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Sammendrag 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) har tro på at en helsetjeneste som evner å 
skape et partnerskap mellom pasienten og helsepersonell vil kunne bidra effektivt til bedre 
helse for pasienten. Dette gir kontinuitet og trygghet, noe som kan virke helsebringende i 
seg selv. For å oppnå dette har UNN blant annet tatt initiativ til prosjektet «Pasienten som 
partner i virtuelle team».  
 
Prosjektet eies av UNN HF og partene i samarbeidet er UNN, Nasjonalt senter for 
samhandling og telemedisin (NST), InnoMed, Balsfjord kommune og Helse Nord gjennom 
FIKS-programmet (Felles Innføring av Kliniske Systemer). Prosjektet er finansiert av 
InnoMed (Helsedirektoratet og Innovasjon Norge), Helse Nord RHF, samt i form av betydelig 
egeninnsats fra partnerne i prosjektet. Prosjektgruppen har bestått av fagpersoner fra 
partene, samt tjenestedesigner i EGGS design.  
 
Målet med prosjektet er å utvikle en funksjonell kravspesifikasjon for en generisk elektronisk 
samhandlingsløsning for virtuelle team1 der helsepersonell og pasient deltar som likeverdige 
partnere. Løsningen skal understøtte en pasientsentrert helsetjeneste2 basert på Chronic 
Care Model (CCM se kap 1.1) og helhetlige pasientforløp [1]3 ved å gi muligheter for å 
samarbeide på tvers av virksomheter, samt å gi pasientene muligheter for å medvirke i 
diagnostikk og egen behandling. Dette vil gjøre arbeidsprosessene mer smidige og 
teknologien kan dermed fungere både som samhandlings- og behandlingsinstrument. 
 
Den funksjonelle kravspesifikasjonen har til hensikt å understøtte UNNs satsing på 
følgende4: 

• Brukermedvirkning og helhetlige pasientforløp 
• Pasientsentrert helsetjeneste og pasientsentrerte helsetjenesteteam 
• Kvalitet i pasientbehandlingen 

 
Funksjonsbeskrivelsen som utvikles i «Pasienten som partner i virtuelle team» forventes å 
kunne svare på identifiserte behov og understøtte beskrevne regionale mål.  Prosjektet har 
møtt stor interesse i brukermiljøene, både i spesialist- og primærhelsetjenesten, hos 
pasientorganisasjoner samt i andre miljøer som arbeider med pasientsentrerte løsninger.  
 
Hva vil aktørene ha? 
Kartleggingen viser at det er stort behov for en elektronisk samhandlingsløsning som knytter 
sammen alle aktørene i et behandlingsforløp. UNN og kommunene trenger VT som plattform 
for å organisere samarbeidet med primærhelsetjenesten og pasienter.  
 

                                                 
1 Virtuelle team kjennetegnes av at fysiske rammer oppheves og at pasient og behandlere kan være adskilt i tid og rom. Dette 
utfordrer tradisjonell organisering og arbeidsmåter.   
2 Stadig f lere pasienter har langvarige behov for helsetjenester. Nasjonale og regionale helsemyndigheter har gitt 
helseforetakene i oppdrag å styrke kunnskapen om ”The Chronic Care Model”(CCM) og legge prinsippene for en slik 
pasientsentrert modell til grunn for behandlingen av pasienter med sammensatte og/eller kroniske lidelser 
(Samhandlingsreformen og oppdragsdokument fra Helse Nord RHF 2013). 
3 Et pasientforløp er en beskrivelse av hva som skal skje når man blir syk og må få behandling. Pasientforløpet bygger på den 
best tilgjengelige kunnskapen om sykdommen. Mange sykdommer har standardiserte pasientforløp, eksempelvis behandling 
av hjerteinfarkt. Standardiserte pasientforløp kan tilpasses individuelle forløp og individuelle behandlingsplaner (REF). 
4 http://www.unn.no/maal-og-strategier/category10083.html 
 

http://www.unn.no/maal-og-strategier/category10083.html
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Virtuelle team har behov for løpende å kunne dele opplysninger om pasientens mål, status, 
planlagte aktiviteter, utvikling og oversikt over involvert helsepersonell.  Dette krever 
funksjonalitet som løser aktørenes felles behov for raskt å få et tydelig helhetsbilde, gjøre 
raske avklaringer, tilrettelegge for felles planlegging og oppfølging av pasientene. 
 
Erfaringsmessig bør pasienter med langvarige og komplekse tilstander behandles 
tverrfaglig. Samarbeidet mellom pasienten, spesialisthelsetjenesten og 
primærhelsetjenesten, samt med andre involverte aktører, er helt avgjørende for et godt 
resultat [2], [3]. 
 
VT skaper verdi for alle involverte aktører i forløpet. VT er både et samhandlings- og 
behandlingsinstrument og utgjør en plattform for å organisere virtuelle tjenester i samarbeid 
mellom spesialist- og primærhelsetjenesten, hvor pasienten kan være en aktiv partner. 
 
Tjenestene må organiseres inn i daglig drift 
Plattformen må gi mulighet for elektronisk samarbeid og å organisere team på tvers av 
virksomheter og nivå, velge medlemmer og tildele ansvar, etablere en felles 
behandlingsplan, følge opp aktiviteter og dokumentere hendelser fortløpende i et felles 
system. Dette åpner også for at pasienten kan få en avgjørende rolle som aktør og ressurs, 
samt at mulighetene for å etablere felles kunnskapsgrunnlag og kompetanseutvikling øker. 
 
Slike tjenester må gis like stor oppmerksomhet som tradisjonelle måter å levere 
helsetjenester på [4]. VT som organisatorisk løsning må integreres med de øvrige 
organisatoriske strukturene (eksempelvis poliklinikk, etc) og turnus og legge alt til rette for at 
pasienten kan velge på hvilken måte han vil ha kontakt med sitt team. 
 
Eierskap og incentiver 
En vesentlig faktor for vurdering av motivasjon og vilje fra de aktuelle parter i 
samhandlingskjeden til å ta i bruk VT vil avhenge av kostnad og nytte. De som har størst 
gevinst av å få på plass en slik løsning må være forberedt på å ta den største delen av 
kostnadene forbundet med utvikling, anskaffelse og drift av løsningen.  
 
Da dette prosjektet ble planlagt var det klart at prosjektet måtte ha en eier som hadde sterk 
egeninteresse av å få en slik løsning på plass. UNN var klar til å ta i bruk slike løsninger og 
sykehuset har mulighet for å ta rollen som databehandlingsansvarlig. UNN har tydelige 
styringssignaler knyttet til samhandling og pasientmedvirkning og har allerede iverksatt 
organisatoriske endringer for å imøtekomme dette. 
 
Finnes det egnede løsninger? 
Det er stor enighet om at dagens løsninger kun tilfredsstiller deler av samlet ønsket 
funksjonalitet og de mangler integrasjon mot EPJ. Resultatene bekrefter at det ikke finnes en 
lovlig og generisk løsning for elektronisk samhandling i virtuelle team i bruk i Norge [5], [6]. 
Kjernejournalen vil neppe løse aktørenes behov for interaktivitet og dynamikk i 
samhandlingen i pasientforløpet. 
 
Det er heller ingen diagnosespesifikke løsninger som er integrert med EPJ.  
Meldingsutveksling foregår stort sett mellom helsepersonell og/eller helsevirksomheter og i 
hovedsak en – til – en. Pasienten er ikke en aktiv deltaker i denne kommunikasjonen. 



11 
 

Pasienten kan i enkelte tilfeller kommunisere en – til – en med helsepersonell (eksempelvis 
med sin fastlege). 
 
Prosjektet er komplekst og det videre arbeidet bør utrede hvordan den tekniske løsningen 
for «Pasienten som partner i virtuelle team» kan henge sammen med andre nasjonale 
løsninger (eksempelvis Kjernejournal, Digital dialog, Én innbygger – én journal). 
 
Er dette juridisk og sikkerhetsmessig mulig? 
Prosjektgruppen mener det er fullt mulig, om enn utfordrende, å utforme systemer som både 
er forsvarlige, fleksible, som involverer pasient og helsepersonell i henhold til pasientens 
ønsker og som samtidig ivaretar personvernet.  
 
Det er imidlertid vanskelig å se at permanente løsninger for denne type team kan etableres 
per i dag uten at regelverket utfordres, jf. helseregisterloven § 13. NST anser ikke at 
unntaket i helseregisterloven § 6 b om virksomhetsovergripende journal i formaliserte 
arbeidsfellesskap uten videre utredning er anvendelig for etablering av en elektronisk 
løsning for virtuelle team, men at det bør vurderes konkret ift VT.  
 
Slik NSTser det, er det mulig å tenke seg at et felles virksomhetsovergripende register for et 
virtuelt team kan anses som et regionalt virksomhetsovergripende helseregister iht. 
helseregisterloven § 6 a der også pasienten er aktør slik det er åpnet for ifm. 
kjernejournalen, jf. helseregisterloven § 6 d, jf. kjernejournalforskriften5. Dette forutsetter 
imidlertid en forskrift iht helseregisterloven § 6 a. 
 
Ivaretagelse av regelverkets krav til sikkerhet ved behandling av helseopplysninger bør 
imidlertid være mulig. Dette må som ellers baseres på en risikovurdering av potensielle 
trusler mot informasjonssikkerheten i det aktuelle systemet, og opp mot gjeldende 
sikkerhetskrav.  
 
Er dette teknisk mulig? 
I en ideell situasjon vil VT kreve et omfattende økosystem.  I første omgang vil det være 
nødvendig å begrense og prioritere funksjonskravene. I rapporten er det redegjort for to ulike 
strategier. 

Alternativ 1 «Behandlingsrettet helseregister» og alternativ 2 «Journalintegrasjon» må 
vurderes av interessenter som UNN/Helse Nord RHF, Nasjonal IKT, Helsedirektoratet og 
Helsenettet før det besluttes hvilken strategi som skal følges. 

Integrasjon mot helsenorge.no for å gjenbruke autentiseringstjenesten kan være realistisk. 
Hvis dette ikke lar seg kombinere med drift av løsningen i en sikker infrastruktur (avhengig 
av leverandør av denne infrastrukturen) eller fordi helsenorge.no ikke er tilrettelagt for piloter 
av denne typen, må alternativ løsning for autentisering av pasienter etableres. 

Veien videre 
Det er stort behov for å prøve ut den type løsninger som her er skissert. Utprøving av 
tidsbegrensete piloter kan bidra til å tydeliggjøre hva en eventuell forskrift iht 
helseregisterloven § 6 a bør omfatte. 
                                                 
5 Se note 6 
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• Premissene for igangsetting av pilot må diskuteres ytterligere med 
personvernombudet på UNN. 

• Basert på dette må det tas stilling til hvilket omfang en pilot kan ha og hvem / hvilke 
organer som må involveres i utviklingen/planleggingen og på hvilken måte  

• Ytterligere avklaring av forholdet til helseregisterloven § § 6 a og 6 b om hhv 
virksomhetsovergripende, behandlingsrettede helseregistre og virksomhetsover-
gripende, behandlingsrettede helseregistre i formalisert arbeidsfellesskap må foretas 
sammen med sentrale myndigheter. 

• Det må eventuelt søkes om konsesjon fra Datatilsynet for å etablere en pilot for 
uttesting av løsning. 

• Behov for endringer i regelverket (lov- og/eller forskrift) utredes og forelegges 
relevante myndigheter, basert på de erfaringer som gjøres. 

• Planene om utprøving av en løsning for en eller flere avdelinger på UNN må 
fremlegges for personvernombudet på UNN til vurdering/godkjenning.. 

 
Aktørene i VT må delta i det kommende arbeidet med å definere pasientforløpene, bli enige 
om samarbeidsrutiner, koordinering og deling av informasjon.  
 
Innspill fra leverandørene må bearbeides sammen med innspill fra andre interessenter og 
inngå i det samlede beslutningsgrunnlaget til UNN. 
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1 Bakgrunn  
Universitetssykehuset Nord-Norge HF6 (UNN) har tro på at en helsetjeneste som evner å 
skape et partnerskap mellom pasienten og helsepersonell vil kunne bidra effektivt til bedre 
helse for pasienten. For å oppnå dette har UNN tatt initiativ til prosjektet «Pasienten som 
partner i virtuelle team». Prosjektet bygger på anbefalingene i forstudien «Bedre samarbeid 
og pasientmedvirkning rundt smertebehandling i Helse Nord» fra 2012 [5]. Forstudien ble 
gjennomført i et samarbeid mellom Operasjons- og intensivklinikken7 (OPIN-klinikken) ved 
Smerteavdelingen og Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST) ved UNN. 
 
Målet med prosjektet er å utvikle en funksjonell kravspesifikasjon for en generisk elektronisk 
samhandlingsløsning for virtuelle team8 der helsepersonell og pasient deltar som likeverdige 
partnere i samarbeidet. En fremtidig løsning skal understøtte sammenhengende 
pasientforløp og en pasientsentrert helsetjeneste (se kap 1.1) [1, 7] og gode pasientforløp9 
[8] ved å gi muligheter for å samarbeide på tvers av virksomheter, samt å gi pasientene 
muligheter for å medvirke i diagnostikk og egen behandling.  Pasienten kan dermed være en 
«aktiv, informert og likeverdig partner i et proaktivt forberedt helsetjeneste team» [8].  
 
Kravspesifikasjonen kan gi nyttige bidrag inn i en total verktøykasse til bruk for flere 
samhandlingsløsninger. 
 
Den funksjonelle kravspesifikasjonen har til hensikt å understøtte UNNs satsing på bl.a 
følgende områder10: 

• Brukermedvirkning og helhetlige pasientforløp 
• Pasientsentrerte helsetjenester  
• Kvalitet i pasientbehandlingen 

 
UNN ser frem til å kunne utnytte resultater fra prosjektet i et mulig hovedprosjekt med 
pilotering av egnet teknologi for utvalgte pasientgrupper og pasientforløp (forankringsbrev i 
søknad). 
 
1.1 Fra fragmenterte til helhetlige pasientforløp 
Stadig flere pasienter har langvarige behov for helsetjenester. Hoveddelen av all medisinsk 
oppfølging foregår i primærhelsetjenesten. Økt press på helsetjenesten og økning i bruk av 
sykehustjenester vil kunne reduseres med tiltak som flytter tjenestene nærmere pasientens 
hjemmemiljø. Dette kan gjøres gjennom en systematisk satsing på utvidelse av det 
kommunale tjenestetilbudet, og ved å støtte pasienter til egenmestring, blant annet ved hjelp 
av IKT- og telemedisinske verktøy. Dagens helsetjenester har imidlertid få tradisjoner og 
verktøy for å skape en slik pasientsentrert helsetjeneste [7]. 
 

                                                 
6 www.unn.no 
7 http://www.unn.no/operasjons-og-intensivklinikk/category21251.html 
8 Virtuelle team kjennetegnes av at fysiske rammer oppheves og at pasient og behandlere kan være adskilt i tid og rom. Dette 
utfordrer tradisjonell organisering og arbeidsmåter.   
9 Et pasientforløp er en beskrivelse av hva som skal skje når man blir syk og må få behandling. Pasientforløpet bygger på den 
best tilgjengelige kunnskapen om sykdommen. Mange sykdommer har standardiserte pasientforløp, eksempelvis behandling 
av hjerteinfarkt. Standardiserte pasientforløp kan tilpasses individuelle forløp og individuelle behandlingsplaner (Berntsen 2014) 
10 http://www.unn.no/maal-og-strategier/category10083.html 
 

http://www.unn.no/
http://www.unn.no/operasjons-og-intensivklinikk/category21251.html
http://www.unn.no/maal-og-strategier/category10083.html
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Nasjonale og regionale helsemyndigheter har gitt helseforetakene i oppdrag å styrke 
kunnskapen om ”The Chronic Care Model”(CCM)11 [9] og legge prinsippene for en slik 
pasientsentrert modell til grunn for behandlingen av pasienter med sammensatte og/eller 
kroniske lidelser [10], [11]. Utvikling av pasientsentrerte helsetjenester er et bredt 
samfunnsoppdrag som er forankret i en rekke nasjonale og regionale beslutninger12. 
 
En pasientsentrert helsetjeneste, som definert av Wagner [12] innebærer at: 

• Det finnes en ledelse som understøtter med egnet organisering og økonomiske 
insentiver  

• Det må finnes IKT-verktøy som understøtter arbeidet i teamet og inkluderer 
pasienten 

 
 

 
Fig 1. Pasientsentrert helsetjenestemodell 
 
Den pasientsentrerte helsetjenestemodellen har tre hovedområder for forbedring av 
pasientforløp: 

• Behandling må gi støtte for egenmestring 
• Faglige retningslinjer og beslutningsstøtte  
• Planlegging rundt pasientforløpet/logistikk 

 
I en pasientforløpsstudie i Helse Nord har man blant annet identifisert 7 områder der 
helsetjenesten har et betydelig forbedringspotensial når det gjelder tjenester til pasienter 
med sammensatte og/eller kroniske lidelser [7]: 

• Identifikasjon av den komplekse pasient 
• Systematisk identifikasjon av den enkeltes behov 
• Støtte til den aktive informerte pasient 
• Valg av hensiktsmessig behandlings- og oppfølgingstiltak 

                                                 
11 http://www.improvingchroniccare.org/?p=The_Chronic_Care_Model&s=2 
12 Fastlegereformen, Samhandlingsreformen, visjoner i helsevesenet, Spesialisthelsetjenesteloven, Helse- og 
omsorgstjenesteloven og Pasientrettighetsloven mfl. 
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• Teamorganisering og logistikkstøtte 
• Endring fra reaktiv til proaktiv oppfølging 
• Evaluering av måloppnåelse og behandlingsmål 

 
Pasienten er «navet» i samhandlingen og koordineringen, og pasientens egeninnsats er helt 
sentral for å forebygge og forhindre sykdom. Behandlingsplaner (i hver enkelt virksomhets 
EPJ) blir som oftest ikke systematisk kommunisert til pasienten eller koordinert mot andre. 
En behandlings- og oppfølgingsplan vil kunne gi pasienten oversikt over den samhandlingen 
som er planlagt. En slik plan krever et team av helse- og støttepersonell rundt og sammen 
med pasienten.  
 
For pasienten med kroniske sykdommer innebærer mestring av egen helse:  

• Forståelse av sykdommen (generell helseinfo) 
• Evne og mulighet til evaluering av egen situasjon  
• Aktiv egenbehandling 
• Tilgang til hjelp når det trenges 

 
UNN ønsker at det skal være samsvar mellom pasientens egne preferanser og behov og de 
beslutninger som tas. Dette kan løses gjennom målrettet informasjon, kommunikasjon og 
dialog med pasienten i hele behandlingskjeden. Ved alvorlig sykdom, hvor det er flere enn 
ett mulig behandlingsalternativ, ved kronisk sykdom og i situasjoner, hvor egenmestring er 
viktig, vil Shared Decision Making (SDM)13 være en naturlig tilnærming. «Mine 
behandlingsvalg»14 ved UNN er et beslutningsverktøy som inkluderer både pasienten og 
helsepersonell som har ansvar for pasienten, og som gir pasienten muligheter til å velge 
behandlingsplan som samsvarer med egne preferanser15. 
 
I tillegg til «Mine behandlingsvalg» og Smerteavdelingens satsing på virtuelle team, har UNN 
i samarbeid med et utvalg kommuner, etablert prosjektet «Pasientsentrerte 
helsetjenesteteam16». Slike team vil i første omgang være mest aktuelle for pasienter som 
har behov for langvarige og koordinerte tjenester (se kap.1.3.2). En viktig premiss er at 
pasienten skal kunne samhandle elektronisk med teamet sitt. Dette vil gjøre 
arbeidsprosessene mer smidige og teknologien kan dermed fungere både som 
samhandlings- og behandlingsinstrument. Relevant informasjon bør være tilgjengelig for 
både helsepersonell og pasient i et pasientforløp. Dette gir kontinuitet og trygghet, noe som 
kan virke helsebringende i seg selv. 
 
Det er behov for prosessforbedringer og IKT støtteverktøy knyttet opp til vurdering av 
pasienter i tverrfaglige team [13]. De senere årene har det vært en gradvis økende 
fremvekst av tverrfaglige team eller multidisiplinære team (MDT), for eksempel innenfor 
behandling av kreftsykdommer17 [14]. Ved flere helseforetak praktiseres dette i form av 

                                                 
13 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3445676/ 
14 http://www.unn.no/spesielle-elementer-forside-unn/mine-behandlingsvalg-article109534-2807.html# 
15 http://www.innomed.no/media/media/f iler_private/2013/11/13/11_mine_behandlingsvalg_lager.pdf 
16 «Pasientsentrerte helsetjenesteteam». Et samhandlingsprosjekt mellom UNN og kommunene, der det etableres 
pasientsentrerte helsetjenesteteam som skal bidra til tidlig vurdering og intervensjon og tidlig støttet utskriving av pasienter med 
sammensatte og/eller kroniske lidelser. 
17   http://www.stolav.no/ftp/stolav/eqspublic/pasientforlop/docs/doc_24137/index.html 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3445676/
http://www.unn.no/spesielle-elementer-forside-unn/mine-behandlingsvalg-article109534-2807.html
http://www.innomed.no/media/media/filer_private/2013/11/13/11_mine_behandlingsvalg_lager.pdf
http://www.stolav.no/ftp/stolav/eqspublic/pasientforlop/docs/doc_24137/index.html
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multidisiplinære møter via videokonferanse [15]. I Storbritannia er det nedfelt i de nasjonale 
retningslinjene at alle kreftpasienter bør vurderes i MDT [13].  
 
Dette understøttes av erfaringer fra London, hvor Royal Free Hospital har innført en 
pasientsentrert helsetjeneste ved kollektivt å møte pasientene med fleksibelt og sømløst 
samarbeid i proaktive team bestående av kommunale helsetjenester og 
spesialisthelsetjenesten, både hjemme og på sykehus18 [3]. De kaller dette for «Quality 
healthcare», som betegnes som «rett behandling til rett tid og på rett sted» og mener at 
dette er den beste måten å ta hånd om denne gruppen pasienter som ikke forventes å bli 
friske, men som kan ha et verdifullt liv til tross for sin kroniske tilstand.  
 
En IKT- løsning for virtuelt team innebærer et paradigmeskifte fra en fragmentert til en 
helhetlig arbeidsmåte, der man «ikke bare har fokus på pasienten, men inntar pasientens 
fokus».  Slike tjenester representerer en langsiktig endring i måten UNN og 
kommunehelsetjenesten utøver helsetjenester på.  
 
1.2 Samarbeidspartnere og bidragsytere 
Prosjektet eies av UNN HF og partene i samarbeidet er UNN, NST, InnoMed, EGGS design, 
Balsfjord kommune og Helse Nord gjennom FIKS-programmet (Felles Innføring av Kliniske 
Systemer). 
 
Prosjektet er finansiert av InnoMed, Helse Nord RHF, samt i form av betydelig egeninnsats 
fra partnerne i prosjektet. Prosjektet har også fått betydelige bidrag fra UNN gjennom en 
større kartlegging av brukerbehov, samt gjennom tilgrensende prosjekter (kap.1.3.2). 
Prosjektet har også samarbeidet med eller hentet informasjon fra en rekke andre prosjekter 
og aktiviteter som arbeider med «tilsvarende» problemstillinger i sektoren. 
 
Prosjektgruppen har bestått av representanter fra NST, UNN HF, InnoMed, EGGS design 
AS, Helse Nord/FIKS, Balsfjord kommune, NAV og pasienter.  
 
Kjernegruppa har bestått av følgende medlemmer: 
Tove Normann, prosjektleder og innovasjonsrådgiver, NST 
Eli Arild, seniorrådgiver, NST 
Owe Landström, faglig ansvarlig, overlege Smerteavdelingen, UNN 
Wenche Poppe, innovasjonsrådgiver i InnoMed/ ass. direktør NorInnova  
Jan Walter Parr, sjefsdesigner, EGGS design  
Eva Skipenes, seniorrådgiver sikkerhet og personvern, NST 
Ellen K Christiansen, sjefsrådgiver jus, NST 
 
I tillegg har prosjektet fått tverrfaglig bistand fra medisinskfaglig og teknologisk kompetanse i 
UNN, FIKS og NST. 
 
1.3 Prosjektets relevans i sektoren 
«Pasienten som partner i virtuelle team» har møtt stor interesse i brukermiljøene, både i 
spesialist- og primærhelsetjenesten, hos pasientorganisasjoner samt i andre miljøer som 
arbeider med pasientsentrerte løsninger. Den funksjonelle kravspesifikasjonen som utvikles 
                                                 
18 Dr. Alexandra Wu, Clinical director Royal Free London, NHS Foundation Trust). 
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forventes å svare på identifiserte behov og understøtte beskrevne mål i flere av de nedenfor 
nevnte satsingene, både nasjonalt og regionalt. 

1.3.1 Nasjonale satsinger. En mer aktiv pasient- og brukerrolle  
Samhandlingsreformens intensjon er å etablere helhetlige og koordinerte helse- og 
omsorgstjenester, styrke forebyggingen og forbedre folkehelsen [11]. Reformen beskriver en 
helsetjeneste med helhetlige pasientforløp, tettere samhandling og en mer aktiv pasient. 
 
Regjeringen har som mål at nødvendige helseopplysninger skal følge pasienten gjennom 
hele pasientforløpet. Helse- og omsorgssektoren består av mange selvstendige 
virksomheter som selv har ansvar for prioriteringer, anskaffelse og drift av egne systemer. 
Dette har resultert i mange enkeltstående og forskjellige løsninger. Ett mål er at IKT-
plattformen skal moderniseres og arbeidet fokuseres mot en felles nasjonal løsning som 
inkluderer hele sektoren [16].  Fokusområder: 

• Nødvendige helseopplysninger skal følge pasienten gjennom hele pasientforløpet 
• Pasienter skal ha elektronisk tilgang til egen journal 
• Pasienter og helsepersonell skal kunne kommunisere elektronisk med hverandre 

etter behov 
• Selvbetjeningsløsninger skal være tilgjengelig for pasienten 
• Informasjon om helse- og omsorgstjenestene skal være tilgjengelig for aktørene. 
 

Store nasjonale prosjekter, eksempelvis «Kjernejournal19», «helsenorge.no20», samt 
utredninger knyttet til blant annet «Én innbygger – én journal» skal bidra til å realisere 
målene.  
 
Ved å ta i bruk nasjonale felleskomponenter21 kan offentlige virksomheter gjenbruke 
funksjonalitet og data som er generisk for mye av oppgaveutførelsen i det offentlige 
uavhengig av sektor. Samtidig kan bruk av nasjonale felleskomponenter bidra til at tjenester 
som utvikles kan bli mer gjenkjennbare for brukerne [17]. 
 
Pasienter etterspør i stigende grad elektroniske løsninger som både er egnet til å lette 
kommunikasjonen mellom det helsepersonell som yter tjenester til pasienten og pasienten 
selv ved å legge til rette for felles dialog med flere tjenestetilbydere samtidig, ikke bare «en 
til en»-kontakt som i dag. Det er behov for løpende å kunne dele opplysninger om 
pasientens mål, status, planlagte aktiviteter, utvikling og oversikt over involvert 
helsepersonell.  En meldingslignende dialogtjeneste vil ikke fullt ut kunne oppfylle behovene 
for denne type deling av informasjon. Det kreves en mer dynamisk løsning.  
 
Dersom potensialet i samhandlingsreformen skal tas ut på en effektiv måte, må det 
etableres nye samhandlingsstrukturer og det elektroniske samarbeidet mellom nivåene i 

                                                 
19 Kjernejournal er en trygg og sikker elektronisk løsning som samler et begrenset sett med viktige helseopplysninger i én 
kilde. De f leste opplysningene i kjernejournal hentes automatisk fra offentlige registre. Noen pasienter har i tillegg viktige 
helseopplysninger som bare behandlende lege kan registrere (kritisk informasjon). Pasienten selv kan legge inn opplysninger 
som vil være synlige for helsepersonell 
20 Helsenorge.no er en veiviser til helsetjenesten og informasjon om helse, sykdom, behandling og rettigheter. Innholdet 
leveres av ulike organisasjoner i helsesektoren, som har ansvar for at innholdet er oppdatert og holder faglig kvalitet. 
21 Nasjonale felleskomponenter er byggeklosser som alle offentlige virksomheter skal dra nytte av når de utvikler sine 
digitale tjenester, for å nå overordnete mål som «enklere møte med døgnåpen offentlig sektor, høyere kvalitet i tjenestene, økt 
verdiskaping og bedre beslutninger» (Regjeringen, 2013). ID-porten, Altinn, Folkeregisteret, Enhetsregisteret og Matrikkelen er 
nasjonale felleskomponenter.  
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helsetjenesten må økes [4]. Slik det kan se ut nå, omfatter de konkrete forslagene knyttet til 
revisjon av regelverket kun elektronisk innsyn i journal og logg for pasienten og digital dialog 
med helsepersonell, men da bare mellom pasienten og en helsearbeider eller én 
helsevirksomhet om gangen22. 
 
1.3.2 Regionale satsinger. Pasientsentrert helsetjeneste 
Helse Nord og UNN har operasjonalisert føringene i CCM og har i tillegg til dette prosjektet 
iverksatt flere tiltak for å understøtte en mer pasientsentrert helsetjeneste. I det følgende vil 
et utvalg av aktiviteter presenteres. 
 
FIKS og fremtidens EPJ 
Regionen satser på nye IKT-løsninger innen pasientbehandling. Dette er avgjørende for å 
forbedre kvaliteten ytterligere, styrke pasientsikkerheten og ha en effektiv informasjonsflyt. 
Nye løsninger vil også gi beslutningsstøtte til fagfolk i behandlingen av enkeltpasienter og bli 
ett av de mest moderne systemer i alle fall i Europa.  
 
FIKS skal utvikle og innføre felles kliniske systemer i helseforetakene i Nord-Norge. Dette 
omfatter fem helseforetak og nærmere 15 000 aktive journalbrukere23. Det utvikles nye 
pasientbehandlingssystemer for elektronisk pasientjournal, laboratorier, radiologi, patologi 
og elektronisk rekvirering av laboratorietjenester. Dette skjer i et tett samspill mellom fagfolk i 
sykehusene, eksperter i DIPS, prosjektledere i FIKS og Helse Nord IKT.  
 
Elektronisk tilgang til egne journaldata 
Adm. dir. ved UNN har bedt NST utvikle og sette i drift løsning for å gi pasienter elektronisk 
innsyn i egen journal24. I 2013 ble det utviklet en proof-of-concept (POC). Løsningen skal 
designes slik at den kan skaleres til nasjonalt nivå via portalen helsenorge.no. Helse Nord 
RHF overtok prosjektet våren 2014, og avventer beslutning i april 2014 om videreføring og 
utvikling av en pilot på helsenorge.no for pasienters innsyn i journal ved alle HF i Helse 
Nord. Prosjektleder er rekruttert fra NST, og DIPS ASA, Helse Nord IKT og Helsedirektoratet 
er deltakere i prosjektet [18]. 
 
«Plattform for pasientsentrert praksis»  
Helse Nord og KS Nord-Norge har i samarbeid med universitetene i Nord-Norge og 
representanter fra kommuner og helseforetak gjennomført utredningsprosjektet 
”Kompetanseutfordringer som følger av samhandlingsreformen”.  I tiltaksplanen foreslås 
etablering av en plattform inneholdende helseteknologi og verktøy som gir oversikt, 
beslutningsstøtte, informasjon og telekommunikasjon. I tillegg anbefales langsiktige 
likeverdige tiltak som tilgang til egen helseinformasjon [19].  
 
Troms-Ofoten prosjektet 
Formålet med prosjektet var å utrede og utvikle samhandlingsmodeller i helsetjenesten i 
Troms-Ofoten regionen, fremme kompetanseutvikling og kompetanseheving, samt ta i bruk 
moderne kommunikasjonsteknologi og organisere tjenesten på en slik måte at pasientene 
får det beste tilbudet på lavest mulige omsorgsnivå. Overordnet samarbeidsorgan for UNN 

                                                 
22 www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer/hoeringsdok/2013/horing--forslag-til-ny-pasientjournallov.html?id=731894 
23 www.helse-nord.no/fiks 
24 http://www.telemed.no/elektronisk-tilgang-til-egne-journaldata.5072004-247951.html 

http://www.telemed.no/elektronisk-tilgang-til-egne-journaldata.5072004-247951.html


19 
 

og kommunene (OSO)25 anbefaler at arbeidet videreføres i prosjektet «Pasientsentrerte 
helsetjenesteteam» (se under). OSO forutsetter også at brukersentrert teknologistøtte for 
helhetlige pasientforløp utvikles og anvendes [8]26. 
 
Pasientsentrerte helsetjenesteteam 
UNN har etablert prosjektet «Pasientsentrerte helsetjenesteteam» i samarbeid med 
kommuner i Troms-Ofoten området [7], [8]. Prosjektet skal bidra til bedre samhandling 
mellom pasient, pårørende, hjemmetjeneste, fastlege og spesialisthelsetjeneste. Tilbudet 
skal sikre helhetlige og sammenhengende pasientforløp for pasienter med sammensatte 
og/eller kroniske lidelser27.  
 
Prosjektets særlige fokusområder: 

• ”Tidlig vurdering og intervensjon” som fokuserer på å avklare pasientens behov for 
hjelp fra helsevesenet tidlig og før en eventuell innleggelse i sykehus, og derved 
redusere behov for innleggelser.  

• ”Tidlig støttet utskrivning” som skal bidra til tryggere utskriving fra 
spesialisthelsetjeneste i nært samarbeid med den enkelte kommune.  

 
1.3.3 Virtuelle team – sentrale trekk og utfordringer 
Et tverrfaglig virtuelt team kan omfatte mange ulike roller og trenger funksjonalitet for å 
kunne samarbeide effektivt spesielt når deltakerne ikke befinner seg fysisk på samme sted.  
 
Sentrale trekk ved virtuelle team 

• Fysiske rammer oppheves, pasient og behandlere kan være adskilt  
• Endrer arbeidsmåte og organisering 
• Teamet skal løse felles oppgaver (mål og behandlingsplan) 
• Teamene kan være fleksible og grad av «virtualitet» kan variere (fra ukentlige 

videokonferansemøter til å dele felles journal, elektronisk kommunikasjon, møter, 
dokumentdeling, statusoppdateringer, osv). 
 

Utfordringer ved virtuelle team kan være knyttet til uklare roller og ansvar, etablering og 
avslutning av teamet, tilgangsstyring, samt potensielle samarbeidsutfordringer knyttet til 
fordeling av kostnader og mulige gevinster (se kap.4.1 Eierskap og incentiver). 
 
1.3.4 Stort behov – ingen løsninger som dekker samhandlingsbehov i team 
Dokumentasjon fra ulike kilder viser at behovet for løsninger som muliggjør samhandling om 
en pasient og deling av pasientdata på tvers av nivåene i helsetjenesten er stort. Det er 
identifisert samhandlingsbehov både innen psykiatri [20], [21] lungemedisin [22, 23], 
nefrologi [24, 25], dermatologi [26], [27], kreft [6], [28], [29], rehabilitering [30], 
smertebehandling [5] og prehospitale tjenester [31]. I tillegg forskes det på løsninger innen 

                                                 
25 OSO representerer UNN og kommunene i lokalsykehusområdet på rådmanns- og direktørnivå 
26 Referat fra møte i Overordnet Samarbeidsorgan 19.02.14, Sak 08/14 Sluttrapport Troms og Ofoten prosjektet. 
http://www.unn.no/getfile.php/UNN%20INTER/Enhet/Samhandling-
telemed_w eb/OSO/2014/%2802%29%202%20april/vedlegg%201%20sak%2014%20Referat%20m%C3%B8te14%2002%2019
%20OSO.pdf 
27http://helsekompetanse.no/sites/helsekompetanse.no/files/Markus%20Rumpsfeld_Presentasjon%20pasientsentrerte%20hels
etjenester.pdf 
 

http://www.unn.no/getfile.php/UNN%20INTER/Enhet/Samhandling-telemed_web/OSO/2014/%2802%29%202%20april/vedlegg%201%20sak%2014%20Referat%20m%C3%B8te14%2002%2019%20OSO.pdf
http://www.unn.no/getfile.php/UNN%20INTER/Enhet/Samhandling-telemed_web/OSO/2014/%2802%29%202%20april/vedlegg%201%20sak%2014%20Referat%20m%C3%B8te14%2002%2019%20OSO.pdf
http://www.unn.no/getfile.php/UNN%20INTER/Enhet/Samhandling-telemed_web/OSO/2014/%2802%29%202%20april/vedlegg%201%20sak%2014%20Referat%20m%C3%B8te14%2002%2019%20OSO.pdf
http://helsekompetanse.no/sites/helsekompetanse.no/files/Markus%20Rumpsfeld_Presentasjon%20pasientsentrerte%20helsetjenester.pdf
http://helsekompetanse.no/sites/helsekompetanse.no/files/Markus%20Rumpsfeld_Presentasjon%20pasientsentrerte%20helsetjenester.pdf
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flere medisinske fagområder, eksempelvis innen diabetes [32], [33], [34], reumatologi, 
kardiologi mfl. 
 
Fremtidens pasienter vil være aktive deltakere i spørsmål som gjelder egen helse og 
behandling [20]. Den norske befolkningen og dagens pasienter har mye kunnskap og er godt 
informert om hva helsetjenesten kan bidra med. Hele 78 % av den norske befolkningen har 
brukt Internett til ett eller flere helseformål og så mange som 44 % ønsker å kommunisere 
elektronisk med sin fastlege via internett, e-post eller mobil [35]. En kartlegging av 
telemedisinske tjenester i Norge viser at telemedisin er i bruk i flere medisinske spesialiteter, 
men det er fortsatt stort potensial for videre utvikling [15]. 
 
Resultatene fra forprosjektet bekrefter at det ikke finnes en generisk løsning for elektronisk 
samhandling i virtuelle team i bruk i Norge [5, 6]. Dagens løsninger har elementer av ønsket 
funksjonalitet, og i hovedsak karakterisert ved enkeltstående diagnosespesifikke tilbud som 
ikke er integrert med EPJ, og hvor det ikke er tillatt at aktører fra ulike virksomheter i 
helsetjenesten gis tilgang. Identifiserte løsninger i bruk i Norge i dag dekker følgelig ikke de 
samlede behovene for dynamisk og interaktiv samhandling på tvers av virksomheter og 
nivå28.   
 
De generelle teknologiene og verktøyene, som e-post, chat og diskusjonsforum som er 
tilgjengelig i dag, tilfredsstiller ikke dagens krav til sikkerhet og personver. 
Meldingsutveksling som etableres i henhold til kravene i Norm for informasjonssikkerhet i 
helse-, omsorgs- og sosialsektoren [36] tilfredsstiller kravene og er integrert i EPJ. Slik 
samhandling foregår imidlertid stort sett mellom helsepersonell og/eller helsevirksomheter. 
Kommunikasjonen er i hovedsak en – til – en, og vil følgelig ikke tilfredsstille teamets 
identifiserte behov29. Pasienten er heller ikke en aktiv deltaker i denne type kommunikasjon 
mellom helsepersonell, men kan i enkelte tilfeller kommunisere en – til – en med 
helsepersonell (eksempelvis med sin fastlege). 

 

Fig. 2 «Aktører og brutte kommunikasjonslinjer i et pasientforløp». 

                                                 
28 Forprosjektsøknad, InnoMed 2012 
29 http://telemed.custompublish.com/funnke.4509127-247951.html 

http://telemed.custompublish.com/funnke.4509127-247951.html
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1.4 Forankring  
Prosjektet er komplekst og forankring hos behovseiere, beslutningstakere, interessenter og 
mot tilgrensende aktiviteter har vært avgjørende for å lykkes.  
 
Prosjektet er godt forankret i Helse Nord, i UNN, i OSO30 og utvalgte kommuner, samt hos 
samarbeidende partnere. Prosjektet vil kunne understøtte utviklingen av nye modeller for 
samhandling og helhetlige pasientforløp i pågående aktiviteter i regionen. 
 
Problembeskrivelsen har fått god respons. Prosjektet er blant annet presentert for 
Helsedirektoratet, Klinisk IKT fagråd og andre representanter i UNN og Helse Nord RHF, 
InnoMed og EPJ fagforum i Nasjonal IKT. Prosjektet har også møtt interesse i flere 
kommuner, hos andre miljøer som arbeider med pasientsentrerte løsninger, leverandører, 
samt i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og andre pasientorganisasjoner.  
 
Prosjektet er tatt opp som pilot i Nasjonalt leverandørutviklingsprogram31 og vil gjennom 
dette legge til rette for god dialog med leverandørene og sikre egnet metodikk for en 
innovativ anskaffelsesprosess (OFU/IFU32 eller anbud på konkret anskaffelse) når - og 
dersom det blir aktuelt (kap 7.1 og vedlegg 2).  
 
1.5 Avgrensning 
På grunn av prosjektets kompleksitet har det vært nødvendig å avgrense til regionale behov. 
I tillegg ble det ved oppstart ytterligere avgrenset til kun ett pasientforløp (smerte) og med et 
kreftforløp som referanse (anbefaling i tilsagnsbrev fra styringsgruppen i InnoMed). Det har 
imidlertid vært en ambisjon å få innspill fra andre faggrupper for å komme nærmere en 
generisk løsning og prosjektet har hatt stor nytte av å samarbeide med Troms-Ofoten 
prosjektet og Pasientsentrerte helsetjenesteteam. En ytterligere avgrensning er at prosjektet 
har fokusert på pasientforløp som initieres av sykehuset (UNN), som «vert». Vertsrollen gir 
sykehuset ansvar for å invitere til samarbeid med pasienter og andre helsearbeidere fra 
andre virksomheter i et «felles verktøy».  
 
 

2 Metode 
Metodisk er det fokusert på både prosess og utvikling av ny kunnskap. Prosjektet og 
aktivitetene har følgelig utviklet seg parallelt og i takt med at deltakerne har skaffet seg ny 
innsikt.  
 
Bruk av blant annet designmetodikk har bidratt til et godt sluttprodukt som visualiserer 
løsningen på en oversiktlig og pedagogisk måte. Metodikken er valgt for å redusere risiko og 
øke gjennomføringsevnen ved å sikre at både prosess og leveranser samsvarer med 
behovseiernes krav og ønsker. Samtidig har det også vært en målsetting at dokumentasjon 
og visualisering blir presentert på en slik måte at aktørene kjenner seg igjen i 

                                                 
30 http://www.unn.no/overordnet-samarbeidsorgan-oso/category20775.html 
31 http://leverandorutvikling.no/pilotprosjekter/helse-nord-pasienten-som-partner-i-virtuelle-team-article490-482.html 
32 Offentlige forsknings- og utviklingskontrakter/industrielle forsknings- og utviklingskontrakter i regi av innovasjon Norge. 
www.innovasjonnorge.no 
 

http://www.unn.no/overordnet-samarbeidsorgan-oso/category20775.html
http://leverandorutvikling.no/pilotprosjekter/helse-nord-pasienten-som-partner-i-virtuelle-team-article490-482.html
http://www.innovasjonnorge.no/
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problemstillingene og at leverandørene kan nyttiggjøre seg av resultatene i videreutviklingen 
av egne produkter og tjenester.   
 
Prosjektgruppen har arbeidet på følgende måter: 

1. Gjennomgang av eksisterende kunnskap og erfaringer på området 
2. Prosjektmøter og workshops i prosjektgruppen 
3. Fokusgruppemøter/workshops med behovseiere og interessenter 
4. Personlige møter med pasienter og brukerrepresentanter 
5. Dialog med leverandører 

 
2.1 Gjennomgang av eksisterende kunnskap og erfaringer på området 
For å skaffe oversikt over eksisterende kunnskap og erfaringer (både behov og teknologi) på 
området har prosjektgruppen: 

• Gjennomgått prosjektrapporter og erfaringsmateriale fra prosjektledere på NST 
• Innhentet informasjon tilgjengelig på web 
• Gjennomført møter med relevante fagpersoner og fagmiljøer og deltatt på ulike 

arenaer for å identifisere behov 
• Kartlagt mulige teknologier  
• Visualisert modeller der eksisterende teknologier er satt inn i en sammenheng 

(økosystem kap.6) 
• Gjennomført dialogmøte med leverandører for å få innspill på eksisterende løsninger, 

samt etterspurt forslag til løsninger (kap.7.1) 
• Gjennomgått juridiske og sikkerhetsmessige forutsetninger for behov og krav som er 

fremkommet (kap.4.2). 
 
2.2 Prosjektmøter og prosessarbeid 
Prosjektgruppens tverrfaglighet, arbeidsform og dynamikk har vært avgjørende for 
prosjektets samlede resultater. Tverrfagligheten har vært en forutsetning for riktige veivalg 
og aktiviteter underveis i prosjektet. Kjernegruppen har hatt regelmessige møter for å utvikle 
prosjektet. I tillegg har fagpersoner fra NST med relevant kompetanse bidratt i flere av 
prosjektmøtene. Arbeidsformen har bestått i å utveksle erfaringer, dele kunnskap, samt å 
diskutere og gi innspill på skisser og foreslåtte funksjoner.  Prosjektleder og faglig leder har 
også hatt ansvar for å sikre forankring av prosjektet i egne avdelinger, samt å opprette god 
kontakt med representanter både i UNN og i primærhelsetjenesten. 
 
2.2.1 Workshops, fokusgruppemøter og personlige intervju  
Det er gjennomført en rekke møter, workshops og fokusgruppemøter med pasienter, 
behovseiere og interessenter. Deltakerne har representert brukere og 
pasientorganisasjoner, samt helsepersonell både fra spesialisthelsetjenesten, primærleger 
og kommunehelsetjenesten. I tillegg har tverrfaglig personell fra UNN og NST deltatt. 
Hensikten har vært å øke innsikt om behov, dele erfaringer med bruk av IKT, få innspill på 
løsningsforslag og funksjonelle krav. I tillegg har gruppene beskrevet pasientforløp, utviklet 
scenarier, samt drøftet organisatoriske forutsetninger og teknologiske muligheter og 
begrensninger. 
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Foto: J.W.Parr. Workshop om behov 
 
Dette har vært en iterativ prosess mellom behovseiere, ulike faggrupper, pasienter 
teknologer, og prosjektgruppen, hvor prosjektgruppen og designerne har fremmet nye 
løsningsforslag for diskusjon til neste møte. Dette har gitt gode diskusjonsgrunnlag i tillegg til 
at visuelle bilder har blitt presentert på en slik måte at aktørene har utviklet en felles 
forståelsesramme.   
 

 
Foto: J.W.Parr. Workshop om behov og funksjoner 
 
I gjennomførte workshops og møter har representanter fra følgende miljøer deltatt:  

• Pasienter (smerte, kreft, psykiatri, og repr. fra brukerutvalg) 
• UNN med flere fagområder og profesjoner (9 klinikker) 
• NST med tverrfaglig personell og medisinske rådgivere som også representerer ulike 

klinikker i UNN 
• 3 kommuner med bred representasjon fra flere enheter og nivå (Balsfjord, Harstad og 

Tromsø) 
• Fastleger og praksiskonsulenter  
• NAV Balsfjord og NAV hjelpemidler 

 
2.2.2 Dialogmøte med leverandører 
Prosjektet er tatt opp som pilot under Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP)33 i regi 
av Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Kommunenes interesseorganisasjon (KS). 
Målet med dette har vært å følge en anbefalt metodikk for innovative offentlige 

                                                 
33 NHO og KS er initiativtakere til Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP). Programmet gjennomføres som et 
partnerskap mellom nasjonale innovasjonsaktører, statlige virksomheter, kommuner og næringsliv. 
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anskaffelser34. UNN og NST har på denne måten fått bistand fra programmet med 
metodekunnskap, markedsføring og publisering. En av aktivitetene var å invitere til 
Dialogkonferanse med bedrifter for å få innspill på foreslått løsning og funksjonelle krav. 
Konferansen ble annonsert på Doffin.no35 slik at alle hadde anledning til å skaffe seg 
underlagsmateriale og delta på møtet (se kap.7.1 og vedlegg 2). 
 
Leverandørene ble videre invitert til å komme med skriftlige innspill på maks 3 sider til 
prosjektgruppa slik at den kan ta med ideer fra markedet i den endelige funksjonelle 
kravspesifikasjonen. Skriftlige innspill fra leverandørene mottas etter at denne rapporten er 
levert, men vil utgjøre nyttige bidrag til prosjektets anbefalinger til oppdragsgivere i UNN og 
Helse Nord.  
 
 

3 Behov og funksjonelle krav 
 
3.1 Overordnede behov og krav 
En fremtidig løsning skal understøtte et sammenhengende behandlingsforløp og gi støtte til 
arbeidsprosesser ved at relevant informasjon skal være tilgjengelig for både helsepersonell 
og pasient i et pasientforløp. Løsningen må også støtte en praksis som er kunnskapsbasert 
og bidra til praksisnær kunnskapsutvikling. 
 
Overordnede krav til løsningen: 

• Skal være generisk (ikke diagnosespesifikk) og tilrettelegge for samhandling på tvers  
• Skal legge til rette for gjenbruk av felles tjenester i regionen, nasjonale 

felleskomponenter og standardiserte gjenkjennbare grensesnitt 
• Kan inkludere eksisterende verktøy i bruk, i kombinasjon med nye eller tilpassede 

funksjoner og moduler 
• Skal være kompatibel, eller skal kunne integreres med eksisterende løsninger (evt på 

lengre sikt) 
 

I tillegg skal løsningen understøtte behov knyttet til følgende elementer:  
• Oversikt, historikk og status 
• Kommunikasjon og samhandling 
• Planlegging og koordinering 
• Informasjon og kompetanseoverføring 
• Selvhjelp og egenmestring 

 
Løsningen må fungere for små og store team, og skape verdi for aktørene selv om en av 
rollene ikke er aktiv eller befolket. 
 

 

                                                 
34 www.leverandorutvikling.no.  Programmets visjon er å utnytte offentlige anskaffelser på en mer aktiv måte som stimulerer til 
konkurranse, næringsutvikling og innovasjon, for slik å legge til rette for mer behovsrettede produkter og tjenester til bedre 
betingelser for offentlige kunder. 
35 Database for offentlige innkjøp, Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI). 

http://www.leverandorutvikling.no/
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3.2 Samhandlingsbehov i virtuelle team  
VT skaper verdi for alle involverte aktører i forløpet. Kartleggingen viser at det er stort behov 
for en elektronisk samhandlingsløsning som knytter sammen alle aktørene i et 
behandlingsforløp.  
 
En elektronisk løsning for virtuelt team (VT) bør minimum ivareta teamdeltakernes delte 
behov, men må også ta høyde for verdien av at særskilte behov blir oppfylt (se fig. 2 aktører 
og behov). Det er stor enighet om at dagens løsninger ikke tilfredsstiller 
samhandlingsbehovene [13] og at det å støtte pasienten i å mestre sin egen helsetilstand 
blir mer og mer avgjørende i tiden fremover. Dette krever følgende funksjonalitet for 
tverrfaglige team: 

• Tydelig helhetsbilde 
• Raske avklaringer  
• God planlegging  
• God oppfølging  

 
I tillegg har aktørene særskilte behov knyttet til mestring, beslutningsstøtte, samt å utøve 
god praksis. Figuren under illustrerer dette. 
 

 
 
Fig 3: Aktører og behov (for større bilde, se også vedlegg 3).  
 
3.2.1 De enkelte aktørenes behov 
1. Pasientene: Ønsker at alt skal være på «ett sted» og «ett kontaktpunkt» mot sitt team 

og at de slipper å fortelle historien sin flere ganger. De opplever ikke samsvar mellom 
informasjonen de får fra ulike helsearbeidere. «Behandlerne mine må snakke sammen». 
Pasientene har behov for oversikt over egen historikk, behandlingsforløpet, samt tilgang 
til relevant og nyttig informasjon og mestringsverktøy. De ønsker å komme forberedt til 
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konsultasjoner og de ønsker kontakt med andre i samme situasjon som dem selv. 
Pårørende kan også være en ressurs for enkelte.  

 
2. Spesialistene: Ønsker bedre kontinuitet i behandlingsforløpet, helhetsbilde, status i 

behandlingsforløpet og feed-back på igangsatt behandling. De ønsker et tettere 
samarbeid både med pasient og andre behandlere. De trenger oversikt over - og 
samarbeid med lokale ressurser inkl NAV. Kompetansespredning og veiledning er 
prioriterte oppgaver og de ønsker å styrke pasientens egne ressurser gjennom ulike 
selvhjelps- og mestringsverktøy. De trenger verktøy for koordinering i tverrfaglige, og ev. 
mobile team i samarbeid med kommunehelsetjenesten for å følge opp pasientene 
hjemme (også «hjemmesykehus»).  

 
3. Primærhelsetjenesten:  

Primærleger: Trenger god oversikt, historikk og status i behandlingen. Det er også 
behov for beslutningsstøtte og kontakt med spesialist for raske avklaringer og 
beslutningsstøtte. Dette krever et godt mottaksapparat på sykehuset. De trenger å vite 
«hva alle gjør» og har behov for verktøy for å koordinere ressurser i 
primærhelsetjenesten. De etterspør mer informasjon om behandlingstilbud og har behov 
for kompetanseutvikling. Fastlegen vil hjelpe pasienten til å ta grep selv og vil gjerne 
involvere pasienten i dialogen, samt kommunisere elektronisk med pasienten. 
 
Kommunehelsetjenesten og andre behandlere trenger verktøy for å kommunisere og 
koordinere ressursene rundt pasienten. Det er behov for å organisere tjenesten mer 
effektivt blant annet med en koordinatorfunksjon som kan delta i utredningen og 
planlegge forløp. De trenger bedre kontakt, å dele informasjon og styrke samarbeidet 
mellom legekontor og kommunehelsetjenesten. De har behov for en hurtig tverrfaglig 
konsultasjonsmodell med fastlege (tilgjengelig) og et «call-centre», samt egnede verktøy 
for å fange opp pasienter i «faresonen» tidligere. De har også behov for ett kontaktpunkt 
mot spesialisthelsetjenesten. Andre behandlere (eks fysioterapeuter) har behov for å 
delta i den elektroniske dialogen og ønsker å supplere pasientens anamnese ved 
endringer i sykdomsbildet eller funksjonsnivå. De ønsker å hjelpe pasienten til å bli så 
selvstendig som mulig og legge til rette for behandling hjemme. 
 

4. NAV ønsker en enkel kanal for å kommunisere med fastlegen og eventuelle andre 
behandlere. De ser stor verdi i å komme i tidlig inngrep og opprette kontakt med 
pasienten for råd og veiledning. 
 

 
3.3 Hva er VT og hva kan det brukes til? 
 
3.3.1 Hva er VT 
Virtuelt team er en elektronisk samhandlingsløsning for et team som skal samarbeide på 
tvers av virksomheter og hvor pasienten inngår som likeverdig partner. VT er ikke 
diagnosespesifikk, men har generiske funksjoner som gjelder alle kroniske/ komplekse 
pasientforløp. Diagnosespesifikke verktøy gjøres tilgjengelig som “plugins” til VT. 
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Bilde 1: Virtuelt team 
 
3.3.2 VT som behandlingsinstrument 
Som sagt innledningsvis er det veldokumentert at multidisiplinær tilnærming til behandling av 
komplekse og kroniske tilstander er effektivt [14]. International Association of the Study of 
Pain (IASP) hevder at våre største helseproblem krever tverrfaglig, integrert, 
kommuniserende og interaktiv behandling over tid [2]. Dette kan sees på som en behandling 
i seg selv. Pasienten får tilgang til nødvendig informasjon og oversikt, noe som igjen skaper 
distanse til problemet, samt trygghet i behandling og oppfølging. Dette øker forutsetningene 
for optimal pasientmedvirkning og egenmestring.  
 
VT vil kunne samle flere fagpersoners informasjon i en felles base og behandlingen kan 
samordnes uten at pasienten må sendes fra enhet til enhet. Teamet vil kunne oppdage avvik 
eller mangler i oppfølgingen. Det vil også understøtte og stimulere pasientens egne 
ressurser og evne til egenmestring i eget sykdomsforløp. 
 
3.3.3 VT som samhandlingsinstrument 
Representanter fra både spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten anser VT som et 
samhandlingsinstrument og ikke bare et dokumentasjonssystem.  
 
Fastlegen kan f.eks. godt tenke seg å benytte verktøyet for å informere om prøvesvar og gi 
behandlingsråd til pasienten. Spesialisthelsetjenesten vil gjerne svare på spørsmål og 
veilede om behandling og medikamenter i forløpet. I tillegg vil det kunne være et nyttig 
verktøy for konsultasjon og kommunikasjon mellom involverte helsearbeidere og pasienten. 
Fastlege og spesialist har behov for en dynamisk dialog som er mer effektiv enn dagens 
telefonbaserte kommunikasjon. Respondentene mener at dette kan forhindre unødvendige 
innleggelser. 
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3.3.4 VT som teknologisk plattform for å organisere virtuelle team  
VT er en teknologi som vil kunne møte fremtidens behov for samarbeid på tvers av 
virksomheter og ansvarsområder på en bedre måte enn i dagens helsetjeneste. Slike 
verktøy krever både nye samarbeidsformer, avtaler og systemer. Dette vil diskuteres under 
kap. 4.1.  
 
Plattformen gir mulighet til å: 

• Organisere team på tvers av virksomheter og nivå 
• Velge medlemmer i teamet og tildele roller og ansvar 
• Etablere en felles behandlingsplan og følge opp aktiviteter knyttet til planen 
• Dokumentere hendelser i forløpet (fortløpende) i et felles system 
• Sikre at behandlingen retter seg mot pasientens mål, behov og preferanser 
• Gi pasienten en avgjørende rolle som aktør og ressurs  
• Utvikle felles kunnskapsgrunnlag og kompetanseutvikling. 

 
 

4 Organisatoriske forutsetninger 
Innføring av ny teknologi krever organisatoriske endringer. Mange IT-prosjekter har strandet 
på grunn av organisasjonenes manglende evne til omstilling. I det følgende diskuteres 
utfordringer og mulig motivasjon for å ta VT i bruk. 

4.1 Eierskap og incentiver 
Det er erfaringer fra tidligere prosjekter som er bakgrunn for valg gjort om eierskap og 
forankring av dette prosjektet. Flere prosjekter basert på samhandling mellom flere parter 
har strandet på organisasjonsmessige og forretningsmessige problemstillinger som har gjort 
at tjenestene aldri har blitt realisert. Typiske utfordringer er: 

• Hvem skal betale for, eie og drifte en samhandlingsløsning og hvilke incentiver er det 
for det? 

• Hvordan få partene til å samhandle dersom det ikke finnes incentiver for det? 
• Hvem skal være databehandlingsansvarlig for en slik løsning eller tjeneste?  
• Må man ha konsesjon for å opprette denne typen behandlingsrettede helseregistre? 
• Hvordan må de involverte helsetjenestene organisere seg internt slik at de fungerer 

som et effektivt ledd i en samhandlingskjede? 
 
Da dette prosjektet ble planlagt var det klart at prosjektet måtte ha en eier som: 

• Hadde sterk egeninteresse i å få en slik løsning på plass. 
• Hadde en organisasjon som var klar til å ta i bruk slike løsninger så man kan forvente 

lite motstand mot endringer det vil medføre. 
• Hadde mulighet for å ta rollen som databehandlingsansvarlig. 
• Kan spare penger eller øke inntekter gjennom å få utviklet en slik løsning. 
• Får klare styringssignaler om at samhandling med pasient, pårørende og andre nivå i 

behandlingskjeden er viktig og skal prioriteres gjennom bla å utvikle slike løsninger. 
 
Med bakgrunn i denne kunnskapen er den foreslåtte løsningen for Virtuelle Team (VT) i 
første omgang tenkt utviklet, driftet og eid av UNN. UNN setter opp pasienten sitt virtuelle 
team og UNN inviterer andre parter inn i teamet. 
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For UNN kan VT bli teknologien som skal underbygge nye arbeidsformer rundt både 
Pasientsentrerte helsetjenesteteam (tidlig vurdering og tidlig støttet utskrivingsteam) og den 
langsiktige smertebehandlingen, der mange aktører har en rolle.  
 
For UNN er incentivene: 

• De oppnår ved bruk av VT mer pasientinvolvering, noe som er et prioritert 
satsingsområde 

• De kan lykkes med planlagt omorganisering i medisinsk klinikk og Pasientsentrerte 
helsetjenesteteam 

• De får bedre kontroll med smertebehandling og oppfølging, de effektiviserer arbeidet 
og utnytter egne personellressurser bedre 

• De får et verktøy som er egnet til å dele kompetanse med de andre leddene i 
behandlingskjeden som gjør at hele kjeden oppnår bedre resultater.  

 
For de andre partene i et samhandlingsløp må det diskuteres hvilke incentiver de kan ha for 
å ta del i bruk av VT i forbindelse med behandling. 
 
For fastlegen bør bruk av løsningen kunne gjøres mens pasienten er tilstede i konsultasjon 
slik at det tilsvarer en ordinær konsultasjon, men med informasjon om det aktuelle 
sykdomsforløpet samlet på et sted. Når fastlegen har dialog med pasient i det virtuelle 
teamet bør det honoreres med den nylig etablerte taksten for e-konsultasjon36. Det er viktig 
at også VT oppleves som effektivt og som en støtte i arbeidet som fastleger allerede gjør, 
blant annet med koordinering og beslutningsstøtte. Dersom VT oppleves som 
tidsbesparende i forhold til måten det arbeides på i dag, vil det være en god drivkraft for å få 
fastleger til å bli med å ta VT i bruk. Dersom det legges en avgift på bruk av VT må man 
forvente at fastlegen vil vurdere kostnader og fordeler ved bruk av VT opp mot dagens 
praksis.  
 
For kommunens helsepersonell i pleie og omsorgssektoren vil bruk av løsningene være 
motivert av behov for informasjon om og koordinering rundt gjeldende pasient. Dersom 
brukervennligheten er høy bør det ikke være noen hinder for at VT anvendes i arbeid som 
har med gjeldende pasient å gjøre. Dersom tjenesten med å bruke VT blir gebyrbelagt, er 
det mulig at kommunene vil vurdere kostnader mot gevinst ved bruk av løsningen. 
 
Fysioterapeuter er i gruppe med andre mulige deltagere i VT som i dag ikke har tilgang til 
helsenett. Kartleggingen viser at fysioterapeuter har generelt lite informasjon om gjeldende 
pasients sykdomsforløp ut over aktuelle henvisning, og svært lite kunnskap om hva som 
skjer med pasienten hos andre behandlere i forløpet. Deres motiv for å bruke, delta i og 
bidra med oppdateringer i VT vil være motivert av behov for relevant informasjon og ønske 
om å informere og status-oppdatere andre behandlere i kjeden.  
 
En vesentlig faktor for vurdering av motivasjon og vilje fra de aktuelle parter i 
samhandlingskjeden til å ta i bruk VT vil avhenge av kostnad og nytte. De som har størst 
gevinst av å få på plass en slik løsning må være forberedt på å ta den største delen av 
kostnadene forbundet med utvikling, anskaffelse og drift av løsningen.  

                                                 
36 http://www.helsedirektoratet.no/finansiering/refusjonsordninger/takst-og-regelendringer/Sider/ny-legetakst-for-e-
konsultasjon.aspx 
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Videre er man avhengig av at partene i teamet oppdaterer VT når de har vært inne i 
behandling av pasienten. Det bør da ikke ligge kompliserende hindringer som at informasjon 
må skrives på flere steder eller at det er vanskelig å få lagt aktuell informasjon inn i VT. 
 
Å behandle pasienter ved hjelp av VT må tilpasses den konteksten de skal fungere i og i den 
daglige driften. Slike tjenester må gis like stor oppmerksomhet som tradisjonelle måter å 
levere helsetjenester på [4]. VT som organisatorisk løsning må integreres med de øvrige 
organisatoriske strukturene (eksempelvis poliklinikk, etc) og turnus og legge alt til rette for at 
pasienten kan velge på hvilken måte han vil ha kontakt med sitt team. Dette krever at 
systemene ”snakker sammen” og at de er integrert, slik at pasienten blir ”gjenkjent” 
uavhengig av om de møter fysisk på sykehuset eller følges opp i virtuelt team.  
 
4.2 Juridiske og sikkerhetsmessige betraktninger 
Juridiske og sikkerhetsmessige betraktninger er mer utfyllende beskrevet i vedlegg 1. 
 
4.2.1 Regelverket er et hinder for pasientmedvirkning og teamsamarbeid 
Skal regelverket være til hinder for at pasienter kan delta aktivt i egen behandling ved hjelp 
av elektroniske samhandlingsverktøy? 
 
UNNs satsinger på pasientmedvirkning vanskeliggjøres av et regelverk som ikke er tilpasset 
denne type samhandling. Gjeldende regelverk gir neppe per i dag rom for de permanente 
teknologiske løsninger som er påkrevet.  Følgelig kan ikke elektroniske løsninger for slike 
team tas i bruk slik UNN ønsker på bred basis uten nærmere vurdering. 
 
I høringsnotatet til forslaget til ny helseregisterlov og pasientjournallov er det understreket at 
ny lovgivning skal tilrettelegge for økt pasientmedvirkning. Per i dag kan NST ikke se at det i 
noen sammenheng er tatt til orde for å ta i bruk elektroniske løsninger som i tillegg til å 
involvere helsepersonell involverer pasienter (og pårørende når det er aktuelt) som 
likeverdige partnere i et samarbeid.  
 
Disse og beslektede problemstillinger er også aktuell ifm elektroniske individuelle planer. For 
individuell plan kompliseres saken ytterligere ved at det også er aktuelt å involvere aktører 
utenfor helsevesenet (eksempelvis NAV, støttekontakter, lærere, barnehagepersonell, 
pårørende, m.fl.). 
 
Det er i dette prosjektet forutsatt at systemet for virtuelle team er slik innrettet at 
opplysninger om den enkelte er lagret systematisk slik at opplysningene kan finnes igjen, jf. 
helseregisterloven § 2 pkt 6, og har slikt formål som beskrevet for behandlingsrettede 
helseregistre i helseregisterlovens § 2 pkt 7. NST anser derfor at et system for virtuelle team 
skal defineres som et behandlingsrettet helseregister37. 
 
 
 
 
 

                                                 
37 LOV-2001-05-18-24 Lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven) 
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4.2.2 Hva er problemet? 
 
4.2.2.1 Helseregisterloven § 13 Tilgang til helseopplysninger i den 

databehandlingsansvarliges og databehandlers institusjon 
I henhold til hovedregelen i gjeldende helseregisterlov § 13 er det ikke adgang til å etablere 
felles elektroniske journalsystemer/helseregistre der helsepersonell ansatt i ulike 
virksomheter og på ulike forvaltningsnivåer kan få tilgang. Selv om innholdet i et verktøy for 
virtuelle team skulle bli definert som en del av journalen, kan NST vanskelig se at denne 
type registre lovlig kan etableres.  

4.2.2.2 Regionale og lokale virksomhetsovergripende behandlingsrettede helseregistre 
Helseregisterloven § 6 a omhandler adgangen til å opprette virksomhetsovergripende, 
behandlingsrettede helseregistre lokalt og regionalt. Bestemmelsen danner ikke selvstendig, 
tilstrekkelig hjemmel for slike registre. Den åpner imidlertid for at det kan gis forskrift som 
tillater opprettelse av virksomhetsovergripende, behandlingsrettede helseregistre lokalt og 
regionalt, så sant «samarbeid mellom virksomheter om forsvarlig helsehjelp til pasienten» 
gjør slike fellesjournaler nødvendig.  

Slike registre kan bare etableres i tillegg til de behandlingsrettede helseregistrene 
virksomheten etablerer internt i virksomheten (f.eks EPJ). Dette innebærer at disse registre 
ikke kan anses som en del av virksomhetens interne journalsystem, og at nødvendig og 
relevant informasjon fra de virksomhetsovergripende behandlingsrettede helseregistrene i 
tillegg må føres i virksomhetens interne journalsystem. 

Slik forskrift som tillater opprettelse av virksomhetsovergripende, behandlingsrettede 
helseregistre er ikke gitt. 

Det vites ikke om det per i dag er konkrete planer om slik forskrift. NST synes det er grunn til 
å stille spørsmål ved hvorvidt denne bestemmelsen kan være egnet til å hjemle en forskrift 
om opprettelse av elektroniske løsninger for virtuelle team slik de er beskrevet i denne 
rapporten.  Slik NST ser det, kan det være aktuelt å anse et virtuelt team som et regionalt 
virksomhetsovergripende helseregister der pasienten er aktør slik det er åpnet for ifm. 
kjernejournalen, jf. helseregisterloven § 6 d, jf. kjernejournalforskriften. 

4.2.2.3 Helseregisterloven § 6 b Virksomhetsovergripende, behandlingsrettede 
helseregistre – helsepersonell med formalisert arbeidsfellesskap 

NST har vurdert hvorvidt den omtalte type løsninger for virtuelle team kan defineres inn 
under virkeområdet for forskriften om virksomhetsovergripende pasientjournal i formaliserte 
arbeidsfellesskap. Denne forskriften åpner for at det kan inngås avtale om bruk av 
virksomhetsovergripende pasientjournal i formaliserte arbeidsfellesskap «dersom det vil 
fremme ytelse av effektive og forsvarlige helse- og omsorgstjenester til pasienter og 
brukere». 

Et formalisert arbeidsfellesskap er i forskriften beskrevet som et samarbeid mellom to eller 
flere virksomheter som tydelig fremstår som en enhet. Det vil være grenseoppganger mht. 
hva som ligger i uttrykket «to eller flere virksomheter som tydelig fremstår som en enhet» i 
forskriftens § 2 pkt 1. Hvorvidt den type team som her er beskrevet vil fremstå som en enhet 
slik det er beskrevet i forskriften, krever ytterligere avklaringer etter hvert som modellen for 
VT avtegner seg enda tydeligere.  
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Formålet med VT er åpenbart i overensstemmelse med det formålet som er beskrevet i 
forskriften og gjengitt over. Forskriften åpner imidlertid ikke per i dag for at pasienter kan 
inkluderes. 

4.2.3 Databehandlingsansvaret 
I forslaget til ny helseregisterlov er det lagt til rette for at virksomheter kan samarbeide om 
behandlingsrettede helseregistre. Det fremgår ikke at pasienter skal kunne inkluderes i dette 
samarbeidet. Når flere virksomheter skal samarbeide om felles register, legges det opp til at 
det skal inngås avtale om databehandlingsansvaret og om hvordan pasientens rettigheter 
skal ivaretas.  
 
Ett spørsmål det må tas stilling til i forbindelse med opprettelse av elektroniske løsninger for 
permanente virtuelle team / pasientsentrerte helsetjenesteteam, er hvor og på hvilket nivå 
databehandlingsansvaret skal plasseres. Teamet skal omfatte helsepersonell i ulike 
virksomheter og på ulike forvaltningsnivåer i tillegg til pasienten og ev. pårørende. Det er 
også mulig å tenke seg at pasienten kan ønske å involvere instanser og enkeltpersoner 
utenfor helsevesenet.    

4.2.4 Nasjonal forvaltning av systemet? 
I forbindelse med noen løsninger for elektroniske samhandlingsplattformer, som for 
eksempel sårjournalen (www.pleje.net), kan det tenkes at flere instanser i 
annenlinjetjenesten (eks. regionsykehus og spesialsykehus) yter veiledning til kommunalt 
helsepersonell angående behandling av samme pasient. For at kommunehelsetjenesten og 
fastlegene skal slippe å måtte forholde seg til flere utgaver av for eksempel sårjournalen for 
samme pasient, bør det være en nasjonal overbygning av slike systemer som gjør det mulig 
for flere helseforetak å tilby tjenester inn mot den samme pasienten i samme journal.  
 
Det vil kunne bli aktuelt å opprette løsning for virtuelle team (VT) i alle helseregioner. 
Fastleger og hjemmesykepleiere i alle kommuner og i alle regioner kan være aktuelle 
samarbeidspartnere for pasienter og spesialisthelsetjeneste. Avhengig av pasientenes 
behov til enhver tid, vil en og samme kommune kunne ha behov for å benytte tjenesten i 
noen perioder, men ikke i andre.  
 
Det bør på sikt vurderes hvorvidt det bør etableres en nasjonal forvaltning av denne typen 
systemer, og en nasjonal infrastruktur for drift av systemene. Virksomheter som vil tilby 
tjenester basert på systemene, kunne da inngå avtale om dette med det nasjonale 
forvalterorganet. Involvering av pasient og andre aktører for et gitt samhandlingsbehov, 
kunne gjøres etter samtykke fra pasienten og i henhold til avtalen. I så fall bør det vurderes å 
løfte databehandlingsansvaret opp på et høyere nivå for hele eller deler av løsningen. I og 
med den store variasjonen av aktører som vil kunne komme til å delta i de ulike 
samhandlingsteamene, og dynamikken i deltakelsen (noen kommer til og noen går ut av 
teamet til ulike tider), vil det være lite hensiktsmessig med et rigid avtaleregime knyttet til det 
enkelte team. Man kan f.eks. tenke seg at teamdeltakere som inviteres inn i et team, 
registrerer seg selv via grensesnittet til systemet, og samtidig signerer en elektronisk avtale 
som regulerer medlemskapet i det enkelte team.  
 
Det bør kun være aktører som er forhåndsdefinert inn i teamet som gis mulighet til å 
registrere seg som deltaker av teamet. 
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4.2.5 Sikkerhetskrav 
4.2.5.1 Brukerautentisering 
For tilgang til helseopplysninger via et eksternt nettverk, kreves det autentisering på høyeste 
sikkerhetsnivå. Pasienter som skal gis tilgang til den type samhandlingsløsninger som 
omtales i denne rapporten, vil måtte autentisere seg ved bruk av løsninger som BankID eller 
smartkort fra Buypass med sertifikat på sikkerhetsnivå 4. Helseportalen (helsenorge.no) har 
løsning for slik autentisering, ved at borgeren må logge inn via ID-porten (automatisk 
videresending til ID-porten i påloggings-funksjonen). Å gi pasientene tilgang via 
helseportalen, vil derfor kunne være en god måte å ivareta sikkerheten på pasientsiden.  
NST antar at for den type samhandlingsløsninger som omtales i denne rapporten, vil 
helsepersonell måtte gå via et eksternt nett for å få tilgang. Dette innebærer at 
helsepersonellet også må autentisere seg på høyeste sikkerhetsnivå for slik tilgang. En 
nasjonal eID-løsning for helsepersonell vil være en fordel i denne sammenheng.   

4.2.5.2 Logging av tilgang/aktivitet 
All aktivitet i samhandlingsløsningen må loggføres, og pasienten må gis mulighet for innsyn i 
loggen. 

4.2.5.3 Sikkerhetskrav til teknisk infrastruktur 
Samhandlingsløsninger innen helsesektoren vil omfatte behandling av helseopplysninger. 
Helseopplysninger er underlagt strenge krav til konfidensialitetsbeskyttelse. Det er derfor 
nødvendig å beskytte opplysningene mot uautorisert innsyn. Løsningene må ha en teknisk 
infrastruktur som sikrer at kun de som har gyldig rett til tilgang til opplysningene, basert på 
gjeldende regelverk og samtykke fra pasienten, kan få tilgang. Opplysningene skal på den 
annen side være tilgjengelige for de som har rettmessig krav på tilgang, når de trenger det.  
Sikkerhetstiltak må etableres basert på resultater av risikovurdering av løsningen.   

Det er teknologisk og sikkerhetsmessig utfordrende å etablere systemer som både skal 
ivareta det sikkerhetsnivået som er nødvendig for behandling av sensitive opplysninger som 
f.eks. helseopplysninger, og samtidig være tilgjengelig for pasienter via Internett. Noen 
helseforetak/helseregioner er i ferd med å etablere en infrastruktur som gjør det mulig å dele 
pasientopplysninger fra interne journalsystem med pasientene via helsenorge.no. Dette 
gjøres imidlertid ved å sende pasientopplysningene ut av foretakenes sikre interne nettverk 
til det sikre nettverket helsenorge.no hvor opplysningene vises for pasienten, og eventuelt 
lagres når planlagt funksjonalitet for dette blir implementert.  

En infrastruktur som både gir tilgang for pasienten/innbyggeren, ansatte i 
spesialisthelsetjenesten, ansatte i kommunehelsetjenesten og private spesialister (som 
fastleger, privatpraktiserende psykologer, fysioterapeuter etc.), gir en ytterligere utfordring. 
Den nasjonale kjernejournalen har løst dette. Slik NST vurderer det er det nødvendig med 
samme sikre infrastruktur som er implementert for kjernejournalen og helsenorge.no for drift 
av en elektronisk løsning for virtuelle team. 
 
4.2.6 Mulig løsning 
4.2.6.1 Utprøving av regional løsning for å samle erfaringer 
Det er juridiske utfordringer forbundet med å skulle etablere virtuelle team. Elektroniske 
verktøy kan i stor grad legge til rette for en god og nødvendig samhandling mellom 
pasienter/brukere, helsepersonell og ev. andre pasienten ønsker å involvere. Realiseringen 
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av samhandlingsreformen gjør det nødvendig å legge til rette for å utprøve og ta i bruk 
denne type løsninger.  
 
Det er imidlertid vanskelig å se at permanente løsninger for denne type team kan etableres 
per i dag uten at regelverket utfordres, jf. helseregisterloven § 13. NST anser ikke at 
unntakene i helseregisterloven § 6 b om virksomhetsovergripende journal i formaliserte 
arbeidsfellesskap uten videre utredning er anvendelig for etablering av en elektronisk 
løsning for virtuelle team.  
 
Helseregisterloven § 6 a åpner for at det kan gis forskrift som tillater opprettelse av 
virksomhetsovergripende, behandlingsrettede helseregistre lokalt og regionalt. Slike registre 
«kan bare inneholde nærmere bestemte helseopplysninger i et begrenset omfang som er 
nødvendige og relevante for samarbeid mellom virksomheter om forsvarlige helse- og 
omsorgstjenester til pasienten eller brukeren». Disse kan bare etableres i tillegg til de 
behandlingsrettede helseregistrene virksomheten etablerer internt i virksomheten (eks: 
elektronisk pasientjournal). Det som har vært trukket frem ifm denne bestemmelsen, har 
vært regionale og lokale kjernejournaler. Slik NSTser det, er det også mulig å tenke seg at et 
felles virksomhetsovergripende register for et virtuelt team kan anses som et regionalt 
virksomhetsovergripende helseregister der også pasienten er aktør slik det er åpnet for ifm. 
kjernejournalen, jf. helseregisterloven § 6 d, jf. kjernejournalforskriften38. 
 
Det er stort behov for å prøve ut den type løsninger som her er skissert. Utprøving av 
tidsbegrensete piloter kan bidra til å tydeliggjøre hva en eventuell forskrift iht 
helseregisterloven § 6 a bør omfatte. 
 
Det kan imidlertid også være aktuelt å vurdere hvorvidt denne type helseregistre bør ses i 
sammenheng med behovet for elektroniske individuelle planer som i enda større grad vil 
involvere folk utenfor helsevesenet, det være seg ansatte i offentlige virksomheter eller 
frivillige/privatpersoner. Kanskje bør registre som involverer helsepersonell i tillegg til andre 
typer aktører, hjemles utenfor helselovgivningen.  
 
Det må også tenkes nytt rundt databehandlingsansvaret for samhandlingsløsninger som 
beskrevet.  Når både helsepersonell, pasienter og aktører utenfor helsevesenet skal 
inkluderes i et elektronisk samarbeid sentrert rundt pasienten, kreves andre vurderinger enn 
de som hittil er gjort.  
 
4.2.7 Mulig å utforme tilfredsstillende og forsvarlige systemer 
NST mener det er fullt mulig, om enn utfordrende, å utforme systemer som både er 
forsvarlige, fleksible, involverer pasient og helsepersonell i henhold til pasientens ønsker og 
samtidig ivaretar personvernet. Ivaretagelse av regelverkets krav til sikkerhet ved behandling 
av helseopplysninger må som ellers baseres på en risikovurdering av det aktuelle systemet. 
Sikkerhetskravene vil bl.a. omfatte krav om autentiseringsløsning på sikkerhetsnivå 4 både 
for pasienters og helsepersonells tilgang til det virtuelle teamet, drift og forvaltning av 
løsningen i sikre omgivelser, en sikkerhetsinfrastruktur som tillater aksess til løsningen både 
fra Internett (ev. via helsenorge.no) og fra aktører på helsenettet, supporttjenester overfor 

                                                 
38 Se note 6 
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brukerne og gjennomføring av risikovurdering både av teknisk og organisatorisk løsning og 
tenkt bruksmønster.  
 
4.2.7.1 Veien videre  

1. Premissene for igangsetting av pilot må diskuteres ytterligere med 
personvernombudet på UNN 

2. Basert på dette må det tas stilling til hvilket omfang en pilot kan ha og hvem / hvilke 
organer som må involveres i utviklingen/planleggingen og på hvilken måte  

3. Forholdet til helseregisterloven §§ 6 a og 6 b må avklares ytterligere 
4. Det må eventuelt søkes om konsesjon fra Datatilsynet for å etablere en pilot for 

uttesting av løsning 
5. Behov for endringer i regelverket (lov- og/eller forskrift) utredes og forelegges 

relevante myndigheter, basert på de erfaringer som gjøres 
6. Planene om utprøving av en løsning for en eller flere avdelinger på UNN må 

fremlegges for personvernombudet på UNN til vurdering/godkjenning. 
 
 

5 Funksjonell kravspesifikasjon 
Foreslåtte funksjoner kan betraktes som en første funksjonell kravspesifikasjon. I en 
utviklingsprosess må funksjoner testes og videreutvikles, og ses i sammenheng med hva 
som er teknisk, juridisk og økonomisk mulig i en første pilot. 
Skissene av VT ble laget først og fremst for å trigge tilbakemeldinger fra behovseiere og må 
derfor anses som en illustrasjon av deler av ønsket funksjonalitet. 
Dashbord er valgt som hovedprinsipp i VT for å gi alle aktører et raskt helhetsbilde av 
pasientens situasjon. 

 

Bilde 2: Dashboard 
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Dashbord er i hovedsak likt for pasienter og helsepersonell – slik har alle et felles bilde og 
kommunikasjonsverktøy. Helsepersonell har i tillegg en oversikt over alle virtuelle team de er 
en del av. 

 
Bilde 3: Skjermbildet slik pasienten ser det 

 
5.1 Moduler og funksjoner 
 
5.1.1 Pasient & Team 
Denne modulen inneholder funksjonalitet for administrasjon av team og pasient. I et 
komplekst pasientforløp kan det være opp mot 20-30 personer i teamet, over tid. Det er 
derfor viktig å kunne gjøre team-medlemmer “in-aktive”. Et av teammedlemmene kan være 
hoved-koordinator. Denne rollen kan overføres til andre teammedlemmer. Dersom en rolle 
ikke er «befolket», utheves dette visuelt (markert med rødt i Bilde 3). En utvidet oversikt kan 
vise den fullstendige listen over teamet. Løsningen må også fungere for teamet selv om en 
av rollene ikke er aktiv.  Løsningen må også fungere selv om bare to aktører er aktive.  

 
Bilde 4: Pasient og team 
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Ønsket funksjonalitet: 
• Administrere teamet 
• Opprette og avslutte team 
• Invitere medlemmer og dedikere roller og ansvar 
• Redigere kontaktinformasjon 
• Oversiktsbilde av diagnose, mål, pågående behandlinger  

 
5.1.2 Aktivitet & Planlegging 
Denne modulen gir helsearbeidere mulighet for å planlegge et behandlingsforløp, med 
hovedaktiviteter og delaktiviteter. 
 

 
Bilde 5: Aktiviteter og planlegging 
 
Ønsket funksjonalitet: 

• Oversikt over mål og aktiviteter og definere ansvar 
• Lage behandlingsplan 
• Redigeringsfunksjon 
• Status fremdrift 

5.1.3 Timeline & Meldinger 
Timeline gir oversikt over alt som skjer i det virtuelle teamet. Det er ikke først og fremst et 
sted for samtale (“chat”), men heller et sted for kontinuerlig status-oppdatering. Meldinger 
kan skrives av alle i teamet. Det må være tydelig at ingen akutte henvendelser kan gjøres i 
VT. 
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Bilde 6: Timeline og meldinger 
 
Ønsket funksjonalitet: Logg/oversikt 

• Statusoppdatering 
• Meldingsoversikt 
• Begivenheter 
• Søke  
• Filtrere 

5.1.4 Verktøy / «plugins» 
Denne modulen inneholder funksjonalitet for selvhjelp og egenmestring. I en første versjon 
av VT kan funksjonaliteten begrenses til muligheten for å legge inn lenker til eksternt innhold 
i form av for eksempel e-læring. Helsearbeidere kan legge inn lenker til verktøy, relevant 
helseinformasjon, bøker eller applikasjoner som kan være relevant for pasienten. Dette er 
den eneste delen av VT som gir diagnosespesifikk støtte. Den avhenger således av at det 
finnes eller utvikles fagspesifikke verktøy for hver enkelt diagnose. Dette åpner også for 
utvikling av "templates" egenmestringsverktøy, slik at det kan bli enklere å utvikle og dele 
disse. 

 
Bilde 7: Verktøy og «plugins» 
 
Ønskede funksjoner. 

• Legge til lenker til verktøy, bøker, kurs, informasjon 
• Lage applikasjoner og verktøy 
• Bruke verktøy 
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5.1.5 Import & Eksport 
Denne modulen gir muligheter for import og eksport av informasjon. Dette kan være i form 
av et ekstrakt som kan sendes til EPJ eller funksjonen kan benyttes til å oversende ekstern 
behandler for second-opinion. Gode import- og eksportmuligheter øker verdien av VT for 
brukerne. I en første versjon av VT kan disse funksjonene erstatte integrasjon mot journaler. 

 
Bilde 8: Import & Eksport 
 
Ønskede funksjoner: 

• Copy/paste 
• Laste opp dokumenter 
• Eksportere rapport/ekstrakt (pdf) 

6 En fremtidig løsning i en større kontekst – økosystemet 
Innføring av nye arbeidsprosesser krever som regel at nye IKT-systemer må integreres mot 
eksisterende løsninger. Det er avgjørende at de funksjonelle kravene vurderes i lys av 
eksisterende systemer i regionen, nasjonal arkitektur og juridiske/sikkerhetsmessige 
rammebetingelser. Prosjektet har vurdert egnet løsningsarkitektur og gjennomgått 
behovene. Dette danner grunnlag for funksjonelle krav og anbefalinger vedrørende 
teknologisk plattform. I dette inngår en drøfting av implementering med utgangspunkt i 
eksisterende systemer sammenstilt med nyutvikling. Det innebærer også en vurdering av 
mulige relevante teknologier som kan være anvendbar i en pilot.  

 

Bilde 9: Økosystem 
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6.1.1 Integrasjon mot systemer som allerede er i bruk (EPJ, meldingsutveksling) 
Den tekniske løsningen/arkitekturen for VT må være fleksibel og kunne benyttes til flere 
formål. En pilot vil måtte utrede behovene for integrasjon mot journal, hvis ønsket er å unngå 
dobbeltføring. Hvis VT hjemles i helseregisterloven § 6 a og de inneholder journalverdig 
informasjon, må dette føres inn i pasientens journal, dvs. det må dobbeltføres, da det er 
forutsatt at registrene som er hjemlet i § 6 a skal komme i tillegg til journalen. I så fall bør 
muligheten for eventuell klipp-og-lim eller annen form for enkel overføring til virksomhetens 
journalsystem utredes. Det samme gjelder muligheten for single-sign-on, dvs. om en 
helsearbeider som er innlogget i virksomhetens journalsystem og har åpnet pasientens 
journal, i fremtiden bør kunne klikke seg inn i pasientens virtuelle team uten å måtte logge 
seg på løsningen eksplisitt. Mulige løsninger for sikker og forsvarlig overføring av 
journaldokumenter fra journal til det virtuelle teamet bør også utredes i en eventuell pilot. 
 
Hovedformålet med VT er å knytte sammen helsepersonell på tvers av organisasjoner med 
pasienter for å samhandle i et behandlingsforløp. Aktørene forventes å dele og bruke 
sensitive pasientopplysninger, utveksle meldinger og koordinere forløpsdata gjennom en 
felles tjeneste. Deler av denne informasjonen er i dag i stor grad behandlet, eid og oppbevart 
i flere ulike systemer lokalisert på ulike steder. For at en løsning som ivaretar de funksjonelle 
kravene og modulene til VT skal legge til rette for utstrakt bruk, bør informasjonen i disse 
systemer gjenbrukes i størst mulig grad. Brukerne bør ikke være nødt til å legge inn eller 
håndtere den samme informasjonen gjentatte ganger i ulike systemer.  
 
Løsning for VT bør i størst mulig grad prioritere integrasjoner mot eksisterende systemer 
foran det å opprette egne duplikat av tjenester eller informasjon. For å realisere en slik 
løsning må relevante systemer støtte nødvendig integrasjon både på teknisk-, prosess- og 
virksomhetsnivå. I tillegg må fremtidig lovverk støtte denne type integrasjon. 
 
Dette er i tråd med anbefalingene fra Nasjonal IKT, som fremmer arkitekturprinsipper knyttet 
til tjenesteorientering, gjenbruk og interoperabilitet [37]. Dette lar seg imidlertid vanskelig 
gjøre i dag uten harde prioriteringer, manglende infrastruktur i helsevesenet og gyldig 
regelverk tatt i betraktning. I de følgende kapitlene drøftes en måte å håndtere dette på for å 
kunne ta begrunnede valg. 
 
6.1.2 Integrasjon mot helsenorge.no 
Det er krav om autentisering på sikkerhetsnivå 4 for pasienters tilgang til helseopplysninger 
på nettet. Helsenorge.no har etablert autentiseringsløsning på sikkerhetsnivå 4 via tilkobling 
mot ID-porten. For pasienten vil det være en fordel, og i tråd med politiske føringer, at 
pasienten får tilgang til alle sine tilbud fra helsetjenesten via det samme grensesnittet. Vi 
anbefaler derfor at løsningen gjøres tilgjengelig for pasienten via helsenorge.no. 
 
6.2 Nå-situasjonen. Utfordringer 
Under kravinnsamlingen har dialog med leverandører, behovseiere og andre interessenter 
(fagpersonell) synliggjort mulige konflikter mht. behov. Det kan være vanskelig å realisere en 
løsning uten at alle parter gjør endringer. Nedenfor følger eksempler på utfordringer knyttet 
til prosess, teknologi og jus. Eksempler på utfordringer er: 
• Behandlingsforløp implementert i system og rutiner i eksisterende systemer hos 

aktørene støtter per i dag ikke samhandlingsbehovene i VT 
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• VT trenger teknisk integrasjon med relevante fagsystemer. Dette finnes det ikke teknisk 
støtte for i dag 

• Lovverket legger begrensninger i forhold til realisering av behovene i VT. 
Helseregisterloven åpner i hovedsak ikke for tilgang til behandlingsrettet helseregister fra 
andre enn virksomhetens egne ansatte. I høringsutkastet til ny pasientjournallov legges 
det riktignok til rette for at virksomheter enklere skal kunne samarbeide om 
behandlingsrettede helseregistre, jf § 7 i forslaget, men det involverer kun 
helsepersonell. Det fremgår ikke at pasienter kan inkluderes i samhandlingen. Det kan 
likevel være en mulighet for at nåværende helseregisterlov § 6 a kan hjemle en forskrift 
som kan åpne for den type verktøy som det er behov for. Forholdet til helseregisterloven 
§ 6 b om formaliserte arbeidsfellesskap, bør vurderes nærmere og i samarbeid med 
sentrale myndigheter. 

 
Det er nødvendig med et videre kartleggingsarbeid, av relevante rammeverk og analyse av 
muligheter og begrensninger, for å avdekke flere faktorer som kan påvirke 
integrasjonsøkosystemet. Dette må gjøres i forarbeidet knyttet til en mulig pilot.  
 
6.2.1 Vurdering av minimumsløsninger 
Det anbefales å starte med et begrenset sett med moduler og funksjonalitetsbehov som kan 
realiseres i en pilotløsning. Denne må være komplett nok og av høy nok kvalitet til å gi 
primærbrukerne nok verdi for å motivere realisering og for å kunne valideres med hensyn til 
ønsket effekt og bruk.  
 
To alternative strategier er her vurdert: 1) Behandlingsrettet helseregister og 2) 
Journalintegrasjon.  
 
Vurderinger Behandlingsrettet helseregister 

 
Journalintegrasjon 

Strategi Løsning basert på helseregistermodell 
 

Løsning basert på integrasjonsmodell 

Beskrivelse Autonom silobasert løsning eid av 
Helsedirektoratet eller annen nasjonal 
aktør.  
Plassert i eget datasenter. Primærbrukere 
logger seg på og samhandler i verktøyet 

Tjenesteorientert arkitektur. Eid av et foretak  
Integrasjon mot eksisterende 
felleskomponenter, spesialistjournal, 
spesialistkalender, helsenorge.no.  
Data oppbevares i helseforetakets journal. 
Journalnært system 

Forutsetninger Dialog med Helsedirektoratet, Datatilsynet 
og personvernombudet ved UNN for 
samarbeid om tolkning og tilpasning av 
regelverk 

Samarbeid med leverandører av 
journalløsninger og andre fagsystemer for å 
støtte integrasjon 

Fordeler Forenkle implementering, unngå 
integrasjon. 
Ingen eksterne begrensninger av moduler 
eller funksjonskrav. 

Dobbeltføring hos spesialisthelsetjenesten 
unngås. 
Løsningsmodellen er i tråd med moderne 
arkitekturprinsipper 
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Vurderinger Behandlingsrettet helseregister 
 

Journalintegrasjon 

Ulemper Dobbeltføring av kalender-, behandlings-, 
og journalinformasjon. 
Avhengig av lov- eller forskriftsendring eller 
konsesjon? 
Ikke nødvendigvis i tråd med moderne 
tjenestearkitektur. 
 
Støtter i første fase kun noen moduler og 
funksjonskrav. 

Ikke tillatt med dagens lovverk. Krever lov- eller 
forskriftsendring eller konsesjon. 
Dobbeltføring av kalender-, behandlings-, og 
journalinformasjon for alle andre aktører enn 
helseforetaket som eier løsningen. 
Komplisert mht manglende infrastruktur for 
integrasjoner og for å gi tilgang til andre enn 
ansatte i foretaket som eier løsningen. 
Støtter i første fase kun noen moduler og 
funksjonskrav 

 
For å konkludere mht hvordan en pilotløsning skal utformes, må det gjøres et arbeid 
sammen med prioriterte behovseiere og andre viktige interessenter. Samtidig må det 
etableres et felles ønsket målbilde, slik at man under utvikling av pilot ikke unødvendig tar 
valg som begrenser realisering av full løsning.  

6.2.2 Internett 
En rammebetingelse for en Virtuelt Team-løsning, som beskrevet her, er at interaksjon med 
løsningen hovedsakelig vil foregå over Internett gjennom en webleser. I tillegg vil integrasjon 
mot helsenorge.no som nevnt være en del av forutsetningene, i alle fall for en permanent 
løsning. Det betyr bl.a. at løsningen må tilby verktøyene og tjenestene ved å eksponere en 
web-tjeneste som er tilgjengelig for norske borgere over Internett. 
Her er det relevant å stille krav til responsiv design og universell utforming av web-sider, 
samt valg av robuste, velkjente og sikre teknologier med eksponeringsflate mot Internett for 
å minimere risiko knyttet til Internettsikkerhet.  

6.2.3 Interoperabilitet og endringsevne 
Med bakgrunn i den modulbaserte og integrerte naturen til Virtuelt Team-løsningen bør krav 
til en høy grad av interoperabilitet, endringsevne, leverandøruavhengighet og gjenbruk 
etterstrebes. Se også anbefalinger vedrørende dette i ”Tjenesteorientert arkitektur i 
spesialisthelsetjenesten”, NIKT [37]. Det bør stilles krav til komponentbasert design med 
eksponering av tjenestekomponenter gjennom åpne grensesnittstandarder brukt i 
helsevesenet ellers (f eks arketypestandarder, IHE/HL7-standarder mv.) for å legge til rette 
for godt opptak og stimulering til utvidet integrasjon. 

Det bør av samme grunner fremmes at leverandører går sammen i konsortium for å yte 
bidrag i form av autonome og spesialiserte komponenter.  

6.2.4 Oppsummering og anbefaling 
I en ideell situasjon vil VT kreve et omfattende økosystem.  I første omgang vil det være 
nødvendig å begrense og prioritere funksjonskravene. I tabellen over er det redegjort for to 
ulike strategier: Alternativ 1 «Behandlingsrettet helseregister» og alternativ 2 
«Journalintegrasjon». Disse og ev. andre strategier må vurderes av interessenter som 
UNN/Helse Nord RHF, Nasjonal IKT, Helsedirektoratet og Helsenettet.  

Integrasjon mot helsenorge.no anbefales for å gjenbruke autentiseringstjeneste. Hvis dette 
ikke lar seg kombinere med drift av løsningen i en sikker infrastruktur (avhengig av 
leverandør av denne infrastrukturen) eller fordi helsenorge.no ikke er tilrettelagt for piloter av 
denne typen, må alternativ løsning for autentisering av pasienter etableres. 
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Aktørene i VT må delta i det kommende arbeidet med å definere pasientforløpene, bli enige 
om samarbeidsrutiner, koordinering og deling av informasjon.  
 
Innspill fra leverandørene må bearbeides sammen med innspill fra andre interessenter og 
inngå i det samlede beslutningsgrunnlaget til UNN. 
 
 

7 Teknologier i bruk 
Relevant teknologi og løsninger i bruk er identifisert og vurdert mot allerede spesifiserte 
behov og krav. Det finnes enkeltstående løsninger som tilbyr deler av ønsket funksjonalitet. 
Ingen av disse løsningene er integrert med EPJ [5] (søknad til InnoMed og for øvrig omtalt i 
kap.1.3.4). Ingen av de vurderte løsningene, bortsett fra videokonferanse, er i henhold til 
gjeldende regelverk. De fleste av løsningene benyttes foreløpig kun i forskningsprosjekter.  

De verktøyene som i dag benyttes  og som er integrert med EPJ er i hovedsak elektroniske 
meldinger39. Dialogmeldinger mellom fastleger og spesialisthelsetjenesten piloteres og 
testes våren 2014 i Helse Vest. 

7.1 Leverandørenes innspill 
I hht leverandørutviklingsprogrammets metodikk for innovative offentlige anskaffelser ble det 
invitert til en dialog med leverandørene før den funksjonelle kravspesifikasjonen var 
ferdigstilt, men på et tidspunkt da behovene var godt kartlagt, analysert og bearbeidet frem 
til skisser til krav. 

For UNN var hensikten med dialogen å få respons på kartlagte behov og det var ønskelig å 
få mer kunnskap om mulighetsrommet og alternative løsninger i markedet.  

I forkant av dialogmøtet ble det sendt ut nødvendig informasjon, samt et pilotnotat som 
beskrev prosjektet, behov som var kommet frem og en plan for hvordan dialogen med 
leverandørene kunne gjennomføres uten at man diskvalifiserer noen av leverandørene fra å 
delta i ev konkurranse. 

I dialogmøtet var det 21 påmeldte bedrifter og ca 60 personer fikk med seg møtet enten ved 
videostreaming eller som deltager i møtet.  

To behovsområder fra UNN ble presentert. Ved medisinsk klinikk er det med bakgrunn i 
planlagt omorganisering med blant annet etablering av team for tidlig vurdering og team for 
tidlig støttet utskriving og oppfølging, forventet innsparinger som skal benyttes til å investere 
i team og utstyr. Ved Smerteavdelingen har de behov for bedre kontinuitet i behandlingen og 
samarbeid med andre helsearbeidere i pasientforløpet. På den kliniske siden må de sette i 
gang snarest med å jobbe på den nye måten. 

Prosjektleder og designer i VT prosjektet presenterte skisser som utkast for en mulig 
løsning. Det ble presisert at skissene ikke må tolkes som en spesifikasjon, men som et 
middel for å få innspill og tilbakemeldinger fra både helsepersonell, pasienter og 
leverandører. Løsning for VT beskrives som et (prosjekt-)planleggingsverktøy for e-helse 

                                                 
39 Dette er dialogmeldienger, PLO meldinger, og basismeldinger som henvisninger, laboratorierekvisisjoner og epikriser) 
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team. Det skal altså ikke utvikles nye fagsystemer, men den generiske delen som trengs for 
å organisere og fungere i et virtuelt team må sannsynligvis utvikles. 

Det var satt av tid i møtet til spørsmål og innspill fra leverandørene. Leverandørene var 
opptatt av pasientens tilgang til data, mulighet for opplæring og flere gevinster av 
pasientinvolvering. Det å speile en sykehusseng i en desentral struktur krever mye teknologi 
for å lykkes. Leverandørene var opptatt av juridiske og sikkerhetsmessige hindringer, samt 
utfordringer med integrasjon mot journal og andre tilgrensende løsninger. Det ble vurdert 
som mulig å få opp en enkel pilot for å begynne å teste ut samhandling i slike team. Det 
trengs konkrete eksempler på denne type samhandling for å synliggjøre organisatoriske 
problemer og behov for lovendring når det gjelder sikkerhet og personvern som gjør det 
mulig å samhandle i slike team. 

Leverandørene ble videre invitert til å komme med skriftlige innspill på maks 3 sider til 
prosjektgruppa slik at den kan ta med ideer fra markedet i den endelige funksjonelle 
kravspesifikasjonen. 

Skriftlige innspill fra leverandørene vil utgjøre nyttige bidrag til kravspesifikasjonen og 
prosjektets endelige anbefalinger til oppdragsgiver. En mulig anskaffelse vil bli gjennomført 
som åpen anbudskonkurranse i henhold til lov om offentlige anskaffelser.  

Med bakgrunn i prosjektets anbefaling vil UNN og Helse Nord fatte beslutning om hvorvidt 
det skal etableres et hovedprosjekt for utvikling og pilotering av løsning. Beslutningen vil 
blant annet være basert på innspill knyttet til markedssituasjonen og tilbakemeldinger fra 
leverandører i forbindelse med leverandørkonferansen. 
 
 

8 Oppsummering og anbefalinger 
 
8.1 Hva vil aktørene ha? 
Kartleggingen viser at det er stort behov for en elektronisk samhandlingsløsning som knytter 
sammen alle aktørene i et behandlingsforløp. UNN og kommunene trenger VT som plattform 
for å organisere samarbeidet med primærhelsetjenesten og pasienter.  
 
Virtuelle team har behov for løpende å kunne dele opplysninger om pasientens mål, status, 
planlagte aktiviteter, utvikling og oversikt over involvert helsepersonell.  Dette krever 
funksjonalitet som løser aktørenes felles behov for raskt å få et tydelig helhetsbilde, gjøre 
raske avklaringer, tilrettelegge for felles planlegging og oppfølging av pasientene. 
 
VT skaper verdi for alle involverte aktører i forløpet. VT er både et samhandlings- og 
behandlingsinstrument og utgjør en plattform for å organisere virtuelle tjenester i samarbeid 
mellom spesialist- og primærhelsetjenesten, hvor pasienten kan være en aktiv partner. 
 
8.2 Tjenestene må organiseres inn i daglig drift 
Plattformen må gi mulighet for elektronisk samarbeid og å organisere team på tvers av 
virksomheter og nivå, å velge medlemmer og tildele ansvar, å etablere en felles 
behandlingsplan, følge opp aktiviteter og dokumentere hendelser fortløpende i et felles 
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system. Dette åpner også for at pasienten kan få en avgjørende rolle som aktør og ressurs, 
samt at mulighetene for å etablere felles kunnskapsgrunnlag og kompetanseutvikling øker. 
Slike tjenester må gis like stor oppmerksomhet som tradisjonelle måter å levere 
helsetjenester på [4]. VT som organisatorisk løsning må integreres med de øvrige 
organisatoriske strukturene (eksempelvis poliklinikk, etc) og turnus og legge alt til rette for at 
pasienten kan velge på hvilken måte han vil ha kontakt med sitt team. 

8.3 Eierskap og incentiver 
En vesentlig faktor for vurdering av motivasjon og vilje fra de aktuelle parter i 
samhandlingskjeden til å ta i bruk VT vil avhenge av kostnad og nytte. De som har størst 
gevinst av å få på plass en slik løsning må være forberedt på å ta den største delen av 
kostnadene forbundet med utvikling, anskaffelse og drift av løsningen.  
 
Da dette prosjektet ble planlagt var det klart at prosjektet måtte ha en eier som hadde sterk 
egeninteresse av å få en slik løsning på plass. UNN var klar til å ta i bruk slike løsninger, og 
sykehuset har mulighet for å ta rollen som databehandlingsansvarlig. UNN har tydelige 
styringssignaler knyttet til samhandling og pasientmedvirkning og har allerede iverksatt 
organisatoriske endringer for å imøtekomme dette. 
 
8.4 Finnes det egnede løsninger? 
Resultatene bekrefter at det ikke finnes en lovlig og generisk løsning for elektronisk 
samhandling i virtuelle team i bruk i Norge [5, 26]. Det er heller ingen diagnosespesifikke 
løsninger som er integrert med EPJ. Meldingsutveksling foregår stort sett mellom 
helsepersonell og/eller helsevirksomheter og i hovedsak en – til – en. Pasienten er ikke en 
aktiv deltaker i denne kommunikasjonen. Pasienten kan i enkelte tilfeller kommunisere en – 
til – en med helsepersonell (eksempelvis med sin fastlege). 
 
Prosjektet er komplekst og det videre arbeidet bør utrede hvordan den tekniske løsningen 
for «Pasienten som partner i virtuelle team» kan henge sammen med andre nasjonale 
løsninger (eksempelvis Kjernejournal, Digital dialog, Én innbygger – én journal). 
 
8.5 Er dette juridisk og sikkerhetsmessig mulig? 
Prosjektgruppen mener det er fullt mulig, om enn utfordrende, å utforme systemer som  er 
forsvarlige, fleksible, som involverer pasient og helsepersonell i henhold til pasientens 
ønsker og som samtidig ivaretar personvernet.  
 
Det er imidlertid vanskelig å se at permanente løsninger for denne type team kan etableres 
per i dag uten at regelverket utfordres, jf. helseregisterloven § 13. NST anser ikke at 
unntaket i helseregisterloven § 6 b om virksomhetsovergripende journal i formaliserte 
arbeidsfellesskap uten videre utredning er anvendelig for etablering av en elektronisk 
løsning for virtuelle team, men at det bør vurderes konkret ift VT.  
 
Slik NSTser det, er det mulig å tenke seg at et felles virksomhetsovergripende register for et 
virtuelt team kan anses som et regionalt virksomhetsovergripende helseregister iht. 
helseregisterloven § 6 a der også pasienten er aktør slik det er åpnet for ifm. 
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kjernejournalen, jf. helseregisterloven § 6 d, jf. kjernejournalforskriften40. Dette forutsetter 
imidlertid en forskrift iht helseregisterloven § 6 a. 
 
Ivaretagelse av regelverkets krav til sikkerhet ved behandling av helseopplysninger bør det 
imidlertid være mulig å oppfylle. Dette må som ellers baseres på en risikovurdering av 
potensielle trusler mot informasjonssikkerheten i det aktuelle systemet, og opp mot 
gjeldende sikkerhetskrav.  
 
8.6 Er dette teknisk mulig? 
I en ideell situasjon vil VT kreve et omfattende økosystem.  I første omgang vil det være 
nødvendig å begrense og prioritere funksjonskravene. I rapporten er det redegjort for to ulike 
strategier. 
Alternativ 1 «Behandlingsrettet helseregister» og alternativ 2 «Journalintegrasjon» må 
vurderes av interessenter som UNN/Helse Nord RHF, Nasjonal IKT, Helsedirektoratet og 
Helsenettet før det besluttes hvilken strategi som skal følges. 
Integrasjon mot helsenorge.no for å gjenbruke autentiseringstjenesten kan være realistisk. 
Hvis dette ikke lar seg kombinere med drift av løsningen i en sikker infrastruktur (avhengig 
av leverandør av denne infrastrukturen) eller fordi helsenorge.no ikke er tilrettelagt for piloter 
av denne typen, må alternativ løsning for autentisering av pasienter etableres. 
 
8.7 Veien videre 
Det er stort behov for å prøve ut den type løsninger som her er skissert. Utprøving av 
tidsbegrensete piloter kan bidra til å tydeliggjøre hva en eventuell forskrift iht 
helseregisterloven § 6 a bør omfatte. 

• Premissene for igangsetting av pilot må diskuteres ytterligere med 
personvernombudet på UNN. 

• Basert på dette må det tas stilling til hvilket omfang en pilot kan ha og hvem / hvilke 
organer som må involveres i utviklingen/planleggingen og på hvilken måte . 

• Ytterligere avklaring av forholdet til helseregisterloven §§ 6 a og 6 b om hhv 
virksomhetsovergripende, behandlingsrettede helseregistre og virksomhetsover-
gripende, behandlingsrettede helseregistre i formalisert arbeidsfellesskap må foretas 
sammen med sentrale myndigheter. 

• Det må eventuelt søkes om konsesjon fra Datatilsynet for å etablere en pilot for 
uttesting av løsning. 

• Behov for endringer i regelverket (lov- og/eller forskrift) utredes og presenteres for 
relevante myndigheter, basert på de erfaringer som gjøres. 

• Planene om utprøving av en løsning for en eller flere avdelinger på UNN må 
fremlegges for personvernombudet på UNN til vurdering/godkjenning. 

 
Aktørene i VT må delta i det kommende arbeidet med å definere pasientforløpene, bli enige 
om samarbeidsrutiner, koordinering og deling av informasjon.  
 
Innspill fra leverandørene må bearbeides sammen med innspill fra andre interessenter og 
inngå i det samlede beslutningsgrunnlaget til UNN. 

  
                                                 
40 Se note 6 
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10 Vedlegg 
10.1 Vedlegg 1: Juridiske og sikkerhetsmessige betraktninger 
 
Skal regelverket være til hinder for at pasienter kan delta aktivt i egen 
behandling ved hjelp av elektroniske samhandlingsverktøy? 

Bakgrunn 

Som det fremgår av denne rapporten har Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tro 
på at en helsetjeneste som evner å skape et partnerskap mellom pasienten og 
helsepersonell vil kunne bidra effektivt til bedre helse for pasienten. Dette er bakgrunnen for 
UNN sitt ønske om å utvikle og benytte en elektronisk samhandlingsløsning for virtuelle 
team der helsepersonell og pasient deltar som likeverdige partnere.  

Deltakere i teamet er de pasienten ønsker å ha med til enhver tid. Håpet er at en elektronisk 
samhandlingsløsning for slike team, med aktører fra ulike deler av helsetjenesten og 
pasienten, vil kunne bidra til et sammenhengende behandlingsforløp i et samspill der 
pasienten til enhver tid er en likeverdig deltaker. Disse teamene er i første omgang mest 
aktuelle for pasienter som har behov for langvarige og koordinerte tjenester.  

UNNs arbeid med å etablere et samarbeid med et utvalg kommuner om en satsning på 
pasientsentrerte helsetjenesteteam 41,42, vanskeliggjøres av et regelverk som ikke er 
tilpasset denne type samhandling. Gjeldende regelverk gir per i dag ikke rom for de 
permanente teknologiske løsninger som er påkrevet, slik vi oppfatter det.  Følgelig kan ikke 
elektroniske løsninger for slike team tas i bruk på bred basis, som ønskelig. Dette fører igjen 
til at potensielle leverandører av aktuelle løsninger stiller seg avventende og at utviklingen 
på dette området stopper opp.   

Relevant regelverk  

Hjemmel for opprettelse av helseregistre 
Den som skal opprette et helseregister, må ha en hjemmel for dette. Denne hjemmelen kan 
være lov, forskrift eller konsesjon fra Datatilsynet.  

Et helseregister er i helseregisterloven43 § 2 pkt. 6 definert som: 

«registre, fortegnelser, m.v. der helseopplysninger er lagret systematisk slik at 
opplysninger om den enkelte kan finnes igjen,» 

Behandlingsrettet helseregister er definert i helseregisterloven § 2 pkt 7: 

«journal- og informasjonssystem eller annet helseregister som har til formål å gi 
grunnlag for handlinger som har forebyggende, diagnostisk, behandlende, 

                                                 
41 Forprosjekt «Pasienten som partner i virtuelle team». En utredning av behov og spesif ikasjon av funksjonelle krav for en 
generisk samhandlingsløsning for virtuelle team hvor pasienten kan delta som aktiv partner 
42 «Pasientsentrerte helsetjenesteteam». Et samhandlingsprosjekt mellom UNN og kommunene, der det etableres 
pasientsentrerte helsetjenesteteam som skal bidra til tidlig vurdering og intervensjon og tidlig støttet utskriving av pasienter med 
sammensatte og/eller kroniske lidelser 
43 LOV-2001-05-18-24 Lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven) 
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helsebevarende eller rehabiliterende mål i forhold til den enkelte pasient og som 
utføres av helsepersonell, samt administrasjon av slike handlinger,» 

Det er i dette prosjektet forutsatt at systemet for virtuelle team er slik innrettet at 
opplysninger om den enkelte er lagret systematisk slik at opplysningene kan finnes igjen og 
har slikt formål som beskrevet i loven. Vi anser derfor at et system for virtuelle team skal 
defineres som et behandlingsrettet helseregister.  

Helseinstitusjoner er pålagt å skulle ha et journalsystem, og har derfor hjemmel for det, jf. 
helsepersonelloven § 39 ff. For opprettelse av andre typer helseregistre som ikke er hjemlet i 
denne bestemmelsen, i annen lov eller forskrift eller har annen hjemmel, må det som 
hovedregel søkes Datatilsynet om konsesjon.  

For opprettelse av registre knyttet til medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter skal 
det innhentes forhåndsgodkjenning fra regionaletisk komité. Registre knyttet til andre typer 
forskningsprosjekter og kvalitetssikring skal forelegges personvernombudet til vurdering.  

Hovedregelen i helseregisterloven44 § 13 om tilgang til helseopplysninger 
Hovedregelen iht nåværende helseregisterlov § 13 er at:  

«Bare den databehandlingsansvarlige, databehandlere og den som arbeider under 
den databehandlingsansvarliges eller databehandlers instruksjonsmyndighet, kan gis 
tilgang til helseopplysninger. Tilgang kan bare gis i den grad dette er nødvendig for 
vedkommendes arbeid og i samsvar med gjeldende bestemmelser om taushetsplikt.»   

Rett til tilgang45 til behandlingsrettet helseregister er noe annet enn rett til å gi og få pasient-
opplysninger. Det er hovedregelen om taushetsplikt og unntakene fra den som bestemmer 
hvem som skal kunne få kjennskap til hvilke pasientopplysninger og på hvilke vilkår. 
Bestemmelsen i helseregisterloven § 13 innebærer en begrensning i måten dette kan gjøres 
på for personell i og utenfor virksomheten. Tilgjengeliggjøring av helseopplysninger ved at 
det gis tilgang til elektroniske registre, forutsetter som hovedregel at den som gis 
opplysninger på denne måten, står under institusjonens databehandlingsansvarliges eller 
databehandlers instruksjonsmyndighet. Mao: Hovedregelen er at bare en virksomhets 
ansatte kan få tilgang til helseopplysninger i virksomhetens elektroniske systemer.   

Det finnes unntak fra hovedregelen om at bare virksomhetens ansatte kan få tilgang til 
helseopplysninger i den databehandlingsansvarliges og databehandlers institusjon. Dette 
kan gjøres iht. helseregisterloven § 13 annet ledd, forutsatt at det blir gitt forskrift om 
virksomhetsovergripende, behandlingsrettede helseregistre etter helseregisterloven § 6 a 
eller felles registre for formaliserte arbeidsfellesskap etter lovens § 6 b. Forskrift iht 
helseregisterloven § 6 b om formaliserte arbeidsfellesskap trådte i kraft 9.11.2012. 

Regionale og lokale virksomhetsovergripende behandlingsrettede helseregistre 
Helseregisterloven § 6 a omhandler adgangen til å opprette virksomhetsovergripende, 
behandlingsrettede helseregistre lokalt og regionalt. Helseregisterloven § 6a danner ikke 
selvstendig, tilstrekkelig hjemmel for slike registre. Bestemmelsen åpner for at det kan gis 
forskrift som tillater opprettelse av virksomhetsovergripende, behandlingsrettede 

                                                 
44 LOV-2001-05-18-24 Lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven) 
45 dvs. adgang til på egenhånd å skaffe seg opplysningene elektronisk   

http://abo.rettsdata.no/browse.aspx?sDest=gL20010518z2D24z2EzA76A
http://abo.rettsdata.no/browse.aspx?sDest=gL20010518z2D24z2EzA76B
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helseregistre lokalt og regionalt, så sant «samarbeid mellom virksomheter om forsvarlig 
helsehjelp til pasienten» gjør slike fellesjournaler nødvendig.  

Slike registre kan bare etableres i tillegg til de behandlingsrettede helseregistrene 
virksomheten etablerer internt i virksomheten. Dette innebærer at disse registre ikke kan 
anses som en del av virksomhetens interne journalsystem. Nødvendig og relevant 
informasjon fra de virksomhetsovergripende behandlingsrettede helseregistrene må i tillegg 
føres i virksomhetens interne journalsystem. 

Slik forskrift er ikke gitt. 

Det vites ikke om det per i dag er konkrete planer om slik forskrift. NST synes imidlertid det 
er grunn til å stille spørsmål ved hvorvidt denne bestemmelsen kan være egnet til å hjemle 
en forskrift om opprettelse av elektroniske løsninger for virtuelle team slik de er beskrevet i 
denne rapporten.  Slik NST ser det, vil et virtuelt team kunne anses som et regionalt 
virksomhetsovergripende helseregister der pasienten er aktør slik det er åpnet for ifm. 
kjernejournalen, jf. helseregisterloven § 6 d, jf. kjernejournalforskriften46.  

Virksomhetsovergripende pasientjournal i formaliserte arbeidsfellesskap 
Helseregisterloven § 6 b åpner for at det som kalles formaliserte arbeidsfellesskap kan 
etablere virksomhetsovergripende behandlingsrettede helseregistre (felles journal) forutsatt 
forskrift. Slik forskrift ble vedtatt og trådte i kraft 9. november 201247.  

I denne forskriften er formalisert arbeidsfellesskap definert som følger: 

«samarbeid mellom to eller flere virksomheter som tydelig fremstår som en enhet. En 
kommune som inngår avtale med andre offentlige eller private tjenesteytere etter 
helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 femte ledd for å yte helhetlige helse- og 
omsorgstjenester anses som formalisert arbeidsfellesskap». 

Det er altså et krav at samarbeidet skal foregå mellom flere virksomheter som utad fremstår 
som en enhet (se eksemplene under).  

Med virksomhetsovergripende pasientjournal menes:  

«behandlingsrettet helseregister i formalisert arbeidsfellesskap hvor helsepersonell, 
og personell som yter helse- og omsorgstjenester etter helse- og 
omsorgstjenesteloven, nedtegner eller registrerer opplysninger om pasient og bruker, 
jf. helsepersonelloven § 39 og § 40». 

Av veileder til Norm for informasjonssikkerhet48 fremgår følgende: 
«Formålet med å etablere et formalisert arbeidsfellesskap med felles journal er å fremme 
ytelsen av effektive og forsvarlige helse- og omsorgstjenester».  I praksis innebærer det at 
hver pasient har én journal innen det formaliserte arbeidsfellesskapet og at helsepersonell 
                                                 

46 FOR-2013-05-31-563 Forskrift om nasjonal kjernejournal (kjernejournalforskriften) 
47 FOR-2012_11_09_1045 Forskrift om virksomhetsovergripende pasientjournal i formaliserte arbeidsfellesskap, Helse-og 
omsorgsdepartementet, i kraft 09.11.2012 
48 Etablering av virksomhetsovergripende pasientjournal i formaliserte arbeidsfellesskap En veileder med avtaleeksempler 
Veilederen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet Utgitt med støtte av: Helsedirektoratet Versjon 1.0, 5. 
desember 2013 
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tilknyttet fellesskapet fører opplysninger inn i denne journalen. Felles journal vil da erstatte 
den enkeltes virksomhets interne journalsystem». 
 
Tanken er at en felles journal vil gjøre det lettere å se ulike tiltak i sammenheng og derved 
lettere vurdere helheten. Dette vil kunne føre til bedre pasientsikkerhet.  
 
Eksempler på aktuelle målgrupper for veilederen fra Helsedirektoratet, og derved eksempler 
på virksomheter som kan være aktuelle for felles journal iht forskriften, er nevnt i 
veilederen49:  

• Virksomheter med samme gruppe helsepersonell (gruppepraksis) som allerede har 
en form for samarbeid, men ønsker å formalisere dette og drifte felles journal 

• Som forrige eksempel, men virksomheter med ulike grupper helsepersonell 
(profesjonssamarbeid) som yter helsehjelp til pasienten 

• Kommune med dels kommunal og dels privat hjemmetjeneste 
• Privat drevet sykehjem og kommunal hjemmetjeneste 
• Lokalmedisinsk senter (helsehus) og intermediært tilbud 

 
Dette er som nevnt eksempler og oversikten er derfor ikke uttømmende.  Det finnes sikkert 
arbeidsfellesskap som kan tenkes å ligge i grenseland her, og som kan komme til å bli 
gjenstand for diskusjon.  
 
Forskriften inneholder også bestemmelser om hvilke avtaler som skal inngås, 
databehandlingsansvaret, tilgang og tilgangskontroll, opphør av formalisert arbeidsfellesskap 
og erstatningsansvar.  
 
Helseregisterloven § 6 d Nasjonal kjernejournal 
Nasjonal kjernejournal er et sentralt og virksomhetsovergripende behandlingsrettet 
helseregister og skal inneholde et begrenset sett relevante helseopplysninger som er 
nødvendig for å yte forsvarlig helsehjelp. Nærmere bestemmelser om denne er gitt i 
kjernejournalforskriften.  
 
De fleste opplysningene i kjernejournalen hentes inn automatisk fra andre offentlige registre. 
Av relevans for vår løsning er at det i forbindelse med kjernejournal er åpnet for at pasienten 
både har lese- og skrivetilgang:  
 
Innbyggere med kjernejournal kan selv føre opp egne kontakter, så som nærmeste 
pårørende, helsekontakter og arbeidsgiver. Helsepersonell vet da hvem de skal kontakte 
dersom innbyggeren blir syk.  
 
Følgende opplysninger kan registreres av innbyggeren:  

• Opplysninger om spesielle kommunikasjonsbehov, slik som utfordringer med syn, 
hørsel, tale eller språk)  

• Egen sykehistorie, dvs. skrive om sykdommer innbyggeren mener at helsepersonell 
bør kjenne til og som kan bidra til å gi helsepersonell et mer utfyllende bilde av 
vedkommendes helse 
 

                                                 
49 Se note 46 
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Innbyggeren kan også bestemme hvordan kjernejournalen skal brukes. Tilgangen til 
kjernejournalen kan bl.a. begrenses via Internett, slik at kjernejournal ikke vil være 
tilgjengelig via «Min helse» på helsenorge.no. Innbyggeren kan også sperre hele eller deler 
av kjernejournalen for innsyn fra helsepersonell og også å reservere seg fra å ha en 
kjernejournal.  

Innbyggeren kan også se hvilke legemidler som er hentet på resept, se besøkshistorikk og 
om behandlende lege har registrert relevant kritisk informasjon (alvorlige kritiske lidelser). I 
tillegg kan han/hun se hvem som har åpnet kjernejournalen.  

Det er fra Helsedirektoratets side lagt vekt på at innbyggerens mulighet til å legge inn 
opplysninger i kjernejournalen selv, bidrar til å gjøre kjernejournalen mer utfyllende og nyttig.  

Eksempler på tjenester som kan forutsette virksomhetsovergripende 
behandlingsrettede registre 

«Virtuelle team» ved smerteavdelingen ved UNN 

Et typisk pasientforløp starter med at pasienten diagnostiseres og vurderes ved 
Smerteavdelingen på UNN. Det foretas en dyptgående tverrfaglig vurdering. Behandlingen 
skal følges opp videre av fastlege i samarbeid med andre lokale behandlere og etter 
anbefaling fra smerteavdelingen. Pasientene innkalles til videre oppfølging ved 
Smerteavdelingen etter 6 og 12 måneder. I periodene mellom konsultasjonene ved 
smerteavdelingen er det ikke etablert systematisk samhandling mellom sykehuset, 
primærhelsetjenesten og pasientene, bortsett fra telefon-kontakt etter behov.   

Dette er ikke tilstrekkelig og fører til manglende kontinuitet i behandlingen. Anbefalinger, 
refleksjoner og beslutninger som er blitt gjort i konsultasjonen på UNN følges ikke opp. 
Årsakene til dette er sammensatt og kan både skyldes mangelfull kommunikasjon og 
begrensete ressurser og tilbud lokalt.  Det er behov for tettere og bedre kommunikasjon 
mellom lokale aktører, pasienten og spesialisthelsetjenesten gjennom hele 
behandlingsforløpet. Det er særlig viktig å diskutere etablering og oppfølging av eventuell 
medikamentell behandling og tilrettelegging for atferdsendringer, blant annet ved anvendelse 
av kognitive teknikker og at pasienten får tilgang til egnede verktøy for selvhjelp og 
egenmestring. Det er også viktig for spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten å 
være oppdatert på hverandres behandling og planer, for bedre å kunne tilpasse egne 
aktiviteter ut fra en mer helhetlig oversikt over pasientens situasjon, i samarbeid med 
pasienten.  

Denne kommunikasjonen kan, slik NST ser det, ivaretas ved å etablere en elektronisk 
løsning for virtuelle samarbeidsteam der pasienten og helsepersonell fra både 
spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjenesten inkluderes. 

Pasientsentrerte helsetjenesteteam 

Samhandlingsreformen har som kjent som intensjon å etablere helhetlige og koordinerte 
helse- og omsorgstjenester, styrke forebyggingen og forbedre folkehelsen. Regionale 
helsemyndigheter i nord har gitt helseforetakene i oppdrag å styrke kunnskapen om ”the 
Chronic care model” og legge prinsippene for denne, (en pasientsentrert modell), til grunn 
for behandlingen av pasienter med sammensatte og/eller kroniske lidelser 
(Oppdragsdokument fra Helse Nord RHF 2013).  
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Som en konkretisering og videreføring av dette har UNN HF foreslått et 
samhandlingsprosjekt mellom UNN og (i første omgang) utvalgte kommuner, der det 
etableres pasientsentrerte helsetjenesteteam som skal bidra til tidlig vurdering og 
intervensjon og tidlig støttet utskriving og oppfølging av og sammen med pasienter med 
sammensatte og/eller kroniske lidelser. Denne tjenesten representerer en langsiktig endring 
i måten UNN og kommunehelsetjenesten utøver helsetjenester på. Tanken er at Tromsø og 
Harstad kommune skal delta i prosjektet og skal samarbeide med UNN om pilotering i 
respektive vertskommune. Det er en målsetting at modellen på sikt skal implementeres i 
hele Troms-Ofoten regionen.  

Det er en uttalt målsetting at det skal utvikles og tas i bruk en generisk elektronisk 
samhandlingsløsning for samarbeid på tvers av virksomheter og nivå. En slik løsning skal 
sikre brukermedvirkning og samarbeid mellom bruker og aktør i primær- og 
spesialisthelsetjenesten. Også her ønsker man å inkludere pasienten som en likeverdig 
partner i et proaktivt forberedt helsetjenesteteam.  

Andre elektroniske verktøy med lignende problemstillinger 

Sårjournalen er et elektronisk verktøy for samhandling mellom kommunehelsetjeneste, 
pasient og spesialisthelsetjeneste i forbindelse med behandling av langvarige og kroniske 
sår. Løsningen gir mulighet for elektronisk oversendelse av både tekst og bilder. De som er 
involvert i sårbehandlingen, skal ha tilgang til de samme opplysningene tilknyttet 
behandlingen.  

Tanken er også at pasienter som ønsker å behandle sine egne sår, skal kunne gjøre det 
med veiledning direkte fra spesialisthelsetjenesten og at de i den forbindelse skal kunne 
benytte samme elektroniske plattform for kommunikasjon, oversendelse av bilder og 
vurdering av tiltak. 

Connect/PsyConnect er elektroniske samhandlingsverktøy til bruk for pasienter i 
samarbeid med det helsepersonell de ønsker å samarbeide med. Verktøyene inneholder 
ulike moduler, både selvhjelpsverktøy (mestringsmoduler), ulike kommunikasjonsmoduler og 
informasjon tilpasset de ulike pasientgruppene.  

Også i forbindelse med disse verktøyene skal pasienten bygge opp et team rundt seg som 
de skal samhandle elektronisk med. Det skal legges til rette for felles dialog mellom involvert 
helsepersonell og pasient. Relevant og nødvendig informasjon skal være tilgjengelig for alle 
deltakere til enhver tid.  Dette krever også en løsning som fungerer mer fleksibelt enn 
meldingslignende dialogtjenester.  

Hva er problemet og hva kan være løsningene? 

Helseregisterloven § 13 Tilgang til helseopplysninger i den databehandlingsansvarliges og 
databehandlers institusjon 

I henhold til hovedregelen i gjeldende helseregisterlov § 13 er det ikke adgang til å etablere 
felles elektroniske journalsystemer/helseregistre for helsepersonell ansatt i ulike 
virksomheter og på ulike forvaltningsnivåer. Uansett hvorvidt disse verktøyene defineres 
som en del av journalen, kan NST vanskelig se at denne type registre lovlig kan etableres.  
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Helseregisterloven § 6 a Virksomhetsovergripende, behandlingsrettede helseregistre 

Det vises til diskusjonen under punktet om denne bestemmelsen over. Per i dag foreligger 
det ikke forskrifter som åpner for slike lokale og regionale registre som forutsettes å skulle 
etableres i tillegg til de samarbeidende virksomhetenes interne journalsystemer.  

NST anser det ikke for utelukket at systemer for virtuelle team der også pasienten det 
gjelder er en sentral deltaker, kan hjemles i forskrift iht denne bestemmelsen, jf. 
bestemmelsene om pasientens rett til tilgang og deltagelse i kjernejournalforskriften.   

Helseregisterloven § 6 b Virksomhetsovergripende, behandlingsrettede helseregistre – 
helsepersonell med formaliserte arbeidsfellesskap  

NST har vurdert hvorvidt den omtalte type løsninger for virtuelle team kan defineres inn 
under virkeområdet for forskriften om virksomhetsovergripende pasientjournal i formaliserte 
arbeidsfellesskap.   

Denne forskriften åpner som nevnt for at det kan inngås avtale om bruk av 
virksomhetsovergripende pasientjournal i formaliserte arbeidsfellesskap «dersom det vil 
fremme ytelse av effektive og forsvarlige helse- og omsorgstjenester til pasienter og 
brukere». 

Et formalisert arbeidsfellesskap er i forskriften beskrevet som et samarbeid mellom to eller 
flere virksomheter som tydelig fremstår som en enhet. Det vil være grenseoppganger mht. 
hva som ligger i uttrykket «to eller flere virksomheter som tydelig fremstår som en enhet» i 
forskriftens § 2 pkt 1. Hvorvidt VT kan tenkes å kunne tilhøre denne kategorien må drøftes 
nærmere.  

Formålet med VT er åpenbart i overensstemmelse med det formålet som er beskrevet i 
forskriften og gjengitt over. Forskriften åpner imidlertid ikke for at pasienter kan inkluderes 
slik den i dag foreligger. 

Pasienten som aktør sammen med helsepersonell   

I høringsnotatet til forslaget til ny helseregisterlov og pasientjournallov er det understreket at 
ny lovgivning skal tilrettelegge for økt pasientmedvirkning. Som NST har påpekt i 
høringsuttalelsen til forslaget, er det bekymringsfullt at de konkrete forslagene knyttet til 
dette kun ser ut til å omfatte elektronisk innsyn i journal og logg for pasienten.  

NST pekte i den forbindelse på at pasienter i stigende grad etterspør elektroniske løsninger 
som både er egnet til å lette kommunikasjonen mellom det helsepersonell som yter tjenester 
til pasienten og pasienten selv. Det er behov for å legge til rette for felles dialog mellom alt 
involvert helsepersonell og pasient, ikke «en til en»-kontakt som i dag. Det er behov for 
løpende å kunne dele opplysninger om pasientens mål, status, planlagte og pågående 
aktiviteter, utvikling og oversikt over involvert helsepersonell, og gi et felles oversiktsbilde 
over alt dette.  En meldingslignende dialogtjeneste egner seg ikke for denne type deling av 
informasjon.  

Per i dag kan NST ikke se at det i noen sammenheng er tatt til orde for elektroniske 
løsninger som i tillegg til helsepersonell involverer pasienter (og pårørende når det er 
aktuelt) som likeverdige partnere i et samarbeid.  
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Disse og beslektede problemstillinger er også høyst aktuelt ifm elektroniske individuelle 
planer, som kompliseres ytterligere ved at der er det også aktuelt å involvere aktører utenfor 
helsevesenet, så som NAV, støttekontakter, lærere, barnehagepersonell, pårørende, m.fl. 

Databehandlingsansvaret 

I forslaget til ny helseregisterlov er det lagt til rette for at virksomheter skal kunne 
samarbeide om behandlingsrettede helseregistre. Det fremgår ikke at pasienter skal kunne 
inkluderes i dette samarbeidet. Når flere virksomheter skal samarbeide om felles register, 
legges det opp til at det skal inngås avtale om databehandlingsansvaret og om hvordan 
pasientens rettigheter skal ivaretas.  

Ett spørsmål det må tas stilling til i forbindelse med opprettelse av elektroniske løsninger for 
permanente virtuelle team / pasientsentrerte helsetjenesteteam, er hvor og på hvilket nivå 
databehandlingsansvaret skal plasseres. Teamet skal omfatte helsepersonell i ulike 
virksomheter og på ulike forvaltningsnivåer i tillegg til pasienten og ev. pårørende. Det er 
også mulig å tenke seg at pasienten kan ønske å involvere instanser og enkeltpersoner 
utenfor helsevesenet.    

I forbindelse med noen løsninger, som for eksempel sårjournalen, kan det tenkes at flere 
instanser i annenlinjetjenesten (eks. regionsykehus og spesialsykehus) yter veiledning til 
kommunalt helsepersonell angående behandling av samme pasient. For at 
kommunehelsetjenesten og fastlegene skal slippe å måtte forholde seg til flere utgaver av 
sårjournalen for hver enkelt, bør det være en nasjonal overbygning av slike systemer som 
gjør det mulig for flere helseforetak å tilby tjenester inn mot den samme pasienten i samme 
journal.  

Det vil kunne bli aktuelt å opprette det som her er kalt virtuelle team i alle helseregioner. 
Fastleger og hjemmesykepleiere i alle kommuner og i alle regioner kan være aktuelle 
samarbeidspartnere for pasienter og spesialisthelsetjeneste. Avhengig av pasientenes 
behov til enhver tid, vil en og samme kommune kunne ha behov for å benytte tjenesten i 
noen perioder, men ikke i andre.  

Det bør på sikt vurderes om det ikke bør etableres en nasjonal forvaltning av denne typen 
systemer, og en nasjonal infrastruktur for drift av systemene. Virksomheter som vil tilby 
tjenester basert på systemene, kunne da inngå avtale om dette med det nasjonale 
forvalterorganet. Involvering av pasient og andre aktører for et gitt samhandlingsbehov, 
kunne gjøres etter samtykke fra pasienten og i henhold til avtalen. I så fall bør det vurderes å 
løfte databehandlingsansvaret opp på et høyere nivå for hele eller deler av løsningen. I og 
med den store variasjonen av aktører som vil kunne komme til å delta i de ulike 
samhandlingsteamene, og dynamikken i deltakelsen (noen kommer til og noen går ut av 
teamet til ulike tider), vil det være lite hensiktsmessig med et rigid avtaleregime knyttet til det 
enkelte team. Man kan tenke seg at teamdeltakere som inviteres inn i et team, registrerer 
seg selv via grensesnittet til systemet, og samtidig signerer en elektronisk avtale som 
regulerer medlemskapet i det enkelte team. Det bør kun være aktører som er 
forhåndsdefinert inn i teamet som gis mulighet til å registrere seg som deltaker av teamet.  
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Sikkerhetskrav 

Brukerautentisering 

For tilgang til helseopplysninger via et eksternt nettverk, kreves det autentisering på høyeste 
sikkerhetsnivå. Pasienter som skal gis tilgang til den type samhandlingsløsninger som 
omtales i denne rapporten, vil måtte autentisere seg ved bruk av løsninger som BankID eller 
smartkort fra Buypass med sertifikat på sikkerhetsnivå 4. Helseportalen (helsenorge.no) har 
løsning for slik autentisering, ved at borgeren må logge inn via ID-porten (automatisk 
videresending til ID-porten i påloggings-funksjonen). Å gi pasientene tilgang via 
helseportalen, vil derfor kunne være en god måte å ivareta sikkerheten på pasientsiden.  

NST antar at for den type samhandlingsløsninger som omtales i denne rapporten, vil 
helsepersonell (i alle fall på kort og/eller mellomlang sikt) måtte gå via et eksternt nett for å 
få tilgang. Dette innebærer at helsepersonellet også må autentisere seg på høyeste 
sikkerhetsnivå for slik tilgang. En nasjonal eID-løsning for helsepersonell vil være en fordel i 
denne sammenheng.   

Logging av tilgang/aktivitet 

All aktivitet i samhandlingsløsningen må loggføres, og pasienten må gis mulighet for innsyn i 
loggen. 

Sikkerhetskrav til teknisk infrastruktur 

Samhandlingsløsninger innen helsesektoren vil omfatte behandling av helseopplysninger. 
Helseopplysninger er underlagt strenge krav til konfidensialitetsbeskyttelse. Det er derfor 
nødvendig å beskytte opplysningene mot uautorisert innsyn. Løsningene må ha en teknisk 
infrastruktur som sikrer at kun de som har gyldig rett til tilgang til opplysningene, basert på 
gjeldende regelverk og samtykke fra pasienten, kan få tilgang. Opplysningene skal på den 
annen side være tilgjengelige for de som har rettmessig krav på tilgang, når de trenger det.  
Sikkerhetstiltak må etableres basert på resultater av risikovurdering av løsningen.   

Det er teknologisk og sikkerhetsmessig utfordrende å etablere systemer som både skal 
ivareta det sikkerhetsnivået som er nødvendig for behandling av sensitive opplysninger som 
f.eks. helseopplysninger, og samtidig være tilgjengelig for pasienter via Internett. Noen 
helseforetak/helseregioner er i ferd med å etablere en infrastruktur som gjør det mulig å dele 
pasientopplysninger fra interne journalsystem med pasientene via helsenorge.no. Dette 
gjøres imidlertid ved å sende pasientopplysningene ut av foretakenes sikre interne nettverk 
til det sikre nettverket helsenorge.no driftes i.  

En infrastruktur som både gir tilgang for pasienten/innbyggeren, ansatte i 
spesialisthelsetjenesten, ansatte i kommunehelsetjenesten og private spesialister (som 
fastleger, privatpraktiserende psykologer, fysioterapeuter etc.), gir en ytterligere utfordring. 
Den nasjonale kjernejournalen har løst dette. Slik NST vurderer det er det nødvendig med 
samme sikre infrastruktur som er implementert for kjernejournalen og helsenorge.no for drift 
av en elektronisk løsning for virtuelle team. 
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Avslutning 

Oppsummering 

Det er juridiske utfordringer forbundet med å skulle etablere virtuelle team der helsepersonell 
og pasienter deltar på like fot. Elektroniske verktøy kan i stor grad legge til rette for en god 
og nødvendig samhandling mellom pasienter/brukere, helsepersonell og ev. andre pasienten 
ønsker å involvere Realiseringen av samhandlingsreformen gjør det etter vår oppfatning 
nødvendig å legge til rette for å utprøve og ta i bruk denne type løsninger.  

Det er imidlertid vanskelig å se at permanente løsninger for denne type team kan etableres 
per i dag uten at regelverket utfordes, jf. helseregisterloven § 13.  

NST anser ikke at unntakene i helseregisterloven § 6 b om virksomhetsovergripende journal 
i formaliserte arbeidsfellesskap uten videre er anvendelig for etablering av en elektronisk 
løsning for virtuelle team. Avgrensningen av «formaliserte arbeidsfellesskap» kan imidlertid 
diskuteres nærmere, og formålet med VT må kunne sies å være det som er beskrevet i 
forskriften om virksomhetsovergripende pasientjournal, § 3. Slik forskriften foreligger, er det 
imidlertid ikke åpnet for at pasienter kan delta sammen med helsepersonellet.  

Helseregisterloven § 6 a åpner for at det kan gis forskrift som tillater opprettelse av 
virksomhetsovergripende, behandlingsrettede helseregistre lokalt og regionalt. Slike registre 
«kan bare inneholde nærmere bestemte helseopplysninger i et begrenset omfang som er 
nødvendige og relevante for samarbeid mellom virksomheter om forsvarlige helse- og 
omsorgstjenester til pasienten eller brukeren». Slike registre kan bare etableres i tillegg til de 
behandlingsrettede helseregistrene virksomheten etablerer internt i virksomheten.  

Det som har vært trukket frem ifm denne bestemmelsen, har vært regionale og lokale kjerne-
journaler. Slik NST ser det, er det imidlertid også mulig å tenke seg at et felles 
virksomhetsovergripende register for et virtuelt team kan anses som et regionalt 
virksomhetsovergripende helseregister der også pasienten er aktør slik det er åpnet for ifm. 
kjernejournalen, jf. helseregisterloven § 6d, jf. kjernejournalforskriften50. 

Det er stort behov for å prøve ut den type løsninger som her er skissert. Utprøving av 
tidsbegrensede piloter kan bidra til å tydeliggjøre ev. behov for lov- eller forskriftsendringer.   

Det kan imidlertid også være aktuelt å vurdere hvorvidt denne type journaler bør ses i 
sammenheng med behovet for elektroniske individuelle planer som i enda større grad vil 
involvere folk utenfor helsevesenet, det være seg ansatte i offentlige virksomheter eller 
frivillige/privatpersoner. Kanskje bør registre som involverer helsepersonell i tillegg til andre 
typer aktører, hjemles utenfor helselovgivningen.  

Det må også tenkes nytt rundt databehandlingsansvaret for samhandlingsløsninger som 
beskrevet.  Når både helsepersonell, pasienter og aktører utenfor helsevesenet skal 
inkluderes i et elektronisk samarbeid sentrert rundt pasienten, kreves andre vurderinger enn 
de som hittil er gjort.  

Det er fullt mulig, om enn utfordrende, å utforme systemer som både er forsvarlige, fleksible, 
involverer pasient og helsepersonell i henhold til pasientens ønsker og samtidig ivaretar 

                                                 
50 http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-05-31-563 
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personvernet. Ivaretagelse av regelverkets krav til sikkerhet ved behandling av 
helseopplysninger må som ellers baseres på en risikovurdering av det aktuelle systemet. 
Sikkerhetskravene vil bl.a. omfatte krav om autentiseringsløsning på sikkerhetsnivå 4 både 
for pasienters og helsepersonells tilgang til det virtuelle teamet, drift og forvaltning av 
løsningen i sikre omgivelser, en sikkerhetsinfrastruktur som tillater aksess til løsningen både 
fra Internett (ev. via helsenorge.no) og fra ulike aktører på helsenettet, supporttjenester 
overfor brukerne og gjennomføring av risikovurdering både av teknisk løsning og fra 
brukernes ståsted.  

Veien videre  

• Premissene for igangsetting av pilot må diskuteres ytterligere med 
personvernombudet på UNN 

• Basert på dette må det tas stilling til hvilket omfang en pilot kan ha og hvem / hvilke 
organer som må involveres i utviklingen/planleggingen og på hvilken måte 

• Forholdet til helseregisterloven §§ 6 a og 6 b må diskuteres og avklares med sentrale 
myndigheter  

• Det må eventuelt søkes om konsesjon fra Datatilsynet for å etablere en pilot for 
uttesting av løsning 

• Behov for endringer i regelverket (lov- og/eller forskrift) utredes og sendes rette 
vedkommende, basert på de erfaringer som gjøres 

• Planene om utprøving av en løsning for en eller flere avdelinger på UNN må 
fremlegges for personvernombudet på UNN til vurdering/godkjenning 

 

10.2 Vedlegg 2: Oppsummering dialogmøte med leverandører 
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Kommunenes interesseorganisasjon (KS) er 
initiativtakere til Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP). Programmet gjennomføres 
som et partnerskap mellom nasjonale innovasjonsaktører, statlige virksomheter, kommuner 
og næringsliv.  

Programmets visjon er å utnytte offentlige anskaffelser på en mer aktiv måte som stimulerer 
til konkurranse, næringsutvikling og innovasjon, for slik å legge til rette for mer 
behovsrettede produkter og tjenester til bedre betingelser for offentlige kunder.  

Prosjektet ble tatt opp som nasjonalt pilotprosjekt i LUP. UNN og NST fikk på denne måten 
bistand fra programmet til hele prosessen med metodekunnskap, markedsføring og 
publisering.  Det var viktig for UNN å få respons på kartlagte behov og det var ønskelig å få 
mer kunnskap om mulighetsrommet og alternative løsninger i markedet.  

I hht leverandørutviklingsprogrammets metodikk for innovative offentlige anskaffelser ble det 
invitert til en dialog med leverandørene før den funksjonelle kravspesifikasjonen var 
ferdigstilt, men på et tidspunkt da behovene var godt kartlagt, analysert og bearbeidet frem 
til skisser til krav. 

Før dialogmøtet ble det sendt ut et pilotnotat som beskrev prosjektet, behov som var 
kommet frem og en plan for hvordan dialogen med leverandørene kunne gjennomføres uten 
at man diskvalifiserer noen av leverandørene fra å delta i evt konkurranse. 
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I dialogmøtet var det 21 påmeldte bedrifter og ca 60 personer fikk med seg møtet enten ved 
videostreaming eller som deltager i møtet.  

I dialogmøtet ble to behovsområder fra UNN presentert ved Markus Rumpsfeld, Medisinsk 
klinikk, og Owe Landstrøm, smerteklinikken. Ved medisinsk klinikk er det igangsatt en 
omorganisering med etablering av team for tidlig vurdering og team for tidlig støttet 
utskriving og oppfølging. Forventede innsparinger skal benyttes til å investere i team og 
utstyr. På den kliniske siden må de sette i gang snarest med å jobbe på den nye måten. 

Prosjektleder presenterte i samarbeid med designer skisser som er laget for en mulig 
løsning. UNN har jobbet lenge med å forstå behovene. Det ble presisert at skissene som er 
laget ikke må tolkes som en spesifikasjon, men som et middel for å få innspill og 
tilbakemeldinger fra både helsepersonell, pasienter og leverandører. Plattform for 
samhandling i Virtuelle Team (VT) beskrives som et prosjektplanleggingsverktøy for e-helse 
team. Det skal altså ikke utvikles nye fagsystemer men den generiske delen som trengs for 
å organisere og fungere i et virtuelt team må kanskje utvikles. 

Det som ble sagt om krav til løsningen var. 

• Løsningen skal være generisk (ikke diagnosespesifikk) og tilrettelegge for 
samhandling på tvers  

• Løsningen skal legge til rette for gjenbruk av felles tjenester i regionen, nasjonale 
felleskomponenter og standardiserte gjenkjennbare grensesnitt 

• Løsningen kan inkludere eksisterende verktøy i bruk, i kombinasjon med nye eller 
tilpassede funksjoner og moduler 

• Løsningen skal være kompatibel, eller skal kunne integreres med eksisterende 
løsninger (ev. på lengre sikt). 

 
I tillegg ble bla følgende krav definert: 
Løsningen understøtter behov knyttet til følgende elementer:  

• Oversikt, historikk og status 
• Kommunikasjon og samhandling 
• Planlegging og koordinering 
• Informasjon og kompetanseoverføring 
• Selvhjelp og egenmestring. 

 
Det var satt av tid i møtet til spørsmål og innspill fra leverandørene. Leverandørene var 
opptatt av pasientens tilgang til data, mulighet for opplæring og flere gevinster av 
pasientinvolvering. Det å speile en sykehusseng i en desentral struktur krever mye teknologi 
for å lykkes. Leverandørene var opptatt av juridiske og sikkerhetsmessige hindringer samt 
utfordringer med integrasjon mot journal og andre tilgrensende løsninger. Det ble vurdert 
som mulig å få opp en enkel pilot for å begynne å teste ut samhandling i slike team. Det 
trengs konkrete eksempler på denne type samhandling for å synliggjøre organisatoriske 
problemer og behov for lovendring når det gjelder sikkerhet og personvern som gjør det 
mulig å samhandle i slike team. 
Leverandørene ble videre invitert til å komme med skriftlige innspill på maks 3 sider til 
prosjektgruppa slik at den kan ta med ideer fra markedet i den endelige funksjonelle 
kravspesifikasjonen. 
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Skriftlige innspill fra leverandørene vil utgjøre nyttige bidrag til kravspesifikasjonen og 
prosjektets anbefalinger til oppdragsgiver. En mulig anskaffelse vil bli gjennomført som åpen 
anbudskonkurranse i henhold til lov om offentlige anskaffelser.  

Med bakgrunn i prosjektets anbefaling vil UNN og Helse Nord fatte beslutning om hvorvidt 
det skal etableres et hovedprosjekt for utvikling og pilotering av løsning. Beslutningen vil 
blant annet være basert på innspill knyttet til markedssituasjonen og tilbakemeldinger fra 
leverandører i forbindelse med leverandørkonferansen. 
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10.3 Vedlegg 3: Aktører og behov 
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