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Målbilde for program digital samhandling
Syv hovedgrupper
Skaffe seg oversikt over
innbyggers tilstand og behov for
helsehjelp
Gjøre oppslag i tidligere
journalopplysninger
Anmode om eller bestille
tjenester eller ytelser, med svar
samt kommunisere om saker
Innhente innbyggers opplysninger
Slå opp i generelle
informasjonskilder (grunndata)
Rapportere egen aktivitet
Arrangere og delta i møter,
konsultasjoner og samtaler

Samhandlingsformer

Nasjonal informasjonstjeneste for oppslag av laboratorie- og radiologisvar (NILAR)
Hovedmål

•
•

innbyggere får helse- og omsorgstjenester av høyere kvalitet og økt pasientsikkerhet
mer effektiv ressursbruk i helse- og omsorgstjenesten

Delmål





opprette en komplett nasjonal informasjonstjeneste over prøvesvar
understøtte samhandling mellom helsepersonell som er involvert i helsehjelpen ved at en kan se alle prøvesvar, ikke bare de en selv har rekvirert
sette pasienten i sentrum, slik at pasienten skal slippe å gjenta informasjon og skal kunne bruke laboratorie- og radiologisvar, samt at innbygger kan
delta aktivt i egen helsehjelp ved å ha tilgang til informasjon, følge trender mv
understøtte utlevering av prøvesvar til sekundærbruk
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Hva skal tilgjengeliggjøres i NILAR?
Dato
Undersøkelsestype
B-HbA1C
P-Glukose, fastende
P-Kreatinin

Svarrapporter (grovmasket søk)

 Svarrapporten inneholder alle
undersøkelsene oppgitt i en
rekvisisjon
 Undersøkelsene er som regel
utført på samme dato
 Bruker må klikke på en rad for å
få frem svarrapporten og lese
resultatene

03.feb 04.feb 18.apr 19.apr 01.mai 02.mai 01.jun 01.okt Enhet
60
57
45 mmol/mol
35
68
5,7
9,2
7,5
6,4
6,8 mmol/mol
82
90
103
115
107 µmol/L

Prøvesvar (finmasket søk)

Referansegrense
20-42
4,0-6,0
60-105

 Får frem alle resultater fra
samme type undersøkelse
 Kan lettere finne akkurat de
undersøkelsene man er ute
etter
 Kan vise trender og
sammenhenger

Fagområder
1. Medisinsk biokjemi
2. Klinisk farmakologi
3. Immunologi og
transfusjonsmedisin
4. Medisinsk mikrobiologi
5. Medisinsk genetikk
(uavklart)
6. Patologi
7. Radiologi
8. Nukleærmedisin

NILAR vil inneholde prøvesvar
med prøvetakningsdato fra og
med oppstartstidspunktet.
Lagringstiden er ikke avgjort
ennå.
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Om samarbeidsgruppene og forankring med sektor
 Formålet er å involvere og forankre med
fagfolk fra helse- og omsorgssektoren, slik
at NILAR dekker brukernes behov

Tre samarbeidsgrupper:




Teknisk
Funksjonelt laboratoriefag (utenom patologi)
Funksjonelt radiologi og patologi

 Deltakelse: Sektor har utpekt deltakerne,
og de tre gruppene teller totalt ca. 80
deltakere
 Møtefrekvens er månedlig for både de
funksjonelle og teknisk samarbeidsgruppe
 Saksunderlag, referat, deltageroversikt
publisert på ehelse.no her
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Krav til personvern, informasjonssikkerhet og
pasientsikkerhet
Innbygger





Rett til reservasjon og sletting
Rett til innsyn i egne personopplysninger
Rett til innsyn i leselogg og endringslogg
Rett til å sperre

 sperre mot hele eller deler av NILAR
 sperre mot personer

Helsepersonell

 Mulighet til å se at det finnes informasjon
med tilgangsbegrensning
 Mulighet til å be om samtykke fra pasient,
og få innsyn
 Mulighet til å få innsyn ved øyeblikkelig
hjelp

 Rett til skjerming

Sperring: Tilgangsbegrensning satt av innbygger selv
Skjerming: Tilgangsbegrensning satt på vegne av innbygger, der det er grunn til å tro at innbygger
ville motsatt seg tilgjengeliggjøring av opplysningene
Side 6

Eksempler på behov for skjerming
Eksempler på undersøkelser som kan
oppleves som særlig sensitive

Eksempler på personer som har eller
kan ha behov for skjerming

 Seksuelt overførbare infeksjoner
 Forekomst av rusmidler i blod eller urin
 Undersøkelser som kan tyde på
selvmordsforsøk
 Undersøkelser som kan tyde på
mishandling
 Genetiske undersøkelser som sier noe
om prognose og bærertilstand
 Kreft

 Personer eller hendelser som er mye
omtalt i media
 Personer hvor helsehjelpen for øvrig kan
innebære svært sensitive opplysninger
 Personer som selv jobber i helse- og
omsorgstjenesten
 Trusselutsatte personer (hemmelig
adresse kode 6 og 7)
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Datakvalitet og personvern
 Bruk av kodeverk i prøvesvar

 NLK, NCRP, NORPAT/APAT vs lokale
koder
 En og samme svarrapport kan inneholde
prøvesvar fra ulike fagområder

 Informasjon om rekvirent og utfører i
svarmeldingene

Side 8

Spørsmål

