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OFFENTLIG SEKTOR
UTGAVE 2 MARS 2006

Blir eNorge innelåst?

Nå blir det alvor av ehandel i offentlig sektor. eNorge 2009 
– Det digitale Spranget og eKommune 2009 er de strategiske 
drivkreftene bak vårslippet.

Med autensitering og sikkerhetsløsninger i Sikkerhets-
portalen på plass – et offentlig-privat-samarbeid (OPS) mel-
lom Brønnøysundregistrene og Bankenes betalingssentral 
– er det få hindringer for effektivisering og modernisering av 
offentlig sektor.

   

NAKKETAK PÅ TIDS-
KLEMMA

På sykehus? Krymp ventetida 
et år med sykehusvalg.no. 
Helse-Norge er bedre på 
ekstern enn intern 
nettkommunikasjon. 

Norges tredje mobilnett kommer. Det 
nye Nødnettet taes i bruk i urbane 
strøk først, og skal opp til eksamen 
i Stortinget etter ett år. Prosjektleder 
Tor Helge Lyngstøl forteller mer.

VIDSYN FOR ODIN
Statens forvaltningstjeneste er modernisert, og heter nå De-
partementenes Servicesentral, forkortet DSS. Etterfølgeren 
etter FT, det litt sidrompa Statens forvaltningstjeneste, skal 
i samarbeid med næringslivet gjøre kommunikasjonspro-
duktene fra regjeringskvartalet mer moderne. Først kommer 
ODIN, grand old man i statlig web.

Tautrekkingen om åpne standarder og 
åpen kildekode skyter fart, i Norge som 
i resten av Europa. 

Internasjonalt har bla. HP, Dell og 
IBM alliert seg om åpne standarder og 
åpen kildekode, for å utfordre Micro-
softs markedsmakt. 

I norsk forvaltning vil brukerne ha 
friere hender og friere marked. Staten 
og kommunenes planer for eGovern-

SKJEMATISK SLOMS

Hvor gjemmer du alle brukernavn og passord? Hadde det 
ikke vært kjekt med ett sted og én 
pin-maskin som sikret deg trygge 
tjenester og kjøp på web? Stat og 
kommune, i samarbeide med 40 prø-
vekommuner, ligger i startgropa for å 
tilby både privatpersoner og bedrifter 
lik trygghet.
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Modernisering av

ment krever åpne standarder og økt 
bruk av åpen kildekode. Et nasjonalt 
senter for kompetanseutvikling blir 
foreslått. Skal stat- og kommunekun-
der låses inn i godseid teknologi og 
bestemte leverandører? 

Kommune og stat svarer «Nei!», 
men ikke uten unntak.

Dårlige spørsmål er dyr moro. Offentlig sektor kom-
mer ikke utenom skjematisering på web. Da må det 
spørres målrettet, 
eller en gang til. 

MOBILNETT 3 I NØDENS STUND

TRYGG PÅ WEB 

Kompetansesenteret i Drammen. Foto: LPO arkitektur & design as.

Les mer side 8 og 12



HELE DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA IKT-NORGE OG  MEDIAPLANET2

Modernisering av offentlig sektor, utgave 2- en tittel fra MediaPlanet.

Prosjektleder: Sigurd Gran , 22 54 23 05, sigurd.gran@mediaplanet.no Produksjonsleder: Ingunn Husabø, 22 54 23 04, ingunn.husabo@mediaplanet.no

Tekst: Øystein Hagen. Grafi sk form: Anette Lillestrand, Pion.  Repro: Naper  Trykk: DagbladTrykk, Forsidefoto: LPO arkitektur & design as

MediaPlanet er verdensledende innen temaaviser i dags- og kveldspresse. For informasjon, kontakt:  MediaPlanet: 22 54 23 00

Distribueres med Dagens Næringsliv mars 2006. Synspunkter på MediaPlanets temaaviser: synspunkter@mediaplanet.no

MED DAGSAVISENS REKKEVIDDE OG 
FAGBLADETS FOKUS
www.mediaplanet.no

1HELE DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA IKT-NORGE OG MEDIAPLANET

- vi tilbyr produkter og tjenester tilpasset offentlig virksomhet

Tlf.  22 45 10 00 / www.statskonsult.no

ANNONSEANNONSE

OFFENTLIG SEKTOR
UTGAVE 2 MARS 2006

Blir eNorge innelåst?

Nå blir det alvor av ehandel i offentlig sektor. eNorge 2009 
– Det digitale Spranget og eKommune 2009 er de strategiske 
drivkreftene bak vårslippet.

Med autensitering og sikkerhetsløsninger i Sikkerhetspor-
talen på plass – et offentlig-privat-samarbeid (OPS) mellom 
Brønnøysundregistrene og Bankenes betalingssentral – er 
det få hindringer for effektivisering og modernisering av of-
fentlig sektor.

NAKKETAK PÅ 
TIDSKLEMMA

På sykehus? Krymp vente-
tida et år med sykehusvalg.
no. Helse-Norge er bedre 
på ekstern enn intern 
nettkommunikasjon. 

Norges tredje mobilnett kommer. Det 
nye Nødnettet taes i bruk i urbane 
strøk først, og skal opp til eksamen 
i Stortinget etter ett år. Prosjektleder 
Tor Helge Lyngstøl forteller mer.

VIDSYN FOR ODIN
Statens forvaltningstjeneste er modernisert, og heter nå De-
partementenes Servicesentral, forkortet DSS. Etterfølgeren 
etter FT, det litt sidrompa Statens forvaltningstjeneste, skal 
i samarbeid med næringslivet gjøre kommunikasjonspro-
duktene fra regjeringskvartalet mer moderne. Først kommer 
ODIN, grand old man i statlig web.

Tautrekkingen om åpne standarder og 
åpen kildekode skyter fart, i Norge som 
i resten av Europa. 

Internasjonalt har bla. HP, Dell og 
IBM alliert seg om åpne standarder og 
åpen kildekode, for å utfordre Micro-
softs markedsmakt. 

I norsk forvaltning vil brukerne ha 
friere hender og friere marked. Staten 
og kommunenes planer for eGovern-

SKJEMATISK SLOMS

Hvor gjemmer du alle brukernavn og passord? Hadde det 
ikke vært kjekt med ett sted og én 
pin-maskin som sikret deg trygge 
tjenester og kjøp på web? Stat og 
kommune, i samarbeide med 40 prø-
vekommuner, ligger i startgropa for å 
tilby både privatpersoner og bedrifter 
lik trygghet.

Les mer side 4

GRATIS OPPSLAGSVERK FOR OFFENTLIG ANSATTE                                                          LES MER SIDE  6

Les mer side 4

Les mer side 18

Les mer side 6

Les mer side 11

VÅRSLIPP I OFFENTLIG 
EHANDEL

Les mer side 17

Modernisering av

ment krever åpne standarder og økt 
bruk av åpen kildekode. Et nasjonalt 
senter for kompetanseutvikling blir 
foreslått. Skal stat- og kommunekun-
der låses inn i godseid teknologi og 
bestemte leverandører? 

Kommune og stat svarer «Nei!», 
men ikke uten unntak.

Dårlige spørsmål er dyr moro. Offentlig sektor kom-
mer ikke utenom skjematisering på web. Da må det 
spørres målrettet, 
eller en gang til. 

MOBILNETT 3 I NØDENS STUND

TRYGG PÅ WEB 

Kompetansesenteret i Drammen. Foto: LPO arkitektur & design as.

Les mer side 8 og 12

Side 4

Side 4

Side 5

Side 6

Side 8

Side 10

Side 11

Side 12

Side 14

Side 16

Side 16

Side 17

Side 18

INFO:

Inntil for få år siden har IKT vært et sup-
plement til mer tradisjonelle konkurran-
semidler. I 2006 er dette kanskje det vik-
tigste. Effektivitet er en forutsetning, og 
brukertilpassete løsninger en selvfølge 
i dagens postindustrielle samfunn. For 
å opprettholde sin viktige rolle som en 
ansvarlig tilrettelegger for det norske 
samfunnet er det derfor avgjørende 
for offentlig sektor å henge med på det 
teknologiske kappløpet. Dette er andre 
utgave i serien fra MediaPlanet som 
bidrar med informasjon og inspirasjon 
til ytterligere velferdsfremmende tiltak i 
offentlig regi.

INNHOLD

•  Servicetorg for hele Norge  

• Odin.dep.no fornyes  

• Modernisering av helsesektoren   

• Netthandel: Brikkene faller på plass

• Åpne standarder 

• Sikre transaksjoner på offentlige tjenesteportaler

• Web korter ventetiden 

•  Ekspertpanel  

• Tid for Tux    

• Kan kompetanse automatiseres?

• KS søker forsøkskaniner    

• Gode data kommer ikke med storken  

• Landsdekkende digitalt nødnett 

Målet for Regjeringas fornyingsar-
beid er å styrkje, fornye og utvikle 
velferdssamfunnet vidare innanfor 
forsvarlege økonomiske og miljø-
messige rammer. IT er kanskje det 
mest sentrale verktøyet i dette ar-
beidet. IT gjer det mogleg å løyse 
fellesskapsoppgåvene på ein langt 
meir effektiv måte. Vidare gjer 
IT det mogleg å legge til rette for 
utvikling av nye og gode elektro-
niske tenester mot husstandar og 
næringsliv. I regjeringserklæringa 
frå Soria Moria er det satt mål om 
at desse tenestene blir tilgjengelege 
for fl est mogleg, uavhengig av bu-
stad. 

Brukaren skal være i sentrum for 
fornyingsarbeidet
Eg meiner det er eit stort ureali-
sert potensial knytt til korleis det 
offentlege løyser sine oppgåver. 
Med IT som verkemiddel ynskjer 
Regjeringa å sette brukarane meir 
i sentrum – enten brukaren er ein 
offentleg tilsett eller ein som har 
kontakt med det offentlege. Sen-
tralt i mitt arbeid som fornyings-
minister vil være å syte for at det 
blir utvikla elektroniske tenester 
av høg kvalitet som forenklar sam-
handling mellom innbyggjarane 
og forvaltninga. Regjeringserklæ-
ringa framhevar at Regjeringa vil 
”vidareføre arbeidet med døgnopen 
forvaltning med tilgang til elektro-
nisk informasjon og tenester frå 
det offentlege basert på brukarane 
sine premissar”. Samstundes må det 
offentlege bli meir tilgjengeleg på 
fl eire vis enn over Internett. Eg vil 
difor arbeide vidare med å tilpasse 
opningstidene i offentlege kontor 
for å gjere kvardagen til folk en-
klare.

Det er naudsynt å sikre allemanns-
retten
Regjeringserklæringa inneheld 
målsettingar knytt til digital al-
lemannsrett. Regjeringa si målset-
ting er at alle husstandar, private 
og offentlege verksemder i heile 
landet skal ha tilgang til eit fram-
tidsretta breibandsnett til tilnærma 
lik pris innan 2007. Dette er viktig 

både for å sikre at alle innbyggjarar har ein moglegheit til å få god tilgang 
til Internett, og for å sikre eit størst mogleg opptak og bruk av offentlege 
elektroniske tenester. 

Digital deltaking for alle er viktig då det elles er ei fare for at, tilgangen til 
informasjon blir dårlegare for dei som ikkje er ”på nett” og at oppgåvetil-
fanget på arbeidsplassen vert innsnevra for dei som ikkje meistrar IT. Eg 
er difor oppteken av at fl est mogleg får kompetanse på bruk av Internett. 
Om få år er denne kompetansen like viktig som til dømes skrive- og rekne-
dugleikar.

Fornyings- og administrasjonsminister 
Heidi Grande Røys

IT i fornyingsarbeidet                                     
LEDER

Heidi Grande Røys, Fornyings- og administrasjonsminister 

” Eg meiner det er eit stort urealisert potensial 
 knytt til korleis det o! entlege løyser sine 

 oppgåver. Med IT som verkemiddel ynskjer 
 Regjeringa å sette brukarane meir i sentrum...

Øystein Hagen
Highlight

http://www.nob.no/pages/oss.html
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Samspill
Modernisering av offentlig sektor krever effektivt samspill.

Åpen programvare utvikles gjennom samspill. Samspill mellom utviklere 
og mellom leverandør og kunde. Samspill mellom ulike løsninger. 
Optimale løsninger som sikrer fleksibilitet, sikkerhet og gjenbruk.

Linpro er Norges ledende kompetansesenter innen Linux og åpen 
programvare, og vår hovedfokus er på leveranser av produkter og tjenester
knyttet til dette. Våre ansatte er blant markedets fremste eksperter på 
sine fagområder. 

Ønsker du å vite mer om Linux og åpen kildekode? 
Eller lurer du på hvordan åpen programvare kan samspille
med dine eksisterende løsninger?

Kontakt oss på 21 54 41 40 eller gå inn på www.linpro.no

BILDET ER HENTET FRA FILMEN ”PINGVINENES MARSJ” SOM NÅ GÅR PÅ NORSKE KINOER.

R Å D G I V N I N G  •  U T V I K L I N G  •  O P P L Æ R I N G  •  D R I F T  •  S U P P O R T  •  P R O D U K T E R

KUNSTEN ER Å SE HELE BILDET
To av tre kommuner i Norge er kunde hos ErgoGroup.  Det samme er mer enn 
100 statlig foretak og 4 av 5 helseregioner.  Nå skal offentlige virksomheter 
også handle tjenesteportalene sine der, hvis det går som Håvard vil.

Håvard Larsen er direktør med ansvar for offentlig 
sektor i ErgoGroup. Det er i første rekke tre områder 
han synes er svært spennende:

Portaler med innholdstjenester som gir tilgang til        
nyttig informasjon for innbyggere og næringsliv
Integrerte løsninger som bidrar til effektivisering 
av kundenes forretningsprosesser
Stabile og sikre driftstjenester som gir reduserte og 
forutsigbare kostnader for kundene

- Slik jeg ser det er ErgoGroup offentlig sektors 
viktigste dataleverandør. Dette kan underbygges 
ved at vi gjennom en årrekke har levert velprøvde 
standardløsninger med tillegg av spesielt kommune-
spesifi kke moduler. Vi leverer løsninger som under-
støtter og effektiviserer de viktigste prosessene i 
offentlig sektor, slik som saksbehandlerprosessen, 
innkjøps- og fakturaprosessen og lønns- og 
personalprosessen.

Forenkle
– Nå ønsker vi å få med oss kundene på å se hele 

bildet. Vi ønsker å bidra til fornying og effektivisering 
av offentlig sektor ved å digitalisere en rekke offentlige 
tjenester. Vi ønsker å være en viktig bidragsyter til å 
realisere viktige elementer til eKommune 2009 og 
eNorge 2009 planene.

– Det digitale spranget kan bli en realitet. Da må 
vi forenkle og integrere, med de verktøyene vi har 
til rådighet. Først når vi ser hvor effektivt blant 
annet ansettelser kan gjøres ved bruk av elektronisk 
saksbehandlerverktøy integrert med standard personal-
system, forstår vi hvor stort potensialet er i mange 
organisasjoner i dag, sier han.

Håvard reserverer seg en smule til de mest overdrevne 
forventninger om hvor enkelt moderniseringen 
kan gjøres. Det velkjente TTT - ting tar tid - kan ikke 
ignoreres så lenge mennesker er involvert i disse 
prosessene.

Endringsvilje
– Det er mye som har endret seg de siste årene. Vi ser 

at også fagforeninger nå tar initiativ til å forenkle og 
effektivisere tjenester.
– Det er en forsterket vilje i offentlig sektor til å 

gjøre noe med det, noe som gir god grobunn for 
moderniseringsarbeidet. Er det noen som spesielt skal 
berømmes, så må det være kommune-sektoren og KS, 
som virkelig viser samfunnsansvar og vilje til endring. 
Derfor er det spennende å kunne se hele bildet, se 
hvilke muligheter for å utvikle offentlig sektor som nå 
har kommet til syne.

– Kunsten er å se hele bildet! sier Larsen igjen, og 
strekker fram neven til et håndfast farvel.
Han gleder seg til å komme videre. Direktør med ansvar for offentlig sektor i ErgoGroup, Håvard Larsen 

Nydalsvn. 28/ Postboks 4364 Nydalen, 0402 Oslo   tlf. 23 14 50 00   www.ergogroup.no   info@ergo.no

•

•

•
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De fi re tjenestene kan også dukke 
opp på kommunale portaler i hjem-
kommunen din, som følge av øken-
de intensitet i samarbeidet mellom 
stat og kommunesektor for å digi-
talisere og effektivisere tjenester til 
innbyggerne. 

Framskrittet fortsetter Under 
eSam-konferansen i Oslo i februar 
understreket Tor Alvik fra Norge.
no at enkelhet er et ambisiøst mål: 

– MinSide skal være enkel å 
bruke. Min hemmelige drøm er at 
datapressen, når de ser den ferdige 
versjonen av MinSide, klager over 
at det er for enkelt. Da har vi klart 
å skjule de kompliserte funksjo-
nene for registrering, transaksjon 
og logistikk som ligger bak de fi re 
hovedtjenestene.

Bjarne Neerland har ansvaret 
for kommunesektoren i Software 
Innovation. Han arbeider med å 
implementere modulbaserte IKT-
verktøyer for saksbehandling, søk-
nadshåndtering, selvbetjenings-
løsninger og avansert CRM for 
offentlige kunder i Norge, Sverige 
og Danmark:

– Kravene til effektivisering av 
offentlig sektor er internasjonale, og blir i liten grad påvirket av hvem 
som sitter i regjeringen og hva politikerne sier, understreker Bjarne Neer-
land i Software Innovation. – Heldivis stopper ikke alt opp med et regje-
ringsskifte, selv om det på overfl aten og i ordbruk kan virke som om det er 
stor uenighet. Moderniseringen av offentlig sektor beveger seg i tråd med 
internasjonale trender.  

Målstyrt og segmentert – Vi synes nok at det av og til går litt tregt, at 
offentlig sektor ikke alltid forstår rollen den har som tilrettelegger for in-
frastruktur og standarder. Uten sentrale initiativ på tvers av offentlig og 
privat sektor, og grensene mellom stat og kommune, vil samfunnet ikke 
oppnå  effektiviseringsgevinsten som kan hentes ut ved bruk av IKT. Neer-
land understreker at det har skjedd en betydelig bedring de seneste årene.

– Det er ulik ordbruk i offentlig og privat sektor, men ofte fi nner vi 
de samme løsningene. Å bistå med å bygge opp en kommunes offentlige 
servicetorg på nett forutsetter at vi tar i bruk avanserte CRM-funksjoner. 
Vi står for en modulbasert struktur og bidrar til å segmentere målgrupper 
og bygge opp brede selvbetjeningssystemer. Feks. å søke barnehageplass, 
eller smalere tilbud som å tilrettelegge ulike tjenester som bare hytteeierne 
i kommunen trenger tilgang til, eksemplifi serer Neerland.

Revolusjon Modulstrategien ligger til grunn når staten og Norge.no snart 
tilbyr MinSide.no. Via Sikkerhetsportalen tilbys  eID (autentifi sering) og 
etterhvert eSign (elektronisk signatur). Strukturen i de offentlige nett tje-
nestene blir klarere. AltInn for virksomheter og MinSide for privatperso-
ner blir arenaer for dialog med myndighetene, datasikret via Sikkerhets-
portalen med eID og eSign. 
– Det skjer en revolusjon i offentlig forvaltning når et så unikt CRM-initi-
ativ som MinSide.no blir brukerrettet. MinSide forenkler dialogen mellom 
brukere og tilbydere i offentlig sektor, og virker demokratiserende, sier 
Eirik Sørensen, som har ansvaret for MinSide i Software Innovation.       !

Statens forvaltningstjeneste - FT 
- har hatt et litt sidrumpet image 
tidligere. Plenumsalen i R4, regje-
ringskvartalet, var fylt opp av  140 
representanter for næringslivet da 
planene for det nyrestaurerte  De-
partementenes servicesenter (DSS) 
ble presentert i januar. Det nye ser-
viceorganet setter brukertilfreds-
het, kvalitet i leveransene, depar-
temental forankring, medarbeider 
deltakelse og balansert styring 
som sine høyeste mål. Det betyr at 
de forventer å bli stilt overfor slike 
målestokker fra kundene - departe-

mentene og statsministerens kon-
tor internt,  enkelte helt sentrale, 
eksterne publikumstjenester i til-
legg. DSS krever det samme av sine 
leverandører, som i denne sam-
menheng var representanter fra 
61 prekvalifi serte og oppdragskåte 
bedrifter.

Odin oppgraderes Den mest kjente 
av DSS eksterne publikumstjenes-
ter er alle statlige webtjenesters 
«mor», forvaltningsportalen Odin. 
(www.odin.dep.no). Odin skal også 
gjøres om. EPIserver, basert på 
.Net-teknologi, er valgt som pu-

bliseringsverktøy. En løsning som 
skal gi enkle innleggings- og pu-
bliseringsrutiner for innhold, og 
samtidig er kraftig og komplekst 
nok til å takle store innholdsmeng-
der på tvers av departementene og 
deres fagområder. Den nye Odin 
skal tilby nyttige funksjoner som 
syntetisk tale, mulighet til å abon-
nere på nyheter og bestille publika-
sjoner. Den tekniske løsningen skal 
også tilfredsstille krav til oppetid 
og stabilitet som det er rimelig å 
kreve av regjeringens viktigste 
kommunikasjons verktøy.

Mange tjenester i Regjerings-
kvartalet har valgt EPIserver, med 
Microsofts .Net-teknologi som ba-
sis.

IKT-dep Virksomhetene i regje-
ringskvartalet er sannsynligvis 
noen av de aller mest krevende 
IKT-brukerne i Norge. DSS har fått 
ansvaret for brukerstøtte, problem-
løsning, og håndteringer av end-
ring og utvikling av 13 departe-
menters IKT-løsninger. Det er lagt 
en strategi for 2006 til 2008 som 
omfatter:

Servicetorg 
for hele Norge
Når MinSide blir din, får du en egen ha-
geport inn til de sentrale tjenestene du 
trenger på nettet. Sikker autorisasjon, et 
sted for alle transaksjoner, en interaktiv 
meldingsboks og en kalendertjeneste 
som minner om viktige merkedager, er 
sentrale tilbud i tjenesten.

Odin.dep.no fornyes
Det skal svinge, det blir rock’n roll.
Det nye serviceorganet for departementene - DSS samlet full 
sal da de informerte potensielle leverandører om planer for 
IKT-program og innkjøp i regjeringskvartalet på nyåret.

ØYSTEIN HAGEN

DSS skal være et kompetent og effektivt administrativt verktøy for regjeringen. 

- Kravene til effektivisering av offentlig 
sektor er internasjonale, sier Bjarne Neerland 
hos Software Innovation.

• Sentrale nett-tjenester og felles  
 Internet aksess
• Lokale IKT-løsninger i 13 
 departementer
•  Telefon- og teletjenester 
•  Drift av tjenermaskiner og 
 databaser
• E-post og gruppevare
•  Fjernaksess 
•  Kabel-TV
•  Katalogtjenester
•  Videokonferanser og audiovi-
 suelle tjenester

DSS skal være et kompetent og ef-
fektivt administrativt verktøy for 
regjeringen. Tjenestene skal være 
konkurransedyktige i pris og kva-
litet, og tilpasset departementsfel-
lesskapets behov. De skal hentes 
inn fra private leverandører til en 
konkurransedyktig pris.

– Fordi våre kunder og brukere 
er landets regjering og departe-
mentene, stilles det særlige krav til 
både faglig og menneskelig kom-
petanse. Vi har en prosessorientert 
organisasjon og legger stor vekt på 
organisasjonsutvikling, god kom-
munikasjon og kompetanseutvik-
ling, skriver den nye forvaltnings-
tjenesten selv på Odin. Den store 
utfordringen, som de sikkert allere-
de har sett, er at DSS blir den første, 
praktiske prøven på om Fornyings- 
og administrasjonsdepretementet  
klarer å fornye både staten og det 
norske samfunnet. Det vil være der 
det synes først.                                    !

”   Tjenester skal være konkurransedyktige 

 i pris og kvalitet, og tilpasset 
departementsfellesskapets behov. 

http://www.nob.no/pages/oss.html
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Den store på-tvers-utfordringen er 
å knytte sammen primærhelsetje-
nesten med sykehusene og de sen-
trale helse administrasjonene. Det 
nye Rikshospitalet er i drift. Det nye 
universitets- og sentralsykehuset i 

Trondheim, St.Olavs hospital, lig-
ger i vannskorpa. I 2008 settes nye 
Ahus, som skal erstatte sentral- og 
univeritetsykehuset i Akershus, i 
pilotdrift. Nylig stoppet operasjo-
nene på det gamle sentralsykehuset 
opp fordi dataserveren gikk ned 
– noe som viser hvor sentral del av 
sykehusdriften IKT allerede er. 

De fem helseregionene satser 
offensivt på digital forvaltning og 
effektivisering av helsetjenestene. 
Blant oppgavene i helsemyndighe-
tenes S@mspill 2007 - som er for-
ankret i regjeringens eNorge 2009-
plan - er oppgaven med å bygge ut 

det nye Helse- og enhetsregisteret 
(HER) som blir en ny og stor stats-
etat.

Nye kokker «The machine that 
says PING» er en klassisk Monty 

Python-sketsj som satirisk setter 
fi ngeren på jåleri rundt avansert 
elektronisk teknologi. Overskriften 
er ikke helt dekkende. I helsesekto-
ren vet de selvsagt at avansert digi-
tal teknologi er mer enn statussym-
boler. Kanskje har de ikke i like stor 
grad tatt inn over seg med hvilken 
bredde IKT kan modernisere sekto-
ren. Tieto Enator og Siemens er de 
«gamle» storhetene i administrativ 
databehandling ved sykehusene, 
og har de seneste årene blitt utfor-
dret av Bodø-bedriften DIPS.  Nå 
satser helseregioner og store syke-
hus mer på effektivisering av inn-

kjøp og ehandel. Autensitering og 
sikkerhetsproblematikk er viktig 
for kommunale tjenesteleveranser 
via Internett, for MinSide og Sik-
kerhetsportalen. Hensynet til syke-
huspasientenes personvern og sik-
kerhetsproblematikken knyttet til 
hvem som skal ha hvilke fullmakter 
på et sykehus er ikke mindre viktig. 
Telenor, HP, Abeo og Cardiac kon-
kurrerte om sikkerhetsystemet ved 
St.Olav. Abeo sikret seg kontrak-
ten.

Web mer effektivt Kommunikasjon 
er en utfordring. Spesielt mellom 
pasienter som står i kø for sykehus-
behandling og pårørende, brukere 
og personell i folkehelsetjenesten, 
og ledelse og ekspertise på syke-
husene. Sosiale tjenester i kom-
mune og stat kommer til å møte 
slike utfordringer gjennom NAV-
reformen. Aetat, trygdekontor og 
sosialkontor slåes sammen, og 
kommunikasjonen med brukerne 
legges i større grad over til web-
teknologi. En vesentlig grunn til at 
mange operasjoner blir avlyst, er at 

Sykehussektoren 
går «ping»
Fordi det bygges nye kjempesykehus og nye, sentrale helse-
institusjoner blir det mer trykk i moderniseringen av helse-
sektoren enn i de fl este andre offentlige sektorer.

ØYSTEIN HAGEN

UTFORDRINGER I OFFENTLIG SEKTOR

«Utfordringene har kanskje ligget mer på å få til organisasjonsendringer og holdningsendringer enn på å 
utvikle nye teknologiske løsninger» skriver Torgeir Jonvik og Inger Elisabeth Kvaase, før de formulerer de 
tre viktigste oppgavene offentlig sektor står overfor:
•  Standardisering
•  Elektronisk datautveksling på tvers av etatsgrenser, og mellom offentlig sektor og næringslivet.
•  Bruke informasjonsressursene felles.
Ikke bare høyst aktuelt, men også forutseende, siden beskrivelsen er hentet fra «IT neste TI», utgitt av DND 
i 1993. Hensynet til sykehuspasientenes personvern og sikkerhetsproblematikken knyttet til hvem som 

skal ha hvilke fullmakter på et sykehus er veldig viktig. Dette krever avansert teknologi.

” I helsemyndighetenes S@mspill 2007 er 
 oppgaven bla. å bygge ut det nye Helse- og 

 enhetsregisteret (HER)... 

pasienten som skal opereres ikke har fått klar beskjed. Det er et av mange 
eksempler på at det ikke er medisinsk kompetanse, men manglene organi-
sering og kommunikasjon med brukerne som svikter når helsetjenestene 
ikke fungerer  moderne og effektivt. I så fall ligger løsningen på problemet 
kanskje ikke innefor de IKT-miljøene som  tradisjonelt har forsynt syke-
husene med «data», men hos IKT-leverandører og i offentlig forvaltning 
som tidligere har hatt lite med helsesektoren å gjøre.

Å åpne opp for at det er slik det er, vil si å åpne opp for en mer omfat-
tende integrering. Den går ikke bare vertikalt i helsesektoren, men også 
horisontalt – på tvers - i forhold til andre sektorer og bransjer som kan ha 
noe å by på.                                             !

Foto: Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF.

Øystein Hagen
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www.statsnokkelen.no er et opp-
slagsverk som har samlet offent-
lige virksomheter som kommune, 
fylkeskommune, departementer, di-
rektorater, etater og sykehus – til og 
med oversikt over alle videregåen-
de skoler i Norge – i en URL. Hver-
dagen blir enklere for offentlige 
ansatte som trenger tilgang til stil-
lingstittel, ansvarsområde, og kon-
taktinfo til andre offentlig ansatte, 
uten å bla og bla i papirkataloger. 
Offentlig ansatte kan sikre seg fri 

Transaksjoner knyttet til arbeids-
markedet, bank, barnehageplass og 
selvangivelse, og mellom virksom-
heter og privatpersoner, skyter fart. 
Når enveis tjenester blir interaktive 
tjenester, vokser markedet raskt. 
Dette er ehandel, selv om vi ikke 
tenker slik på det til hverdags.

Offentlig struktur
Da Jeff Bezos utviklet ehandel-por-
talen Amazon, satset han på bøker 
først. Ikke fordi han var særlig kul-
turell av seg, men fordi det offent-
lige biblioteksystemet hadde sikret 
at det fantes en systematisk katalo-
gisering av bøker. Dataarkivet var 
gull verdt for den som ville satse på 
avansert ehandel.

Norge har hatt IKT-politikk i et 
kvart århundre, minst. Ehandel-
tjenestene nordmenn først tar til 
seg, som gjør dagliglivet mer be-
kvemt og øker valgmulighetene for 
folk fl est, er et resultat av at offent-
lig og privat sektor har samarbeidet 
så lenge om utviklingen. Tida er 
moden, grunnstrukturen fi nnes, og 
ehandel øker raskt.

Ser vi oss om, ser vi at det er på 
følgende felt markedsutvikling har 
kommet lengst. 

Jobb, penger, hjem og helse
• Aetat og jobbsøk.  Arbeidslinja 
står tradisjonelt sterkt i Norge. 
Nordmenn som opplever å stå uten 
jobb får det travelt med å fi nne en 
ny. Mange næringslivs-initiativer 
til tross, er Aetat fortsatt domine-
rende aktør på stillingsannonser 
og jobbsøk. Nye virksomheter og 
bedrifter er etablert, og bransjen 
vokser raskt.

• Internettbank, med BBS og 
Skandiabanken som dominerende. 
Bankenes Betalingssentral (BBS) er 

en av de store og tunge lukket-nett-
tjenestene fra 1980-tallet av. Nå er 
BBS Tech en av samarbeidspart-
nerne på den nye Sikkerhetsporta-
len. Med ehandel på Internett fi kk 
bankene en uslåelig anledning til å 
forenkle og ta seg av bankkunde-
nes transaksjoner i større omfang 
enn før. Tidligbrukerne reagerte på 
gebyrene når de gjorde en så stor 
del av jobben selv, og de ga sven-
ske Skandiabank fotfeste i det nor-
ske markedet. Flere fi nanstjenester 
som var dagligdagse for få år siden 
forsvinner, men erstattes av nye. 
Det er lite mas om sjekk for tida. 
Offentlig-privat samarbeid (OPS) 
mellom bank og offentlig myndig-
het er et hett tema.

• Kommunale og lokale tjenester 
som søk og betaling av barnehage- 
og skoleplass, nærmiljø-tilbud og 
tilsvarende. For foreldre som begge 
er i jobb kan kampen for å fi nne 
barnehageplass bli desperat. Kom-
munene konkurrerer om å få inn-
byggere til å fl ytte til seg, og nettet 

har gitt småbarnfamilier med høy 
status i jobbmarkedet fl ere mulig-
heter.  Skikkelig presentasjon av 
tilbud og muligheter i kommune-

Norge blir nå videreutviklet til 
fulle interaktive selvbetjenings- og 
tjenestetilbud. Kommuner som har 
mest å by på trekker det lengste 
strået når unge familier skal velge 
hvor de vil bo. Kommuner «shop-
per» innbyggere ved hjelp av inter-
aktive tjenester.

• Rollebytte for Selvangivelsen. 
Før satt vi og svettet over selvan-
givelsen de siste dagene. Nå er det 
et spørsmål om tillit. Likningskon-
toret leverer fasit, vi sjekker når 
det koster oss lite å sjekke, eller vi 
har gjort noe dyrt og spesielt som 
har kostet strev og kan gi dugelige 
fradrag. Ellers korrigerer vi sjelden 
den ferdig utfylte selvangivelsen 
fra Skattedirektoratet. Kanskje 
kunne vi tjent en hundrings el-
ler en tusenlapp, men er det bryet 
verdt? 

Interaktiv selvangivelse ble kå-
ret til årets beste offentlige nettje-
neste i 2005. Skatteetaten fi kk seks 

Brikkene faller på plass
Mye i Norge blir lett med netthandel.  Transaksjonene på kryss og tvers av 
offentlig og privat sektor tar av.

ØYSTEIN HAGEN

Ved hjelp av transaksjoner av  bla.informasjon og penger på nett kan 
Ola Nordmann spare dyrbar tid.

” Interaktiv 
 selvangivelse ble 

 kåret til årets beste 
 o! entlige    
 nettjeneste i 2005.

E-HANDEL:

tilgang til verket ved å sende en e-
post til info@statsnokkelen.no for 
å få tilsendt bruker-ID og passord.

Næringslivet må betale. Varme 
ord fra skiftende statsråder til tross 
– bedrifter med offentlige kunder i 
sikte fi nner likevel ikke lett fram i 
statsforvaltningen fra utsiden hel-
ler.

Statsnøkkelen er verktøy for 
å bøte på det. Informasjonen vi 
i gamle dager fant i «Hvem svarer 
på hva i staten» fi nnes for så vidt 
også på etatenes hjemmesider, men 
spredt.

Kommunenøkkelen har vært 
oppslagsverket for offentlige an-
satte tidligere, men fortsatt manglet 

Elektronisk oppslagsverk

stjerner i Norge.no og Kommunal 
Rapports benchmark-test, var en 
av tre nominerte kandidater til Ro-
sing-prisen i fjor, og ble kåret til 
årets beste, statlige nettsted i 2004. 

Tjenestene har kommet til oss 
nesten uten at vi merket det. For 
dem som ble voksne og begynte 
å ta dem i bruk på 2000-tallet, er 
det selvfølgelige alminneligheter. 
Vi som husker hvordan det var før 
internett forenklet tilværelsen, ten-
ker heller ikke mye på det. I år faller 
fl ere vesentlige biter på plass, med 
ny basisstruktur knyttet til MinSi-
de, Altinn, Sikkerhetsportalen, mer 
omfattende bruk av Doffi n og fl ere 
interaktive helsetjenester på nett. 
Vannstanden i offentlig ehandel 
øker, men det skjer ikke i form av 
en fl odbølge. Vi ser det knapt før 
det har skjedd. Etterpå skjønner vi 
ikke at vi kunne klare oss uten. 
             !

oversikten over de statlige etatene. 
Det ga marked for å samle informa-
sjonen i ett elektronisk oppslags-
verk, og begynte å utgi Statsnøkke-
len for tre år siden. 

Flemming Skajem-Eriksen, med 
SI, Statskonsult og LivsIT på CVen, 
har lagt om databasen fra fl atfi l 
til relasjonsdatabase. Den nye ut-
gaven kommer i april, med bedre 
søkemuligheter og tilrettelagt for 
fl ere interaktive tjenester. Samlet er 
Statsnøkkelen nå blitt både mer ak-
tuell og informasjonsrik, og et enda 
nyttigere kontaktverktøy.

Kontakt:
 runar.holm@argusgruppen.no

Offentlig ansatte kan by 
mer på seg selv, aldeles 
gratis og rett på nett. 

http://www.nob.no/pages/oss.html
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HANDLER FOR 2 MILLIONER I UKEN
VIA MARKEDSPLASSEN EHANDEL.NO

Visma Unique eHandel ved Ullevål universitetssykehus:

Øyvind Bjerkebro er innkjøpssjef 
ved Ullevål universitetssykehus. 
Sammen med prosjektleder 
Kjartan Kalland, var det han 
som i mai 2004 fikk aksept 
for og dro i gang prosjektet 
som skulle flytte innkjøp av 
medisinsk forbruksmateriell 
over på Nett. 
 – Den opprinnelige bestillings-
rutinen var inntil da basert på 
rosa anmodninger i 3 kopier, 
som fysisk ble sendt inn til oss 
her på innkjøpskontoret. Han 
plukker frem 3 permer fulle 
av rosa papir og legger dem 
ut på bordet foran oss. 40 000 
av disse blankettene tar ikke 
bare stor plass, det tar tid å 
effektuere dem.

- Innføringen av eHandel ved Ullevål universitetssykehus har bekreftet det vi 
så i forkant, nemlig at potensialet knyttet til elektroniske handleprosesser er 
enormt. Samtidig har vi lært at det ikke fi nnes noen snarveier.

TEKST OG FOTO: JAN-SVERRE SYVERTSEN  – Å bestille på denne 
måten var både omstendelig 
og tidkrevende, og mange av 
ordrene ble ringt eller fakset 
direkte til leverandør, i stedet 
for å gå veien om skjemaene. 
Hele prosessen var uoversiktlig 
og uhensiktsmessig.

Stikkordet er elektroniske 
prosesser
 –  eHandelstanken i helse-
sektoren er gammel, fortsetter 
Kjartan Kalland.
     – Gjennombruddet kom imidler-
tid med etableringen av den 
offentlige markedsplassen.no, 
som er den felles plattformen for 
ehandel som kjøper og selger 
har ventet på. Når Visma Unique 
var klar med sin integrasjon 
mot denne løsningen, var det 

ULLEVÅL SYKEHUS
er Norges største sykehus 
med 8600 ansatte og en 
omsetning på 5,4 milliarder 
i året. 

Anslår at innkjøp for 
omkring 600 millioner 
kan gjøres gjennom 
Visma Uniqe eHandel og 
markedsplassen.no. Pr 
i dag går rundt 40 000 
bestillinger gjennom 
løsningen årlig, og målet 
for 2006 er en omsetning 
på rundt 300 millioner.

VISMA UNIQUE
er Norges ledende programvarehus som leverer løsninger 
til offentlig sektor. Vi leverer primært løsninger til Norges 
kommuner, fylkeskommuner og til helsesektoren.  Selskapet 
har 200 ansatte fordelt på 12 kontorer over hele landet.

Unique eHandel er et funksjonsrikt og fl eksibelt innkjøps- og 
logistikksystem. Gjennom mer enn 10 års utvikling har Visma 
Unique skapt et produkt som i dag har en dominerende 
markedsandel i sykehussektoren. Løsningen muliggjør 
desentral, web-basert bestilling av forbruksutstyr og andre 
varer og effektiviserer bestillingsløpet. Unique eHandel er 
integrert mot Visma Unique sine øvrige løsninger og mot 
markedsplassen.no. 

Øyvind Bjerkebro (til venstre) og Kjartan Kalland konstaterer at Ullevål universitetssykehus sine ansatte allerede handler 
varer på Nett for fl ere hundre millioner i året.

De rosa bestillingsskjemaene er historie.

ikke vanskelig for oss å ta en 
beslutning om hva vi ønsket 
å satse på. Fra mai 2004 og 
frem til vi hadde rullet ut web-
butikk på hele sykehuset gikk 
det et drøyt halvår. Vi valgte 
samtidig å innføre elektronisk 
fakturaløp, med scanning og 
godkjenning på skjerm, for å ta 
ut enda mer av det potensialet 
som er knyttet til en integrert 
løsning.
   Og nettopp her ligger mye av 
verdien i innvesteringen, sett 
fra Bjerkebro og Kalland sitt 
ståsted.
  – Det handler jo ikke bare om 
at vi ønsker å flytte en manuell 
rutine over på nett, og å gjøre 
den elektronisk. Det er først når 
vi knytter denne informasjonen 
og denne prosessen til andre 

deler av virksomheten, at de 
virkelige resultatene viser seg, 
sier Bjerkebro.
  – Men dette er et lenger 
lerret å bleke, selv om vi nå har 
kommet et godt stykke på vei. 
Med økonomiapplikasjonen 
integrert mot eHandel og et 
elektronisk godkjennings- og 
attesteringsløp, er vi godt 
posisjonert når vi bestemmer 
oss for å innføre elektronisk 
faktura. Da er det imidlertid 
flere ting som må være på plass, 
og der er vi ikke enda.

Fyll katalogen
I dag har 900 ansatte ved 
Ullevål universitetssykehus 
fullmakt til å gjøre innkjøp i 
den elektroniske eHandels-
løsningen. De rosa skjemaene 
er historie, og Kalland forteller 
at det per dato i snitt bestilles 
medisinske forbruksvarer for 2 
millioner kroner hver uke via 
markedsplassen ehandel.no. 
 – Det er selvfølgelig fortsatt 
en del som benytter både 
telefon og faks, og vi mener 
potensialet ligger nærmere 10 
millioner i uken, kanskje er 
det enda mer. Men allerede nå 
ser vi resultater, blant annet 
i form av datagrunnlag og 
statistikk som forteller oss mye 
om hva sykehuset forbruker, 
hvor det handles og for hvor 
store summer. Det kan igjen gi 
oss et forhandlingsgrunnlag i 
forhold til leverandørene, når 
nye avtaler skal på plass. Hvis 
vi kan love dem omsetning, vil 
vi sannsynligvis også kunne 
oppnå bedre betingelser.
 – Innføringen av elektroniske 
handlerutiner er et samarbeid, 
der helseforetakene og ikke 
minst leverandørene også spiller 
viktige roller. Helse Øst har vært 

en pådriver i de prosjektene 
vi har kjørt sammen med 
Sykehuset Asker og Bærum. 
Samtidig har leverandørene lagt 
seg i selen, og fylt katalogene 
på markedsplassen.no med 
innhold. Og jo bedre innholdet 
er, i form av beskrivende tekst, 
varenummer, bilder og slike ting, 
jo lettere er det for våre ansatte 
å handle hos dem. En god 
katalog er vel egentlig den beste 
investeringen en leverandør kan 
gjøre, hvis de ønsker omsetning, 
mener Kalland.

Ingen snarveier til målet
Med velfylte kataloger og 
systemet oppe, har Ullevål 
universitetssykehus lagt grunn-
laget for suksess. Samtidig har 
de sett at det ikke finnes noen 
snarveier til resultatene.
 – Når man starter et slikt 
prosjekt, er det lett å gå seg vill 
i teknologien, programvare, 
servere og annet utstyr. Det 
vi ser er imidlertid at nesten 
alt handler og mennesker. Vi 
kan rulle ut “state of the art” 
løsninger, men hvis brukerne 
rundt om på sykehuset 
fortsetter å fakse eller ringe 
inn sine bestillinger, kommer 
vi absolutt ingen vei. Derfor 
har vi helt fra starten av hatt 
fokus på de organisatoriske 
og menneskelige sidene ved 
prosessen. Vi har drevet 
omfattende informasjonsarbeid, 
kjører stadige kurs og 
tenker endringsledelse når 
vi utarbeider nye rutiner 
og presenterer dem for de 
ansatte. Så langt har vi folk 
med oss, og da kommer også 
resultatene avslutter, Øyvind 
Bjerkebro og Kjartan Kalland i 
innkjøpsavdelingen ved Ullevål 
universitetssykehus.

ANNONSE
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Kjøp eller leasing? I den ferske boka 
«Hva er internett?» gjør forsker Gisle 
Hannemyr rede for GNU-manifestet 
og de fi re frihetene CopyLeft-be-
vegelsen bygger på: Frihetene til 
å bruke programvare til ethvert 
formål, til å studere og endre den, 
kopiere og forbedre den. Dobbelt-
betydningen av ordet «free» på en-
gelsk skaper misforståelsen at åpen 
kildekode er gratis. Forskjellen er at 
utviklere tar betalt for utviklingsar-
beidet, men selger resultatet til op-
pdragsgiverne til fri bruk. Hanne-
myr kaller proprietær programvare 
for «godseid». Dataprogrammene 
blir lisensiert og leid ut. Forskjellen 
mellom fri og godseid er den samme 
som mellom kjøp og leasing, altså 
forskjell på to ulike forretningsmo-
deller.

– Når offentlige etater la ut Mi-
crosoft Word og Excel-dokumenter 
på nettet, uvitende om at de da ga 
noen adgang og stengte andre ute, 
brøt de åpenheten, sier forsker Gisle 
Hannemyr. Han avdekket at depar-
tementsportalen ODIN ofte gjorde 
det. Nå er mer tilgjengelige stan-
dardformater som .pdf blitt vanli-
gere, også her. Åpne standarder og 
åpen kildekode har fått økt oppslut-
ning de siste par årene. Kravene til 
åpenhet er nedfelt både i den stat-
lige eNorge 2009-planen og den til-
svarende fra Kommunenes Sentral-
forbund (KS) eKommune 2009.

Microsoft til korset? Økt oppmerksomhet og oppslutning om åpne standar-
der og åpen kildekode preger Microsoft også. For et år siden gjorde Micro-
soft en viktig avtale med den statlige etaten Nasjonal Sikkerhetsmyndighet 
(NSM), og ga  tilgang til Microsofts kildekode gjennom programmet Secu-
rity Cooperation Program (SCP). Dermed kom det multinasjonale konsernet 
nasjonalstatenes kritikk i møte. En vesentlig kritikk mot Microsofts godsei-
de programvare: En stat som ikke har tilgang til koden i egen infrastruktur 
er i prinsippet forsvarsløst mot hacking og nettangrep. Avtalen innebærer 
at NSM får dypere informasjon enn tidligere, bedre varsling, og tilgang til 
Microsoft sentralt.

På eSam konferansen om åpne standarder og kildekode i kommunesek-
toren i februar møter ikke Microsoft som noen angrende synder:

– Målet er vel økt samvirke, og integrasjon mellom ulike virkefelt, ikke 
åpne standarder i seg selv. Vi skjønner betydningen av standarder, og støt-
ter kravet om interoperabilitet mellom ulike datasystemer. Microsoft er til-
henger av  tjenesteorientert arkitektur (SOA) og var en av motorene bak ut-
viklingen av  XML-standarden, sier direktør for offentlig sektor i Microsoft 
Norge, Johan Anstensrud. 

– For 10-20 år siden satt HP, 
IBM, NCR og Digital i hvert sitt el-
fenbenstårn med dataformater som 
ikke kommuniserte med andre. Mi-
crosoft bidro til å åpne feltet da, og 
vi brenner fortsatt for interoperabi-
litet. Samtidig ser vi at det fortsatt 
trengs sikkerhet, bekreftelser på at 
tjenesten kommer fram til den som 
skal ha den, management og kon-
trollert organisering av metadata. 
Når kravet til standard blir absolutt, 
legger det lokk på innovasjon. In-
spirasjonen til nyskaping av proto-
koller og nye formater blir borte når 
det kreves absolutt tilslutning til en 
standard. Det blir like konkurranse-
vridende som å oppgi gateadresse 
og navn som premiss for hvem som 
skal få lov til å selge til offentlig 
sektor. 

Anstensrud leste eNorge 2009s 
krav til åpenhet som han leser stil-
lingsannonser der kvinner oppfor-
dres til å søke, altså under forutset-
ning av at de også er kvalifi sert.

ÅPNE STANDARDER OG KILDEKODE:

«Åpent» arbeider bedre?

ØYSTEIN HAGEN

” Dobbeltbetydningen av ordet «free» på 
 engelsk skaper misforståelsen at åpen

 kildekode er gratis. Forskjellen er at utviklere 
 tar betalt for utviklingsarbeidet, men selger 
 resultatet til oppdragsgiverne til fri bruk. 

De færreste vet hva 
åpen kildekode og 
åpne standarder er. 
Defi nisjonene er 
mange og spriker 
innbyrdes. Den stør-
ste misforståelsen er 
at «åpen» og «fri» er 
synonymer for «gra-
tis».

Nerdenes hevn I 2004 kom No-
vell på banen som sentral spiss for 
åpne standarder og åpen kildekode 
(Linux), og dermed samlende i 
front for utfordrerne. Novell Linux 
Desktop var ifølge nettavisa Digi 
et «avnerdifi sert alternativ» til MS 
Offi ce, en integrert offi ce-pakke 
støttet av support, konsulenttjen-
ester, opplæring og tilgang på et 
landsdekkende forhandlernett. No-
vell sikret ankerfeste i offentlig sek-
tor bl.a. med en prestisjekontrakt 
med statens forvaltningstjeneste i 
fjor, i konkurranse med Microsoft. 

  Prosjektleder Lars Hovland pre-
senterte Novells syn under eSam, 
og pekte på hvordan standarder 
og åpenhet har redusert prisen på 
IKT-løsninger til en tidel samtidig 
som ytelsen er økt 100 ganger siden 
den personlige datamaskinen kom i 
vanlig bruk. 
Tre helt representative innlegg fra 
konferansedeltakerne:
 • Vi må ha leverandører som  
 kan ta ansvar, men må likevel få  
 beholde handlefriheten.
 • Vi må ha frihet til å velge  
 både-og.
 • Vi må unngå innelåsing 
 og tvangsmidler som reduserer 
 konkurransen.

Åpnere arbeider bedre Peter Hidas 
fra Garter Group åpnet debatten, 
og hans alternativer ble stående: 
En dugnadspreget arbeidsform med 
mange kompetente deltakere arbei-
der lettere, og nærmer seg løsningen 
raskere enn når oppgaven er over-
latt til en leverandør av godseide 
applikasjoner. Linux-utviklerne 
leverer raske, effektive og stand-
ardlojale resultater, og lykkes ofte 
bedre med å løse kjente utfordringer 
på en mer fl eksibel måte. Faren er at 
lojaliteten til standard og kildekode 
kan hemme innovasjonslysten. Et 
fastere forhold med  f.eks. Microsoft 
vil derfor i noen tilfelle gi mer in-
novative løsninger.

– Åpenhet varer lengst, mener 
Hidas. – Det er en megatrend at det 
satses på åpne standarder og til-
gjengelig kildekode, og denne tren-
den kommer neppe til å snu.            !

– Når offentlige etater la ut Microsoft Word og Excel-dokumenter på nettet, uvitende om at de 
da ga noen adgang og stengte andre ute, brøt de åpenheten, sier forsker Gisle Hannemyr.

http://www.nob.no/pages/oss.html
Øystein Hagen
Highlight
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!

innkjøpsstøtte fra start til mål
Computas har sammen med Departe-
mentenes servicesenter (tidl. Ft) utviklet 
Elektronisk Anskaffelsesstøtte System 
(EASS) som veileder for innkjøp av varer 
og tjenester til det offentlige. Regelverket 
er ofte ukjent farvann for utrente saks-
behandlere, og det er lett å gjøre kost-
bare feil. Kontrollinstanser som Riksre-
visjonen og Klagenemnda for offentlige 
anskaffelser fokuserer i tillegg på prob-
lemstillingen.

Gode tilbakemeldinger
Dagens brukere i 14 departementer blir mer effektive med 
EASS, tyder erfaringene på. 
- Det blir mindre feil og færre klager. Dessuten er systemet 
webbasert og driftes eksternt. Det er rimelig og terskelen 
for bruk er lav. De fleste av oss er nå godt vant med web og 
nettbank, og vi får gode tilbakemeldinger om at systemet 
er enkelt og selvforklarende, sier Skjølås.

Fordeler med 1ASS
! Brukervennlig og rimelig

! Sikrer korrekte anskaffelser

! Anskaffelsesprotokoll er alltid oppdatert og
lett tilgjengelig 

! Risiko for kostbare feil reduseres betydelig

! Kvalitetssikring av fageksperter

! Alltid oppdatert i samsvar med gjeldende lover
og forskrifter 

! Webbasert applikasjon

! Fleksibel abonnementsordning

Send mail til kontakt@computas.com for tilgang til
demoversjon av EASS. Se også vår hjemmeside for mer 
informasjon: www.computas.com

Unngår feiltrinn
-  Garvede innkjøpere kan dette, men saksbehandlere og 
andre ledere må også drive med innkjøp. Ingen gjør feil 
med vilje, men det er lett å bomme litt. Bruker du EASS får 
du hjelp til å gjøre alt riktig, sier fungerende avdelingsdi-
rektør Thorfinn Skjølås, som var prosjektansvarlig for EASS 
i DSS.
EASS hjelper saksbehandlere gjennom anskaffelsesregle-
mentet, fra konkurransegrunnlag til kontrakten er skrevet. 
Dokumentmaler hjelper innkjøperne å lage utlysning, 
innstillinger, tildelingsbrev og anskaffelsesprotokoll. 
Brukerne finner linker til paragrafer i regelverket og gode 
hjelpetekster.

« Bruker du EASS får du hjelp til å
gjøre alt riktig » Thorfinn Skjølås, Prosjektansvarlig for EASS i DSS

Computas er et norsk IT konsulentselskap innen teknologistøttet kunnskaps- og prosessforvaltning. Selskapet har 105 
ansatte, og vi ønsker å bli ere! Vi har en solid kundebase og en kultur vi er stolte av, og vi er fremoverlente i alt vi gjør. 
Vi står gjerne på hodet for kundene våre! De ansatte eier selskapet sammen med investeringselskapet Firmament. 
Vi holder til i hyggelige lokaler på Lysaker. 

www.computas.com

Computas AS, Vollsveien 9, 1327 Lysaker
Tlf.  +47 67 83 10 00, fax +47 67 83 10 01

Med bruk av oljebyens postnummer som 
telefonnummer, er det enkelt for innbyggerne 
å huske nummeret til byens servicetorg. Her tar 
publikum direkte kurs mot saksbehandlerne 
og unngår lang ventetid.

 IT-sjef Arne Rannestad har forbedret 
informasjonstilgangen for byens borgere. Ved å 
etablere 04005 som hovedtelefonnummer inn 
mot byens servicetorg, suser publikum direkte 
inn til en saksbehandler.
 – Vi har en maks ventetid på 20-30 sekunder 
før de får snakket med konsulenter på saker 
vedrørende helse/sosial, skole/barnehage, 
teknisk og generell informasjon.

ALLE VINNER!
Rannestad forklarer at det offentlige har store 
utfordringer med å yte tilfredsstillende service til 
publikum med begrensede budsjetter.
 – Portalen gjør oss i stand til å betjene 
publikum på en annen måte enn før. Bl.a. har 
sentralbordoperatørene blitt omskolert til 
saksbehandlere i stedet. Dette har gitt bedre 
ressursutnyttelse, samtidig som de ansatte har 

fått et rikere innhold i jobben, sier han.
 Rannestad mener nettbaserte løsninger passer 
ypperlig for kommuner som ønsker å bedre 
servicetilbudet. I mindre kommuner anbefaler han 
at flere går sammen om å yte slike tjenester. - Da 
kan man dele på ressursene. Kommunene tilbyr i 
stor grad samme informasjon til innbyggerne, så 
her finnes det klare gevinster, mener han.
 – Det er rimelige løsninger hvor innringer 
settes i direkte kontakt med saksbehandler. 
Konseptet er ferdig og man slipper å investere i 
maskinvare, sier han. 
 Implementering av nye IKT-løsninger ses 
sammen med måten kommunen organiserer seg 
på. I dag leverer Consorte callsenter-løsning på 
web (PULSE), ett tlfnr (PORTAL) og webbasert 
statistikk (SONAR) til kommunen. 
 – SONAR gir oversikt over svarprosent og 
responstid. Dette gjør oss i stand til å fordele 
anrop og ressursbruk for å forbedre servicen. 
 Neste skritt for Stavanger kommune er å 
utvide selvbetjeningen i samarbeid med Consorte 
gjennom større interaktivitet. Kommunen 
ønsker også å utvikle en kveldsmeny med større 
integrasjon mellom web og telefoni. 

5-SIFRET SERVICE
I STAVANGER!

 IT-sjef Arne Rannestad går for 5-sifret nummer

Kontakt Consorte på 03050 eller via www.consorte.com for mer informasjon

OM CONSORTE: 
Consorte Group ble grunnlagt i 1998 og har siden 
da utviklet og levert kommunikasjonsløsninger 
til førende virksomheter og organisasjoner 
i Norge, Danmark, Sverige og Storbritannia. 
Firmaet har vært børsnotert på Oslo Børs 
siden 2001, og har i dag over 400 kunder, derav 
250 i Norge. Consortes visjon er å være den 
toneangivende utfordrer innenfor nettsentriske 
og verdiskapende kommunikasjonsløsninger. 
Målet er å fortsette utviklingen av løsninger 
som er tilpasset moderne virksomheters behov 
for fl eksibilitet og omkostningseffektivitet. 
Consortes hovedprodukter består blant annet i 
virtuelle kontaktsenter- og sentralbordløsninger.
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Protech AS

Vil du vite mer? Kontakt Knut Mykland, tlf.: 98222801, e-post: km@protech.no, hjemmeside: www.plenia.no

For Kongsberg Kommune er det viktig å kontinuerlig effektivisere 
våre innkjøp. Vi etterstreber å holde innkjøpskostnadene nede og 
få kontroll og oversikt over innkjøpsbetingelser og forbruk. For å få 
full effekt av inngåtte avtaler og sikre maksimal lojalitet til avtalene 
er det  viktig at de faktisk er kommunisert bredt i kommunen og 
benyttes av de som foretar innkjøpene.

Plenia fra Protech er et vesentlig bidrag til å effektivisere 
kommunens innkjøpsprosess.

- Prosjektleder Britt Inger Kolset, Kongsberg 

- dataløsning for innkjøp i offentlig sektor
•

•

•

•

Plenia skal sørge for at kommunens innkjøpsregime blir etterlevd i alle ledd,
forenkle bestillingsrutinene og sikre at inngåtte innkjøpsavtaler er kjent og blir  
benyttet.

Plenia gør det enklere for kommunen å sikre at bestillingene er gjort i  
overensstemmelse med innkjøpsavtalene og regelverket for offentlige anskaffelser

Plenia er basert på moderne internett teknologi og bestillingene gjøres etter  
“handlevogn” konseptet. I tillegg til integrasjon mot MARKEDSPLASSEN, kan også 
rammeavtaler gjort med små, lokale leverandører håndteres av dataløsningen.

Plenia kan integreres med kommunens økonomisystemer for kontroll mot konto, 
budsjett og disposisjonsregnskap samt systemer for elektronisk håndtering av 
inngående fakturaer.

Hvor mye skal det koste - og hvem 
skal betale for tjenestene?

15. desember var det slutt for 
Sikkerhetsportalen-prosjektet. Fra 
da av het det SPF, Sikkerhetspor-
talen forvaltning, og var etablert 
som en permanent forvaltningsen-
het. Samme dag skrev SPF kontrakt 
med den første kunden, Altinn-
portalen, på begges hjemmebane 
- i Brønnøysund. 

Bærekraft? Første utfordring er 
at  SPF skal bevise sin bærekraft  
ved å levere 5 millioner validerin-
ger i det første ordinære driftsåret 
– 2006. Slik autentifi sering utgjør 
den alt overveiende tjenesten, 
beregnet til 98 prosent av oppga-
vene. I årene som følger kommer 
signaturtjenester (eSign) og ser-
tifi sering av virksomheter og an-
skaffelser stadig sterkere inn. Det 
vil bli utstedt særskilte sertifi kater 
for Sikkerhetsportal-tjenester, og 
markedsutfordringen er å fi nne de 
mest høyfrekvente brukergrup-
pene. I tillegg til miljøene som 
bruker slike tjenester i dag, ligger 
utfordringen og de nye markedene 
først og fremst på hvilke nye bru-
kergrupper som kommer inn. Uan-
sett hvem som kommer til å betale, 
vil autentifi sering og framvisning 
av ulike former for digitale sertifi -
kater og signaturer ikke bli gratis. 
Mange kommuner har uttrykt frykt 
for at det er de som vil sitte igjen 
med regningen for brukerne lokalt. 
Hvordan dette skal avregnes øko-
nomisk var det ikke tatt stilling til 
da de ulike interessentene i  Sikker-
hetsportalen-prosjektet var samlet 
til konferanse i Ålesund i midten av 
november.

De nye kundene Hvem kommer til 

å bruke Sikker-
he t spo r ta l ens 
tjenester mest?

I løpet av 2006 
regner Norsk 
Tipping med 
at antall spil-
lere som har tippekort vil øke til 2 
millioner. Brukere av elektronisk 
bankID forventes også å øke med 
1-2 millioner i løpet av året. Alle 
som er under utdanning  vil logge 
seg inn på lærestedet, og autenti-
fi sering og eSignatur blir stadig 
viktigere for lærestedene jo mer 
studentene ehandler læremidler, 
betaler for kurs etc. over nettet. 
Dette er et prisfølsomt marked, og 
trafi kken vil være veldig  avhengig 
av hvor dyr tjenesten blir.

Profesjonell innrapportering 
fra næringslivet kommer til å øke 
kraftig. Hvor mye næringslivet vil 
være villig til å betale for dette, er 
et følsomt spørsmål.

NAV-reformen, med integrering 
av arbeidskontor, sosialkontor og 
trygdekontor vil kreve massiv bruk 
av Sikkerhetsportalen. Også dette 
blir et prisfølsomt marked.  Stadig 
fl ere av kommunenes tjenester vil 
tilbys via nettet. Mange kommu-
ner kommer også til å samarbeide i 
klustere om å tilby slike tjenester. 

Billig via nettet Sikkerhetsportalen 
vil medføre innkreving av autenti-
fi serings- og  eID-gebyrer for man-
ge hundre millioner kroner i løpet 
av noen år. Hvor blir de pengene 
tatt fra?

I Storbritannia er det gjort un-
dersøkelser for å sammenligne hva 

det koster å tilby 
tjenester via nettet 
versus å tilby dem 
i skranketjeneste. 
Mens nettjenestene 
tilbys for mellom 
to og tre kroner per 

stykk, koster det mellom to og tre 
hundre kroner per forespørsel å 
tilby de samme tjenestene ansikt-
til-ansikt. 

Det kan hende at Sikkerhetspor-
talens forvaltning kan smake mer 
enn den koster, men det vil altså li-
kevel være både massiv innsparing 
og effektivisering for alle parter å 
tilby tjenestene over nettet.

Penger fra PKI PKI er forkortelse 
for Public Key Infrastructure, et 
begrep som beskriver et opplegg 
for elektronisk legitimasjon og sig-
natur. I dette begrepet inngår fi re 
løsninger: Autentifi sering, integri-
tetsbeskyttelse, konfi densialitet og 

ikke-benekting. I det siste ligger det 
samme som når du henter en re-
kommandert sending på postkon-
toret. Du kan ikke senere benekte at 
du har mottatt den. PKIen skal bl.a. 
sikre at den som gjør avtale, bestil-
ler og betaler via nettet ikke senere 
kan nekte for at det var henne som 
gjorde det.

PKIene er altså funksjoner, men 
blir nok etter hvert også betegnel-
sen på bedriftene som leverer slike 
tjenester, som «PKIer» folk og bru-
kermiljøer. Brukerne må skaffe ID 
og eSign via en PKI-leverandør, på 
samme vis som vi i dag får bank- 
eller kredittkort med pinkode. PKI-
ene blir altså en slags mellommenn 
i ehandelen, uansett hvilken vei 
transaksjonen går.

OPS OPS er forkortelse for offent-
lig-privat samarbeid. Oftest brukt 
i forbindelse med samarbeidspro-
sjekter mellom private bedrifter 
som leverer tjenester til Forsvaret, 
eller om virksomheter som selger  
helse- og sosialtjenester i sam-
menhenger som i politisk retorikk 
gjerne blir benevnt som å «sette be-
stemor på anbud».

Sikkerhetsportalen er utviklet i 
samarbeid mellom Brønnøysundre-
gistrene og Bankenes betalingssen-
tral (BBS), et godt eksempel på OPS 
som lønnsomt offentlig-privat-
samarbeid i den digitale økonomi-
en. Brønnøysundregistrene er sta-
tens sentrale registeretat, har 450 
ansatte, og spiller en viktig rolle i 
samordning og effektivisering av 
elektronisk forvaltning. 

Bankenes betalingssentral er en 
IT-basert kunnskapsbedrift  som i 
2004 omsatte for omlag 1, 5 mil-
liarder kroner. Selskapet har 700 
ansatte, og er inne i spennende om-
stillingsprosesser i forhold til ho-
vedkundene i bank- og fi nansnæ-
ringen.              !

Krevende, men lønnsomt
Det er ingen enkel oppgave å sikre økonomiske transaksjonene via de sentrale statlige tjeneste-
portalene, men dette medfører nødvendighvis ikke at prosessen blir ulønnsom.

” Stadig fl ere av kommunenes tjenester vil tilbys 
 via nettet. Mange kommuner kommer også til 

 å samarbeide i klustere om å tilby slike 
 tjenester. 

Offentlig-privat-samarbeid om Sikkerhetsportalen mellom tillitsdirektør Erlend Sundvor i Bankenes Betalingssentral (tv) og adm.dir. Erik Fossum 
i Brønnøysundregistrene. Foto:Brreg

ØYSTEIN HAGEN

SIKKER  E-KOMMUNIKASJON:

Øystein Hagen
Highlight

http://www.nob.no/pages/oss.html
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I 2001 fi kk du fritt sykehusvalg, og høsten 2003 kom web-
tjenesten som gjorde valgmuligheten reell.

Ikke bare handler det om å ønske seg behandling et annet 
sted enn på sitt lokale sykehus. Det handler også om å peile 
seg ut det sykehuset som raskest og best kan gi deg behand-
lingen du trenger. En tjeneste som sparer store penger for 
arbeidsgiveren når «humankapitalen» blir sykmeldt og må 
vente på sykehusbehandling.

I fjor høst, samtidig med at prøvetida for Fritt sykehus-
valg (www.sykehusvalg.no/) gikk over fra prøvetid til fast 
tjeneste, ble webstedet nominert 
til Rosingprisen. 

– Besøkstallene øker. Web’en 
skal nå realiseres. Selv om det 
nok er fl ere årsaker til det enn 
webtjenesten er vi svært godt 
fornøyd med hvordan fritt syke-
husvalg har slått igjennom i folks bevissthet. 85 prosent vet 
nå hva fritt sykehusvalg er, og 60 prosent kjenner til denne 
tjenesten, forteller avdelingsdirektør Hans Petter Aarseth i 
Sosial og helsedirektoratet. 

Sparte et år
En uformell test basert på eget besvær ga besnærende resul-
tat: Om jeg var villig til å ta noen timer med tog til Tynset 
eller Elverum, kunne jeg få behandling i løpet av noen uker. 
Ventet jeg til det var plass på Ullevål universitetssykehus 
måtte jeg vente over et år.

Jeg korter ventetida. Helse Øst, som organiserer alle tre sy-
kehus, utnytter kapasiteten bedre. Det er også to av målset-
ningene med denne tjenesten. Den tredje målsetningen er å 
måle kvaliteten på behandlingstilbud og helsepersonell ved 

en systematisk tilbakemelding fra brukerne i forhold til et 
sett av kvalitetsindikatorer.

For hjemmehjelper Kari Albrigtsen som arbeider ved Dok-
torgården i Nøtterøy kommune ble denne problemstillingen 
reell. Hun skadet ryggen, men trass sterke og kontinuerlige 
ryggsmerter tilbød de lokale sykehusene i Vestfold utredning 
og operasjon med fem måneders ventetid, intet bedre. Via 
Fritt sykehusvalg fant kollegaene fram til et alternativ, og Al-
brigtsen ble operert etter åtte uker. Hun var tilbake i jobb tre 
måneder før ventetida ville vært ute – hvis hun hadde ventet 
på plass på de lokale sykehusene.

Pasienter som bruker tjenesten sparer i snitt to måneders 
ventetid ved å velge sykehus 
selv, viser en undersøkelse ut-
ført av Samfunns- og nærings-
livsforskning AS. 

Fomler med pasientjournalen
– Dersom brukerne systematisk 

melder tilbake at de er lite fornøyd med behandlingen ved et 
sykehus er det klart at dette sykehuset får et forklaringspro-
blem. Slik sett er Fritt sykehusvalg-tjenesten også et instru-
ment for å måle tillit, sier Aarseth. 

Den tidligere presidenten i legeforeningen er lite fornøyd 
med at bare en fjerdedel av epikrisene blir kommunisert elek-
tronisk mellom sykehus og fastlege.  Helsesektoren hadde 
datasikkerhetsproblemer lenge før de tok datamaskiner og 
-nett i bruk. Vanligvis bestod de av medieoppslag om at det 
var funnet pasientjournaler og epikriser (sykehusjournaler) 
med i dobbelt forstand følsomme informasjoner. Leger med 
privatpraksis og fastleger har hatt en utbygget kommunika-
sjonstjeneste seg i mellom, men de elektroniske forbindelsene 
mellom disse legene og sykehusene har ikke alltid fungert så 
godt. Professor Anders Grimsmo ved NTNU, som leder Norsk 

senter for elektronisk pasientjournal, har påpekt at effektivi-
teten har gått kraftig ned etter at sykehusene begynte å ta i 
bruk Elektronisk Pasientjournal (EPJ). 
– Faktisk viser undersøkelser at noen av legene bruker opptil 
300 prosent mer tid på den elektroniske postjournalen enn de 
brukte på samme dokumentasjon i papirjournalen, sier Grim-
smo til Dagens IT.
– For få av pasientjournalene går elektronisk, faktisk bare 
28 prosent. Epikriser er riktignok komplisert dokumentasjon, 
med mange ulike datakilder. Vi har utviklet et nytt arkivko-
de-system med bedre adressering, og det skal gjøre den elek-
troniske kommunikasjonen av innleggelser og epikriser mer 
effektiv, forteller Aarseth.

S@mspill 2007
Selv om den interne e-kommunikasjonen i helsesektoren ikke 
går helt tilfredsstillende på tvers, har Fritt sykehusvalg som 
brukertjeneste for behandlingstrengende nordmenn stort 
suksesspotensial. 

– Tjenesten skal bygges ut slik at den omfatter alle helse-
institusjoner, og skal gi et tilbud også til psykiatriske pasien-
ter og ruspasienter, forteller Aarseth. – Vi skal også skjerpe 
kontrollen med at helseinstitusjonene melder ventetider og 
tilbud som de skal. Generelt kommer det en utvikling av elek-
troniske tjenester fra Helse- og omsorgsdepartementet som 
bl.a. videreutvikler samarbeidet på tvers i helsesektoren. Da 
trekkes også  kommunehelsetjenesten, Rikstrygdeverket, 
apotekene,  sykmeldingsystemet og blåresept-oppgjøret inn i 
hva vi kaller S@amspill 2007, forteller Aarseth.   !

Web korter ventetida
Tålmodigheten er vanskeligst å mønstre når det er vondt å vente - 
som når du er syk og venter på å få plass og behandling på sykehus. 
Shopping av sykehusplass?
ØYSTEIN HAGEN

”  Pasienter som bruker tjenesten 
 sparer i snitt to måneders ventetid 

 ved å velge sykehus selv...

Fritt sykehusvalg (www.sykehusvalg.no/) ble nominert til Rosingprisen. 

Abeo har fått ansvaret  for utbygging og drift av IKT-
struktur og IAM-løsninger for det nye universitetssykehuset 
St. Olavs Hospital i Trondheim. Første fase av løsningen er 
satt i drift nylig. 

 - Katalogtjenesten er en meget viktig og sentral del av 
IKT-leveransen til nytt sykehus siden vi har lagt stor vekt på 
å sy sammen mange IT-systemer og andre tekniske systemer. 
Dette for å effektivisere driften og for å sikre kvaliteten på våre 
persondata. Katalogtjenesten har også vært en viktig brikke i 
forhold til å få til felles systemer for sykehuset og universitetet, 
sier Børge Godhavn, Prosjektleder for infrastruktur ved Nye St. 
Olavs Hospital. 
 - Hadde vi ikke fått levert katalogtjenesten ville det blitt 
en enorm manuell jobb å holde persondata ved like i de 
forskjellige systemene. Kvaliteten hadde blitt dårligere og 
sikkerheten skadelidende. Oppdaterte og korrekte persondata 
er viktig for et sykehus for å hindre feil håndtering av sensitive 
opplysninger.
 Abeo jobber med fl ere andre IAM prosjekter til helsesektoren, 
blant annet IAM løsningen for nye AHUS, samt for det sentrale 
Helse- og Enhetsregistret for Helsedirektoratet, forkortet HER.
 -  Vi har satt oss godt inn i arbeidsprosessene i Helseforetak. 
Vi vet hva som foregår, og derfor skjønner vi også lettere hva 
som skal til for å effektivisere og sikre en god løsning, sier 
adm.dir. Aasmund Frøseth i Abeo.

www.abeo.no

bengt.bendixen@abeo.no

Tlf. 93 00 10 00 

pb. 6099/Sluppenvn. 12 D 7434 Trondheim

Vika Atrium, Munkedamsvn. 45D 0250 Oslo

Om Abeo
Abeo er et konsulentforetak med solid økonomi, og har idag  85 ansatte.  Vi har 
erfaring fra en rekke Identitetshåndteringsprosjekter blant norske helseforetak. 
Viktige fagområder er 
•  Virksomhetsarkitektur
•  Identitetshåndtering
•  Mobile løsninger
•  Portaler og mellomvareløsninger

ELEKTRONISK IDENTITETSHÅNDTERING I HELSEVESENET

ANGÅR DETTE MEG? HER ER EN SJEKKLISTE:

Hvem er ansvarlig for at pasientinformasjonen i ditt 

foretak er sikker? Hva er konsekvensen for den / de 

ansvarlige hvis pasienter eksponeres? 

Hvor mye tid bruker de ansatte på problemer rundt 

passord og pålogging? Hvor mange passord må de 

ansatte huske (les: skrive på gule lapper)?

Hvor er alle foretakets adgangs-lånekort, og hvilke 

tilganger har de som har dem?

Hvor mange tidligere ansatte og vikarer logger seg 

fremdeles på systemer de ikke lenger skulle hatt 

tilgang til?

Hvor mange nåværende ansatte klarer ikke å logge seg 

på systemer de skulle hatt tilgang til? Hvor lang tid tar 

det å få tilgangen, og hvem godkjenner det?

Hvor mange systemansvarlige administrerer hvor 

mange identiteter på hvor mange plattformer? 

Hvorfor? ...og hvor mye koster det?

Hvordan ville hverdagen vært for en lege som kan 

logge seg på med ETT passord (eller smart kort), på en 

sikker måte, fra en hvilken som helst terminal, fått opp 

sin sesjon og sine tilganger umiddelbart?

•

•

•

•

•

•

•

Identitetshåndtering (IAM - Identity and Access 
Management ) handler mye om å få orden i eget hus, 
men det handler like mye om informasjonssikkerhet 
og en effektiv hverdag for ansatte og 
samarbeidspartnere. 

I et gjennomsnittlig stort norsk Helseforetak har man 
ofte opp til 15-20 systemer som krever sin unike 
identitet for pålogging. Konsekvensen er mange 
ulike brukernavn og passord som ofte resulterer i 
avslørende gule huskelapper. I tillegg må informasjon 
om brukerne vedlikeholdes og kontrolleres i fl ere 
systemer. Manglende revisjoner av tilgang i systemer, 
og dårlig kvalitet på identitetsdata, gir dårlig 
informasjonssikkerhet. 

Økt fokus på driftskostnader fremtvinger effektivisering 
av løsninger og prosesser for mer effektiv håndtering 
av brukeridentiteter. Manuelle rutiner for bestilling av 
tilganger er ofte langsomme og lite sikre. Innføring 
av en sentral IAM løsning gir kraftig redusert tid de 
ansatte og administratorer bruker på problemer 
rundt tilganger og passord. I tillegg får Helseforetaket 
betydelig større fl eksibilitet og endringsevne ved 
innføring av en Single Sign On løsning.

Krav fra myndigheter om å sikre tilgang til 
pasientinformasjon fordrer en sikker avgrensning 
av pålogging til pasientinformasjon, og økte krav til 
sporbarhet og dokumentasjon. 

http://www.nob.no/pages/oss.html
Øystein Hagen
Highlight
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Vi arbeider med selskaper og mennesker over hele verden. 
Dette gir oss forståelse og kunnskap om dagens og fremtidens arbeidsmarked.
Vår oppgave er å bidra til at våre kunder og medarbeidere lykkes.
Kontakt oss: Manpower AS, Dronning Maudsg 10, 0250 Oslo. 
Telefon: 22 01 80 00 – www.manpower.no

Verden forandres

EKSPERTPANELET
STANDARDER 
OG ÅPENHET

1

2

3

Er det en riktig avgjørelse at 
hele offentlig sektor skal ba-
sere sine IT-systemer på åpne 
standarder?

Viktigste IKT-utfordring for 
offentlig sektor framover?

Hva gjør dere for at målsetnin-
gene med eNorge 2009 skal bli 
realisert?

Politikere og bransjefolk vil, med få unn-
tak, ha standarder og åpenhet i IKT-sys-
temene. Her er svarene fra  noen sentrale 
ledere da vi spurte hva de ville:

Pol. sekretær 
JØRUND LEKNES, 

FAD:

1. Ja. Offentlig sektor bør som prinsipp ba-
sere IT-systemer på åpne standarder. På en-
kelte områder, f.eks. innen helse, justis, miljø 
og forsvar kan proprietære standarder være 
så innarbeidet at det kan være hensiktsmes-
sig å være pragmatisk, og arbeide målbevisst 
for en overgang innen rimelig tid. Åpne 
standarder bidrar til interoperabilitet mel-
lom systemer, og gir brukerne valgmulighet. 
Åpne standarder kan også være et konkur-
ransestimulerende tiltak.

2. Å legge til rette for bedre samhandling på 
tvers av etater og institusjoner på statlig, re-
gionalt og kommunalt nivå, med åpne stan-
darder som et av virkemidlene. 

3. FAD skal koordinere IT-politikken og være 
pådriver for at vi og andre etater oppfyller 
eNorge-planen. Konkret vil oppfølging av 
rapport om åpen kildekode og åpne standar-
der bli fulgt opp, og ytterligere virkemidler 
for å nå målsetningene blir foreslått.

Adm.dir. 
TROND HEIER, 

Linpro:

1. Ja, for å ivareta langtidslagring av doku-
menter, samspill mellom systemer og best 
mulig kommunikasjon med befolkning og 
bedrifter.

Et negativt eksempel er den web-baserte 
løsningen for Skattefunn-søknader, som 
bare kan benyttes med Internet Explorer, 
dvs. Windows. Skattefunn er altså ikke til-
gjengelig uten at du foretar en ekstra, unød-
vendig investering i programvare du ellers 
ikke trenger!

2. Å sikre fri konkurranse. Med et mangfold 
av leverandører får det offentlige mest igjen 
for investeringene. Å vurdere åpen program-
vare når det fi nnes gode alternativer til pro-
prietære applikasjoner, og alltid basere ny-
utvikling på åpen programvare sikrer også 
konkurranse. 

3. Vår overordnede målsetning er å sikre 
større utbredelse av Linux og åpen program-
vare. Denne utviklingsmodellen gir best pro-
dukter. Lisensene som følger gir større frihet 
til kundene. Dette alternativet er til fordel 
også for offentlig sektor, og gir tøffere kon-
kurranse mellom leverandørene.

Dir. offentlig sektor 
JOHAN ANSTENSRUD, 

Microsoft Norge:

1. Ja og nei. Skal IT-investeringer gi verdi er 
interoperabilitet avgjørende. Åpne standar-
der er viktige - spesielt for modne teknolo-
giområder. Teknologi som ikke er moden for 
standardisering ennå, eller teknologi der én 
leverandør ligger i front, er typisk nok ofte 
propritær.

2. IKT effektiviserer og fornyer offentlig 
sektor gjennom arbeidsprosesser. Offentlige 
tjenester blir mer tilgjengelige for brukerne 
gjennom web og gode løsninger for service-
torg. Utdanning og forskning innen IKT, slik 
at Norge fortsatt kan ligge langt fremme, bi-
drar til høyere verdiskapning, er en tredje ut-
fordring. Ikke å forglemme utfordringen for 
å minske de digitale skillene i samfunnet.

3. Den åpne standarden SOAP ble utviklet av 
Microsoft, og Microsoft Offi ce 2007- versjo-
nen vil ha Open XML som standardformat. 
Microsoft var med å skape AltInn, som er et 
glimrende eksempel på effektivisering med 
IKT i offentlige systemer for næringslivet. Mi-
crosoft driver kompetanseheving i samarbei-
det med NTNU Skolehjelpen, som tilbyr gratis 
support til lærere innen IT bruk og støtter opp 
om planene for at IKT ferdigheter skal være 
den femte basiskunnskapen i skoleverket. 
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E-handelssertifi sering fra Det Norske 
Veritas (EB Trust) I begynnelsen var skepsisen 
stor mot bruk av Internett for utførelse av 
forretningskritiske prosesser. Slik er det ikke 
i dag, og Mercell gjennomgikk som første 
norske selskap EB trust sertifi sering i 2002. 
Dette gir kundene en trygghet når de benytter 
Mercell sine tjenester. Mercell har over 8000 
leverandører i sin database, et antall som øker 
med ca 200 hver måned. Lojaliteten til Mercell 
er også høy. Ni av ti bedrifter velger å fornye sin 
lisens hvert år, et tydelig bevis på at tjenesten 
gir merverdi.  

Administrerende direktør Asbjørn Kristiansen 
forteller at det er de mest profesjonelle og 
dynamiske leverandørene og innkjøperne 
som fascineres av Mercell sine tjenester. 
Mercell sitt fortrinn er at de er de eneste på 
markedet som tilbyr forespørsler fra både 
privat og offentlig sektor. Innkjøperne kan 
ved bruk av innkjøpstjenesten Mercell Pro 
dra nytte av produktutvikling, økonomiske 
konjunkturer og fremvekst av leverandører i 
nye geografi ske områder. 

MERCELL HAR DE BESTE LEVERANDØRENE!
Det norskeide selskapet Mercell AS ble startet i 1999 og er 
med sine datterselskaper i Göteborg og Odense blitt den 
ledende nordiske tjenesteleverandøren innen formidling av 
informasjon mellom innkjøper og leverandør.

Mercell AS
Karihaugvn. 89

1086 Oslo
Tlf 22 30 90 05
Fax 22 30 90 17

www.mercell.no

Selskapets største kunder, som bl.a 
omfatter Elkem og Uniteam, rapporterer om 
betydelige besparelser ved at de får tilbud 
fra fl ere leverandører og bedre kan utnytte 
dynamikken i markedet. Leverandørene får 
på sin side en bedre oversikt over en langt 
større oppdragsmengde. I tillegg kommer 
prosessgevinstene ved at for eksempel søk 
etter leverandører overlates til Mercell og 
at all kommunikasjon mellom innkjøper og 
leverandør dokumenteres og sikrer sporbarhet 
av prosess og avtaleinnhold. Med erfaringer 
som viser nærmere 50 prosent i spart tid, 
mener kundene at de nå kan prosessere 
dobbelt så mange innkjøp som tidligere og 
ved effektiv konkurranseutsetting oppnår de 
bedre priser, forteller Kristiansen.

Kristiansen mener det ikke lenger er lov å 
klage på ressurskrevende anskaffelsesrutiner 
for en moderne innkjøper. Det er mulig å 
operere overensstemmende med regler og 
prosedyrer og samtidig være meget effektiv. 
Den motsetningen eksisterer ikke lenger etter 
at Mercell sine tjenester.

- Som innkjøper trenger du ikke kjenne leverandørmarkedet 
for å motta konkurransedyktige tilbud. Gjennom Mercell kan 
vi tilby deg de mest innovative leverandørene i Norden, sier 
Asbjørn Kristiansen (bak th). Til vensre Bård Vassbotn, foran 
Kristian Gromholt og Øivind Dahle.
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Hvorfor bruker ikke offentlig sek-
tor mer åpen programvare og åpen 
kildekode? Usikkerhet og man-
glende kompetanse er den vanlig-
ste begrunnelsen som gis, så vel på 
direkte spørsmål som gjennom fag-
presse og undersøkelser i Norge og 
internasjonalt. Det er mer bekvemt 
når en leverandør tar ansvaret for 
at systemene virker som de skal.

Europeisk demring Behovet for mer 
kompetanse på dette området blir 
både påpekt i eNorge 2009 Det di-
gitale spranget,  de andre nasjonale 
planene for digital effektivisering 
av offentlig sektor og i eKommune 
2009.

Nå blåser nye vinder.  Seks ini-
tiativtaker-organisasjoner slo til 
under eSam-konferansen: KS, 
IKT-Norge, fylkeskommunene i 
Buskerud og Troms, Høgskolen i 
Buskerud og Rådet for Drammens-
regionen. Politisk sekretær Jø-

rund Leknes i FAD fi kk forslaget i 
handa da han kom til konferansen. 
Det hadde han sikkert ingenting i 
mot. Stoltenberg-regjeringen vil 
øke den offentlige bruken av åpne 
standarder og kildekode.  Forny-
ingsminister Heidi Grande Røys 
viderefører i all hovedsak politik-
ken som ble vedtatt med Meyer 
som moderniseringsminister, men 
har kanskje profi lert seg ytterligere 
som forsvarer av åpne standarder 
og programvare.

Det er en trend, en europeisk 
demring som bl.a. baserer seg på 
vedtak og initiativer i EU-orga-
nene. 

– Norge er også med i denne 
trenden. Politiske ambisjoner samt 
mange uttalelser på eSam-konfe-
ransen peker i samme retning. På 
konferansen hørte vi at Microsoft 
og andre med godseide formater 
også viser større åpenhet enn de har 
gjort tidligere, antagelig av frykt 
for å bli stilt utenfor en av hoved-
trendene i markedet, sier Christer 

Gundersen i KS. Gundersen trakk 
i trådene til eSam-konferansen, og 
var også med som KS-representant 
i utformingen av  forslaget til et 
nytt, nasjonalt kompetansesenter. 

Ved universitetet i Maastrich ble 
det gjort en undersøkelse som viste 
at halvparten av lokale myndighe-
ter i de sentrale EU-landene benyt-
tet åpen programvare og kildekode, 
og at to tredjedeler av dem planla å 
øke omfanget.
Åpen programvare og kildekode 
er i økende grad i bruk i offentlig 
virksomhet i  sentrale EU-land som 
Østerrike, Belgia, Tsjekkia, Dan-
mark, Frankrike, Italia, Tyskland, 
Nederland, Polen, Spania, Sverige 
og Storbritannia. 

Ukuelig trend – To eksempler på 
hvor vinden blåser er det fak-
tum at Apacheserveren basert på 
åpen kildekode står for 70 prosent 
av verdensmarkedet for webser-
vere. I kommune-Norge baserer 
Oslo kommune, med den største 
kommuneweb-tjenesten i landet 
på Apache og MySQL database. 
Begge er basert på åpen kildekode. 
Gartner Group og Petter Hidas har 
sannsynligvis rett. Åpen kildekode 
og åpne standarder er en mega-
trend som neppe kommer til å snu, 
sier Gundersen.

Norge har historisk tradisjon for 
å være tidlig ute i Norden, men er 
det ikke når det gjelder å samle den 
nasjonale kompetansen. Sverige 
og Finnland har etablert sine na-
sjonale kompetansesentre på feltet 
tidligere. Det danske «Nationalt vi-
dencenter for software» blir lansert 
denne våren, med særlig fokus på 

hvordan åpen kildekode kan benyttes i offentlige etater i Danmark.
Politisk sekretær Jørund Leknes i FAD takket vennlig da han ble over-

levert forslaget, og lovet å lese det nøye. Men når initiativet eventuelt blir 
tatt til følge ville han absolutt ikke si noe om. Klokt. Tux vil vel også møte 
kalde skuldre og isende blikk i forventede basketak om lokalisering, tau-
trekkingen om ressurser og hårfi ne grenser mellom godseide og åpne for-
mater når de politiske sluggerne tar på seg skøytene. Pingviner har aner-
kjent kompetanse i å movere over lengre avstander i svært kjølig klima. 

" " " " " """"""""""""""""""!

Tid for TUX
Linux-pingvinen heter TUX. Vil den vaie i banneret over et 
nasjonalt kompetansesenter for fri programvare i Drammen?
Forslag om et slikt senter ble lagt på bordet til FAD under 
eSam-konferansen.

ØYSTEIN HAGEN

Politisk sekretær Jørund Leknes på eSam konferansen.

RICHARD «ÅPNEREN»

Richard Stallmann skrev programmeringsspråket EMACS, som på 
tampen av forrige århundre ble betegnet som datakode-skrivernes 
sveitsiske lommekniv. Mer kjent er Stallmann som initiativtaker til 
Open Software Foundation, copyleft-begrepet og som forfatter av 
GNU-manifestet. GNU står visstnok for «God No, This is Not UNIX».

Stallmann var bare 18 år gammel da han ble tilknyttet MITs fors-
kningsprogram for kunstig intelligens - AI - i 1971. Under et forsøk 
på å reparere en printer ba han om å få utlevert kildekoden fra Xe-
rox, og fi kk til svar at den var beskyttet av opphavsrett. I sinne gikk 
han i gang med å skrive en versjon av UNIX som kunne brukes av 
alle, uten copyright-begrensning som all programvare fra Microsoft 
hadde.

Dette arbeidet ble fullført av Linus Torvalds, som kjøpte sin første 
PC i 1991, og nå er kjent som opphavsmannen til Linux. (ØH)

Christer Gundersen KS og Jørund Leknes Fornyingsdepartementet.

Det foreslåtte kompetansesenteret i  Drammen.

” Åpen programvare og kildekode er i økende  
 grad i bruk i o! entlig virksomhet i sentrale EU- 

 land...

Øystein Hagen
Highlight

http://www.nob.no/pages/oss.html
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BBS og ACOS har inngått strategisk samarbeid

Selskapene BBS og ACOS inngikk nylig
en strategisk samarbeidsavtale. Samtidig
kjøper BBS 34 % av aksjene i ACOS.
Grunnlaget for samarbeidet ligger i den
samlede kompetanse og teknologi som
selskapene har opparbeidet

ACOS' løsninger til offentlig sektor vil bli
supplert med BBS' tjenester, kompetanse
og erfaring. Samarbeidet vil legge grunnlag
for nye verdiøkende tjenester, med hoved-
vekt på implementering, utbredelse og an-
vendelse av løsninger for elektronisk sam-
handling mellom det offentlige og borgerne.

Selskapene vil bidra med løsninger som
gjør det enklere og mer effektivt for kom-
munal og offentlig forvaltning. Visjonen er å
bli ”Den digitale forvalter og prefererte
samarbeidspartner innen offentlig sektor.

- Avtalen med BBS gjør det mulig for ACOS
å presentere et bredere og mer helhetlig
produktspekter, med tilgang til verdifull
kompetanse og erfaring på betalings-, 
informasjons- og sikkerhetssystemer. Dette
innebærer at vi kan lage nye interessante,

verdiøkende konsepter og løsninger for
våre kunder, sier Tina Landsvik Fardal, 
daglig leder i ACOS.

Sammen ønsker selskapene å forenkle det
offentliges håndtering av kommunikasjon
med omverdenen og effektivisere saksgang
gjennom hele dets livssyklus. Det betyr at
ACOS kan fremstå som en totalleverandør
av IT-produkter som tar totalansvar for hele
verdikjeden. Løsningene tar utgangspunkt i
innbyggerens første henvendelse og av-
sluttes med virksomhetens avleverte svar,
samtidig som det er tilrettelagt for 
arkivering og varig deponi. 

- Samarbeidet med ACOS er spennende og
utfordrene. Deres nærhet og oppriktige
interesse for kundene gjør at vi har stor tro
på samarbeidet. BBS vil være en langsiktig
og aktiv partner som vil søke å videreutvikle
ACOS til å bli en ledende leverandør innen
offentlig sektor. Sammen skal vi levere
enda bedre løsninger som vil bidra til økt
effektivisering uttaler Lorang Eriksen, 
direktør for informasjonstjenester i BBS.

Erik Ree (f.v), direktør i ACOS, Tina L. Fardal, daglig leder i
ACOS, og direktør for informasjonstjenester i BBS, Lorang
Eriksen ser frem til å samarbeide om å utvikle og tilby nye og
verdiøkende konsepter og løsninger for kundene.

Med på skoleveien
Ingen er mer motivert til å delta enn foreldre. 
Det svir litt når barna forsvinner inn porten til 
barnehagen eller skolen. Overlater de barna i gode 
hender?

 - Foreldrene kan være med inn i Den Åpne Skolen. 
Utdanningssamfunnet er endelig kommet dit at 
hjem og skole kan samarbeide og kommunisere 
løpende for å gi barna et best mulig utgangspunkt 
for voksenlivet, sier Christian Myhrberg (adm.dir) 
og Atle Bergfjord (salgssjef ) i IST. Begge er 
småbarnsfedre. De kjenner også den andre siden 
av bordet godt. Ansatte på ISTs kontorer i Oslo, 
Bodø, Lillehammer, Växjö og København har ofte 
bakgrunn fra utdanningssektoren, som tar imot 
når barna sendes hjemmefra.

IST AS, pb. 4799 Nydalen, 0421 Oslo. Tlf. 21 52 50 00 epost: salg@no.ist.biz - www.ist.biz

Fra kontor til kateter
- IST har stått til tjeneste med å utvikle IT-tjenester 
som forenkler og effektiviserer skoler og barnehager 
siden 1985, og fi kk først fotfeste “på kontoret”. IST-
løsningene i administrasjonen frigjør tid til andre 
oppgaver i skole og barnehagesektoren. Lærere 
med fartstid husker godt hvordan det var å hente 
oppdaterte klasselister, sykefravær-oversikter og 
timeplaner på kontoret. Nå er det en selvfølge 
at lærerne selv har kontroll med innlegging og 
uttak av slike data, og får oversikt på egen PC via 
Internett.

Fra skole til hjem
- Offentlig sektor kan kanskje ha en tendens til 
å se på innbyggere og brukere som aktører som 
banker på døra en gang i blant når situasjonen 
krever det. Som foreldre vet vi, at vi har påtatt 
oss en langvarig, løpende forpliktelse fra de 
første skrittene til studielånet tårner seg opp. Før 
internett kunne det være vanskelig og utfordrende 
å ha et løpende samarbeide mellom skole og hjem. 
Nå kan førskolelærere og lærere kommunisere 
og samarbeide med hjemmet om barnas faglige 
og sosiale utvikling. Ungdom setter grenser når 
de må, men rent praktisk er det ikke lenger noe 
til hinder for at Foreldrene deltar mye mer. Det er 
slike samarbeidsformer mellom skoleeier, skole og 
hjem IST legger tilrette for med “Den Åpne Skolen”,
forteller Myhrberg og Bergfjord.

IST er Nordens fremste spesialist 
på IKT i utdanningssektoren, 
og har samtlige norske fylkes-
kommuner, fl ere høgskoler og 
400 kommuner i Norden på 
kundelisten. Før påske innbyr IST 
til seminarer for kommuner og 
fylkeskommuner i en helthetlig 
og integrert IKT-løsning for 
utdanningssektoren i eNorge. 
IST tar utfordringene i eNorge 
2009  Det digitale spranget på 
alvor, og innbyr kommuner og 
fylkeskommuner til seminarer 
om hvordan barnehager og 
skoler kan integrere web og e-
tjenester med de administrative 
IKT-systemene.

Den Åpne Skolen TM
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Auto-kunnskap? Pål Horsle advarer mot å tro 
at all kompetanse kan 
standardiseres og automatiseres.

Det Norske Veritas Certification AS

1322 Høvik

tlf: 67 57 99 00, fax: 67 57 99 11

DNV.Certification.Norway@dnv.com

Salgs- og markedssjef:

Dag Julian Eilertsen, tlf: 977 59 528

Dag.Julian.Eilertsen@dnv.com

Vi kan tilby tjenester innen: 

MANAGING RISK

Foto: Lars Tore Haug

! HMS
! Kvalitet
! Informasjons-

sikkerhet
! IKT
! Matvaresikkerhet

! Ytre miljø 
! Kurs
! Prosjektrevisjoner
! Leverandør-

revisjoner

Kvalitet i alle ledd
Din samarbeidspartner for sertifiseringstjenester

Ta kontakt for mer informasjon, 
eller se www.dnv.no/sertifisering

Horsle var tidligere nestleder i Sta-
tens informasjonstjeneste. Nå er 
han frittstående konsulent og un-
derviser på BI. Han ivrer for  økt 
interaktivisering av offentlige tje-
nester, men reagerer samtidig på 
at hva etatene har å spare ofte blir 
dominerende motiv.

– All erfaring som lar seg skrive 
ned i standardiserte formater egner 
seg godt i elektronisk form. Slik ek-
splisitt kunnskap kan styres i en in-
formasjonsstrøm via automatiserte 
rutiner i ulike publiseringsmedier.   I 
kommunikasjonslitteraturen skiller 
vi mellom kommunikasjons  fattige 
og kommunikasjonsrike kanaler. 

Deltakerkommunene får forsprang 
når et vell av nye digitale tjenester 
rulles ut. Kommune-Norge er først 
og fremst en lokal tjenesteleveran-
dør. Med Sikkerhetsportalen for-
svinner en høy terskel for å auten-
tifi sere, digitalisere og effektivisere 
kommunenes tjenester.

Stor betatest Kommunenes sen-
tralforbunds datterselskap Kom-
muneforlaget legger nå ut en «skje-
mamaskin» og hjelper kommunene 
å effektivisere de vanligste  kom-
munale tjenestene fra april. Landets 
435 kommuner står fritt til å velge 
om de vil abonnere på skjemaer 
og prosedyrer for de 35 vanligste 
tjenestene fra kommunen. KS in-
viterer til prøveprosjektet sammen 
med den statlige etaten Norge.no. 
Sikkerhetsportalens autentifi sering 
og tjenestene i MinSide-konseptet 
er en vesentlig del av grunnmuren i 
det nye tilbudet. 

Tid til saksbehandling – Norske 
kommuner tilbyr innbyggerne 150-
200 ulike tjenester. Det aller meste 
kan effektiviseres, men vi slipper 
aldri unna  saker der personlig vur-
dering må være del av saksbehand-
lingen. Blir 80 prosent av saksbe-

handlingene automatisert, får vi 
bedre tid og kvalitet på de resteren-
de sakene som krever individuell 
behandling, sier Astrid Øksenvåg. 
Hun er frittstående rådgiver enga-
sjert av KS. Øksenvåg ledet utvik-
lingen av Offentlig Servicekontor 
(OSK) i Nedre Eiker kommune, et av 
de aller første her i landet.

OSK på nett Høyrepolitiker Astrid 
Gjertsen tok på midten av 1980-
tallet initiativet til «endørspoli-
tikken» for å spare innbyggerne i 
lokalsamfunnet for å trave fra det 
ene kommunale kontoret til det an-
dre for å få gjort de enkleste ting. 
Det tok et kvart århundre før of-
fentlige servicekontorer ble vanlige 
i de fl este kommuner. 

I offentlig forvaltning er det et 
munnsvær: «Du kan spørre i kom-
munen». Hvor kostnadskrevende er 
det ikke å bruke mange menneskers 
tid i å svare på enkle spørsmål, i 
stedet for at de får konsentrere seg 
om jobben de er fl inke til?

– Ta et enkelt eksempel, sier  til-
litsdirektør Erlend Sundvor i Ban-
kenes Betalingssentral (BBS). – Med 
jevne mellomrom griper medier 
lokalt og sentralt fatt i at ikke alle 
kommer til å få barnehageplassen 
de har søkt om. Umiddelbart tar de 
fl este som har søkt telefonen fatt, 
ringer til kommunen og spør. De al-
ler fl este som ringer kunne fått svar 

automatisk, via nettet. Kommunen 
må være sikker på at den som spør, 
har rett til å få svar på spørsmålet 
uten at det krenker personvernet. 
Foreldre som får tildelt barneha-
geplass på sosialt grunnlag ønsker 
ikke at hvem som helst skal få vite 

hvem de er ved et enkelt nettsøk.  
Det er utfordringen i et nøtteskall: 
Automatisere for å gi svar på enkle 
spørsmål, og sikre personvern og 
god saksbehandling i saker som må 
behandles diskret og individuelt, 
forklarer Sundvor.

Før sommer kommer – Går alt etter 
planene, vil kommuner som abon-
nerer på skjematjenestene kunne 
tilby innbyggerne full digital løs-
ning på 35 av de vanligste tjenes-
tene i kommune-Norge før somme-
ren, lover Øksenvåg. 

– Løsningen gjør det  enklere for 
innbyggerne, og enklere for saks-
behandlerne i kommunen. Slik blir 
det enklere og billigere å utvikle 
tjenestene videre, og legge til mer 
funkjonalitet og fl ere tjenester. Ser-
ver og skjemamaskin i bunnen ba-
serer seg på kraftig maskinvare og 
digitale, åpne standarder. Offentlig 
service på nett må la seg oppgrade-
re og utvikle videre uten at det kos-
ter skjorta. Det er ikke nødvendig at 
hver enkelt av Norges kommuner 
skal oppfi nne hjulet hver gang. Nå 
blir det enklere for innbyggere og 
lokale saksbehandlere, som forhå-
pentlig vil bruke de lange lyse som-
merkveldene de slipper å kaste bort 
på byråkrati på en bedre måte, hå-
per Øksenvåg.                   !

KS søker 40 forsøkskaniner
Kommunenes sentralforbund (KS) etablerer en digital «skjemamaskin» som åp-
ner tjenesteleveransene i kommunen for standardisert netthandel - og inviterer 
hver tiende kommune med på prøveperioden. 

Det blir likevel ikke mer effek-
tivt og moderne hvis vi glemmer 
at i kompetansebegrepet er også en 
annen, viktig erfaring med. Taus 
kunnskap lar seg ikke  dele i stan-
dardiserte formater. Modernisering 
handler først og fremst om å skape 
en lærende organisasjon der dele-
kultur, tilbakemeldinger, ambisjo-
ner, endringsvillighet, prøving og 
feiling samt respekt for og lojalitet 
mot kompetanse er norm. Struk-
turelle forutsetninger er å danne 
læringsarenaer og læringssirkler. I 
en lærende organisasjon bør web-
løsninger være mer enn publise-
ring (brosjyrer på nett - standard-
formater). Web-løsningen må/bør 
inneholde muligheter for interak-
sjon og samhandling (horisontal 
integrasjon). Web-løsningen bør 
også inkludere både målgrupperet-
tet kommunikasjon (enkel interak-
tivitet) og individuell kommunika-
sjon (vertikal integrasjon). Svært 
viktig i denne sammenheng er at 
webløsninger skal/bør være tilpas-
set den enkeltes behov, ønsker og 
forståelse. I motsatt fall kan sosiale 
normer bli den mest utfordrende 
«konkurrenten» til budskap og mål 
(theory of reasoned action).

Horsle viser til utviklingstrappa 
(se fi g) som eksempel på hvordan 
utviklingen av mer avanserte web-
løsninger gjerne utvikler seg paral-
lelt med økende kommunikasjons-
kompetanse i virksomheten.        ! 

Kan 
kompetanse 
automatiseres?
Web-løsninger bør være tilpasset den 
enkeltes behov, ønsker og forståelse. I 
motsatt fall kan sosiale normer bli den 
mest utfordrende «konkurrenten» til 
budskap og mål, påpeker Pål Horsle.

ØYSTEIN HAGEN

” Blir 80 prosent av saksbehandlingene 
 automatisert, får vi bedre tid og kvalitet på de 

 resterende sakene som krever individuell   
 behandling...

Frittstående rådgiver engasjert av KS, Astrid 
Øksenvåg ledet utviklingen av Offentlig 
Servicekontor (OSK).
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Digitaliserte arbeidsprosesser, døgnåpen forvaltning, nærhet til brukeren, interaktive tjenester, Min side, Integrasjon, åpne standarder. Kommuneforlaget utvikler og 
distribuerer informasjons- og kunnskapsprodukter for kommunal sektor, i nært samarbeid med kommunene. Kommuneforlaget er et frittstående aksjeselskap heleid av KS.

Kommunene står foran store 
utfordringer i sitt møte med 

framtidens innbygger. 
Innbyggerne forventer stadig 
raskere og mer brukervennlig 
kontakt med sin kommune. 

Dette setter krav til kommunenes 
evne til å kommunisere enkelt 
og effektivt med innbyggerne, 
blant annet gjennom utnyttelse 

av internettbaserte 
kommunikasjonskanaler.

Mulighetene ...

Kommuneforlaget leverer produkter som gjør 
kontakten mellom kommune og innbygger 
enkel og brukervennlig. Blant Kommune-
forlagets produkter er oppslagsverk på web, 
elektroniske skjema og andre verktøy for 
innbyggerdialog og saksbehandling.

Store utfordringer - smarte løsninger - trygg hverdag
www.kommuneforlaget.no

Hadde offentlige etater sørget for å 
få klare svar via nettet ville det vært 
et kjempeløft for effektiviseringen 
av offentlig sektor. Nordmenn er 
mer aktive enn andre på å søke of-
fentlig informasjon via nettet. En 
undersøkelse som omfattet 26 land 
viste at ingen var mer nettaktive 
enn nordmenn for å søke offentlig 
informasjon. Danskene fulgte på 
2. plass. Der hadde 47 prosent av 
innbyggerne prøvd å kommunisere 
med det offentlige via nett.

Mye effektivitet og innsparing 
ville vært vunnet om de offentlige 
etatene som stilte spørsmål hadde 
vist hvor avgjørende det er å stille 
konkrete spørsmål, med klare, luk-
kede svaralternativer, på nett.

Tre deltakere – I det moderne sam-
funnet har samfunnsdialogen tre 
deltakere. Å automatisere en tje-
neste handler for en stor del om å 
skjemalegge prosessen. Hvis den 
som søker svar og tjenester i det of-
fentlige  gir korrekte opplysninger, 
sparer etaten feilretting, oppkla-
ringer og rettelser. Datasystemet er 
den andre aktøren, og gjør som det 
er programmert for. Utfordringen 
her er at ikke alle offentlige databa-
ser er programmert slik at de umid-
delbart skjønner hva det avgitte 
svaret er svar på. Mye arbeid legges 
i å få maskinelle metadata til å for-
stå hverandre når maskiner snak-
ker sammen via nettet. Den største 
utfordringen er likevel å få gode 
svar inn. Når svaralternativene 
gjør det like riktig å svare hummer 
som kanari, er det lite besparelse 
å hente. Svakhetene ligger oftest i 

at den som er avhengig av å få da-
taene inn spør for upresist. Vi må 
kvitte oss med overtroen på at gode 
data kommer med storken, sier Tor 
Nygaard, den tidligere avdelings-
sjefen i Statistisk sentralbyrå.

Han forsøker å være høfl ig, men 
samtidig presis, når han sier som 
mange har sagt før: Skitt inn er lik 
skitt ut.

ELMER Nygaard aksepterer at de 
fl este synes skjemaer er søvndys-
sende kjedelig. Han har jobbet med 
og mot skjemavelde i en årrekke. 
Oppdragsgiverne for Forvaltnings-
info AS har vært de store arbeids-
giverorganisasjonene, Brønnøy-
sundregistrene, Skattedirektoratet, 
departementer, etater, organisa-
sjoner og kommuner som bruker 
skjemaer i bredt omfang som viktig 

kommunikasjonsverktøy. 
De seneste årene har det vært 

overgang fra skjemaer på papir 
til skjemaer på nett, og skrittet fra 
«E4» til Elmer 2, som sto på agen-
daen. 

ELMER er i denne sammenhen-
gen ikke en feit og skallet tegnese-
riegris, men forkortelse for Enklere 
og mer effektiv rapportering. «E4» 
er den satiriske beskrivelsen når 
en statlig eller kommunal etat ikke 
gidder å gjøre skjemaet interaktivt, 
bare legger en skannet papirkopi av 
skjemaet ut på nettet for utskrift.

Hvis du bare…
Er du fortrolig med nettet er det 
sannsynligvis lenge siden du har 
gått til Rådhuset eller Likningskon-
toret for å hente et skjema. 

Som de fl este har du irritert deg 

over å svare på alt stat og kom-
mune vet om deg fra før, igjen og 
igjen. Dessuten – når du likevel har 
skjemaet på skjermen – ville det 
ikke da bli mye enklere og mer ef-
fektivt for alle om du fylte det ut 
der og da, sendte det inn, og fi kk 
bekreftelse umiddelbart. Hvorfor er 
det ikke like lett å få offentlig ser-
vice som er like effektiv som nett-
bank og ehandel, og gi tilbakemel-
ding om hvor pakka befi nner seg 
i prosessen, eller hvor langt saken 
har rykket fram i køen? 

Det er klart det betyr en forenk-
ling hvis du kan hente skjemaet via 
Internett, i stedet for å gå på et of-
fentlig kontor for å få det. Det før-
ste ELMER-prosjektet begynte i år 
2000, og resulterte bl.a. i rappor-
ten om Skjemaet som lærte å lytte.  
Hvis du ikke har barn, er det unød-
vendig å spørre hvor mange barn 
du ikke har. Skjemaet som lærer å 
lytte sjekker hvilke opplysninger 
det offentlige har om deg i ulike re-
gistre, og lar være å spørre om det 
myndighetene vet om deg fra før. 
Ennå er slike skjemaer visjoner, 

«Gode data kommer 
ikke med storken»
I 2001 benyttet 53 prosent av Norges befolkning Internett 
til å søke informasjon, stille og svare på spørsmål, og utføre 
transaksjoner mot det offentlige. 
 

SKJEMAER PÅ NETT:

Rådgiver for samordning og forenkling av samspillet mellom myndighe-
tene og privat sektor:
www.forvaltningsinfo.no

Nettguru Jacob Nielsen har skrevet om skjemaer:
www.useit.com

Mer om ELMER-prosjektene med pdf-nedlasting av rapportene
http://odin.dep.no

ikke realiteter, men de er på vei.

Et trinn til Nærings- og handels-
departementet og Brønnøysundre-
gistrene ble med videre i neste fase 
av prosjektet - å utvikle standarden 
med beskrivelse av prosedyrer for 
et ELMER 2-skjema. Nå begynner 
offentlig sektor å ta standarden 
i bruk, og virksomheter utenfor 
forvaltningen oppdager at de har 
samme grensesnitt-utfordring med 
skjemaer på nett. 

I tillegg til at det handler om 
nettdialog og datafangst ligger det 
også utfordringer for å få til  et gra-
fi sk grensesnitt som fungerer.  Ja-
cob Nielsen, nettguru på nettopp 
grensesnitt, har tatt opp disse van-
skene med «forms» i User Interface 
Alertbox på nettet. 

– Jeg har lært mye av Jacob Ni-
elsen, konstaterer Nygaard. Hvor 
krevende dette feltet er kan vi få 
begrep om når vi ser at de stan-
dardene og grepene vi har foretatt 
i Norge faktisk ha litt å lære bort til 
nettguruen, sier Nygaard.                !

ØYSTEIN HAGEN

NÅR ER PERSONDATA «SENSITIVE»?

I mange offentlige omsorgstjenester, særlig i helsetjenesten, er le-
delsen redd for at sensitive personopplysninger skal komme på av-
veie. Hva er sensitivt, da? Datatilsynets defi nerer sensitive person-
data som:
a)  Opplysninger om  rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller 
 politisk, fi losofi sk eller religiøs oppfatning
b)  At en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en
  straffbar handling  
c)  Helseforhold  
d)  Seksuelle forhold  
e)  Medlemskap i fagforeninger

http://www.nob.no/pages/oss.html
Øystein Hagen
Highlight
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SPØR SOI

SOI – senter for offentlig innkjøp –  er under planlegging. Det stat-
lige organet for offentlige oppdragsgivere og innkjøpere er ment å 
bli et kjernemiljø for kompetanse på alt som har med anbudsregler 
og offentlig innkjøp å gjøre.

I løpet av 2007 skal offentlige oppdragsgivere og innkjøpere ha 
klar strategien for å legge offentlige innkjøp over til elektroniske 
prosesser. Innen 2009 skal minst en fi redel av volumet for offentlige 
driftsinnkjøp helt eller delvis  skaffes tilveie gjennom konkurranser 
basert på elektroniske prosesser for samhandling med næringslivet. 
Disse kravene er formulert i eNorge 2009 – det digitale spranget. 
Ehandelsekretariatet har det operative ansvaret for markedsplassen 
ehandel.no og Doffi n. 

Lurer du på noe, kan du altså spørre i SOI om tid og stunder.

Om prosjektleder Tor Helge Lyng-
støl klarer å holde egne planer 
blir beslutningen offentliggjort en 
gang i mai. Da får vi vite hvilken 
standard og hvilken hovedleveran-
dør som blir valgt til det nye nød-
nettet. Det dreier seg om å bygge 
ut et helt nytt mobilkommunikas-

jonsnett, som skal bli bedre enn det 
Telenor og Netcom har. Sambandet 
skal fungere uavhengig av de andre 
mobilnettene, slik at nødetatene 
kommer fram uansett belastning i 
andre nett.

Nødnettet for brann, helse og 
politi bygges først ut på den sen-
trale delen av Østlandet, i løpet av 
2006/2007. Så evalueres utbyg-
gingen. Stortinget beslutter om det 
er verdt å gå videre, når nytten er 
testet og kostnadene kommer på 
bordet. 

Må være robust Fungerer det nye 
systemet godt ligger alt til rette for 
at Stortinget vil satse på å gjøre 
nettet landsdekkende, og andre-
etappen kan ta til. Da bygges nød-
nettet ut i helseregion Øst og helse-
region Sør i 2008 og 2009, deretter 
i helseregion midt-Norge og helse-
region Nord året etter.

– Trengs det et eget nett, når det 
allerede fi nnes to GSM-nett, og 
de blir videreutviklet til 3G med 

en rekke nye muligheter som også 
nød- og katastrofekommunikasjon 
kan bruke?

–Både Telenor og NetComs nett 
er for usikre og til tider for overbe-
lastet til å kunne gi tryggheten vi 
trenger i krisesituasjoner. Og det 
blir helt feil å  bygge et nødnett 

på toppen av GSM-nett som ikke 
er bygget med sikkerhet og krise-
kommunikasjon for øyet, sier han. 
Mobilnettene kan vanskelig brukes 
av operative enheter fordi det ikke 
er mulig å snakke i grupper. Grup-
pekommunikasjon er viktig, og 
felles sambandsgrupper er sentralt 
under større, koordinerte aksjo-
ner. Nødetatene må også ha en helt 
nødvendig sambandslederfunksjon 
som ikke fi nnes i mobilnettene vi 
alle bruker. Likeså er direkte kom-
munikasjon mellom radioer som 
er uavhengig av faste sendere, helt 
nødvendig.

Robust og sikkert Lyngstøl under-
streker at det nye nødnettet kom-
mer til å være robust, selv om 
kostnader selvsagt setter begrens-
ninger. Et perfekt nødnett måtte 
ha dobbeltsikret dekning, anlegg 
og basestasjoner murt inn i betong 
og en stor stab av servicefolk til å 
rykke ut på kort varsel. Dette ville 
ha blitt for dyrt for landet.– Vi skal 

bygge et nødnett som kommer til 
være å robust og med en høy dek-
ning. Vi legger opp til stor gjenbruk 
av eksisterende linjer og utstyr. 
Anskaffelsesprosessen vi nå er inne 
i er krevende og omfattende. Tilbu-
dene evalueres på samme måte som 
fregattene til marinen. Nødetatene 
har selv spesifi sert 4000 krav til 
det nye nettet, og de går selv nøye 
gjennom tilbudene.

Staten tar ansvaret Utbyggingen 
av et nytt nødnett medfører at sta-
ten nå tar ansvar for infrastruktur 
av stor samfunnsmessig betydning. 
Landets nye nødnett kommer til å 
tilfredsstille alle formelle krav som 
må settes til nødkommunikasjon 
og det blir innført en klar ansvars-
deling mellom staten, leverandø-
rene, etater og kommuner. Valget 
står mellom to mobilteknologier 
og tre hovedleverandører. EADS 
Defence and Security foreslår Te-
trapol, og har tidligere rigget nød-
nett for fransk, spansk, tsjekkisk og 
sveitsisk politi. Siemens/Motorola 
og EADS Secure Networks OY (med 
vanntett skott til det andre EADS-
konsernet) vil bruke Tetra-utstyr. 
Sistnevnte kjøpte Nokias Tetra-
organisasjon, og bygger videre på 
den. Motorola har levert tilsva-
rende nødnett i Storbritania, Ned-
erland og Østerrike. EADS OY har 
levert nødnett til Finland, Sverige, 
Belgia og Ungarn.

Tilbyderne har også en sterk po-
sisjon som leverandører til Forsva-
ret i en rekke land. Foreløpig ser det 
ut til at kostnadene til nett, kom-
munikasjonssentraler og apparater 

vil ligge rundt 3,5 til 4 milliarder kroner, og at vedlikehold og service på 
nettet vil koste ytterligere et par hundre millioner per år. Hvor mye helse-
vesen, politi og brannvesen skal betale for bruken av nødnettet er vanske-
lig å si, men kostnadsspørsmålet kan komme til å bli avgjørende for om 
nødnettet blir videreført etter den første prøveperioden.                               !

Nøden er størst hvis 
nettet er nede
Tre hovedleverandører og en rekke mindre konkurrerer om 
leveranser til det nye, landsdekkende nødnettet som skal gi 
brannvesen, helseetat og politi nytt samband.

Prosjektleder Tor Helge Lyngstøl beslutter seg for levrandører av et helt nytt mobilkommuni-
kasjonsnett en gang i mai.

” Det dreier seg om å bygge ut et helt nytt 
 mobilkommunikasjonsnett, som skal bli bedre  

 enn det Telenor og Netcom har.
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