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Bakgrunn for konseptvalgutredning av nasjonal kommunal løsning
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Meld. St. 9 Utredning 
én innbygger –

én journal

Vurdering av 
Helseplattformen

Veikart for realisering av 
én innbygger – én journal

• Helsepersonell skal ha enkel 
og sikker tilgang til 
pasientopplysninger

• Innbyggere skal ha tilgang på 
enkle og sikre digitale 
tjenester

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

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

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

• Nasjonal styring

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

KVU nasjonal 
kommunal løsning

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

Midt-Norge
• Etablere nasjonal løsning for 

kommunal helse- og 
omsorgstjeneste

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

2005-2011 2012-2013 2015 2016 2017 2018



1. Jeg har ikke oversikt

Side 3

Jeg er 
IKKE i 

sentrum

2. Jeg må stadig gjenta historien 
min

4. Jeg får ikke alltid riktig 
behandling

3. Jeg vil delta mer selv

?
?

?
?

Hvordan kan 
jeg finne ut 
hva som er 

riktig valg for 
meg?

Pasienten

?

? !

Dagens situasjon



1. Jeg har ikke tilgang på 
nødvendig informasjon

Side 4

Jeg ser 
IKKE hele 
pasienten

3. Jeg mangler god støtte til å avgjøre 
videre forløp

2. Jeg bruker mye tid på lete etter 
og oppsummere informasjon

4. Jeg bruker mye tid på å 
samhandle med andre

Skole

Nav

Spesialist-
helsetjenesten

Innbygger 
/pårørende

PPT

Anbefalt undersøkelse:
Dette skjer videre

Helsepersonell

Dagens situasjon



KS-ordningen er statens regime for vurdering av store statlige, 
landbaserte investeringer over 750 mill. kroner
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Konseptvalgutredning og KS1: 
Underlag for beslutning om behov 
for tiltak, konseptvalg og 
gjennomføring av forprosjekt

Sentralt styringsdokument og KS2: 
Styringsunderlag og kostnadsoverslag som 
underlag for investeringsbeslutning i Stortinget

Metodisk grunnlag og føringer

• Finansdepartementets veiledere publisert på 
Concept sine hjemmesider, blant annet:

• Veileder nr 3 Felles begrepsapparat KS1
• Veileder nr 6 Kostnadsestimering

• Veileder nr 8 Nullalternativ
• Veileder nr 9 Utarbeidelse av KVU-

dokumenter

• Veileder nr 11 Konseptvalg og detaljering

• Finansdepartementets rundskriv R-109/14 
«Prinsipper og krav ved utarbeidelse av 
samfunnsøkonomiske analyser mv.»

• Veileder i samfunnsøkonomisk analyse (2014) 
fra Direktoratet for økonomistyring

• Finansdepartementets rammeavtale med 
eksterne kvalitetssikrere fra 2015

• Utredningsinstruksen med veileder (2016) fra 
Direktoratet for økonomistyring



Status akkurat nå

� Direktoratet for e-helse overleverte KVU-rapport til Helse- og 
omsorgsdepartementet 6. juli 2018

� Ekstern kvalitetssikring (KS1) av konseptvalgutredningen pågår
- Holte Consulting, A2, SNF, Proba

� KS1-rapport forventes klar innen desember 2018

� KVU og KS1-rapport vil være underlag for en ev. regjerings-
behandling av konseptvalg og videre arbeid
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Direktoratet for e-helse anbefaler en felles journal- og samhandlingsløsning
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Spesialist-
helsetjenesten

Kommunale helse- og
omsorgstjenester

Midt-Norge Nord Vest Sør-Øst

Løsninger for helhetlig samhandling

Felles journal

H
el

se
pl

at
tfo

rm
en

Tre parallelle tiltak vil gi en stor reduksjon av antall journalløsninger og 
gjøre det vesentlig lettere å oppfylle de overordnede målene i Én 
innbygger – én journal



Kunnskapsbehov for felles journal- og samhandlingsløsning 
i Én innbygger – én journal (notater til paneldebatt)

Hallvard Lærum



Hvilke utfordringer mener du er størst og bør være fokus for 
følgeforskning på implementeringen av store suitesystemer som i 
Helseplattformen?
Mange arbeidsprosesser endres samtidig hos mange ulike brukergrupper med stort antall brukere – gamle arbeidsprosesser kan bli hengende igjen, eller 
de nye kan vise seg å være uhensiktsmessige. 

� Fokus: Utforming, sammensetning og forankring av organisasjonen som skal tilpasse løsningen, og gjennomføring av arbeidet i denne organisasjonen.
� Fokus: Gjennomføring av endringsprosessene innenfor hver virksomhet, og i samhandlingen mellom dem. 

Overgang fra tekst/dokumentbasert dokumentasjon til mer strukturert dokumentasjon kan i verste fall bety merarbeid uten åpenbare gevinster. 
Gevinstene kan også komme til gode hos andre enn den som strukturerer informasjonen.

� Fokus: øker tidsbruken for dokumentasjon initielt, hvilke gevinster gir det i så fall senere?
� Fokus: forstås strukturen på samme måte av alle brukergrupper, og gjenbrukes informasjonen riktig?
� Fokus: lister og oversikter som oppdateres av flere brukere – tar noen ansvar for å forvalte innholdet og sikre helheten av den? (eks. manglende følelse av 

redaktøransvar for «problem list» kan føre til at innholdet ikke er representantivt for pasientens tilstand.)

Prosess- og beslutningsstøtte blir ikke nødvendigvis akseptert av brukeren. Det kan også oppfattes å være for rigid og gjøre det vanskeligere å gi 
tilpasset behandling.

� Fokus: Hvordan forholder brukeren seg til føringene gitt prosess- og beslutningsstøtte? Hva skal til for at brukeren får tillit til kunnskapen som formidles via løsningen? 
� Fokus: Hvor ofte avviker helsepersonell fra råd gitt av beslutningsstøtte, eller foreslåtte forløp presentert i beslutningsstøtte? Hva kjennetegner situasjonene og 

problemstillingene hvor prosesstøtte/beslutningsstøtte ikke oppfattes som fleksibel nok? 

Endring i samhandling innad i virksomheter og mellom virksomheter kan gi rollekonflikter
� Fokus: har brukergrupper fått nye eller overførte oppgaver under innføringen? Hvordan forholder de seg til de nye oppgavene?

Endinger i pasient- brukerrolle kan påvirke bruk av og krav til løsningen fra helsepersonells side.
� Fokus: I hvilken grad håndterer løsningen brukssituasjoner hvor innbygger leverer mer av informasjonen beslutningene bygger på, og selv deltar mer aktivt i 

beslutningene?

Lav responstid, høy oppetid og fravær av feil i løsningen er hygienefaktorer ved innføring, men utfordringer innen disse områdene er vanligst nettopp ved
oppstart (og oppgraderinger). Ved store langvarige problemer på disse områdene øker motstanden fra brukerne.

� Fokus: monitorering av midlere responstid, omfang av avbrudd i IKT-tjenesten og antall systemfeil som krever patching, og analyse av trenden i disse. Hvordan 
forholder organisasjonen seg til eventuelle problemer, hvordan informerer de om dem og hvor raskt får de håndtert dem?
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Hvilke tiltak bør etter din mening være fokus for å lykkes med 
følgeforskningen, og hvilke endepunkter bør følgeforskningen 
ha?

� (se forrige slide)

� Tiltak
� Separat organisasjon for følgeforskning og implementering, men tett samarbeid
� Alle undersøkelser må gjentas, og inkludere 0-linjestudier. 

� Endepunkter
� Generell brukerfornøydhet , evt. knyttet til bestemte oppgaver
� Monitorering av bruk av ulik funksjonalitet i løsningen, samt lister over uferdige oppgaver 

(ukvitterte prøvesvar, uleste meldinger, uskrevne notater og epikriser)
� Monitorering av tekniske egenskaper ved IKT-tjenesten (oppetid, responstid) 
� Monitorering av virksomhetenes aktivitet og økonomi (eksisterende datakilder)
� Korte studier av helsepersonells bruk av tid til ulike oppgaver inkl direkte pasientkontakt (eks. work

sampling)
� Kvalitative studier, f.eks. med intervjuer av prosjektdeltakere og brukere
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