
Vedlegg 1: Status Oppdrag og bestilling 2022, IKT utvikling og 
digitalisering  
  
Fra Oppdrag og bestilling 2022 
Regjeringen har som mål å etablere digitale løsninger som understøtter en helhetlig 
samhandling mellom helsepersonell og styrker pasienter og innbyggeres mulighet til å ta 
aktivt del i eget behandlingsopplegg. Det skal legges opp til en trinnvis utvikling og 
realisering av sammenhengende e-helseløsninger. 

Pasientene skal i større grad kunne møte spesialisthelsetjenesten i hjemmet gjennom bruk 
av digital hjemmeoppfølging, jf. mål i Nasjonal helse- og sykehusplan. Digital 
hjemmeoppfølging vil i flere tilfeller påvirke samhandlingen mellom 
spesialisthelsetjenesten og kommunal helse- og omsorgstjeneste, og forutsetter utvikling av 
digital infrastruktur og nasjonale standarder for informasjonsdeling både internt i 
spesialisthelsetjenesten og med kommunal helse- og omsorgstjeneste når det er relevant. 
De regionale helseforetakene skal bidra i arbeidet med å sørge for effektiv og sikker 
informasjonsdeling ved digital hjemmeoppfølging der dette er relevant. Arbeidet ledes av 
Direktoratet for e-helse.Digitale løsninger skal styrke pasienter og innbyggeres mulighet til 
å ta aktivt del i eget behandlingsopplegg. Innbyggerne skal oppleve det digitale 
tjenestetilbudet som helhetlig og likeverdig, og det bør ligge felles prinsipper til grunn for 
koblingen mellom tjenester på den nasjonale helseportalen helsenorge.no og andre 
løsninger som tas i bruk i regionene, jf. prinsippene som er foreslått av Direktoratet for e-
helse i 2021. Det vises for øvrig til de regionale helseforetakenes rapport fra 2021, Digital 
hjemmeoppfølging – definisjon, måltall og tilrettelegging.Sykehuset Innlandet har en positiv 
status- og utvikling på ovenevnte områder. Men har noen utfordringer med å realisere og 
innføre løsninger innen digital hjemmeoppfølging. Vi etablerer dette området i 2022 som et 
strategisk program. 

Status Sykehuset Innlandet IKT-området og informasjonssikkerhet, andre oppgaver 
oppdrag og bestilling (OB); 

 Oppgave OB 2022 Status  Kommentar  
Helseforetaket skal bidra til regional 
standardisering og redusert variasjon, gjennom 
oppslutning om regionale fellesløsninger og 
innføring av regional forvaltningsmodell. 
Helseforetaket skal aktivt bidra til sanering og 
standardisering av applikasjonsporteføljen, i 
samarbeid med Sykehuspartner 
 

 Disse områdene arbeides det godt med og 
det er gjennomført og skal gjennomføres 
flere tiltak i 2022. Sykehuset Innlandet 
jobber tett med Sykehuspartner for å 
kartlegge og sanere og standardisere 
applikasjonsporteføljen i foretaket. 
Sykehuset Innlandet er godt i gang med 
arbeidet som gjennomføres i dialog med 
ledelse og klinikk, og har gode resultater på 
utførte oppgaver. Det gjenstår fremdeles en 
del  elementer i denne saneringen og 
standardiseringen. 



Skatteetaten har modernisert det sentrale 
folkeregisteret med nye og endrede felter. 
Skatteetaten forbereder også innføring av ny 
personidentifikator (PID) i 2032. I den 
forbindelse innfører Norsk Helsenett (NHN) en 
ny persontjeneste for oppslag av 
folkeregisterinformasjon som Helse Sør-Øst må 
ta i bruk. Dette medfører behov for endringer i 
integrasjoner og informasjonsmodell i IKT-
systemer samt i medisinteknisk utstyr som 
benytter personopplysninger. Det er etablert et 
regionalt prosjekt som legger til rette for 
ibruktakelse av integrasjoner samt ny 
personmaster i Helse Sør-Øst. 
Helseforetaket skal holde seg orientert om det 
nasjonale og regionale arbeidet, samt legge til 
rette for nødvendige lokale tilpasninger. 
Helseforetaket skal legge frem en tidsplan for 
dette arbeidet innen 1. juni 2022. 

 Sykehuset Innlandet har startet dette 
arbeidet og har oversendt pr 1. juni til Helse 
Sør-Øst en foreløpig tidsplan som vi venter 
tilbakemelding på, og vi vil kunne ha en 
endelig plan klar innen medio august. 

Nye teknologier tas i bruk og mer 
pasientbehandling foregår på tvers av 
helseforetak, hjemme og over internett. 
Helseforetaket skal kunne møte endringer på 
en effektiv og trygg måte. Helseforetaket skal 
derfor arbeide systematisk med 
informasjonssikkerhet og ha kontroll med 
risiko. 

 Det arbeides med innføring av en rekke 
regionale og lokale løsninger som kan 
påvirkere informasjonssikkerheten, men 
dette er mange forbedringer knyttet til mer 
og bedre pasientbehandling som skal foregå 
på tvers av helseforetak, hjemme og over 
internett. Med begrensede ressurser jobbes 
det godt med dette området i forhold til 
blant annet risikovurderinger og 
nødvendige tiltak . 

Helseforetaket skal ha oversikt over domener 
de bruker, for å kunne etterleve offentlige krav 
og anbefalinger. Domenene skal være 
registrert gjennom Sykehuspartner HF, senest 
innen utgangen av 2022. Eventuelle unntak 
skal avklares med Helse Sør-Øst RHF. 

 Helseforetaket har oversikt over domener 
de bruker, men har igjen noe arbeid med å 
sanere og flytte tjenester. 
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