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1 Hensikt  
Dette dokumentet beskriver en fireårig plan for når Helse Sør-Øst skal ta i bruk digitale 

innbyggertjenester som ligger i målbildet for digitale innbyggertjenester Helse Sør-Øst.  

2 Oppsummering og anbefaling 
I henhold til målbilde for digitale innbyggertjenester for Helse Sør-Øst 2017-2020 skal regionen 

fokusere på Innsatsområdene:  

1. Innsyn 

2. Timeavtaler og administrativ 

3. Oppfølging og behandling 

 

Innenfor disse innsatsområdene skal Helse Sør-Øst ta i bruk digitale innbyggertjenester som:  

 Understøtter den deltakende pasient 

 Bidrar til høy kvalitet på utredningen, behandlingen og oppfølgingen som gis ved sykehusene  

 Sikrer likeverdige tjenester til alle som mottar behandling i regionen 

 Sikrer pasientsikkerhet og personvern 

 Understøtter effektive arbeidsprosesser og gir bedre ressursutnyttelse og reduserte 

kostnader for sykehusene 

Tjenester skal prioriteres etter følgende kriterier:  

1. Gevinster for pasientene (nytte) 

2. Gevinster for foretakene (kost/nytte)  

3. Når tjenesten er klar på helsenorge.no 

4. Erstatte tjenester som er etablert i MinJournal 

 

Helse Sør-Øst RHF har gitt føringer om at regionen bare skal ta i bruk ferdig utviklede tjenester på 

helsenorge.no. Dersom prosjektet ser behov for å realisere andre tjenester, må disse meldes inn som 

prosjekt i Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) under Nasjonal IKT for 

utviklingen av nasjonale tjenester. For veikartperioden er det derfor tjenester som er etablert eller i 

pilot på helsenorge.no, og som er planlagt i DIS, som er prioritert inn i veikartet.  

 

Overordnet plan for realisering av tjenester for perioden 2018 til 2021 er illustrert under.  

Leveransene under hvert innsatsområde er delt inn i faser/delprosjekt. Tjenester som ikke vil 

realiseres i perioden er ikke medtatt.  
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Figur 1 Veikart Digitale innbyggertjenester Helse Sør-Øst 2018-2021 

 

Anbefaling 

Oppsummert foreslår prosjektet følgende endringer i Veikartet:  

 En eventuell utvidelse av innsynstjenesten og visning av Prøvesvar realiseres samtidig for å 

bedre ressursutnyttelse i prosjekt og foretak knyttet til informasjons og opplæringsløp.  

 Visning av henvisningsstatus, timer, og dialog om timen krever funksjonalitet som først vil 

leveres i DIPS Arena. Prosjektet anbefaler derfor samkjøring med Regional EPJ Modernisering 

(FRAM) prosjektet.  

 Administrative skjema som kan sendes som PDF inn i kildesystem realiseres så snart 

sikkerhetsmodell og modell/arkitektur for transport er godkjent. 

 

3 Målbilde for Digitale innbyggertjenester i Helse Sør-Øst  
Programstyret godkjente i sak 2017/66 Målbilde for digitale innbyggertjenester Helse Sør-Øst 2017-

2020.  Under oppsummeres føringene dette gir til veikartet.  

Digitale innbyggertjenester er ikke et mål i seg selv, men et middel for å nå målene om økt kvalitet på 

tjenestene, økt pasientsikkerhet, økt effektivitet og likeverdige tjenester, og som understøtter målet 

om at pasientene skal delta mer i egen behandling.  For å oppsummere hva Helse Sør-Øst ønsker å 

oppnå kan man si at:  
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Prinsipper for prioritering 

For å sikre en hensiktsmessig prioritering av tiltak/tjenester som skal tas i bruk, skal nye 

delprosjekter/tjenester prioriteres ut fra følgende kriterier i (prioritert rekkefølge): 

1. Gevinster for pasientene (nytte) 

2. Gevinster for foretakene (kost/nytte)  

3. Når tjenesten er klar på Helsenorge.no 

4. Erstatte tjenester som er etablert i MinJournal 

4 Prioriterte tjenesteområder 2018-2021 
Målbildet for digitale innbyggertjenester 2017-2020 beskriver tre hovedområder for tjenester som 

skal realiseres; Innsyn, Timer og administrativt og Oppfølging og behandling. Dette veikartet 

beskriver hvilke tjenester som planlegges å tas i bruk i planperioden 2018 til 2021.  

Tjenester som er etablert i helsenorge.no og som planlegges i DIS er prioritert i perioden, da Helse 

Sør-Øst RHF har gitt føringer på at regionen skal ta i bruk nasjonale tjenester.   

5 Avhengigheter til ny funksjonalitet i EPJ  
 

Alle digitale innbyggertjenester på Helsenorge krever et kilde- og/eller mottakende system i 

regionen. For å sikre en enklest mulig hverdag for våre klinikere bør dette systemet være elektronisk 

pasientjournal. Prosjektet tar derfor utgangspunkt i at tjenester på Helsenorge i hovedregel skal 

integreres med elektronisk pasientjournal/DIPS.  

 

Alle digitale innbyggertjenester som ligger i Veikartet utløser behov for ny og forbedret funksjonalitet 

i elektronisk pasientjournal/DIPS. Noen av tjenestene kan realiseres med begrenset omfang, uten 

optimal sikkerhet og/eller begrenset uttak av gevinster knyttet til arbeidsprosesser. Men de fleste 
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tjenestene krever endring og utvikling, og flere av disse vil ikke kunne leveres før DIPS Arena er 

innført.  

 

DIPS Arena er p.t ikke ferdig utviklet. Det er etablert et prosjekt (FRAM) for å se på fremtidens 

journal i regionen, men det foreligger p.t. ingen konkrete planer for overgang til Arena for hele 

regionen. FRAMs plan frem til og med 2019 er å rulle ut Arena versjon 17.2 og 18.2 til noen 

avdelinger ved 2 foretak (inkludert de avdelinger som allerede kjører Arena ved OUS). Det er ikke 

vedtatt en plan for overgang til DIPS Arena i hele Helse Sør-Øst.  

 

For å kunne realisere Digitale innbyggertjenester i et tempo som myndigheter, befolkning og 

helseforetak forventer, har prosjektet i realiteten 4 alternative strategier:  

1. Utnytte de mulighetene som ligger i DIPS Classic med de begrensinger som ligger der 

2. Vente på utrulling av DIPS Arena 

3. Ta i bruk tjenester på Helsenorge mot andre kildesystemer i regionen 

4. Søke løsning utenfor EPJ(DIPS) 

 

I figuren under gis en oversikt over hvilke realiseringsalternativer prosjektet har for de ulike 

tjenestene.  

 
 

Figur 2 De ulike tjenesters realiseringsalternativer 

Fullgod løsning; kan tas i bruk uten større tilpasninger/utvikling. Ikke nødvendigvis optimal, men 

tilfredsstiller krav til sikkerhet og skalerbarhet av løsningen. 

Midlertidig løsning; kan tas i bruk i en overgangsfase men tilfredsstiller ikke krav til skalerbarhet og 

/eller effektiviserte arbeidsprosesser. 

Ikke tilrådelig løsning; Kan tas i bruk, men tilfredsstiller ikke krav til sikkerhet og/eller skalerbarhet 

Ikke mulig løsning; funksjonaliteten ikke mulig å få til. 

 

Fullgod løsning Ikke mulig løsning Midlertidig løsning Ikke tilrådelig løsning 
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Da prosjektet har i oppdrag å ta i bruk tjenester knyttet til de regionale kliniske løsningene har 

prosjektet fokusert på mulighetsrommet i DIPS Classic og DIPS Arena. Plan i veikartet vil derfor 

reflektere de mulighetene som ligger i realiseringsalternativ 1 og 2.  

6 Område Innsyn 
Hensikten med delprosjektet er å tilrettelegge for at innbyggere i Helse Sør-Øst kan få digital tilgang 

til pasientjournal og innsynslogg via den nasjonale innbyggerportalen helsenorge.no.  

Gevinstene av tjenesten vil i stor grad tilfalle pasienten da informasjon om egen helse og behandling 

blir lettere tilgjengelig. Det blir enklere å følge med på viktig informasjon om egen helse og 

behandling, da pasienten slipper å huske hva som er blitt sagt muntlig under en konsultasjon eller 

ved utskrivelse. Pasienter slipper å bruke tid på å ringe/skrive til eller møte opp på sykehus for å få 

utskrift av journal. Det er også tenkt at tjenesten kan bidra til økt pasientsikkerhet ved at feil i journal 

kan rettes opp dersom pasienter oppdager feil i journal og melder fra om disse. Tjenesten digitalt 

innsyn i innsynslogg kan bidra til økt pasientsikkerhet ved at flere urettmessige oppslag i journal blir 

oppdaget. Tjenesten kan også ha en preventiv effekt på urettmessige oppslag ved at helsepersonell 

vet at pasientene kan følge med på dette.  

6.1 Tjenester under innsatsområdet Innsyn 

Digitalt innsyn i journal og digitalt innsyn i innsynslogg er teknisk sett to forskjellige tjenester, men vil 

for innbygger være naturlig at hører sammen. Pasienten har etter Pbrl §5-1 krav på innsyn i sin 

pasientjournal, med bilag og dermed innsynslogg. Prøvesvar er en del journal, men vil i enkelte 

tilfeller ligge lagret i andre fagsystemer enn EPJ, slik som f.eks. røntgenbilder og ultralydbilder. Noen 

prøvesvar ligger lagret strukturert i DIPS og vil kreve egne mekanismer for å kunne hentes ut. Andre 

prøvesvar, som laboratoriesvar og beskrivelser ligger lagret i DIPS, men på en form som kan være 

vanskelig for pasienten å tolke og forstå.   

6.1.1 Innsyn i journal  

Digitalt innsyn i pasientjournal gir pasienter mulighet for enklere tilgang til å lese journaldokumenter 

fra egen pasientjournal. Per i dag hentes først en oversikt over alle journaldokumenter i en 

listevisning. Deretter vises journaldokument fra DIPS for pasienten idet pasienten klikker på det 

aktuelle dokumentet. Det er til enhver tid den siste versjonen av dokumentet som vises for pasienten 

da ingenting lagres automatisk i helsenorge.no for denne tjenesten. Det er mulig å inkludere utvalgte 

journaldokumenttyper i den digitale pasientvisningen, og utelate andre. Videre har helsepersonell 

mulighet for å nekte pasientinnsyn i enkeltdokumenter som ellers ville ha blitt fremvist i tjenesten. 

Det er ønskelig å videreutvikle teknisk løsning slik at tjenesten muliggjør: 

 Innsyn på vegne av barn under 12 år 

 Innsyn for ungdom mellom 12 – 16 år  

 Varsling for helsepersonell om elektronisk pasientinnsyn ved definerte enheter  

 Bortfiltrering av journaldokumenter på seksjonsnivå/enhetsnivå   

 Mulighet for å åpne opp for pasientinnsyn i enkeltjournaldokumenter som ikke automatisk er 
tilgjengelig i innsynstjenesten 

 Mulighet for egendefinert tidsutsatt visning 
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Trolig vil noe av denne utviklingen ikke gjøres før i DIPS Arena. 

6.1.2 Innsyn i logg 

Tjenesten fremviser en liste over hvilket helsepersonell som har lest/endret i pasientjournal og til 

hvilket tidspunkt. Tjenesten vil fremvise logg tilsvarende de journaldokumentene som blir 

tilgjengeliggjort i innsynstjenesten. Tjenesten viser kun logg fra DIPS og ikke andre fagsystemer. Det 

er definert en nasjonal HL7 FHIR profil for uthenting av innsynslogg, men løsningen i DIPS er ikke 

basert på denne. Oppslag i journal gjort av pasienten selv eller pårørende, via IHE.xds, logges ikke og 

vil ikke synes i innsynsloggen. Dersom man på sikt ønsker å vise komplett innsynslogg i pasientjournal 

med bilag må tjenesten teknisk sett endres. Dette bør da sees i sammenheng med eventuelle 

fremtidige tjenester for loggkontroll som etableres. 

6.1.3 Innsyn i prøvesvar 

Prøvesvar er informasjon som vil være relevant og viktig for pasienten å få innsyn i. Visning av noen 

prøvesvar vil kunne realiseres gjennom en utvidelse av dagens innsynstjenesten, andre prøvesvar vil 

trenge andre mekanismer for uthenting og fremvisning av data. Det vil videre være nødvendig å gjøre 

et arbeid på hvordan prøvesvar skal kunne fremvises på en oversiktlig og forståelig måte for 

pasienten. Prosjektet vil derfor jobbe tett opp mot DIS-prosjektet, for å kunne fremvise prøvesvar på 

en god og forståelig måte for pasienten. En bør i mellomtiden jobbe mot å kunne teknisk 

tilgjengeliggjøre prøvesvar som ligger som journaldokumenter i DIPS, ved at behandler kan åpne opp 

for pasientinnsyn på dokumentet ved ønske fra pasient eller ved hjelp av en egendefinert tidsutsatt 

visning. 

6.2 Status 

Prosjektet har startet realisering av innsyn i pasientjournal og innsynslogg på Helsenorge. 

 

Delprosjekt Innsyn i pasientjournal og logg (fase 1) er i gjennomføringsfasen og vil etter plan realisere 

tjenesten for alle helseforetak høsten/vinter 2018.  

Følgende leveranser er planlagt for delprosjekt Innsyn i journal og logg:  

 Innsyn i journal utvides fra SØHF og OUSHF til alle HF, basert på godkjent regional 
innholdsstandard for Journalinnsyn  

 Innsyn i journal flyttes fra MinJournal.no og over til helsenorge.no. I en periode vil begge 

løsningene fungere parallelt 

 Det skal etableres innsyn i innsynslogg fra EPJ i alle HF 

 Det skal utarbeides regional prosedyre og brukerveiledning for å nekte pasientinnsyn i 
enkeltdokumenter og i hele journal  

 Etablere skjemaløsning for å tilgjengeliggjøre elektronisk anmodning om:  
– utskrift av journal  
– utskrift av logg 
– melde krav om retting/sletting av journalopplysninger 

 Utføre en teknisk og funksjonell ROS analyse i regional regi 
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Fagdirektørmøtet i Helse Sør-Øst ga sin tilslutning til forslag om regional standard for innhold i 

tjenesten den 22.11.17. Regional innholdsstandard ble vedtatt av programstyret 21.desember 2017. 

Innsynstjenesten vil i en første fase gi pasientene et begrenset innsyn i pasientjournal. Innsynet vil 

omfatte epikriser og sammenfatninger, behandlingsplaner, individuell plan, brev og informasjon til 

pasient og pårørende. Innsyn på vegne av barn under 16 år er ikke anbefalt slik teknisk løsning er per 

i dag, da den er vurdert til å gi en økt risiko for at foreldre/andre får innsyn i opplysninger de ikke skal 

ha. 

Prosjektstyret i DIS har signalisert at DIS-prosjektet blant annet skal prioritere visning av prøvesvar i 

2018. DIT-prosjektet vil følge konseptarbeidet i DIS tett og bidra til at det etableres gode løsninger for 

visning av prøvesvar på Helsenorge. Dette arbeidet fortsetter i konseptfase under hovedprosjektet, 

men kan i praksis sees på som en fase 3 i innsynsprosjektet. 

Avhengigheter til leveranser utenfor prosjektet:  

Utfordring Ansvarlig  Status 

Etablere ny sikkerhetsmodell og 

infrastruktur som tillater at 

tjenester som ligger utenfor 

Helse Sør-Øst kan initiere trafikk 

inn i helseregistre i regionen 

IAM-prosjektet Anskaffelse planlegges. 

Prosjektplan i DIT er samstemt 

med IAM prosjektets forventede 

leveranse 

Etablere nasjonal løsning for 

innsynstjenesten på Helsenorge 

Direktoratet for e-helse I gjennomføringsfase. Venter på 

etablering av testmiljø i HSØ 

Etablere nasjonal føderert 

sikkerhetsløsning med 

identitetsutveksling 

Direktoratet for e-helse I gjennomføringsfase. Venter på 

etablering av testmiljø i HSØ 

 

6.3 Vurdering 

Et begrenset innsyn i pasientjournal, innsynslogg og prøvesvar er mulig å innføre fra DIPS Classic. Den 

tekniske løsningen bør forbedres og vil kreve noe videreutvikling i DIPS dersom et bredere innsyn og 

innsyn på vegne av barn under 16 år, skal muliggjøres.  

I veikartperioden skal prosjektet evaluere effektene av digital innsynstjeneste, mot helsepersonell og 

mot pasienter. Det er vedtatt en regional innholdsstandard i tjenesten som gir innsyn i 

journaldokumenttyper av oppsummerende karakter. OUSHF gir et bredere innsyn, også i fortløpende 

journalnotater. Det er ønskelig å vurdere nytteeffekten og eventuelle negative sider ved et slikt 

innsyn før en vurderer å utvide regional innholdsstandarden for de resterende helseforetakene i en 

fase 2.  

For ikke å skape unødig forvirring blant helsepersonell om hva pasienten faktisk har tilgang til 

elektronisk, og for å bruke prosjektressursene effektivt foreslår prosjektet å slå sammen 

informasjonsløp og gjennomføringsfase for et eventuelt utvidet innsyn, og for visning av prøvesvar, 

slik at dette tentativt blir realisert samlet i 2020. Se figur 3 for plan for realisering av tjenestene 

under område Innsyn. 
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Figur 3 Plan for realisering av tjenestene under innsatsområdet Innsyn 

7 Område Timeavtaler og administrativt 
I 2016 ble det henvist ca. 735 0001 nye pasienter til foretakene i Helse Sør-Øst. Det ble gjennomført 

ca. 4,5 millioner polikliniske konsultasjoner. Gjennomsnittlig ventetid er mellom 54-58 dager. 

Regjeringen har som mål om å redusere ventetiden og fristbrudd og for å få til dette er det viktig at 

kapasiteten utnyttes bedre og at konsultasjoner gjennomføres som planlagt. Det har over flere år 

vært et mål om at planleggingshorisont for alle poliklinikker skal være minimum seks måneder, men 

dette målet er ikke nådd.  

De fleste prosesser rundt planlegging og gjennomføring av timeavtaler i foretakene er knyttet til 

manuelle arbeidsoppgaver og rutiner, ikke ulikt pasientforløpet som Helse Nord har skissert i figuren 

under.  

  

                                                           

1
 Årlig Melding Helse Sør-Øst RHF 2016 
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Ved å digitalisere kontaktpunkter mellom helsetjenesten og pasienten, vil det være mulig å hente ut 

gevinster for foretakene samtidig med at innbyggere vil oppleve å få bedre sørvis og lettere 

tilgjengelige tjenester.  

Forventede gevinster pasient:  

1. Økt pasienttilfredshet, ved at det blir enklere å si ifra om at en timeavtale ikke passer og 

forespørre endring av timeavtaler 

2. Enkel digital oversikt over planlagte kontakter ved sykehuset og forberedelser som skal 

gjennomføres før oppmøte  

3. Dersom timer gjøres tilgjengelig på helsenorge.no for hele sektoren vil innbyggere i hele 

landet ha likeverdige tjenester i den nasjonale portalen  

4. Informasjon om alle timeavtaler på sykehus ett sted (fordrer at man også viser 

timeavtaler fra andre fagsystemer enn EPJ)  

5. Mulighet for å kunne motta post digitalt uavhengig av hvor innbygger befinner seg, og å 

motta brevet raskere enn ved vanlig postgang 

 

Forventede gevinster for helseforetakene: 

1. Helsepersonell kan håndtere digitale henvendelser fra pasienter rundt timeavtaler i DIPS, 

og slipper å forholde seg til flere systemer som per i dag (der MinJournal brukes) 

2. Innføringen av timetjenesten i Helsenorge krever et opprydningsarbeid i 

timebokregistrering ved alle helseforetak i Helse Sør-Øst, for at pasienten skal få en riktig 

oversikt i Helsenorge. Dette arbeidet vil gi en økt kvalitet på timeregistrering, og er et 

initiativ til å nå målet med opprydning og langtidsplanlegging i timebøkene ved 

helseforetakene 

3. Digital utsending av innkallingsbrev og overgang fra egen utsendelse av papirpost til å 

bruke DIFI sin utskriftstjeneste er beregnet til å gi en årlig gevinst for helseforetakene 

tilsvarende 48 millioner kroner  

4. God og lett tilgjengelig informasjon om timeavtalen, kan føre til at pasienter møter mer 

forberedt. Dette kan føre til færre kanselleringer av timer på grunn av «ikke forberedte» 

pasienter  

5. Når timetjenesten er tilgjengelig i Helsenorge.no, og tatt i bruk av Helse Sør-Øst, kan den 

avsluttes i MinJournal  

6. Når Informasjon om forløp og planlagte timer er tilgjengelig på nett vil trolig antall 

telefonhenvendelser med spørsmål om henvisningsstatus og planlagte kontakter gå ned  

 

7.1 Tjenester under innsatsområdet Timeavtaler og administrativt  

7.1.1 Digital utsending av brev 

Digital utsending av brev skal erstatte manuelle rutiner og sikre at innbygger kan motta brev fra 

sykehuset i foretrukket postkasse. Innbygger får tilgang til innkallingsbrevet raskt i foretrukket 
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postkasse, og helsepersonell slipper manuelle rutiner for å printe, pakke og sende store mengder 

brev. 

7.1.2 Henvisningsstatus 

Henvisningsstatus gir innbygger innsyn i prosessen rundt behandling av henvisningen. Når en 

henvisning er mottatt vil den fremstå med kontaktinformasjon til den som har henvist, hvem 

henvisingen er sendt til og hvilken status henvisningen har. En henvisning kan ha ulike statuser, som 

f.eks. Til vurdering, Vurdering pågår, Vurdert, Time tildelt, samt dato for når status ble endret og 

hvilken avdeling som til enhver tid har henvisningen. Dette blir en slags «pakkesporing» og gir 

innbygger en indikasjon om når denne kan forvente et svar på henvisningen, og eventuell tildeling av 

time.  

7.1.3 Vise planlagte timer og dialog om timen 

Visning av planlagte timer ved sykehuset gir innbygger mulighet til å holde oversikt over planlagt 

kontakt i et pasientforløp. Innbygger får også mulighet til å ha dialog om time, som å gi 

tilbakemelding om at timen ikke passer.  

7.1.4 Moderne løsning for tilpasset og kontekstuell informasjon 

DIT mener at pasienten skal få nødvendig og kontekstuelt tilpasset informasjon på Helsenorge. På 

sikt vil man trolig kunne erstatte dagens brev med slik informasjon. Planen er å gi informasjon om 

rettigheter, praktisk informasjon om hvordan pasienten finner frem på sykehuset, informasjon om 

planlagt intervensjon, eventuelle nødvendige forberedelser og lignende, i tilknytning til timene som 

vises på Helsenorge. Det må vektlegges at informasjonen presenteres på en måte som gjør det 

lettere å finne og forstå enn det som er tilfelle i dag. Det planlegges også å kunne varsle innbygger 

om, og tilrettelegge tilpasset informasjon, for å gjennomføre forberedelser før planlagt time. 

7.2 Status 

 Under gis en kort status for de ulike tjenestene under området Timeavtaler og administrativt.  

7.2.1 Brev 

Det er gjennomført konseptfase for Digital utsending av brev fra DIPS. Programstyret RKL vedtok på 

bakgrunn av denne å opprette Delprosjekt Digital utsending av brev, og oppstart av planlegging av 

digital utsending av brev via den nasjonale felleskomponenten Sikker digital postkasse.  

 

Figur 4 Delprosjekt Digital utsending av brev er i planleggingsfasen. 

EPJ systemet DIPS Classic støtter ikke utsending av digitale brev per i dag, men vil gjøre dette i DIPS 

Arena versjon 18.1 som etter plan kommer i 2018. Det foreligger ikke konkrete planer om å rulle ut 

Arena 18.1, men 18.2 er en forutsetning for konsolidering av DIPS baser i regionen. Det er et stort 

gevinstpotensial i det å erstatte manuell utsending av brev til en digitalisert og automatisert løsning. 

Derfor søker prosjektet nå alternative måter å formidle brev til Difis tjeneste for Sikker digital post, 

og som ikke krever utvikling av DIPS.  
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For å kunne sende/vise alle vedlegg til innkallingsbrev kreves det en opprydding, digitalisering og 

strukturert lagring og standardisert uthenting av disse. Omfang av dette utredes nå i helseforetakene 

med støtte fra prosjektet.  

7.2.2 Henvisning 

Det er etablert en tjeneste for å vise status på henvisning i Helsenorge. Tjenesten henger tett 

sammen med å vise planlagte timer da man ved status: time tildelt, kan klikke seg inn for å se tildelt 

time. Tjenesten er i bruk i Helse Vest fullintegrert med Timevisning, og i Helse Nord uten knytning 

mot timevisning. Direktoratet for E-helse ønsker å endre tjenesten for henvisningsstatus fra HL7 v3 til 

HL7 FHIR. Bakgrunnen for dette er at man ønsker større teknisk fleksibilitet til å videreutvikle 

tjenesten ytterligere. Videre er det for nasjonal løsning for henvisning planlagt av Direktoratet for E-

helse at det skal sendes notifikasjon om ny og endret2 henvisningsstatus fra spesialisthelsetjenesten 

til innbygger på Helsenorge. Overgang til en notifikasjonsløsning var planlagt løftet sammen med 

nasjonalt løft for timer som ble gjennomført i 2017, men ble tatt ut av omfang.  Prosjektet er ikke 

informert om at det er planlagt gjennomføring av nasjonalt løft for henvisningsstatus i 2018.  

7.2.3 Timer 

Direktoratet for e-helse har utarbeidet et målbilde for nasjonal løsning for timer som vist i figuren 

under. 

 

Figur 5 Nasjonal løsning for timetjenesten på helsenorge.no. Direktoratet for e-helse 29.9.2016 

Direktoratets behov for å endre timetjenesten handler hovedsakelig om å etablere kapabilitet på 

Helsenorge for å kunne ta imot notifikasjon om opprettelse, endring og sletting av timeavtaler.  

Kapabiliteten innebærer at fagsystem med timebok må kunne sende ut slike notifikasjoner. Dette har 

ikke fagsystemene støtte for i dag, og vil kreve utvikling.  

                                                           

2
 Det må utarbeides en detaljert standard for hvilke endring av status på henvisning som skal medføre sending 

av notifikasjon til Helsenorge.  
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Direktoratet for e-helse fikk i 2017 satt av midler i forvaltningen av helsenorge.no til å løfte 

eksisterende tjeneste for timer. DIT har deltatt i dette arbeidet med en arkitekt.  DIT har gjort 

direktoratet oppmerksom på flere utfordringer og innvendinger knyttet til design for timetjenesten, 

men de fleste av disse er ikke hensyntatt i arbeidet hittil. Helse Sør-Øst er kjent med at Helse Vest 

også har stilt spørsmål ved ny nasjonal arkitektur for timer og henvisninger. Direktoratet har i så 

måte vært åpne på at de i dette prosjektet har begrensede ressurser og ikke kan imøtekomme våre 

krav. 

Prosjektet «Nasjonalt løft for timer & henvisninger» vil ikke levere en nasjonal løsning for timer og 

mulighet for dialog om timen med sikkerhetsmodell og teknologivalg som er forankret i sektoren og 

som er i henhold til regionale krav i Helse Sør-Øst.  

For å sikre at vi implementerer en bærekraftig arkitektur for uthenting av timer anbefaler prosjektet 

derfor å avvente videre konseptutredning inntil konsensus om nasjonal løsning er etablert. Prosjektet 

skal selvfølgelig bidra inn i arbeidet med å arbeide frem konsensus om målarkitektur for en nasjonal 

løsning.  

Ny nasjonal løsning for timebok vil medføre utviklingsbehov i DIPS. Da man i DIT-prosjektet ikke har 

besluttet design for konseptet er det heller ikke diskutert med leverandøren DIPS når støtte for 

denne tjenesten vil kunne leveres. Det er rimelig å anta at kapabilitetene vil måtte leveres som del av 

DIPS Arena. 

7.3 Vurdering 

Under gis en kort vurdering av de ulike tjenestene under området Timeavtaler og administrativt  

Ved å sende ut innkallingsbrev og andre brev til pasient via digital postkasse eller til ordinær 

postkasse via en ekstern utskriftstjeneste, vil foretakene kunne spare papir- og portokostnader, samt 

effektivisere arbeidsprosesser.    

I tillegg til at brevene sendes til innbyggers foretrukne postkasse vil brevene være tilgjengelig på 

helsenorge.no gjennom innsynstjenesten, og etter hvert være knyttet til timetjenesten i portalen når 

denne etableres. Prosjektet mener derfor at intensjonen om å bruke Helsenorge som inngangsport til 

helsetjenesten ivaretas. Pasienten kan få varsel når det er opprettet et brev eller time og kan lese 

brevet på portalen.  

Prosjektet foreslår å innføre en midlertidig løsning for å sende ut brev fra DIPS som ikke avhenger av 

innføring av DIPS Arena. Dette for å kunne ta ut gevinstene som dette gir så tidlig som mulig. En 

endelig løsning vil realiseres når funksjonalitet for dette er tilgjengelig EPJ. Prosjektet skal parallelt 

med dette jobbe videre for at det etableres en mer fremtidsrettet måte å formidle informasjon til 

innbygger på sammen med tjenestene på Helsenorge. Dette arbeidet følges opp via DIS-prosjektet 

(Nasjonal IKT). Aktiviteter knyttet til realisering av timer, henvisninger og moderne måte å formidle 

informasjon til innbygger holdes i hovedprosjektet.  

I dag bruker de fleste foretak i Helse Sør-Øst timehåndteringstjenesten i MinJournal. Tjenesten er en 

enkel løsning på Internett der pasienten sender inn et skjema med melding om at timen passer, ikke 

passer, eller avlyses. Tjenesten er en åpen tjeneste (krever ikke innlogging) og viser ikke innbygger 

oversikt over egne timer, slik som tjenesten i Helsenorge.no. Det er ikke mulig å ha elektronisk toveis 
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dialog angående timen via MinJournal. Per 1. desember 2016 er tjenesten rullet ut i 459 

poliklinikker/enheter i regionen. Tjenesten er mest i bruk i somatikken, og er kun delvis rullet ut i 

psykiatrien.  I psykiatrien har man vært skeptisk til å ha en digital tjeneste for å endre time, da det 

kan bli for enkelt å utsette timeavtalen. 

For å kunne erstatte timetjenesten i MinJournal må det etableres en tjeneste for visning av timebok 

som gir innbygger mulighet til å si fra at timen ikke passer, bekrefte at han kommer til timen, eller 

avlyse timen.    

Det er ikke mulig å vise timebok og ha dialog om planlagte timer utenom DIPS. Prosjektet er derfor 

avhengig av at det er etablert funksjonalitet i DIPS. I Roadmap Arena 2018-2019 sier DIPS ASA at de 

skal levere «DIPS Arena Timeboktjenester» som gir pasienten anledning til å endre kontrolltime selv 

via Helsenorge i 18.1. «Dialog mellom pasient og helsetjenesten» er planlagt i 2019.  

Å vise status på henvisninger på Helsenorge henger tett sammen med tjenesten for å vise timer og 

dialog om timen. DIT foreslår å realisere disse tjenestene samtidig for å ikke skape forvirring hos 

innbygger, samt for å effektivisere gjennomføringen av aktivitetene i veikartet.  

Å gjøre timeboken fra DIPS tilgjengelig for pasientene slik status er i dag innebærer stor risiko for å 

vise feil og ufullstendig informasjon. For å kvalitetssikre at den informasjonen vi presenterer for 

pasientene i en slik tjeneste er pålitelig vil det være nødvendig med et omfattende 

oppryddingsarbeid i registreringspraksis i DIPS, integrasjoner med andre fagsystemer som har 

timebok og harmonisering av planleggingshorisonten for polikliniske timer. Helse Bergen brukte 3780 

timer for å rydde i registreringspraksis og klargjøre timebøker for visning. Da Helse Sør-Øst er 10 

ganger større tilsvarer dette ca. 40 000 timer eller ca. 15-40 millioner kroner (avhengig av om man 

bruker interne ressurser i HF’ene eller innleide) for hele regionen. I tillegg kommer arbeidet med 

langtidsplanlegging og ressursstyring som TRP prosjektet (nedlagt i desember 2016 og overført til 

Regionalt senter for kliniske IKT-løsninger) anbefalte å ta poliklinikk for poliklinikk. Med andre ord, 

kreves omfattende endringer arbeidsprosesser på i foretakene før man åpner for å vise timebøkene 

på helsenorge.no.  

Dette, sett sammen med at ny funksjonalitet for å vise timer, booke timer, og en løsning for sikker 

digital dialog ikke leveres før i DIPS Arena, fører til at prosjektet anbefaler å realisere tjeneste på 

Helsenorge for visning av status på henvisning, timer og dialog om timen når Arena versjon med 

dialogfunksjonaliet rulles ut i regionen. Dette vil trolig ikke kunne starte før i 2020. Innføring av DIPS 

Arena vil kreve nytt opplæringsløp. Å slå sammen opplæring i Arena-funksjonalitet og nye rutiner for 

å føre timebok og dialog om timer vil være tids- og kostnadseffektivt både for Program regional 

klinisk løsning og for helseforetakene. Prosjektet foreslår derfor å prioritere arbeid med å etablere en 

løsning i DIPS og på Helsenorge som tilfredsstiller krav til funksjonalitet, arkitektur og sikkerhet. Plan 

for innføring av tjenesten avventes og forutsettes innført sammen med DIPS Arena.  

Oppsummert anbefales det å fokusere på disse aktivitetene i planperioden (prioritert rekkefølge):  

1. Realisere digital utsending av brev  

2. Delta i arbeidet med å etablere nasjonal standard for tjenesten og starte kravspesifikasjon for 

hvordan tjenesten for dialog om timen skal etableres i DIPS Arena.  
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3. Pilotere løsning for visning av timer, henvisningsstatus og dialog om timen på ett foretak i 

samarbeid med EPJ prosjektet. 

4. Arbeide for at det etableres en moderne løsning for tilpasset og kontekstuell 

informasjonsformidling på Helsenorge 

Overordnet ser man for seg en gjennomføring av delprosjektene under tjenesteområde timer og 

administrativt som illustrert i figuren under.  

 

Figur 6 Plan for realisering av tjenestene under innsatsområde Timer og administrativt 

8 Område Oppfølging og behandling 
For å kunne møte utfordringer knyttet til en økende og sykere eldrebefolkning uten vesentlig økning i 

areal og tilgang på behandlere, må sykehusene tenke nytt og utnytte muligheter som ligger i 

teknologien. Alle helseforetak har fått i oppdrag å utarbeide utviklingsplaner med en tidshorisont 

fram mot 2035.  

Da ledermøtet ved OUS behandlet deltakelse i arbeidet, ble det vist til potensialet som ligger i det å 
følge opp kreftpasienter elektronisk. Se utdrag fra saken under. 
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Figur 7 Utdrag fra ledermøtesak 250/2017 ved OUS. 

Ved å digitalisere hele eller deler at pasientforløpene kan foretakene jobbe mer effektivt, utnytte 

ressursene på en bedre måte og frigjøre kapasitet til de som trenger det mest. Pasientene vil oppleve 

en tettere og mer behovsstyrt oppfølging der han er uten unødvendige reiser til sykehuset.  

Tilbakemelding fra prosjektets referansegruppe, det regionale helseforetaket og fra foretakene og de 

private sykehusene er unison på at tjenestene behandlingsrettet dialog, e-konsultasjon og strukturell 

datainnhenting via skjema er de viktigste tjenestene å prioritere fremover.  

8.1 Tjenester under innsatsområdet Oppfølging og behandling 

8.1.1 Behandlingsrettet dialog 

Å ha mulighet til digital asynkron dialog, ganske lik det vi kjenner fra e-post funksjonalitet, gir pasient 

og helsepersonell mulighet til å kommunisere mellom planlagte oppmøter/konsultasjoner i 

spesialisthelsetjenesten. Dette kan i mange tilfeller erstatte eller forskyve behovet for 

oppmøte/poliklinisk konsultasjon.  

Dialogen kan etableres mellom en pasient og helsepersonell som har en rolle overfor pasient, som 

for eksempel kontaktansvarlig lege, eller mellom en enhet og pasient. Henvendelser til behandlende 

enhet kan som regel besvares av sykepleiere eller annet støttepersonell, men man må ha mulighet til 

å innhente svar fra behandler. 

8.1.2 E-konsultasjon 

E-konsultasjon kan tenkes å bygges på samme funksjonalitet som digital dialog eventuelt i 

kombinasjon med skjema. Forskjellen vil trolig være at en e-konsultasjon skal være en planlagt 

kontakt i et forløp, der det er behandler som skal håndtere henvendelsen.  
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8.1.3 Skjema 

Pasienter må ofte fylle ut skjema i forbindelse med utredning, behandling, oppfølging, forskning og 

kvalitetsarbeid ved sykehuset. Det er ønskelig at disse skjemaene skal være tilgjengelig digitalt, og at 

man som pasient kan finne alle skjema på samme sted – i helsenorge.no. 

Skjema er en form for strukturert datainnsamling. En begrenset kartlegging viser at helseforetakene 

bruker skjema for å innhente informasjon om alt fra kontaktinformasjon (egenerklæringsskjema) til 

avanserte og validerte skjema som brukes i utredning av sykdom og måle effekt av behandlingen. 

Psykiatrien betegner bruken av validerte skjema som sitt MTU-utstyr.  

8.2 Status 

Enkelte enheter ved Oslo universitetssykehus, Sunnaas og Sykehuset Sørlandet bruker i dag sikker 

meldingstjeneste i MinJournal for kommunikasjon i pasientforløpet. Det er flere sykehus og enheter 

som etterspør muligheten til å ta i bruk tilsvarende tjeneste, og tilbakemeldingen fra 

referansegruppen er at dette er en tjeneste som må på plass raskt i Helsenorge, hvis ikke vil 

foretakene se på muligheter utenfor den nasjonale portalen.  

Sykehuset i Vestfold og Helse Bergen har over flere år gitt veiledet internettbehandling (eMeistring) 

for pasienter med blant annet angstlidelser. Behandlingen er basert på oppgaver pasienten skal løse 

selv, i kombinasjon med e-konsultasjon. Behandlere i eMeistring kan behandle 4 pasienter i samme 

tidsrom som én pasient ved tradisjonell behandling. Verktøyet har skreddersydde moduler for 

internettveiledet behandling av enkelte lidelser, eMeistring, som er etablert på kunnskapsbasert 

beste praksis. eMeistring er i all hovedsak i bruk i psykiatri og rus, men det ligger et stort potensiale 

for internettveiledet oppfølging også for somatikk og rehabilitering. 

Ved Sykehuset Østfold har man gjennomført et prosjekt der kreftpasienter rapporterer inn 

temperatur, vekt og blodprøvesvar til sykehuset via en portalløsning. Dette har ført til at man kan 

iverksette raskere intervensjon ved tegn på infeksjon, og dermed redusere risiko for forskyving av 

kjemoterapi. Prosjektet er så vellykket at sykehuset Østfold ønsker å ta løsningen i bruk for 

oppfølging av flere pasientgrupper.  

DIPS Classic har funksjonalitet for å ha dialog mellom innbygger og helsepersonell (samme 

funksjonalitet som for PLO-meldinger), men denne er lite brukervennlig, skalerer dårlig og 

tilfredsstiller ikke de krav til sikkerhet og autentisering som Helse Sør-Øst stiller. Funksjonalitet for 

dialog med pasient er forespeilet levert i DIPS Arena versjon 19.x3 

Finansieringsmodellen til spesialisthelsetjenesten understøtter ikke det å digitalisere deler av 

pasientkontakten. Sykehusene risikerer derfor å tape penger på å innføre behandlingsrettet dialog 

dersom takster for dette ikke kommer på plass.  

Det utarbeides et konsept for digitale skjema i DIS slik at man kan sende pasientene en notifikasjon 

når det er en oppgave som skal utføres i helsenorge.no – som utfylling av skjema. I første versjon av 

løsningen legges det opp til at regionene selv må ha en skjemaløsning som skal vise skjemaene på 
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helsenorge.no. For Helse Sør-Øst betyr dette at vi må til anskaffelse av skjemaløsning. Denne skal ha 

funksjonalitet for opprettelse, utsendelse og mottak av digitale skjema.  

I MinJournal er det etablert noen få skjema. Blant annet er dette egenerklæringsskjema, 

forberedelse til operasjon og anmodningsskjema knyttet til journalinnsyn.  Ved Oslo 

universitetssykehus sendes disse skjemaene inn i DIPS (Classic) som PDF-dokumenter. På denne 

måten trenger ikke helsepersonell forholde seg til to systemer. Prosjektet ønsker å undersøke 

mulighet for å etablere en løsning på Helsenorge for generiske skjema som kan sendes inn som PDF 

til kildesystemer i regionen.  

8.3 Vurdering 

Helseforetakene, de private ideelle sykehusene og brukerne har vært entydige i tilbakemelding om at 

dialogtjenester må ha høy prioritet i arbeidet til DIT. Helseforetakene melder om at dersom det ikke 

etableres regional tjenester, vil det etableres lokale løsninger noe som ikke er tilrådelig med tanke på 

målet om at innbygger skal ha en inngangsport til helsetjenesten på Helsenorge.  

Styringsgruppen i DIS har prioritert arbeid med løsning for digital dialog i 2018. Prosjektet skal bidra 

inn i dette arbeidet samtidig som man foretar en behovs- og mulighetsanalyse i regionen. Prosjektet 

skal også se på de økonomiske konsekvensene av å digitalisere pasientkontakt i 

spesialisthelsetjenesten. Dette arbeidet vil inntil videre ivaretas i hovedprosjektet.  

Skjema må trolig realiseres i to faser. For å effektivisere utsending og mottak av generiske skjema 

som egenerklæringsskjema og skjema knyttet til innsyn, og retting og sletting av opplysninger i 

journal foreslår prosjektet å søke en løsning for distribusjon og innsending av PDF-skjema fra 

Helsenorge inn til kildesystemer i regionen som fase 1.  

En strukturert innrapportering av data med validering og skåring av disse krever et mottakende 

system i regionen. Dette kan være DIPS Arena og/eller skjemaløsninger tilsvarende CheckWare som 

sykehuset i Vestfold bruker. Prosjektet bør arbeide parallelt med å utrede løsning for dette.  

De behandlingsrettede tjenestene vil ha sammenfallende avhengigheter til knytning mot 

pasientforløp, sikkerhet og adressering/ruting. Prosjektet ønsker derfor å kjøre felles konseptfase på 

disse tjenestene. Per i dag ser det ut som Helse Sør-Øst har to mulige hovedstrategier for hvordan 

man skal klare å realisere disse tjenestene i regionen.  

1. Vente på DIPS Arena; og realisere tjenestene i takt med nye versjoner og implementering av 

DIPS Arena i regionen. Prosjektet vil dermed forholde seg til oppdrag om å bruke regionale 

kliniske løsninger. DIT prosjektets avhengigheter til Arena kan også bidra til økt vilje til å satse på 

DIPS Arena og konsolidering, enn det som er tilfelle i dag.  

2. Anskaffe en løsning som skal håndtere behandlingsrettet dialog, skjema og strukturert 

innrapportering av data. En anskaffelse tar tid og koster penger. Dersom man velger å rulle ut 

arena i stor fart med hyppige versjonsoppgraderinger, vil en slik ekstern løsning kanskje bil 

overflødig innen kort tid. Videre vil en ekstern løsning måtte integreres med EPJ for å sikre at 

journalverdig informasjon ligger i DIPS. Det er ingen åpenbare kandidater til «hyllevare» som 

bare kan rulles ut.  

Prosjektet må utrede mulighetene i løpet av konseptfasen som skal gjennomføres i 2018.  
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Figur 8 Plan for realisering av tjenestene under området Oppfølging og behandling 

9 Infrastruktur og sikkerhet 

9.1 Behov 

På grunn av modernisering av infrastruktur og manglende funksjonalitet i elektronisk pasientjournal 

(EPJ) er det ikke mulig å realisere ønskede løsninger nødvendig på dagens Infrastruktur og DIPS, 

innenfor rimelig tid og kostnad. Prosjektet anbefaler derfor å etablere nødvendig 

sikkerhetsarkitektur ved oppstart (Fase 1) for så å migrere over på ny plattform og utvide 

funksjonalitet i fase 2 og 3.  

Dette medfører at innlogget bruker ikke vil gis tilgang å gjøre oppslag i EPJ eller sende meldinger til 

sykehuset på vegne av andre enn seg selv. For å gi foreldre innsyn i pasientjournal på vegne av sine 

barn må det etableres  

 funksjonalitet for å validere og logge identitetsbevis i EPJ  

 Funksjonalitet hvor helsepersonell kan validere foreldres innsyn i barns journal 

 

I fase 3 åpnes det for at innbygger selv kan administrere fullmakter og at det kan åpnes for 

samhandling mellom pasient og gruppe av helsepersonell (samhandlingsrom). 
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9.2 Vurdering og foreløpig plan for å realisere løsningene 

Fase Funksjonalitet Avhengighet Klar på  

helsenorge.no/HSØ 

Fase 1         Løsningen etableres på eksisterende 
HSØ infrastruktur i SIKT domene 

        Føderert sikkerhetsmodell og Trust 
avtale mellom 
HSØ/NHN/helsenorge blir etablert 

        Identitetsbevis på innlogget bruker i 
helsenorge.no sendes med i alle 
oppslag mot HSØ. (Innsyn og 
Innsynslogg) 

        Identitetsbeviset brukes i 
tilgangsstyring i API GW løsning i 
HSØ. Sendes ikke videre inn til DIPS. 

        Støtte for SAML (SOAP) og JWT 
token (REST) 

        Støtte et minimum av attributter for 
tilgangsstyring i identitetsbeviset for 
innbygger 

-IAM prosjektet 

leverer API GW 

Helsenorge innfører 

føderert 

sikkerhetsløsning for 

sine tjenester  

 

2018 

Fase 2         Løsningen flyttes til nytt HSØ miljø 
iht. partneravtale (dette er per i dag 
usikkert) 

        Identitetsbeviset sendes helt inn til 
DIPS som en videreutvikling av 
sikkerhetsløsningen. 

        Identitetsbeviset inn til DIPS legger 
til rette for logging av aktivitet fra 
helsenorge.no i DIPS innsynslogg 

        Funksjonalitet for tilgangsstyring av 
foreldres innsyn på vegne av barn i 
er mulig å realisere I DIPS 

        Videreføre sikkerhetsløsning på nye 
tjenester som Timer, Varsel og 
videresending, Dialog etc. 

-Flytting av miljø 

- DIPS må utvikle 

mottak og validering 

av identitetsbevis 

- DIPS må utvikle 

støtte for å skrive i 

innsynslogg for 

tjenester 

- DIPS må 

implementere 

tilgangsstyring 

basert på 

identitetsbevis 

Usikkert (2019?) 

Fase 3         Videreutvikle tilgangsstyring basert 
på føderert sikkerhetsmodell for 
helsepersonell 

        Innbygger kan administrere 
fullmakter via helsenorge.no 

        Videreføre sikkerhetsløsning på nye 
tjenester som Timer, Varsel og 
videresending, Dialog etc. 

- Avklare nødvendige 

attributter på 

identitetsbevis for 

helsepersonell i 

sikkerhetsløsningen 

2020  



 
 
 

 

Side 24 av 26 
 

HSØ Veikart 
 
Prosjekt: Digital innbyggertjenester HSØ 

 

Dato: 01.02.2018 Versjon: 2.0 
 

10 Veikart 2018-2021 
Med de vurderinger som er gjort over vil veikart for digitale innbyggertjenester se slik ut (figur 9). 

Tjenestene under Innsyn og Timer og administrativt planlegges å rulles ut av prosjektet, mens 

tjenester under Behandling og oppfølging planlegges å legges til rette for teknisk i prosjektet, 

deretter anbefales det at foretakene ledet av Regionalt senter for kliniske IKT-løsninger overtar 

ansvaret for videre utrulling. 

 

  

Figur 9 Veikart 2018-2021 beskriver når digitale innbyggertjenester planlegges å tas i bruk ved i Helse Sør-Øst.  

11 Forvaltning av Veikartet for Digitale innbyggertjenester 

HSØ 

 
Ansvaret for forvaltning av Veikartet ligger under RKL prosjektet, Digitale innbyggertjenester Helse 

Sør-Øst.  

Etter at godkjent versjon av Veikartet for Digitale innbyggertjenester Helse Sør-Øst foreligger, 

forvaltes dette i en årlig syklus, illustrert med figur under.  
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Fase 1: Godkjenning 

Veikartet og endringer av dette godkjennes av RKL programstyret. Godkjenning skjer årlig, og 

beslutningssak berammes i RKL programstyremøte i november hvert år.   

Basert på godkjente endringer i Veikartet, revideres/endres styringsdokumentet for prosjektet og 

bringes inn for ny godkjenning     

 Fase 2: Vurdering av innspill 

Prosjektet vurderer og innarbeider innspillene i ny versjon av Veikartet. Referansegruppen 

konsulteres i arbeidet.  

Dette arbeidet skjer inn mot årsskiftet hvert år.  

Fase 3: oppdatering av veikartet 

Veikartet revideres og oppdateres av prosjektet med innspill og forslag til endringer. 

Dette arbeidet skjer i september-oktober hvert år. 

Fase 4: Høring/Kvalitetssikring 

Oppdatert Veikart sendes ut til høring til følgende: 

- Referansegruppe for Digitale innbyggertjenester 

- Direktoratet for e-helse 

- Fagråd 

- Behandles i prosjektstyremøte for Digitale innbyggertjenester 

- Helse Sør-Øst RHF 
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11.1 Prosessflyt - HUKI diagram  

Fase   H U K I 

Godkjenning Programleder 
RKL  

RKL 
programstyret 

? Alle 
interessenter 

Vurdering av innspill Prosjekt Assisterende 
prosjektleder 

Referanse-
gruppe 

- 

Oppdatering av veikartdokumentet 
og utarbeiding av beslutningssak 

Prosjekt Assisterende 
prosjektleder 

- - 

Høring/kvalitetssikring Prosjekt Assisterende 
prosjektleder 

- Prosjekt 

- Referans
e-gruppe 

- Fagråd 

-  

 

Hovedansvarlig (H): Person eller rolle som har hovedansvaret for en oppgave, dvs. den som er 

oppgavens ansvarlige beslutningstaker. Det kan bare finnes en hovedansvarlig for en oppgave.  

Utførende (U): Person(er) eller roll(er) som utfører oppgaven. Det kan være flere som utfører en 

oppgave. En utførende ressurs handler alltid på delegert myndighet fra den som er oppgavens 

hovedansvarlige.  

Konsultert (K): Person(er) eller roll(er) som kan konsulteres i forkant av en beslutning eller handling. 

Med konsultasjon menes en dialog. Konsulteringen skjer normalt fra den eller de som er oppført som 

utførende.  

Informert (I): Person(er) eller roll(er) som informeres i etterkant av en beslutning eller handling. Med 

informert menes en monolog. Informasjonen kommer normalt fra den eller de som er oppført som 

utførende. 

12 Økonomi  

12.1 Estimerte prosjektkostnader 

Det er ikke utarbeidet kostnadsestimater for hele veikartet.  

Det for hvert delprosjekt utarbeides en prosjektbegrunnelse (kost/nytte vurdering) som underlag til 

BP2- og videre BP3-beslutning. 

12.2 Finansieringsmodeller  

Det forutsettes at foretakene selv dekker kostander knyttet til organisasjonsendring, opplæring og 

informasjon. Lokal prosjektleder finansieres av prosjektet.  

12.3 Forpliktelser for ibruktakelse av tjenesten 

Prosjektet skal innføre nasjonale eller regionale tjenester. Det forutsettes at klargjøring av 

organisasjon og ibruktakelse blir initiert i Helse Sør-Øst RHF sitt oppdrag til helseforetakene.  


