
 

 

 

 

Agenda 

1. Erfaringer fra prøvesvar i Helsenorge fra Helse Vest 

2. Erfaringer fra prøvesvar i Helsenorge fra Helse Nord 

3. Erfaringer fra innføring av nytt laboratoriesystem i Helse Midt 

4. Demo av grovmasket søk i kjernejournal 

5. Nytt navn 

 

1. Erfaringer fra prøvesvar i Helsenorge fra Helse Vest 

Helse Vest ga en gjennomgang av erfaringer fra å dele prøvesvar fra DIPS på 

Helsenorge, se presentasjon fra møtet.  

Løsningen har vært i bruk i 6-7 uker og de høster løpende erfaringer. En av 

utfordringene er hvordan tilgjengeliggjøre prøvesvar i klart språk og hvordan 

innbyggere skal forstå svarene. Patologisvar har for eksempel ofte har vanskelig 

språk med mye latinske begreper (medisinske termer).  

 

Spørsmål til Helse Vest: 

• Er det visningsfilene som ligger til grunn for PDF som sendes til Helsenorge? 

Svar: Ja, det er det. Versjon 5.1 er tatt i bruk i Helse Vest sin DIPS. Deretter 

har de tilpasset visningen noe. 

• Er det økt antall innkomne forespørsel fra innbyggere også til rekvirenter? 

Svar: Ikke foreløpig gode tall på det, men monitorerer gjennom 

innføringsprosjektledere i helseforetakene. 
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2. Erfaringer fra prøvesvar i Helsenorge fra Helse Nord  

 

Helse Nord ga en gjennomgang av erfaringer med visning av internrekvirerte 

dokumentbaserte prøvesvar i Helsenorge, se presentasjon fra møtet.  

Visning på Helsenorge med internrekvirerte dokumentbaserte prøvesvar etter 

01.11.2019. Helse Nord hadde også en bekymring knyttet til om pasienten ikke 

forstår prøvesvaret. Erfaring viser at selv om pasienten ikke forstår alt, opplever de 

det som fint å få svarene. 

 

Spørsmål til Helse Nord: 

• Hvilke områder bruker radiologene NCSP til?  

Svar: Radiologene er nok ikke bevisste på at det benyttes NCSP/NCMP-

koder, men undersøkelsesregisteret i Sectra RIS i Helse Nord inneholder 

også koder fra kirurgisk/medisinsk kodeverk. Spesielt i forhold til angio, 

biopsier og injeksjoner. Nytt av året er f.eks. at sideanvisninger fra NCSP må 

brukes på nukleærmedisinske undersøkelser. 

 

3. Erfaringer fra innføring av nytt laboratoriesystem i Helse Midt 

 

Helse Midt ga en gjennomgang av erfaringer med innføring av nytt 

laboratoriesystem, erfaring med regional konsolidering av lab, konsolidering av 

analyser og HelsaMi. Se presentasjon fra møtet.  

 

  Spørsmål til Helse Midt: 

• Rapporterer de ulike laboratoriene i lipase-eksemplet ulike 

referansegrenser? Hvis ikke, hvorfor ikke? 

Svar: De har ulike referansegrenser ja. Eksempelet med lipase er kanskje 

ikke det viktigste fordi det er ikke så store forskjeller i metodene som man 

kunne få inntrykk av her. 

• Angående radiologi i midt: det er vel slik at bildearkivet (PACS) fortsatt skal 

leveres av Sectra, men at RIS-funksjonaliteten skal overtas av 

helseplattformen? 

Svar: Det stemmer 

• Blir HelsaMi en egen plattform/app, eller vil det ligge i Helsenorge? 

Svar: HelsaMi er en egen applikasjon tilknyttet HP, ikke en del av 

Helsenorge. Men de vil snakke sammen, uten at jeg kjenner detaljene rundt 

dette 

 

4. Demo av grovmasket søk i kjernejournal 

NHN viste live demo med skjermbilder for grovmasket søk fra kjernejournal.  



3 

 

 

Spørsmål: 

• Gjelder dette både visning i Helsenorge (for pasient) og kjernejournal (for 

helsepersonell)? 

Svar: Viste kun for kjernejournal for helsepersonell 

• Det som ble presentert nå var "grovmasket søk" ikke sant? Vil denne 

baseres på dekomponering/mapping av enkeltkomponenter i XML-filen? 

Eller vil svarrapportene også være tilgjengelige som PDF i det formatet 

laboratoriet selv presenterer dem? 

Svar: Dette var det vi kaller "grovmasket søk". Presentasjonen er basert på 

FHIR-formatet i den sentrale NILAR-databasen. Her er XML-formatet omgjort 

til FHIR. Det er så langt ikke lagt opp til å tilgjengeliggjøre PDF i laboratoriets 

format. Dataene som vises er basert på mapping fra XML meldingsstandard 

til FHIR-ressurser. Vi planlegger å vise at det finnes vedlegg når dette følger 

med i XML-filen, men innholdet i vedlegg vil ikke vises. En årsak har så langt 

vært utfordringer med å understøtte personvern og informasjonssikkerhet i 

vedlegg. 

• Tenker dere på krav til universell utforing når dere viser noe i rødt som man 

bør være ekstra oppmerksom på. Burde det også merkes på en annen 

måte? 

Svar: Vi forsøker i kjernejournal å ta med dette, og i tillegg til rødt vises det 

p.t. også i kursiv. Hvordan vi skal endelig merke svar utenfor 

referanseområdet, og andre avvik, er under arbeid. 

• Erfaring fra Helse Vest sitt arbeid er at "prøvesvar" ikke er dekkende. Derfor 

bruker vi "Svar på prøver og undersøkelser" (men ofte som en supplerende 

tekst til headingen Prøvesvar") 

Svar: Vi tar med dette, og vil også legge utvidet info i mouseover på fanene. 

• Hva blir forskjellen på fanene "PRØVESVAR" og NILAR i kjernejournal? 

Svar: Prøvesvar er dagens fane for covid-19 prøvesvar i produksjonsmiljøet. 

Det vi ser på skjermen nå er NILAR fanen ved siden av prøvesvar. NILAR er 

kun arbeidsnavnet - fanen vil endre navn til Prøvesvar (eller noe nært dette) 

ved produksjonssetting av funksjonaliteten. Dagens prøvesvar fane vil endre 

navn til "Covid 19 svar" i en overgangsperiode. I dag vises kun covid-19 

relatert svar under prøvesvar i kjernejournal 

 

5. Nytt navn 

Prosjektet har fått en rekke tilbakemeldinger på at tiden er moden for å gi NILAR et 

nytt navn. NILAR har vært et godt prosjektnavn i en rigge- og etableringsfase. Nå 

som prosjektet er over i gjennomføring og ønsker å gjøre NILAR bedre kjent for 

omverden, er det behov for et enklere, mer tilgjengelig og beskrivende navn.  

Vi ønsker å finne et godt navn på informasjonstjenesten NILAR, som ivaretar kravet 

om klart språk i offentlig sektor. Når vi lanserer og omtaler tjenesten fremover så vil 
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det være det nye navnet vi benytter. NILAR er en forkortelse for et langt navn: 

nasjonal informasjonstjeneste for oppslag i laboratorie- og radiologisvar. Når det skal 

kommuniseres om NILAR fremover, eksempelvis nettsider, artikler, presentasjoner, 

etc vil vi bruke et navn som er lett gjenkjennelig, enkelt og beskrivende. 

Oppsummert, prosjektet jobber nå med å lande et nytt navn for 

informasjonstjenesten. Vi diskuterer ikke hva fliken i kjernejournal eller Helsenorge 

skal hete  

Ulike forslag ble gjennomgått i møte og nye forslag kom inn via Menti og via Chat.  

Her er noen av innspillene fra Chat: Pasientens prøver og svar, Pasientens prøver 
og bildesvar, Pasientens Røntgen- og prøvesvar, Pasientens prøve- og 
undersøkelsesvar, Pasientens medisinske svarrapporter og Pasientens 
svarrapporter. 

Oversikt over forslag til nytt navn fra Menti ligger vedlagt. Prosjektet vil ta med 
innspillene og komme tilbake med presentasjon av nytt navn når det foreligger. 

6. Møter fremover 

Minner om: 
 

• Møte i teknisk samarbeidsgruppe mandag 17. januar kl. 1200-1330 

• Møte i samarbeidsgruppe laboratoriefag onsdag 26. januar kl. 1200-1330 

• Møte i samarbeidsgruppe radiologi og patologi fredag 28. januar kl. 1030-
1200 
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Vedlegg deltakerliste 
 
  
DELTAKERE VIRKSOMHET 

Anette Vasdal Gundersen E-helse 

Helene Tuft Stavnes E-helse 

Jostein Ven E-helse 

Alexander Josef Theo Wetzel FHI 

Astrid Louise Løvlie FHI 

Astrid Wester FHI 

Kristine Brodahl FHI 

Nina Therese Aasand FHI 

Peter Holmes FHI 

Rikard Rykkvin FHI 

Morten Bergsjø FHI 

Annebeth Askevold PDS 

Hallvard Lærum PDS 

Nina Elise Jørgensen (Innleid) PDS 

Susan Ørjansen (Innleid) PDS 

Morten Stensøy Helse Nord IKT 

Margrete Lexow Wie Helse Vest IKT 

Cato Gjørven NHN 

Kristian Berg  NHN 

Pål Fossmo NHN 

Ragnhild Maske  NHN 

Svein Olav Olden NHN 

Trine Grønvold NHN 

Øyvind Øverland NHN 

Frank Bråthen NHN 

Terje Tollisen (innleid) NHN 

Fredrik Høie Jordet NHN 

Kim Hoel Halvorsen NHN 

Bent Asgeir Larsen (Innleid) NHN/Kjernejournal 

Jeanette Wiger  Sykehuspartner 

Trine Storhaug Sykehuspartner 

Sverre Martin Jensen  KS/Oslo kommune 

Marit Elisabeth Apeland Alfsvåg 
KS/Stavanger 
kommune/eldreomsorg 

Lilly Ann Elvestad FFO 

Einar Pedersen Svartsund Fürst 

Eyvind W. Axelsen Fürst 

Lars Johan Bjerner Fürst 

Ying Chen Fürst 

mailto:Ragnhild.Maske@nhn.no
mailto:sverre.jensen@hel.oslo.kommune.no
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Wenche Jansen Unilabs 

Fredrik Nomme Unilabs 

Trond Ranheim Fürst 

Egil Johannesen Legeforeningen 

Regin Hjertholm Legeforeningen 

Lars Gustav Lyckander AHUS 

Tone Bjerregård Helse Bergen 

Harald Nes Helse Fonna 

Guro Emilie Bratt Helse Midt-Norge 

Hilde Grimnes Olsen Helse Midt-Norge 

Andreas Westin Helse Midt-Norge 

Frode Width Gran Helse Midt-Norge 

Kristin Øvergård Helse Midt-Norge 

Oddgeir Strømsnes Helse Nord 

Gunn Kristoffersen Helse Stavanger 

Janne Kristine Bethuelsen  Helse Stavanger 

Lars Retterstøl OUS 

Ann Helen Helmersen UNN 

Ingunn Skjervold UNN 

 


