
Én innbygger – én journal 

Samarbeid om velferdsteknologi Agder 9.-10. mars 

Thor Steffensen 



Helse- og omsorgsdepartementet ga Helsedirektoratet i oppdrag å utrede hvordan 
regjeringens ambisjoner i Meld. St. 9 (2012-2013) Én innbygger – én journal kan 
realiseres 

Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til helseopplysninger 

Innbyggerne skal ha tilgang på enkle og sikre digitale tjenester 

Data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring 

og forskning 
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Kjerneløsning 

Klinisk dokumentasjon og 

prosess 

Pasient-/bruker- 

administrasjon 

Laboratorie 

Helsepersonells 

arbeidsverktøy 

Radiologi 

Innbyggere 

Analyselager/datavarehus 

Virksomhetsstyring/  

økonomistyring 

Logistikk og 

ressursstyring 

mHelse  

Målet er en felles nasjonal løsning for klinisk dokumentasjon, beslutnings- og 

prosesstøtte og pasient-/brukeradministrasjon 
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Konsept 8 

Konsept 9 



Regjeringen har gitt sin tilslutning til hovedanbefalingen i «Én innbygger – én 
journal» og besluttet at programmet Helseplattformen i Midt-Norge skal være et 
regionalt utprøvingsprogram 

■ Regjeringen har gitt sin tilslutning til anbefalingen om en 
utviklingsretning mot en felles, nasjonal løsning for klinisk 
dokumentasjon, prosesstøtte og pasient-/brukeradministrasjon.  
 

■ Regjeringen har besluttet at programmet Helseplattformen i Midt-Norge 
skal gjennomføres som et regionalt utprøvingsprogram for det 
nasjonale målbildet i «Én innbygger – én journal» og et mulig 
startpunkt for en felles nasjonal løsning for kommunal helse- og 
omsorgstjeneste. 
 

■ Helseplattformen skal ha nasjonal representasjon og innflytelse i 
styringen og i faglige vurderinger av tema som kan ha betydning for den 
nasjonale utviklingsretningen. 
 

■ Direktoratet for e-helse skal starte planleggingen av en nasjonal 
løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste. 



Sentrale aktiviteter i 2017 i arbeidet med én innbygger – én journal 

 Side 6 

Veikart for realisering av «én innbygger – én journal» og strategi for realisering av 

«nasjonal løsning for kommunale helse- og omsorgstjenester» 
 
• Når og hvordan kan vi anskaffe, tilpasse og innføre en nasjonal løsning for kommunale helse- og 

omsorgstjenester? 

• Når vil spesialisthelsetjenesten i Nord, Vest og Sør-Øst fullføre sine utviklingsprosjekter? 

• Hvordan kan vi forene de ulike utviklingsløpene for å sikre mest mulig helhetlige løsninger? 

Løsningsspesifikasjon av «nasjonal løsning for kommunale helse- og 

omsorgstjenester» og kost/nytte vurdering 

 
• Hvilke behov og krav må løsningen oppfylle? 

• Hvordan skal løsningen være integrert og samhandle med andre kommunale tjenesteområder? 

• Hvilken samhandling ønsker vi / kan vi oppnå mot spesialisthelsetjenesten? 

Styring, organisering og finansiering 
 
• Hvordan skal vi styre, organisere og finansiere anskaffelse, tilpasning og innføring? 

• Hvordan skal vi organisere drift og forvaltning? 

• Hvordan sikrer vi gevinstrealisering og legger til rette for virksomhetsutvikling? 



 Side 7 

Målbilde 

2017 2020 … 

Veikart for realisering av det nasjonale målbilde 



 Side 8 

Spesialist- 

helsetjenesten 

Kommunal  

helse- og  

omsorgs- 

tjeneste 

Midt 

Helse- 

Plattformen 

 

Nord Vest Sør-Øst 

Felles løsning for kommunale helse- og omsorgstjenester 



 Side 9 

Spesialist- 

helsetjenesten 

Kommunal  

helse- og  

omsorgs- 

tjeneste 

Midt 

Helse- 

Plattformen 

 

Nord Vest Sør-Øst 

Felles løsning for kommunale helse- og omsorgstjenester 

Felles løsning for spesialisthelsetjenesten i Nord, Vest og Sør-Øst 



 Side 10 

Spesialist- 

helsetjenesten 

Kommunal  

helse- og  

omsorgs- 

tjeneste 

Midt 

Helse- 

Plattformen 

 

Nord Vest Sør-Øst 



 Side 11 

Spesialist- 

helsetjenesten 

Kommunal  

helse- og  

omsorgs- 

tjeneste 

Midt 

Helse- 

Plattformen 

 

Nord Vest Sør-Øst 



 Side 12 

Spesialist- 

helsetjenesten 

Kommunal  

helse- og  

omsorgs- 

tjeneste 

Midt 

Helse- 

Plattformen 

 

Nord Vest Sør-Øst 

Felles løsning for kommunale helse- og omsorgstjenester 

Strategi for realisering av en nasjonal løsning  

for kommunale helse- og omsorg 



 Side 13 

Tromsø med utvalg 

nabokommuner 

Bergen med utvalg 

nabokommuner 

Kristiansand med 

utvalg nabokommuner 
Bærum 

Mer informasjon: 
https://ehelse.no/strategi/n-innbygger-n-journal 

Samarbeid med ressurskommuner 
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Samarbeid om Én innbygger 
– én journal på Agder 

Irene Henriksen Aune 

Prosjektkoordinator EIEJ  

Kristiansand kommune/Agder 



Bakgrunn 

• Kristiansand kommune ble høsten 2016 invitert til å 
delta i den nasjonale vurderingen av Helseplattformen  
 

• Inviterte med seg de andre kommunene på Agder 
 

• Etablerte en ressursgruppe som deltok i de nasjonale 
møtene og ga skriftlige innspill til konkurransegrunnlaget 

 

• Ressursgruppen fikk innsyn i konkurransegrunnlaget og 
prosessen som skal føre frem til en felles journal for 
Helse Midt-Norge HF og de 82 kommunene. 
 



Hele Agder som ressurs  

• Kristiansand kommune en valgt ut som én av 
fire ressurskommuner i det videre arbeidet med 
EIEJ 
 

• Igjen inviteres alle kommunene på Agder til å 
delta i prosessen 
 

• Unik mulighet til å vise at vi har etablert en 
samarbeidsstruktur som er robust, og som raskt 
kan mobiliseres når det trengs 



Hvilke fortrinn har kommunene på Agder? 

Prosjektet ønsker: 

 Kommuner som kan stille med relevante ressurser til 
arbeidsmøter 

 Kommuner med ulik størrelse 

 Kommuner med ulik organisering av sine tjenester, 
eksempelvis: 

 IKS innen helse, IKT 

 Kommune med ulik avstand til 
spesialisthelsetjenesten 

 Kommuner som har ulike EPJ/PAS-løsninger i dag 



Hva skal vi bidra med? 
 

• Kartlegging av dagens IKT-porteføljer i kommunene 
 

• Kvalitetssikring og detaljering av kost-/ nytteestimater 
 

• Bidrag til løsningsspesifikasjonen for «Nasjonal løsning for kommunale helse- og 
omsorgstjenester» slik at den dekker tjenestenes sentrale behov og krav 

 



Prosjekt må etablere samarbeid med kommuner og spesialisthelsetjenesten for å utarbeide et 
styrings- og beslutningsunderlag 

# Hovedaktivitet # Aktiviteter # Aktiviteter 
1 Strategi og plan 1.1 Overordnede rammer 1.2 Prosjektstrategi 

1.2.1 Nasjonal gjennomføringsstrategi 1.2.2 Strategi for styring av usikkerhet 

1.2.3 Styring, organisering og ansvarsdeling 1.2.4 Drift- og forvaltningsmodell 

1.2.5 Finansieringsmodell 1.2.6 Kontraktsstrategi 

1.2.7 Strategi for virksomhetsutvikling og gevinstrealisering 1.2.8 Strategi for innføring og opplæring 

1.2.9 Strategi for migrering og datakonvertering 1.3 Prosjektstyringsbasis 

1.3.1 Omfang 1.3.2 Prosjektnedbrytning (PNS) 

1.3.3 Kostnadsestimat, budsjett og investeringsplan 1.3.4 Tidsplan 

1.3.5 Kvalitetssikring 

2 Løsning 2.1 Funksjonell spesifikasjon 2.2 Integrasjon mot øvrige kommunale løsninger 

2.3 Integrasjon mot spesialisthelsetjenesten og øvrige aktører 
utenfor kjerneløsning 

2.4 Teknisk arkitektur (integrasjon, sikkerhet og tilgangsstyring, 
driftsarkitektur, tekniske standarder mv.) 

3 Kost/nytte 3.1 Kostnadsestimering 3.2 Nytteanalyse og -estimering 

3.3 Usikkerhetsanalyse 

4 Juridisk 4.1 Nasjonal anskaffelse 4.2 Nasjonal løsning 

5 Helseplattformen 5.1 Nasjonale særtema 5.2 Oppdatering av Helseplattformens konkurransegrunnlag 

5.3 Dialogprosess 5.4 Helseplattformen programstyre og referansegruppe 

6 Kommunikasjon 6.1 Kommunikasjonsplan 6.2 Intern kommunikasjon 

6.3 Ekstern kommunikasjon 

7 Ledelse og 
administrasjon 

7.1 Eierrapportering og LM 7.2 HOD styringsdialog 

7.3 Rekruttering 7.4 Prosjektstyre 

7.5 Nasjonalt e-helsestyre 7.6 Satsingsforslag 2019 

7.7 PMO 7.8 NSE 



Hva skjer videre? 

• Oppstartsmøte Scandic Bystranda 29. mars med bred 
deltakelse  

• Direktoratsbesøk hos utvalgte tjenester 30. mars 

• Informasjons- og forankringsarbeid i regionene 

• Oppfølging og koordinering av oppdrag fra prosjektet 

• 2 – 3 arbeidsmøter til i løpet av året 

 

 

 



What’s in it for us? 

Ved å delta aktivt i denne prosessen får vi: 

• bruke vår kunnskap og erfaring til å påvirke 
morgendagens EPJ-løsning 

• økt kunnskap og kompetanse på Agder 

• videreført og styrket samarbeid 

• førstehånds kjennskap til den nasjonale prosessen 

• økt mulighet til å tenke helhetlig og fremtidsrettet 

• godt omdømme  



Kontaktinfo prosjektkoordinator: 

Irene Henriksen Aune 

iha@arendal.kommune.no 

 

Tel. 90120266 
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