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1. BAKGRUNN OG BEGRUNNELSE FOR PROSJEKTET 
Fra protokoll: 
Det etableres et EPJ-løft for fysioterapeuter etter mønster av EPJ-løft for leger. Et EPJ-løft 
handler om kvalitetsheving av fysioterapeuters EPJ-system og skal bidra til utvikling av IKT-
verktøy for å sikre kvalitet i pasientbehandlingen, understøtte samhandling og 
informasjonsformidling mellom aktørene i sektoren og mer effektiv ressursbruk. Det settes av 
1,5 millioner kroner av den avtalte sammen ved årets forhandlinger til dette formålet, og staten 
forplikter seg til å bidra med et tilsvarende beløp. En etablert styringsgruppe skal følge opp 
avsetning av midler til EPJ-utvikling og elektronisk samhandling for fysioterapeuter. De tre 
fysioterapiorganisasjonene skal oppnevne hvert sitt medlem til styringsgruppen. 
Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse skal være prosjekteier, prosessdriver og inneha 
sekretariatfunksjonen i styringsgruppen. 
 

 

1.1. Prosjektets formål 

Målet med dette dokumentet er å beskrive funksjoner for funksjonalitet i EPJ for spørring mot 
fastlegeregisteret. Funksjonaliteten beskrevet i dette dokumentet bygger på krav og ønsker fra 
workshoper med fysioterapeuter og leverandører.   

 

1.2. Omfang og avgrensninger 

Dette dokumentet beskriver de funksjonelle kravene ved spørring mot fastlegeregister i EPJ. 
Datatekniske spesifikasjoner og integrasjonsspesifikke detaljer mot tjenere og 
kommunikasjonsprogram omfattes ikke av dette dokumentet.  
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2. FUNKSJONELLE BEHOV 

2.1. Brukerhistorier 

Finn fastlege i EPJ har blitt utformet i brukerhistorier. De påfølgende brukerhistoriene beskriver 
overordnet funksjonalitet som er en del av utviklingsprosjektet. 
 

2.1.1. Brukerhistorie 1 

Som fysioterapeut får jeg ofte pasienter henvist fra sykehus i forbindelse med gjennopptrening 
etter operasjon. Flere av disse pasientene trenger sykemelding.  I den sammenheng trenger jeg 
å finne pasientens fastlege. Jeg har behov for at dette er en enkel løsning i eget EPJ knyttet opp 
mot fødselsnummeret jeg allerede har registrert på pasienten. 
 

2.1.2. Brukerhistorie 2 

Flere pasienter opplever bytte av fastlege som ikke er initiert av pasienten selv. Dette kan være 
på grunn av organisatoriske endringer i kommunen, sammenslåinger av legesenter osv. Mange 
av disse pasientene er ikke kjent med den nye fastlegen, navn eller tilholdssted.  I denne 
sammenheng  trenger jeg som fysioterapeut at fastlege kan søkes opp mot fødselsnummer på 
pasient i eget EPJ. 
 

2.1.3. Brukerhistorie 3 

Flere av mine pasienter kommer til meg for behandling uten henvisning. Som manuellterapeut 
ønsker jeg å vite hvilke medisiner pasienten står på, slik at jeg kan tilpasse behandlingen dersom 
dette kreves. I den sammenheng ønsker jeg å finne pasientens fastlege via eget EPJ for å 
opprette dialog. 
 

2.1.4. Brukerhistorie 4 

En ung gutt kommer til meg for behandling etter knetraume. Epikrise fra skadestue viser 
indikasjon for videre henvisning. Pasienten husker ikke navn på fastlegen. I slike tilfeller trenger 
jeg en brukervennlig og enkel måte å finne fastlegen på i eget journalsystem. 

 
 

2.2. Detaljerte funksjonelle krav  

 

Nr. Kravbeskrivelse  Type  

2.3.1 Fysioterapeuten skal kunne finne fastlege fra 
arbeidsflaten i sitt journalsystem 

O  

2.3.2 Løsningen skal initieres av bruker  O  

2.3.3 Brukeren må bekrefte spørring O  

2.3.4 Brukeren kan lagre informasjon til journal A 
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3. TEKNISKE KRAV 
 

3.1. Struktur og standarder  
 

Nr.  Kravbeskrivelse  Type  

3.1.1 Spørringen loggføres i journal  O  

3.1.2 Spørringen skal benytte pasientens personnummer 
eller D-nummer registrert i EPJ 

O 

3.1.3 Fastlegens informasjon skal vises ved spørring O 
 

3.2. Tilknyttede systemer/Grensesnitt 

Nr.  Kravbeskrivelse  Type  

3.2.1 Fastlegeregisteret med tilhørende tjenester.   O 

 
 

3.3. Andre ikke-funksjonelle krav 

Nr.  Kravbeskrivelse  Type  

3.3.1 Fysioterapeuten skal oppleve at oppdatert informasjon 
av pasientens fastlege er tilgjengelig.  

O 

 
 


