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«Hei,

• Vi skal utvikle ny nettbasert behandling i perioden mai 2021 – juli 2022. 

• Vi bruker Person Based Approach fra Intromat, og utvikler behandlingsinnholdet i word med workshops for innspill 
fra fagmiljø og brukerpanel. 

• Så skal vi gjøre en pilot med 15 pasienter for å se om behandlingen er gjennomførbar på nett. Det er alt vi rekker i 
dette prosjektet, og dersom piloten viser at dette er noe som virker så vil vi søke nye midler til RCT. 

• Vi har ønsket å bruke Youwell basert på erfaringene fra Intromat, og har gått til innkjøp av denne plattformen for 
pilotprosjektet på 15 pasienter med en varighet på ett år. Juristene i Sykehusinnkjøp sa at siden dette innkjøpet 
kom under grensen trengte vi ikke gå ut på offentlig anbud. 

• Så skulle vi gjøre ROS. Men spørsmålet ble om Youwell da var journalsystem eller om det var forskningsbase. Vi 
endte opp med at vi bruker det som forskning og at der derfor er gjort tilstrekkelig med ROS’er tidligere. 

• Så var det databehandleransvaret. Siden dette er 5 foretak som skal bruke samme system, og det ikke finnes felles 
forvaltning, må da hvert foretak ha databehandleravtale med Youwell, og dette må signeres hos Nivå2-leder. 

Dette prosjektet har virkelig tydeliggjort skvisen som klinikkene kan komme i dersom de går i gang med å lage 
nettbaserte behandlinger, nå som det er så tydelig forventning fra både brukere og eiere.» 

«Mitt utgangspunkt» – epost fra Kristin Hogstad Bruvik



Digitalisering i Helse Vest 



MOT porteføljen
Agresso
GAT
Dossier
WebCruiter
eLæring WebCruiter

GAT

Pasientadministrasjon, elektronisk 
pasientjournal, rekvisisjon og prøvesvar. 

Medisinske bilder og video 
(radiologi og patologi)

Elektronisk kurve og 
legemiddelhåndtering

IKT-infrastruktur og IKT-sikkerhet

HR, arbeidsplaner, rekruttering, 
kompetanseplaner, elæring, mm. 

Lager, innkjøp, budsjett, regnskap 
og anlegg

8

• Helse Vest har etablert en regional IKT-
infrastruktur og gjennomført digitalisering
av kliniske arbeidsprosesser og 
administrative støtteprosesser. 

Pasientflyt/ressurser, Innsjekk/betaling, 
helsenorge.no



• Det gjenstår fremdeles arbeid med forbedring og 
forenkling av den regionale felles digitale 
grunnmuren. 

• Mer brukervennlige løsninger, mindre overlapp og 
bedre integrasjon mellom løsninger.

• Endring fra innføringsprosjekter til 
forbedringsprosjekter basert på smidige metoder.  

• Dagens samhandling i helse- og 
omsorgssektoren er basert på elektronisk 
meldingsutveksling.

• Den interne digitaliseringen har ledet til økt fokus 
på forbedret digitalisering av 
samhandlingskjedene på tvers av helse- og 
omsorgssektoren. 



Digitalisering av helse- og 
omsorgssektoren





Andre 
fagmyndigheter

422 kommuner

Kommunale og 

IKT-funksjoner

Kommunale og 
interkommunale 
IKT-funksjoner

KommIT

4.600 fastleger

Ca. 160 avtale-
spesialister og 
institusjoner

Ca. 108 Ca. 1.200 Ca. 330 avtale-
spesialister og 
institusjoner

LeverandørmarkedetLeverandørmarkedet

Nasjonalt

Regionalt/
lokalt

Organisering av IKT i helse- og omsorgssektoren
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Side 11

PROGRAM DIGITAL SAMHANDLING

Program digital samhandling handler om 
å legge til rette for at innbyggerne og 
helsepersonell får bedre mulighet til å dele
informasjon digitalt. 

Gjennom bedre informasjonsflyt på tvers av 
helsetjenesten skaper vi et enklere og 
tryggere Helse-Norge for innbyggere, 
pasienter og helsepersonell.



Side 12

Steg 1: Hva gjør vi først? (2021 – 2024)

 Nasjonal 
informasjonstjeneste for 
oppslag av laboratorie- og 
radiologisvar (NILAR)

 Tillitstjenester, API-
håndtering og Grunndata 
(TAG)

 Forprosjekt for steg 2

Steg 2; Samhandlingsområder (2023 – 2028)

Pasientens 

legemiddelliste (PLL) 

Dokumentdeling 
(JD) 

Kritisk informasjon 
(KI)

Datadeling til digital hjemmeoppfølging (DHO)

PROGRAM DIGITAL SAMHANDLING



Nettbasert behandling i Helse Vest



• eMeistring (Helse Bergen HF, nå alle HF)

• INTROMAT (Helse Bergen HF)

• SFI Forhelse (Helse Bergen HF)

• Barn og unges helsetjeneste (Helse Fonna HF)

• Norse (Helse Førde HF)

Viktige initiativ og løsninger i bruk

• CheckWare (regional avtale fra 2014)

• YouWell (avtale fra 2022)

• Norse Feedback (regional avtale fra 2022)

helsenorge.no

Felles nettløsning spesialisthelsetjenesten (FNSP)



• Forvaltning av faglig innhold. 

• (For) sterk kobling mellom faglig innhold og løsning/leverandør. 

• Forholdet til informasjonssikkerhet og personvern (ROS og DPIA). 

• Forholdet til Lov om off. anskaffelser, særlig ved overgang fra «pilot» til 
regional eller nasjonal utrulling. 

• Forholdet til Lov om pasientjournal m.m. 

• Behovet for databehandleravtaler m.m. mellom samarbeidende parter. 

• Fra «digitale skjema» til interaktive, moderne løsninger og apper. 

• Forholdet til «markedet» og mulig kommersialisering av faglig innhold 
og/eller løsninger.

Noen utfordringer



Felles inter-regionale tiltak



Innført i alle RHFene!

eMeistring



Andre 
fagmyndigheter

422 kommuner

Kommunale og 

IKT-funksjoner

Kommunale og 
interkommunale 
IKT-funksjoner

KommIT

4.600 fastleger

Ca. 160 avtale-
spesialister og 
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Nasjonalt
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Hvor og hos hvem finnes noen svar i RHF-ene? 
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Inter-regionalt IKT-direktørmøte
Hanne Tangen Nilsen, Sykehuspartner HF
Oddbjørn Schei, Helse Nord IKT HF
Trond Utne, HEMIT HF
Ole Jørgen Kirkeluten, Helse Vest IKT AS

RHF IKT-direktørmøte
Rune Simensen, Helse Sør-Øst RHF
Bengt Flygel Nilsfors, Helse Nord RHF
Per Olav Skjesol, Helse Midt-Norge RHF
Erik M. Hansen, Helse Vest RHF



Inter-regionale rammeavtaler

https://doffin.no/Notice/Details/2022-317773

• Helse Sør-Øst RHF gjennomfører en anskaffelse for parallelle
rammeavtaler for digitale hjemmetjenester. 

• De tre andre RHFene har opsjon på å kunne tiltre disse rammeavtalene. 

• Vil løse noen av problemstillingene knyttet til anskaffelse av løsninger. 

• Dette bør også lede til mer felles aktivitet knyttet til de øvrige utfordringene. 

• Det er positivt at det utvikles inter-regionalt samarbeid og at behovene 
kommer «innenfra» med forventninger om avklaringer på tvers av RHFene. 




