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Hva er VKP?
(Velferdsteknologisk knutepunkt)

Velferdsteknologisk knutepunkt (VKP) er en tjeneste som håndterer informasjonsflyt 
mellom velferdsteknologiske løsninger og elektronisk pasientjournal (EPJ). 

VKP tilbyr både uthenting av opplysninger fra EPJ og automatisk journalføring i EPJ.

Hovedformålet med tjenesten er å bidra til et felles knutepunkt, hvor ulike leverandører 
kan formidle journalverdige opplysninger mellom systemer som ellers ikke snakker 
sammen. Dette sparer helsepersonell for mye dobbeltarbeid.



Hva løser VKP i 
dag?

• Automatisk journalføring ved bruk av ulike typer 

velferdsteknologi:
• Medisindispensere

• Digitalt tilsyn

• Responsløsninger som har tilknyttet trygghetsalarmer, GPS 

lokalisering og andre typer varslingsteknologi

• Hente informasjon fra journalsystemer (EPJ) som 

støtte til velferdsteknologiske tjenester:
• Hente inn data om brukere som er tildelt velferdsteknologiske 

tjenester

• Ved aktiv varsling / alarm, hente data som er nyttige for 

responstjenestens oppfølging av bruker



Status VKP

Drift (17)

Prosess (29)

Interesse (30)

De kommunene 

som er i drift 

dekker ca ¼ av 

befolkningen 



Hvorfor VKP?
• Frigjort tid ved at helsepersonell slipper å føre samme 

informasjon flere steder

• Bedre datakvalitet ved gjenbruk av data og automatisk 
lagring av journalnotater

• Bedre tilgang på kvalitetssikret informasjon, - all 
informasjon kommer fra samme kilde

• Mer tilpassede tjenester til sluttbruker på grunn av 
bedre tilgang på god informasjon

• Økt pasientsikkerhet. Det blir enklere å 
oppfylle journalforskriften, GDPR og annen 
personvernlovgivning

• Lite behov for opplæring av helsepersonell



Hva koster det?

Kommuner og leverandører betaler ikke noe per nå for tilkobling og bruk av 
VKP. Hver aktør dekker sin egen innsats. 

Kommunen må påberegne kostnader i forbindelse med anskaffelse av API-er 
for EPJ, i tillegg til at VFT-leverandørene kan ta betalt for integrasjon. 

VKP vil i fremtiden inngå i en nasjonal samhandlingsplattform. 
Prismodell for denne er ikke besluttet.



Hvordan komme 
i gang? Tjenesten tilbys i første omgang til kommuner som trenger det, 

og videreutvikles i henhold til kommunenes behov for 

integrasjoner. 

For informasjon om hva som skal til for at din virksomhet kan ta i 

bruk velferdsteknologisk knutepunkt (VKP), se 

Velferdsteknologisk knutepunkt - Norsk helsenett (nhn.no)

https://www.nhn.no/samhandlingsplattform/velferdsteknologisk-knutepunkt


VKP 
veien videre?

• Vi ser at kommunene kommer nå!
• Kundesenteret til NHN er kontaktpunkt for VKP

• Samarbeid med KS e-Komp

• Digital hjemmeoppfølging (DHO)
• VKP er med i utprøvingsprosjekter innen DHO

• Samhandling med flere aktører, - kommune, 

fastlege, sykehus/spesialist

• Nasjonal samhandlingsløsning
• VKP blir en del av NHNs samhandlingsplattform

• Fortsette samarbeid og utvikling med
• Sektoren – kommune/RHF/HF/fastleger

• Leverandører – VFT/DHO/EPJ/…


