
Vedlegg 2. 
Samlet innrapportering 
Nasjonal e-helseportefølje 
November 2022 

1



Nasjonal e-helseportefølje November  2022 

Innhold 
Samstyre .............................................................................................................................. 4 

Program for kodeverk og terminologi ............................................................................... 5 

MF Helse ......................................................................................................................... 8 

Digital førerrettsforvaltning ............................................................................................ 10 

Program pasientens legemiddelliste.............................................................................. 13 

Prosjekt Helsedata......................................................................................................... 21 
Program digital samhandling (PDS) - steg 1.................................................................... 17 

SAFEST ........................................................................................................................ 23 

Koordinere .......................................................................................................................... 38 

Nasjonalt utbredelse Digihelsestasjon..............................................................................73

DHV - Digital behandlings- og egenbehandlingsplan....................................................... 26 
Helseregister/Helsedataprogram - effektiv leveranse til HDP......................................... 28 
DHV - Digital hjemmeoppfølging spredning ................................................................... 30

DHV - Flytte tjenester hjem ............................................................................................ 32 
DHV - Sentrale tiltak digital hjemmeoppfølging og velferdsteknologi.............................. 34 

EPJ-løftet........................................................................................................................ 39 

DVH - Velferdsteknologi til barn, unge og voksne........................................................... 36 

Legemiddelregisteret...................................................................................................... 41 

MSIS-databasen............................................................................................................. 43 
Helseplattformen............................................................................................................. 45 

Digitale pasienttjenester i nord........................................................................................ 48 

Kjernejournal dokumentdeling ........................................................................................50 

Klinisk legemiddelsamhandling....................................................................................... 52 

Observere ........................................................................................................................... 71 

Prosessplattform og digital hjemmeoppfølging................................................................ 54 

Nasjonal tarmscreening.................................................................................................. 56 

Statistisk logganalyse..................................................................................................... 58 

Alle møter....................................................................................................................... 60 

Interregional  Digital  Patologi....................................................................................................... 62 

HELIKS...........................................................................................................................64 

Grunnlagsdata til kvalitetsregistre..................................................................................... 66 

Digihelsestasjon..................... .......................................................................................... 72 

Felles kommunal journal................................................................................................. 68 

22



Kart og oppdragsløsninger for Legevaktsentraler.......................................................... 74 

Fyrtårnprosjektet...................................... .......................................................................... 94

Utprøving av triageverktøy............................................................................................. 75 

3

DIGI-UNG..........................................................................................................................76

Pakkeforløp Hjerneslag......................................................................................................82

Rehabiliteringsregisteret....................................................................................................78

KPR 2024..........................................................................................................................80

Data om medisinsk strålebruk........................................................................................... 83
Alvorlig sykt barn................................................................................................................84

Bedre bruk av kunstig intelligens.......................................................................................85
Regional EPJ modernisering.............................................................................................86

FRESK...............................................................................................................................87
Nasjonalt infeksjonsregister...............................................................................................88

Modernisering av SYSVAK................................................................................................89
Nye kandidater.......................................................................................................................91

Planleggingsfase HResept.................................................................................................92

3



Tiltak i samstyre segmentet

4





































































Tiltak i koordinere 
segmentet

38



































































Tiltak i observere 
segmentet

70



DigiHelsestasjon 

NUITID 

Aktør 

Kontaktperson 

Beskrivelse 

Segment 

Fase 

Sluttdato 

Knytning til nasjonale e-helseløsninger 

Innsatsområde 

Sekundære innsatsområder 

Status 

Kommentar til status 

Bærekraftsmål 

Bærekraft delmål 

Kommentar til bærekraftsmål 

Leveranse navn 

B-MP7 - Prototyp levert 

B-MP4 - Design av løsning godkjent 

B-MP8 - Løsning ferdig utviklet og testet 

B-MP13 - Tjenester satt i produksjon 

B-MP16 - Løsning overlevet til nasjonal innføring 

145 

Oslo kommune 

Helle Wensberg Holte 

DigiHelsestasjon er et nasjonalt samarbeidsprosjekt mellom Oslo kommune (prosjekteier), Bergen Kommune, Stavanger kommune, 

Haugesund kommune, KS, Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og NHN. I tillegg deltar de tre EPJ-leverandørene på området 

(Visma, CGM og lnfodoc). 

Prosjektet utvikler og piloterer DigiHelsestasjon-løsningen, som er delt i to: (1) Basisløsningen, og (2) Ungdomsløsningen (for ungdom 

f.o.m. 13 år). 

Prosjektets overordnende mål er å etablere digitale innbyggertjenester for den offentlige helsestasjons- og skolehelsetjenesten, 

inklusiv Helsestasjon for ungdom, på en nasjonal plattform (Helsenorge). Løsningen skal etter endt prosjekt tilgjengeliggjøres for alle 

innbyggere i alle landets kommuner, og formålet er å gjøre tjenesten bedre kjent og lettere tilgjengelig. 

Observere 

Gjennomføre 

30.06.2023 

Helsenorge 

4.1 - Mobilisere innbyggeren som ressurs 

4.3 - Helsehjelp og omsorg på avstand 

Gul 

Mens Basisløsningen breddes nasjonalt (ca. 90 kommuner har per tid bestilt løsningen hos NHN), jobber prosjektet på nåværende 

tidspunkt for å starte piloteringen av Ungdomsløsningen. 

Ungdomsløsningen har tidligere i år vært utsatt for betydelige forsinkelser i utviklingsfasen (6-8 måneder) som følge av forsinkede 

leveranser fra 2 av 3 EPJ-leverandører til løsningen. Per tid preges prosjektet av at pilot i Bergen kommune er satt på hold, som følge av 

juridiske vurderinger lokalt påstartet ifm. aktivering av Feide som autentiseringsløsning for Ungdomsløsningen. 

Bergen skulle være første pilotkommune ut før sommeren 2022, men det er per tid uavklart om, og eventuelt når, piloten i Bergen vil 

settes igang igjen. Det pågår løpende dialog mellom prosjektet nasjonalt og Bergen for å søke å finne en avklaring, og det diskuteres om 

tredjepartsråd skal innhentes. 

Til tross for den uavklarte situasjonen i Bergen, opprettholdes per tid prosjektets øvrige aktiviteter i øvrige pilotkommuner. Det 

planlegges for oppstart av Oslo-piloten mot slutten av oktober i år, mens øvrige pilotkommuner etter gjeldende plan skal følge utover 

første halvår 2023. 

Ungdomsløsningen er planlagt overlevert til nasjonal bredding i løpet av 2023. 

3. God helse og livskvalitet: Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder 

3.8 Oppnå allmenn dekning av helsetjenester 

Leveranser 

Beskrivelse av leveranse Sluttdato Er leveransen ferdigstilt og levert? 

01.03.2019 Ja 

01.03.2019 Ja 

31.10.2020 Ja 

31.01.2021 Ja 

30.09.2021 Ja 

U-MP 7: Løsning ferdig utviklet og klar for ende-til-ende-test (ungdomsløsningen) 31.03.2022 Ja 

U-MPB: Løsning testet og klar til pilotering (ungdomsløsningen) 16.05.2022 Ja 

U-MP9: Løsning pilotert 31.03.2023 Nei 

U-MP14: Løsning overlevert til nasjonal bredding (ungdomsløsningen) 30.06.2023 Nei 

U-MP13: Løsning innført i pilot- og utprøvingskommuner (ungdomsløsningen) 30.06.2023 Nei 













Rehabiliteringsregisteret 

NUITID 

Aktør 

Kontaktperson 

Beskrivelse 

Segment 

Fase 

Sluttdato 

Knytning til nasjonale e-helseløsninger 

Innsatsområde 

Sekundære innsatsområder 

Status 

Kommentar til status 

Bærekraftsmål 

Bærekraft delmål 

Kommentar til bærekraftsmål 

Leveranse navn 

Funksjonsvurderingsverktøy besluttet 

Nasjonale kvalitetsindikatorer utviklet 

Valgt verktøy er ferdig pilotert 

Valgt verktøy er bredde! i spesialist 

125 

Helsedirektoratet 

Jan Egil Nordvik 

Rehabiliteringsregisteret er et kvalitetsregister som Helsedirektoratet prøver ut i samarbeid med aktører i spesialisthelsetjenesten. 

Registeret henter inn og samler opplysninger om rehabiliteringspasienter. Innsamlingen av opplysninger startet i 2020, som del av pilot 

av registeret. Pasienter som skal inngå i registeret må gi sitt samtykke til dette. 

Rehabiliteringsregisterets formål er å bedre kvaliteten på rehabiliteringstjenestene. For å kunne bedre kvaliteten er det behov for 

kunnskap om effekten av tjenestene som ytes. Registeret skal gi et bedre kunnskapsgrunnlag ved å hente inn og samle opplysninger. 

Formålet med registeret er å: 

medvirke til kvalitetsforbedring av rehabiliteringstjenestene lokalt og nasjonalt 

være et verktøy for den enkelte institusjon for vurdering av kvalitetsforbedringstiltak 

danne grunnlag for nasjonale kvalitetsindikatorer 

Link til nettside: httgs://www.helsedirektoratet.no/tema/statistikk-registre-og-raggorter/helsedata-og: 

helseregistre/rehabiliteringsregisteret 

Observere 

Gjennomføre 

31.12.2023 

3.2 - Bedre bruk av helsedata til sekundærformål 

Gul 

Høsten 2022: Prosjektet er i dialog med et eksternt HF rundt mulig overtakelse av driften av registeret. Hovedproblemstillingen nå er 

hvorvidt man kan få status som nasjonalt kvalitetsregister, og dermed mulig finansiell støtte gjennom RHF-linjen, og om det vil gjøre det 

tilstrekkelig interessant for et HF å overta driftsansvaret. 

3. God helse og livskvalitet: Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder 

3.8 Oppnå allmenn dekning av helsetjenester 

Leveranser 

Beskrivelse av leveranse Sluttdato Er leveransen ferdigstilt og levert? 

Valgt av verktøy (EQ-5D) er besluttet av prosjektets styringsgruppe 01.10.2018 Ja 

utføres av FHI 31.12.2023 Nei 

31.12.2023 Nei 

31.12.2024 Nei 



























Nye kandidater 
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Planleggingsfase HResept 

NUITID 

Aktør 

Kontaktperson 

Beskrivelse 

Segment 

Fase 

Sluttdato 

Knytning til nasjonale e-helseløsninger 

Innsatsområde 

Sekundære innsatsområder 

Status 

Kommentar til status 

Risiko 

Risiko beskrivelse 

Bærekraftsmål 

Bærekraft delmål 

Kommentar til bærekraftsmål 

Hvor langt følger prosjektet innføringen? 

220 

Helse Midt-Norge 

Per Olav Skjesol 

Det er identifiserte behov for forbedring og utvidelse av dagens oppgjørsordning for H-reseptlegemidler. Det gjelder også legemiddel som 

spesialisthelsetjenesten har finansieringsansvar for og som benyttes til behandling utenfor sykehus (foretaksfinansierte legemiddel) 

Konsept fra Helse Midt-Norge behandlet i økonomi- og IKT-direktørmøte høsten 2020. Det ble besluttet å vedta oppstart av planleggingsfase 

den 25.april 2022. 

Det er to hovedutfordringer med dagens oppgjørsordning for H-resept 

Manglende beslutningsstøtte for forskrivning 

Problemet består i at legene i dag ikke har noen form for beslutningsstøtte i sine systemer ved forskrivning av H-resepter og andre 

foretaksfinansierte legemidler. Gjennom økt kvalitet i forskrivningen vil det kunne sikres bedre etterlevelse av LIS-avtaler og mer korrekt bruk av 

refusjonskoder. 

Manglende oppgjørsordning og oppfølgingsmuligheter for andre foretaksfinansierte legemidler enn H-reseptlegemidler 

Problemet består i at man ikke har en helhetlig ordning for legemidler som foretakene har finansieringsansvaret for. Det må etableres en 

hensiktsmessig og systemmessig ordning for forskrivning og utlevering av legemidlene på apotek for HFene sin regning, slik at både riktig oppgjør 

og bedre oppfølging er mulig. 

Overordnet mål 

Identifisere endringer for foretaksfinansiert rekvirering av H-resepter for å øke kvalitet ved forskrivning, og redusere kostnader ved å sikre riktig 
bruk av og fullstendig ISF refusjon 

Effektmål - gevinst 

Formålet med gjennomføring av prosjektet er å 

Øke kvalitet og sikre rett forskrivningspraksis med H-resept ved god systemstøtte i EPJ 

Sikre avtalelojalitet på H-reseptlegemidler ved bruk av førstevalget gjennom god systemstøtte i EPJ 

Bedre kontroll og oversikt over bruken av H-resept legemidler i HF-ene 

Redusere tidsbruk på manuell oppgjørsordning fra apotekene for andre foretaksfinansierte legemidler enn H-reseptlegemidler 

Samstyre 

Planlegge 

01.03.2023 

E-resept 

Grunndata 

2.2 - Dele oppdaterte legemiddelopplysninger 

1.2 - Digitalisere legemiddel-kjeden innenfor hver virksomhet 

Grønn 

Prosjektet starter nå 

Gul 

Prosjektet er i oppstart. Den største risikoen er knyttet til om det er mulig å etablere prosjektorganisasjonen med nødvendige ressurser. 

Andre bærekraftsmål ikke oppgitt 

9.1 Utvikling av pålitelig, bærekraftig og solid infrastruktur deriblant digital infrastruktur 

Litt vanskelig å kategorisere bærekraftsmål. Dette er de legemidlene som har høyest kostnader og det vil derfor ha stor betydning for 

den økonomiske bærekraften for spes. helse. I tillegg er det viktig at en forskriver riktig legemiddel og at denne delen av 

legemiddelkjeden blir så korrekt som mulig ved hjelp av bedre digital understøttelse 

Frem til ferdig utredning 

Leveranser 

Leveransenavn Beskrivelse av leveranse Sluttdato Er leveransen ferdigstilt og levert? 







Besøksadresse 
Verkstedveien 1 
0277 Oslo 

Kontakt 
postmottak@ehelse.no 
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