholder kjernejournalen viktige 
opplysninger om helsen til den enkelte innbyggeren, som for eksempel sykdomshistorikk, informasjon 
om alvorlige allergier eller overfølsomhetsreaksjoner, implantater, viktige behandlinger, sjeldne 
alvorlige tilstander og lignende. Kjernejournalen inneholder også informasjon om alle legemidler som 
er utlevert på resept i norske apotek.  
 
Kjernejournal er tilrettelagt for dokumentdeling og vil kunne inneholde oversikt over pasientens 
tilgjengeliggjorte journaldokumenter fra kilder som deltar i løsningen og tillater deling av disse. 
Løsningen er prøvd ut i Helse Sør-Øst RHF og Helse Nord RHF. Utvalgte virksomheter og 
helsepersonell fra legevakt, kommunal akutt døgnenhet, pleie og omsorg, fastleger og sykehus som har 
tilgang til kjernejournal og som har tjenstlig behov, har deltatt under utprøvingen og har da hatt 
mulighet til å søke opp og lese journaldokumenter som er tilgjengeliggjort gjennom kjernejournal. Det 
pågår arbeid med å utarbeide innføringsplaner. Foreløpig er det ikke utarbeidet planer for deling av 
journaldokumenter fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten.  
 
Nasjonal kjernejournal er innført ved sykehus, legevakter og fastlegekontor. I tillegg har alle 
innbyggere fått tilgang til egen kjernejournal via helsenorge.no.  
 
Norsk helsenett SF samarbeider med KS og utvalgte kommuner om utprøving og innføring i sykehjem 
og i hjemmetjenestene. Per juni 2021 har om lag 50 kommuner startet med å bruke kjernejournal.  
Direktoratet for e-helse har i tett samarbeid med KS og Norsk helsenett SF utarbeidet en plan for 
videre innføring i kommunene. Direktoratet anslår at kjernejournal vil være tilgjengelig i 90 prosent 
av kommunene innen utgangen av 2023.  
 
E-resept (reseptformidleren mv.)  
E-resept er en elektronisk kommunikasjonskjede for sikker overføring av reseptinformasjon. 
Løsningen reduserer risikoen for feil i rekvirering og utlevering av legemidler.  
 
Resept og legemiddelopplysninger går gjennom den nasjonale databasen for elektroniske resepter 
(reseptformidleren). Formålet med reseptformidleren er å:  

"sørge for sikker og effektiv elektronisk formidling av resepter og reseptopplysninger mellom de 
aktører i helse- og omsorgstjenesten og helseforvaltningen, samt bandasjister, som har et legitimt 
og tjenstlig behov for slik informasjon, for å bidra til at pasienten gis helsehjelp på en forsvarlig og 
effektiv måte. Det er også et formål å overføre informasjon til den nasjonale kjernejournalen og til 
Legemiddelregisteret. Formidlingen skal ivareta hensynet til pasientens personvern og frie 
apotek- og bandasjistvalg".  

 
E-reseptløsningen omfatter alle virksomheter som har en rolle ved elektronisk formidling av resepter 
og legemiddelopplysninger, og de systemene disse virksomhetene benytter. Løsningen omfatter 
rekvirenter (for eksempel fastleger, legevakter, sykehus), apotek, bandasjister, Statens legemiddelverk 
og Helfo.  
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I 2020 var det 28,4 millioner rekvirerte e-resepter og solgte pakninger på e-resept var om lag 92,3 
prosent. Når det gjelder kommunene benytter legevakt og akuttberedskapen e-resept. I øvrig 
kommunal helse- og omsorgstjeneste er e-resept foreløpig kun tatt i bruk i Larvik kommune. Det 
gjenstår fortsatt arbeid for å legge til rette for at sykehjem og hjemmebaserte tjenester, jordmødre og 
helsesykepleiere skal få tilgang til e-resept. Utvikling av funksjonalitet som er nødvendig for at e-
resept skal kunne tas i bruk av alle kommuner, er en prioritert oppgave i Direktoratet for e-helse og 
ses i sammenheng med arbeidet med Pasientens legemiddelliste som etter planen skal prøves ut i 
2021.  
 
Helsenorge.no  
Helsenorge.no er en nasjonal innbyggerportal med kvalitetssikret helseinformasjon, kombinert med 
digitale helsetilbud, selvbetjening og en infrastruktur som muliggjør sikker kommunikasjon mellom 
innbyggerne og aktørene i helse- og omsorgssektoren. Helsenorge.no er en felles inngangsport for 
innbyggere til offentlige helse- og omsorgstjenester på internett, men er ikke særskilt regulert i lov 
eller forskrift. Virksomheter i den offentlige helse- og omsorgstjenesten, aktører med offentlig avtale, 
for eksempel fastleger, avtalespesialister og private sykehus, og statlig helseforvaltning kan benytte og 
tilby tjenester på helsenorge.no. Helsenorge.no er tilgjengelig for alle innbyggere i Norge og per april 
2021 er det 4,4 millioner innbyggere som har et aktivt samtykke til bruk av innloggede tjenester på 
helsenorge.no.  
 
Innholdsmessig kan tjenestene på helsenorge.no kategoriseres i 

 Rene informasjonstjenester på åpne sider som formidler helserelatert informasjon til 
innbyggerne. Dette omfatter generelle råd om helse og livsstil samt kvalitetssikret informasjon 
om sykdom/diagnose, helsehjelp og pasientrettigheter.  

 Digitale tjenester som krever innlogging. Dette omfatter tjenester for digital dialog, 
administrasjon av helsehjelp, selvbetjeningsløsninger og innsyn i egne helseopplysninger som den 
enkelte kan benytte for å følge opp egen helse og behandling.  

 
Tjenester som reseptfornyelse, timebestilling og dialog mellom pasient og helsepersonell er tatt i bruk 
av mange fastleger, kommuner og helseforetak. Videre er det dialogtjenester knyttet til forvaltning av 
helseregistre på helsenorge.no. og innbyggere kan få innsyn i egne opplysninger i noen helseregistre 
som for eksempel Medisinsk fødselsregister og Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK. Det arbeides 
med sikte på at tjenesten vil bli utvidet med flere registre og nye tjenester.  
 
I 2020 var det totalt 72,9 millioner besøk på helsenorge.no. Av disse var 43 millioner innlogginger på 
selvbetjeningsløsninger. Under koronapandemien har helsenorge.no vært en viktig kanal for 
informasjon til innbyggerne og bare i mars 2020 var det 10 millioner besøk på helsenorge.no. Videre 
var helsenorge.no en viktig kanal for innsyn i Covid-19 testresultat, noe som ga en mer effektiv 
ressursbruk i kommunene.  
 
Helsenorge.no legger også til rette for at helse- og omsorgstjenesten mer effektivt kan kommunisere 
med innbyggere og pasienter. Tilbudet av tjenester på helsenorge.no utvikles fortløpende. Det er et 
mål at det digitale tjenestetilbudet skal være likt, uavhengig av hvor i landet pasienten bor og hvilke 
helse- og omsorgstjenester vedkommende benytter. Det er videre et mål at helsenorge.no skal 
tilrettelegges med grensesnitt som åpner for at ulike aktører og leverandører kan gjøre sine løsninger 
tilgjengelige på portalen.  
 
Velferdsteknologisk knutepunkt 
Velferdsteknologisk knutepunkt (VKP) er en tjeneste som håndterer dataflyt mellom 
velferdsteknologiske løsninger og andre e-helsesystemer, for eksempel elektroniske pasientjournaler. 
Målet er å tilrettelegge for utbredelse av velferdsteknologi, slik at det kan bli en naturlig og integrert 
del av helse- og omsorgstjenestene. Tjenesten tilbys i første omgang til kommuner som trenger det og 
videreutvikles i henhold til kommunenes behov for integrasjoner.  
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VEDLEGG 3. Informasjon om FELLES INTER-REGIONALE IKT-PROSJEKT  
 
Felles inter-regional IKT-prosjekt 
Dei 4 regionale helseføretaka har etablert fylgjande felles inter-regionale IKT-prosjekt;  
 

Prosjekt  Hoved-
samarbeids-
part  

 Kort beskrivelse 

SAFEST realisering  
  

Helse Midt-
Norge  

Skal etablere en felles informasjonskilde til strukturert 
legemiddelinformasjon som understøtter behovene i 
sykehus. Informasjonen skal være elektronisk tilgjengelig 
gjennom et spørregrensesnitt til bruk i kliniske systemer i 
alle regionene. Prosjektet er et samarbeid mellom de 4 
RHFene, Statens Legemiddelverk m. fl. Prosjektet har møtt 
store utfordringer når det gjelder tid, kost og kvalitet.   
 

Program for 
kodeverk og 
terminologi  
  

Helse Midt-
Norge  

Helsefaglige opplysninger skal kunne dokumenteres 
strukturert, og forstås og brukes på en entydig måte av 
helsepersonell og andre involverte parter. Prosjektet er 
primært et samarbeid mellom Helse Midt-Norge 
(Helseplattformen) og Direktoratet for e-helse. De 3 andre 
RHF deltar i prosjektarbeidet.  
 

H-resept  
  

Helse Midt-
Norge  

Videreutvikle dagens «H-reseptkjede» til en generisk, 
elektronisk kjede for forordning, utlevering og økonomisk 
oppgjør for alle aktuelle legemiddelgrupper som 
spesialisthelsetjenesten har finansieringsansvar for også de 
som administreres utenfor sykehus.  
 

Statistisk 
logganalyse  
  

Helse Sør-Øst  Det produseres store mengder av logginformasjon om 
oppslag i pasientjournaler. Prosjektet skal levere en løsning 
for statistisk logganalyse av disse loggene i den hensikt å 
finne mistenkelige oppslag som bør granskes manuelt. 
Anskaffelsen gjennomføres av Helse Sør-Øst RHF, de 3 andre 
regionene har opsjon for regionale avrop.  
  

Dokumentdeling via 
Kjernejournal  
  

Helse Sør-Øst  Løsning for dokumentdeling mellom helseaktører via 
Kjernejournal. Løsningen er i pilotdrift i Helse Sør-Øst RHF 
(Oslo) og Helse Nord RHF (Bodø). Det pågår forberedende 
arbeid i Helse Vest RHF.   
 

Digital patologi  
  

Helse Vest  Prosjektet skal bidra til å forbedre pasientforløpet gjennom 
kortere utredningstid, øke pasientsikkerhet, øke utnyttelsen 
av den samlede ekspertise og kapasitet ved patologi-
avdelingene, styrke utdanningen og opprettholde 
rekrutteringen til patologifaget. Det etableres en felles inter-
regional løsning for deling av patologibilder, og en løsning for 
strukturerte patologisvar.  
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Prosjekt  Hoved-
samarbeids-
part  

 Kort beskrivelse 

AMK IKT  
  

Helse Vest  De regionale helseforetakene fikk i oppdrag fra Helse- og 
omsorgsdepartementet (HOD) om å innføre en felles ny AMK-
løsning. Hovedmålet var å sørge for at landets AMK-sentraler 
fikk på plass bedre teknologistøtte til å løse de daglige 
oppgavene og til å håndtere større hendelser. Anskaffelsen 
ble gjennomført i 2019/2020 og implementeringsprosjektet 
ble startet opp i 2020 og arbeidet pågår. Alle fire regioner er 
representert i det inter-regionale prosjektet.  Første AMK 
sentral, AMK Bergen, er planlagt satt i produksjon 1. 
november 2022. Løsningen som leveres i november 2022 
representerer en erstatning av dagens AMIS-løsninger uten 
tillegg i funksjonalitet. Ny funksjonalitet kommer i en fase 2 
som leveres i løpet av 2023. Implementeringsprosjektet har 
en total økonomisk ramme på 259 MNOK. Felleskostnadene i 
prosjektet fordeles 40/20/20/20 mellom regionene. 
 

Utprøving av 
Pasienten si 
legemiddelliste 
(PLL) i Bergen og 
Helse Vest 

  

Helse Vest  Programmet skal bidra til å sikre god kvalitet ved behandling 
med legemidler og legge til rette for at helsepersonell på 
tvers av helsetjenesten har oversikt over hvilke legemidler 
pasienten bruker. Prosjektet Utprøving av pasientens 
legemiddelliste (PLL) i Bergen og Helse Vest er en viktig del 
av programmet. Prosjektet skal bidra med klinisk erfaring 
knyttet til arbeidsprosesser og systemstøtte for opprettelse 
og oppdatering av legemiddel i bruk for den enkelte pasient.  
 

Kritisk informasjon  
  

Helse Vest  Utforme og implementere en ny løsning for kritisk 
informasjon som løser dagens utfordringer på området med 
dobbeltregistreringer og inkonsistens i datagrunnlaget 
mellom regionens applikasjoner. Samordningen med 
kjernejournal er en sentral del av løsningen.  
 

Avlevering til Norsk 
helsearkiv  
  

Helse Nord  Tilrettelegging av EPJ-systemer for avlevering til Norsk 
Helsearkiv. Offentlige og private virksomheter i 
spesialisthelsetjenesten har plikt til å avlevere elektronisk 
pasientarkivmateriale til Norsk helsearkiv når de ikke lenger 
har behov for det, tidligst ti år etter pasientens død.  
 

Delt 
behandlingsplan  
  

Helse Nord  Beskrive, utvikle og teste en nasjonal, digital behandlings- og 
egenbehandlingsplan som utarbeides av pasient og 
helsepersonell i primær- og spesialisthelsetjenesten. 
 

Henvisning 2.0  
  

Helse Nord  Prosjektet skal bidra til utvikling og innføring av oppdatert 
standard for Henvisning som elektronisk melding mellom 
aktørene i helse- og omsorgssektoren.  
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