
2.1 Elektronisk sam-
handling - politiske og 
organisatoriske reformer

Denne planen har flere funksjoner. For det
første tegnes det en visjon for hvordan en
fremtidig helse- og sosialsektor kan se ut
med hensiktsmessig anvendelse av elek-
tronisk samhandling. For det andre skal
planen definere realistiske statlige tiltak
innen kommende treårsperiode, for å
komme noen skritt på veien mot denne
visjonen.

Kapittel 1 har presentert utfordringene og
visjonen. For å sikre realismen i planen,
må den være godt forankret, blant annet
i følgende:

� sektorovergripende reformer i 
regjeringens politikk 

� helse- og sosialpolitiske målsettinger 
og reformer

� organisasjonsutvikling i sektoren

Ny teknologi eller økt elektronisk sam-
handling er i seg selv ikke noe mål. Som
tidligere omtalt, er styrket samarbeid i
sektoren og bedret kontakt med brukerne
det overordnede målet for tiltakene i
planen. Satsinger på IT må virke sammen
med organisasjons-utviklingstiltak og
politisk reformarbeid for å nå disse
målene.

En sentral del av regjeringens 
IT-politikk og fornyelsesarbeid
Helse- og sosialsektoren fremheves 
som et sentralt innsatsområde, både i
regjeringens IT-politikk, og i arbeidet med
fornyelse av offentlig forvaltning.

Regjeringens IT-politikk koordineres av
Nærings- og handelsdepartementet,
under samlebetegnelsen "eNorge". Den
første eNorge-planen ble lansert i juni
2000, andre versjon av planen ble lagt
frem i desember 2000. Planen skal rulle-
res hver 6. måned, og uttrykke
Regjeringens samlede satsing på IT, på
tvers av samtlige sektorer. I planen (fra
juni) heter det bl.a. at "en viktig satsing
de nærmeste tre årene vil være å videre-
utvikle de regionale helsenettene, knytte
disse sammen til et nasjonalt helsenett,
tilby sikker tilgang mot Internett, og eta-
blere et tilbud av nasjonale informasjons-
tjenester (på helseområdet)".

Et annet sentralt satsningsområde innen
IT-politikken har vært utbyggingen av
bredbåndsnett. I oktober 2000 la regje-
ringen frem handlingsplan for bredbånd,
som en viktig del av eNorge-arbeidet. Det
første av regjeringens to overordnede mål
med denne planen er at : "…styrking av
konkurransen og offentlig etterspørsel
skal bidra til gode markedstilbud om til-
knytning til bredbåndsnett til alle grunn-
og videregående skoler, folkebibliotek,
sykehus og kommuneadministrasjoner
innen utløpet av 2002". 

Alle innsatsområdene i denne planen
støtter opp om eNorge-planens tiltak på
helseområdet. I tillegg vil en betydelig
del av satsingen på et nasjonalt helsenett
stimulere utbygging og anvendelse av
bredbåndsteknologi i helsesektoren, for
bl.a. å realisere helsesektorens del av
målformuleringen over.

Planen følger også opp regjeringens
program for fornyelse av offentlig
sektor, koordinert av Arbeids- og admi-
nistrasjonsdepartementet, hvor et sentralt

tiltak er en "…gjennomgang av alle helse-
tjenester på tvers av forvaltningsnivåene
med sikte på forenkling og best mulig
utnyttelse av ressursene" (Sosial- og hel-
sedepartementets St. prp. Nr. 1 (2000-
2001), s.14). Visjonen i 1.2 har effektiv
ressursutnyttelse som et sentralt element.
Informasjonsteknologi fremheves i pro-
gramnotatet (Arbeids- og administra-
sjonsdepartementet, oktober 2000) som
et "særlig sentralt strategisk virkemiddel" i
fornyelsesarbeidet. "Døgnåpen forvalt-
ning og effektivisering ved hjelp av IT" er
et av ti tiltaksområder under programmet.
Et annet tiltaksområde er arbeidet med
etablering av "offentlige servicekontorer".
Planen generelt og satsning på publi-
kumstjenester spesielt støtter opp under
begge disse tiltaksområdene i fornyelses-
programmet.

Overordnede helse- og 
sosialpolitiske målsettinger og
reformer
Visjonen beskrevet i kapittel 1.2 er for-
ankret i sentrale helse- og sosialpolitiske
målsettinger, slik de fremkommer i Sosial-
og helsedepartementets St. prp. Nr. 1
(2000-2001), s.13: "Målsettingen er at
alle skal sikres et godt og likeverdig til-
bud av behandling og pleie- og omsorgs-
tjenester, uavhengig av bosted, inntekt,
kjønn, og sosial bakgrunn". Et annet ele-
ment i visjonen bygger på prinsippet om
laveste effektive omsorgsnivå (LEON-prin-
sippet), som bl.a. omtales i Lov om pasi-
entrettigheter (Ot prp nr 12 (1998-99)).

Visjonen er også i tråd med overordnede
målsettinger for utvikling av sosialtjenes-
ten. St.prp.nr. 1 (2000-2001) påpeker at
departementet "..vil videreføre arbeidet
med å utvikle sosialtjenesten i kommune-
ne. For å sikre en velfungerende første-

"Si @!" er forank-
ret i regjeringens
satsing på
"eNorge" og i
programmet for
fornyelse av
offentlig sektor
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linje blir det for fremtiden viktig både å
forankre og videreutvikle kunnskap- og
kompetanse i sosialtjenestens førstelinje.
Målet er å gjøre tjenesten mer bruker-
vennlig og tilgjengelig, og å styrke arbei-
det med personer med sammensatte
problemer. Det er også nødvendig med
et tettere samarbeid med andre hjelpe-
instanser, og vri innsatsen fra passiv inn-
tektsoverføring til aktive tiltak med sikte
på hjelp til selvhjelp."

Full deltakelse og likestilling er det over-
ordnede målet i Sosial- og helsedeparte-
mentets Handlingsplan for funksjonshem-
ma (1998 – 2001). Hovedfokus er rettet
mot hvordan samfunnet kan gjøres mer
tilgjengelig for mennesker med funksjons-
hemming. Et viktig trekk ved samfunns-
utviklingen er den raske utviklingen av
informasjons- og kommunikasjonstekno-
logi. Visjonen i kapittel 1.2 understøtter
dette målet, ved vektleggingen av å gi
funksjonshemmede best mulig tilgang til
informasjon, pleie- og omsorgstjenester,
og til å bo og leve selvstendig.

Hvis målsettingen om elektronisk sam-
handling som styrker og effektiviserer
samarbeidet internt i sektoren og bedrer
kontakten med pasientene realiseres, 
vil dette kunne understøtte flere helse-
politiske og organisatoriske reformer 
og utviklingsbehov i sektoren. Noen
eksempler på dette er følgende:

� Fritt sykehusvalg: allmennlegene vil
ha behov for rask tilgang på oppdatert
informasjon om kapasitet, ventetid og
kvalitet på tjenestene. Dette er infor-
masjon som vil stille store krav til 
innholdet i dialogen mellom sykehus 
og allmennleger og pasienter. Det må 
være like enkelt for legen å kontakte og

henvise til sykehus utenfor eget fylke 
og region som til det lokale sykehuset.

� Fastlegereformen øker behovene for
informasjonsutveksling mellom fast-
leger og trygdeetaten for månedlig 
oppdatering og overføring av pasient-
lister. Som hovedkontakt for pasienten
må fastlegen kunne få tilgang til all 
relevant helseinformasjon om 
pasienten (forutsatt pasientens sam-
tykke). Ved skifte av fastlege må 
journalen i sin helhet kunne overføres 
til ny fastlege.

� Innsatsstyrt finansiering krever et 
tilgjengelig og oppdatert kodeverk 
som basis for DRG-registrering og refu-
sjon. Et tilgjengelig og oppdatert kode-
verk, både for primærhelsetjenesten og 
spesialisthelsetjenesten, er også en 
forutsetning for god kvalitet på 
samhandlingen over helsenettet.

� Presset helseøkonomi og nye 
styringsmessige utfordringer øker 
kravene til tilgang til styringsinforma-
sjon, med gode systemer for virksom-
hetsregistrering og -rapportering, og 
mulighet for å hente frem sammen-
ligningsdata og statistikk. Økonomien 
stiller også økte krav til å ta ut 
gevinster av tunge IT-investeringer og 
driftssamarbeid. 

Statlig eierskap
Regjeringens vedtak om å arbeide for at
staten skal overta eieransvaret for spesia-
listhelsetjenesten vil gi en ny kontekst for
departementets arbeid med elektronisk
samhandling i helsesektoren, forutsatt
Stortingets tilslutning.

Realiseringen av flere
nye helsereformer vil
være avhengig av en

styrket elektronisk
samhandling
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Dagens bilde er preget av mange og til
dels ukoordinerte aktører både innenfor
primærhelsetjenesten og spesialisthelse-
tjenesten. Innenfor nåværende ramme og
eierregime har det vært departementets
oppgave å utforme en IT-politikk som de
ulike aktører har kunnet gi sin frivillige til-
slutning til. Disse rammebetingelsene har
gjort det vanskelig å harmonisere sekto-
rens bruk av standarder, programmer og
maskinvare i sektoren. Det er store varia-
sjoner mellom de enkelte regioner, fylkes-
kommuner og institusjoner på området.

Hvis Stortinget vedtar at staten skal over-
ta eierskapet av sykehusene med virkning
fra 1.1.2002, står både departement og
sektor overfor en situasjon hvor det vil
være en anledning til å kunne formulere
en klarere og tydeligere politikk innenfor
IT-området. Gjennom oppfølging av til-
taksplanen "Si @!" vil Sosial- og helsede-
partementet omgående ta et sterkere
ansvar for en mer samordnet utvikling og
implementering på feltet. Departementet
vurderer det som viktig at pågående og
planlagte prosjekter ikke stopper opp,
men videreføres, og om nødvendig modi-
fiseres. Dette må skje i samspill med
nåværende eier.

Uavhengig av hvor mange foretak som
etableres og hvilke frihetsgrader det
enkelte sykehus vil kunne få, vil staten
gjennom sin eierfunksjon i større grad
enn i dag stille krav. Blant annet kan man
gjennom eierfunksjonen stille krav til bruk
av etablerte standarder ved innføring av
elektroniske journaler og digitale røntgen-
løsninger. Videre kan man gjennom sin
eierfunksjon også kunne stille krav til at
nytt utstyr også skal medføre nye måter å
organisere virksomheten på. 

For å kunne utnytte de muligheter og for-
ventinger som ligger i denne situasjonen
må departementet tydelig knytte IT opp
mot prosessen med overtakelse av syke-
husene. Det er en målsetning at departe-
mentet fra første dag med statlig eierskap
er klar i sin myndighetsutøvelse. Det
betyr at staten som eier legger til rette for
en ønsket teknologisk utvikling gjennom
å utforme regelverk, standarder, opp-
gjørsordninger og organisatoriske virke-
midler som fungerer oppmuntrende.
Videre bør det kunne etableres tilskudds-
ordninger for IT-messige investeringer
som ivaretar eiers interesser sett i et hel-
hetlig perspektiv.

For å utnytte denne situasjonen må det
arbeides på flere fronter samtidig. For det
første ligger det et stort og umiddelbart
arbeid knyttet til å forberede det formelle
grunnlaget for en statlig overtagelse av
eierskapet til sykehusene. For det andre
ligger det en mengde praktiske oppgaver
knyttet til å utforme et system for utøving
av et statlig eierskap. Inn under dette
andre punktet ligger arbeid med denne
planen.

Statlige tiltak og innsatsområder må
pekes ut for perioden som kommer.
Samtidig må handlingsrommet være stort
nok, og frihetsgradene mange nok, til at
statens eierfunksjon kan utøves på en
konstruktiv, rasjonell og effektiv måte
også innenfor planens tidsperiode.

Elektronisk samhandling og
organisasjonsutvikling
Teknologi og organisasjon påvirker hver-
andre gjensidig. Begge faktorer må sees i
sammenheng for å oppnå resultater. IT
kan være en viktig drivkraft for omstilling
i helse- og sosialvesenet - fordi det gir

nye muligheter for organisering og pres-
ser frem nye løsninger. IT vil også være
en viktig premiss for utvikling av statlig
eierskap av spesialisthelsetjenesten. IT
kan være med på å bryte ned gamle
strukturer, og bygge opp nye. Samtidig er
organisasjonsutvikling nødvendig for å få
god effekt av IT-investeringer. Uten orga-
nisasjonsendringer vil investering i ny
teknologi ofte bare føre til at oppgavene
løses på samme måte som tidligere, men
til høyere kostnader. Verken ny teknologi
eller organisasjonsendringer er mål i seg
selv. De gis kun mening gjennom å bidra
til mer overordnede mål. 

St.meld. nr. 26 (1999-2000) – "Om verdi-
ar for den norske helsetenesta" berører
disse spørsmålene på følgende måte:
"Utviklinga innanfor informasjons- og
kommunikasjonsteknologi vil føre til 
radikale endringar i arbeidsmåtar for
helsepersonell og for organiseringa av
helsetenesta. Dette er ein føresetnad for
at dei nye teknologiane skal kunne tene
til pasientane sitt beste. (…) Det er
prinsipielt sett ikkje teknologien i seg
sjølv som skal avgjere kva som er ønskt
utvikling. Utfordringa blir å finne fram til
korleis teknologien kan hjelpe til med å
utvikle helsetenesta i den retninga vi
ønskjer det."

Det har vist seg at teknologiske utfor-
dringer ikke er de største når det gjelder
å ta i bruk ny teknologi. De store utfor-
dringene er knyttet til administrasjon,
personell, jus, økonomi og organisasjons-
kultur. Å ta i bruk radikalt nye metoder
krever at vi endrer vår måte å tenke på,
vår måte å organisere oss på, og at vi er
åpne for å hente ut positive effektiver av
teknologisk utvikling.

Et eventuelt stat-
lig eierskap av
spesialisthelse-
tjenesten vil lette
arbeidet med
helhetlige IT-
løsninger i helse-
sektoren. Samtidig
er god elektronisk
samhandling en
forutsetning for å
realisere effektene
av en slik reform
fullt ut.
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Tiltakene for elektronisk samhandling i
denne planen bygger på resonnementene
over; et gjensidig påvirkningsforhold
mellom teknologi og organisasjon, nød-
vendigheten av å forankre teknologisk
endring i overordnede mål, og erkjen-
nelsen av at organisasjonsmessige barrie-
rer kanskje er den største utfordringen. 

2.2 Aktører og virkemidler
Behovet for elektronisk samhandling er i
stor grad til stede i helse- og sosialsekto-
ren, men slik samhandling er fortsatt
begrenset i sektoren. Mange forhold bidrar
til dette. Eksempelvis har primærlegene IT-
utstyr, men ikke systemer for ekstern kom-
munikasjon. Store krav til sikkerhet bidrar
til høye etableringskostnader. I tillegg er
prosessen med å avklare hva som er til-
fredsstillende informasjonssikkerhet tung,
og det kan oppstå kompatibilitetsproble-
mer når ulike systemer og ulikt utstyr skal
knyttes sammen. Bruken av virkemidler i
denne planen må baseres på en god for-
ståelse av disse barrierene.

Hovedfokus i denne planen er på
gjennomføring - dvs. realisering av et hel-
senett og bred spredning av elektronisk
samhandling i helse- og sosialsektoren.
Dette gjelder spesielt for den mest "IT-
modne" del av sektoren; sykehus og all-
mennlegetjenesten. Her skal tiltak være
fokusert mot gjenbruk av eksisterende løs-
ninger, og det å legge til rette for et stort
volum i anvendelse, en kritisk masse.
Innen områder hvor sektoren foreløpig har
kommet kortere, for eksempel elektronisk
samhandling i sosialtjenestene, og organi-
sasjonsutvikling knyttet til telemedisin, vil
pilotprosjekter være mer aktuelt.

Følgende virkemidler vil benyttes i
gjennomføring av planen, og omtales i
tiltaksbeskrivelsen:

� Krav og pålegg i lov- og forskriftsverk.

� Stimuleringsmidler/tilskudd til 
regionale samarbeids- og gjennom-
føringstiltak.

� Føringer i forbindelse med tildeling av
midler fra Utstyrsplanen samt innspill i
forbindelse med neste rullering av 
utstyrsplanen for 2001 og 2002

� Krav om samarbeid på innkjøpssiden, 
både av hensyn til standardisering og 
for å oppå betydelige rabatter

� Bruk av takster for å gi sektoren 
incitamenter for å ta i bruk ønskede 
metoder og arbeidsformer. 

� Departementet forutsetter at regionalt 
samarbeid om helsenett vies betydelig
oppmerksomhet i oppfølgingen og 
videreføringen av de regionale 
helseplanene.

� Informasjon og veiledning, f.eks. i form
av anbefalte løsningsmodeller, og kon-
takt og samarbeid med leverandører.

Gjennomføringen av tiltaksplanen "Si @!"
vil være avhengig av innsats på mange
nivåer og fra en rekke ulike aktører, både
statlige, kommunale og private. 

Sosial- og helsedepartementet skal
etablere og forvalte rammebetingelser
(lover, forskrifter, og økonomiske
rammer). I tillegg vil departementet og
underliggende virksomheter bidra direkte
i utviklingen av felles tjenester og infra-
struktur som kan understøtte utviklingen
regionalt og lokalt, samt bidra til sam-
ordning og standardisering. Som nevnt i
kapittel 2.2, vil en eventuell statlig over
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takelse av sykehusene gi nye rammebe-
tingelser for departementets arbeid med
elektronisk samhandling i helsesektoren i
løpet av planperioden. Staten vil gjennom
en eventuell eierrolle kunne stille større
krav til bruk av standarder, forhold
mellom teknologi og organisering, m.v.,
ved det enkelte sykehus.

Noen sentrale utviklingsoppgaver vil bli
organisert som nasjonale prosjekter som
gjennomføres i statlig regi og styres fra
departementet. Det gjelder f.eks. utvikling
av standarder, tilrettelegging og formid-
ling av statlig informasjon, samt utvikling
av nasjonale infrastrukturtjenester i helse-
sektoren. Det er viktig at arbeidet utføres
i samarbeid med aktørene i sektoren.

Sentrale kompetansemiljøer for IT i
sektoren vil være viktige aktører i arbei-
det. Det vil være viktig med aktiv kontakt
og samarbeid mellom disse kompetanse-
miljøene, og departementet vil tilrette-
legge for dette gjennom tildeling av
bevilgninger og oppdrag.

På en del områder vil gjennomføringen
av tiltak utføres i underliggende virk-
somheter. Rikstrygdeverket og Helse-
tilsynet vil være sentrale aktører i opp-
følgingen av tiltaksplanen. De fleste
aktørene i helsesektoren har omfattende
informasjonsutveksling med trygdeetaten,
og trygdeetaten vil derfor være en viktig
samarbeidspart for å legge til rette for
effektive og sikre løsninger for informa-
sjonsutveksling gjennom helsenett.

For øvrig finnes det andre virkemidler
som aktørene i sektoren oppfordres til å
orientere seg mot. Det gjelder f.eks. HØY-
KOM - tilskuddsordning for å fremme
utvikling av offentlige tjenester med bruk

av høyhastighetskommunikasjon, samt
programmet IT i medisin og helse under
Norges Forskningsråd.

Det vil også dukke opp kommersielle
tilbud og aktører i et voksende helse-
marked. Dette vil skape en ny konkurran-
sesituasjon, og påvirke IT-utviklingen
både i det offentlige og det private helse-
markedet. Vi ser allerede fremveksten av
nye aktører som tilbyr komplette pakker
med informasjonssystemer og utstyr for
drift av systemer i nettverk. Det er viktig
at det offentlige helsevesenet selv er
aktiv som premissgiver i denne utvikling-
en. 

"Si @!" har ambisiøse mål innen en for-
holdsvis kort tidsperiode. Disse målene vil
ikke nås hvis planen og tiltakene i den
ikke brukes aktivt av sektoren.
Departementet vil bidra til at dette skal
skje gjennom oppfølging av nasjonale
prosjekter, kompetansemiljøer og under-
liggende etater, i tillegg til å ta ansvar for
tiltak i egen regi, og benytte planen i
kontakt med andre aktører i sektoren.
Nye tiltak vil vurderes i løpet av planperi-
oden, ut fra eventuelle endringer i mål –
og statusvurderinger samt rammebeting-
elser. Oppdaterte versjoner av "Si @!" vil
lanseres under SHDs sider på ODIN ved
behov.

Denne handlingsplanen sier noe om hva
som skal gjøres i planperioden, og hvor-
for dette oppfattes som viktig, men min-
dre konkret om hvordan oppgavene skal
gjennomføres. Det er behov for en kon-
kretisering av blant annet prioriteringer
mellom de ulike mål og tiltak, planens
ressursgrunnlag, ulike aktørers roller i
gjennomføringen, og organisering av
nasjonale prosjekter og regional støtte. 

Et slikt gjennomføringsdokument vil 
legges frem i løpet av første kvartal 2001.

Det skader ikke med et lite tilbakeblikk. 
Si @" avløser , "Mer helse for hver bIT",
handlingsplan for IT i helsesektoren
(1997-2000). Planen hadde ambisiøse
målsettinger, og ble godt mottatt, men
målene i planen er ikke fullt ut realisert.
Eksempelvis hadde planen blant annet
følgende delmål:

� "Innen utgangen av 1999 ha realisert 
en felles IT-infrastruktur for helse-
sektoren – et nasjonalt helsenettverk –
som dekker sektorens behov for 
informasjonsutveksling, deling av 
informasjonsressurser og samhand-
ling…" (s. 16)

� "Innen utgangen av år 2000 skal 
elektronisk meldingsutveksling (EDI og
epost) være hovedregelen og papir-
basert overføring skal utgjøre unn-
takene…" (s.18)

Disse målene er ambisiøse utgaver av
sentrale mål som gjenfinnes i "Si @",
med realisering innen utløpet av 2003.
Hvorfor ble målene ikke nådd? Noe av
forklaringen ligger i svært ambisiøse mål,
noe i en begrenset finansiering i forhold
til planens intensjoner, noe i manglende
modenhet for denne type endring i sekto-
ren. Hva tilsier at vi lykkes bedre i kom-
mende planperiode? Noen stikkord er
følgende: Sektoren er mer moden for
elektronisk samhandling. Målene er mer
realistiske. Finansieringen er i utgangs-
punktet bedre. I tillegg vil et eventuelt
statlig eierskap av spesialisthelsetjenesten
gjøre det mulig å ta et sterkere statlig
grep om dette området.

En ting er 
å tenke det,
å si det, 

men å 
gjøre det… 
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