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Forord

Elektronisk samhandling er et viktig virkemiddel for å lykkes med å oppnå visjoner som «Helhetlige pasient- og 
brukerforløp» og «Rett behandling – på rett sted – til rett tid» som er hentet fra Samspill 2.0 (1) og Samhandlings
reformen (2). Gjennom disse dokumentene er IKT som verktøy satt på dagsorden i helse- og omsorgssektoren, og 
det er her uttalte målsetninger at elektronisk samhandling skal være kanal for utveksling av pasientopplysninger.

Elektronisk meldingsutveksling er én måte å samhandle elektronisk på. Mange kommuner er allerede godt i gang 
med implementeringen og bruker elektroniske meldinger i daglig kommunikasjon med andre aktører i helse-
sektoren. 

Det er etablert en rekke aktiviteter i nasjonal, regional og lokal regi for å understøtte implementeringen av 
 elektronisk meldingsutveksling i kommunen. Dette dokumentet er rettet mot alle kommuner som skal starte med 
elektronisk meldingsutveksling i helse- og omsorgssektoren, og da spesielt til kommunens ledelse, ansvarlige for 
forvaltning og drift av IT-systemer, helsepersonell og andre som er ansvarlig for eller involvert i dette arbeidet. 

Dette dokumentet skal være en veiviser til hvordan kommunen kan komme i gang med elektronisk meldings-
utveksling, hva kommunen må ha på plass og hvor de kan finne mer informasjon. 

Med vennlig hilsen

Bjørn Inge Larsen
Direktør
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Elektronisk meldingsutveksling bidrar til at helse-
personell har rett informasjon til rett tid for å kunne gi 
pasienten rett behandling. Ikke minst gir bruk av 
 elektronisk meldingsutveksling mulighet for å ivare ta 
informasjonssikkerhetsperspektivet bedre enn om 
 informasjonen sendes på papir. 

For å lykkes med elektronisk meldingsutveksling er det 
viktig at organisatoriske og tekniske forutsetninger er 
på plass. Gjennom dette arbeidet er det mulighet for 
kommuner å samarbeide med hverandre om prosjekt-

gjennomføringen og eventuelt også den videre driften 
og forvaltningen av IKT-systemene, altså inter kom-
munalt IKT-samarbeid. Fordelene med inter kommunalt 
IKT-samarbeid kan være spesielt store hos små kom-
muner med begrensede ressurser og kompetanse og 
kan være en inngangsport til samarbeid på andre 
tjeneste områder. 

Den aller viktigste organisatoriske forutsetningen er 
forankring hos berørte parter i virksomheten. Oppstart 
av elektronisk meldingsutveksling er en stor endrings-

Sammendrag
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prosess for kommunene og et av suksesskriteriene er 
derfor at de ulike partene som vil bli berørt både 
 kjenner til og får anledning til å bidra i prosessen. Det 
er viktig med solid forankring av prosjektet, og kom-
munens ledelse spiller en viktig rolle i dette arbeidet. 
Hvordan man fordeler ansvaret og delegerer oppgaver 
videre internt i prosjektfasen og over i drift og forvalt-
ning vil variere fra kommune til kommune, men det er 
viktig å ha en plan for dette. Veiviseren beskriver hvilke 
punkter som er viktige å tenke på når det gjelder orga-
nisatoriske forutsetninger.

Videre er elektronisk meldingsutveksling i helse-
sektoren basert på Samhandlingsarkitektur for helse
sektoren (3), og det forventes at alle virksomheter leg-
ger denne til grunn. Samhandlingsarkitekturen gir en 
overordnet beskrivelse av de tekniske elementene som 
må på plass for å kunne kommunisere elektronisk mel-
lom ulike aktører eller IT-systemer i sektoren, og hvor-
dan elementene forholder seg til hverandre. Flere av 
elementene i samhandlingsarkitekturen omtales i 
denne veiviseren.
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1.1 Elektronisk samhandling 
i  nasjonalt perspektiv

Norge var tidlig ute med nasjonale strategier for elek-
tronisk samhandling i helse- og omsorgssektoren. Den 
gjeldende strategien Samspill 2.0 (1), er den fjerde i 
rekken, og legger i første fase vekt på å realisere mål 
fra foregående strategier gjennom strammere styring 
og forpliktende deltakelse. Samspill 2.0 peker på flere 
innsatsområder hvor kommunesatsningen er ett av 
disse. Et av målene i kommunesatsningen er «I løpet av 

strategiperioden skal alle kommunene ha kommet 
i gang med elektronisk samhandling internt, med fast
legene, med spesialisthelsetjenesten og med offent
lige etater».

Målet om elektronisk samhandling i kommunen under-
støttes av Samhandlingsreformen (2), hvor det uttryk-
kes at teknologi skal legge til rette for at all nødvendig 

1 Innledning
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informasjon skal være tilgjengelig ved behov der hvor 
pasienten befinner seg for å ivareta sømløse pasient-
forløp. Det understrekes i samhandlingsreformen at 
implementering av IKT må kombineres med organisa-
sjonsutvikling, endringer av rutiner og nye måter å 
samarbeide på for å oppnå effektivisering og kvalitets-
forbedring.

1.2 om elektronisk meldingsutveksling 
og meldingsløftet i kommunene

Elektronisk meldingsutveksling er en av metodene å få 
utlevert pasientinformasjon på, og Meldingsløftet i 
kommunene baserer seg på denne. Ved elektronisk 
meldingsutveksling sendes informasjonen ved hjelp av 
meldinger fra ett fagsystem til ett annet, og kommuni-
kasjonspartene får dermed kun akkurat den informasjo-
nen avsender har sendt.

Meldingsløftet i kommunene (4) (også omtalt som MiK) 
er et nasjonalt program som ble etablert for å bistå ut-
valgte kommuner i arbeidet med å innføre elektronisk 
meldingsutveksling i kommunene. 11 hoved samarbeids-
 kommuner har deltatt siden 2010 og ytterligere 35 sam-
arbeidskommuner deltar fra 2011. Hoved   samarbeids-
kommunene har opparbeidet seg god kompetanse på 
området, og deres kunnskap er verdifull. De har derfor 
en sentral rolle med tanke på kompetanse overføring og 
veiledning til nye kommuner. Etter endt periode vil til 
sammen 46 kommuner ha startet opp med elektronisk 
meldingsutveksling i regi av Meldingsløftet i kom-
munene. I tillegg er flere av kommunene som deltar 
også involvert i ulike inter kommunale samarbeid, noe 
som påvirker implementeringen av meldings utveksling 
i  positiv retning. 

Les mer om Meldingsløftet i kommunene (4) på Helse
direktoratet sine hjemmesider, www.helse direktoratet.no. 

1.3 om gevinstrealisering ved 
 elektronisk meldingsutveksling

Ved implementering av elektronisk meldingsutveksling 
i kommunen ligger det en forventning om realisering av 
gevinster. Eksempler på dette kan være bedre kvalitet 
på pasientbehandlingen, mer effektiv allokering av 
helse personells tid, bedre informasjonsflyt, helhetlig 
pasientforløp eller besparelser av porto og konvolutter. 

Senter for statlig økonomistyring (SSØ) har utviklet en 
veileder Gevinstrealisering – En innføring og opp følging 
av gevinster (5) som skal bidra til vellykket gevinst-

realisering i forbindelse med prosjekter. Den er ut-
formet som et praktisk hjelpemiddel med vekt på enkle 
metoder, verktøy og eksempler. Veilederen kan med 
fordel benyttes i arbeidet med gevinstrealisering ved 
implementering av elektronisk meldingsutveksling i 
kommunen.

1.4 målsetting med dokumentet

Som et ledd i å nå målsetningen i Samspill 2.0 (1) om 
at alle kommuner skal samhandle elektronisk med fast-
legene, med spesialisthelsetjenesten og med  offentlige 
etater er målet med veilederen at den skal bidra til at 
kommunene kan finne informasjon om 
•	 hvordan kommunen kan komme i gang med 

 elektronisk meldingsutveksling
•	 hva kommunen må ha på plass
• hvor kommunen kan henvende seg for mer 

 informasjon

1.5 målgrupper

Veilederen henvender seg til alle kommuner som skal 
starte med elektronisk meldingsutveksling i helse- og 
omsorgssektoren. Dette omfatter spesielt kommunens 
ledelse, den eller de som er ansvarlig for forvaltning og 
drift av fagsystemet (databehandlingsansvarlig, system-
eier, IKT-ansvarlig, IKT-personell etc.), helsepersonell 
og andre som er ansvarlig for eller involvert i implemen-
tering av elektronisk meldingsutveksling i kommunen.

Teksten er enkelte steder omskrevet slik at den er til-
passet kommunen som er målgruppen. I mange tilfeller 
der det står kommune, utelater dette ikke andre virk-
somheter eller organisasjoner (som for eksempelvis 
helseforetak og legekontor). 

Da denne veilederen skal nå ut til flere målgrupper med 
har ulik bakgrunn vil deler av dokumentet være mer tek-
nisk orientert enn andre og dermed kreve noe mer teknisk 
forforståelse. Spesielt vil dette gjelde kapittel 4.

1.6 metode

Veiviseren er utarbeidet av Helsedirektoratet i sam-
arbeid med prosjektlederne i Meldingsløftet i kom-
munene. Dokumentet har vært på høringsrunde via 
Meldings løftet i kommunenes etablerte struktur og 
nettverk. Dette omfatter prosjektlederne i hoved- og 
samarbeidskommunene, Norsk Helsenett (NHN), 

http://www.helsedirektoratet.no/samspill/meldingsloftet/om_nasjonalt_meldingsl_ft/
http://www.helse�direktoratet.no
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FUNNKe1, Kompetansesenter for IT i helse- og sosial-
sektoren (KITH), Kommunenes Sentralforbund (KS), de 
regionale helseforetakene (RHF), Fylkesmannsembetet, 
Norsk sykepleierforbund (NSF) og den norske lege-
forening (Dnlf). Leverandører av fagsystem for pleie- og 
omsorg, fastleger og helsestasjon har også hatt 
 dokumentet til høring. 

1.7 dokumentets oppbygging 
og s truktur

Tekniske og organisatorisk forberedelser har en 
 gjensidig avhengighet til hverandre og er begge like 
viktige for at man skal lykkes med implementeringen. 
Flere av faktorene som er omtalt er av både teknisk og 
organisatorisk karakter. For å gjøre dokumentet over-
siktlig og lesevennlig er det valgt å skille på disse 
 faktorene i to separate kapitler. På denne måten kan 
veilederen også fungere som et godt oppslagsverk.

1.8 avgrensning

Denne veilederen har tatt utgangspunkt i meldinger 
som er en del av Meldingsløftet i kommunene sin 
meldings portefølje. 

For oversikt over meldingsportefølje , se vedlegg 1.

1.9 begrepsavklaring 

Med fagsystem menes i Normen (6) en applikasjon 
eller et IT-system som behandler helse- og person-
opplysninger. Begrepet systemløsning brukes også om 
et fagsystem. Eksempler på fagsystem er: pleie- og 
omsorgsystem (PLO), og legekontorsystem. Opplysnin-
ger i ulike fagsystemer kan både utgjøre elektronisk 
pasientjournal (EPJ) og annen tjenestedokumentasjon.

Med virksomhet menes i Normen (6) juridisk enhet som 
helseforetak, kommune, sykehus, legepraksis, tann-
klinikk, apotek, apotekkjede, røntgeninstitutt, fritt-
stående laboratorium, universitet, høyskole, stiftelse 
m.v.

1 FUNNKe er et prosjekt som har ansvar for innføring av elektroniske meldinger i helsetjenesten (pleie- og omsorg og helsestasjon) i region nord, og omfatter 88 kommuner. 
For mer informasjon, se www.telemed.no/funnke 

http://www.telemed.no/funnke
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2 Tilfredsstillende informasjonssikkerhet  
 i kommunen
Informasjonssikkerhet er en av 
 for ut setningene som skal ligge til grunn 
ved  utveksling av helse- og person-
opplysninger. Kommunen må sørge for at 
dette  perspektivet er ivaretatt til enhver tid.

2.1 om norm for informasjons-
sikkerhet

Utveksling av helse- og personopplysninger (både elek-
tronisk og på papir) er nødvendig for å sikre god be-
handling og pleie av en pasient. Det er da viktig at opp-
lysningene utveksles på en sikker måte. Norm for 
informasjonssikkerhet i helse, omsorgs og sosial
sektoren (6) (også omtalt som Normen) er utarbeidet 
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for å sikre et felles minimumsnivå for informasjons-
sikkerhet i sektoren. 

Normen er et omforent sett av atferdsregler og tiltak 
utviklet med bakgrunn i gjeldende lover og forskrifter 
som regulerer informasjonssikkerheten i sektoren. 
Norm for informasjonssikkerhet angir alle krav til 
informasjons sikkerhet som er bindende i medhold av 
lov og forskrift, men på enkelte områder setter Normen 
strengere krav enn det som følger av lovverket. I tillegg 
til selve Normen er det utarbeidet flere støttedokument 
(faktaark og veiledere) som gir råd og veiledning på 
konkrete områder. 

Formålet med Normen er
1. At en virksomhet som etterlever og innretter seg 

etter Normen har tilfredsstillende informasjons-
sikkerhet for sin behandling av helse- og person-
opplysninger

2. At de som samhandler med en virksomhet som har 
forpliktet seg til å innrette seg etter Normens krav 
skal kunne stole på at denne virksomheten har til-
fredsstillende informasjonssikkerhet for sin 
 behandling av helse- og personopplysninger.

Normen er juridisk bindende for virksomheter, deres 
leverandører og andre som gjennom avtale med Norsk 
Helsenett, hverandre eller andre, har forpliktet seg til å 
følge Normen. Alle virksomheter som er knyttet til/vil 
knytte seg til Norsk Helsenett, har i tilknytningsavtalen 
forpliktet seg til å følge Normen. De fleste av Normens 
krav er uansett bindende for alle aktører i sektoren 
siden kravene kommer fra lovverket.

Normen, faktaark og veiledere kan lastes ned fra    www.
normen.no. 

2.2 Etablere og opprettholde 
informasjons sikkerhet

Kommunen har ansvar for å etablere og opprettholde 
tilfredsstillende informasjonssikkerhet i egen organi-
sasjon. Med tilfredsstillende informasjonssikkerhet 
menes i denne sammenheng at kommunen må sørge 
for opplysningenes konfidensialitet, integritet, kvalitet 
og tilgjengelighet. Disse fire begrepene er nærmere 
omtalt i Normens kapittel 1.1

Det er kommunen ved ordføreren som er data-
behandlings ansvarlig. Med databehandlingsansvarlig 
menes den som bestemmer formålet med behandlin-
gen av helse- og personopplysninger og hvilke hjelpe-

midler som skal brukes i den enkelte kommune (6). Det 
vil være kommunens ledelse ved ordføreren som er 
ansvarlig for at tilfredsstillende informasjonssikkerhet 
ivaretas. Databehandlingsansvaret kan ikke delegeres. 
Imidlertid kan den daglige utførelsen av oppgaver og 
forpliktelser som følger av databehandlingsansvaret 
delegeres, for eksempel til rådmannen (ev. byråds-
leder). Konkrete oppgaver kan utføres av egne ansatte, 
men også overføres til eksterne virksomheter. Ved bruk 
av eksterne, som for eksempel leverandør, vil disse – 
hvis de behandler helse- og/eller personopplysninger 
– være databehandlere på vegne av den data-
behandlings ansvarlige. 

Kommunen skal til enhver tid ha etablert tiltak for å 
ivareta informasjonssikkerheten. Før en kommune kan 
starte opp med elektronisk meldingsutveksling, vil det 
være påkrevd med en gjennomgang av status for 
informasjons sikkerheten i kommunen. Kommunen må 
gjennomføre en risikovurdering av den nye løsningen 
og sørge for at tiltak som skal ivareta informasjons-
sikkerheten også omfatter elektronisk meldings-
utveksling der det er aktuelt (les mer under punkt 2.4). 

Les mer om informasjonssikkerhet i
•	 Veileder i informasjonssikkerhet ved tilknytning 

mellom kommuner, fylkeskommuner og helse
nettet (7)

•	 Veileder i personvern og informasjonssikkerhet 
for helse og sosialtjenester i kommuner(8)

•	 Faktaark 44 Personvern og informasjonssikkerhet 
i helse og sosialtjenesten – kortfattet oversikt for 
kommuneledelsen (9)

•	 Faktaark 45 Personvern og informasjonssikkerhet 
– en kort orientering for det enkelte helse og 
sosial personell i kommune (10)

2.3 rutiner for avvikshåndtering av 
helse- og personopplysninger

Alle virksomheter som behandler helse- og person-
opplysninger skal ha rutiner for håndtering av avvik. 
Med avvik menes enhver håndtering av helse- og person-
opplysninger som ikke utføres i henhold til gjeldende 
regelverk, retningslinjer og/eller prosedyrer samt andre 
sikkerhetsbrudd. (6)

Formålet med rutiner for avvikshåndtering er å
•	 Håndtere sikkerhetsbrudd på en systematisk måte
•	 Gjenopprette normaltilstanden etter et sikkerhets-

brudd

http://www.normen.no
http://www.normen.no
http://www.helsedirektoratet.no/normen/veiledere/veileder_kommuner_p__helsenettet_662474
http://www.helsedirektoratet.no/normen/veiledere/veileder_kommuner_p__helsenettet_662474
http://www.helsedirektoratet.no/normen/veiledere/veileder_kommuner_p__helsenettet_662474
http://www.helsedirektoratet.no/normen/veiledere/veileder_kommuner_helse__og_sosialtjenester__663014
http://www.helsedirektoratet.no/normen/veiledere/veileder_kommuner_helse__og_sosialtjenester__663014
http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00170/Faktaark_44_-_Perso_170509a.pdf
http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00170/Faktaark_44_-_Perso_170509a.pdf
http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00170/Faktaark_44_-_Perso_170509a.pdf
http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00171/Faktaark_45_-_Perso_171319a.pdf
http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00171/Faktaark_45_-_Perso_171319a.pdf
http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00171/Faktaark_45_-_Perso_171319a.pdf
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•	 Vurdere endringer i sikkerhetsarbeidet for 
å  forhindre framtidige sikkerhetsbrudd

•	 Sikre at Datatilsynet varsles ved uautorisert 
 utlevering av helse- og personopplysninger

I forhold til meldingsutveksling anbefales det at hver 
virksomhet utarbeider egne rutiner for avviks-
håndtering. I større virksomheter der man allerede har 
et eget system for avvikshåndtering må rutiner for 
meldings utveksling komme som et tillegg eller en del 
av dette systemet.

For små virksomheter er det utarbeidet et veiledende 
avviksskjema som kan tas i bruk, se vedlegg 2.

Les mer om avviksbehandling i Faktaark 8 Avviks
behandling (11). 

2.4 risikovurdering  

Før behandling av helse- og personopp lysninger igang-
settes, eller ved endringer som har betydning for 
 informasjonssikkerheten, gjennomføres risikovurdering 
for å kartlegge risikoområder, og klarlegge sannsynlig-
het for, og konsekvensen av, uønskede hendelser (6). 

Dette innebærer at alle kommuner skal gjøre en risiko-
vurdering i forbindelse med oppstart av meldings-
utveksling samt ved endringer i meldingsutvekslingen 
som har betydning for informasjonssikkerheten. For 
 målet med risikovurderingen er å dokumentere at   
 kommunen har satt i gang tilstrekkelige tiltak og at 
 behandling av helse- og personopplysninger utføres 
innenfor nivå for akseptabel risiko. 

Kommunen må sikre at nødvendige personer er invol-
vert i risikovurderingen. Risikovurderingen vil danne 
grunnlag for en rekke tiltak som skal iverksettes før 
kommunen kan ta i bruk elektronisk meldingsutveks-
ling, og kan være utgangspunkt for utarbeiding av 
 rutiner for avvikshåndtering ved meldingsutveksling. 

For de kommuner som har etablert system for risiko-
vurdering, må det sikres at elektronisk meldings-
utveksling innlemmes i dette.

Les mer om risikovurdering i Faktaark 7 Risikovurdering 
(12).

http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00011/Faktaark_8_-_Avviksb_11352a.pdf
http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00011/Faktaark_8_-_Avviksb_11352a.pdf
http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00281/Faktaark_07_-_Risik_281019a.pdf
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3 Interkommunalt IKT-samarbeid

I dette kapittelet beskrives interkommunalt 
IKT-samarbeid som en måte å løse noen av 
utfordringene som kan oppstå ved implemen-
tering og forvaltning av elektronisk meldings-
utveksling. Dette vil spesielt gjelde for 
mindre kommuner med begrensede ressurser 
til å ivareta disse oppgavene.  

3.1 hvorfor interkommunalt ikt- 
samarbeid?

I følge IKTsamarbeid mellom kommuner – en veileder 
(13) fører IKT-samarbeid mellom kommuner ofte til en 
samordning som muliggjør interkommunalt tjeneste-
samarbeid på områder som legevakttjeneste, barne-
verntjenester eller plan- og kartfunksjoner. Derfor 
handler IKT-samarbeid ikke bare om intern effektivise-
ring og prosessforbedring med teknologi. Det handler 
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vel så mye om å innfri de forventninger lokalt nærings-
liv og innbyggere har til at kommunen utnytter mulig-
hetene IKT gir. IKT-samarbeid blir på denne måten et 
sentralt virkemiddel i fornyelsesarbeidet. 

Kommunenes vanligste motiver for IKT-samarbeid er (13)
•	 Direkte økonomiske besparelser av samordning 

og stordrift
•	 Bedre kvalitet på IKT-tjenestene 
•	 Et større IT-driftsmiljø som innebærer enklere 

 rekruttering av IT-personell
•	 Styrke evnen til å opprettholde et tjenestetilbud 

og oppfylle lovpålagte krav
•	 Nye muligheter for samhandling innen mange 

kommunale tjenesteområder

På sine nettsider om interkommunalt samarbeid (14) 
skriver KS at samhandling mellom kommuner kan ha 
klare fordeler knyttet til økonomi, kompetanse, kvalitet 
og offensiv samfunnsutvikling, spesielt for de minste 
kommunene. Det er også en mulighet for mindre kom-
muner å høste noen av de stordrifts- og kvalitets-
fordeler større enheter gir, samtidig som det gir kom-
munene mulighet til å differensiere mellom ulike typer 
kommunal virksomhet og legge de tjenester hvor nær-
het er ønskelig til de opprinnelige kommunene.

Ifølge eKommune 2012 – lokal digital agenda (15) 
 eksisterer ulike former for organisering av inter-
kommunale IKT-samarbeid. Organisasjonsformen vil 
ofte være avgjørende for hvilke oppgaver det skal sam-
arbeides om. Det er også viktig å være oppmerksom på 
at ikke alle IKT-oppgaver uten videre kan overlates til 
interkommunalt samarbeid. Den enkelte kommune må 
fortsatt ha kompetanse på strategisk IKT-planlegging, 
bestillerkompetanse og kunnskap om hvordan en kan 
realisere gevinster ved bruk av IKT.

Les mer om interkommunalt samarbeid på Kommunal 
– og regionaldepartementet sine hjemmesider, www.
regjeringen.no (16) eller på KS og KS IKTforum sine 
hjemmesider, www.ks.no og www.ksiktforum.no

3.2 juridiske hensyn ved inter-
kommunalt samarbeid om driftsmiljø

Det foreligger noen juridiske rammevilkår som kom-
munene må være oppmerksom på når de skal danne 
felles driftsmiljø for sine IKT-løsninger

Ved driftsutsetting av fagsystemer eller andre syste-
mer som behandler helse- og/eller personopplysninger 
må det inngås en databehandleravtale mellom virksom-
heten som har ansvar for opplysingene (data-
behandlingsansvarlig), og virksomheten som behandler 
opplysningene på deres vegne som driftsleverandør 
(databehandler).  
  
Ved sending av elektronisk melding med sensitive 
person opplysninger (herunder helseopplysninger) må 
informasjonen sikres med overføringskryptering ende-
til-ende i henhold til Normen (6).

Videre er det et forbud mot tilgang på tvers av 
virksomhets grenser etter helseregisterloven § 13 (17). 
Ansatte i én kommune skal dermed ikke kunne logge 
seg inn i andre kommuners systemer når disse inne-
holder helseopplysninger. Dersom flere kommuner for 
eksempel benytter seg av samme databehandler hvor 
kommuners opplysninger blir lagret i en felles data-
base, må opplysningene fra de ulike virksomhetene 
lagres adskilt i databasen. Dette vil bidra til å sikre 
at opplysningene ikke blir tilgjengelig for andre kom-
muner enn den respektive kommune. I tillegg må mel-
dingene sikres på veien mellom meldingstjeneren og 
fagsystemet. Helseinformasjonssikkerhetsforskriften2 
(18) åpner opp for unntak fra forbudet mot tilgang på 
tvers på visse vilkår.

Les mer om meldingstjener, se kapittel 4.5.

Les mer om interkommunalt IKTsamarbeid i Faktaark 
46 Databehandlingsansvar og avtaler i forbindelse med 
tjenesteutsetting (19), Veileder i informasjonssikkerhet 
ved tilknytning mellom kommuner, fylkeskommuner og 
helsenett (7) eller om informasjonssikkerhet generelt 
på www.normen.no.

2 Ikke trådt i kraft per 1. oktober 2011

http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/tema/kommunejuss/interkommunalt-samarbeid.html?id=540086
http://www.regjeringen.no
http://www.regjeringen.no
http://www.ks.no
http://www.ksikt-forum.no
http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00338/Faktaark_46_-_Datab_338559a.pdf
http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00338/Faktaark_46_-_Datab_338559a.pdf
http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00338/Faktaark_46_-_Datab_338559a.pdf
http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00090/Veileder_i_informasj_90749a.pdf
http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00090/Veileder_i_informasj_90749a.pdf
http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00090/Veileder_i_informasj_90749a.pdf
http://www.normen.no
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4 Tekniske forberedelser

I dette kapittelet omtaler vi tekniske faktorer 
kommunen må ha på plass ved implemente-
ring av elektronisk meldingsutveksling. 
 Faktorene er forsøkt presentert i kronologisk 
rekkefølge, men de enkelte punktene kan 
også leses selvstendig eller i en annen 
rekke følge. Enkelte av forberedelsene 
 foregår parallelle aktiviteter.

4.1 samhandlingsarkitektur  
for helsesektoren

En viktig forutsetning for at aktører i helsesektoren skal 
kunne samhandle elektronisk på en god måte er at alle 
parter benytter standardiserte løsninger. Elektronisk 
meldingsutveksling i helsesektoren er basert på Sam
handlingsarkitektur for helesektoren (20)(3), og det for-
ventes at alle virksomheter legger denne til grunn. 
Samhandlingsarkitekturen gir en overordnet beskri-
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velse av de ulike elementene som må på plass for å 
kunne kommunisere elektronisk mellom ulike aktører 
eller IT-systemer i sektoren, og hvordan elementene 
forholder seg til hverandre. Flere av elementene i sam-
handlingsarkitekturen omtales i dette kapittelet.

Les mer om nasjonal samhandlingsarkitektur (20) på 
KITH sin hjemmeside, www.kith.no. 

4.2 standarder og rammeverk for 
 elektronisk meldingsutveksling

Samhandlingsarkitekturen omtaler meldinger som en 
formalisert beskrivelse med en klar avgrenset mengde 
med informasjon som overføres mellom aktører. Det 
kan for eksempel være henvisning, epikrise eller labo-
ratorie svar. 

Målet med meldingsstandarder er at alle som skal 
kommunisere med hverandre bruker samme meldings-
format. Meldingsstandarder setter krav til innhold, 
struktur og format ved kommunikasjon av et bestemt 
innhold til andre aktører (20). Det er utarbeidet en 
 Referansekatalog for ITstandarder i offentlig sektor 
(21) for å bedre samhandlingen mellom IT systemer i 
 offentlig sektor. For helsesektoren er ebXML-ramme-
verket fra KITH (22) og bruk av PKI-teknologi (23) av-
gjørende for elektronisk meldingsutveksling.

For å sikre at elektroniske meldinger kan sendes og 
mottas på standardisert format mellom aktører i helse-
sektoren, er det etablert en test- og godkjennings-
ordning. 

Les mer om standardisering, test og godkjennings
ordning på KITH sin hjemmeside, www.kith.no. 

4.2.1 ebXML

EbXML-rammeverket er en internasjonal standard for å 
håndtere elektronisk meldingsutveksling mellom virk-
somheter. For kommunene er ebXML-rammeverket fra 
KITH avgjørende (22) for å ta i bruk sikker elektronisk 
kommunikasjon i helsesektoren. 

Rammeverket omfatter blant annet en beskrivelse av 
hvordan innpakning, adressering, forsendelse og mot-
tak av elektroniske meldinger skal håndteres.

Les mer om ebXML (22) på KITH sin hjemmeside, www.
kith.no

4.2.2 PKI

PKI-teknologi brukes blant annet for å sikre elektronisk 
meldingsutveksling mellom offentlige virksomheter 
hvor Kravspesifikasjonen for PKI i offentlig sektor er 
styrende for dette. Det er avgjørende at kommunene 
bruker PKI-teknologi til elektronisk meldingsutveksling 
(23).

EbXML-rammeverket baserer seg på PKI-teknologi når 
elektroniske meldingene skal signeres og krypteres 
(21). Det betyr at kommunen må anskaffe virksomhets-
sertifikat (se kapittel 4.6) for å signere og kryptere elek-
troniske meldinger som skal utveksles mellom aktører.

4.3 meldingstjener 

Kommunen må ha en meldingstjener (også omtalt som 
EDI-server) for å kunne utveksle elektroniske meldin-
ger. En meldingstjener er en server som fungerer som 
en postmann med ansvar for å sende og motta elektro-
niske meldinger til og fra fagsystemet. Det er i mel-
dingstjeneren at meldingene blir signert, kryptert, de-
kryptert og kontrollert at avsenders signatur er korrekt 
(utføres ved hjelp av virksomhetssertifikatene). En for-
enklet skisse av prosessen er illustrert i figur 1 (24). 
Fagsystemet starter med å sende en ukryptert melding 
til meldingstjeneren (aktør A). Meldingstjeneren sig-
nerer og krypterer meldingen (ved hjelp av virksom-
hetssertifikatet) før den elektroniske meldingen sendes 
ut på Helsenettet. Deretter legges meldingen i post-
boksen til mottakeren (postboks for aktør B) før den blir 
videresendt til mottakers meldingstjener (aktør B) – her 
blir den elektroniske meldingen dekryptert og signatur 
blir verifisert før den sendes til mottakers fagsystem 
(aktør B). 

Kommunen må være oppmerksom på at følgende for-
hold må ivaretas ved anskaffelse av meldingstjener
•	 Meldingstjeneren må støtte XML-standard for 

elektroniske meldinger
•	 Meldingstjeneren må støtte ebXML
•	 Meldingstjeneren må kommunisere med NHN-

Adresseregisteret
•	 Meldingstjeneren må støtte HER-id
•	 Meldingstjeneren må implementere digitale 

 sertifikater og støtte PKI teknologi
•	 Meldingstjeneren bør gi mulighet for manuell 

 administrasjon av kommunikasjonspartnere

http://www.kith.no/upload/5622/KITH_1005-2010_Standardisering-og-samhandlingsarkitektur.pdf
http://www.kith.no
http://www.kith.no/templates/kith_WebPage____572.aspx
http://www.kith.no
http://kith.no/templates/kith_WebPage____1230.aspx
http://www.kith.no
http://www.kith.no
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•	 Meldingstjeneren må loggføre personer eller 
 prosesser som benytter seg av virksomhets-
sertifikater (23)

• Meldingstjeneren bør kunne forholde seg til en 
kommune med flere EDI-adresser

Det finnes en rekke produsenter og leverandører av 
meldingstjenere. 

4.4 tilknytning til helsenettet

Norsk Helsenett (også omtalt som NHN) er en virksom-
het som innenfor rammen av nasjonal IKT-politikk blant 
annet skal ivareta nasjonale interesser knyttet til drift 
og utvikling av IKT-infrastruktur i helse- og omsorgs-
sektoren (25). 

NHN drifter og utvikler Helsenettet som er et lukket 
nettverk for samhandling og elektronisk meldings-
utveksling i helsesektoren (1). Det vil si at Helsenettet 
er lukket for tilgang fra omverdenen i motsetning til 
Inter nett som er et åpent nettverk hvor alle kan ha til-
gang. 

Aktører i helsesektoren som er tilknyttet Helsenettet er 
avtalerettslig forpliktet til å følge Norm for informasjons
sikkerhet (1)(6), og ved å signere kundekontrakt med 
NHN har kommunen forpliktet seg til dette. 

All elektronisk meldingsformidling av person-
identifiserbare helse- og personopplysninger mellom 
virksomheter i helse- og omsorgssektoren skal foregå 
over Helsenettet (1). 

Les mer om tilknytning til Helsenettet på Norsk Helse
nett sin hjemmeside, www.nhn.no.

4.5 adressering av meldinger

Presis adressering er viktig for elektronisk meldings-
utveksling. Den enkelte kommune må registreres i 
NHN-Adresseregisteret for å få tildelt en unik identifi-
kator, et såkalt HER-id (26). HER-id’en brukes i mel-
dingens adressefelt, slik at meldingen kommer frem til 
den riktige kommunikasjonspart.

Det er viktig å være klar over at det finnes to måter å 
adressere meldinger på, personbasert adressering (se 
kapittel 4.5.2) og tjenestebasert adressering (se kapit-
tel 4.5.3). 

4.5.1  NHN-Adresseregister

Det er etablert et nasjonalt adresseregister i helse- og 
omsorgssektoren, NHN-Adresseregister (26). NHN-
Adresseregister skal sørge for blant annet enkel tilgang 
til adresser (HER-id’er) og virksomhetssertifikater for 
alle kommunikasjonsparter i Helsenettet. NHN-
Adresse register gjelder kun for eksterne kommunika-
sjonsparter, og forholder seg ikke til intern adressering 
innenfor virksomheten (intern meldingsflyt/arbeidsflyt).

Kommunen må ved bruk av Helsenettet registrere seg 
i NHN-Adresseregister og deretter publisere sine 
 tjenester i dette registeret. Kommunen må selv ha 
 rutiner for jevnlig kvalitetssikring av informasjonen om 
egen virksomhet.

Les mer om NHNAdresseregister på Norsk Helsenett 
sin hjemmeside, www.nhn.no.

Postboks for 
aktør B `

Fagsystem

`

Fagsystem

Aktør A Aktør B

Meldingstjener
(”postmann”)

Meldingstjener
(”postmann”)

Signert og 
kryptert melding

Ukryptert melding

Helsenettet
Postboks for 

aktør A

Figur 1 Illustrerer meldingstjeneren og hvor de krypterte og ukrypterte meldingene sendes og mottas. 

http://www.nhn.no
http://www.nhn.no
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4.5.2 Personbasert adressering

For fastleger, private legespesialister og privat-
praktiserende tannleger blir elektroniske meldinger 
adressert til en person i form av sin rolle. En rolle kan 
for eksempel være lege, tannlege etc. Adresseringen 
gjøres ved den unike HER-id identifikatoren. Dersom en 
lege/tannlege er ansatt ved flere lege/tannlege-
kontorer vil vedkommende ha en unik HER-id pr be-
handlingssted han/hun er ansatt ved. Det vil si at HER-
id’en sikrer at de elektroniske meldingene sendes til 
rette person ved riktig behandlingssted. 

Dersom en lege er ansatt ved en kommunal virksomhet 
som for eksempel et sykehjem eller et fengsel, så skal 
tjenestebasert adressering benyttes.
 

4.5.3 Tjenestebasert adressering

Kommunene og den statlige finansierte spesialisthelse-
tjenesten benytter tjenestebasert adressering (26)(27). 
Dette innebærer at meldinger skal adresseres til 
 tjeneste eller fagområde som ytes, og ikke til den 
 enkelte ansatte. 

De aktuelle tjenestene og fagområdene som kom-
munen publiserer som kommunikasjonsparter i NHN-
Adresseregister vil få hver sin unike HER-id. Det betyr 
at kommunikasjonspartnerens HER-id skal legges i 
meldingens adressefelt for å sikre at meldingen blir 
sendt til den rette tjenesten i kommunen (26). 

Eksempler på tjenester for kommuner kan være fysio-
terapitjeneste, helsestasjons- og skolehelsetjeneste, 
sykepleietjeneste pleie- og omsorg, psykisk kommune-
helse-tjeneste pleie- og omsorg samt tannhelse-
tjenester (28). 

Les mer om hvilke tjenestetyper (29) som kan benyttes 
av kommunen på KITH sin hjemmeside, www.kith.no.

4.6 Virksomhetssertifikat

Et virksomhetssertifikat skal sikre kommunikasjon til 
og fra virksomheter og organisasjonsenheter. Når kon-
fidensialitet er nødvendig skal kommunen kryptere 
elektroniske meldingene før de sendes ut på Helse-
nettet. Dette gjøres ved å bruke den offentlige nøk-
kelen som ligger i mottakers virksomhetssertifikat (23). 
Ved behov for integritet skal meldingene signeres (6). 
Dette gjøres ved å bruke avsenders private nøkkel som 
er knyttet til avsenders virksomhetssertifikat (23). De 

elektroniske meldingene skal både signeres og kryp-
teres før de sendes ut på Helsenettet (22)(24). 

Det er vanlig at virksomhetssertifikatet installeres på 
en server (meldingstjeneren vist i figur 1) i kommunen, 
og som benyttes for å signere og kryptere de utgående 
elektroniske meldinger samt dekryptere og verifisere 
signaturen på de innkommende elektroniske meldinger.

Det er ikke knyttet personinformasjon eller person-
identifikasjon til virksomhetssertifikater. Virksomhets-
sertifikatet inneholder virksomhetens navn og organi-
sasjonsnummer som hentes fra Enhetsregisteret i 
Brønnøysund.

Les mer om virksomhetssertifikater på KITH sin hjemme
side, www.kith.no 

4.6.1 Anskaffelse og implementering av 
virksomhetssertifikat

Ved anskaffelse av virksomhetssertifikater må krav fra 
Kravspesifikasjon for PKI i offentlig sektor følges (21)
(23). Det er ordføreren i kommunen som er ansvarlig for 
å bestille virksomhetssertifikater, men kan delegere 
bestillerrollen.  

Anskaffelse
•	 Virksomheten skal entydig identifisere i serti-

fikatet med organisasjonsnummer fra enhets-
registeret i henhold til SEID sertifikatprofil (30)

•	 Virksomhetssertifikater har en begrenset gyldighet 
og kommunen må ha rutiner for fornyelser

•	 Virksomheten pålegges å loggføre hvilke personer 
eller prosesser som benytter sertifikatet

•	 Difi har inngått avtaler med leverandører som er 
godkjent sertifikatutstedere for offentlig sektor

Les mer om krav til anskaffelse av virksomhets
sertifikater (23) på Difi sin hjemmeside, www.difi.no 

Implementering
•	 Virksomhetssertifikatet implementeres i meldings-

tjeneren
•	 Den private nøkkelen må minimum lagres kryptert 

(23)
•	 Som kommunikasjonspart må søkestrengen/linken 

til virksomhetssertifikatet registreres i fag-
systemet

http://www.kith.no
http://www.kith.no
http://www.difi.no
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Les mer om registrering av virksomhetssertifikat (26) 
på Norsk Helsenett sin hjemmeside, www.nhn.no. 

Risikovurdering
•	 Hvor dekrypteres informasjonen? 

•	 Blir informasjonen sikret helt frem til 
 mottaker? 

•	 Er flere kommuner koblet til en og samme 
 meldingstjener?
• Hvordan blir informasjonen separert på 

meldings tjeneren?
•	 Hvordan er soneinndelingen (sikker-, intern- 

og ekstern- sone) i systemet?
•	 Hvordan gjøres tilgangskontrollen?

•	 Hvordan flyter den ukrypterte informasjonen 
 mellom meldingstjeneren og fagsystemet? 

•	 Hvor ligger dekrypteringsnøkkelen?

Les mer om risikovurdering i Faktaark 7 (12) på Normen 
sin hjemmeside, www.normen.no og for mer detaljer 
om risikovurdering om sikkerhetsarkitektur (31) på 
Data tilsynet sin hjemmeside, www.datatilsynet.no. 

4.7 meldingsovervåkning og avviks-
kontroll

Det er viktig at kommunen overvåker meldingene og 
har et teknisk system for dette. Slik overvåkning gjøres 
ved kvitteringsmeldinger. 

4.7.1 Kvitteringsmeldinger

Det finnes to typer kvitteringsmeldinger som skal til-
rettelegge for god avvikskontroll i forhold til elektronisk 
meldingsutveksling. Den ene kvitteringen forteller om 
meldingen er transportert gjennom Helsenettet, såkalt 
transportkvittering. Den andre kvitteringen forteller om 
meldingen er kommet frem til endebrukeren (fag-
systemet), såkalt applikasjonskvittering. 

Når en melding sendes fra kommunen, skal det komme
•	 Transportkvittering som bekrefter at en melding 

har kommet frem til mottakerens meldingstjener, 
og om innpakning og kryptering er korrekt. Dersom 
transportkvitteringen uteblir skyldes dette en  
 teknisk feil. Meldingen er ikke blitt mottatt hos 
mottakers fagsystem, med andre ord det betyr at 
stepp 3 i figur 2 ikke blir utført. Alle kommuner må 
ha mulighet for å overvåke transportkvitteringer. 

•	 Applikasjonskvittering som bekrefter at en melding 
er mottatt i mottakers fagsystem, og om den ble 
akseptert, hadde feil eller mangler i seg. 
Applikasjons kvitteringer innholder referanse til 
meldingen den tilhører, slik at en får informasjon 
om hvilken melding som eventuelt feilet (32). Det 
vil kreve oppfølging fra avsender (aktør A i figur 2) 
når slike feil eller mangler har oppstått. Den 
samme opp følgingen vil gjelde dersom 
applikasjons kvitteringen uteblir. 

http://www.nhn.no
http://www.normen.no
http://www.datatilsynet.no/upload/Dokumenter/veiledere/veileder i sikkerhetsarkitektur/Veileder i sikkerhetsarkitektur.pdf
http://www.datatilsynet.no
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Figur 2 viser en enkel illustrasjon av hvordan elektro-
nisk meldingsutveksling er for både meldingsflyten og 
kvitteringene (24). 

Nummereringen er den rekkefølgen de elektroniske 
meldingene og kvitteringene blir utført på i den elektro-
niske meldingsutvekslingen:

1. Fagsystemet sender en ukryptert elektronisk 
 melding (epikrise, henvisning e.l.) til sin meldings-
tjener.

2. Meldingstjeneren signerer og krypterer den 
 elektroniske meldingen før den sendes ut på 
Helse nettet (via mottakers postboks som vist 
i figur 1).

3. Når den elektroniske meldingen mottas hos 
 mottakers meldingstjener blir en transport-
kvittering laget og sendt tilbake til avsender.

4. Den elektroniske meldingen blir dekryptert og 
 signatur verifisert før meldingen sendes til fag-
systemet hos aktør B.

5. Fagsystemet som har mottatt den elektroniske 
meldingen lager en applikasjonskvittering som blir 
sendt til sin meldingstjener.

6. Applikasjonskvitteringen sendes over Helsenettet 
til avsenders meldingstjener via postboks 
 funksjonaliteten i Helsenettet.

7. Avsender mottar applikasjonskvitteringen i sitt 
fagsystem (aktør A)

Dersom applikasjonskvitteringen uteblir bør det først 
sjekkes om transportkvitteringen er blitt mottatt hos 
avsender sin meldingstjener. Dersom transport-
kvitteringen ikke er blitt bekreftet mottatt bør det 
u ndersøkes om meldingen er blitt sendt fra meldings-
tjeneren hos avsender (aktør A). 

4.7.2 Teknisk system for meldings-
overvåking

Det er viktig at kommunen har et teknisk system for 
overvåking av meldinger og kvitteringer. Det er utviklet 
ulike tekniske system som kan overvåke denne mel-
dingstrafikken. 

•	 Noen kommuner har kvitteringsmeldingene 
 integrert i fagsystemet, og overvåker dermed 
 meldingene der

•	 Andre kommuner overvåker kvitteringsmeldingene 
i meldingstjeneren

I det siste tilfellet gis det tilgang til en egen appli-
kasjon eller nettside som gir nødvendig informasjon om 
applikasjonskvitteringer. 

Det finnes en rekke produsenter og leverandører av 
overvåkningssystem. 

`

Fagsystem

1. Melding

Aktør A

Meldingstjener

`

Fagsystem

Aktør B

Meldingstjener

4. Melding
2. Melding

3. Transportkvittering
6. Applikasjonskvittering

Helsenettet

7. Applikasjons-
kvittering

5. Applikasjons-
kvittering

Figur 2 Illustrert meldingsutveksling for en melding og dens kvitteringer.



22

5 Organisatoriske forberedelser

Det er mange hensyn som skal ivaretas ved 
implementering av elektronisk meldings-
utveksling i en kommune. Å ta i bruk 
 elektronisk meldingsutveksling innebærer en 
endringsprosess for kommunen, og de 
 organisatoriske endringene er en viktig del 
av denne prosessen. Det er derfor av stor 
 betydning at det legges ned en betydelig 
 innsats på dette området. 

5.1 prosjektetablering

Kommunen bør etablere et prosjekt som har ansvar for 
implementering av elektronisk meldingsutveksling. 
Prosjektet må etableres med en prosjektleder og en 
prosjektgruppe. Prosjektgruppen bør være sammensatt 
av personer med rett erfaring og kompetanse, for ek-
sempel systemansvarlig, sluttbrukere, ledere, IKT- 
personell med mer. 
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Prosjektgruppen bør utarbeide en prosjektplan som 
inneholder en beskrivelse av prosjektets omfang og 
hvordan prosjektet er tenkt gjennomført. 

Elementer i en prosjektbeskrivelse kan være
•	 Bakgrunn 
•	 Formål/mål

• Effektmål
• Resultatmål

• Omfang og avgrensinger
• Organisering
•	 Organisasjonskart
•	 Styringsgruppe
•	 Prosjektledelse
•	 Andre forankringsarenaer
•	 Gevinstplan/gevinstrealiseringsplan
•	 Fremdriftsplan med milepæler 
•	 Risikovurderinger
•	 Ressurser
•	 Rapportering
• Plan for evaluering av prosjektet 

5.1.1 Prosjektsamarbeid mellom kommuner 
i implementeringsfasen av meldings-
utveksling

Ved implementering av elektronisk meldingsutveksling 
er det behov for juridisk og teknisk kompetanse, kom-
petanse innen prosjektledelse osv, noe som kan være 
en utfordring for mange kommuner med begrensede 
ressurser på feltet. For mange kommuner kan det være 
hensiktsmessig at man samarbeider om implemente-
ringen. Dette kan for eksempel innebære deling av 
prosjek tressurser og felles prosjektledelse. Et slikt 
prosjekt samarbeid kan også synliggjøre eventuelle 
behov for et mer formalisert interkommunalt IKT- 
samarbeid mellom de samme kommunene i forhold til 
for eksempel drift- og forvaltning.

Les mer om interkommunalt IKTsamarbeid i kapittel 3.

5.2 Forankring av prosjektet

Forankring i organisasjonen, både hos ledelsen, helse-
personell og andre brukere av systemet, er viktig for å 
lykkes med prosjektet. For en kommune vil det typisk 
være aktuelt med forankring hos
•	 Administrativ forankring (ordføreren som data-

behandlingsansvarlig, rådmann eventuelt byråds-
leder, leder helse- og sosialsektoren og andre)

•	 Politisk forankring (kommunestyret ev. byråd, 
 utvalg for helse- og sosialsektoren og lignende)

•	 Forankring hos de ansatte som er brukere av fag-
systemet

5.2.1 Forankring i ledelsen

I følge en artikkel av Basmo, Forankring i ledelsen (33), 
betyr forankring i ledelsen ikke bare et «ja»– men 
ledelses forankring må bety organisatorisk forankring 
gjennom involvering og tilstrekkelig oppmerksomhet i 
organisasjonen og ledergruppa
•	 Ledelsen må erkjenne og formidle behovet for 

 forbedring 
•	 Beslutning tas om forankring og organisering 

av arbeidet 
•	 Beslutning tas om konkrete forbedringsområder 
•	 Rammebetingelser sikres 
•	 Milepæler og resultater etterspørres 

Videre er ledelsens ansvar på flere nivå omtalt i 
 artikkelen
•	 Ledelsen må blant annet sette kvalitetsarbeidet 

og den systematiske arbeidsformen på dags-
ordenen på synlige og faste arenaer, sikre ramme-
betingelsene og etterspørre aktivitet i henhold til 
mile pæler og kreve resultater.

•	 Mellomlederne/enhetslederne må synliggjøre og 
støtte forbedringsarbeidet i de enkelte enhetene 
på konkrete og synlige måter, etterspørre det 
og bruke det aktivt som et ledd i sin ledelse av 
 avdelingen.

5.2.2 Forankring hos helsepersonell og 
 brukere av fagsystemet 

For at en endringsprosess i en organisasjon skal lykkes, 
er det viktig at prosjektet tidlig i prosessen finner ut 
hvem som blir berørt av endringene og involverer disse. 
På den måten får de et eierforhold til prosessen. De 
elektroniske meldingene som implementeres i kommu-
nen vil i stor grad påvirke helsepersonellets måte å 
jobbe på, og det er derfor viktig å sørge for forankring 
av prosjektets målsetninger hos disse.

Dette kan eksempelvis gjøres gjennom å involvere 
medarbeiderne i prosjektgruppen, ulike arbeidsgrupper 
eller deltagelse i styringsgruppen. Det er også viktig 
med god informasjon om prosjektet ut til alle med-
arbeidere og brukere av systemet underveis i prosessen.
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5.3 avtaler og samhandlingsrutiner 

Alle virksomheter som er tilknyttet Helsenettet, har 
gjennom tilknytningsavtalen med Norsk Helsenett for-
pliktet seg til å følge Normen (les mer i kapittel 2). Det 
er også utarbeidet Minstekrav for elektronisk meldings-
utveksling (34) som vil inngå som bilag til Normen. For 
virksomheter innen helse- og omsorgssektoren som 
skal kommunisere elektronisk er det derfor ikke krav 
om at det inngås andre særskilte avtaler seg imellom 
om elektronisk meldingsutveksling. 

Imidlertid er det krav i lovverket (35)3 (36)4 om at 
 regionale helseforetak, eventuelt de helseforetak som 
det regionale helseforetak bestemmer, og kommuner 
gjør avtaler seg imellom i forhold til pasient behandling 
inkludert meldingsutveksling. Blant elementer som bør 
avklares gjennom disse skriftlige avtalene er sam-
handlingsrutiner vedrørende:
•	 Hvem skal kontaktes dersom det oppstår en 

 uventet feil som ikke håndteres gjennom 
 kvitteringer eller dialogmelding5

•	 Hvem skal kontaktes når det oppdages brudd på 
sikkerhet, og hvordan skal dette dokumenteres 
 (avvikshåndtering)

•	 Rutiner for meldingshåndtering (oppfølging av 
 meldinger, varsling, responstid, avvikshåndtering 
etc)

•	 Hvordan håndteres meldinger rundt ferieavvikling 
og fravær

•	 Hvordan skal man informere hverandre ved opp-
gradering av systemet eller ny versjon av 
 meldinger

Virksomhetene bør i størst mulig grad benytte felles 
samhandlingsrutiner for å sikre en felles bruk og hånd-
tering av meldingene mellom virksomheter i et geo-
grafisk område eksempelvis mellom et helseforetak og 
kommuner i opptaksområdet. Samhandlingsrutiner 
mellom partene kan ta utgangspunkt i det nasjonale 
veiledningsmateriellet som finnes for elektronisk 
meldings utveksling (les mer under punkt 5.4).

5.4 Veiledningsmateriell for bruk av 
elektroniske meldinger

Det er utarbeidet veiledningsmateriell for bruk av ulike 
elektroniske meldingstyper som skal sikre korrekt bruk 
av meldingene. Kommuner som skal samhandle elek-

tronisk har ansvar for å ha rutiner som kvalitetssikrer at 
det benyttes korrekt meldingstype, at det faglige inn-
holdet er tilfredsstillende og at meldingene blir sendt 
til riktig mottaker. Trygg og sikker informasjons-
utveksling krever at rutinen følges av medarbeidere.

•	 Retningslinjer for bruk av pleie- og omsorgs-
meldinger (37)

•	 Veileder: Bruk av elektronisk henvisning og 
 epikrise for allmennleger og spesialist helse-
tjenesten (38)

På sikt vil det utarbeides veiledere for flere meldings-
typer. Veiledningsmateriell som utarbeides av Helse-
direktoratet vil bli publisert på www.helsedirektoratet.no. 

5.5 gode dokumentasjonsrutiner

Den som yter helsehjelp på selvstendig grunnlag har 
dokumentasjonsplikt (39) Dette innebærer at utøvende 
helsepersonell i kommunehelsetjenesten har en selv-
stendig plikt til å dokumentere/føre journal ved 
 utøvelse av helsehjelp.

Dokumentasjon skal bidra til å tydeliggjøre formål og 
målsetning med tjenestetilbudet for de som gir hjelp og 
tjenester. Slik sett blir dokumentasjonen et virkemiddel 
for å kvalitetssikre tjenestetilbudet (39).

Alle virksomheter som yter helsetjeneste har plikt til å 
etablere internkontrollsystem (6)(40). Et slik system 
skal blant annet omhandle forhold som kan bidra til å 
sikre at dokumentasjonen skjer i henhold til lov og for-
skriftskrav. Eksempler på dette er etablering av journal-
systemer, utpeke en journalansvarlig person, samt ut-
arbeide rutiner, prosedyrer, instrukser og maler som 
kan bidra til å sikre at dokumentasjonskravene blir 
overholdt (39). Kommunen bør derfor sette dokumenta-
sjonsrutiner på dagsorden.

Dersom dokumentasjonen er mangelfull, vil grunnlaget 
for en elektronisk meldingsutveksling heller ikke være 
til stede. Gode dokumentasjonsrutiner er viktig for ut-
bredelse og effektiv bruk av elektronisk meldings-
utveksling. Ett eksempel er i tilfeller der enkelte 
meldings typer henter automatisk inn informasjon som 
er registrert på pasienten fra fagsystemet. 

3  Den nye Helse- og omsorgstjenesteloven er ikke trådt i kraft per 1. oktober 2011
4  § 2-1e er ikke trådt i kraft per 1. oktober 2011
5  Dialogmelding er en meldingstype som kan benyttes innefor forespørsel og svar på en forespørsel (37), for mer informasjon gå til www.kith.no

http://www.helsedirektoratet.no
http://www.kith.no
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5.6 organisering av arbeidsflyt rundt 
behandling av elektroniske 
 meldinger

Elektronisk meldingsutveksling påvirker arbeidsflyten i 
en kommune. Det må derfor utarbeides rutiner for hvor-
dan elektroniske meldinger skal håndteres. Den som 
sender slike meldinger med helse- og person-
opplysninger til kommunen, skal kunne være trygg på 
at disse behandles på en korrekt måte.

Rutinene må blant annet inneholde 
•	 Ansvarsplassering når det gjelder behandling 

og oppfølgning av mottatte meldinger. 
•	 Ordninger som sikrer at meldingene til enhver tid 

blir ivaretatt. Ved ferieavvikling og annet fravær, 
må kommunen sikre at det er noen som har 
 ansvaret for mottak av meldingene. 

5.7 organisering av meldings-
overvåking

Meldingsovervåkingen kan gjøres på ulike nivå i kom-
munen. I små kommuner vil det ofte være en person 
som har fått dette ansvaret av databehandleransvarlig, 
mens i større kommuner kan slik overvåking deles mel-
lom teknisk, administrativt eller helsefaglig personell. 
Da vil ofte transportkvitteringer overvåkes av teknisk 
personell og applikasjonskvitteringer overvåkes i det 
helsefaglige fagmiljøet. Årsaken til dette er at over-
våking av applikasjonskvittering bør skje så nært opp-
rinnelsesstedet for meldingen som mulig. For eksempel 
skyldes negativ applikasjonskvittering ofte en bruker-
feil fra avsender. 

I forbindelse med at kommunen etablerer et teknisk 
system for overvåking av meldingstrafikken må det ut-
arbeides rutiner som sikrer at blant annet følgende 
forhold er avklart
•	 Hvem har ansvar for å overvåke meldingstrafikken 

i det tekniske systemet
•	 Hvor ofte skal meldingstrafikken sjekkes
•	 Hvordan feilsøke
•	 Hvem i kommunen som skal varsles ved feil
• Hvordan håndtere meldinger som feiler

Les mer om kvitteringsmeldinger og teknisk system for over
våking av disse, se kapittel 4.7.

5.7.1 Avviksmelding

Elektroniske meldinger virksomheten mottar som er 
feilsendt, har mangelfulle opplysninger eller annet 
avvik om en pasient, kan besvares med en avviks-
melding (38). Avviksmeldingen er knyttet til den 
 elektroniske meldingen fra avsender. Avviket blir på 
denne måten dokumentert i pasientjournalen. 

Avviksmelding skal ikke benyttes i forbindelse med 
 tekniske feil.

Les mer om avviksmelding i Retningslinjer for bruk av 
pleie og omsorgsmeldinger (37) på KITH sin hjemme
side, www.kith.no

5.8 opplæring av medarbeidere

For å sikre kvalitet og færrest mulig feil i meldings-
utvekslingen, må kommunen sørge for at ansatte har 
tilstrekkelig kunnskap til å håndtere elektroniske 
 meldinger. Dette betyr at man må ha et opplegg for 
opplæring.

Følgende momenter bør inngå i opplæringen
•	 Informasjonssikkerhet
•	 Taushetsplikt
•	 Meldingsutveksling

•	 Innføring i meldingsmodulen
•	 De ulike meldingstypene og bruken av dem
•	 Rutiner og retningslinjer for å sende, motta 

og behandle meldinger
•	 Rutiner og retningslinjer for meldingsopp-

følgning herunder avvikshåndtering

Det finnes videre ulike metoder for opplæring. Som 
 eksempler nevnes e-Læringskurs, klasseromskurs, en-
til-en opplæring. Opplæringen må alltid tilpasses mål-
gruppen og de interne forholdene i kommunen. 

Kompetansebygging må være en kontinuerlig prosess i 
kommunen. Gjentagende kurs, korte bruksanvisninger, 
informasjon i ulike fora og andre lignende tiltak som 
bidrar til å sikre oppdatert kunnskap rundt håndtering 
av elektronisk meldingsutveksling bør derfor være del 
av opplæringstiltakene. 

Faktaark 9 Opplæring av medarbeidere og ledere (41) til 
Normen beskriver opplæring av ledere og med arbeidere 
i forhold til informasjonssikkerhet. Mye av det som står 
her kan likevel være nyttig å lese når man planlegger 
opplæringen i elektronisk meldings utveksling.

http://www.kith.no/upload/4508/KITH_R06-08-2011-v2_0-Retningslinjer-PLO-meldinger.pdf
http://www.kith.no/upload/4508/KITH_R06-08-2011-v2_0-Retningslinjer-PLO-meldinger.pdf
http://www.kith.no
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5.9 brukerstøtte for meldings-
utveksling 

Et etablert brukerstøtteapparat er en forutsetning for 
forsvarlig drift av et virksomhetskritisk IKT-system. 
Elektronisk meldingsutveksling er virksomhetskritisk 
for samhandling og pasientbehandling. Den enkelte 
kommune må selv sørge for brukerstøtte, enten internt 
i kommunen eller fra en ekstern aktør. Det må sikres at 
brukerne av systemene vet hvor de kan henvende seg 
og at ansvar for oppfølging er klargjort. Videre må kom-
munen utarbeide rutiner og retningslinjer og definere 
ansvar for håndtering av hendelser som krever invol-
vering av flere virksomheter. 

5.10 test av meldingsutvekslingen 

Når kommunen har de nevnte tekniske løsninger på 
plass, er det klart for test av meldingsutvekslingen. 
Testingen kan for eksempel foregå ved at det opprettes 
testbrukere i produksjonsbasen, men fortrinnsvis skal 
det opprettes en egen testbase. Testingen skal av-
dekke eventuelle feil i det tekniske oppsettet, feil i 
selve meldingen, eller feil i kommunikasjonen. 

Det er viktig at kommunen får testet både sending og 
mottak av testmeldingene og av alle meldingstypene. 
Kommunen må også sørge for å teste meldinger mot 
hvert av fagsystemene det er aktuelt for kommunen å 
kommunisere med. Videre at applikasjonskvitteringer 
sendes og mottas, og at eventuelle negative 
applikasjons kvitteringer følges opp. 

Les mer om test av meldinger i Sjekkliste for testing av 
elektroniske meldinger mellom virksomheter (42) på 
Helsedirektoratet sine hjemmesider, www.helse
direktoratet.no eller i Faktaark 43 Bruk av testdata 
i  systemer som inneholder helse og personopplysnin
ger (43) på Normen sine hjemmesider, www.normen.no  

5.11 pilotering av meldingsutvekslingen 

Med pilotering menes i denne sammenheng at kom-
munen tar meldingene i bruk i et begrenset omfang, 
eksempelvis mellom en avdeling i kommunen og ett 
legekontor, men i motsetning til testfasen, utveksles 
her reelle pasientopplysninger. Rutinene for meldings-
håndtering må blant annet omfatte akseptabel respons-
tid og avvikshåndtering.

Pilotperioden skal brukes til å se hvordan meldings-
flyten går, om rutinene fungerer og om avvik blir hånd-
tert tilfredsstillende. I pilotperioden er det viktig at 
meldingsutvekslingen blir fulgt nøye opp, slik at sendte 
helseopplysninger eller forespørsler blir lest og 
 behandlet riktig. Elektronisk meldingsutveksling 
 erstatter telefon- eller papirbasert utveksling av infor-
masjon. Det er vanlig å opprettholde denne type ut-
veksling av informasjon parallelt mens piloteringen 
pågår. 

5.12 Evaluering av pilotperioden

Det bør gjennomføres en evaluering ved utløpet av 
pilot perioden. Evalueringen bør gjennomføres både 
 internt i kommunen og sammen med kommunikasjons-
partene. Hensikten bør være å få frem det som funge-
rer bra slik at dette kan videreføres, samt eventuelle 
feil og mangler slik at disse kan rettes før utbredelse.

I evalueringen bør man ha en gjennomgang av regis-
trerte avvik og hvordan disse har blitt håndtert. Man 
bør også ha en oversikt over meldingsvolumet, for å 
sjekke at dette utvikler seg tilfredsstillende. Andre 
punkter som bør tas med i evalueringen er for eksempel 
responstid, hvorvidt parallelle rutiner fortsatt eksiste-
rer og hvordan disse kan avvikles og intern meldingsflyt 
i virksomheten.

http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00302/Sjekkliste_for_test_302529a.pdf
http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00302/Sjekkliste_for_test_302529a.pdf
http://www.helsedirektoratet.no
http://www.helsedirektoratet.no
http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00133/Faktaark_43_-_Bruk__133799a.pdf
http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00133/Faktaark_43_-_Bruk__133799a.pdf
http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00133/Faktaark_43_-_Bruk__133799a.pdf
http://www.normen.no
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Vedlegg

Vedlegg 1 meldingsportefølje meldingsløftet i kommunene

Pleie- og omsorgstjenesten  
– Helseforetak

ELIN-k fase 2-meldinger

Meldinger som sendes fra  
pleie- og omsorgstjenesten:
•	 Innleggelsesrapport
•	 Avviksmelding
•	 Forespørsel:

• Helseopplysninger
•	 Legemiddelopplysninger
•	 Status/plan for ut-

skrivning
•	 Annen henvendelse
•	 Svar på forespørsel

Meldinger som sendes 
fra  sykehus:
•	 Pasientlogistikk:

•	 Melding om innlagt 
 pasient

•	 Melding om utskrivnings-
klar pasient

• Avmelding utskrivnings-
klar pasient

• Melding om utskrevet 
 pasient

•	 Helseopplysninger	ved	
 søknad

•	 Utskrivningsrapport
•	 Avviksmelding
•	 Forespørsel:

• Helseopplysninger
• Legemiddelopplysninger
• Status/plan for 

 utskrivning
• Annen henvendelse

•	 	Svar	på	forespørsel

Pleie- og omsorgstjenesten  
– Helseforetak

Helsestasjon – Helseforetak

Basismeldinger

Epikrise
Henvisning

Medisinsk biokjemi
• Rekvisisjon medisinsk 

 biokjemi
• Svar medisinsk biokjemi 

Mikrobiologi
• Rekvisisjon mikrobiologi
• Svar mikrobiologi

Patologi
•	 Rekvisisjon	patologi
•	 Svar	patologi

Immunologi
•	 Rekvisisjon	immunologi
• Svar immunologi

Radiologi
• Rekvisisjon radiologi
•	 Svar	radiologi

Pleie- og omsorgstjenesten  
– Legekontor

ELIN-k fase 1-meldinger

Orientering om tjenestetilbud 
fra kommunen
•	 Forespørsel	om	hvilke	

 tjenester pasienten mottar
•	 Orientering	om	tjenestetilbud	

fra kommunen

Helseopplysninger til lege 
• Forespørsel, vurdering eller 

orientering fra PLO til lege

Medisinske opplysninger 
•	 Forespørsel	om	utlevering	

av helseopplysninger fra 
saksbehandler

•	 Medisinske	opplysninger

Overføring av legemiddel-
opplysninger
•	 Forespørsel	om	oppdaterte	

legemiddel opplysninger
•	 Legemiddelopplysninger

Fornying av resept
•	 Forespørsel	om	fornying	

av resept
• Svar på forespørsel om 

 fornying av resept

Forespørsel om time og svar 
på time
•	 Forespørsel	om	time
• Svar på forespørsel om time

Forespørsel, svar på forespørsel 
og avvik

Orientering om dødsfall
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Vedlegg 2 Eksempel på skjema for avviksrapportering

Skjemaet er hentet fra Faktaark 8 i Normen6.

Felt Innhold Kommentarer

Avvik registrert av: Hvem som registrerer avviket  
– inkl. kontaktinformasjon

Tidspunkt: Når avviket inntraff

Hendelse: Beskrivelse av avviket

Strakstiltak: Evnt. strakstiltak som er innført

I tillegg bør den som mottar avviksrapporten fylle ut informasjon om:

Felt Innhold Kommentarer

Korrigerende tiltak: Hvilke korrigerende tiltak som er 
 besluttet innført

Evaluering av tiltak: Hvem som er ansvarlig for å evaluere 
tiltakene, og når.

Varsling: Interne og eksterne (for eksempel 
lege kontor) som er varslet om avviket. 
Hvis avviket innebærer uautorisert 
 utlevering av helse- og person-
opplysninger skal Datatilsynet  varsles.

Ansvar for å lukke avviket: Navn på den som skal påse at avviket 
lukkes.

Tilbakerapportering til melder 
av avviket:

Ekstern melder skal også ha tilbake-
rapportering.

6  http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00011/Faktaark_8_-_Avviksb_11352a.pdf

http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00011/Faktaark_8_-_Avviksb_11352a.pdf
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