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Sammendrag 
Samarbeidsprosjektet som denne rapporten har sit utgangspunkt i skal bidra �l å s�mulere �l reflek-
sjon og diskusjon rundt drivere og trender for utvikling av helse- og omsorg generelt, og e-helse spe-
sielt. Overordnet mål for prosjektet er å styrke sektorens forståelse av IKT som helse- og omsorgspoli-
tisk virkemiddel og bidra til å øke oversettelseskompetanse mellom teknologi, fag og politikk. Målet 
skal nås gjennom å s�mulere �l refleksjon og diskusjon rundt drivere og trender for utviklingen av 
helse og omsorg generelt, og e-helse spesielt. Det skal også produseres analyser og faktaark som kan 
benytes i arbeidet med utredninger og analyser i Direktorat for e-helse og sektoren for øvrig. I rapp-
orten fokuseres det på at Nasjonalt senter for e-helseforskning sammen med Direktoratet for e-helse 
og andre aktører i det nasjonale e-helsefeltet skal jobbe for å finne frem �l de kvalita�vt beste og 
sam�dig mest effek�ve e-helseløsningene for hele helsesektoren. I rapportens innledende del pekes 
det blant annet på helsemyndighetenes felles målse�ng for kommende år om å etablere en helsetje-
neste der pasienten står i sentrum. Rapporten beskriver videre at forutsetningen for en effek�v og 
god justering av helse- og omsorgstjenestene fordrer en felles forståelse av målbildet. Det kvalita�ve 
innholdet i rapporten er todelt:  

1: Presentasjon og analyse av trender og drivere i det nasjonale e-helsefeltet knytet �l prosjektbe-
skrivelsen; demografiske, poli�ske, kulturelle teknologiske samt klinisk-helsefaglige trender som antas 
å påvirke forståelse, utøvelse og organisering av frem�dens helse og omsorg. Analysen tar utgangs-
punkt i det empiriske datamaterialet innhentet gjennom kvalita�ve intervju i �llegg �l dialogmøte 
mellom informanter og helsepoli�kere.  

2: Leveranse av faktaark basert på nyere publisert forskning innenfor e-helsefeltet der det har ståt 
sentralt å fokusere på å formidling av ny kunnskap om utvikling av nye e-helseløsninger, m-helse, 
egenmestring, brukermedvirkning, bruk av apper og smartklokker, nye trender på sosiale media, nye 
innovasjoner, sikkerhets- og risikovurderinger med mere. I faktaarkproduksjonen har det vært en for-
utsetning å knyte leveransen opp mot prosjektets overordnede mål.  
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1 Innledning  
Helsemyndighetene i Norge har pekt ut en felles målse�ng for helsesektoren i årene som kommer: 
etablering av en helsetjeneste der pasienten er i sentrum. Behovet for helsehjelp og omsorgstjenester 
vil øke betraktelig de kommende årene, og det vil i frem�den være umulig for Norge å ta vare på dob-
belt så mange eldre og flere syke på samme måte som i dag. Helse- og omsorgstjenesten må derfor 
innretes på en mer effek�v og bærekra�ig måte, og er avhengig av e-helsefeltet for å få dete �l. 

Helsesektoren skal investere betydelige summer i IKT for å utvikle denne pasientsentrerte helsetjenes-
ten. For å sikre at disse midlene brukes samfunnsny�g og effek�vt trengs kunnskap som kan under-
støte poli�kk og strategisk arbeid på e-helseområdet. Nasjonalt senter for e-helseforskning skal jobbe 
sammen med Direktoratet for e-helse og andre aktører for å finne frem �l de kvalita�vt beste og sam-
�dig mest effek�ve e-helseløsningene for sektoren. 

Prosjektet skal bidra �l å s�mulere �l refleksjon og diskusjon rundt drivere og trender for utvikling av 
helse- og omsorg generelt, og e-helse spesielt. Både hva angår trendanalyse og produksjon av faktaark 
står det sentralt å iden�fisere og analysere ulike demografiske, poli�ske, kulturelle teknologiske, og 
klinisk-helsefaglige trender og drivere som antas å påvirke forståelse, utøvelse og organisering av frem-
�dens helse og omsorg. Et vik�g prinsipp i trendanalysen har her vært å fange opp og inkludere syns-
punkter og meninger fra et bredt spekter aktører. For å kunne svare ut denne delen av prosjektbeskri-
velsen har det vært en forutsetning å rekrutere informanter og deltagere fra et variert fag- og interes-
sefelt.  

I delen av prosjektet som omfater produksjon av faktaark har det ståt sentralt å utvikle faktaark basert 
på nyere publisert forskning innenfor e-helsefeltet, der det blant annet fokuseres på utvikling av nye e-
helseløsninger �lpasset ny teknologi, m-helse, brukermedvirkning, egenmestring ved hjelp av apper og 
smartklokker, nye trender på sosiale media, bruk av sosiale media på nye måter, næringsutvikling og 
nye innovasjoner, sikkerhets- og risikovurderinger samt et kompara�vt fokus retet mot det internasjo-
nale e-helsefeltet.   

Frem�dens helse- og omsorgstjeneste, der e-helse står helt sentralt, er en tjeneste som vil ha betyd-
ning for de fleste. Mange brukere vil også kunne erfare økt innflytelse på utviklingen av norsk helse- og 
omsorgstjeneste i frem�den. Sentrale styringsdokumenter fremmer brukermedvirkning som et inn-
satsområde det skal retes yterligere fokus mot, også innenfor e-helsefeltet.  

Utviklingen av både helsetjenester og teknologi er i en kon�nuerlig, rivende utvikling, og vi er avhengig 
av en kollek�v innsats der alle drar i samme retning for å sikre en god og effek�v ressursutnytelse. VI 
vet sam�dig at det eksisterer mange ulike oppfatninger og meninger om e-helsefeltet, som regel farget 
av faglig bakgrunn eller personlig ståsted. Økt oversettelseskompetanse blir derfor vik�g for å sørge for 
en effek�v utvikling av våre felles tjenester. 

I �llegg �l en kon�nuerlig produksjon av faktaark har prosjektgruppen samlet og gjennomført interv-
juer med representanter fra poli�kk, pasient- og interesseorganisasjoner, næringsliv, helsetjeneste, 
forskning og forvaltning. Målet med intervjuene har vært å fange det som innenfor de ulike fagfeltene 
oppfates og oppleves som trender og drivkre�er både i dagens og i morgendagens helsetjeneste. In-
formasjonen fra intervjuene har i eter�d dannet grunnlaget for et bredt dialogmøte mellom informan-
ter i intervjuundersøkelsen og komitémedlemmer i Stor�ngets helse- og omsorgskomité, der diskusjo-
ner rundt aktuelle temaer hentet fra intervjuene var formålet. Denne rapporten utgjør en oppsumme-
ring og en faglig analyse av den innsamlede empirien fra både intervjuer og dialogmøte i �llegg �l at 
den redegjør for faktaarkproduksjonen. 
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1.1 Kort om prosjektet 
Nasjonalt senter for e-helseforskning skal i samarbeid med Direktoratet for e-helse iden�fisere og ana-
lysere ulike trender og drivere i e-helsefeltet. Målet er å beskrive faktorer og variabler som påvirker 
forståelse, utøvelse og organisering av frem�dens helse- og omsorgstjeneste, med et spesielt fokus på 
e-helse. I denne rapporten beskrives funn og analyser fra prosjektet. 

1.1.1 Overordnet mål  
Prosjektets overordnede mål er å styrke sektorens forståelse av IKT som helse- og omsorgspolitisk vir-
kemiddel og bidra til å øke oversettelseskompetanse mellom teknologi, fag og politikk. Spesielt har pro-
sjektet fokusert på å: 

• S�mulere �l refleksjon og diskusjon rundt drivere og trender for utviklingen av helse og omsorg 
generelt, og e-helse spesielt. 

• Produsere analyser og faktaark som kan benytes i arbeidet med utredninger og analyser i Di-
rektorat for e-helse og sektor for øvrig. Foiler kan utvikles fra faktaarkene og benytes i presen-
tasjoner på konferanser, seminarer og møter for å øke bevissthet og kunnskap om potensialet 
i e-helse som helse- og omsorgspoli�sk virkemiddel.  

• Bidra �l oversikt, prioritering og for/eterarbeid på relevante arenaer internasjonalt (konferan-
ser, seminarer og møter) i samarbeid med Direktorat for e-helse.  

1.1.2 Kort om rapporten 
I rapporten diskuteres og beskrives på hvilen måte trender og drivkre�er påvirker forståelse, utøvelse 
og organisering av helsetjenesten og e-helse fra et bredt utvalg aktører. I rapporten redegjøres det også 
for prosessen med delen av prosjektet som omhandler utvikling av faktaark. I kapittel 1 beskrives bak-
grunnen for prosjektet i �llegg �l at det redegjøres for prosjektets overordnede mål samt organisering 
og fremdri�. I kapittel 2 presenteres prosjektets bakgrunn samt en redegjørelse for begrep, roller og 
interessenter relevant for prosjektet. Kapittel 3 er en metodegjennomgang av trendanalysen og fakta-
arkproduskonen. I kapittel 4 redegjøres det for staus for trender knytet �l områder skissert i prosjekt-
beskrivelsen; demografiske, poli�ske, kulturelle teknologiske samt klinisk-helsefaglige. I kapittel 5 pre-
senteres empiriske funn fra den kvalita�ve intervjuundersøkelsen knytet �l hvordan trendene og driv-
kre�ene antas å påvirke vår forståelse, utøvelse og organisering av frem�dens helse og omsorg og 
ehelse spesielt. Analysen tar utgangspunkt i informantenes utsagn, samt resultater fra dialogmøtet 
med aktører fra de ulike sektorene. Kapittel 6 oppsummerer og avsluter rapporten.  

1.1.3 Prosjektets organisering og fremdri� 
Prosjektet har vært organisert gjennom to prosjektgrupper med felles prosjektleder. Formålet med slik 
organisering har vært å sikre faglig forankring, fokus og fremdri� innenfor to hovedområder; trenda-
nalyse og utvikling av faktaark. Følgende prosjektgrupper ble etablert: 

Team A Trendanalyse: Har hat ansvaret intervjuundersøkelsen og analyseprosessen. 

Team B Faktaark: Faglige bidragsytere og ansvarlige for kon�nuitet i faktaarkproduksjonen.   

Både trendanalyser og utvikling av faktaark skal bidra �l å s�mulere �l refleksjon og diskusjon rundt 
drivere og trender for utvikling av helse- og omsorg generelt, og e-helse spesielt. 

Prosjektgruppene har hat jevnlige prosjektmøter gjennom hele prosjektperioden. De første prosjekt-
samlingene var for både Team A og B løst strukturert, med hovedfokus på diskusjon og etablering av 
felles forståelse for problems�lling og innhold i faktaarkproduksjonen. Teamene har gjennom hele pro-
sjektperioden avviklet både felles møter og rene teammøter. 

For Team A Trendanalyse har teammøtene i stor grad vært organisert som workshops med fokus på 
henholdsvis å iden�fisere og rekrutere informanter �l intervjuene, organisering og planlegging av in-
tervjuer og møter, og analysearbeid. En representant fra Direktoratet for e-helse har vært med på noen 
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av prosjektmøtene, og en ekstern konsulent ble leid inn i arbeidet med intervjumal og gjennomføring 
av dialogmøtet.  

Team B Faktaark gjennomførte jevnlige møter med prosjektleder ved Direktoratet for e-helse. Dete 
for å sikre at forslag �l innholdsproduksjon fra prosjektgruppa harmonerte med direktoratets ønsker 
og behov. I god dialog med direktoratet ble det i en �dlig fase beslutet at leveransen fra NSE sin side 
for 2016 skulle fokusere på produksjon av faktaark innenfor de tema�ske områdene som NSE dekker. I 
samråd med direktoratets prosjektleder ble det videre beslutet at NSE ikke skulle utvikle foiler som 
kan benytes ved presentasjoner på konferanser, seminarer og møter (jfr. kulepunkt 3 i overordnet mål), 
dete fordi innholdet i faktaarkene med enkle grep kan overføres og �lpasses foiler og powerpontpre-
sentasjoner �lpasset den enkeltes behov. Direktoratet for e-helse og NSE beslutet at man i stedet for 
å produsere foiler heller skulle utvikle faktaark på engelsk i �llegg �l på norsk. Det var det enighet i 
prosjektgruppa om at spredning av ny kunnskap �l internasjonale e-helsemiljø er vik�g for å sikre in-
formasjon om hvor e-helsefeltet i Norge står i forhold �l internasjonale e-helsetrender. Beslutningen 
om at det var en korrekt avgjørelse å produsere faktaark på engelsk ble forsterket da representanter 
fra WHO underveis i prosjektperioden eterlyste informasjon om ny kunnskap som NSE formidler i fak-
taarkene.  

Hva angår delmål i prosjektet om å bidra �l oversikt, prioritering og for/eterarbeid på relevante are-
naer internasjonalt (konferanser, seminarer og møter) er prosjektet løst i god dialog med Direktorat 
for e-helse ved å publisere oppdatert informasjon om relevante seminarer og konferanser innenfor e-
helse på følgende netsted: htps://ehealthresearch.no/arrangementer. 

1.2 Oppsummering 
Kapitel 1 innleder kort om status og det generelle bildet i e-helsefeltet. Det pekes blant annet på hel-
semyndighetenes felles målse�ng for helsesektoren i årene som kommer om å etablere en helsetje-
neste med pasienten i sentrum. Videre beskrives overordnet mål samt organisering og fremdri� av 
prosjektet. 
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2 Bakgrunn 
Forutsetningen for en effek�v og kvalitetsmessig god endring av helse- og omsorgstjenestene er en 
felles forståelse av målbildet. Tjenesten er preget av et sammensat og komplisert aktør- og interesse-
bilde, og det blir derfor desto vik�gere at man arbeider mot et felles mål. Flere ini�a�ver og strategier 
er utviklet, både på lokalt og nasjonalt nivå, men det er i denne sammenhengen Stortingsmelding nr. 9 
(2012-2013), «Én innbygger – én journal», som legger mange av de overordnede føringene for videre 
tjenesteutvikling. 

Stor�ngsmeldingen seter følgende tre overordnede mål for IKT-utviklingen i helse- og omsorgssekto-
ren:  

1) Helsepersonell skal ha enkel og sikker �lgang �l pasient- og brukeropplysninger,  

2) innbyggere skal ha �lgang på enkle og sikre digitale tjenester og  

3) data skal være �lgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og forskning.  

Målet i dete prosjektet er i denne sammenhengen å kartlegge og utrede hvordan disse målene kan 
realiseres der det overordnede målet er å bidra �l å skape en felles forståelse, og styrke oversetelses-
kompetansen mellom ulike aktører. Dete forutseter tet samarbeid og inkludering av hele sektoren; 
spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten, utøvende helsepersonell, nasjonale helsemyndig-
heter pasient- og brukerorganisasjoner i �llegg �l næringsliv. 

Realiseringen av «Én innbygger –en journal» er omfatende og vil gå over mange år, med et �dsper-
spek�v frem �l om lag 2040. I denne perioden vil helse- og omsorgssektoren gjennomgå mange end-
ringer innen helsefaglig utvikling, mål, styring, organisering og aktørbilde. Teknologien vil �lsvarende 
gjennomgå store endringer. Nye innovasjoner og løsninger vil gi nye muligheter. Det faktum at det i dag 
satses store ressurser på endring og kvalitetsforbedring i tjenesten, inkludert et overveiende fokus på 
IKT, innebærer at å etablere en felles forståelse i hele sektoren blir vik�g. Stor�ngsmeldingen sier blant 
annet: 

Mangfoldet av aktører er nevnt innledningsvis som en av hovedutfordringene for innføring av IKT 
i helse- og omsorgssektoren. Sektoren har ikke hatt gode virkemidler for prioritering på tvers av 
alle aktørene. Felles målbilder og koordinerte handlingsplaner skal bidra til en mer sammenheng-
ende IKT-utvikling i sektoren (…). Målene skal være tydelige og kjent for aktørene (St.meld. 9 
2012–2013: 47). 

Målet er å bidra til å sikre en helhetlig og forutsigbar IKT-utvikling i helse- og omsorgssektoren. Med 
mange selvstendige aktører er det nødvendig å klargjøre nasjonalt ansvar for IKT-utviklingen. Det er 
nødvendig med en tydelig rolle- og oppgavedeling mellom aktørene. Herunder ligger også en strategi 
om sterkere nasjonal styring. 

2.1 Begrepsavklaringer 
I det følgende redegjøres kort for begrepene som benytes i rapporten: 

Trender er et ord de fleste av oss bruker o�e. Sam�dig er det et begrep som blir forståt og brukt på 
forskjellige måter og med forskjellig opplevelse avhengig av personens ståsted. I denne rapporten bru-
kes begrepet trend som en samlebetegnelse for tendenser i utviklingen og hovedretningen for e-hel-
sefeltet. Vi har særlig vært opptat av å avdekke og iden�fisere trender som antas å vokse og påvirke 
feltet sterkere i �den framover. 

Drivkre�er brukes o�e for å beskrive en bestemt mo�vasjon for å gjøre noe. Drivkre�er knytet opp �l 
utviklingen av e-helsefeltet er svært sammensat og komplekst, og er i denne rapporten brukt for å 
fange både egeninteresser, føringer, lover og regelverk som påvirker utviklingsretningen. 
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E-helse er i dete prosjektet et sentralt begrep, og avklaringer rundt fak�sk betydning har vært en del 
av oppgaven. Med bakgrunn i informanten(e)s faglige ståsted, bakgrunn og interesse, vil det være �l 
dels stor variasjon i begrepsforståelsen. NSE har i dete prosjektet valgt å jobbe ut i fra Direktoratet for 
e-helse sin definisjon, dete fordi denne er åpen nok �l å være treffende for de fleste: 

E-helse defineres som bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) for å forbedre 
effektivitet, kvalitet og sikkerhet i helse- og omsorgssektoren. (www.ehelse.no/e-helse) 

2.2 Interessenter og roller i prosjektet 
Interessentene i oppraget er grupper eller roller som er  nevnt i prosjektbeskrivelsen eller som pro-
sjektgruppen har iden�fisert som relevante for prosjektet. Prosjektgruppen har utarbeidet sammen-
setningen av interessentene vel vitende om at aktør- og interssebildet er svært komplekst, og at vi av 
den grunn ikke vil klare å fange opp alle som berøres. Det har vært imidler�d vært lagt den et omfat-
tende arbeid for og i størst mulig grad kvalitetssikre utvalget i forhold �l oppragets problems�lling. I 
det følgende presenteres en oversikt over interessenter og roller i prosjektet: 

Næringsliv er i prosjektet benytet om kommersielle aktører med interesse i e-helsefeltet. I stor grad 
er dete snakk om �lbydere at løsninger, som programvare eller medisinsk-tekniske produkter. 

Poli�ker er i denne sammenhengen brukt for interessenter med poli�ske verv knytet �l helse- og so-
sialtjenesten. Par��lhørighet har ikke vært et tema. 

Pasient- og brukerorganisasjoner representerer i de fleste �lfeller et stor og sammensat gruppe pri-
vatpersoner som har en felles interesse gjennom en delt problems�lling. Mangfoldet av organisasjoner 
gjør at vi i prosjektet har måte velge interessenter som representerer hele spektret av organisasjoner.  

Forskning er i prosjektet gjeldende for forskningsmiljøer i e-helsefeltet. Dete er et område som gjen-
nom de siste årene har fåt mye oppmerksomhet fra forskningsmiljøene, og er iden�fisert som en vik�g 
faktor i forhold �l å gjennomføre prosjektet. Representanter for feltet er invitert og rekrutert fra flere 
ins�tusjoner for å dekke bredt. 

Helseledere er i denne sammenhengen personer med leders�lling i den offentlige helsetjenesten. Et 
kriterium i denne kategorien har vært at representanten har helsefaglig bakgrunn.  

2.3 Oppsummering 
I kap�tel 2 presenteres bakgrunn for prosjektet om at forutsetningen for en effek�v og god justering 
av helse- og omsorgstjenestene fordrer en felles forståelse av målbildet. I dete ligger blant annet et 
prosjektmål  om å utrede på hvilken måte man kan nå et overordnet mål om å skape en felles forståelse 
og styrke oversetelseskompetansen mellom ulike aktører i e-helsfeltet. Videre i kapitlet presenteres 
begreper, interessenter og roller relevant for prosjektet. 
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3 Metode 

3.1 Innledning 
I prosjektets bilag 3 «prosjekt- og fremdriftsplan 1B» ble det formulert at metodisk �lnærming i arbei-
det med å s�mulere �l refleksjon og diskusjon rundt drivere og trender for utvikling av e-helsefeltet vil 
være «å benytte kvalitative semistrukturerte intervju med strategisk utvalgte seniorforskere og analy-
tikere i e-helsefeltet i helseregionene i Norge. Snøballmetoden vil benyttes». I eterkant av prosjektets 
oppstart ble denne ordlyden drø�et med prosjektleder i Direktoratet for e-helse. I den påfølgende dia-
logen mellom NSE og direktoratet landet man på at u�ordringer i forhold �l å stimulere �l refleksjon 
ikke nødvendigvis vil skje utelukkende mellom intervjuer og informant i et intervju, men at sentrale 
empiriske funn bør lø�es �l felles diskusjon i et egnet forum i kjølvannet av intervjufasen. I �llegg ble 
prosjektgruppa i samråd med direktoratets prosjektleder enige om at informantkategoriene burde ut-
vides �l også å inkludere andre relevante aktører enn seniorforskere og analy�kere. I �llegg �l forsk-
nings- og analysefeltet ble kategoriene presentert i kapitel 2.2 (interessenter i prosjektet) også inklu-
dert.  

Med dete som utgangspunkt landet man på en felles beslutning om at en empirisk analyserapport 
basert på de kvalita�ve intervjuene ville kunne peke på relevante tema og områder rundt drivere og 
trender innenfor e-helsefeltet. Disse områdene ble vurdert som ønskelig å lø�e frem i et dialogmøte 
mellom informanter og poli�kere fra Stor�ngets helse- og omsorgskomité, der møtet skulle innledes 
med faglige innlegg om trender i e-helsefeltet. Analyserapporten i �llegg �l innlegg holdt av seniorer i 
e-helsefeltet ville dermed utgjøre en faglig ramme for dialogmøtet. Overordnet mål for møtet var en 
krea�v diskusjon om trender innenfor IKT og e-helse som skulle etablere et endelig analy�sk grunnlag 
for det videre analy�ske arbeidet i prosjektgruppa. 

Det er i denne sammenheng vik�g å poengtere at den metodiske inngangen �l prosjektet ikke er basert 
på tradisjonell anonymitet i forskningsprosjekter. Før intervjuene startet ble samtlige informanter ori-
entert om at de i kjølvannet av det kvalita�ve intervjuet de hadde deltat i også ville bli invitert �l 
dialogmøte. Dete fordret at informantene ikke kunne garanteres anonymitet, særlig etersom det var 
få informanter i hver kategori. Til tross for dete ønsket likevel samtlige informanter å delta i prosjektet. 
Flere signaliserte også posi�ve holdninger �l at temaet e-helse skulle drø�es åpent i et tverrfaglig og 
tverrpoli�sk dialogmøte, og vurderte den metodiske �lnærmingen prosjektgruppa hadde valgt som 
krea�v og spennende. 

Til tross for metodiske justeringer er prosjektets metodikk godt forankret og fundert i prosjektets over-
ordnede mål om å bidra �l å styrke sektorens forståelse av IKT som helse- og omsorgspoli�sk virkemid-
del samt å styrke oversetelseskompetansen mellom teknologi, fag og poli�kk. For å nå dete målet, og 
for å sikre god struktur og fremdri� i prosjektet, ble metodikken �lpasset prosjektets to fokusområder; 
Trendanalyse og Faktaarkproduksjon. I det følgende redegjøres for metodiske �lnærminger knytet �l 
hhv. trendanalyse og produksjon av faktaark.   

3.2 Metodisk tilnærming - trendanalyse 
Prosjektgruppens dynamiske arbeidsform i form av en kombinasjon av administra�ve prosjektmøter 
og faglige/metodiske workshops har vært avgjørende for prosjektets samlede resultater, og har bidrat 
�l metodiske veivalg og tema�ske dreininger som oppleves som konstruk�ve og rik�ge. I arbeidet har 
prosjektgruppa hat kon�nuerlig fokus på prosjektets utvikling med det formål å etablere et så godt 
empirisk fundament som mulig for trendanalysen. Prosjektgruppa (Team A) har hat jevnlige møter 
med prosjektleder i Direktoratet for e-helse med det formål å sikre direktoratets forankring samt etab-
lere en felles og omforent forståelse av prosjektets fokus og dreining.   
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Prosjektgruppa har videre hat kon�nuerlig fokus på å innhente solid forskningskompetanse underveis 
ved at sentrale ressurspersoner ved NSE jevnlig har bidrat i prosjektmøter med innspill �l tema�ske 
områder som intervjuundersøkelsen burde inkludere.  Før arbeidet med å utvikle intervjuguide tok �l 
har arbeidsformen beståt i å utveksle erfaringer, dele kunnskap, samt å diskutere og drø�e innspill �l 
temaområder som bør ligge �l grunn for analysen sammen med seniorforskere ved NSE. 

3.2.1 Utvikling av intervjuguide og gjennomføring av intervju 
Intervjuguiden (vedlegg 3) ble utviklet i tet samarbeid med både interne og eksterne aktører, og har 
vært revidert flere ganger før vi endte opp med en mal som var dekkende for hele det tema�ske bildet. 
Intervjumalens egnethet ble verifisert gjennom prøveintervju med ekstern aktør som har lang erfaring 
i e-helsefeltet.  

Samtlige intervju ble tapet og transkribert, i �llegg �l at alle informantene fikk muligheten �l å lese 
gjennom og eventuelt kommentere på innholdet (vedlegg 1). Transkripsjonene ble kategorisert og ana-
lysert, og informantsitater hentet fra intervjumaterialet ble brukt som grunnlag for diskusjoner i dia-
logmøtet. I denne rapporten siteres også en del informanter for å illustrere diskusjonen.  

3.2.2 Informantene 
Geografisk representerer informantene aktører fra nord �l sør i Norge. Informantgruppa bestod av 15 
informanter som representerer en eller flere av kategoriene nedenfor. Noen informanter hadde flere 
yrkesroller (eksempelvis forsker og næringslivsaktør), og representerte således flere empiriske katego-
rier. Informantene dete gjaldt var imidler�d underveis i intervjuet �l enhver �d tydelige på hvilken 
empirisk kategori de �l enhver �d representerte: 

• Næringsliv (2) 
• Pasient- og brukerorganisasjoner (4) 
• Helsepersonell og helseledere (3) 
• Relevante forsknings/teknologimiljøer (7) 
• Poli�kere (3) 
• Myndighetsnivået (1) 

Det poengteres at det med kun 15 informanter i utvalget ikke tas sikte på å gjøre analy�ske generalise-
ringer. Som overordnende mål skisserer er formålet her å styrke sektorens forståelse av IKT som helse- 
og omsorgspoli�sk virkemiddel i �llegg �l å bidra �l økt oversetelseskompetanse ved å peke på trender 
og debater rundt e-helsefeltet. Analy�ske funn fra dete prosjektet kan eventuelt videreutvikles i kva-
lita�vt eller kvan�ta�vt forskningsdesign. For eksempel vil det kunne være svært spennende å følge 
utviklingen av e-helsetrender i lukkede grupper på sosiale media gjennom et følgeforskningsprosjekt. 
Et av faktaarkene presenterer nyere forskning som blant annet viser at utvikling av nye e-helseinnova-
sjoner foregår i lukkede facebookgrupper.   

Alle informantene ble invitert �l å delta i dialogmøtet, i �llegg �l at hele Helse- og omsorgskomiteen 
på Stor�nget (15 komitémedlemmer) ble invitert �l å delta (vedlegg 7). Målet med møtet var å skape 
et forum for dialog, erfaringsutveksling, diskusjon og læring (vedlegg 2). Formålet gjenspeiler overord-
nede mål om å styrke oversetelseskompetansen mellom aktører og næringer i helse- og e-helsefeltet. 
Til tross for �dlig invitasjon var det u�ordrende å rekrutere poli�kere fra helse- og omsorgskomiteen 
�l møtet. I evalueringen i eterkant vurderer vi det slik at det �l tross for at få poli�kere var �lstede, 
likevel ble et svært krea�vt møte. De �lstedeværende var svært engasjert i e-helsefeltet og reiste en 
rekke problems�llinger og u�ordringer som ble drø�et både i gruppearbeid og i plenum. Det må likevel 
påpekes at det poli�ske tverrsnit ikke var representert i dialogmøtet. 
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I eterkant av møtet har prosjektgruppen jobbet systema�sk med et rela�vt stort informasjonsgrunn-
lag. Det empiriske grunnlaget som analyserapporten bygger på består av informasjon fra både inter-
vjuene og dialogmøtet. Den metodiske framgangsmåten i analysefasen er nærmere beskrevet i meto-
dekapitlet.  

Prosjektgruppen har hat god driv gjennom hele prosjektperioden, og hat en konstruk�v og løpende 
dialog med samarbeidspartnerne i prosjektet. Dete har vært avgjørende for både gjennomføring og 
leveranser, og prosjektgruppen ved Nasjonalt senter for e-helseforskning føler å ha samarbeidet godt 
med alle involverte. 

3.3 Metodisk �lnærming – produksjon av faktaark 
I produksjonen av faktaark har det ståt sentralt å produsere faktaark basert på nyere publisert forsk-
ning innenfor e-helsefeltet. Forfaterne har blant annet fokusert på å formidle kunnskap om utvikling 
av nye e-helseløsninger, m-helse, egenmestring, brukermedvirkning, bruk av apper og smartklokker, 
nye trender på sosiale media, nye innovasjoner, sikkerhets- og risikovurderinger og så videre. I fakta-
arkproduksjonen har det vært en forutsetning å knyte leveransen opp mot prosjektets overordnede 
mål.  

Produksjon av faktaark har vært forankret i prosjektets Team B. Dete teamet har beståt av sjefsforsker 
Johan Gustav Bellika og professor Eirik Årsand samt deres team bestående av ph.d.-sudenter og post 
doktorer i �llegg �l prosjektleder. Teamet har gjennomført jevnlige møter med prosjektleder ved Di-
rektoratet for e-helse med det formål å sikre at forslag �l tema for innholdsproduksjon samsvarte med 
direktoratets ønsker og behov.  

Parallelt med at teamet har hat fokus på å utvikle faktaark innenfor tema�ske områder som Bellika og 
Årsands forskningsgrupper har foreslåt, har i �llegg samtlige forskere ved NSE vært invitert �l å bidra 
med faktaark basert på egen forskning innenfor prosjektets målområde. Følgende invitasjon om å ut-
vikle faktaark har i flere omganger blit sendt �l NSE-forskere pr epost i prosjektperioden: 

Invitasjon til å utvikle faktaark, som organiseres slik:                                                                    

- 1-sides faktaark: Inn�l 400 ord pr side  
- 2-sidige/dobbeltsidige faktaark: Inn�l 800 ord. Ved å holde seg innenfor rammene av 400/800 

ord er det også plass �l inn�l to bilder/tabell. 
- Bilder/foto: Foto direkte fra kamera eller så stort format som mulig. Ikke send bilde inni et 

word-dokument, da blir det dårlig kvalitet på trykk. Samme gjelder illustrasjoner eller annen 
grafikk – send enkeltstående bilder i best mulig kvalitet. 

- Tabeller/grafer/diagrammer fra PowerPoint: Samme her, ikke send et word-dok/Excel-ark 
med tabellen/figuren, send heller PowerPoint-fila der figuren ble laget hvis mulig. 

3.3.1 Mal for faktaark  
For å kunne levere faktaark med et visuelt atrak�vt og moderne utrykk ble TANK i Tromsø 
(tromso.tank.no) engasjert for å utvikle en mal med NSEs nye loge og farger. TANK, som er et designbyrå 
spesialisert innen visuell iden�tet og redaksjonell design, utviklet alterna�ve maler for hvordan tekstlig 
innhold, bilder, grafer og figurer kunne presenteres innenfor samme visuelle utrykk (vedlegg 9). Sam-
arbeidet med TANK gav oss muligheten for variasjon og dynamikk i faktaarkene. 

3.3.2 U�ordringer i faktaarkproduksjonen 
Å produsere faktaark med strenge krav �l kvalitet både hva angår presentasjon av faglig innhold og 
språklig frems�lling både på norsk og engelsk er en krevende prosess. Innholdsproduksjonen skal �l-
fredss�lle både forskerens krav �l forskningsformidling i �llegg �l at formidlingskravene �lknytet den 
alminnelige leser også skal være �lfredss�lt. Et faktaark er formidling av forskningsbasert kunnskap i 
skjæringsfeltet mellom forskning og en populærvitenskelig frems�lling. Dete er krevende øveløse som 
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innebærer tet og konstruk�vt samarbeid mellom forskere, utviklere (webdesign) og språklige kvali-
tetssikrere. Kommunikasjonsavdelingen ved NSE har i prosjektperioden ikke hat �lstrekkelig kapasitet 
�l å kvalitetssikre det språklige innholdet i faktaarkene. Løsningen ble derfor å engasjere EasyTranslate 
(easytranslate.com) for overse�ng og korrektur, som NSE har avtale med. Leveransene fra EasyTrans-
late �lfredss�lte bare i begrenset grad forskernes krav �l formidling, dete gjaldt både de norske og de 
engelsspråklige leveransene. For å imøtekomme forskernes og prosjektleders krav �l språklig kvalitet 
ble løsningen at faktaarkene ble korrekturlest av prosjektleder eller andre med ledig kapasitet ved NSE, 
og av forskeren selv. Dete har resultert i at samtlige faktaark har gåt noen runder mellom forsker og 
prosjektleder før ferdigs�lling. Eksterne avhenigheter man har liten kontroll på har i denne produsjo-
nen vært en flaskehals. Til tross for prosessu�ordringer ser forskerne ved NSE likevel stor nyte og verdi 
av denne produksjonen.  

3.2.3 Utvikling av flere faktaark i 2017 
Gjennom produksjon av faktaark på norsk og engelsk ønsker forskerne ved NSE å bidra �l å synliggjøre 
og formidle oppdatert forskning og kunnskap utviklet ved NSE, både i det nasjonale og det internasjo-
nale e-helsefeltet. Det foreligger pr i dag forslag �l en ny serie med faktaark som med enkle grep kan 
setes i produksjon (vedlegg 8). I siste fase av produksjonen har det i Team B vært reist forslag om å 
invitere andre nasjonale e-helsemiljø �l å produsere �lsvarende faktaark innenfor deres mest sentrale 
forskningsområder. Det er i �llegg fremmet forslag om at innholdet i både eksisterende og nye lever-
anser av faktaark kan gjøres digitalt samt formidles på sosiale media som Facebook og Twiter. I even-
tuelt oppfølgende prosjekt ser NSE for seg å ha en koordinerende funksjon i dete arbeidet. Mye ligger 
�l rete for en god kommunikasjon med øvrige nasjonale e-helsemiljø etersom NSE gjennom et om-
fatende kartleggingsarbeid i «forsknings- og kunnskapsmiljøer på e-helse» (1 C) har lagt grunnlaget for 
etablering og videre utvikling av et solid kontaktnet.   

3.3 Oppsummering 
Kapitel 3 beskriver prosjektets metodikk. I kapitel 3.1 ble metode inkludert metodiske justeringer og 
forankring presentert i �llegg �l en metodisk prosjek�nndeling i to fokusområder; Trendanalyse og 
Faktaarkproduksjon. I 3.2 ble projsketgruppenes arbeidsform presentert i �llegg �l en gjennomgang av 
utvikling av intervjuguide, metodikk rundt gjennmføring av intevju og en genrell informantpresenta-
sjon. I kapitel 3.3 ble metodisk �lnærming �l utvikling av faktaark beskrevet i �llegg �l at u�ordringer 
rundt denne produsjonen beskrives. I kapitel 3.2.3 reises forslag om fortsat produsjon av faktaark i 
2017. 
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4 Trender og drivere i e-helsefeltet 
I denne delen presenteres trender og drivere knytet �l følgende områder skissert i prosjektbeskrivel-
sen: demografiske, poli�ske, kulturelle teknologiske samt klinisk-helsefaglige trender og drivere som 
antas å påvirke forståelse, utøvelse og organisering av frem�dens helse og omsorg. 

4.1 Demografiske trender og drivere 

Den demografiske og epidemiologiske utviklingen i Norge er i stor endring. Dete er situasjonen også i 
mange ande vesteuropeiske land. Folk lever lengre enn før, og gjennomsnitlig levelder øker. Effek�ve 
medisiner og god helsehjelp bidrar også �l at flere lever lengre med kroniske og sammensate sykdoms-
�lstander. Kols, diabetes, demens, kre� og psykiske lidelser er eksempler på sykdommer som er i sterk 
vekst. Økt migrasjon globalt er også en del av det demografiske bildet. Dete innebærer blant annet at 
det norske helsevesenet også må forholde seg �l nye sykdomsbilder, kulturell håndtering av sykdom, 
økte krav �l kommunikason og mer effek�ve og pålitelige systemer for kommunikasjonshåndtering og 
formidling, gjerne på flere språk og via tolketjenester. I �llegg �l dete viser den demografiske utvik-
lingen store forskyvninger fra yrkesak�ve �l ikke-yrkesak�ve/behandlings- og pleietrengende, og derav 
økte behov for nye og effekrive tjenester. Mange er i dag bekymret for at demografisk utvikling og 
endring i sykdomsbilder innebærer u�ordringer som på sikt vil kunne true samfunnets økonomiske 
bæreevne (st.meld. 47). Det er i sektoren i stor grad enighet om at slike u�ordringer må møtes med 
dyptgripende og langsik�ge �ltak. I sentrale styringsdokumenter tydeliggjøres det at det både må s�l-
les økte krav �l organisering, sam�dig som at en mer effek�v dri� av helse- og omsorgssektoren i Norge 
er påkrevet for å sikre en bærekra�ig leveranse av helse- og omsorgstjenester �l befolkningen. Det 
poli�ske miljøet må i �llegg være beredt �l nye og mer krevende prioriteringsbeslutninger i frem�den. 

4.2 Poli�ske trender og drivere  
Til tross for at e-helsefeltet er i rivende utvikling har Norge lang erfaring med digitale løsninger i sekt-
oren, og det poli�ske ambisjonsnivå på e-helseområdet er høyt. Det er bred poli�ske enighet om at 
satsing på e-helse er avgjørende for å sikre et frem�dig helse�lbud �l befolkningen. I dete ligger stor 
grad av poli�sk vilje �l prioriteringsbeslutninger samt et ønske fra poli�sk nivå om å utrede nye styrings- 
og dri�smodeller for den norske e-helsesatsingen. Under Stoltenberg II-regjeringen kom stor�ngsmel-
dingene «Samhandlingsreformen – rett behandling – på rett sted – til rett tid» (Meld. St. 47 2008 – 
2009) og Én innbygger – én journal (Meld. St. 9 2012 – 13). Regjeringen Solberg tok dete arbeidet 
videre, og har bidrat �l å konkre�sere målene om at både pasienter og helsepersonell skal ha enkel og 
sikker �lgang �l nødvendige helseopplysninger og digitale tjenester. Det er i �llegg nedfelt et poli�sk 
mål om at data skal være �lgjengelig for kvalitetsforbedring, styring, helseovervåkning og forskning. I 
Stor�ngsmeldingen «Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet» (Meld. St. 26 2014 – 2015) 
beskrives IKT og som et vik�g virkemiddel for å oppnå økt samhandling, kvalitet og effek�vitet i helse- 
og omsorgstjenesten. Også i nasjonal helse- og sykehusplan 2016 – 2019 (Meld. St. 11 2015-16) er IKT 
beskrevet som et helt sentralt verktøy, og omtales som «en av kjernefunksjonene i sykehus, og påvirker 
måten helsetjenester organiseres og leveres på» (poli�sk pla�orm for e-helse 2017-2020). 

I samtlige stor�ngsmeldinger pekes det på en rekke digitaliserings�ltak som er nødvendige å iverksete 
for å forbedre samhandling og øke kvaliteten på helsetjenesten. Dete innebærer at anvendelse av tek-
nologi og samhandlingsløsninger må baseres på hvordan diagnos�kk, pasientbehandling og kommuni-
kasjon kan understøtes best mulig. I utviklingen av IKT-poli�kken er det en målset�ng at elektronisk 
kommunikasjon skal være den normale måten å kommunisere på. Dete gjelder både;  
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• I forholdet mellom tjenesteyter/behandler og pasient/brukere, og innebærer bl.a. elektronisk 
�mebes�lling, helseinformasjon/ -opplæring, online-konsultasjoner/ telemedisin og �lgang �l 
egen journal.  

• I forholdet mellom de ulike tjenesteytere/ behandlere. All dokumentasjon og informasjonsut-
veksling skal foregå elektronisk (St.meld.47 2008-2009). 

Det pol�ske styringsnivået er videre tydelig på at frem�dig utvikling og implementering av e-helse og 
velferdsteknologi må kombineres med organisasjonsutviling i �llegg �l endringer av ru�ner og nye må-
ter å arbeide på. Dete for å sikre måloppnåelse om effek�visering og kvalitetsforbedring av helsetje-
nesten. Det er det bred poli�sk vilje �l å rete fokus og innsats mot e-helsefeltet i frem�dens helse. 

4.3 Kulturelle-teknologiske trender og drivere  

4.3.1 E-helse som virkemiddel for kommunikasjon 
I denne sammenhengen vil kommunikasjon ha en todelt betydning: 

• Kommunikasjon mellom pasient – helsetjeneste 
• Kommunikasjon mellom systemer 

Regjeringen har �dligere pekt på vik�gheten med å �lgjengeliggjøre en IKT-strategi som både legger �l 
rete for elektronisk kommunikasjon mellom tjeneste og pasienter, men som også kan legge �l rete 
for kommunikasjon og samarbeid mellom alle deler av tjenesten (St.meld.47 2008-2009).  
 
Teknologirådets undersøkelse fra 2010, «Pasienten på net», viser at pasient og brukere ønsker dialog-
baserte tjenester på net for å kommunisere med behandler. Slik elektronisk dialog vil kunne spare 
brukeren for reise�d, jobbfravær og kostnader, og gi økt fleksibilitet med hensyn �l avtaler hos behand-
ler (St.meld. 9 2012-2013). På den andre siden understrekes også betydningen av godt integrerte og 
samhandlende systemer i helsetjenesten. I St.meld. «Én innbygger – én journal» påpekes det at mange 
aktører har innført og tat i bruk teknologi som ivaretar egen oppgaveløsning, men det er tat lite hen-
syn �l samhandling og oppgavefordeling mellom aktørene. Hver aktør produserer og lagrer informasjon 
lokalt i egne systemer, i «siloer». For helsepersonell oppleves det som svært krevende å få en helhetlig 
oversikt over pasientens helseopplysninger. Det er også krevende for innbyggerne å få oversikt over 
egne helseopplysninger når opplysningene er spredt i forskjellige enkeltstående systemer hos mange 
aktører. Med dagens «mange-�l-mange-kommunikasjon» øker kompleksiteten eksponen�elt for hver 
ny aktør som skal være med. Det blir derfor krevende å få innført endringer sam�dig i mange desent-
raliserte systemer. Det gjøres i dag store investeringer og �ltak på både lokalt og nasjonalt nivå for å 
standardisere og harmonisere både systemporteføljer og informasjonselementer, blant annet gjennom 
ibruktagelse av tekniske standarder og felles anskaffelser (ibid.). 
 

4.3.2 Sosiale medier 
Utvikling av helseinformasjon og helsetjenester på net, sosiale medier og blogger har vært med å legge 
grunnlaget for en ny pasient- og brukerrolle. Dagens brukere søker opp informasjon på internet og 
deler erfaringer. Pasienter og brukere skal få mulighet �l i større grad å bestemme u�orming av eget 
tjeneste�lbud. Dete gir grunnlag for mer delak�ghet og demokra�sering. Gjennom digitale tjenester 
etableres kontakt mellom helsepersonell og innbyggerne, pasienter og brukere. På denne måten blir 
innbyggernes stemme mer tydelig. Mange pasienter velger å dele egne erfaringer om sykdom gjennom 
sosiale medier. På samme måte er det mange som bruker dete som en arena for å finne informasjon 
og komme i kontakt med andre i lignende situasjoner. O�e er det forbundet en lavere terskel for kon-
takt på net, og sosiale medier generelt, enn gjennom etablerte bruker- og pasientorganisasjoner 
(ibid.).  
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4.3.3 Informasjonssikkerhet og risiko 
I helse- og omsorgssektoren er det lagt særlig vekt på konfidensialitetsaspektet ved personvern. Dete 
gjelder også når informasjonen flytes over i felles systemer og på net. Det er et overordnet mål og en 
forutsetning at pasienter og brukere har �llit �l at opplysningene i systemene blir sikret på best mulig 
måte. Gjennom etableringen av én journal vil informasjonssikkerheten vil bli styrket ved bedre styring 
og over våking av �lgangen �l journalopplysninger. Det er likevel langt igjen �l målet er nådd, og det er 
det behov for en helhetlig gjennomgang av lovverket for at journalopplysninger sømløst skal kunne 
følge pasienten og brukeren gjennom behandlingsforløpet.  

Stadig større deler av kommunikasjonen i helse- og omsorgssektoren foregår elektronisk. Selv om det 
er antat at felles systemer og felles dri� vil øke informasjonssikkerheten er det utarbeidet omforente 
regler for trygg og sikker informasjonsutveksling mellom aktørene i sektoren kalt NORMEN. Denne skal 
bidra �l å etablere mekanismer der virksomhetene kan ha gjensidig �llit �l at behandling av helse- og 
personopplysninger gjennomføres på et forsvarlig sikkerhetsnivå. Tillit �l at helseopplysninger og –
informasjon oppbevares trygt er også noe pasienter er svært opptat at, og er i stor grad en forutsetning 
for at befolkningen skal ta i bruk nye løsninger (ibid/helse.no/personvern-og-informasjonssikker-
het/norm-for-informasjonssikkerhet.) 

4.4 Klinisk-helsefaglige trender og drivere  

4.4.1 IT-kompetansen vil forbedres hos ledere og beslutningstakere 
I St.meld 9 2012-2013 fokuseres det på at riktig kompetanse på IT-feltet må også etableres i høyere 
administra�ve ledd i organisasjonene. Dete innebærer at beslutningstakere og ledere må ha kunnskap 
og kompetanse om hvordan nye løsninger og systemer best kan anvendes i egen organisasjon. Innføring 
av nye IKT-løsninger i helse- og omsorgssektoren vil i like stor grad være et organisasjonsutviklingspro-
sjekt som et rent IKT-prosjekt. For å kunne ta ut gevinster ved innføring av nye IKT-løsninger, bør både 
arbeidsprosesser og måter å samarbeide på endres. Det er derfor behov for bred involvering av fagper-
sonell underveis i prosjek�orløp. Satsingen må være forankret poli�sk, administra�vt og hos faglig le-
delse. Ved innføring av nye IKT-systemer i helse- og omsorgssektoren, er det vik�g at alle som skal bruke 
systemene får �lstrekkelig opplæring (St.meld. 9 2012-2013). 
 

4.4.2 Fokuset på e-helse innenfor eter- og videreutdanninger vil økes 
bruk av ny IKT og e-helseløsninger i helse- og omsorgssektoren introduserer nye behov for kompetanse 
hos det utøvende helsepersonellet. Det er behov for kompetanseheving og utdanning for å sikre en 
bedre forståelse og bruk av IKT. Utvidet bruk av IKT-systemer krever også at ansate har nødvendig 
kunnskap om IKT-sikkerhet og personvern. Kompetansekrav for bruk av IKT i helse- og omsorgssektoren 
søker i særlig grad å fokusere på helsepersonells ivaretakelse av pasientsikkerhet når elektroniske sys-
temer benytes ved behandling av helseopplysninger.  Fra sentralt hold pekes det på at dete bør inngå 
i fagutdanningene, og at det er et behov for en nasjonal kunnskapsstrategi innen helse og omsorg. 
Målet er at økt kompetanse skal bidra �l både bedre systemer og bedre utnytelse av de mulighetene 
teknologien gir (St.meld. 9 2012-2013, St.meld. 46 2008-2009, KITH- Kompetansekrav for bruk av IKT i 
helse- og omsorgssektoren). 

4.5 Oppsummering 
Kapitel 4 har presentert status for trender og drivere knytet �l demografi, poli�kk, kultur og teknologi 
samt trender innenfor det klinisk-helsefaglige feltet. Demografien er i stor endring i Norge, og er preget 
av økt levealder, sammensate lidelser, nye sykdomsbilder og migrasjonsu�ordringer. Demografiske ut-
fordringer vil på sikt vil kunne true samfunnets økonomiske bæreevne. Disse u�ordringene må møtes 
med reviderte og langsik�ge �ltak innenfor organisering og effek�v dri� av helse- og omsorgssektoren 
i Norge. I det pol�ske feltet er det bred oppslutning om at frem�dig utvikling og implementering av e-
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helse og velferdsteknologi må kombineres med fokus på organisasjonsutviling med det formål  å sikre 
effek�visering og kvalitetsforbedring av helsetjenesten. Innenfor området kultur-teknologi legges det 
vekt på fortsat utvikling av en IKT-strategi som både bidrar �l yterligere �lgjengeliggjøring og økt elek-
tronisk kommunikasjon mellom tjeneste og pasienter, i �llegg �l økt elektronisk samarbeid mellom alle 
deler av tjenesten. Det retes også fokus på utvikling og bruk av av helseinformasjon og helsetjenester 
på sosiale medier sam�dig som at det legge særlig vekt på konfidensialitetsaspektet ved personvern i 
alle elektronisk kommunikasjon. Trender innenfor klinikk-helsefag fremmer riktig IT-komeptanse som 
en vesentlig faktor for fremming av en effek�v e-helsetjenste. Dete innebærer at IKT-utvikling og or-
ganisasjonsutvikling må ses i sammenheng i �llegg �l at det må retes økt innsats mot opplæring og 
videreutdanning av helsepersonell innenfor IKT-feltet. 
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5 Trendenes påvirkning på frem�dens helse og  
omsorg 

Dete kapitelet fokuserer på hvordan trendene og drivkre�ene antas å påvirke vår forståelse, utøvelse 
og organisering av frem�dens helse og omsorg og ehelse spesielt. Analysen nedenfor er basert på in-
formantenes utsagn, samt resultater fra dialogmøtet med aktører fra de ulike sektorene.  

5.1 Forståelsen av e-helse 
Som nevnt innledningsvis er begrepsforståelsen av e-helse preget av �l dels stor variasjon. De siste 
årenes fokus og satning på IKT i helsesektoren har likevel bidrat �l at de fleste kjenner �l, og har en 
formening om, hva e-helse innbefater. Begrepet er vidt brukt av både fag- og lekfolk, og har blit ak-
septert som begrep �l tross for en manglende felles innholdsforståelse. Vi tror at kommunikasjonen 
mellom involverte parter kan forbedres gjennom at det etableres en tydeligere og mer felles forståelse 
av e-helse som både begrep og konsept. 

Som et første steg i retningen av en felles forståelse og utviklingsretning, ønsket vi å kartlegge de ulike 
informantenes begrepsforståelse. Vik�g å påpeke her er at målet ikke var å finne en «feil» oppfatning 
av hva e-helse er, men heller avdekke en verdifull forståelse av ulike oppfatninger. Vi må tenke på e-
helse som pluralis�sk. E-helse er mange tjenester, så det er like mange svar som det er mulige bruks-
områder. 

Gjennom intervjufasen har vi kartlagt hvordan informantene definerer e-helse, og det som er tydelig 
er at definisjonene i stor grad er farget av informantenes faglige �lhørighet og ståsted.` 

 
For å illustrere hva de ulike informantgruppene legger i begrepet har vi valgt å frems�lle utsagnene i 
denne figuren. Definisjonene som blir brukt er i stor grad preget av «silo-tenkning», noe figuren over 
gjenspeiler. 

De ulike trendene vil påvirke vår forståelse av ehelse på ulike måter avhengig av hvilken trend som har 
størst innflytelse. Poli�ske prioritereinger vil bidra �l at enkelte ehelseløsninger vil komme i søkelyset 
og dermed prege forståelsen av hva man asssosierer med ehelse. Komeptansesøkning gjennom profe-
sjonsutdanningene vil også øke forståelsen av sammenhenger og kompleksitet.  Lederes strategiske 
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ehelsekompetanse vil også ha stor betydning for hvordan man forstår og forholder seg �l ehelse som 
begrep. 

5.2 Utøvelsen av frem�dens helse og omsorg 

5.2.1 Økende forbrukerorientering 
Poli�ske og kulturelle trender peker i retningen av økende forbrukerorientering. Vi ser allerede i dag 
en enorm økning i �lgangen på helseinformasjon og på helserelaterte data. Helseprofesjonelle har ikke 
lenger monopol på helseinformasjon, og blant informantene er det en holdning om at denne utvik-
lingen vil fortsete. Borgernes holdninger �l større ansvar for egen helse er i utvikling og innebærer 
et ønske om større deltakelse.  

Vi s�lte informantene følgende spørsmål:  

«På hvilken måte kan det politiske nivå, myndighetsnivået, teknologimiljøer, den norske helse-
tjenesten på statlig og kommunalt nivå innrette seg slik at innbyggeren i større grad synliggjø-
res og benyttes som ressurs i utformingen av helse- og omsorgstjenester?» 

Det var et generelt inntrykk blant informantene om at innbyggeren i liten grad er involvert som ressurs 
i helse- og omsorgstjenestens prosjekter, der formålet er å utvikle nye og brukervennlige løsninger. 
Pasienter og brukere bør få større mulighet �l å påvirke u�ormingen av eget tjeneste�lbud, gjennom 
blant annet formalisert og inkluderende brukermedvirkning. Dete vil gi grunnlag for større delak�ghet 
og demokra�sering, i �llegg �l at mangfoldet i befolkningen vil komme tydeligere frem. Brukerorgani-
sasjoner og brukermedvirkning bør i langt større grad inkluderes. Dagens pasienter er kunnskapsrike.  

Et flertall av informantene mener videre at det innenfor e-helse ligger et stort potensiale for forenkling 
av befolkningens helse�lgang. I stor grad begrunnes dete med at tjenestene blir mer og mer �lgjeng-
elige for befolkningen gjennom digitale tjenester og kommunikasjonsløsninger.  Økt �lgjengelighet og 
letere �lgang �l kommunikasjon mellom pasient og helsevesenet iden�fiseres også som en vik�g dri-
ver innenfor e-helsefeltet generelt. Her trekkes også interesser for særgrupper fram som en stor ge-
vinst, da terskelen for å kontakte helsetjenesten blir senket i forhold �l hva den ville vært dersom fysisk 
oppmøte var en forutsetning. 

Tilgang �l kvalitetssikret og oppdatert informasjon trekkes også fram som et aspekt som gjør det enk-
lere for befolkningen og styre sin egen helsehverdag. For å sikre gode befolkningsløsninger fremmes 
videre et ønske om at representanter fra befolkningen og pasientorganisasjoner inkluderes på et �dlig 
�dspunkt i utviklingsløp. 

Informantene peker også på at enkelhet i systembruk og brukervennlige brukerflater i stor grad vil være 
en forutsetning for at nye løsninger blir tat i utsrakt bruk. På samme måte nevnes det at informasjons-
sikkerhet, særlig den siste �den, er blit et vik�g moment for forbrukere, og at dete må ivaretas på en 
overbevisende måte. Dersom disse prinsippene blir ivaretat godt nok mener et flertall av informan-
tene at pasient- og brukerløsninger vil få større oppslutning. Sam�dig påpekes det at det o�e er de 
«basale» behovene som ønskes dekket gjennom forbrukerløsninger: 

«Enkle ting som gjør helsehverdagen enkel, som gir oss kunnskap, og som er tidsbesparende i en 
stressende hverdag.» 

«Man må tenke på det basale behovet som pasienten har og hvordan man skal tilfredstille det. Å 
snakke og få tilgang til noen som har mer erfaring enn dem selv, som kan ta beslutninger når de 
lurer på hva det riktige er å gjøre. 

5.2.2 Forbrukerteknologi og markedskre�er 
I utøvelsen av frem�dens helse og omsorg vil det bli større fokus opå forbrukerteknologi. Forbruker-
teknologi lar innbyggerne samle store mengder helsedata gjennom «personlige e-helseprodukter». På 
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spørsmål om hvilke teknologier som forbrukere �l være opptat av i fram�den svarer en av informan-
tene:   

«Jeg tror forbrukerne vil være opptatt av enkel teknologi i framtida. Mobilen kommer du ikke 
unna, i dag har vi alt vi eier og har på mobilen. Jeg åpner døra hjemme med mobilen, jeg ringer, 
betaler. Mobilen er det nye alt. Det man lager må lages til mobil. Og om man skal se 20 år fram 
i tid, er det fortsatt mobilen? Kanskje er det klokken. Men det må være enkelt, og ting som gir 
oss kunnskap. At du skal kunne bestille time til legen med et tastetrykk på mobilen. Ting som 
gjør min helsehverdag enklere». 

Andre eksempler som nevnes av informantene er: 

- Større modenhet i bruk av sosiale medier og hverdagsteknologier for helseformål (eks. Skype, 
FaceTime). 

- Kuns�g inntelligens og roboter 

- Personaliserte sensorer, intelligente teks�ler, elektronisk styrte hus og biler. 

- Apper 

Informantene er opptat av at forbrukerteknologi kommer �l å spille en betydelig rolle i morgendagens 
helsetjeneste. Pasienten må selv bestemme over sine helsedata og det forbrukerteknologi stsyrker bru-
kermedvirkningen.  Den friske innbyggeren vil ha verktøy som holder han frisk og holder han utenfor 
helsevesene. For eksempel gjennom overvåking og monitorering. 

Syke pasienter vil ønske verktøy innenfor avstandsoppfølging og velferdsteknologi. En av informantene 
utrykker seg slik:  

«Hvis man med forbruker mener den friske innbyggeren, så vil de ha verktøy for å holde seg 
friske, og for å holde seg utenfor helsevesenet. Så overvåkning og egen monitorering.  

Forbrukere som har en diagnose,  at de får mestringsverktøy. Enten ved genprofilering eller 
liknende. Om man ikke bare tenker forbrukere men også syke pasienter, så tror jeg avstands-
oppfølgings og velferdsteknologi blir interessant». 

Her vil også �lbydere og leverandører skille seg, der det i stor grad er offentlige aktører som anskaffer, 
leverer og dri�er løsninger for «syke pasienter», vil den friske o�e anskaffe gjennom private �lbydere. 

Tilgangen �l egne journaler har vist at det øker forbruket av helsetjenester, men at det på sikt har en 
forebyggende effekt.  

5.2.3  Mer fokus på Personvern /sikkerhet 
Både myndigheter og innbyggere er opptate av at sensi�ve helsedata skal forvaltes og oppbevares 
trygt. Den siste �ds fokus på hacking av databaser[1] forsterker dete ønsket og gjør sam�dig både myn-
digheter  og befolkning generelt mer bevisst på vik�gheten av å verne om personsensi�ve data.  

Flere av informantene trekker fram informasjonssikkerhet som et svært aktuell u�ordring. Her er det 
likevel ulikheter basert på informantenes ståsted; de med teknisk bakgrunn opplever i større grad sik-
ker lagring og effek�v informasjonsutveksling som to lite kompa�ble konsepter git dagens tekniske 
infrastruktur. Pasient- og brukerrepresentanter reter bekymring mer i retning av det som formidles 
gjennom media, og den siste �dens fokus på blant annet feil opplysninger i Kjernejournal tas opp som 
eksempel.  

 

                                                                                                                                                                                     

[1] Bruddregister i Usa sier at 54% av amerikanske borgere er blit utsat for hacking 
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Vi trenger teknologi som beskyter data som sam�dig sier at vi skal kunne benyte og gjenbruke data. 
Noen helsetjenester er bedre datasikret enn andre. Norm for informasjonssikkerhet er ment å sikre at 
at all befatning med sensi�ve helseopplysninger håndteres på en forsvarlig og sikker måte. I frem�den 
vil muligens helseinformasjon bli håndtert som et gradert informasjonssystem eter modell fra forsva-
ret.  

I frem�dens forbrukermarked vil det være aktuelt å ha bevisst holdning �l hvor grensen går mellom 
hva som er private medisinsk tekniske løsninger og hva som er helsetjenestens måleinstrumenter.   

5.3 Organiseringen av frem�dens helse og omsorg 

5.3.1 Profesjonenes selvforståelse og yrkesutøvelse vil endres 
Profesjonenes selvforståelse og yrkesutvølelse er i endring, organiseringen av arbeidsfordelingen og 
koordineringen må endres, og økonomisystemene og finansieringsløsningene må endres. 

Tilgjengeliggjøringen av tjenester eller �lgangen �l tjenester vil bli den største endringen. Med dete 
følger andre endringer, bl.a. på organisasjonen. 

Helse- og omsorgssektoren består av mange selvstendige aktører, for eksempel sykehus, private spe-
sialister, tannleger, fysioterapeuter, psykologtjenester, kommunenes helse- og omsorgstjenester, fast-
leger etc. Med unntak av regionale helseforetak og store kommuner er de fleste av aktørene små. 
Mange av  aktørene har innført og tat i bruk teknologi som ivaretar egen oppgaveløsning, og det i liten 
grad tat hensyn �l samhandling og oppgavefordeling mellom aktørene. Profesjonskulturene vil bli ut-
fordret gjennom endrede arbeidsprosesser, arbeidsglidning og endring i pasientenes rolle i forvalt-
ningen av egen helse. 

Det blir en pedagogisk u�ordring å legge bedre �l rete for å møte disse endringene.  En av informan-
tene utrykker seg slik: 

«En generell oppfatning er at satsningsområder og føringer i for liten grad kommuniseres effektivt 
ut til aktørene og tjenestetilbyderne i helsevesenet. Spesielt opplever den kommunale helsetjenes-
ten det som vanskelig å tydelig se hvor det skal satses.» 

Hvordan kan man skape en effek�v felles arena for å skape/styrke en kollek�v forståelse og samar-
beidsevne i hele sektoren?  

Empirien peker på en bred enighet om at det både må s�lles økte krav �l organisering sam�dig som en 
mer effek�v dri� av helse- og omsorgssektoren i Norge også er nødvendig for å sikre en bærekra�ig 
leveranse av helse- og omsorgstjenester �l befolkningen. Det poli�ske miljøet må i �llegg være beredt 
i forhold �l nye og mer krevende prioriteringsbeslutninger i frem�den. 

Selv om flere peker på at helsepersonell vil kunne høste mange av gevinstene fra e-helse, er det pasi-
enter og innbyggere som trekkes fram som de gruppene med det største gevinstpotensialet. Dete be-
grunnes i økt �lgjengeliggjøring av tjenester og informasjon, men også i en antat kvalitetsheving i tje-
nestene og behandlingen som leveres. Det er en gjennomgående oppfatning om at e-helse generelt vil 
bidra �l økt pasientsikkerhet med bakgrunn i de samme begrunnelsene. Sam�dig nevnes det at helse-
personell vil få bedre verktøy for kompetanseheving gjennom gode digitale kunnskapsløsninger, som 
også vil bidra �l en kvalitetsheving. 

5.3.2 Betydningen av strategisk IT-kompetanse og IT-kompetanse vil øke.  
Strategisk IT-kompetanse innen e-helse er en vik�g forutsetning det pekes på for å oppnå gevinstene 
av e-helse. En av informantene spissformulerte dete slik: 

«Når det går i 3-bokstavforkortelser så er det kun IT-folk som skjønner det, og dermed havner 
saken hos IT-avdelingen».  
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Strategisk IT-kompetanse innen ehelse må etableres på toppledernivå i organisasjonene, både poli�sk 
og administra�vt,  slik at man er i stand �l å foreta strategiske beslutninger som involverer omlegginger 
i måten man leverer helsetjenester på.  Informantene har treffende formuleringer på dete: 

«Vi har en utfordring. Personalet er bekymret og sykepleiere og legere er frustrerte fordi at det 
er promotert veldig mye om kjernejournal og med nye teknologiløsninger, og så sitter kommu-
nen på gamle løsninger som er svært utfordrende og jeg mener at våre politikere ikke forstår 
konsekvensene av at vi ikke samhandler på tvers.» 

«En annen ting som jeg er veldig opptatt av er det med standardisering, fordi vi samhandler 
med samme pasienter på tvers av kommune og spesialhelsetjeneste, og så snakker vi ulikt språk 
om de samme pasientene, og så tildeler vi tjenester internt i en kommune uten at vi forstår 
hverandre». 

«Tilgjengeliggjøring av tjenester eller tilgangen til tjenester tror jeg vil bli den største endringen 
i overgangen til mer bruk av e-helse. Men så følger andre endringer med dette – på organisa-
sjonen. Dette er ikke trivielt, det er mange ting der som skal endres. Profesjonenes selvforstå-
else og yrkesutøvelse må endres, organiseringen av arbeidsfordelingen og koordineringen må 
endres, og økonomisystemene og finansieringsløsningene må endres.  

Endringene kommer både for å ta inn ny teknologibruk, og som resultat når man begynner å 
bruke det. Så jeg ser på det som en ganske stor omlegging av helsetjenesten.» 

Informantene er i stor grad enige om at e-helse kan bidra �l å øke ressursutnytelsen av helsepersonell. 
Tilgang �l ret informasjon �l ret �d trekkes fram som et vik�g moment for å oppnå dete, og flertallet 
mener at e-helse har potensialet �l å oppfylle netopp dete. Sam�dig fremmes det en bekymring for 
at helsepersonell blir sitende med for mange systemer som tar �d bort fra pasientnært arbeid. Det 
pekes videre på at en effek�v ressursutnytelse forutseter gode løsninger. Dete er et lederansvar og 
krever strategiske IT-kompetanse 

5.3.3 Selvhjelpsaspektet styrkes 
På spørsmål om nyteverdien av e-helse kommer de fleste informantene inn på interaksjonen mellom 
borger og teknologi, mellom borger og helsepersonell og borger �l borger. Selvhjelpsaspektet vil styr-
kes som følge av borgernes ønske om større inflytelse i egen behandlingsoppfølging.  

Samhandling og dialog tar nye former, beslutningen omkring egen helse endres som følge av �lgangen 
�l mer informasjon og kunnskap om ulike helse�lstander. 

Forbrukerne vil ønske å ta i bruk samme type utstyr når man blir syk - sømløst, mellom hva som benyt-
tes privat og hva som benytes i kontakten med helsetjenesten.Det bør derfor setes innsats i å definere 
hvilke godkjenningsordninger som må etableres. 

Kommmunene må kunne gi råd �l borgere om hvilke utstyr som private kan kjøpe og benytes i egen-
mestring og forebygging.  

«Mer bruk av e-helse gjør det enklere å være menneske. Og ikke minst muligheten for kunn-
skapsoppbygging. Før, når du kanskje måtte lese opp i leksikon, så er ting mye tettere på nå. Så 
jeg tenker at det er den forenklingen, du kan bruke mindre tid på å være syk eller funksjons-
hemmet, og bruke mer tid på å være deg selv som menneske». 

Forbruker- og pasientgruppen vil være en stor driver for utvikling i fram�den og helsetjenestene må 
endre seg i takt med befolkningens endrede tjenestebehov. 

5.3.4 Næringlivets involvering vil bli tydeligere 
Næringslivet og leverandørene blir set på som en potensiell drivkra� for å drive e-helse fremover, 
dete �l tross for at det nevnes at netopp markedet og næringslivet er svakt i Norge.  
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Næringslivet står for en stor del av innovasjonen og teknologiutviklingen innen e-helse, men opplever 
det som vanskelig å få produkter og løsninger inn i den offentlige helsetjenesten. Flere av informantene 
peker på at næringslivsaktører må få større mulighetsrom for samarbeid og utvikling med det offent-
lige. 

«Teknologi er koblingen mellom helse, velferd, omsorg, teknologi, og næringsutvikling. Vi 
mangler problematisering av konsekvensene av næringsutvikling, private aktører på et offent-
lig helsemarked som omfavner teknologi i større grad enn før.» 

Teknologiutviklingen går med voldsom kra� og vi tenger innovasjonen som er fra ulike aktører i næ-
ringslivet.  Det er behov for nye mekanismer som kan forløse innnovasjon. Blant informantene kommer 
det forslag om å etablere et innovasjonspartnerskap innenfor helse.  

«Vi trenger et nytt næringsliv i Norge, mange mindre IKT bedrifter som lager sensorer som tid-
ligere er brukt i oljesektoren, måler trykk og flow. Stort potensiale for norke bedrifter men de 
stoler ikke på kommuner som marked. Løsningene tas ikke i bruk, -vi må få en arena og ikke 
være så redde for at noen bedrifter får mer offentlige penger enn andre.»  

Poli�kerne må bli mer involvert og informert og det er fokus på at vi må etablere en holdning som gjør 
at helseledere akseptere at de som selger ehelseløsninger må tjene penger.  
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6 Oppsummering og avslutning 
I denne rapporten er det tat utgangspunkt i overordet mål om «å bidra til å stimulere til refleksjon og 
diskusjon rundt drivere og trender for utvikling av helse- og omsorg generelt, og e-helse spesielt» der 
overordnet mål har vært å styrke sektorens forståelse av IKT som helse- og omsorgspolitisk virkemiddel 
og bidra til å øke oversettelseskompetanse mellom teknologi, fag og politikk. Gjennom å s�mulere �l 
refleksjon og diskusjon rundt drivere og trender for utviklingen av helse og omsorg generelt, og e-helse 
spesielt skulle mål for prosjektet nås. I målbeskrivelsen var det også skissert produksjon av analyser og 
faktaark som skal benytes i arbeidet med utredninger og analyser i Direktorat for e-helse og sektoren 
for øvrig. Rapporten har hat fokus på at Nasjonalt senter for e-helseforskning sammen med Direkto-
ratet for e-helse og andre aktører i det nasjonale e-helsefeltet skal jobbe for å finne frem �l de kvalita-
�vt beste og sam�dig mest effek�ve e-helseløsningene for hele helsesektoren. I rapportens innledende 
del (kapitel 1 og 2) ble det blant annet pekt på helsemyndighetenes felles målse�ng for kommende 
år om å etablere en helsetjeneste der pasienten står i sentrum. Rapporten har videre beskrevet at 
forutsetningen for en effek�v og god justering av helse- og omsorgstjenestene fordrer en felles forstå-
else av målbildet.  

I kapitel 3 ble prosjektets metodikk beskevet. I denne delen fulgte en redegjørelse for en todeling av 
det kvalita�ve innholdet i rapporten; 1: Presentasjon og analyse av trender og drivere i det nasjonale 
e-helsefeltet knytet �l prosjektbeskrivelsen; demografiske, poli�ske, kulturelle teknologiske samt kli-
nisk-helsefaglige trender som antas å påvirke forståelse, utøvelse og organisering av frem�dens helse 
og omsorg og 2: Leveranse av faktaark basert på nyere publisert forskning innenfor e-helsefeltet. I 
denne produksjonen har det ståt sentralt å fokusere på å formidling av ny kunnskap om utvikling av 
nye e-helseløsninger, m-helse, egenmestring, brukermedvirkning, bruk av apper og smartklokker, nye 
trender på sosiale media, nye innovasjoner, sikkerhets- og risikovurderinger med mere. I faktaarkpro-
duksjonen har det vært en forutsetning å knyte leveransen opp mot prosjektets overordnede mål.  

Kapitel 4 presenterte status for trender og drivere knytet �l områder skissert i prosjektbeskrivelsen: 
demografiske, poli�ske, kulturelle teknologiske samt klinisk-helsefaglige trender som antas å påvirke 
forståelse, utøvelse og organisering av frem�dens helse og omsorg. I dete kapitlet ble det i særlig 
grad fokusert på at u�ordringer knytet �l disse områdene må møtes med reviderte og langsik�ge �l-
tak innenfor organisering og effek�v dri� av helse- og omsorgssektoren i Norge. Det ble videre lø�et 
frem at det i det pol�ske feltet er det bred oppslutning om at frem�dig utvikling og implementering 
av e-helse og velferdsteknologi må kombineres med fokus på organisasjonsutviling for å sikre effek�-
visering og kvalitetsforbedring av helsetjenesten. Det ble også lagt vekt på at man innenfor området 
kultur-teknologi også i frem�den må sikre videre utvikling av en IKT-strategi som både bidrar �l yter-
ligere �lgjengeliggjøring og økt elektronisk kommunikasjon mellom tjeneste og pasienter, i �llegg �l 
økt elektronisk samarbeid mellom alle deler av tjenesten. Det retes også fokus på utvikling og bruk 
av av helseinformasjon og helsetjenester på sosiale medier sam�dig som at konfidensialitetsaspektet 
ved personvern i alle elektronisk kommunikasjon fremheves. Kapitel 5 avslutes med at profesjonens 
selvforståelse  og yrkesutøvelse er i endring sam�digs som betydningen av strategisk It kompetanse 
på ledernivå vil øke.   
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Vedlegg 1: Informasjonsskriv �l informantene 

 

 
   www.ehealthresearch.no 

Nasjonalt senter for e-helseforskning ble oppretet 1. januar 2016, og skal bidra �l 
å nå målet om en felles nasjonal IKT-løsning for helse- og omsorgstjenesten. Det nye 
forsknings- og utredningssenteret skal samle, produsere og formidle kunnskap myn-
dighetene trenger for å utvikle en kunnskapsbasert poli�kk på e-helseområdet. 

  
 

Invitasjon til dialogmøte om drivkrefter og trender in-
nen e-helse. 
Helsemyndighetene i Norge har pekt ut en felles målsetting for helsesekt-
oren i årene som kommer: etablering av en helsetjeneste der pasienten er 
i sentrum. Helsesektoren skal investere betydelige summer i IKT for å ut-
vikle denne pasientsentrerte helsetjenesten. For å sikre at disse midlene 
brukes samfunnsnyttig og effektivt trengs kunnskap som kan understøtte 
politikk og strategisk arbeid på e-helseområdet. Nasjonalt senter for e-hel-
seforskning skal jobbe sammen med Direktoratet for e-helse og andre ak-
tører for å finne de beste e-helseløsningene for sektoren. 

Oppdraget som dette forskningsprosjektet har sitt utgangspunkt i skal bi-
dra til å stimulere til refleksjon og diskusjon rundt drivere og trender for 
utvikling av helse- og omsorg generelt, og e-helse spesielt. Det står også 
sentralt i prosjektet å identifisere og analysere ulike demografiske, poli-
tiske, kulturelle teknologiske, og klinisk-helsefaglige trender og drivere 
som antas å påvirke forståelse, utøvelse og organisering av fremtidens 
helse og omsorg. 

Prosjektet gjennomfører intervju om temaet «trender og drivere innen e-
helse» med utvalgte aktører som representerer næringsliv, pasient- og 
brukerorganisasjoner, helsepersonell og helseledere, relevante FoU-miljø 
og innbyggere (kategoriene eldre og yngre). 

I etterkant av intervjurunden vil prosjektgruppen utarbeide en analyserap-
port som sammen med faglige innlegg om trender og drivere i e-helsefeltet 
danner rammen for et dialogmøte der informantene møter helsepolitikere 
fra en tverrpolitisk gruppe der målet er en kreativ diskusjon om IKT og e-
helse i helsetjenesten 
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Et mer detaljert program vil bli ettersendt.   

Vi retter denne invitasjonen til fire utvalgte medlemmer av Helse og sosial-
komiteen på stortinget og håper dere har anledning til å stille i et slikt Dia-
logmøte. Det vil gi viktige bidrag til analysearbeidet.  

Dialogmøte avholdes hos Direktoratet for e-Helse, Verkstedveien 1, 
Oslo. 
Tidspunkt: Mandag 27. februar kl. 09-12. Det blir servert lunsj under mø-
tet. 
Sluttleveransen fra prosjektet vil være en analyserapport overlevert til Di-
rektoratet for e-helse, som er det styrende forvaltningsorganet for e-helse 
i Norge. Rapporten vil bli brukt i den nasjonale utviklingen av e-helse. 

For videre lesing anbefales sidene til: 

Nasjonalt senter for e-helseforskning 

www.ehealthresearch.no 

Direktoratet for e-helse 

www.ehelse.no 

 
 
 
 
Vennlig hilsen 
Inger Marie Holm 
Seniorrådgiver, Nasjonalt senter for e-helseforskning 
996 29 441   
inger.marie.holm@ehealthresearch.no 
 
  

E-Helse 
E-helse defineres som bruk av informa-
sjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) 
for å forbedre effektivitet, kvalitet og sik-
kerhet i helse- og omsorgssektoren. Digi-
tale tjenester skal gjøre kontakten enklere 
og bidra til at befolkningen opplever 
helse- og omsorgstjenesten som helhetlig 

  

 

 

http://www.ehealthresearch.no/
http://www.ehelse.no/
mailto:inger.marie.holm@ehealthresearch.no
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Vedlegg 2: Informasjonsskriv �l poli�kere 

 

 
   www.ehealthresearch.no 

Nasjonalt senter for e-helseforskning ble oppretet 1. januar 2016, og skal bidra �l 
å nå målet om en felles nasjonal IKT-løsning for helse- og omsorgstjenesten. Det nye 
forsknings- og utredningssenteret skal samle, produsere og formidle kunnskap myn-
dighetene trenger for å utvikle en kunnskapsbasert poli�kk på e-helseområdet. 

 

Invitasjon til dialogmøte om drivkrefter og trender in-
nen e-helse. 
Helsemyndighetene i Norge har pekt ut en felles målsetting for helsesekt-
oren i årene som kommer: etablering av en helsetjeneste der pasienten er 
i sentrum. Helsesektoren skal investere betydelige summer i IKT for å ut-
vikle denne pasientsentrerte helsetjenesten. For å sikre at disse midlene 
brukes samfunnsnyttig og effektivt trengs kunnskap som kan understøtte 
politikk og strategisk arbeid på e-helseområdet. Nasjonalt senter for e-hel-
seforskning skal jobbe sammen med Direktoratet for e-helse og andre ak-
tører for å finne de beste e-helseløsningene for sektoren. 

Oppdraget som dette forskningsprosjektet har sitt utgangspunkt i skal bi-
dra til å stimulere til refleksjon og diskusjon rundt drivere og trender for 
utvikling av helse- og omsorg generelt, og e-helse spesielt. Det står også 
sentralt i prosjektet å identifisere og analysere ulike demografiske, poli-
tiske, kulturelle teknologiske, og klinisk-helsefaglige trender og drivere 
som antas å påvirke forståelse, utøvelse og organisering av fremtidens 
helse og omsorg. 

Prosjektet gjennomfører intervju om temaet «trender og drivere innen e-
helse» med utvalgte aktører som representerer næringsliv, pasient- og 
brukerorganisasjoner, helsepersonell og helseledere, relevante FoU-miljø 
og innbyggere (kategoriene eldre og yngre). 

I etterkant av intervjurunden vil prosjektgruppen utarbeide en analyserap-
port som sammen med faglige innlegg om trender og drivere i e-helsefeltet 
danner rammen for et dialogmøte der informantene møter helsepolitikere 
fra en tverrpolitisk gruppe der målet er en kreativ diskusjon om IKT og e-
helse i helsetjenesten 

Et mer detaljert program vil bli ettersendt.   
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Vi retter denne invitasjonen til fire utvalgte medlemmer av Helse og sosial-
komiteen på stortinget og håper dere har anledning til å stille i et slikt Dia-
logmøte. Det vil gi viktige bidrag til analysearbeidet.  

Dialogmøte avholdes hos Direktoratet for e-Helse, Verkstedveien 1, 
Oslo. 
Tidspunkt: Mandag 27. februar kl. 09-12. Det blir servert lunsj under mø-
tet. 
Svarfrist: Innen 3. februar 2017 pr epost til inger.marie.holm@ehealth-
research.no 
Sluttleveransen fra prosjektet vil være en analyserapport overlevert til Di-
rektoratet for e-helse, som er det styrende forvaltningsorganet for e-helse 
i Norge. Rapporten vil bli brukt i den nasjonale utviklingen av e-helse. 

For videre lesing anbefales sidene til: 

Nasjonalt senter for e-helseforskning 

www.ehealthresearch.no 

Direktoratet for e-helse 

www.ehelse.no 

 
 
 
 
Vennlig hilsen 
Inger Marie Holm 
Seniorrådgiver, Nasjonalt senter for e-helseforskning 
996 29 441   
inger.marie.holm@ehealthresearch.no 
 
 
 
 
  

E-Helse 
E-helse defineres som bruk av informa-
sjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) 
for å forbedre effektivitet, kvalitet og sik-
kerhet i helse- og omsorgssektoren. Digi-
tale tjenester skal gjøre kontakten enklere 
og bidra til at befolkningen opplever 
helse- og omsorgstjenesten som helhetlig 

  

 

 

http://www.ehealthresearch.no/
http://www.ehelse.no/
mailto:inger.marie.holm@ehealthresearch.no
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Vedlegg 3: Intervjuguide 

 
Spørsmål   

1  Hva legger du i begrepet e-helse?   

2  Hva er de største endringene du (som næ-
ringsaktør, teknolog, forsker, helsepersonell, 
etc) opplever i overgangen �l mer bruk av e-
helse? (posi�vt og nega�vt) 

 

3 Hva ser du som nyteverdien av e-helse? 

• Hvilke aktører har det største gevinstpo-
tensialet?  

• Kan du nevne noen eksempler på e-hel-
severktøy som du ser særlig nyte av? 

  

4 Hva mener du er de sterkeste drivkre�ene in-
nenfor e-helse i dag med utgangspunkt i dit 
ståsted?  

Hva med frem�den? 

Differensiere med tanke på om drivkre�ene vil 
være poli�kken, industrien, pasientene, Bruker-
a�erd , teknologien, helsepersonell på sykehus, 
pasientorganisasjoner,  

 

 

 

 

5 Hvilke teknologier tror du forbrukerne vil være 
opptat av i frem�den?  

• På hvilken måte tror du dete vil påvirke 
utviklingen av e-helsefeltet? 

• På hvilken måte tror du næringslivslivet 
kan imøtekomme forbrukernes ønsker 
og forventninger �l e-helse?  

 

6 Ser du noen barrierer for utvikling og utbre-
delse av e-helseløsninger? (Mulige barrierer: 
Sikkerhet, jus, økonomi, IKT-kompetanse hos 
helsepersonell, infrastruktur og �lgang �l utstyr) 

 

 

7 Hvor ser du behovene for kunnskapsutvikling i 
e-helsefeltet? 

 

8 Er det noe du ønsker å �lføye som vi ikke har 
vært innom?  

• Hva er sektoren er opptat av 
• Hva er pasientene opptat av? 
• Hva er ledere opptat av 

 

 

 

9. Hva ønsker du å fremme som diskusjonstema 
knytet �l trender og drivkre�er innen eHelse? 

 

 



Trender på 
e-helsefeltet

Helge T. Blindheim
Direktoratet for e-helse

27.02.2017

1



Forbruker-
orientering



Forbruker-
orientering
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Din personlige hår-rådgiver

Forbruker-
orientering



Forbruker-
orientering



Data fra innbygger skal deles

Innbygger 
og pårørende

Psykisk 
helse

Sykehjem

Fastlege

Tannhelse-
tjeneste

Skolehelse-
tjeneste KAD

Omsorgs-
bolig

Helse-
stasjon, 

svangerskap og 
barsel

Fysio-
Ergoterapi

Hjemme-
tjenester

Legevakt

AMK

Spesialist
helsetj.



Utfordringen

Helsetjenesten Teknologi

Evidens Hypotese



Digitale klasseskiller?

http://www.cw.no/artikkel/skole-utdanning/fattige-spiller-spill-rike-skolerer-seg


Muligheter

Trusler
Personvern

Rettigheter

Ansvar
FerdigheterKunnskap

Digital motivasjon
Digital modenet



Bevisste brukere av 
velferdsteknologi

https://www.digi.no/artikler/telenor-med-stor-avtale-med-asker-og-baerum-kommune/367836


Overvåkning – Digitalt Grenseforsvar

Opplevelse av overvåkning 
endrer atferd

Kan medføre uønskede 
nedkjølingseffekter

http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Derfor-bor-Norge-etablere-et-digitalt-grenseforsvar-603784b.html
https://www.digi.no/artikler/datatilsynets-slakter-omstridt-forslag-for-oss-er-digitalt-grenseforsvar-helt-uaktuelt/367606
http://www.aftenposten.no/norge/Mener-nytt-overvakingsforslag-ma-stoppes-Frykter-E-tjenesten-kan-fa-tilgang-til-svart-sensitive-helseopplysninger-612405b.html


Bevisste brukere av 
velferdsteknologi

http://www.dagsavisen.no/oslo/demente-gunnar-far-framtidshjelp-1.916297
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Behandlingsrettede app’er

http://www.dn.no/grunder/2017/02/13/2015/Arbeidsliv/slik-kan-legebesok-bli-i-fremtiden
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Kunstig intelligens og 
robot-teknologier

Kunstig intelligens: Selvlærende datasystemer

Robot-teknologier: Automatisering av prossser

http://www.dn.no/meninger/2016/12/01/2141/Teknologi/skeptisk-til-kunstig-intelligens
http://www.dn.no/nyheter/2017/02/08/1622/Finans/venter-mannefall-i-finans
http://www.dn.no/meninger/2017/02/08/2050/Innlegg/bank-er-teknologi
http://www.dn.no/nyheter/2017/01/09/2041/Finans/-software-spiser-opp-verden


Direktoratet for e-helse

Samhandling

Grunndata

Innbygger

Én journal

Helsepersonell

Kjernejournal

E-resept

Velferdsteknologi
IoT – Internet of things

Helse-analyse

Økosystem

Inspirert av



■ Forbrukerorientering – Velferdsteknologi / Tingenes internett
■ Personvern
■ Kunstig intelligens og robot-teknologier

Oppsummering

Takk for oppmerksomheten



Steinar.pedersen@telemedicineconsult.com

IT trender som påvirker 
vår hverdag

mailto:Steinar.pedersen@telemedicineconsult.com


Fremtiden



De som ikke vil 

Typografene mente 
musa var forbudt 

område for personer 
som ikke hadde grafisk 

fagbrev 

Robert Murdoc



Kontakten med kunden/borgeren – slik den var 

Hotell
Butikk
En kommune
En avis
TV



Kontakten med kunden/borgeren – slik den er 
blitt

Hotell
Butikk
En kommune
En avis
TV

AirBnB
Hotels.com
Amazone.com
FB



Kontakten med kunden/borgeren– slik den vil 
bli

Hotell
Butikk
En kommune
En avis
TV

SENSORER
AI
BIG DATA
ROBOTER



Netthandelen øker

Andelen

2014

Klær, sko & tilbehør 5,0 %

Bøker 22,9 %

Mat & drikke 0,4 %

Totalomsetningen

2006 2015

Klær & 

sportsutstyr

20 % 38 %

Bøker 22 % 31 %

Kolonialvarer 1 % 8 %



Endringene skjer raskt



Endrede forretningsmodeller

Helt nytt produkt Hybrid modell

Uber – Uber food
Apotek – digital diagnostikk

Google - bil



Endrede forretningsmodeller





2,5 kg – 16 km – 30 min



Person drone 

23 minutter
100 – 200 000 USD





Endret organisering



Roboter



Roboter

YRKE SANNSYNLIGHET 

FOR Å FORSVINNE

FOTOMODELLER 98 %

LOKOMOTIVFØRERE 89 %

POSTBÆRERE 79 %

SIKKERHETSPERSONELL 66 %

PILOTER 32 %

MATEMATIKERE 18 %

HELSEPERSONELL 6 %

HØYERE EMBEDSMENN 

OG POLITIKERE

1 %

PRESTER 0,8 %



Fem bransjer på vei ut (Financial times)

• Finansrådgiving 
– Roboter

• Bilforsikringer 
– Selvkjørende biler

• Bilverksteder 
– En vanlig motor har flere tusen deler som blir slitt og blir ødelagt. En 

Tesla-motor har bare 18 bevegelige deler

• Reise- og charterbyråer 
– Nettbestilling

• Reservedeler og småkomponenter 
– 3D printere



Det som kan bli digitalisert vil bli digitalisert

• Vi kommer til å se en forskyvning 
fra lavkvalifisert mot høy-
kvalifisert arbeidskraft

• Digitaliseringen treffer hele 
verdikjeder, og alle som er 
involvert

• Det offentlige skal være en 
spydspiss i digitaliseringen





Førerløse biler



En robot

• Endre sparing – 92 %

• Etablere lån og garanti – 86 %

• Statens lånekasse - 65 % av all 
saksbehandling i Lånekassen 
gjøres automatisk av digitaliserte 
løsninger.  



DNB-sjefen tror antall ansatte blir halvert

• 2011:    14 000 ansatte

• 2016:    10 900 ansatte

• 2021:       5 000 ansatte??





Kunstig intelligens/maskinlæring/AI

• Spør Google 



Big data i sjarken

Sjø temp, vind, 
bølgehøyde, salt-

konsentrasjon

Fangts-
rapporter 

Kjemiske 
verdier i havet

Månefase



Big data i politikken



Big data i helse



NHS



Big data

• Når og hvem som kommer til å bli syk

• Hvem dropper ut av skolen

• Hvem slutter på SATS 

• Hvem vil handle i min butikk

• Hvem vil importere norsk fisk

• Hvem vil bo i vår kommune



Forskningsrådets fyrtårn 

• DoMore: forbedre diagnostikk og 
prognose ved kreft via automatiske 
og bildebaserte metoder

• BIGMED: Automatisk opphenting og 
lesing av journaler, registrere 
prøvedata, og holde ny informasjon 
opp mot den som allerede eksisterer 
om en bestemt pasient

• INTROMAT: Ulike teknologibaserte 
tjenester knyttet til psykiske lidelser 

(sensorer i mobiltelefonen kan     

oppdage når pasienten er på vei 

tilbake i depresjon eller mani)



Tale vil erstatte skriving



Virkeligheten får et tillegg i VR 

DIGITAL TVILLING



Infrastruktur 

Det som kan digitaliseres 
skal digitaliseres



Hvem vil lykkes?



Ledelse

• 7 av 10 norske industribedrifter tror at digitalisering er 
avgjørende for å være konkurransedyktig om fem år. 

• 7 av 10 sier, og en enda høyere andel blant topplederne, at de 
ikke har gode nok planer for digitalisering i bedriften sin. 
Årsaken er at de mangler kunnskap og kapasitet (Siemens og Norsk 

Industri ).



Strategisk IT ledelse

De som lykkes ser at IT er for viktig til å overlate til IT 
folkene alene

– Det er IT forståelse i alle lederstillinger

– IT er innlemmet i hele bedriftens/virksomhetens 
strategi

– IT brukes til å endre hele bedriften/virksomheten



De som vil lykkes

1. De har IT strategisk lederkompetanse

2. De vurderer kontinuerlig egen virksomhets-
modell

3. De integrer og etablerer digitale, hybride 
strategier

4. De tenker mobilt fra første stund

5. De driver aktivt med innovasjon

6. De har flat struktur hvor det er lov å gjøre feil



Hvordan vil dette påvirke helsevesenet?

• Helseledere (administrative og politiske) vil måtte skaffe seg  
økt strategisk digital kompetanse

• Befolkningen vil kreve at helsevesenet benytter, og tilbyr, 
digitale tjenester på linje med det som tilbys i samfunnet 
forøvrig 



Drivere og trender i e-
helsefeltet 

Gunn Hilde Rotvold, seniorrådgiver avdeling for helsedataanalyse

Inger Marie Holm, seniorrådgiver avdeling for helhetlige helsetjenester

Kristian Nicolaisen, rådgiver avdeling for helhetlige helsetjenester

Sofie Bakkevoll, prosjektassistent



Kort om Nasjonalt senter for e-helseforskning

• I 2014: Helsedirektoratet besluttet at Nasjonalt senter for samhandling og 
telemedisin hadde fullført sitt oppdrag som kompetansetjeneste for telemedisin 
og at:

• Helseregionene nå var i stand til å ta i bruk telemedisin uten kompetansehjelp 
utenfra.

• I 2015: For å ta vare på kompetansen i senteret besluttet Helse- og 
omsorgsdepartementet at senteret skulle omgjøres til et nasjonalt forsknings- og 
utredningssenter for e-helse underlagt Helse Nord RHF.

• 1. januar 2016: Nasjonalt senter for e-helseforskning ble opprettet. 



Avdelingene ved Nasjonalt senter for e-
helseforskning

• Elektronisk journal 
• 13 ansatte

• Avdelingsleder: Monika Johansen

• Helhetlige helsetjenester
• 14 ansatte

• Avdelingsleder: Rune Pedersen

• Helsedataanalyse
• 13 ansatte

• Avdelingsleder: Anne Torill Nordsletta

• Personlige systemer
• 17 ansatte

• Avdelingsleder: Siri Bjørvig



Oppdragets utgangspunkt

• Prosjektet dere er invitert inn i: 

• En del av et oppdrag til Nasjonalt senter for e-helseforskning fra Direktoratet for 
e-helse

• Oppdragets tittel: «Fremtidens helse»



Oppdragets formål
• Styrke sektorens forståelse av IKT som helse- og omsorgspolitisk virkemiddel og 

bidra til å øke oversettelseskompetanse mellom teknologi, fag og politikk.

• Stimulere til refleksjon og diskusjon rundt drivere og trender for utviklingen av 
helse og omsorg generelt, og e-helse spesielt

• Sentralt i oppdraget: Identifisere og analysere demografiske, politiske, 
teknologiske og klinisk-helsefaglige trender og drivere som antas å påvirke 
forståelse, utøvelse og organisering av fremtidens helse og omsorg

• Starte refleksjon og diskusjon gjennom intervju med sentrale aktører i feltet



Formål med intervjuundersøkelsen

• Legge grunnlag for tema som drøftes i dagens dialogmøte

• Innhente empiri til analyserapport (ferdigstilles innen 31. mars 2017). 



Kort om intervjuundersøkelsen

• 15 informanter fra følgende kategorier:

• Næringsliv

• Pasient- og brukerorganisasjoner

• Helsepersonell og helseledere

• Relevante forsknings/teknologimiljøer

• Politikere

• Myndighetsnivået



Hovedtrekk fra intervjuene

• Helsemyndighetenes ønsker om kvalitetsforbedring, effektivisering og 
prioriteringer

• Befolkningens bruk av teknologi i samfunnslivet i dag og i fremtiden



Hovedfunn - generelt
1. E-helse fremmes som et viktig virkemiddel for kommunikasjon (mellom 

mennesker og mellom systemer)

2. Stort sprik i forståelsen av e-helse

3. E-helse forstås i stor grad ut i fra eget felt - «silotenking»



Hovedfunn – Flertallet enige om at:
1. E-helse forenkler helsehverdagen i befolkningen

2. Sikker lagring av helsedata er en utfordring

3. E-helse innebærer potensielt effektiv ressursutnyttelse av helsepersonell 

4. E-helse innebærer potensielt effektiv utnyttelse av tid (reiser, 
pasientkonsultasjoner etc.)

5. IT-kompetansen må forbedres hos helsepersonell, ledere og beslutningstakere

6. Pasienter og innbyggere har det største gevinstpotensialet

7. Helsevesenets kompetanse på e-helse må økes, også i grunnutdanningene. 

8. Fokuset bør økes på e-helse innenfor etter- og viderutdanninger i helsefeltet



Hovedfunn - Drivere

• Næringslivet og leverandørene blir sett på som en potensiell drivkraft for å drive 
e-helse fremover, dette til tross for at det nevnes at nettopp markedet og 
næringslivet er svakt i Norge. 

• Facebook og andre pasientforum hvor pasienter gis mulighet til å kommunisere 
med andre (pasienter) i samme situasjon, trekkes fram som viktige drivere i e-
helsebildet. 

• Økt tilgjengelighet og lettere tilgang til kommunikasjon mellom pasient og 
helsevesenet er en viktig driver innenfor e-helse

• Forbruker- og pasientgruppen vil være en stor driver for utvikling i framtiden.



Hovedfunn - Påstander
• Økonomi er den sterkeste drivkraften for utvikling og implementasjon av e-

helseløsninger og -verktøy.

• Næringslivsaktører må få større mulighetsrom for samarbeid og utvikling med 
det offentlige. 

• Strategisk IT-kompetanse og e-helse må ha forankring i ledelse og en plass i 
ledergrupper.

• Sikkerhetsspørsmål og risiko knyttet opp til lekkasje av fortrolig informasjon må 
prioriteres.



Helsepersonell 
og helseledere

Pasient- og 
bruker-

organisasjoner
Næringsliv

Relevante 
forsknings/

teknologimiljø
Innbyggere Politikere

Myndighets-
nivået

Informantenes forståelse av e-helse

E-helse defineres som bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) for å forbedre effektivitet, kvalitet og sikkerhet i helse- og omsorgssektoren. Digitale 
tjenester skal gjøre kontakten enklere og bidra til at befolkningen opplever helse- og omsorgstjenesten som helhetlig og tilgjengelig.

• Digitale 
samhandlings-
løsninger i en 
pasientkontekst
Eks. Journal-
føring, 
medikasjons-
løsning

• Ulike typer 
integrasjoner til 
støttesystemer

• Teknologisk 
støtte til 
sykdoms-
overvåking

• Kommunika-
sjonsverktøy
for å gi og få ny 
kunnskap om 
helse

• Kommunika-
sjon mellom 
helsetilbydere, 
sosialtjenester 
og pasienter

• Kommunika-
sjon mellom 
pasienter

• Elektroniske 
hjelpemidler 
for bedre 
pasientflyt for 
ansatte

• Pasienter 
tettere på 
prosessene

• Digitaliserte 
medisinske 
data

• Velferds-
teknologi

• Velferdsteknologi

• Pasienttjenester

• Assistere helse med 
elektroniske 
hjelpemidler

• Inkluderer pasienter 
og omfatter medi-
sinsk informatikk

• Elektroniske verktøy 
som skal støtte 
helsetjenesten

• Elektronisk 
samhandling og 
arkitektur

• Løsninger som 
muliggjøre 
kommunikasjon med 
helsetjenesten

• IKT-systemer, 
journaler, RIS, PACS 
og kurver o.l.

• Velferds-
teknologi 

• Selvhjelps-
tjenester for 
pasienter

• Velferds-
teknologi 

• Selvhjelps-
tjenester for 
pasienter

• Kommunika-
sjonsverktøy
for å gi og få ny 
kunnskap om 
helse

• Løsninger som 
muliggjøre 
kommunika-
sjon med 
helsetjenesten, 
online eller 
digitalt

• IKT-systemer, 
journaler, RIS, 
PACS og kurver 
o.l.



Klart til cafédialog! 



Informantenes stemmer
«Jeg tror forbrukerne vil være opptatt av enkel teknologi i framtida. Mobilen 
kommer du ikke unna, i dag har vi alt vi eier og har på mobilen. Jeg åpner døra 
hjemme med mobilen, jeg ringer, betaler. Mobilen er det nye alt. Det man lager må 
lages til mobil. Og om man skal se 20 år fram i tid, er det fortsatt mobilen? Kanskje 
er det klokken. Men det må være enkelt, og ting som gir oss kunnskap. At du skal 
kunne bestille time til legen med et tastetrykk på mobilen. Ting som gjør min 
helsehverdag enklere».



Informantenes stemmer
«Vi er i en situasjon hvor klinikerne oppfatter at det er 
pasientsikkerhetsrisikoaspekter som etter hvert begynner å bli så omfattende at 
helsepersonell kanskje ikke helt hvordan de skal prioritere arbeidsoppgavene sine. 
Fordi i kommunehelsetjenesten så er det svært gamle og lite optimaliserte 
journalsystemer. De understøtter ikke de arbeidsprosessene og de oppgavene man 
skal levere. Og det gjør at man jobber unødvendig tungt og unødvendig 
trippelarbeid».



Informantenes stemmer
«Man må ta utgangspunktet i at det er brukerne som skal ha en viss styring. Og 
særlig også eldre, hvis det er ensomme eldre, som kanskje av og til går til leger og 
andre for å ha noen å snakke med. Kan si det er veldig brutalt. Det er den 
menneskelige kontakten, og hvis den blir borte på mange områder hvor den kan bli 
borte, så vil det være tap for de som er i den situasjonen. Helse er et sammensatt 
problem».



Informantenes stemmer
Om teknologier som forbrukere til være opptatt av i framtiden? 

«Hvis man med forbruker mener den friske innbyggeren, så vil de ha verktøy for å 
holde seg friske, og for å holde seg utenfor helsevesenet. Så overvåkning og egen 
monitorering. 

Forbrukere som har en diagnose,  at de får mestringsverktøy. Enten ved 
genprofilering eller liknende. Om man ikke bare tenker forbrukere men også syke 
pasienter, så tror jeg avstandsoppfølgings og velferdsteknologi blir interessant».



Informantenes stemmer
«Mer bruk av e-helse gjør det enklere å være menneske. Og ikke minst muligheten 
for kunnskapsoppbygging. Før, når du kanskje måtte lese opp i leksikon, så er ting 
mye tettere på nå. Så jeg tenker at det er den forenklingen, du kan bruke mindre tid 
på å være syk eller funksjonshemmet, og bruke mer tid på å være deg selv som 
menneske».



Informantenes stemmer
«Vi har en utfordring. Personalet er bekymret og sykepleiere og legere er frustrerte 
fordi at det er promotert veldig mye om kjernejournal og med nye 
teknologiløsninger, og så sitter kommunen på gamle løsninger som er svært 
utfordrende og jeg mener at våre politikere ikke forstår konsekvensene av at vi ikke 
samhandler på tvers.

En annen ting som jeg er veldig opptatt av er det med standardisering, fordi vi 
samhandler med samme pasienter på tvers av kommune og spesialhelsetjeneste, 
og så snakker vi ulikt språk om de samme pasientene, og så tildeler vi tjenester 
internt i en kommune uten at vi forstår hverandre».



Informantenes stemmer
«Det positive i overgangen til mer bruk av e-helse er blant annet at helsebrukerne 
får mer og mer verktøy for å håndtere sin egen helse. Altså, alt fra å monitorere, 
men også analysere sine egne helseutfordringer og sin egen helsesituasjon».



Informantenes stemmer
«Jeg tror det er veldig viktig å informere om e-helse og ny teknologi, altså å 
informere om at den teknologien vi snakker om, det er den som hjelper deg til å få 
en lettere hverdag, og som gjør at du kan klare deg lengst mulig hjemme. Og det 
synes jeg er kjempeviktig i forbindelse med helse. At du kan tilegne deg ting mens 
du enda er i stand til å kunne tilegne deg nye ting, sånn at det er en vane den dagen 
du er avhengig av for eksempel en medisindispenser, så vet du hva det er for noe».



Informantenes stemmer

«E-helse.. Da tenker jeg i førsteomgang på teknologisk støtte til 
sykdomsovervåking. For meg er grensen mellom E-helse og velferdsteknologi litt 
uklar. Det kan for meg se ut som at det er et skille mellom E-helse og 
velferdsteknologi, så man kan tenke seg at velferdsteknologi er en underdefinisjon 
på E-helse. Det virker som at E-helse har vært mer i retning av sykdomsoppfølging.»



Informantenes stemmer

«Å lære å bruke ny teknologi må først og fremst være innenfor de som jobber i 
helsetjenestene. Og det er også de største utfordringene, fordi det å lære 45-
åringer noe helt nytt... Det er ikke alle 45-åringer som er så veldig keene på å lære 
noe nytt, fordi de pleier å gjøre det sånn og det kan jeg, og så kan det være en del 
motstand mot ny teknologi.»



Informantenes stemmer

«Det vi gjør er jo at vi plasserer organisasjoner, utstyr, teknologi i mellom aktørene, 
som ikke var der før. Før så var det bare pasienten som snakket med 
helsearbeideren og så var det liksom legen tok de beslutningene som han følte han 
kunne ta basert på det som han kunne få ut av pasienten. Mens nå så er det 
kanskje pasienten sitter hjemme hos seg selv med utstyr han har kjøpt, og 
kommuniserer over en linje som er smal eller bred, til en tjenesteleverandør som da 
skal sørge for at han skal kommuniserer med helsearbeideren, som da skal se på 
dataen og stole på at det er korrekt og at ja... Du introduserer ganske mye imellom 
de aktørene når du introduserer e-helse».



Informantenes stemmer

«Tilgjengeliggjøring av tjenester eller tilgangen til tjenester tror jeg vil bli den 
største endringen i overgangen til ber bruk av e-helse. Men så følger andre 
endringer med dette – på organisasjonen. Dette er ikke trivielt, det er mange ting 
der som skal endres. Profesjonenes selvforståelse og yrkesutøvelse må endres, 
organiseringen av arbeidsfordelingen og koordineringen må endres, og 
økonomisystemene og finansieringsløsningene må endres. 

Endringene kommer både for å ta inn ny teknologibruk, og som resultat når man 
begynner å bruke det. Så jeg ser på det som en ganske stor omlegging av 
helsetjenesten.»
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Vedlegg 7: Deltakerliste dialogmøte 
 

Oversikt over deltagere i dialogmøte om drivere og trender i e-hel-
sefeltet 27.02.17 
 

Nr Navn Stilling E-post 
1 Kari Kjønaas 

Kjos 
Leder, Stortingets Helse- og 
omsorgskomité (FrP 

kari-kjonaas.kjos@stortinget.no 

2 Carl Ivar Ha-
gen 

Oslo Bystyre (FrP) CarlI.Hagen@oslobystyre.no 

3 Steinar Pe-
dersen 

Tromsø Telemedicine Con-
sult 

steinar.pedersen@telemedicinecon-
sult.com 

4 Bitten Bar-
man-Jenssen 

Styremedlem, Pensjonistfor-
bundet Troms 

bitten@barman-jenssen.no 

5 Randi Eidsmo 
Reinertsen 

Forskningssjef, SINTEF Tek-
nologi og samfunn 

Randi.E.Reinertsen@sintef.no 

6 Jan Emil Kris-
toffersen 

Legeforeningen Jan.Emil.Kristoffersen@lege-
foreningen.no 
 

7 Lars Monrad-
Krohn 

Professor II Emeritus 

 

lmkrohn@online.no 

8 Helge Blind-
heim 

Seniorrådgiver, Direktoratet 
for e-helse 

helgetb@ehelse.no 

9 Johan Gustav 
Bellika 

Professor, Nasjonalt senter 
for e-helseforskning 

johan.gustav.bellika@ehealthrese-
arch.no 

10 Eirik Årsand Professor, Nasjonalt senter 
for e-helseforskning 

Eirik.arsand@ehealthresearch.no 

11 Hallgeir 
Holthe 

Dr.polit./pedagog halgeir.holthe@ehealthresearch.no 

12 Kristian Nico-
laisen 

Rådgiver, Nasjonalt senter 
for e-helseforskning 

Kristian.nicolaisen@ehealthrese-
arch.no 

13 Gunn-Hilde 
Rotvold 

Seniorrådgiver, Nasjonalt 
senter for e-helseforskning 

Gunn-Hilde.Rotvold@ehealthrese-
arch.no 

14 Inger Marie 
Holm 

Seniorrådgiver, Nasjonalt 
senter for e-helseforskning 
(prosjektleder) 

Inger.Marie.Holm@ehealthrese-
arch.no 
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2016: 13 norske/13 engelske

2016-01 Muligheter og utfordringer ved bruk av
videokonsultasjoner i primærhelsetjenesten

2016 01 Opportunities and Challenges for the use of
Video Consultations in Primary Health Services

2016-02 Digitale tjenester for min psykiske helse

2016-02 Digital Services for my Mental Health

2016-03 Tall og fakta om helseapper

2016-03 M-health Apps by Numbers

2016-04 Bærbar teknologi og sensorer

2016-04 Wearable technologies and Sensors

2016-05 Universell utforming og tilgjengelighet

2016-05 Universal Design and Accessibility

2016-06 Et verdibasert, digitalt støttet, personsentrert 
omsorgssystem - nasjonale og internasjonale trender

2016-06 A Value-based, Digitally Supported, Person-
centred Care System - National and International Trends

2016-07 Kan sosiale medier styrke «gjør det selv»-
bevegelsen og pasienters egenmestring?

2016-07 Social Media as Enabler of Self-care and the 
Do-it-yourself Movement?

2016-08 M-helse og pasienters egenmestring av kronisk 
sykdom
2016-08 M-health and Chronic Disease Treatment 
Adherence

2016-09 M-helse og diabetesbehandling

2016-09 M-health for Diabetes Management

2016-10 Deling av pasientgenererte data fra  
m-helseverktøy

2016-10 Sharing Patient-gathered Data from M-health 
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Introduction and the benefits of learning 

healthcare system
Johan Gustav Bellika

What devices do surgeons prefer for surgical telementoring 

and why
Johan Gustav Bellika

Use of e-health tools from the perspective of patients and 

health personal
Johan Gustav Bellika

Secure multi-party computation for health data reuse Johan Gustav Bellika

Communication, storage and computations on patients 

generated health data using secure multi-party computations.
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devices, etc. for the consumer

Eirik Årsand

Norwegian population studies and prospective for usage 
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e.g. to inform new health care services 

and self-management services
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