Områdeutvalg digital samhandling
Møte 5/21
1. oktober 2021

Praktisk gjennomføring
 Ha mikrofonen avslått når du ikke snakker
 Ha video påslått under møtet
 Be om ordet

 Aktiver mikrofonen
 Presenter deg selv (navn og organisasjon)
 Evt. be om ordet via chat (fra nettleser eller Skype)

 Som hovedregel samles diskusjoner til etter presentasjonene
 Kun korte avklaringer eller presiseringer underveis

Side 2

Sak 28/21: Gjennomgang av agenda, godkjenning

av referat mm.

Agenda
28/21 Gjennomgang agenda, godkjenning av referat mm.

9.00

30 min.

29/21 Helsenorge og kobling mot andre løsninger i markedet Drøfting

9.30

45 min.

Pause 10 min.
30/21 Strategi for digital sikkerhet – digital samhandling

Drøfting

10.25 45 min.

31/21 Områdeplan for digital samhandling

Drøfting

11.35

32/21 Strukturering av journalinformasjon

Drøfting

12.05 45 min.

Lunsj 25 min.

33/21 Oppsummering/avslutning

30 min.

12.50

Side 4

Godkjenning av referat fra møtet 25. august 2021
 Sendt ut pr. e-post 8. september
 Ingen forslag til endringer i referatet registrert
-> Evaluering av områdeutvalget/veien videre for utvalget

Sak 29/21: Helsenorge og kobling mot andre løsninger i
markedet
Inger Anette Finrud og Merete Lassen, Direktoratet for e-helse

Agenda
1. Kort om oppdraget, prosess og innretning
2. Utkast til prinsipper – til drøfting

Side 8

Overordnede føringer
«Regjeringen legger til grunn at helsenorge.no er, og
fortsatt vil være, innbyggernes hovedinngang til
offentlige helse- og omsorgstjenester på nett» *
«Regjeringen vektlegger at innbyggerne skal få
tilgang til flere og bedre digitale innbyggertjenester
slik at målet om likeverdig tilbud nås»*
* Meld. St. 7 (2020-2023) Nasjonal helse- og sykehusplan

Side 9

Vurdering av prinsipper for koblingen mellom Helsenorge og andre
løsninger i markedet, herunder regionale/lokale plattformer
Tillegg til tildelingsbrev 3 - Leveranse 2 (nov)

 Det fremgår av Nasjonal helse- og sykehusplan at regjeringen legger til grunn at helsenorge.no er,
og fortsatt vil være, innbyggernes hovedinngang til offentlige helse- og omsorgstjenester på nett. Det
er samtidig et mål at helsenorge.no skal tilrettelegges med grensesnitt som åpner for at ulike aktører
og leverandører kan gjøre sine løsninger tilgjengelig på helsenorge.no.
 HOD ber på bakgrunn av dette om at direktoratet innen 1. oktober kommer med en nærmere
beskrivelse av hvilke prinsipper direktoratet vurderer at skal ligge til grunn for koblingen
mellom den offentlige innbyggerplattformen - Helsenorge og andre løsninger i markedet,
herunder regionale/lokale plattformer.
 Oppdraget skal ses i sammenheng med direktoratets arbeide med utvikling av anbefaling om bruk av
forskning, innovasjon og næringsutvikling for å styrke gjennomføringskraften på e-helseområdet,
herunder forslag til prinsipper for bruk av markedet, som ble gitt i tildelingsbrev for 2021 og har frist
den 1. oktober.
 Arbeidet skal gjøres i samarbeide med Norsk Helsenett SF.
Side 12

Forståelse av oppdraget
 Prinsippene skal sette retning for hvordan
samordning av innbyggertjenester skal
være
 Strategisk nivå
 Foreligger nødvendige rammebetingelser
for å oppnå det ønskede resultatet?
 Utgangspunkt i innbyggers behov

Side 13

Innsiktsfase – dialog med aktørene
Nasjonal styringsmodell




NUFA
NUIT
NEHS

Produktstyret Helsenorge
Bruker- og interesseorganisasjoner
Spesialisthelsetjenesten





RHFene
IRAU
DIPS
Helseplattformen

Primærhelsetjenesten



Andre



KS/kommune
EPJ løftet

Forskning
Sundhed.dk og Sundhedsplatformen

Side 15

Sentrale spørsmål

Oppdrag - koblingen mellom den offentlige innbyggerplattformen Helsenorge og andre løsninger i markedet

1.
2.
3.
4.

Hva er problemet?
Hva skal vi oppnå gjennom å etablere et sett prinsipper?
Hvem er målgruppen for prinsippene?
Utkast til prinsipper – for drøfting

Side 16

Hva er problemet?
 Innbygger opplever usikkerhet rundt hva som er offentlig, kvalitetssikret informasjon, og
hva som er trygge kanaler hvor de kan legge inn personlig og sensitiv informasjon.
 Innbygger lurer blant annet på hvor de finner en totaloversikt over alle avtaler de har med
aktører i helsetjenesten, hvorfor de får informasjon om prøvesvar i ulike kanaler, hvorfor de
må legge inn samme informasjon på flere nettsteder, og hvorfor de får flere varsler på
avtaler, og med ulike avsendere.
 Det er de mest utsatte gruppene som i størst grad er berørt; de som trenger tjenester fra
både spesialist- og primærhelsetjenesten, de som har alvorlig sykt barn, er i prosess med å
få barn, eller som har pårørende bosatt i annen region som de skal følge opp mot den
offentlige helsetjenesten.
 Forskning viser at den digitale helsekompetansen i befolkningen reduseres ved sykdom
hvilket gjør det enda viktigere å tilrettelegge for digitale tjenester som er enkle å bruke og
gir en helhetlig oversikt.
 Innbygger opplever at det mangler løsninger for digitaldialog med helsepersonell, og også
at det er behov for forbedret mulighet for deling av data mellom helsepersonell.
Side 17

Hvordan bør samspillet med den nasjonale innbyggerportalen være
for å dekke innbyggers behov for helhetlige og sammenhengende tjenester?
Utkast til prinsipper
for drøfting

Oppbygging av prinsippene





Prinsippet
Målet med prinsippet
Begrunnelse/rasjonale for prinsippet
Anbefalinger for etterlevelse av prinsippet

 Minimumskrav
 Ytterligere anbefalinger
 Eksempler

Fokus i dagens møte





Utkast til 5 Prinsipper
Målet med prinsippet
Begrunnelse/rasjonale for prinsippet
Anbefalinger for etterlevelse av prinsippet

 Minimumskrav
 Ytterligere anbefalinger
 Eksempler

Innbygger skal ha enkel tilgang til
helseopplysninger og selvbetjeningsløsninger fra
den offentlige helsetjenesten

1
1.1.

Aktører må legge til rette for å tilgjengeliggjøre helseopplysninger på
Helsenorge og støtte kommunikasjon, slik at innbygger kan få en samlet
oversikt. Opplysningene skal være korrekte, gyldige og fullstendige.

1.2.

Aktører må legge til rette for at innbygger opplever de digitale tjenestene
som sammenhengende og sømløse uavhengig av hvem som leverer
helsehjelpen og hvordan den offentlige helsetjenesten er organisert.

1.3.

For nasjonale tjenester som tilbys på Helsenorge skal det være
veldefinerte og dokumenterte grensesnitt for innhenting og utlevering av
opplysninger.

1.4.

Helsenorge skal ha åpne og standardiserte grensesnitt for deling av data
for tjenester innenfor administrasjon, dialog og innsyn.
Side 23

Innbygger skal kunne se og registrere
pårørendeinformasjon, fullmakter og
personverninnstillinger ett sted.

2
2.1.

Alle aktører som leverer digitale offentlige helsetjenester skal benytte den
nasjonale personvernkomponenten i Helsenorge. Denne oppfyller
minimumskravene og gir innbygger samlet oversikt og kontroll over
representasjonsforhold, fullmakter, samtykker, reservasjoner og bruk av
helse- og omsorgstjenester.

2.2.

Offentlige helseaktører må for alle helse- og omsorgstjenester akseptere
og anvende autorative opplysninger om representasjonsforhold, fullmakter
og personverninnstillinger fra personvernkomponenten i Helsenorge.

2.3.

Dersom det finnes opplysninger om representasjonsforhold, fullmakter og
personverninnstillinger i lokale løsninger, må ansvarlig aktør sikre at disse
til enhver tid (ved anvendelse) er synkronisert med
personvernkomponenten i Helsenorge.
Side 24

Innbyggere skal enkelt kunne ta i bruk
digitale verktøy og helseapper som tilbys av
den offentlige helsetjenesten

3
3.1.

Digitale helsetjenester kan først gjøres tilgjengelige for innbygger når
tjenesten har møtt etablerte krav og gått igjennom gjeldende
godkjenningsprosesser. Godkjenningsordningen skal sikre helsefaglig
kvalitet, dokumentert effekt, sikkerhet- og personvernsvurderinger og
likebehandling av leverandørene.

3.2.

Helsenorge skal legge til rette for at underleverandører til den offentlige
helsetjenesten kan bidra til innbyggertjenestene på Helsenorge

Side 25

Innbygger skal enkelt kunne finne kvalitetssikret og
oppdatert offentlig informasjon om helse, livsstil,
sykdom, behandling og rettigheter

4
4.1.

Aktører i sektoren skal bidra til at kunnskapsinnhold på Helsenorge er
komplett og oppdatert.

4.2.

Helsenorge skal tilrettelegge for at kunnskapsinnhold kan gjenbrukes i
andre løsninger.

Side 26

Innbygger skal sikres kontinuerlig tilfang av
aktuelle og oppdaterte digitale tjenester og
verktøy

5
5.1.

Under arbeid.

Side 27

Sak 30/21: Strategi for digital sikkerhet – digital samhandling
Jan Gunnar Broch, Direktoratet for e-helse

Oppdrag
 På oppdrag fra HOD gjennom tildelingsbrev skal
Direktoratet for e-helse utarbeide en strategi for
digital sikkerhet i helse- og omsorgssektoren
 Strategien skal
 være handlingsrettet
 tilpasses sektorens sikkerhetsbehov
 tydeliggjøre roller og ansvar
 identifisere relevante strategiske virkemidler og
tiltak
 Direktoratet for e-helse utarbeider strategien i
samarbeid med Helsedirektoratet, Helsetilsynet,
NHN, RHF og KS
 Som delleveranse skal det utarbeides en
tiltaksoversikt for helse- og omsorgssektoren med
grunnlag i nasjonal strategi for digital sikkerhet

Side 30

Leveranser:

Hovedleveranse april

Delleveranse juni

Tydeliggjøre
sikkerhetsbehov

Eksisterende tiltak
Pågående tiltak
Nye tiltak
Forebyggende digital sikkerhet

Temaer i strategien
Sikker samhandling
Sikker digital hjemmeoppfølging
Sikkerhet i leverandørkjeden

Forebyggende digital sikkerhet

Kompetanse

Digital sikkerhet i kritiske
samfunnsfunksjoner

Avdekke og håndtere digitale angrep

Kompetanse

Bekjempe data- og IKT-relatert kriminalitet

Avdekke og håndtere digitale angrep
Bekjempe data- og IKT-relatert
kriminalitet

+

Tema fra den nasjonale strategien

Digital sikkerhet i kritiske
samfunnsfunksjoner

Tydeliggjøre
roller og ansvar

Sektorspesifikke temaer

•
•
•

STRATEGI FOR
DIGITAL SIKKERHET
I HELSE- OG OMSORGSEKTOREN

Identifisere
strategiske
virkemidler

Side 31

Strategien skal sendes på høring ved utgangen av året
Output fra WS 1 jobbes
videre med i WS 2

Tema-workshops
runde 1

Faser i strategiarbeidet

August

September

17.des: Strategi og
oppdatert tiltaksoversikt
på høring

Tema-workshops
runde 2

Oktober

November

Desember

Januar

Strategi og tiltaksoversikt ferdigstilt

Februar

Mars

Innsikt/
analyse
Rammebetingelser,
mål og ambisjoner
Alternative strategiske
virkemidler og tiltak
Vurdering og
prioriteringer
Ferdigstille strategi og oppdatert
1
tiltaksoversikt til høringsrunde

(Bred) høringsrunde

Ferdigstilling

2

Side 32

Oppsummering temaworkshop sikker samhandling utfordringsbildet
23.09.21
Ca 50 påmeldte
fra bl.a.
kommuner,
helseforetak.
leverandører,
NHN og
direktoratet
Innledning fra
TAG (PDS)

Side 33

Oppsummering temaworkshop sikker samhandling utformingsbildet
 «Hvordan kan man vite om en person fra en annen virksomhet har tjenstlig
behov for tilgang til informasjonen»
 «Ulik risikoforståelse fører til ulike krav og praksiser. Behov for
standardisering.»
 «Å få tillit til at en opererer innenfor akseptabel sikkerhet»
 «VI snakker om krav og retningslinjer. Men hvem bestemmer? Skal alt
komme fra lovgiver, direktoratsnivå, felles beslutninger, har vi et felles
beslutningsorgan når vi er mange? Er det tillitsankeret som skal sette opp
kravsettet? Hva slags metodikk og styringskultur skal vi ha på det?»

Side 34

Drøftingstema 1:
Er det noen utfordringer knyttet til sikker
samhandling som det er særlig viktig at strategien
adresserer?

Side 35

Målsetninger i strategien – OGSM-modellen

Formål

Hva skal oppnås med strategien?/
Hvorfor trenger vi en strategi?
Langsiktige målsetninger, det overordnede målet

START

Hvilke effekter skal strategien gi?
Målsetninger

Strategier

Målbarhet

Kvantitative målsetninger som støtter
oppunder formålet

Hvordan skal målene oppnås?
Nøkkelprioriteringer, virkemidler og tiltak

Har vi oppnådd målene?
KPI-er og måletall

MÅL

Formål og målsetninger
Formål

Alle virksomheter i helseog omsorgssektoren
evner å legge til rette for
trygg helsehjelp gjennom
sikker digitalisering i et
risikobilde i endring

Målsetninger

Strategier

Ansvar og roller med betydning for digital
sikkerhet er avklart, kjent og ivaretatt av
sektorens virksomheter.

Eksempel: Identifisere kritiske
systemer og prosesser

Det er høy tillit til hvordan sektoren ivaretar
digital sikkerhet både fra innbyggere og
pasienter og mellom samhandlende
virksomheter.

Eksempel: Felles kravstillinger

Virksomhetene evner å håndtere sikkerhet i
lange og komplekse digitale verdikjeder.

Virksomhetene har økt kjennskap til og
benytter i større grad felles ressurser og
tjenester, som bidrar til å styrke den enkelte
virksomhets egenevne på en effektiv måte.

Virksomhetene evner å effektivt ta i bruk
fremskridende teknologier på en sikker måte
og er robuste i møte med et risikobilde i
endring.

Målbarhet/KPI-er
Eksempel: Redusert nedetid

Eksempel: Mer effektiv ressursbruk
(raskere prosesser)

Strategiens formål

Alle virksomheter i helse- og omsorgssektoren
evner å legge til rette for trygg helsehjelp gjennom
sikker digitalisering i et risikobilde i endring

Drøftingstema 2 - Hvor godt treffer utkast til strategiens
målsettinger sikker samhandling?
Ansvar og roller med betydning for digital sikkerhet
er avklart, kjent og ivaretatt av sektorens
virksomheter/ i sektoren.

Virksomhetene evner å håndtere sikkerhet i lange
og komplekse digitale verdikjeder.

Det er høy tillit til hvordan sektoren ivaretar digital
sikkerhet både fra innbyggere og pasienter og
mellom samhandlende virksomheter.

Virksomhetene har økt kjennskap til og benytter i
større grad felles ressurser og tjenester, som
bidrar til å styrke den enkelte virksomhets
egenevne på en effektiv måte.

Virksomhetene evner å effektivt ta i bruk
fremskridende teknologier på en sikker måte og
er robuste i møte med et risikobilde i endring.

Hva mente deltakerne i tema-workshopen?

Side 40

Formål og målsetninger
Formål

Alle virksomheter i helseog omsorgssektoren
evner å legge til rette for
trygg helsehjelp gjennom
sikker digitalisering i et
risikobilde i endring

Målsetninger

Strategier

Ansvar og roller med betydning for digital
sikkerhet er avklart, kjent og ivaretatt av
sektorens virksomheter.

Eksempel: Identifisere kritiske
systemer og prosesser

Det er høy tillit til hvordan sektoren ivaretar
digital sikkerhet både fra innbyggere og
pasienter og mellom samhandlende
virksomheter.

Eksempel: Felles kravstillinger

Virksomhetene evner å håndtere sikkerhet i
lange og komplekse digitale verdikjeder.

Virksomhetene har økt kjennskap til og
benytter i større grad felles ressurser og
tjenester, som bidrar til å styrke den enkelte
virksomhets egenevne på en effektiv måte.

Virksomhetene evner å effektivt ta i bruk
fremskridende teknologier på en sikker måte
og er robuste i møte med et risikobilde i
endring.

Målbarhet/KPI-er
Eksempel: Redusert nedetid

Eksempel: Mer effektiv ressursbruk
(raskere prosesser)

Oppsummering temaworkshop sikker samhandling
– Noen mulige tiltak
 Innføre tiltak som gjøre at man får raskt erfaring med samhandling, for
deretter kunne øke omfanget
 Gå opp ansvar og roller
 Automatisere etterfølgende kontroll
 Arenaer for å jobbe sammen tidlig i konseptutvikling, mellom helsepersonell,
leverandører og virksomhet.
 Beskrive arkitektur for felles autorisasjon
 Felles krav og kontrollfunksjon

Side 42

Sikker samhandling i strategien og
Program digital samhandling
 Vi er opptatt av å ikke overlappe med PDS!
 Noen identifiserte problemstillinger som ligger utenfor PDS:
 Virksomhetenes krav til gjennomføring av ROS og DPIA
 Etablering av et minimumsnivå på intern identitets- og tilgangsstyring som stilles som krav for
sikker samhandling
 Virksomhetenes selvstendige dataansvar for å ivareta deres ansvar for:






Å kun dele relevant og nødvendig informasjon
Å påse at pasienters rettigheter til å motsette seg deling blir ivaretatt(sperringer)
Sporbarhet
Etterfølgende kontroll
Innbyggers innsyn i egen innsynslogg

Side 43

Drøftingstema 3

Forslag til tiltak og/eller strategiske virkemidler innen
sikker samhandling som bør vurderes av prosjektet

Side 44

Sak 31/21:Områdeplan for digital samhandling
Jon Stolpnessæter, Direktoratet for e-helse

Formål med områdeplanen

 Ivareta helheten på samhandlingsområdet
 Legge grunnlag for prioritering
 Koordinere innsats mellom aktører

Side 46

Kontekst

(første iterasjon)

Samhandlingsbehov
Helsepolitiske
mål

Behov hos
aktører

Akutte behov

…

Områdeplan for samhandling
Behov

Resultater
Normerende produkter

Sammenhenger

Tiltak

Løses gjennom
Aktører i sektor
Nasjonale e-helseløsninger

Felles løsninger

Myndighetsaktører

Side 47

Tiltaksområder for planen
Koordinering
Funksjonelle samhandlingsbehov

Basis samhandlingsfunksjonalitet
Side 48

Funksjonelt målbilde
for samhandling

Side 49

Veikart for nasjonale
e-helseløsninger

Side 50

Eksempler på behov som må koordineres

Hva skal deles
Semantiske
utfordringer

Utprøving API

Kritisk info i
kjernejournal

Tekniske
utfordringer

ICD-11
Standarder

….

Organisatoriske
utfordringer

….

Side 51

Drøfting

Hvordan kan områdeplanen bidra til styrke
arbeid med samhandling i områdeutvalget?
Hvilke innspill har områdeutvalget til
innretningen på planen?

Side 52

Sak 32/21: Strukturering av journalinformasjon
Ole Johan Kvan, Helse Sør-Øst RHF

Sak 33/21: Oppsummering og avslutning

Neste møte:
 6/21: 26. november

Side 55

