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Tjenesteforløp og samhandlingsbehov i DHO
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Behov for datadeling
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1. Som helsepersonell har jeg behov for tilgang til 
oppdatert informasjon som er nødvendig for å yte 
helsehjelp til pasient på en effektiv måte

2. Som helsepersonell har jeg behov for å slippe å 
registrere samme informasjon flere ganger i ulike 
system, for å spare tid og unngå feil ved duplisering av 
informasjon

3. Som helsepersonell har jeg behov for å samarbeid 
med pasient og annet helsepersonell om utarbeidelse 
og oppfølging av behandlings- og 
egenbehandlingsplaner, slik at oppdaterte planer er 
tilgjengelig for alle aktører og for å unngå forsinkelser i 
oppfølging av pasient

4. Som pasient har jeg behov for tilgang til oppdatert og 
relevant informasjon for å mestre og ivareta egen 
helse

5. Som pasient har jeg behov for at helsepersonell med 
tjenstlig behov har tilgang til relevant informasjon 
uavhengig av hvem som har registrert informasjonen, 
slik at jeg slipper å gjenfortelle historien min



Konsepter – datadeling DHO
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Nasjonal infrastruktur for 

digital samhandling

VFT/MU/DHO
Plattformer/fagsystem 

Kommune

Registre

Applikasjoner

Spesifikasjon for 

tilkobling -

Sikkerhet og 

grensesnitt (teknisk og 

semantisk)

Plattformer/fagsystem HF

Plattformer/fagsystem 

Fastlege

MU/DHO

MU/DHO

MU/DHO
Helsenettet

Samhandlingsplattform

Nasjonale løsninger

K FL HF

K

HF

FL



Nasjonal normering
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 Arkitektur

 Juridiske rammer knyttet til
informasjonsforvaltning

 Standardisering

 Prinsipper



Normerende produkter – noen eksempler
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 Alle normerende produkter fra Direktoratet for e-helse publiseres på en egen søkeside. 

 I tillegg finnes det en oversikt der de anbefalte og obligatoriske standardene er listet 
opp. Denne kalles Referansekatalogen for e-helse.

 Referansekatalogen er hjemlet i Forskrift om standarder og nasjonale e-
helseløsninger og gjelder alle virksomheter i helse- og omsorgstjenesten og deres 
leverandører.

 Direktoratet for e-helse har utarbeidet en Samarbeidsmodell for internasjonale 
standarder. 

 Direktoratet for e-helse har utarbeidet Prinsipper for samordning av nasjonale 
innbyggertjenester

https://www.ehelse.no/standardisering/standarder
https://www.ehelse.no/standardisering/om-standardisering/referansekatalogen-for-e-helse
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-07-01-853
https://www.ehelse.no/publikasjoner/samarbeidsmodell-for-internasjonale-standarder
https://www.ehelse.no/strategi/prinsipper-for-innbyggertjenester-kobling-mellom-helsenorge-og-andre-tjenester-i-markedet/prinsipper-for-samordning-av-nasjonale-innbyggertjenester


Samarbeidsmodell for standardisering 
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Takk for meg

Side 8

Thor.steffensen@ehelse.no
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