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Bakgrunn for konseptvalgutredning av nasjonal løsning for kommunal helse- og 
omsorgstjeneste
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Veikart for realisering av Én 
innbygger – én journal

• Helsepersonell skal ha enkel og 
sikker tilgang til 
pasientopplysninger

• Innbyggere skal ha tilgang på 
enkle og sikre digitale tjenester

• Data skal være tilgjengelig for 
kvalitetsforbedring, 
helseovervåking, styring og 
forskning

Målet om én innbygger – én 
journal bør realiseres gjennom tre 
strategiske og parallelle tiltak:
• Etablere Helseplattformen i 

Midt-Norge
• Etablere nasjonal løsning for 

kommunal helse- og 
omsorgstjeneste

• Videreutvikle eksisterende 
løsninger i spesialist-
helsetjenesten i Nord, Vest og 
Sør-Øst

• Målbilde og utviklingsretning: en 
felles nasjonal løsning for helse-
og omsorgstjenesten

• Startpunkt: en felles, nasjonal 
løsning for kommunale helse- og 
omsorgstjenester

• Nasjonal styring

Helseplattformen bør få i oppdrag å 
være et regionalt utprøvingsprogram for 
det anbefalte nasjonale målbilde i 
utredning av én innbygger – én journal 
og et mulig startpunkt for en felles 
nasjonal løsning for kommunal helse- og 
omsorgstjeneste 

2018

KVU Nasjonal 
kommunal løsning



Veikart for realisering av målene i Én innbygger – én journal
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Spesialist-helsetjenesten

Kommunale helse- og
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Midt-Norge Nord Vest Sør-Øst
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Direktoratet for e-helse anbefaler løsning for nasjonal helhetlig samhandling og felles 
journal for kommunale helse- og omsorgstjenester

– Målet er at alle kommuner og selvstendig næringsdrivende avtaleparter 
til kommunen tar i bruk løsningen. Obligatorisk tilknytning må vurderes

– Anbefalt konsept er samfunnsøkonomisk mest lønnsomt og har den 
høyeste mål- og kravoppfyllelsen

– Konseptet vil gi høyest oppfyllelse av ambisjonen om én innbygger – én 
journal og vesentlig bidra til en mer helhetlig og koordinert 
helsetjeneste og en mer effektiv ressursbruk

– Anbefalingen har tilslutning fra Nasjonalt e-helsestyre og vurderingene 
er gjort i tett samarbeid med KS, representanter fra kommunesektoren 
og pasient- og brukerforeninger

Side 4



Nasjonal helhetlig samhandling og felles journal for kommunal helse- og omsorgstjeneste 

Journalløsning

Dokumentasjon av forløp og 
tilstand

Pasientrettet planlegging, 
saksbehandling og koordinering 

Organisering av helsepersonell, 
ressurser og oppgaver

Kunnskaps-, beslutnings- og 
fagfellesstøtte

Løsninger for samhandling 
med innbygger

Løsninger for samhandling med kommunale 
og statlige tjenesteområder utenfor helse-
og omsorgsektoren

PPT

NAV

Skole/
barnehage

Samhandling mellom helsepersonell 
i samme løsning

Barnevern

Andre

Løsninger for 
samhandling mellom 
aktørene i helse- og 
omsorgstjenesten

Integrasjon med andre 
kommunale løsninger

Velferdsteknologi Flåtestyring

Administrasjon

Lønn
Personal



Ekstern kvalitetssikrer har levert sin KS1-rapport

Hovedanbefalinger
– Det er behov for nasjonale tiltak og K7 bør velges som konseptalternativ

– Konseptvalget bør tas nå og forprosjektet bør settes i gang så raskt som 
mulig

Særskilt merknad
Bør være en stor grad av forpliktelse før et såpass stort tiltak kan igangsettes. 
Anbefaler at det inngås en gjensidig bindende avtale med kommuner, fastleger o.a. 
private aktører i forprosjektfasen. Pålegg om obligatorisk deltakelse bør vurderes i 
forprosjektfasen

Føringer for forprosjekt
– Ansvaret for forprosjektfasen bør ligge i Direktoratet for e-helse 

– Utforming av finansieringsmodell og mandatet for den nasjonale 
tjenesteleverandøren bør være på plass før endelig beslutning om hvor 
ansvaret bør ligge i gjennomføringsfasen tas.

– Høy risiko i gjennomføringen av tiltaket – store krav til profesjonell styring på 
portefølje-, program- og prosjektnivå
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Et konseptvalg er ikke en forpliktende investeringsbeslutning, men en beslutning om å 
avklare gjenstående spørsmål i et forprosjekt før endelig beslutning om igangsetting
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Dette er gjort til nå
• Kartlagt behovet for tiltak
• Utarbeidet og vurdert alternative konsepter
• Anbefalt et konsept
• Gjennomført ekstern kvalitetssikring (KS1)

Neste steg
• Regjeringen gjør sitt konseptvalg og beslutter ev. oppstart av

forprosjekt

Videre arbeid:
• Forprosjekt som skal besvare spørsmål knyttet til:

• Løsningsomfang
• Ansvar, organisering og gjennomføring av tiltaket 
• Gjennomføringsstrategi
• Forpliktelser fra kommunene
• Kontraktsstrategi
• Finansieringsmodeller
• Gevinstrealisering

• Ny kvalitetssikring etter forprosjektet (KS2)
• Stortinget fatter investeringsbeslutning



Bokmål mal:Tekst med kulepunkter

Dagens situasjon

Samhandlingsløsninger understøtter ikke godt nok effektivt samarbeid og trygge 
helsetjenester
Journalløsningene i bruk i kommunene møter ikke alle fremtidens behov
Hinder for innovasjon og næringsutvikling i helsenæringen



Dagens situasjon

Elektronisk journal

• Fragmentert systemlandskap

• Fortsatt en del ustrukturert informasjon

• Tungvinte som arbeidsverktøy

• Integrasjon velferdsteknologi

• Samhandling

• Medikamenthåndtering 



Anbefalt konsept er bredt forankret

• 44 kommuner og mer enn 300 
helsearbeidere, ink. fastleger og 
spesialisthelsetjeneste, har vært involvert.

• I tillegg tilslutning til anbefalingen i 
KommIT-rådet, K10 Helse, Storbynettverket 
og rådmannsutvalget. 

• Tilslutning i alle nasjonale samstyringsorgan
for eHelse. Enstemmig innstilling fra 
Nasjonalt eHelse-styre



Viktige tema for kommunesektoren inn i forprosjektet

• Samhandlingsløsning i fokus

• Løsninger må utvikles i dialog med 
helsenæringen – innovativ tilnærming

• Hvordan tilrettelegge for trinnvis 
fremrykning

• Robust organisering og finansiering



KS arbeid etter KS1 rapporten ble levert

• Dialog med DNLF

Felles plattform for realisering av visjonen

• Storbynettet brev til HOD og KMD

• KS brev til HOD

• Laget en film om behovet for dette tiltaket
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