Oppdrag knyttet til bedre bruk av kunstig intelligens i forbindelse
med ny nasjonal helse- og sykehusplan

Felles plan for 2020
inkludert ansvar og prioriteringer

Om dokumentet
Dette dokumentet svarer på Helse- og omsorgsdepartementets forespørsel om tydeligere
prioriteringer og beskrivelse av ansvarsforhold i etatenes felles plan, som ble oversendt til
departementet i november 2019.

Prioriteringer og ansvar
Prioriteringsnøkkel
Alle tiltakene som presenteres nedenfor inngår i en pakke av tiltak som de regionale helseforetakene
har gitt sin tilslutning til.
Et tiltak har fått høy prioritet dersom det tar lang tid å gjennomføre aktiviteten, eller dersom andre
viktige aktiviteter er avhengige av aktiviteten.

Tiltakene fra felles plan med prioritet og ansvarlige for å gjennomføre aktiviteten
Overskriftene i tabellen korresponderer med tilsvarende overskrifter i felles plan, der punktene er
detaljert. Tallene i første kolonne viser de regionale helseforetakenes prioritering av tiltakene i felles
plan. I kolonnen "Ansvar" er navnet på virksomheten som har ansvar for arbeidet. Andre etater og
Helse Sør-Øst RHF vil hjelpe til der det er behov for det (som beskrevet i felles plan).
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Forenkle tilgang til data på kort
sikt

Beskrivelse av tiltak/utredning

Ansvar

Tiltak: Implementere og verifisere KIløsninger

HSØ

Utredning: Handlingsrom i gjeldende rett,
behov for regelverksendringer

HDIR

Utredning: God klinisk praksis for bruk av
systemer med kunstig intelligens

HDIR

Utredning: Bruk av normering som
virkemiddel innenfor bruk av KI-baserte
løsninger

HDIR

Tiltaket "lage veiledning om bruk av
helsedata" legges inn under "Utredning:
Handlingsrom i gjeldende rett"

HDIR

Forenkle tilgang til data på kort
sikt

Utredningen "forenkle og støtte innsamling
og håndtering av samtykke" legges inn under
"Utredning: Tilrettelegging for forsvarlig
tilgang av data (treningsdata)"
E-HELSE

Forenkle tilgang til data på kort
sikt

Utredning: Tilrettelegging for forsvarlig
tilgang av treningsdata for KI-systemer

Finansiering

Utredningen "finansiering av nye måter å yte
helsehjelp på, ved hjelp av KI" legges inn
under Finansieringsprosjektet i Program
NHSP (Hdir)
HDIR

HDIR/E-HELSE

2

Rammeverk for kunstig intelligens Utredning: Etablere rammeverk for kunstig
intelligens i helsesektoren

E-HELSE

3

Dekke veiledningsbehov

Tiltak: Utvikle veiledningsmateriell

HDIR/E-HELSE/SLV

3

Dekke veiledningsbehov

Utredning: Kvalitetssikring

HDIR

3

Dekke veiledningsbehov

Utredning: Råd fra kunstig intelligens

HDIR

Dekke veiledningsbehov

Utredning: Behov for ytterligere teknisk
normering og standardisering

E-HELSE

3

Kompetanse

Tiltak: Etablere nasjonalt
kompetansenettverk for kunstig intelligens i
helsesektoren
E-HELSE

Kompetanse

Utredning: Kompetansebehov i
spesialisthelsetjenesten (eget kompetanseløp
i NHSP-program)
HDIR

Normen for
informasjonssikkerhet

Tiltak: Oppdatere Normen til å omfatte
temaer knyttet til kunstig intelligens

3

3

3

E-HELSE

Presisering og detaljering av tiltakene med tidsplan og forutsetninger vil bli ettersendt når disse er
endelig forankret med RHF-ene (i interregionale IKT- og fagdirektørmøter).

