
Vedlegg 1: 
Definisjoner

Kommunehelsetjenesten omfatter fore-
byggende og helsefremmende arbeid,
diagnose og behandling av sykdom,
skade eller lyte, medisinsk habilitering og
rehabilitering samt pleie og omsorg. For å
løse disse oppgavene skal kommunen
sørge for følgende deltjenester: allmennle-
getjeneste - herunder også legevaktord-
ning, fysioterapitjeneste, sykepleie – her-
under helsesøstertjeneste og hjemmesyke-
pleie, jordmortjeneste, sykehjem eller
boform for heldøgns omsorg og pleie
samt medisinsk nødmeldetjeneste.
Kommunehelsetjenestens oppgave er å
sikre trygghet for at alle får nødvendig
helsehjelp. Befolkningen i kommunen skal
gis et dekkende, faglig forsvarlig og effek-
tivt tilbud med utgangspunkt i sine behov.

Sosialtjenesten skal fremme økonomisk
og sosial trygghet, forebygge sosiale pro-
blemer og bedre levekårene for vanskelig-
stilte, samt bidra til økt likeverd og like-
stilling og forebygge sosiale problemer.
Sosialtjenesten skal videre bidra til at den
enkelte får mulighet til å leve og bo selv-
stendig og til å ha en aktiv og meningsfylt
tilværelse i fellesskap med andre. I samar-
beid med andre instanser skal sosialtje-
nesten arbeide for at mennesker med
behov for hjelp blir i stand til å fungere
selvstendig i samfunns- og arbeidslivet.
Sosialtjenesten skal i tillegg sikre nødven-
dige tjenester til personer som har et sær-
lig hjelpebehov på grunn av sykdom,
funksjonshemming, alder eller av andre
årsaker, eller til familier som har et særlig
tyngende omsorgsarbeid. Det overordne-
de målet for rusmiddelpolitikken er å
begrense de samfunnsmessige og indivi-
duelle skadene som bruk og misbruk av
rusmidler kan føre med seg.

Spesialisthelsetjenesten omfatter bl.a.
sykehustjenester, herunder medisinske

laboratorietjenester og radiologiske
tjenester, rehabibilitering og akuttmedi-
sinsk beredskap. I dette ansvaret inngår å
sørge for et tilbud av medisinsk nødmel-
detjeneste og ambulansetjeneste med bil
og eventuelt med båt. Tjenestene kan ytes
av fylkeskommunen selv eller ved at fyl-
keskommunen inngår avtale med andre
tjenesteytere. Fylkeskommunene har også
ansvar for offentlig tannhelsetjeneste.
Fylkeskommunene har ansvar for å sørge
for at personer med fast bobel eller opp-
holdssted i fylket tilbys spesialisthelsetje-
neste i og utenfor institusjon.

Pleie- og omsorgstjenesten omfatter
både helsetjenester og sosiale tjenester til
pleie- og omsorgstrengende:

� helsetjenester: hjemmesykepleie og 
sykehjem/boform for heldøgns pleie og
omsorg

� sosiale tjenester: praktisk bistand og 
opplæring, brukerstyrt personlig 
assistanse, avlastningstiltak, støtte-
kontakt, plass i institusjon eller bolig 
med heldøgns omsorgstjenester, 
omsorgslønn
Foruten lovpålagte tjenester har svært 
mange kommuner etablert dagsenter 
for eldre og funksjonshemmede, eldre-
senter, frivillighetssentraler, vaktmester-
tjeneste osv.

Telemedisin kan defineres som "under-
søkelse, overvåking og administrasjon av
pasienter og opplæring av pasienter og
personal ved hjelp av systemer som gir til-
gang på ekspertise og pasientinformasjon,
uavhengig av hvor pasient og kompetanse
er geografisk lokalisert". I denne planen
brukes begrepet telemedisin i betydning-
en medisinsk diagnostikk og behandling
hvor digital informasjonsteknologi tas i
bruk for å overføre pasientinformasjon.
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Vedlegg 2: 
Sammenheng med andre IT-planer
innen helse- og sosialsektoren
Flere statlige virksomheter i sektoren har
egne handlingsplaner for IT-utvikling. I til-
legg finnes det planer som gjelder IT-sats-
ninger for kun deler av sektoren. Disse
planene er i liten grad fanget opp i denne
tiltaksplanen. Men planene berører hver-
andre på noen områder, og noen av sat-
singsområdene er felles. I det følgende
omtales to planer av relevans for satsing-
ene i denne tiltaksplanen.

Trygdeetatens IT-strategi-
plan (2001-2003)
Trygdeetaten er inne i en periode med
omfattende modernisering og endring av
sine IT-systemer. Dette er i seg selv en
utfordring, og flere av enkelttiltakene og
aktivitetene som skal gjennomføres har
berøringspunkter med denne tiltakspla-
nen. Rammene for det som skal gjennom-
føres går fram av etatens nye IT-strategi-
plan 2001-2003. Særlige utfordringer her,
som også har betydning for helsevesenet,
er elektronisk samhandling, arbeidet med
elektronisk signatur, og fastlegereformen.

Arbeidet med elektronisk samhandling vil
være et vesentlig bidrag i arbeidet med
forenkling av blanketter og innrapporte-
ring i helsevesenet. For øvrig vil hele 
trygdeetatens moderniseringsarbeid være
av betydning i forhold til understreking 
av brukerperspektivet og sikring av god 
kvalitet på tjenestene. 

IT Funk
Sosial- og helsedepartementet har i sam-
arbeid med Nærings- og handelsdeparte-
mentet etablert en egen satsing på IT for
funksjonshemmede (IT Funk) i regi av
Norges forskningsråd. Den fireårige sat-
singen skal medvirke til at ny teknologi
gjøres mer tilgjengelig for funksjonshem-
mede. Sentralt står universell utforming av
IT-produkter og teknologibaserte tjenester,

hjelpemidler som gir økt tilgjengelighet til
eksisterende IT-løsninger, språkteknologi
og integrasjon av funksjonshemmede i
arbeidslivet. Denne tiltaksplanen søker å
ivareta overordnede mål knyttet til til-
gjengelighet og deltakelse for funksjons-
hemmede, og fange opp behov for koor-
dinering med tiltak i IT-funk.



Vedlegg 3: 
Sentrale aktører på området

Sosial- og helsedepartementet vil
gjennom de tiltakene som er prioritert i
planen synliggjøre og konkretisere sin
rolle og oppgaver ift. IT-utviklingen i sek-
toren. Departementets rolle er å være
policy-utformer og tilrettelegger.
Departementet har et generelt ansvar for
å etablere og forvalte rammebetingelser
(lover, regler, standarder, generelle krav,
etc) og bidra til utbygging av en IT-infra-
struktur og felles tjenester som kan
understøtte utviklingen, omstillingen og
integreringen av sektorens virksomheter.

Det er viktig å videreføre arbeidet med
samordning mellom involverte statlige
aktører samt mot kommunesektoren. For
å kunne lykkes med gjennomføringen av
tiltaksplanen, er det avgjørende at depar-
tementet samarbeider tett med andre
sentrale aktører i sektoren og involverer
disse både i ledelsen og i gjennomføring-
en av tiltakene. I departementets sentrale
forvaltningsansvar ligger bl.a. å planleg-
ge, instruere og kontrollere underordnede
statlige forvaltningsorganers virksomhet.
På en del områder vil bruk av underlig-
gende virksomheter være virkemidler for
gjennomføring av IT-tiltaksplanen.

Rikstrygdeverket utveksler informasjon
med de aller fleste aktørene i helsesekto-
ren, i forbindelse med økonomisk opp-
gjør, innsending av sykmeldinger, attfø-
ring, fastlegenes mottak av pasientlister,
mm. Det vil ha stor betydning for både
for etaten selv og for den enkelte lege,
sykehus mm. at trygdeetaten tilretteleg-
ger løsninger for effektiv kommunikasjon
med helsevesenet. Rikstrygdeverket er
derfor en viktig aktør og samarbeidspart
for utviklingen av helsenett og elektronisk
samhandling i helsevesenet.

Statens helsetilsyn har det overordnete
tilsyn med all helsetjeneste i Norge.
Helsetilsynets oppgaver er prinsipielt uav-
hengig av hvilken teknologi som anven-
des i helsetjenesten. Helsetilsynet har en
sentral rolle å spille med hensyn til å for-
mulere sektorens faglige behov og funk-
sjonalitetskrav til IT-løsninger.

Departementet forventer at de regiona-
le helseutvalgene vier helsenettsamar-
beidet betydelig oppmerksomhet og tar
ansvar for å få organisert et forpliktende
regionalt driftssamarbeid om helsenett.

Regionsykehusene er viktige aktører i
utviklingen av de regionale helsenettene.
Det utgjør i mange henseende det logiske
navet, som nettet bør bygges rundt. De
er viktige tjenesteytere og de er sted som
både andre sykehus og andre helseinsti-
tusjoner kommuniserer med i stort
omfang.

Kompetansesenter for IT i helse-
vesenet A/S – KITH ivaretar viktige
oppgaver for departementet innenfor
arbeidet med standardisering, IT-sikker-
het, kodeverk og klassifikasjoner. KITH er
sekretariatet for Samarbeidsforum for
elektronisk samhandling i helsevesenet,
og har som et ledd i dette også utarbei-
det forprosjektrapporten om nasjonalt
helsenett. KITH vil være en viktig aktør
for oppfølgingen av en ny IT-tiltaksplan
for perioden 2001-2003, både som kom-
petanseorgan for departementet, og som
rådgiver og ressurs for aktørene i sekto-
ren.

Kompetansesenter for helsetjenes-
tens kommunikasjonsberedskap –
KoKom er et kompetansesenter for kom-
munikasjon i den akuttmedisinske kjede,
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og det påligger derfor senteret å binde
sammen relevante teknologiske fagmiljø-
er med helsefaglige og helseadministrative
miljøer. For akuttberedskapen i helsevese-
net er det viktig at bruk av radiosambandet
for medisinsk nødmeldetjeneste kan
kombineres med informasjonsutveksling
og tilgang til informasjon i helsenett. 
Det må bl.a. sikres muligheter for
kommunikasjon mellom nettene. KoKom
er derfor en viktig samarbeidspart i 
arbeidet med nasjonalt helsenett.

Nasjonalt senter for telemedisin skal
både ligge utviklingsmessig i front, og
ivareta et ansvar overfor helsesektoren i
landet for å spre informasjon om teleme-
disinske metoder, samtidig som senteret
skal gi råd til departementet. Viktige akti-
viteter er evaluering av effekter ved bruk
av telemedisinske metoder, analyser av
hvordan incitamenter fungerer og hva
som representerer barrierer, rådgivning
om hvordan dagens ordninger kan forbe-
dres, og rådgivning om hva som kan
tenkes å være morgendagens løsninger.
Disse oppgavene, og sammenhengen
mellom telemedisin og annen bruk av IT i
sektoren, gjør NST til en viktig aktør i
forhold til IT-tiltaksplanen. Etablering av
telemedisinske tjenester er avhengig av
et fungerende helsenett, og i helseregion
Nord har telemedisinsk utviklingsarbeid
vært drivkraften for etableringen av
Nordnorsk helsenett. 

SINTEF-Unimed vil være en sentral
aktør når det gjelder å tilrettelegge infor-
masjonstjenester i et helsenett. Det
arbeides også med å tilrettelegge for
elektronisk innrapportering til NPR (Norsk
pasientregister). 

Det vil være viktig med aktiv kontakt og
samarbeid mellom kompetansemiljøene i
KITH, Sintef Unimed, Nasjonalt senter for
telemedisin og Kompetansesenteret for
helsevesenets kommunikasjonsberedskap
(KoKom), slik at man utnytter den samle-
de kompetansen i sektoren best mulig.
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Vedlegg 4: 
Oversikt over relevante lenker

Statlig IT-politikk
� eNorge – http://www.dep.no/nhd/
� Fornyelsesprogrammet - http://www.dep.no/aad/ (se fornyelse av offentlig sektor)
� Forvaltningsnett - http://www.fns.dep.no/

Helse- og sosialsektoren – i hovedsak relatert til IT 
� Samarbeidsforum - http://www.kith.no/samarbeidsforum/ 

se også felles prosjektvev med Forum for ledelse i sykehus
� Forum for ledelse og organisasjonsutvikling i sykehus 

- IT og OU i helsevesenet (prosjektveven) - http://www.itouhelse.net/
� Kompetansesenter for IT i helsevesenet A/S (KITH) - http://www.kith.no/
� Midt-Norsk helsenett - http://www.mnhelse.net/
� Nord-Norsk helsenett - http://www.nhn.no/
� Kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KOKOM) - 

http://www.kokom.no/
� Nasjonalt Senter for Telemedisin (NST) - http://www.telemed.no/
� IT Funk – http://www.itfunk.org
� IKT i Medisin og Helse (forskningprogram under NFR) – 

http://program.forskningsradet.no/ikthelse
� Nettverk mellom forebyggingsmiljøer i Norge - http://www.forebygging.no
� DeltaNett - http://www.delta.oslo.no

Noen Internasjonale IT-lenker
� European Health Telematic Association - http://www.ehtel.org/
� European Health Telematics Observatory - http://www.ehto.org/
� European Committee for Standardization – Technical Committee for Health Informatics-

http://www.centc251.org/



Sosial- og helsedepartementet og underliggende etater 
� SHD på ODIN - http://www.odin.dep.no/shd/norsk/index-b-n-a.html

Statlige sykehus
� Rikshospitalet - http://www.rikshospitalet.no/
� Radiumhospitalet - http://www.dnr.no/

Helsefaglige etater
� Helsetilsynet - http://www.helsetilsynet.no Under Internett ressurser finnes mange lenker innen helsesektoren
� Folkehelsa - http://www.folkehelsa.no/
� Statens strålevern - http://www.nrpa.no/
� Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet - http://www.ser.no/serDB/DBkat
� Statens næringsmiddeltilsyn - http://www.snt.no/
� Statens tobakksskaderåd - http://www.tobakk.no
� Kreftregisteret - http://www.kreftreg.no/ 
� Statens helseundersøkelser - http://www.shus.no
� Statens legemiddelkontroll - http://www.slk.no/
� Bioteknologinemnda –http//:www.bion.no

Sosialfaglige etater
� Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) – http://www.sirus.no (Under etablering)
� Statens sentralteam for døvblinde - http://www.ks-skadalen.no/sentralenheten/
� FRISAM - frivillighetens samarbeidsorgan - http://www.frivillig.no/
� Statens råd for funksjonshemmede - http://www.srff.dep.no/
� Rusmiddeldirektoratet - http://www.rusdir.no

� Trygdeetaten – http://www.trygdeetaten.no
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