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Etablering av Direktoratet for e-helse for å sikre 

bedre nasjonal styring av IKT-utviklingen i sektoren 



Vi blir én million flere i 2030 



Vi kan ikke bemanne oss ut av utfordringene 

 

2015:110 000 arbeider i sykehusene 
 

2040: 44 000 flere 

 

2015:140 000 arbeider i kommunene 
 

2050: 110 000 flere 

 

Så mange verken kan eller vil jobbe i helsetjenesten 
  



Teknologisk og medisinsk utvikling 



     Hvor er jeg i «systemet»? 



Tusenvis av systemer og koblinger  
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Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få sidenummer, dato og 

tittel på presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og bunntekst 

- Huk av for ønsket tekst. 

Hvordan er vi organisert? 



Én innbygger – én journal: Tre mål 
8 

Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til 
pasient- og brukeropplysninger 

Innbyggerne skal ha tilgang på enkle og sikre 
digitale tjenester 

Data skal være tilgjengelig for 

kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og 

forskning 

Høye ambisjoner, men svak styringsmodell 



"Bedre IKT-løsninger en forutsetning for å lykkes med å 

skape pasientens helsetjeneste (Statsråd Bent Høie)" 

«Å skape pasientens helsetjeneste betyr at vi må tenke, 

handle og organisere helsetjenesten annerledes» 

Ekspertgruppen av pasienter og pårørende                                

til Nasjonal helse- og sykehusplan 



Direktoratet for e-helse (I) 

 1. januar 2016 

 Fagdirektorat og 

myndighetsorgan 

 Ha ansvar for  

 styring/koordinering 

 realisere og forvalte  



Utrede fremtidens helseinfo-system (II) 



Nasjonal handlingsplan for e-helse (III) 



IKT-porteføljens helsetilstand (III) 



Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få sidenummer, dato og 

tittel på presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og bunntekst 

- Huk av for ønsket tekst. 

Bruk av felles e-helseløsninger (IV) 



Felles IKT-løsning – standardisering (V) 



Bedre nasjonal styring - oppsummering 

Direktoratet for 
e-helse 

Samordning/ 
porteføljestyring 

Standarder 
Fellesløsninger 

krav 

Fremtidens 
system (EPJ) 
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Takk for oppmerksomheten! 


