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Det framtidige utfordringsbildet?  
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Eldre med omsorgsbehov 
øker kraftig om 10-15 år 
 
Ingen bølge, men en flom 
 
Ulike kroniske sykdommer  
 
Demensutfordringen 
 
Mangel på helsepersonell 
 
Samtidig - mange friske 
eldre   
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Regjeringens digitaliseringsprogram 

• Bedre møte mellom 
innbygger og det 
offentlige 

• Frigjøre ressurser 

• Ligge i front 
internasjonalt 

 

• Digital 
kommunikasjon 
hovedregel 
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Måling og åpenhet 
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Utfordringer 

• De teknologiske mulighetene 
utnyttes ikke 

• Mange selvstendige aktører 

• Mange systemer, lite integrasjon 
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Overordnede mål  

• 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, 
helseovervåkning og forskning 
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Regjeringens hovedmål 
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• Utrede ulike 

løsninger for én 
journal  

• Uttesting av ulike 
konsept/løsninger  

• Forenkle regelverk 
slik at opplysninger 
følger pasient 
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Min helse – nye digitale tjenester 

• Sikker tilgang til 
egne opplysninger 

• Selvbetjening og 
digital dialog 

• Forenkle 
refusjonsordningen 
for pasientreiser 

• Tilgjengeliggjøre 
data for innovasjon  
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Nasjonal styring og koordinering 
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Fullføre igangsatte tiltak 

Meldingsutbredelse 

Kjernejournal 

Velferds- og omsorgs- 

teknologi 

Helsenorge.no 

eResept 

Helseregistre 

Standardisering og  

sertifisering 

Samhandlingsarkitektur /  

Felleskomponenter 

Sikkert helsenett 

Personvern og  

Informasjonssikkerhet 

Tryggere tjenester, enklere hverdag 

Elektroniske 

pasientjournaler 
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