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Direktoratet for e-helse sine to roller 

Myndighet Nasjonale løsninger 

Sørge for nasjonal styring og 

koordinering 

Få på plass og forvalte digitale 

løsninger som forbedrer og forenkler 



  

 

Ambisjon 

Én helhetlig og 

kunnskapsbasert helse- 

og omsorgstjeneste som 

utnytter de teknologiske 

mulighetene og 

involverer innbyggere for 

å bidra til bedre helse, 

bedre resultat av 

helsehjelp og bedre 

utnyttelse av kapasitet 

Mobilitet 

Cloud Computing 
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Strategiske fokusområder i nasjonal e-helse strategi (2017-2022) 
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Økt bruk av 

teknologi i hjemmet 

Digitalisering av 

arbeidsprosesser 

Bedre 

sammenheng i 

pasientforløp 

Bedre bruk av 

helsedata 

Nasjonal styring 

av e-helse og økt 

gjennomførings-

evne 

Kritiske IKT-

infrastrukturer og 

felles 

byggeklosser 



«Én innbygger - én journal» - det langsiktige tiltaket 
Seks prioriterte krav skal realiseres gjennom å etablere en felles nasjonal løsning 
(kjerneløsning) 

# KRAV 

1 
Samlet tilgang til oppdaterte og nødvendige 

helseopplysninger 

2 
Planer for den enkelte pasient kan opprettes, deles og 

følges opp på tvers av helse- og omsorgstjenesten 

3 
Tjenester er enhetlig definert på tvers av virksomheter, 

samlet oversikt over kvalitet og ledig kapasitet 

4 Kunnskaps- og beslutningsstøtte 

5 
Tiltaket skal legge til rette for tilgjengeliggjøring av data til 

kvalitetsforbedring, ledelse og analyse, helseanalyse, 

forskning og beredskap 

6 Ta høyde for strukturelle endringer 

Kjerneløsning 
Klinisk 

dokumentasjon og 

prosess 

Pasient-/bruker- 

administrasjon 

Laboratorie 

Helsepersonells 

arbeidsverktøy 

Radiologi 

Innbyggere 
Analyselager/datavarehus 

Virksomhetsstyring/  

økonomistyring 

Logistikk og 

ressursstyring 

mHelse  
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Nasjonal gjennomføringsstrategi for «Én innbygger – én journal»  
Legger til grunn utredningens anbefalinger, regjeringens beslutninger, oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet 
og strategier og fremdriftsplaner i de regionale helseforetakene  

• Planlegger beslutningsunderlag for anskaffelse av felles løsning for kommunale helse- og 

omsorgstjenester 

• Bidrar i Helseplattformen 
i samarbeid med sektor 

• Skal anskaffe og innføre ny regional EPJ/PAS-løsning for spesialisthelsetjenesten og 

kommunale helse- og omsorgstjenester (85 kommuner) 

• Regionalt utprøvingsprogram for nasjonalt målbilde og mulig startpunkt for nasjonal, felles 

løsning for kommunale helse- og omsorgstjenester – sikre nasjonal deltakelse og innflytelse 

• Gjennomfører respektiv oppgradering til 3. generasjons EPJ/PAS-løsning basert på DIPS 

Arena 

• Innfører regionale fellesløsninger for spesialisthelsetjenesten 

• RHF-ene samarbeider om oppgraderingen for å lette integrasjon mot andre løsninger og 

muliggjøre senere konsolidering 

343 kommuner 

Ca. 1650 avtalespesialister 

Ca. 3900 fastleger 

• Forvalter egne EPJ/PAS-løsninger og gjør re-investeringer etter behov 
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Gjennomføringsstrategien og foreløpige tidsplaner 
Tilsier at første steg mot det nasjonale målbilde kan være realisert innen 2026 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 … 

Nasjonalt  

Felles løsning for  

kommunale helse-  

og omsorgstjenester 

Midt-Norge 

Regional EPJ/PAS-løsning 

for spesialisthelsetjenesten 

og kommunale helse- og  

omsorgstjenester 

RHF Nord / Vest / Sør-Øst 

Regionale fellesløsninger  

for 

spesialisthelsetjenesten 

Plan 
Anskaffels

e 
Tilpasning Innføring 

Drift/forvaltning og videreutvikling 

Tilpasning 

Innføring 

Drift/forvaltning og videreutvikling 

Anskaffelse Tilpasning Innføring 

Drift/forvaltning og videreutvikling 

Drift/forvaltning og videreutvikling 
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Eksisterende gjennomføringsstrategi vil gi en stor reduksjon av antall EPJ/PAS-løsninger 
og gjøre det vesentlig lettere å oppfylle kravene og målene i «Én innbygger – én journal» 

Spesialist- 

helsetjenesten 

Kommunal  

helse- og  

omsorgs- 

tjeneste 

Midt 

Helse- 

Plattformen 

 

Nord Vest Sør-Øst 

Felles løsning for kommunale helse- og omsorgstjenester 

Nasjonale 

løsninger 
Integrasjon og samhandling 
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Nasjonal styringsmodell for e-helse 

Nasjonalt  

e-helsestyre 

(NEHS) 

Prioriteringsutvalg 

(NUIT) 

Fagutvalg 

(NUFA)  

Direktoratet for  

e-helse 

Helse- og 

omsorgs-

departementet 

• Gir sin tilslutning til nasjonal e-helsestrategi og nasjonal e-helseportefølje 

• Beslutter omfang av nasjonale løsninger og utpeker ledere for 

produktstyrene 

• Strategisk rådgivende vedrørende veivalg i nasjonal e-helsestrategi, 

nasjonale løsninger og utvalgte nasjonale prosjekter 

• Innstiller årlig prioritering av nasjonal e-helseportefølje og tiltak for å 

håndtere avvik i nasjonal e-helseportefølje 

• Faglig rådgivende vedrørende nasjonal e-helsestrategi, nasjonal e-

helseportefølje, nasjonale løsninger og utvalgte nasjonale prosjekter 

Saksunderlag og referat fra møtene i de nasjonale foraene er tilgjengelig på ehelse.no/nasjonal-portefolje/nasjonale-utvalg 

https://ehelse.no/nasjonal-portefolje/nasjonale-utvalg
https://ehelse.no/nasjonal-portefolje/nasjonale-utvalg
https://ehelse.no/nasjonal-portefolje/nasjonale-utvalg
https://ehelse.no/nasjonal-portefolje/nasjonale-utvalg
https://ehelse.no/nasjonal-portefolje/nasjonale-utvalg
https://ehelse.no/nasjonal-portefolje/nasjonale-utvalg


Utfordringen….. 

Helsetjenesten Digitalisering 

Evidens Hypotese 
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Nasjonale aktiviteter 

Én journal 

helsenorge.no 

Kjernejournal 

E-resept 

Velferdsteknologi- 

programmet 

Program Felles  

Infrastruktur 

Helsedata- 

programmet 
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www.ehelse.no 

 

Twitter:  

@DirEhelse 

 

Facebook: 
@Direktoratetforehelse 

 

  

 

Ambisjon 

Én helhetlig og 

kunnskapsbasert helse- 

og omsorgstjeneste som 

utnytter de teknologiske 

mulighetene og 

involverer innbyggere for 

å bidra til bedre helse, 

bedre resultat av 

helsehjelp og bedre 

utnyttelse av kapasitet 

Mobilitet 

Cloud 

Computing 

http://www.ehelse.no/

