
 
 
 
  

 Versjon 1.00 
 Dato 08.12.2020 

 

Høringssvar 
 

Endring av status på tekniske spesifikasjoner til 
anbefalte standarder 

 
Til:  
Deres ref: Endring av status på tekniske spesifikasjoner til anbefalte standarder - ehelse 
Fra: Helseplattformen AS 

Kontakt ved evt spørsmål: thor.johannes.bragstad@helseplattformen.no 
Kopi:  
Dato: 24.06.2021 
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1 Innledning/bakgrunn 
Helseplattformen AS avgir herved sitt høringssvar med merknader ifbm  
«Høring: Endring av status på tekniske spesifikasjoner til anbefalte standarder» 
Saksbehandler er:  
Thor.Johannes.Bragstad@Helseplattformen.no 
 
 
 

https://www.ehelse.no/horinger/endring-av-status-pa-tekniske-spesifikasjoner-til-anbefalte-standarder
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2 Om høringsinstansen 
Helseplattformen er både det fellesskap, det prosjekt, som skal etablere og innføre en felles 
pasientjournalløsning for helseaktørene i ‘helse midtnorge regionen’ og den 
forvaltningsorganisasjon som skal tilby, forvalte og understøtte den felles pasientjournalløsning 
på vegne av de anvendende helsevirksomheter. 
 
Helseplattformens mandat, eller ‘oppdragsbrev’, kan oppsummeres i følgende;  

• Regjeringen har besluttet at Helseplattformen skal gjennomføres som et regionalt 
utprøvingsprogram for det anbefalte nasjonale målbildet «Én innbygger – én journal». 

• Helseplattformen skal anskaffe og innføre ny, felles pasientjournal (PAS/EPJ) ved sykehus 
og kommuner i hele Midt-Norge. Det er første gang det etableres en felles løsning for 
kommune- og spesialisthelsetjeneste, fastleger og avtalespesialister.  

• Helseplattformen skal gi økt kvalitet i pasientbehandling, bedre pasientsikkerhet, mer 
brukervennlige systemer og dermed sette helsepersonell i stand til å utføre sine oppgaver 
på en bedre og mer effektiv måte. 

 
Myndighetenes oppfølging av Helseplattformens arbeid mot målbildet er bl.a. regulert i 
samarbeidsavtale mellom Direktoratet for e-helse, Norsk helsenett SF, Helse Midt-Norge RHF og 
Helseplattformen AS.  
 
Det overordnede målet med samarbeidet er å:  

• bidra til arbeidet med Helseplattformen som en regional utprøving av det nasjonale 
målbildet én innbygger – én journal, og legge til rette for gjenbruk i prosjekt Akson 

• bidra til realisering av målbildet én innbygger – én journal og nasjonal e-helsestrategi. 
Gjennom Helseplattformen bygger partene kompetanse og erfaring som er viktig i det 
videre arbeidet med nasjonale målbildet og nasjonal e-helsestrategi  

 

3 Tilbakemeldinger 
 
Direktoratet partementet ber i høringsnotatet høringsinstansen om tilbakemelding på følgende tema: 
 
Dette ønsker Direktoratet for e-helse tilbakemeldinger på 
Direktoratet ønsker spesifikt tilbakemeldinger på: 
 
Er det fornuftig å endre status på dokumentene til anbefalte standarder? 
Hvis ikke: Gi konkret begrunnelse for dokumentet det gjelder 
Denne høringen gjelder kun endring på status på dokumentene. 
--- 
 

3.1 Generell tilbakemelding 
  
Helseplattformen ser generelt positivt på forslagene til  å endre status på tekniske 
spesifikasjonsdokumenter til anbefalte standarder, i tråd med forvalningsmodellen for Normerende 
produkter, men har noen merknader. 
 
Generelt har regionens (spesialisthelsetjeneste’s) IT-utviklere omtrent sidestilt ‘tekniske standarder’ 
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med ‘obligatoriske’ standarder og lagt innsats i å etterleve/implementere disse der dette har vært 
mulig gitt regionale/lokale rammer. 
 
Samtidig erkjennes at e-helses forvaltningsmodell for normerende produkter fortsatt er noe ukjent i 
e-helsesektoren totalt sett. Dvs dette er fortsatt en kommunikasjonsoppgave spesielt for e-Helse 
direktoratet, men også de av sektorens representanter som har fått modellen behørig presentert.  
 

3.2 Spesifikke tilbakemeldinger 
 
Direktoratet for e-helse foreslår at følgende dokumenter får status som anbefalte standarder: 
 

3.2.1 Bruk av kontaktopplysninger i basismeldinger, dialogmelding og pleie- og 

omsorgsmeldinger (HITS 1174:2017) 
 

Intet spesielt. Tilsluttes. 

 

3.2.2 Kobling av relaterte meldinger med bruk av identifikatorer (HITS 
1218:2019) 

 

Intet spesielt. Tilsluttes. 

3.2.3 Bruk av kodeverk og identifikatorer ved endring og kansellering av 
meldinger (HITS 1154:2018) 

Tilbakemeldingen på dette dokumentet er at det kan forbedres mtp å bygge 

‘forståelse’. Dokumentet bør tilføres eksempler og beskrivelser av bruksscenarier som 

gjenkjennes av ulike aktørkategorier innen sektoren førenn det gis status ‘anbefalt 

standard’. Det er ikke tilstrekkelig ‘forklarende og førende’ slik det fremstår pt.   

3.2.4 Bruk av standardene Rekvirering av medisinske tjenester og 
Svarrapportering av medisinske tjenester (HITS 1102:2014) 

Her må Helseplattformen støtte seg på, og støtte, innspill fra våre kliniske kollegaer i 

HMN. Ingen ytterligere kommentarer. 

3.2.5 Bruk av Norsk laboratoriekodeverk (NLK) i rekvirering og 
svarrapportering av medisinske tjenester (HITS 1101:2015) 

Helseplattformen støtter innspill fra våre kliniske kollegaer i HMN (HMN’s vedlagte 

innspill fra Andreas Westin mfl / St.Olav). 

Disse innspill påpeker nødvendigheten av å løfte kodeverkets datakvalitet, oppdatere 

https://www.ehelse.no/standarder/ikke-standarder/bruk-av-kontaktopplysninger-i-basismeldinger-dialogmelding-og-pleie-og-omsorgsmeldinger
https://www.ehelse.no/standarder/ikke-standarder/kobling-av-relaterte-meldinger-med-bruk-av-identifikatorer
https://www.ehelse.no/standarder/ikke-standarder/kobling-av-relaterte-meldinger-med-bruk-av-identifikatorer
https://www.ehelse.no/standarder/ikke-standarder/bruk-av-kodeverk-og-identifikatorer-ved-endring-og-kansellering-av-meldinger
https://www.ehelse.no/standarder/ikke-standarder/bruk-av-standardene-rekvirering-av-medisinske-tjenester-og-svarrapportering-av-medisinske-tjenester
https://www.ehelse.no/standarder/ikke-standarder/bruk-av-norsk-laboratoriekodeverk-nlk-i-rekvirering-og-svarrapportering-av-medisinske-tjenester
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standarden mtp aktuelle formål samt forbedre forvaltningen rundt dette før dokumentet 

kan gis status ‘anbefalt standard’. 

 

Helseplattformen, LAB-prosjektet i HMN og eHelse har sålangt ikke kunnet prioritere 

å adressere dette området mtp SNOMED CT / Felles Språk, noe som bør vurderes i en 

framtidig innsats mtp å løse de ulike fagdisipliners behov for granularitet og 

spesialisering. 

 

3.2.6 Overvåkning av meldingsversjoner i ebXML (HITS 1210:2018) 
 

Tilsluttes. 

HMN / Helseplattformen forholder seg allerede til dette som om de var 

‘obligatoriske/standard’ krav. 

 

3.2.7 Service, Action og Role i ebXML-konvolutten (HITS 1209:2018) 
 

Tilsluttes. 

HMN / Helseplattformen forholder seg allerede til dette som om de var 

‘obligatoriske/standard’ krav. 

https://www.ehelse.no/standarder/ikke-standarder/overvakning-av-meldingsversjoner-i-ebxml
https://www.ehelse.no/standarder/ikke-standarder/service-action-og-role-i-ebxml-konvolutten

