Agenda
Områdeutvalg digital samhandling
Møte

5/21

Dato

1. oktober 2021

Tid

9.00 – 13.00

Sted

Virtuelt møterom

Sak

Tema

28/21

Gjennomgang agenda, godkjenning av referat fra
forrige møte

29/21

Innspill til prinsipper for kobling mellom Helsenorge
og andre løsninger i markedet

Sakstype

Drøfting

Pause
30/21

Strategi for digital sikkerhet – sikker samhandling

Drøfting

Lunsj

Kl.
(ca.)

Tid

9.00

30 min.

9.30

45 min.

10.15

10 min.

10.25

45 min.

11.10

25 min.

31/21

Områdeplan for digital samhandling

Drøfting

11.35

30 min.

32/21

Strukturering av journalinformasjon

Drøfting

12.05

45 min.

33/21

Oppsummering og avslutning

12.50

5 min.

Sak

Tema

Sakstype

28/21 Gjennomgang agenda, godkjenning av referat fra
møte 4/21 m.m.
•

Gjennomgang av agenda

•

Godkjenning av referat fra møtet 25.8.2021 med
spesiell fokus på punktet om evaluering av
områdeutvalget (sak 23/21).

29/21 Innspill til prinsipper for kobling mellom Helsenorge
og andre løsninger i markedet
Direktoratet for e-helse, i samarbeid med Norsk Helsenett SF,
er godt i gang med hovedleveransen i oppdraget der vi skal
vurdere prinsipper for koblingen mellom Helsenorge og andre
løsninger i markedet.
Med utgangspunkt i utredningsinstruksen er et sett med
spørsmål formulert som rammer for prinsippene:
1. Hva skal prinsippene bidra til å løse – hva er
problemet?
2. Hva bør være formålet med prinsippene – hva skal
vi oppnå?
3. Hvem skal prinsippene gjelde for – offentlig
helsetjeneste vs privatmarkedet?
4. Hvilket nivå bør prinsippene og underliggende krav
ligge på?
5. Hva er viktig å nedfelle i prinsipper – et foreløpig
utkast for drøfting.

Saksunderlag:
Referat fra
møte 4/21
(vedlagt)

Drøfting
Saksunderlag:
Se vedlegg
Underlag for
prinsipputkastet
ettersendes
som vedlegg til
saken onsdag
29.09.

Arbeidsgruppen ønsker innspill på rammene (spørsmål 1-4) og
især utkastet til prinsipper som foreligger pr nå (spørsmål 5).
Underlag for prinsipputkastet ettersendes som vedlegg til
saken onsdag 29.09.

30/21 Strategi for digital sikkerhet – sikker samhandling
Direktoratet for e-helse har fått i oppdrag gjennom tildelingsbrev for 2021 fra Helse- og omsorgsdepartementet å utarbeide

Drøfting
Saksunderlag:
Se vedlegg
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strategi for digital sikkerhet i helse- og omsorgssektoren.
Strategien skal tydeliggjøre roller og ansvar, og identifisere
relevante strategiske virkemidler og tiltak for å løfte arbeidet
med digital sikkerhet i sektoren.
Direktoratet for e-helse orienterte Områdeutvalget om arbeidet
i møtet i april. Hensikten med saken denne gangen er å gi
Områdeutvalget en oppsummering av arbeidet med strategien
så langt, og få innspill og faglige vurderinger til det videre
arbeidet. Ett av fokusområdene i strategien er sikker
samhandling, og det er dette som vil være fokus i saken.

Forslag til vedtak
Områdeutvalget tar saken til orientering og ber prosjektet ta
med seg innspill gitt i møtet i det videre arbeidet.

31/21 Områdeplan for digital samhandling
Direktoratet for e-helse skal utarbeide en områdeplan for digital
samhandling. Planen skal beskrive et helhetlig perspektiv på
tiltak for å øke den digitale samhandlingsevnen i sektor.
Aktuelle områder i planen dekker koordinering, funksjonelle
samhandlingsbehov knyttet til målbilde og veikart, samt basis
samhandlingsfunksjonalitet innenfor eksisterende og nye
samhandlingsformer.

Drøfting
Saksunderlag:
Se vedlegg

Det er ønskelig å drøfte med områdeutvalget hvilken rolle
områdeplanen kan spille for arbeidet i Områdeutvalget, samt få
innspill på forslag til innretning på planen.
Forslag til vedtak
Områdeutvalget ber om at innspillene som fremkommer i møtet
blir tatt med i det videre arbeidet.

32/21 Strukturering av journalinformasjon
De regionale helseforetakene har for 2021 fått i oppdrag å
arbeide sammen om en felles strategi for strukturering av
journalinformasjon. Helse Midt-Norge har blitt tildelt en rolle
som koordinator her. De har også hatt stort fokus på dette i
forbindelse med forberedelser til innføring av EPIC.

Drøfting
Saksunderlag:
«FELLES
PLAN» – 2021
– foreløpig
versjon for
oversendelse til
3

Status for arbeidet har blitt rapportert til HOD gjennom årets
utgave av Felles plan. I dette arbeidet ser vi fortsatt at de ulike
helseregionene følger en ulik tilnærming.

HOD (se
vedlegg)

Formålet med å ta opp denne saken i Områdeutvalget er å
drøfte status og ev. sammen identifisere noen hovedområder
for videre felles arbeid innen dette området.

33/21 Oppsummering og avslutning
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Møtereferat

Områdeutvalg digital samhandling
Møte

4/21

Dato

25.08.2021

Tid

11.00 – 13.25

Sted

Virtuelt møterom

Representanter til
stede

Bjørn Nilsen, Helse Nord RHF
Per Olav Skjesol, Helse Midt-Norge RHF
Erik M. Hansen, Helse Vest RHF
Ellen Normannseth, KS
Kirsti Pedersen, Oslo kommune
Kjetil Løyning, Kristiansand kommune
Thore Thomassen, Helsedirektoratet
Roger Schäffer, Folkehelseinstituttet (fra 12.00)
Eirik Nikolai Arnesen, Legeforeningen
Anders Ravik, Norsk Helsenett SF
Hans Løwe Larsen, Direktoratet for e-helse (møteleder)

Øvrige til stede

Henrik Linnestad, Direktoratet for e-helse
Inger Dybdahl Sørby, Direktoratet for e-helse
Ronny Holten Olsen, Norsk Helsenett SF
Mona Dalsaune, Norsk Helsenett SF
Odd Martin Solem, Norsk Helsenett SF
Glenn Håkon Melby, Norsk Helsenett SF
Aina Blix Bjelde, Norsk Helsenett SF
Ole Johan Kvan, Helse Sør-Øst RHF
Anders Nordraak Aasheim, Norsk Helsenett SF
Jacob Holter Grundt, Helse Sør-Øst RHF

Sak

Referat

22/21

Gjennomgang av agenda, godkjenning av referat fra forrige møte, refleksjoner
m.m.
Agenda:
Møteleder gikk gjennom agendaen for møtet. Det var ingen innspill til agendaen.
Godkjenning av referat
Referat fra møte 3/21 11. juni ble sendt ut på e-post til representantene 5. juli 2021 og
godkjent i dette møtet.

23/21

Evaluering av områdeutvalget (del 2)
Temaet for saken var drøfting av 1) hvordan områdeutvalget har fungert til nå og
2) eventuelle endringer som kan være aktuelle, basert på premisser og prosess
for evaluering som ble drøftet i juni-møtet.
Henrik Linnestad fra Direktoratet for e-helse presenterte tilbakemeldingene som
har kommet fra noen av utvalgets medlemmer etter møtet i juni, og la frem noen
konkrete alternativer til veien videre for Områdeutvalget; A: uformelt utvalg, B:
formelt utvalg, C: avvikle utvalg, evt andre.
Det ble også gitt en kort status for arbeidet med ny nasjonal styringsmodell.
Signalene fra dette arbeidet er at områdeutvalget ikke vil bli en del av den
formelle styringsstrukturen, og det ikke vil bli etablert flere områdeutvalg utover
Områdeutvalg digital samhandling. Det har så langt ikke vært fokus på
områdeutvalget i arbeidet med å se på videreutvikling av styringsmodellen, men
man avventer innspill/tilbakemeldinger fra Områdeutvalget.
I drøftingen fremkom det at det er enighet om at møtene i Områdeutvalget har
vært en god arena for å oppnå faglig fellesskap, erfaringsdeling og forståelse for
ulike problemstillinger knyttet til digital samhandling.
Utfordringen, slik flere av representantene ser det, er at det er mange ulike
arenaer, dels med samme representanter og dels med overlappende saker på
agendaen. Det er behov for å se på helheten og prøve å komme til en løsning
hvor man har en enklere struktur, men beholder noen gode organer.
2

Legeforeningen har sett for seg alternativ B; at utvalget gir råd og innstillinger
oppover i systemet. Flere kommenterte også at dersom utvalget ikke blir tegnet
inn på kartet som en del av styringsmodellen er det viktig å vurdere om det gir
nok nytte i forhold til investert tid.
Flere av medlemmene som uttalte seg stilte seg bak alternativ C (nedleggelse),
men utvalgsmedlemmene var også tydelige på at det nå er viktig å utarbeide en
ny helhetlig nasjonal styringsmodell. Forslag til denne må vurderes som en
helhet, og det er dermed uheldig å trekke konklusjoner på enkeltgrupper eller
enkelte utvalg før man ser helheten.
Konklusjonene fra møtet spilles tilbake til direktoratet, som underlag for videre
arbeid med nasjonal styringsmodell inkl. vurdering av fremtidig innretning på
områdeutvalget.
Vedtak:
Områdeutvalget ber om at Direktoratet for e-helse tar med innspillene
fremkommet i drøftingen når den videre kursen for utvalget skal stakes ut.

24/21

Revidert mandat SamUT
Mona Dalsaune fra Norsk helsenett orienterte om revidering av mandatet til
koordineringsutvalget SamUT. Det var ønsket innspill på utvalgets ramme, navn
på utvalget og eventuell kobling til andre relevante utvalg.
Områdeutvalget støttet forslaget til revidert mandat og det foreslåtte navnet på
utvalget: Operativt samordningsutvalg for digital samhandling
Vedtak:
Områdeutvalg for digital samhandling tar arbeidet med oppdatering av mandat
for SamUT til orientering, og Norsk helsenett tar innspillene med i det videre
arbeidet.

25/21

Dokumentdeling – veien videre
Helse Sør-Øst orienterte om status for prosjektet og planene fremover, og
hvordan prosjektet adresserer de utfordringene som Norsk helsenett identifiserte
i sin rapport tidligere i år.
Norsk helsenett presenterte hovedpunktene fra rapporten.

26/21

Normerende produkter
3

Grunnet utsatt oppstart av møtet ble det ikke tid til denne orienteringssaken.

27/21

Avslutning/oppsummering
•

Avrunding ved møteleder

Neste møte i utvalget er 1. oktober 2021.
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Saksnotat

Områdeutvalg for digital samhandling
Innspill til prinsipper for kobling mellom
Helsenorge og andre løsninger i markedet
Møte

5/21

Dato

1. oktober 2021

Saksnummer

29/21

Sakstype

Drøfting

Fra

Direktoratet for e-helse

Saksbehandler

Inger-Anette Finrud/Merete Lassen

Forslag til vedtak
Områdeutvalget for digital samhandling tar saken til orientering og ber Direktoratet for ehelse ta med seg innspillene inn i det videre arbeidet.
Hensikt med saken
Direktoratet for e-helse, i samarbeid med Norsk Helsenett SF, er godt i gang med
hovedleveransen i oppdraget der vi skal vurdere prinsipper for koblingen mellom
Helsenorge og andre løsninger i markedet.
Som en del av arbeidet har vi sett hen til utredningsinstruksen og jobbet med å avklare
rammene for prinsippene:
1.
2.
3.
4.
5.

Hva skal prinsippene bidra til å løse – hva er problemet?
Hva bør være formålet med prinsippene – hva skal vi oppnå?
Hvem skal prinsippene gjelde for – offentlig helsetjeneste vs privatmarkedet?
Hvilket nivå bør prinsippene og underliggende krav ligge på?
Hva er viktig å nedfelle i prinsipper – et foreløpig utkast for drøfting.

1. Hva skal prinsippene bidra til å løse – hva er problemet?
Det ser ut til å være et behov for prinsipper som tydeliggjør hva som bør løses
nasjonalt, hva som bør løses regionalt og lokalt, og hvordan samspillet mellom
lokale/regionale løsninger og deres tredjeparter bør samspille for å imøtekomme
innbyggers behov for enkel og sikker tilgang til digitale tjenester.

Innbygger opplever usikkerhet rundt hva som er offentlig, kvalitetssikret informasjon,
og hva som er trygge kanaler hvor de kan legge inn personlig og sensitiv
informasjon.
•

Innbygger lurer blant annet på hvor de finner en totaloversikt over alle avtaler
de har med aktører i helsetjenesten, hvorfor de får informasjon om prøvesvar
i ulike kanaler, hvorfor de må legge inn samme informasjon på flere
nettsteder, og hvorfor de får flere varsler på avtaler, og med ulike avsendere.

•

Det er de mest utsatte gruppene som i størst grad er berørt; de som trenger
tjenester fra både spesialist- og primærhelsetjenesten, de som har alvorlig
sykt barn, er i prosess med å få barn, eller som har pårørende bosatt i annen
region som de skal følge opp mot den offentlige helsetjenesten.

•

Forskning viser at den digitale helsekompetansen i befolkningen reduseres
ved sykdom hvilket gjør det enda viktigere å tilrettelegge for digitale tjenester
som er enkle å bruke og gir en helhetlig oversikt.

2. Hva bør være formålet med prinsippene – hva skal vi oppnå?
De overordnede prinsippene for koblingen mellom Helsenorge og andre løsninger i
markedet skal bidra til at aktører i sektoren enklere kan ta beslutninger som gir et
best mulig resultat for innbygger, næringsliv og samfunnet. Prinsippene understøtter
de helsepolitiske målene og målene for digitaliseringsarbeidet i offentlig sektor for
helsetjenester, og de skal samtidig bidra til næringsutvikling.
Det er en målsetting at prinsippene bidrar til:
• at den nasjonale styringen og koordineringen av IKT-utviklingen på innbyggerområdet blir tydeligere
•

å sette føringer for hvordan lokale/regionale løsninger bør samspille med den
nasjonale innbyggerportalen

•

å understøtte innovasjon og næringsutvikling ved å tilgjengeliggjøre
løsninger fra helsetjenesten så vel som fra markedsaktører på Helsenorge

•

at innbygger får en god brukeropplevelse på tvers av kanaler, flater og
aktører

•

å ivareta innbyggers behov for enkel tilgang, helhet og oversikt

3. Hvem skal prinsippene gjelde for?
Skal prinsippene gjelde for alle som har utviklet, utvikler eller anskaffer en portal
eller app som benyttes av innbyggere, eller er det behov for å avgrense dette? I
tillegg til informasjons- og administrasjonsportaler, lages det også f.eks. løsninger
som benyttes til digital hjemmeoppfølging og velferdsteknologiske løsninger. Et
annet eksempel på flere ulike løsninger (nettsider og app-er), viser seg nå under
vaksinasjonsperioden for korona, hvor det utvikles flere offentlige og private
løsninger for innbygger (eks. Helseboka, kommuner med egen løsning, osv.). Dette
skjer også på andre områder som eks. fremveksten av private aktører som tilbyr
legekonsultasjoner medfører også ofte etablering av løsninger og app-er på
telefonen.
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Prosjektet har landet på at prinsippene bør gjelde for offentlige helseaktører og
virksomheter som har avtale med det offentlige:
Målgruppa for prinsippene er alle aktører med ansvar for å levere offentlige
helsetjenester. Dette inkluderer regionale helseforetak, kommuner, fylkeskommuner,
helseforvaltningen og andre virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester etter
spesialisthelsetjenesteloven, helse- og omsorgstjenesteloven, og
tannhelsetjenesteloven.
I denne omgang holdes helprivate virksomheter utenfor målgruppen, men dette vil
kunne endre seg med tiden.

4. Hvilket nivå skal prinsippene ligge på?
Det har vært diskutert om prinsippene skal ligge på et overordnet nivå, litt som
Digitaliseringsdirektoratets arkitekturprinsipper, f.eks. "Ta utgangspunkt i brukernes
behov". Et alternativ er å ha prinsipper som er mer detaljerte som f.eks. "Alle digitale
innbyggertjenester skal forholde seg til innstillingene innbygger har lagt inn i den
nasjonale personvernkomponenten". Hvilket nivå prinsippene skal ligge på, må være
i samsvar med hva som er formålet med prinsippene og hvem de skal gjelde for.
5. Hva er viktig å nedfelle i prinsipper – et foreløpig utkast for drøfting (ettersendes)
Prosjektet ønsker innspill på arbeidet så langt.

Bakgrunn
Direktoratet for e-helse har i tilleggsoppdrag 3 blitt bedt om å utarbeide prinsipper for
kobling mellom Helsenorge og andre løsninger i markedet, herunder Helsami. Etter dialog
med Helse- og omsorgsdepartementet er det klart at de har en forventning om at
leveransen skal sette retning for hvordan utviklingen på innbyggertjenester skal være, og
hvordan dette bygger opp under strategien i Nasjonal helse- og sykehusplan og nasjonal ehelsestrategi. Det er forventninger om at leveransen skal tydeliggjøre om det foreligger
nødvendige rammebetingelsene for å oppnå det ønskede resultatet.
Arbeidsgruppen anser leveransen for å være av strategisk karakter, og ønsker å forankre
innretning og få innspill fra sektoren.
Om oppdraget
Direktoratet for e-helse mottok 29. mars 2021 tilleggsoppdrag om å vurdere prinsipper for
koblingen mellom Helsenorge og andre løsninger i markedet, herunder Helsami
Fra oppdragsteksten:
Det fremgår av Nasjonal helse- og sykehusplan at regjeringen legger til grunn at
helsenorge.no er, og fortsatt vil være, innbyggernes hovedinngang til offentlige helse- og
omsorgstjenester på nett. Det er samtidig et mål at helsenorge.no skal tilrettelegges med
grensesnitt som åpner for at ulike aktører og leverandører kan gjøre sine løsninger
tilgjengelig på helsenorge.no. Vi ber på den bakgrunn om at direktoratet innen 1. oktober
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kommer med en nærmere beskrivelse av hvilke prinsipper direktoratet vurderer at skal ligge
til grunn for koblingen mellom den offentlige innbyggerplattformen - Helsenorge og andre
løsninger i markedet, herunder regionale/lokale plattformer. Oppdraget skal ses i
sammenheng med direktoratets arbeide med utvikling av anbefaling om bruk av forskning,
innovasjon og næringsutvikling for å styrke gjennomføringskraften på e-helseområdet,
herunder forslag til prinsipper for bruk av markedet, som ble gitt i tildelingsbrev for 2021 og
har frist den 1. oktober. Arbeidet skal gjøres i samarbeid med Norsk Helsenett SF.
Det fremgår videre av foretaksprotokollen for Helse Midt-Norge RHF for 2020 at
"Helsenorge.no skal være innbyggernes hovedinngang til offentlige helsetjenester på nett.
Det er et mål at de regionale helseforetakene innen 2023 har gjort digitale
innbyggertjenester for innsyn, dialog og administrasjon tilgjengelig på helsenorge.no. Det er
videre et mål at helsenorge.no skal tilrettelegges med grensesnitt som åpner for at ulike
aktører og leverandører kan gjøre sine løsninger tilgjengelige på portalen."
Vurderingene og innretningen på tjenestene som utvikles av Helseplattformen og Helsami
må ta utgangspunktet i dette. Vi ber om at direktoratet innen 22. april kommer med en
beskrivelse av hvordan helse Midt-Norge RHF med utviklingen av Helsami vil imøtekomme
kravene i foretaksprotokollen, herunder en konkret beskrivelse av hvordan innbyggerne i
helse Midt-Norge med utviklingen av Helsami vil oppleve inngangen til offentlige helse- og
omsorgstjenester på nett. Arbeidet skal gjøres i samarbeide med Helse Midt-Norge RHF og
Norsk Helsenett SF.
Direktoratet for e-helse hadde også en leveranse i april i forhold til samspillet mellom
Helsenorge og Helsami. Her vurderte Direktoratet for e-helse at det spesielt var tre områder
som vil påvirke hvordan innbyggerne opplever Helsenorge og HelsaMi som en helhet. Det
er hvordan de er integrert, overlapp mellom tjenester og kommunikasjon og merkevare.
Dette er vurderingene som ble tatt frem:
•

•

•

•
•

For en innbygger er det avgjørende at opplysningene som ligger på Helsenorge er til
å stole på. Hvis opplysningene ikke er til å stole på, vil løsningen få redusert verdi
for innbyggeren og den vil bli mindre brukt. Opplysningene må være korrekte,
gyldige og fullstendige. På bakgrunn av dette er det Direktoratet for e-helses
vurdering at alle aktører i sektoren må etablere integrasjoner med Helsenorge på
tjenesteområdene administrasjon, dialog og innsyn.
Helsenorge har grensesnitt som åpner for at ulike aktører kan gjøre sine løsninger
tilgjengelige på portalen, og Helse Midt-Norge bør benytte denne muligheten for å
ivareta at innbyggere i midt-Norge fortsetter å ha Helsenorge som sin hovedinngang
til offentlige helse- og omsorgstjenester på nett.
For å støtte kravet om universell utforming vurderer Direktoratet for e-helse at
sømløse uthopp er metoden som skal benyttes for integrasjon mellom Helsenorge
og HelsaMi. Med sømløst uthopp menes at innbygger ledes direkte til den oppgaven
som skal utføres i HelsaMi, uten å måtte lete seg fram i et nytt system.
Det er overlapp mellom tjenestene i Helsenorge og HelsaMi, og administrasjon,
dialog og innsyn dekkes av begge løsningene.
I brukergruppene med langvarige sykdommer, alder over 65 år og/eller lav
utdanning er det dokumentert at det er utfordringer med å navigere i helsetjenesten
og lave digitale ferdigheter. For disse brukerne vil trolig én inngang til den digitale
helsetjenesten være viktigere enn hvilke merkevarer som tilbyr hvilke tjenester.

Basert på disse vurderingene ble det utarbeidet en liste med tiltak som det anbefales at
helse Midt-Norge RHF gjennomfører for å oppfylle kravene i foretaksprotokollen.
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Saksnotat

Områdeutvalg for digital samhandling
Strategi for digital sikkerhet – sikker samhandling
Møte

5/21

Dato

1. oktober 2021

Saksnummer

30/21

Sakstype

Drøfting

Fra

Direktoratet for e-helse

Saksbehandler

Jan Gunnar Broch

Forslag til vedtak
Områdeutvalget tar saken til orientering og ber prosjektet ta med seg innspill gitt i møtet i
det videre arbeidet.
Hensikt med saken
Hensikten med saken er å gi Områdeutvalget en oppsummering av arbeidet med strategien
så langt, og få innspill og faglige vurderinger til det videre arbeidet. Ett av fokusområdene i
strategien er sikker samhandling, og det er dette som vil være fokus i saken.
Det gjennomføres nå en serie med temaworkshops med sektor. Vi vil presentere kort
innspill fra temaworkshop om sikker samhandling for områdeutvalget. Basert på dette
ønsker prosjektet å diskutere følgende med utvalget:
Drøftingstema 1:
Er det noen utfordringer knyttet til digital sikkerhet innen samhandling som det er
særlig viktig at strategien adresserer?
Drøftingstema 2:
Det er utarbeidet et sett med utkast til målsettinger for strategien. Dette er:
•
•
•

Ansvar og roller med betydning for digital sikkerhet er avklart, kjent og ivaretatt
av sektorens virksomheter/ i sektoren
Det er høy tillit til hvordan sektoren ivaretar digital sikkerhet både fra innbyggere
og pasienter og mellom samhandlende virksomheter.
Virksomhetene evner å håndtere sikkerhet i lange og komplekse digitale
verdikjeder.

•
•

Virksomhetene har økt kjennskap til og benytter i større grad felles ressurser og
tjenester, som bidrar til å styrke den enkelte virksomhets egenevne på en effektiv
måte.
Virksomhetene evner å effektivt ta i bruk fremskridende teknologier på en sikker
måte og er robuste i møte med et risikobilde i endring.
Hvor relevante er disse målsettingene opp mot temaområdet sikker
samhandling?

Drøftingstema 3:
Forslag til tiltak og/eller strategiske virkemidler innen sikker samhandling som bør
vurderes av prosjektet
Bakgrunn
Direktoratet for e-helse har fått i oppdrag gjennom tildelingsbrev for 2021 fra Helse- og
omsorgsdepartementet å utarbeide strategi for digital sikkerhet i helse- og
omsorgssektoren. Strategien skal tydeliggjøre roller og ansvar, og identifisere relevante
strategiske virkemidler og tiltak for å løfte arbeidet med digital sikkerhet i sektoren. Det ble
utarbeidet en forstudie for prosjektet i 2020 på oppdrag fra HOD: Strategi for digital
sikkerhet i helse- og omsorgssektoren - vurdering av behov og innretning (IE-1064).
Arbeidet utføres i samarbeid med Helsedirektoratet, Helsetilsynet, Norsk Helsenett SF, de
regionale helseforetakene og kommunesektoren/KS. Disse aktørene inngår i både
prosjektets styringsgruppe og i utvidet kjerneteam.
Områdeutvalget har i tidligere møte fått en generell orientering om prosjektet.
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Forslag til vedtak
Områdeutvalget ber om at innspillene som fremkommer i møtet blir tatt med i det videre
arbeidet.
Hensikt med saken
Det er ønskelig å drøfte med områdeutvalget hvilken rolle områdeplanen kan spille for
arbeidet i områdeutvalget, samt få innspill på forslag til innretning på planen.
Bakgrunn
Økt digital samhandlingsevne og effektive sammenhengende pasientforløp er sentrale mål i
arbeidet med å realisere Én innbygger – én journal. Opprettelse av område samhandling
med tilhørende områdeutvalg, etablering av program for digital samhandling og økt fokus på
normering av standarder, arkitektur og kodeverk er viktige virkemidler for å styrke den
digitale samhandlingen.
For å sette retning og få oversikt over behov og tiltak er det foreslått å utarbeide en
områdeplan for samhandling. Områdeplanen skal beskrive behov og tiltak innenfor ulike
deler av samhandlingsområdet, og peke på sammenhenger og avhengigheter mellom
tiltakene.
Tiltakene i planen skal være avstemt med viktige politiske føringer og strategier, som
Nasjonal helse- og sykehusplan og Nasjonal e-helsestrategi.
Områdeplanen er foreslått delt inn i tre hovedområder (se også figur 1):

Koordinering omhandler tiltak for å styrke områdestyringen innenfor samhandling. Dette
omfatter virkemidler for å øke og monitorere samhandlingsevnen i sektor, slik at vi kan følge
opp at tiltakene virker, og sikre at nye behov avdekkes. Dette omfatter også arenabygging
og vurdering av hvordan aktører i sektoren best kan samarbeide. Normering og bruk av
standarder og arkitekturprinsipper hører til her. Det er videre behov for å arbeide med roller
og ansvar mellom myndigheter, virksomheter, organisasjoner og leverandører.
Funksjonelle samhandlingsbehov omfatter de spesifikke tiltakene som gjøres innenfor
eller i samarbeid med særlig definerte områder som blant annet legemidler, helsedata,
digital hjemmeoppfølging og kritisk info i kjernejournal. Målbildet for samhandling og Veikart
for nasjonale e-helseløsninger er to viktige underlag som setter føringer for hvilke tiltak som
skal prioriteres inn i planen, men prioritering vil også være avhengig av de konkrete
behovene på de ulike områdene.
Basis samhandlingsfunksjonalitet skal etablere grunnleggende og felles virkemidler for
samhandling på tvers. Dette kan være for eksempel felles målarkitekturer for datadeling og
dokumentdeling, felles informasjonsmodeller og felles språk. Tiltak innenfor sikkerhet og
infrastruktur er også en del av dette hovedområdet.

Figur 1 Overordnet inndeling for områdeplan for samhandling

Områdeplanen skal utarbeides og operasjonaliseres i løpet av første halvår 2022.
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1 Sammendrag
Stortingsmelding 9/2012 «En innbygger-en journal» uttrykte en visjon for arbeidet med helseinformasjon
om pasienten og angir konkrete mål for utviklingen framover. Disse målene er:
1. Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til helseopplysninger.
2. Innbyggerne skal ha tilgang på enkle og sikre digitale tjenester.
3. Data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåkning, styring og forskning.
Det er en bred oppslutning i sektoren om disse målene og alle de fire helseregionene har arbeidet aktivt
med understøttede tiltak innenfor egen region, da 90-95% av alle pasientforløp foregår innenfor én
helseregion.
Det har i årene siden 2012 pågått en rekke planleggings- og utviklingsaktiviteter også nasjonalt for å
understøtte disse målene. Parallelt med at helseregionene har innført og videreutviklet sine
journalløsninger, har det blitt stilt krav til denne utviklingen for å sikre at den understøtter det nasjonale
målbildet. Disse kravene har blitt stilt over flere år og har også blitt svart ut gjennom egen rapportering
tilbake til Helse- og omsorgsdepartementet i årlig rapportering siden 2017. Bestillingene har vært noe ulik
for de ulike årene og har vært tilpasset situasjons- og utfordringsbildet. Oppdragene har ført til et mer
aktivt samarbeid mellom helseregionene.
Årets oppdrag ble gitt til de regionale helseforetakene med en tilhørende tydelig plassering av ansvar til det
enkelte regionale helseforetak. Vi har valgt å svare ut dette gjennom et felles dokument, fordi mange av
temaene henger tett sammen, både innholdsmessig, teknisk og organisatorisk og fordi de regionale
helseforetakene i stadig større grad samarbeider om selve utviklingsarbeidet. Hovedpunktene i denne
rapporten er:


Alle de fire helseregionene er godt i gang med konkrete planer for modernisering av sine
journalløsninger. Helse Vest og Helse Nord har tatt i bruk den nye Arena programvaren fra DIPS i
løpet av 2021 med gode erfaringer, og Helse Sør Øst vil bygge videre på disse i sin innføring. Helse
Midt-Norge følger planen med innføring av Helseplattformen og planlegger produksjonsstart april
2022.



Helse Sør-Øst, Helse Nord og Helse Vest nærmer seg ferdigstilt innføring av elektroniske
kurveløsninger; som har medført en omfattende digitalisering av data som egner seg for
strukturering og som er helt sentrale i pasientbehandlingen. Dette er et viktig grunnlag for videre
datadeling, ikke minst innen legemiddelfeltet men også knyttet til viktige klinisk relaterte målinger
og observasjoner. Slike parametere er sentrale i utviklingen av bedre beslutningsstøtte og, etter
hvert, ved ibruktakelse av kunstig intelligens (AI). I Helse Midt-Norge så er denne funksjonalitet en
integrert del av Helseplattform løsningen.



Pasientens legemiddelliste vil bli realisert gradvis gjennom flere tiltak. De mest sentrale er utvikling
av Sentral forskrivningsmodul (SFM), å ta i bruk Kjernejournal i hjemmetjeneste og på sykehjem,
innføring av multidose i e-resept og utprøving av Pasientens legemiddelliste (PLL). Alle disse
tiltakene er samlet i program Pasientens legemiddelliste, under ledelse av Direktoratet for e-helse.
Pasientens legemiddelliste er i ferd med å bli realisert som en pilot i Helse Vest med utprøving
høsten 2021 og videre ibruktakelse i 2022. Helse Midt-Norge vil innføre PLL internt i
Helseplattformen fra produksjonssetting april 2022. Det vil si at St. Olav og alle helseetater i TK da
vil få en intern PLL. Løsningene og erfaringene fra Helse Vest og Helse Midt vil danne grunnlag for
videre ibruktakelse i andre regioner.



Vi har, i samarbeid med nasjonale aktører som Norsk helsenett og Direktoratet for e-helse, etablert
en løsning for deling av utvalgte journaldokumenter gjennom Kjernejournalen, mellom spesialistog primærhelsetjenesten i Helse Sør Øst og Helse Nord. Bruken av dette viser så langt svært gode

Helse Nord RHF, Helse Vest RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Midt-Norge RHF
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resultater og det foreligger konkrete planer for videre ibruktakelse av løsningen i alle
helseregioner. Det er allikevel nødvendig med noe videre utvikling av enkelte elementer i løsningen
og viktig at det nå etableres en felles plan for bred nasjonal ibruktakelse.


Alle fire helseregioner deltar i program Digital samhandling og er aktive bidragsytere i
programstyret og underliggende prosjekter. Programmet er fortsatt under etablering og utforming.
Det er nå viktig å tydeliggjøre leveranser fra programmet. Mange av disse vil potensielt være
utfyllende i forhold til planlagte aktiviteter i dette plandokumentet. Arbeidet med felles
tillitstjenester og informasjonssikkerhet er avgjørende for videre ibruktakelse av Dokumentdeling i
Kjernejournalen. Arbeidet med åpne og sikre grensesnitt (API) er viktig for videre Datadeling.
Arbeidet med å tilgjengeliggjøre laboratorie- og røntgensvar gjennom Kjernejournal (NILAR) er også
nyttig for mange brukere og vil bidra til å øke bruken av Kjernejournal totalt sett.



Helseregionene arbeider videre med strukturering av journalinformasjon og bruk av Felles språk.
Som omtalt i vår tidligere rapport fra 2019 følger regionene litt ulike tilnærminger på dette
området: Helse Midt Norge gjennomfører et omfattende og raskt struktureringsarbeid som en del
av målsettingen med innføring av Helseplattformen .Ved produksjonsstart vil en derfor gå i
produksjon med første versjon av den strukturerte journalen. Arbeidet organiseres slik at dette
arbeidet kan gjenbrukes i de andre regionene. De andre regionene står friere til å velge ut hvilke
områder de mener egner seg for strukturering og utvikler i fellesskap, og gjennom internasjonalt
samarbeid, arketyper som vil ligge til grunn for struktureringen av DIPS Arena. Det er fordeler og
ulemper med de ulike tilnærmingene. Dette er beskrevet i et eget kapittel i rapporten. Et viktig nytt
element siden forrige rapport er at man har kommet lengre på strukturering av
legemiddelinformasjon som følge av innføring av elektronisk kurve og at man særlig har jobbet med
strukturering som forutsetning for innrapportering til medisinske kvalitetsregistre. For det videre
arbeid med strukturering av journalinformasjon er det regionenes vurdering at man bør prioritere
følgende områder: 1) Legemiddelområdet, 2) Pleieplaner og tverrfag behandlingsplaner og 3)
Tilrettelegging for medisinske kvalitetsregister, eksempelvis Tarmscreening og koloskopi. Dette er
en prioritering som er avstemt med det nasjonale programmet for Kodeverk og Terminologi (PKT).



Revidert standard for Henvisning 2.0 er under innføring og delvis tatt i bruk i alle helseregioner. Full
utbredelse er avhengig av situasjonen i de journalløsninger som benyttes. Innføring av Helsefaglig
dialog har også avhengighet til støtte i det enkelte journalsystem. Dialogmeldinger er i utstrakt bruk
mellom helseforetak og legekontorer (og andre aktører), men meldingsutvekslingen er så langt ikke
basert på standarden Helsefaglig dialog.



Helse Nord, Helse Vest og Helse Sør-Øst har aktive prosjekter for ibruktakelse av persontjenesten
fra Norsk helsenett når den blir tilgjengelig, og forbereder gjennom dette å ta i bruk ny
personidentifikator fra 2032. Bestilling av funksjonalitet som støtte for persontjenesten er under
utvikling i DIPS. På grunn av innføring av Helseplattformen, har Helse Midt-Norge en egen strategi
på dette.



Helseplattformen er nasjonal utprøvingsarena for målbildet «en innbygger en journal». Regionene
ønsker både direkte og gjennom programmet for digital samhandling i størst mulig grad å høste
erfaringer fra dette arbeidet og gjenbruke det som kan gjenbrukes både i interne journalløsninger
og samhandlingsløsninger. Dette gjelder både i forhold til tekniske løsninger, informasjonsinnhold,
strukturering, felles språk og organisatoriske løsninger.

Denne rapporten viser tydelig hvordan det er mulig å realisere ny funksjonalitet for helsepersonell og
innbyggere ved både å modernisere og bygge videre på eksisterende løsninger, og ha en stegvis og styrt
utvikling. Helseregionene har gjennom dette arbeidet valgt å jobbe i nettverk og lære av hverandre.
Samarbeidet med utvalgte kommuner, Norsk helsenett SF og Direktoratet for e-helse er viktig på flere av
Helse Nord RHF, Helse Vest RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Midt-Norge RHF
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disse områdene og vi opplever et godt samarbeid i flere konkrete prosjekter.
Vi opplever også at det nå er en større grad av enighet i de nasjonale prioriterings- og styringsarenaene om
at denne måten å jobbe på egner seg godt for videre utviklingsarbeid. Vi er i en situasjon hvor det er stor
utålmodighet i sektoren på at vi kan levere ny funksjonalitet. Det er viktig å fokusere på konkrete
leveranser på kort og mellomlang sikt og sikre realisering av disse. Da må vi bygge videre på de fleste av de
løsningene vi har, både nasjonalt og regionalt. Gjennom rask utprøving av konsepter og løsninger kan vi
skape læring for videre valg og prioriteringer. Ved en stegvis tilnærming kan vi også justere ambisjonsnivået
i forhold til tilgjengelige investeringsmidler og være mer forutsigbare på hva vi kan levere.

Helse Nord RHF, Helse Vest RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Midt-Norge RHF
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2 Bakgrunn for arbeidet
2.1 Oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet
«3.4.1 Helhet og sammenheng - bedre journal- og samhandlingsløsninger»
Dette dokumentet er et svar på følgende oppdrag gitt i protokoll fra foretaksmøtet 14. januar 2021. De
regionale helseforetakenes arbeid med å modernisere journalløsningene er viktig for å tilrettelegge for
helhetlig samhandling. De nasjonale løsningene for samhandling skal styrkes og de regionale
helseforetakene skal ha planer for innføring og bruk.
Foretaksmøtet viste til krav stilt i foretaksmøtet 14. januar 2020:
• "Helse Midt-Norge tar en lederrolle for helseregionene i arbeidet med standardisert språk, SNOMED CT.
Alle de regionale helseforetakene skal bidra i arbeidet i tråd med avtaler med Direktoratet for e-helse,
som leder arbeidet med å etablere felles standardisert språk og kodeverk i helse- og omsorgssektoren.
Ved anskaffelser bør de regionale helseforetakene stille krav om bruk av felles språk og kodeverk.
•

Helse Sør-Øst tar en lederrolle for helseregionene i arbeidet med å tilgjengeliggjøre journaldokumenter
mellom virksomheter, regioner og nivåer via kjernejournal. Dette krever samarbeid med øvrige
regionale helseforetak, Direktoratet for e-helse og Norsk Helsenett SF. De regionale helseforetakene
skal i samarbeid utarbeide en samlet tidsplan for dokumentdeling via kjernejournal og gjøre nødvendige
forberedelser for å gjøre journaldokumenter tilgjengelige for helsepersonell og pasienter.

•

Helse Vest tar en lederrolle for helseregionene i arbeidet med å innføre pasientens legemiddelliste, hvor
det planlegges utprøving i 2020. Arbeidet krever samarbeid med øvrige regionale helseforetak,
Direktoratet for e-helse og Norsk Helsenett SF."

Foretaksmøtet viste videre til krav stilt i foretaksmøtet 10. juni 2020:
• "utarbeide en felles strategi for strukturert journal, herunder anbefaling om nivå på strukturering, bruk
av felles standardisert språk og prioriterte fagområder. Helse Midt-Norge RHF bes lede arbeidet.
•

Helse Vest RHF, Helse Nord RHF og Helse Sør-Øst RHF skal samarbeide om innføring av DIPS Arena og
kurveløsninger. Helse Sør-Øst RHF bes lede arbeidet. Det skal legges til grunn et tidsløp for arbeidet med
journalløsninger som muliggjør samhandling mellom helseforetakene og kommunene."
Foretaksmøtet ba om særskilt rapportering på disse oppdragene, som også omfatter en plan for videre
arbeid innen de aktuelle områdene. Frist for rapportering settes til 15. september 2021, og på bakgrunn
av dette kan tilbakemelding i årlig melding for 2020 være kortfattet. Et annet viktig oppdrag i 2021 er å
bidra i forprosjekt for Helhetlig samhandling, steg 2, i regi av Direktoratet for e-helse.
Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene om å:
•

rapportere på oppdrag gitt i 2020 knyttet til journal- og samhandlingsløsninger innen 15. september
2021. Rapportene skal inneholde en plan for videre arbeid og ses i sammenheng med forprosjekt for
Helhetlig samhandling, steg 2.

•

bidra i arbeidet med forprosjekt for Helhetlig samhandling, steg 2.

•

forberede innføring av vedtatte meldingsstandarder for henvisning og helsefaglig dialog, og innen 1.
oktober 2021 rapportere på forventet tidspunkt for innføring, og hva det eventuelt vil kreve hvis
løsningene skal innføres i eksisterende systemer.

•

planlegge tiltak for å ta i bruk ny personidentifikator fra 2032 i henhold til planer for overgang til
modernisert folkeregister.

2.2 Strategisk kontekst og avhengigheter
IKT utviklingen i spesialisthelsetjenesten støtter opp om målbildet som er gitt i Stortingsmelding 9/2012
Helse Nord RHF, Helse Vest RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Midt-Norge RHF
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«En innbygger-en journal» og de påfølgende oppdrag gitt av Helse- og omsorgsdepartementet. I tillegg er
Nasjonal helse- og sykehusplan, med underliggende Regionale utviklingsplaner styrende for vår utvikling og
våre prioriteringer. Felles plan for 2021 innebærer en videreføring av hovedinnretningen for utviklingen av
elektroniske pasientjournaler (EPJ) i de regionale helseforetakene. I parallell med investeringene til
Helseplattformen i Helse Midt-Norge og innføring av DIPS Arena, kurve- og multimedieløsninger i de andre
regionene, har de regionale helseforetakene tatt ansvar som følger av foretaksmøtene i 2020 og 2021.
De regionale helseforetakene konstaterer at nasjonale planer nå er i ferd med å ta inn over seg utviklingen i
retning av åpne plattformer og API-er, med sikte på å utnytte dette for å få til en mer agil utvikling enn hva
innføring av helhetlige suite-løsninger tradisjonelt gir rom for. De regionale helseforetakene i Nord, Vest og
Sør-Øst understreker at DIPS Arena konseptuelt er en åpen plattform hvor openEHR ligger til grunn. Det
videre arbeidet forutsetter et godt samarbeid og god koordinering, og etablering av gode arenaer for dette.
Utprøving av dokumentdeling via kjernejournal er gjennomført i Helse Sør-Øst (Oslo) og Helse Nord (Bodø).
Videre utbredelse av funksjonaliteten planlegges i begge regioner videre gjennom 2021 og utover i 2022
med sikte på å etablere en skalerbar teknisk løsning, og ikke minst en skalerbar og trygg forvaltning av
løsningen. Sentralt i dette står etablering av nasjonal tillitsmodell, hvor videre fremdrift har avhengigheter
til Norsk Helsenett og Direktoratet for e-helse.
Pasientens legemiddelliste forutsetter leveranser fra nasjonalt nivå. Tilpasninger til pasientens
legemiddelliste i regionenes applikasjoner forutsetter at sentrale nasjonale komponenter er tilgjengelige.
Utprøvingen som planlegges i Helse Vest vil gi verdifulle erfaringer på flere områder, ikke minst for å få
teste ut kliniske arbeidsprosesser relatert til PLL, samt av legemiddelgrensesnittene (API-ene) mot
Reseptformidler og Kjernejournal. På grunn av ulik forskrivningsmodul for e-resept i regionene, vil ikke den
tekniske løsningen som ligger til grunn for utprøvingen uten videre kunne benyttes i sin helhet i de andre
regionale helseforetakene, men må tilpasses.
Pasientens legemiddelliste bygges i dag på grunndataregisteret FEST, mens spesialisthelsetjenesten etter
hvert kommer til å ta i bruk SAFEST som har langt bedre støtte fort virkestoffordinering, høyere datakvalitet
i innholdet, samt utformet for å støtte Felles språk gjennom SNOMED CT. Legemiddelkjeden vil således bli
understøttet av ulike grunndata register gjennom behandlingsforløpet til pasient, noe som kan føre til
inkonsistens og fare for pasientsikkerheten. Dagens PLL pilotering er verdifull for å høste erfaring, men før
det tas videre ut i sektoren, må grunndataregistrene samordnes og understøtte felles språk i sin helhet.
Helseplattformen vil implementere PLL funksjonalitet basert på SFM basis API, med prioritering av e-resept,
samstemming og multidose. Helseplattformen vil poengtere at man ser et klart forbedringspotensial (og en
risiko) med tanke på at PLL i dag bygger på SFM og FEST og ikke på kommende virkestoffordinering
(SAFEST) og felles standardisert språk, hvilket vil være en forutsetning for strukturert
informasjonsbehandling, økt digitalisering/automatisering/beslutningsstøtte i forbindelse med
pasientbehandling, legemidler og anvendelse av kunstig intelligens i denne sammenheng, samt bruk av
naturlig språk ovenfor pasienten. Dagens PLL pilotering vurderes fornuftig til utprøving og erfaring men
design som inkluderer felles standard språk må vurderes før man investerer i multiple implementeringer
som gir kort varighet og krever tidlig gjennomgripende endringsarbeid.
I høringsutkast til forslag til endringer i pasientjournalloven og forskrift om IKT-standarder i helse og
omsorgstjenesten (tilgjengeliggjøring av og betaling for nasjonale e-helseløsninger mv.), foreslås det at alle
virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester pålegges å gjøre tilgjengelig og ta i bruk e-resept,
Nasjonal kjernejournal, helsenorge.no og helsenettet, inkludert grunndata. Norsk helsenett SF skal ha plikt
til å tilby de nasjonale e-helseløsningene til helse- og omsorgssektoren. Dette er løsninger som, dersom de
videreutvikles med det formålet, kan bidra til realisering av «en innbygger – en journal» uten å måtte
innføre gjennomgående suite- løsninger. Dette underbygges ytterligere i foreslåtte endringer til
pasientjournallovens §10 hvor departementet ifølge høringsnotatet «legger til rette for en utvikling hvor de
enkelte elementene i større grad knytter sammen de ulike journalsystemene i en nasjonal digital
infrastruktur, som samlet sett vil utgjøre en form for enhet (logisk register).
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3 Status for modernisering av PAS/EPJ og kurveløsninger
3.1 Status for samarbeidet om modernisering av PAS/EPJ
Det har fra 2018 vært jevnlige møter mellom Arena-prosjektene i Helse Nord, Helse Vest og Helse Sør- Øst samt Diakonhjemmet og Lovisenberg. Det har vært månedlige møter for informasjonsutveksling mellom de
ulike innføringsprosjektenes prosjektledere, samt personell fra forvaltning. Ansvar for innkalling og
møteledelse har gått på omgang – per halvår. Regionene har informert om status, viktige erfaringer,
utfordringer og planer, og det har vært noe koordinering knyttet til dialog med DIPS. Det har også vært totre møter per semester der DIPS (ved sitt interne «Innføring DIPS Arena» (IDA) prosjekt) har kalt inn samme
aktører til felles møter som også har inkludert informasjon fra DIPS og drøftinger om pågående utvikling og
leveranser.
Tilknyttet den interregionale møteserien har det vært kjørt noen felles arbeidsspor med egne møter for
temabaserte drøftinger (arkitektur, teknisk/ytelse, dokumentasjon, forvaltning etc.), der ansvar for
tilrettelegging av tematiske møter har vært fordelt mellom regionene. Regionene har også i samarbeid med
DIPS etablert en struktur med interregionale faggrupper, for praktisk utviklingsdialog mellom relevant
personell fra fagmiljøer og forvaltning i regionene og utviklerteamene hos DIPS. Prosjektene har alle gitt
uttrykk for at det interregionale samarbeidet om informasjonsutveksling og koordinering mht. dialog med
DIPS har vesentlig nytteverdi.
IKT direktørene i de fire regionale helseforetakene har opprettet et fast Interregionalt Direktørmøte som
avholdes månedlig. Formålet med denne møteplassen er å koordinere IKT utvikling i de fire regionene og
behandle saker som kan bedre samhandling og samarbeid, samt følge opp felles prosjekter. Det er god
struktur på møtene med eget møtesekretariat, skriftlige saksunderlag, beslutningssaker og referater. I disse
møtene har det også vært fremmet en rekke saker som berører utviklingen innenfor pasient-administrative
system og elektroniske pasientjournaler (PAS/EPJ) og det er tatt en rekke beslutning som fremmer
samarbeid og samhandling mellom regionene.
I den interregionale prosjektporteføljen ligger en rekke felles prosjekter som understøtter en felles
utvikling. Videre er det opprettet et Interregionalt arkitekturutvalg som rapporterer til IKT-direktørmøtet.
Arkitekturutvalget har månedlige møter der man behandler ulike felles arkitekturrelaterte
problemstillinger. Mange av disse problemstillingene er knyttet direkte eller indirekte til PAS/EPJ. I
tilknytning til arkitekturutvalget, er det etablert fire interregionale faggrupper innen legemiddelområdet,
prosessarkitektur, informasjonsarkitektur og sikkerhetsarkitektur. Både i Interregionalt arkitekturutvalg og
i tilhørende faggruppene, er Direktoratet for e-helse invitert for felles drøfting og informasjonsutveksling.
Det er også etablert gode Interregionale samarbeidsfora knyttet til rapportering til kvalitetsregistrene
gjennom Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre (SKDE) og Teknologiforum for medisinske
kvalitetsregistre (FMK). I dette ligger det også felles tilnærminger med å få på plass mer automatisk
innrapportering fra PAS/EPJ til registrene.
De tre regionene som har samme leverandør på PAS/EPJ området har også i de siste årene iverksatt en
rekke koordinerende aktiviteter i sin leverandøroppfølging. Dette har omfattet felles møter for prioritering
av ny funksjonalitet, fordeling av utprøvingsansvar for ny funksjonalitet og moduler og felles oppfølging av
leveranser og leveransekvalitet. I flere av disse møtene har både regionene og leverandør vært
representert på AD nivå.
Budsjettering og kostnadsoppfølging koordineres opp mot de regionale helseforetakenes respektive
økonomiske langtidsplaner og følges opp av regionale finanskontrollere. Mål for endringer i
arbeidsprosesser og økt samhandling mellom helseforetak (og mellom behandlingsnivåer) avklares
gjennom det interregionale fagdirektørmøtet, og følges deretter opp i rapporteringslinjen ned på
klinikknivå. Nasjonal koordinering av prosjektstyringen sikres gjennom rapportering mot nasjonal ehelseportefølje og mot relevante pågående og planlagte nasjonale initiativ fra Direktoratet for e-helse (der
RHF-representanter bidrar). Tiltakene drøftes alltid med nasjonalt utvalg for fag og arkitektur (NUFA) og det
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nasjonale prioriteringsutvalget (NUIT).

3.2 Status Helse Vest
Figuren under gir et overordnet bilde over status og de viktigste pågående innføringsløpene innen PAS/EPJ i
Helse Vest.

Informasjonsdeling – journalinnsyn på tvers i egen region i Helse Vest
Helse Vest konsoliderte databaser for DIPS i 2015 og har etablert tilgang til journalinformasjon på tvers
iht. tjenstlig behov. Dette ivaretas i egen rolle for tilgang som blir tildelt de som har tjenstlig behov for
dette. I databasen inngår de fire helseforetakene eid av Helse Vest RHF, samt de private, ideelle
helseforetakene innenfor somatikk, psykiatri og rus som dels finansieres av Helse Vest RHF. Løsning for
kurve og legemiddelhåndtering (MEONA) og løsning for digitale bilder og video (SECTRA) er implementert
som regionale felles løsninger med felles database for å understøtte journalinformasjon på tvers iht.
tjenstlig behov på dette området. Per dato inngår 15 juridiske enheter i de konsoliderte databasene i Helse
Vest.

Innføring av DIPS Arena i Helse Vest
Overgang til Arena i Helse Vest er så langt gjort trinnvis blant annet med bakgrunn i nasjonale pålegg som
er tilbudt i Arena, henholdsvis pakkeforløp kreft (2016) og pakkeforløp psykisk helse og rus (2018). Det ble
også startet en pilot i mai 2019 der noe funksjonalitet i Arena ble tatt i bruk ved en somatisk avdeling i ett
foretak. Dette ble gjort for å kunne vurdere om Arena-løsninger som da forelå, hadde tilfredsstillende
kvalitet for videre utrulling til andre avdelinger. Det var i tillegg ønskelig å gjøre erfaringer i forhold til
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opplæring, innføring og oppfølging ved overgang til Arena. Piloten ble avsluttet etter noen måneder, da det
var avdekket behov for bedre ytelse i Arena-løsning. Brukerne gikk tilbake til Classic og kunne dermed
ivareta sine oppgaver.

Overgang til Arena psykisk helsevern og rus
På bakgrunn av omfattende arbeid med forbedring av stabilitet og ytelse i DIPS Arena kunne DIPS Arena tas
i bruk innen psykisk helsevern og rus i Helse Vest i perioden november 2020 - mars 2021. Ved oppstart med
Arena i psykisk helse og rus ble også vedtaksmodulen og digital sykemelding i Arena tatt i bruk i de første
enhetene. Plan for innføring framgår av figuren under.

Bestillingsmodul (AOM)
En ny bestillingsmodul (AOM) er utviklet for bestilling av «tjenester» i DIPS Arena, herunder rekvirering av
lab-tjenester og henvisning til radiologi som utføres i modulen. AOM muliggjør multidisiplinær bestilling av
tjenester, slik at lab- og radiologitjenester kan bestilles samtidig og kliniker sparer tid. Denne ble gjort
tilgjengelig for Arenabrukere i psykisk helsevern og rus i Helse Vest 09.06.21. Det er foreløpig begrenset
erfaring med bruk av AOM.
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Overgang til Arena somatikk
Forberedelsene med å ta i bruk DIPS Arena for somatikk i alle helseforetakene i Helse Vest i 2022 er godt i
gang. De somatiske enhetene i Helse Vest inkludert gjenstående private, ideelle institusjoner vil starte opp i
løpet av 2022 som vist i figuren over. Ved overgang til DIPS Arena vil brukerne i hovedsak få tilgang til den
funksjonalitetene de nå har i DIPS Classic, men med et forbedret brukergrensesnitt og funksjonalitet, blant
annet økt beslutningstøtte. DIPS arbeider også med utvikling av funksjonalitet for «Henvisning 2.0» med
nye meldingstyper. Disse er ikke klare til oppstart somatikk i Helse Vest. Helse Vest er pådriver for at
funksjonaliteten utvikles i Arena slik at pilotering kan påbegynne.

Optimalisering av Arena i Helse Vest
Det er anbefalt å gjennomføre et optimaliseringsprosjekt i 2023 for oppgradering til siste Arenaversjon. Det
bør i tillegg legges til rette for ny funksjonalitet, samt sikre at de muligheter som ligger i Arena blir tatt i
bruk.

Arbeid med teknisk / infrastruktur
1. Stabilitet og ytelse
DIPS AS har over lengre tid jobbet med å forbedre ytelse og stabilitet i DIPS Arena. Spesielt på området
stabilitet har Helse Vest jobbet tett med leverandør for å sikre at løsningen oppleves som stabil for
sluttbruker. Helse Vest har etablert monitorering av feilsituasjoner som oppstår på klient. Innsamling av
disse dataene danner grunnlaget for leverandør i arbeidet med å forbedre stabiliteten i DIPS Arena. Helse
Vest samler også inn profileringsdata for utvalgte brukere til monitorering av ytelse.
2. Tjenesteplattform
Ved overgang til DIPS Arena innføres en mer kompleks teknisk arkitektur. En konsekvens av økt
kompleksitet er mer krevende teknisk forvaltning og tidkrevende produksjonssettingsløp med høy risiko.
Dagens plattform og leveransemodell for DIPS Arena støtter ikke opp under Helse Vest sitt ønske om å
redusere tiden det tar fra forbedringer er utført av leverandør til de når sluttbruker. DIPS AS jobber nå med
å levere DIPS Arena på ny tjenesteplattform. Overgangen til ny plattform vil skje gradvis og Helse Vest skal
etter plan ta i bruk første del i november 2022.

Elektronisk kurve og legemiddelhåndtering
Helse Vest valgte MEONA som elektronisk kurve- og medikasjonsløsning i 2014, og etablerte KULEprosjektet (Kurve og legemiddelhåndtering) med ansvar for innføring. MEONA utvikles og innføres som en
felles, gjennomgående kurveløsning på tvers av fagområder og foretak. Innføringsprosjektet startet opp i
2015 og løsningen innføres i helseforetakene i Helse Vest, samt ved private, ideelle virksomheter som
samarbeider med Helse Vest.
Per august 2021 er MEONA innført ved alle somatiske og psykiatriske sengeposter. Dette omfatter 100 % av
sengene innen psykiatri og i overkant av 90% av sengene innen somatikk.
Et viktig tiltak i KULE prosjektet fremover, blir videre utvikling og innføring av MEONA for de resterende
spesialområdene i sykehusene. Per august 2021 er MEONA innført ved flere spesialområder, blant annet
ved samtlige akuttmottak og samtlige barneavdelinger. MEONA er også innført ved intensivavdelingene
i Helse Stavanger, Helse Fonna og Helse Førde, mens intensivavdelingene i Helse Bergen har planlagt
overgang til MEONA på et senere tidspunkt. MEONA er også innført ved flere nyfødtintensiv avdelinger.
Videre utvikling av MEONA innen kreftområdet og operasjonsområdet er pågående, og vil ha høy prioritet
fremover. Legemiddelsikkerhet vil også ha høy prioritet fremover, blant annet ved utvikling og innføring av
løsning for pasientens legemiddelliste, og forbedret integrering mellom MEONA og andre IT system som
Helse Nord RHF, Helse Vest RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Midt-Norge RHF

9

benyttes i sykehusene. Pilotinnføring ved poliklinikker inkl. LAR og EVP starter høsten 2021, med sikte på
fullskala innføring i 2022.

Radiologi og multimedia
Det er gjennomført en regional konsolidering av de radiologiske løsningene (RIS/PACS) til en felles
radiologi-løsning. Alle helseforetakene i Helse Vest inklusiv de private ideelle har tatt i bruk felles regional
løsning som er levert av Sectra. De radiologiske bildene og videoene lagres i regionalt digitalt media-arkiv
(DMA) som er etablert. Helse Vest er i gang med utvidelse av DMA til også å inkludere digital patologi.
Planlagt oppstart er 2021-2022. Ved dette vil Helse Vest ha et komplett digitalt media-arkiv koblet med
DIPS for tilgangsstyring etter samme regler som for tilgang til EPJ. Med DMA-løsningen kan Helse Vest
enkelt utveksle bilder med andre sykehus utenfor regionen. Leverandørene jobber også med en løsning
som vil gjøre det lettere og sikrere å håndtere både henvisninger og svar som går til/fra Helse Vest. Spesielt
er dette aktuelt og viktig for samarbeidet med avtalespesialistene som Helse Vest bruker innen radiologi.
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3.3 Status Helse Nord
Innføring av DIPS Arena i Helse Nord
Etter mange års planlegging er innføringen av DIPS Arena i Helse Nord godt i gang, i regi av prosjektet DIPS
Arena i nord i programmet Helse Nord FRESK (Fremtidens Systemer Klinikken). Med unntak av
behandlingsplan flyttes all funksjonalitet fra Classic til Arena i helseforetak for helseforetak, for alle brukere
samtidig. Classic tilgangene fjernes idet Arena slås på. Medikasjonsmodulen er forsinket fra leverandøren
og vil innføres vår 2022 gitt positiv akseptansetest ved Norsk helsenett, inntil da brukes e-reseptløsningen i
Classic.
Arbeid med sykepleiefaglig oppdatering av veiledende behandlingsplaner (VP) med International
Classification of Nursing (ICNP) kodeverk og terminolog nærmer seg sluttføring, i tråd med nasjonale
anbefalinger. Regionen er førende i arbeidet med å utvikle nasjonale VP tilpasset ICNP. Innføringen av
Arena behandlingsplan samkjøres med faglige forberedelser knyttet sykepleiefaglig utøvelse og
dokumentasjonspraksis.
Innføringen startet med en pilot ved UNN Longyearbyen høsten 2020. Hovedinnføringen foregår i 2021
med Helgelandssykehuset først ut i mars, etterfulgt av Nordlandssykehuset i mai. Forberedelsene er godt i
gang for innføring ved Finnmarkssykehuset i oktober og det største og siste foretaket,
Universitetssykehuset i Nord-Norge, i november.
De to første innføringene har gått bra og dagens Arena fremstår som en moderne og brukervennlig løsning.
Tidligere ytelsesutfordringer er utbedret og det er ikke registrert ytelsesproblemer, hittil. Klinikere fra alle
helseforetak har vært tungt involvert i utvikling og testing av løsningene for å sikre gode, brukernære
løsninger. Resultatet er en robust og god løsning som bidrar til bedre kvalitet i pasientbehandlingen
(vedtak, videre plan, operasjonsplanlegging), økt pasientsikkerhet (vedtak), bedre samhandling og
pasientmedvirkning (PLO, operasjonsplanlegging, digital sykmelding) og mer effektiv ressursbruk
(vurderingsmal for henvisninger, arbeidsflate, digital sykmelding).
Utover hovedinnføringen jobbes det med plan for optimalisering og videreutvikling av DIPS Arena isolert og
i samhandling med resten av systemlandskapet i regionen. Samhandlingen med Elektronisk kurve har særlig
fokus. Pilotering av applikasjoner for håndholdte enheter pågår og fremover knyttes det forventninger til
mer brukertilpasset funksjonalitet preget av prosesstenking, økt gjenbruk av data og mer beslutningsstøtte
til klinikerne. Det foreligger utstrakt interregionalt samarbeid rundt DIPS Arena for kunnskapsdeling og
erfaringsutveksling rundt løsning, testing, opplæring, forvaltning, teknisk infrastruktur med mer. I tillegg
kommer interregionale møteserier i regi av DIPS for diskusjon av løsning i tråd med nasjonale føringer og
regionale behov. Samarbeidet er svært nyttig for alle parter.
Standardisering og konsolidering
Helse Nord har i dag standardisert og konsolidert DIPS mellom helseforetakene gjennom FIKS programmet.
Det finnes i dag en rekke felles rutiner og prosedyrer i regionen som forvaltes i fellesskap og gjenfinnes i
regionenes prosedyresystem – Docmap. Innføring av DIPS Arena bygger videre på den fellesregionale DIPS
installasjonen.

Elektronisk kurve og medikasjonsløsning i Helse Nord
Helse Nord valgte i 2014 MetaVision som regional kurve og medikasjonsløsning med en regional
installasjon i Tromsø. Kontrakt ble inngått med EVRY (TietoEVRY), og med iMDSoft som underleverandør.
Kurveprosjektet ble etablert for å konfigurere og implementere løsningen i regionen. Innføringen er
planlagt gjennomført for alle helseforetak i Helse Nord innen utgangen av 2022.
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Prosjektet tok utgangspunkt i konfigurasjonen i Helse Sør-Øst sin løsning. Helse Nord har videreutviklet
løsningen for å møte kravet til en gjennomgående kurve for hele regionen, samt utvidet antall integrasjoner
med DIPS i forhold til hva som fantes i Helse Sør-Øst. Hensikten med integrasjonene er å oppnå så sømløs
informasjonsflyt mellom systemene som mulig. Det finnes nå 12 integrasjoner, der de fleste går mot DIPS
med FHIR grensesnitt. I tillegg har vi også benyttet CCOW action for å kalle funksjonalitet direkte i DIPS fra
MetaVision. Prosjektet har også fått utviklet utvidet logging i løsningen, samt tilgangsstyring fra DIPS.
Prosjektet har hatt utfordringer med svartider og feil i løsningen, noe som har ført til utsettelser av tidligere
planlagt implementering. I november 2021 startet UNN Harstad med MetaVision. Grunnet feil i løsningen
og dårlige svartider gikk sykehuset tilbake til kurveføring på papir, mens leverandøren iverksatte feilretting.
Avstand mellom bruker og server (latenstid) har vist seg å ha større negativ effekt på svartider enn
forutsatt. Prosjektet erkjente at det er behov for virtuelle klienter på flere lokalisasjoner enn planlagt. Etter
en periode med feilretting og forbedring av svartider startet UNN i mai 2021 opp med MetaVision på
intensivavdelingene i Tromsø. Dette var en vellykket oppstart og løsningen fungerer godt. Det planlegges
nå bredding i hele regionen, men avhengighet til virtuelle klienter gjør at dette må på plass først.
Under utrullingen vil det måtte gjøres flere avklaringer og tilpasning av registreringer, dokumentasjon og
arbeidsflyt i samspillet mellom MetaVision og DIPS. Dette som følge av overgang fra DIPS Classic til Arena
parallelt med innføring av MetaVision. Det vil over tid utvikles flere integrasjoner for å unngå
dobbeltregistreringer. Prosjektene har nært samarbeid om dette.
Når MetaVision er rullet ut i hele regionen vil en pasient som flyttes mellom avdelinger i et sykehus,
mellom sykehus eller helseforetak beholde samme kurve gjennom hele forløpet. Dette forventes å gi en
betydelig kvalitetsgevinst.
Det er etablert samarbeid rundt elektronisk kurve med Helse Sør-Øst, og på flere nivå. De regionale
prosjektene utveksler informasjon og erfaringer både om utrulling, funksjonalitet og felles utfordringer
med leverandøren. helseforetakene høster erfaring fra innføringen i Helse Sør-Øst. Det er også kontakt om
drift og forvaltning av løsningen.

Radiologi og multimedialøsning i Helse Nord
Helse Nord RHF tegnet kontrakt med Sectra for leveranse av felles regionalt RIS/PACS system
(radiologisystem) i 2011. Som en del av forberedelsene til anskaffelsesprosessen ble erfaringene fra Helse
Midts regionale radiologiløsning lagt til grunn hvor regionen noen år tidligere hadde etablert tilsvarende
løsning.
Gjennom prosjektet «Felles RIS og PACS» i FIKS-programmet realiserte samtlige elleve sykehus i NordNorge én felles røntgenjournal og ett felles bildearkiv i 2016. Den store gevinsten med innføringen av felles
systemer er bedre oversikt over pasientforløpet og tilgang til undersøkelser som er gjort i andre
helseforetak – et viktig bidrag for å gjøre det tryggere for pasienten. Felles løsning bidrar også til at
kompetansen i helseregionen blir bedre utnyttet gjennom for eksempel vaktordninger på tvers av
helseforetak - og det blir enklere å analysere og sammenligne praksis. I tillegg er det besparelser på
opplæring, brukerstøtte og vedlikehold.
I prosjektet Felles Digitalt Mediearkiv i FRESK-programmet ble PACS utvidet til å håndtere digitale medier
fra undersøkelser utført også utenfor Radiologi. Etter innføring av det tekniske systemet har regionen
jobbet med bredding av funksjonaliteten. Først med fokus ultralyd, C-buer og foto, og etter hvert også
sammenkobling av spesialistsystemer (Ekkokardiografi, angiografi, øyeundersøkelser mv). Prosjektet jobber
nå fram mot prinsipper og løsninger for effektiv og lovhjemlet håndtering av video fra operasjoner og
annen pasientbehandling. Digitalt mediearkiv sørger for at pasientens digitale undersøkelser lagres
kronologisk, og tilgjengelig fra DIPS ut fra den ansattes relasjon til pasienten. Mediearkivet er del av
regionens felles pasientjournal.
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3.4 Status Helse Sør-Øst
Innføring av DIPS Arena i Helse Sør-Øst
Helse Sør-Øst planlegger en stegvis overgang til DIPS Arena i regionen. Arbeidet med planen pågår og er
ikke endelig besluttet. Målsetningen for overgangen til DIPS Arena er at alle helseforetak har tatt i bruk
Arena for både psykisk helsevern, rusbehandling og somatikk innen utgangen av 2024 og at endringsevnen
økes ved at fremtidige oppgraderinger kan gjennomføres hyppigere og smidigere enn i dag.
De sentrale elementene i planen er:


En robust, fremtidsrettet installasjon av DIPS Arena som alle helseforetak benytter. Denne skal ha
automatisert installasjon av både klient, server og database og kjøres på en hyperkonvergert
databaseinfrastruktur.



En installasjon av DIPS Arena som kan oppgraderes smidig og gradvis forbedres med utstrakt bruk
av automatiser testing.



En regional mal for hvordan DIPS Arena skal benyttes. Denne er allerede utviklet for psykisk
helsevern og rusbehandling og vil utvikles for somatikk.



Innføre DIPS Arena for helseforetakene suksessivt. Det tas utgangspunkt i at Oslo
universitetssykehus utvider bruk av Arena for psykisk helsevern og rusbehandling for deretter å
utvide bruken for somatikk. Når det er utviklet til en regional mal for DIPS Arena, vil deretter to
helseforetak ta i bruk den samme regionale installasjonen for så å gå videre med ytterligere tre og
tre helseforetak.

Når dette arbeidet er fullført, vil Helse Sør-Øst ha én installasjon av DIPS Arena. Dette vil legge grunnlaget
for en videre utvidelse som støtte til strukturert journal for prioriterte områder. Nedenfor følger utkast til
tidsplan for innføring av DIPS Arena i Helse Sør-Øst, som styret vil motta til behandling i løpet av høsten.

TENTATIV PLAN
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Elektronisk kurve og legemiddelhåndtering i Helse Sør-Øst
Helse Sør-Øst anskaffet i 2018 MetaVision som regional løsning for kurve og medikasjon til bruk for alle
enheter innenfor somatikk og psykiatri i foretaksgruppen. Innføring av løsningen er nå på det nærmeste
fullført ved alle helseforetak i Helse Sør-Øst, bortsett fra ved Sykehuset Innlandet, hvor innføring skal være
fullført i løpet av 2021.
Løsningen er gjennomgående lik for alle helseforetak, selv om MetaVision i Helse Sør-Øst teknisk sett er
etablert med en database pr Helseforetak.
Videreutviklingen av systemporteføljen på legemiddelområdet i Helse Sør-Øst vil skje med basis i både DIPS
og MetaVision. Etablering av lukket legemiddelsløyfe har høyt fokus og er prioritert i et eget regionalt
prosjekt. Prosjekt for klinisk legemiddelsamhandling har som ambisjon å forberede egne applikasjoner for å
utnytte nasjonale komponenter/tjenester på legemiddelområdet etter hvert som disse blir tilgjengelige
(SAFEST og PLL).

Multimedia i Helse Sør-Øst
I helseforetakene i dag genereres en lang rekke multimedieobjekter som enten ikke tas vare på, eller som
dokumenteres gjennom tekstlig beskrivelse av disse i den løpende pasientjournalen, eller som rett og slett
lastes opp i pasientjournalsystemet. Eksempler på dette er jpeg bilder, videofiler, lydfiler og output fra ulike
typer medisinsk teknisk utstyr.
Helse Sør-Øst signerte i desember 2020 kontrakt med SECTRA om leveranse av regional løsning for
multimedia arkiv.
Det regionale multimediearkivet er anskaffet for alle helseforetak i regionen, og skal benyttes for
multimedieobjekter fra alle deler av helseforetakenes virksomhet. Multimediearkivet vil, etter hvert som
det tas i bruk for stadig flere fagområder, utgjøre en stadig viktigere del av pasientjournalen.
Multimediearkivet skal først tas i bruk for radiologi ved Oslo universitetssykehus. Plan for ibruktakelse av
multimediearkivet på andre fagområder enn radiologi, er under utarbeidelse.
Multimediearkivet vil støtte standarder for utveksling av informasjon gjennom IHE/XDS.

Statistisk logganalyse
Prosjektet skal etablere teknisk løsning og rammeverk for kontroll av oppslagslogger i elektronisk
pasientjournal. Målet er å identifisere uvanlige oppslag som videre må vurderes manuelt.
Gjennom helsenorge.no har pasienten enkel tilgang til loggen og kan se hvem som har gjort oppslag i
pasientjournalen. Det har imidlertid manglet et verktøy som gjør at helseforetakene systematisk kan
kontrollere alle oppslag for å avdekke urettmessige oppslag.
Løsningen vil etableres for helseforetakene i Helse Sør-Øst, og skal også kunne skaleres opp som et tilbud til
andre helseregioner. Drift av løsningen er derfor lagt til Norsk Helsenett. Prosjektet skal etter planen være
ferdigstilt i 2022. På sikt bør statistisk logganalyse etableres som en nasjonal tjeneste, ettersom det er viktig
brikke i fremtidig målbilde for «en innbygger en journal».
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3.5 Status Helse Midt-Norge og Helseplattformen
Prosjektet Helseplattformen drives av Helseplattformen AS som er et felleseid AS av Trondheim kommune
og Helse Midt-Norge RHF. Helseplattformen AS er ansvarlig for framdrift og økonomi i prosjektet, mens
brukerne av Helseplattformen er ansvarlig for konfigurasjon av løsningen. Helseplattformen vil erstatte ca.
80 applikasjoner i spesialisthelsetjenesten og et mindre antall i kommunehelsetjenesten med en felles
strukturert journal. Journalen vil omhandle alle kliniske spesialiteter med noen få unntak. Bildehåndtering
vil for spesialisthelsetjenesten fortsatt løses av Sectra PACS, men RIS og LAB blir en del av løsningen.

Status innføring av Helseplattformen i Midt-Norge
Det er høy aktivitet i regionen for å sikre et best mulig journalsystem for både spesialist- og
primærhelsetjenesten. Prosjektet lå bak planen i 2020 og for å være i stand til å levere en løsning med best
mulig kvalitet vedtok styret i Helseplattformen AS en forsinkelse på seks måneder. Prosjektplanen er
oppdatert og i henhold til ny plan skal St. Olavs hospital ta i bruk løsningen sammen med Trondheim
kommune i månedsskiftet april/mai 2022 (PD1). Deretter vil Helse Nord-Trøndelag og Helse Møre og
Romsdal gå i drift henholdsvis seks måneder (PD2) og 12 måneder (PD3) etter St. Olavs. Ved disse
produksjonssettingene vil det være ca. 10 kommuner og en del fastlegekontor i hver produksjonssetting.
Øvrige legekontor og kommuner skal være i produksjon innen 20224 (også kalt opsjonsaktører)

Helseplattformen AS har som ambisjon at løsningen skal bli en felles løsning på tvers av primær- og
spesialisthelsetjenesten. Det jobbes aktivt med å få flere kommuner, fastleger og avtalespesialister til å
utløse opsjonen om å ta i bruk Helseplattformen. Til nå har 28 av 65 kommuner utløst sin opsjon. Noen av
opsjonsaktørene vil få mulighet til å gå i drift ved PD2 og PD3, de resterende vil bli tatt forløpende slik som
skissert i figuren over.

Integrasjon med kvalitetsregister – MRS-plattformen
Som en del at gevinstrealiseringen i Helseplattformen er det utført en konseptutredning for å se nærmere
på automatisk innrapportering av data fra Helseplattformen til nasjonale kvalitetsregister.
Helseplattformen har prioritert inn fire nasjonale kvalitetsregister som en del av leveransen til PD1, det
arbeides nå med en plan for når de resterende nasjonale kvalitetsregistrene skal integreres med
Helseplattformen.
Som et resultat av konseptutredningen ble det opprettet et prosjekt som har som mål å levere API-er på
toppen av MRS-registrene for automatisk mottak av data fra Helseplattformen og evt. andre journalsystem.
Prosjektet er fullført når API-ene er klar for bruk. Det vil da være opp til Helseplattformen å ta i bruk APIene for å sikre at data blir automatisk overført til MRS-plattformen og dermed oppnå ønsket gevinst.
Nedenfor skisseres den tekniske løsningen som ble utarbeidet i konseptutredningen. Løsningen tar høyde
for tilfellet hvor vi har all nødvendig data lagret i Helseplattformen samt de tilfellene hvor vi mangler data. I
Helse Nord RHF, Helse Vest RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Midt-Norge RHF
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disse tilfellene vil det være mulig for en registrator å supplere med data vha. et registreringsskjema som
inneholder ferdigutfylt data fra Helseplattformen.
API-ene som skal utvikles for kan brukes av DIPS eller andre journalsystem som rapporterer data inn til
registrene på MRS plattformen. Det er også ønskelig at det bygges videre på erfaringene med arbeidet i
prosjektet slik at andre registerplattformen vil kunne automatisk motta data fra Helseplattformen eller
DIPS.

3.6 Prehospital EPJ
På det prehospitale området har regionene samarbeid om nye løsninger i en årrekke. Det er inngått avtale
mellom de fire regionale helseforetakene og LOCUS AS om leveranse av en ny felles systemløsning for
Akuttmedisinske kommunikasjonssentraler (AMK). Løsningen omfatter også kartinformasjonssystemer
(GIS). Løsningen skal omfatte alle landets AMK sentraler og skal driftes av Norsk Helsenett. Den nasjonale
løsningen vil sikre like løsninger for alle AMK sentraler, og støtte operativt samarbeid mellom disse.
Etableringsprosjektet pågår for fullt, med Helse Vest som prosjektansvarlig på vegne av de fire regionale
helseforetakene. Løsningen skal piloteres i skarp produksjon i 2022, og forventes å være i full drift i løpet av
2023.
Ambulansetjenesten har inntil nylig for en stor del ikke hatt digitaliserte journalsystemer. Dette er nå i ferd
med å endre seg. Helse Sør-Øst inngikk i 2019 avtale med Bliksund AS om anskaffelse av regional
Ambulansejournal. Den regionale ambulansejournalen i Helse Sør-Øst er nå i produksjon ved et flertall av
ambulansene i helseforetakene i Helse Sør-Øst.
Helse Midt-Norge har tilnærmet samme løsning som Helse Sør-Øst i full produksjon, og de to regionene
skal opp på samme versjon av løsningen i nær fremtid. Helse Vest har inngått avtale om leveranse av
samme løsning, og starter etter planen opp pilotering høsten 2021.
Det er en felles målsetting både mellom og de regionale helseforetakene og Bliksund at alle skal bruke
samme versjon. De nødvendige ulikhetene, som f.eks. integrasjoner styres med parametere. Basiskoden er
lik.
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3.7 Digital patologi
Det har i lengre tid pågått et samarbeid mellom de fire regionale helseforetakene gjennom prosjektet
«Nasjonal digital patologi». Prosjektet ble etablert under ledelse av Nasjonal IKT, men ansvaret for
gjennomføring ble overført til Helse Vest RHF ved avvikling av Nasjonal IKT. I prosjektet ble det identifisert
et behov for å kunne dele digitaliserte bilder av patologisnitt på tvers av foretak og regioner. Det pågår
arbeid med digitalisering av patologisnitt og tilhørende bildedeling i flere regioner, men dette dekker kun
behov innen den enkelte region. Derfor er det behov for en løsning som kan fungere nasjonalt. Prosjektet
har vurdert ulike løsninger, og det er besluttet at det skal etableres en midlertidig løsning for nasjonalt
samarbeid, inntil det kommer på plass andre muligheter eller løsninger. Hvor lenge denne midlertidige
løsningen skal eksistere er usikkert, det kommer an på takten i de regionale aktivitetene, den teknologiske
utvikling innen digital patologi, og i hvilken grad det blir en standardisering innenfor digital patologi.
Løsningen som det er snakk om er en felles, interregional, løsning for bildedeling innen patologi, basert på
«open-source» applikasjonen «Cytomine». Løsningen skal brukes for tre ulike formål innen patologi:


Opplæring. Å ha tilgang til en felles database med digitaliserte patologisnitt vil bidra til bedre og
mer enhetlig opplæring. Anonymiserte digitale snitt vil være lagret permanent i løsningen. Denne
funksjonaliteten planlegges startet opp i september 2021.



Faglig samarbeid innen laboratorienettverk. Dette planlegges startet opp i november 2021.



Kollegial rådføring i forbindelse med pasientbehandling. Det skal gjøre det mulig å innhente råd fra
en kollega ved et annet foretak i forbindelse med pasientbehandling. Et digitalt snitt med
tilhørende beskrivelse og pasientinformasjon lagres midlertidig i løsningen så lenge rådføringen
pågår.

Et annet område som prosjektet har jobbet med, er nasjonal standardisering av svarrapportering. For tiden
gjennomføres det en markedsdialog for å kartlegge mulige produkter og leverandører som kan tilby en
løsning for standardisert og strukturert svarrapportering. En slik løsning vil integreres med de regionale
LIMS, som fremdeles vil være det registeret som lagrer svarene. Prosjekt vil i løpet av 2021 fremme et
forslag til IKT-direktørmøtet om anskaffelse og implementering av en slik nasjonal modul for
svarrapprotering og be om finansiering for dette.
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4 Samhandlingsløsninger
Felles tillitsmodell – nasjonalt samarbeid
Det er på flere vis krevende å komme i gang med nye former for informasjonsdeling mellom virksomheter
og i nasjonale løsninger. Det er behov for nasjonale grunnkomponenter, robust infrastruktur og
mekanismer for informasjonssikkerhet for å støtte opp under både dokument- og datadeling. Tilsvarende
er det behov for strukturering av informasjon, felles informasjonsmodeller og felles språk. Med bakgrunn i
tid- og ressursbehov for å realisere slike nødvendige forutsetninger, samt prioriteringer over tid, har det
vært krevende å få frem nye løsninger.
Løsninger for informasjonsdeling mellom virksomheter må balansere tilgang til informasjon med tiltak for å
sikre dataintegritet og ivaretakelse av taushetsplikt og personvern. Samlet sett gir dette høy kompleksitet i
nødvendige avklaringer og utvikling av løsningene. Regionene ser behov for både regulatoriske tilpasninger
og videreutvikling av nasjonal infrastruktur og fellesløsninger, for å legge til rette for innovasjon og
hensiktsmessige former for informasjonsdeling tilpasset ulike behov i sektoren.
Det er derfor gledelig å se arbeidet som Direktoratet for e-helse sammen med sektoren gjør på alle disse
områdene, for fremover kunne nyttiggjøre seg i større grad av dokument- og datadeling som
samhandlingsformer. Gjennom arbeidet med Felles tillittstjenester («Felles tillitsmodell»), API
Management og grunndata, samt gjennom arbeidet med Felles språk, er sektoren i ferd med å teste ut
disse leveransene og legge grunnlaget for mer utstrakt bruk av dokument- og datadeling. Arbeidet med å
utarbeide en målarkitektur for datadeling i helse- og omsorgssektoren, som ble lansert i mars i år, gir gode
rammer for de videre arbeidet på området. De regionale helseforetakene støtter fullt ut opp om det
nasjonale arbeidet på området, og samarbeider tett med program digital samhandling.
Fra 2021 har Direktoratet for e-helse valgt å inkludere arbeidet med å innføre dokumentdeling via
kjernejournal i program digital samhandling (fase 1). Innføringen vil i praksis medføre behov for å
«operasjonalisere» sentrale elementer i en felles tillitsmodell, noe som medfører behov for avklaringer
knyttet til informasjonsdeling i form av tilgang mellom virksomheter. Disse vurderingene inkluderer hvilket
ansvar og funksjoner som kan legges til Norsk Helsenett som et nasjonalt tillitsanker, og behovet for en
sentral forvaltningsfunksjon i en løsning med et høyt antall tilknyttede virksomheter. Vurderinger og
avklaringer forventes å ha overføringsverdi til kommende løsninger for datadeling og dataintegrering.

Felles grunnarbeid: Identitetskontroll og tilgangsstyring (IAM)
En sentral forutsetning for en felles tillitsmodell er gode løsninger for identitetskontroll og tilgangsstyring.
Helse Sør-Øst har de siste årene forbedret, systematisert og automatisert tilgangsstyringen i
helseforetakene, og vesentlig forbedret sikkerheten i integrasjoner mot PAS/EPJ (DIPS). Nye
sikkerhetsmekanismer i DIPS, overgang til moderne integrasjonsteknologier og modernisering av
sikkerhetsplattformen har realisert støtte for føderert identitet som grunnleggende sikkerhetsmekanisme
ved informasjonsdeling mellom systemer, tjenester og virksomheter. Sentral identitets- og
tilgangsinformasjon kan overføres i sikkerhetsbevis, som grunnlag for kontroll og tilgangsstyring, samt
lovregulert logging. Støtte for føderert identitet er en sentral forutsetning for å kunne starte dokument- og
datadeling ved tilgang mellom virksomheter, inkludert utprøving av dokumentdeling via kjernejournal.
Helse Nord har også realisert viktige IAM tiltak, inkludert støtte for føderert identitet, og tatt dette i bruk i
utprøvingen av dokumentdeling via kjernejournal. I arbeidet har de hatt nytte av utviklingen DIPS har gjort i
samarbeid med Helse Sør-Øst, samt erfaringsoverføring fra og drøftinger med personell fra Helse Sør-Øst.
Helse Vest arbeider nå med tilsvarende tiltak, og trekker veksler på erfaringene Helse Sør-Øst og Helse
Nord har gjort, samt utviklingen DIPS har gjort i samarbeid med disse regionene.
I en videreføring av dette arbeidet deltar regionene i felles dialog med Direktoratet for e-helse og Norsk
Helsenett om hva som vil være nødvendige innholdstyper i felles sikkerhetsbevis til bruk ved
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informasjonsdeling mellom virksomheter i nasjonale løsninger. Dette er nødvendig både som grunnlag for
tillit mellom virksomhetene, og i tråd med krav om at oppsøkende virksomhet må godtgjøre/overføre
informasjon om oppsøkende helsepersonells identitet, organisasjonstilhørighet, og aktuelle grunnlag for
tilgang til journalopplysninger. Det er også startet drøftinger om tilpasninger i tekniske mekanismer for å
støtte nødvendig innhold og hensiktsmessig håndtering av sikkerhetsbevis i løsninger med mange aktører.

4.1 Dokumentdeling
I februar 2018 inviterte Direktoratet for e-helse de fire regionale helseforetakene til samarbeid om "N128,
Kjernejournal - Innsyn journaldokumenter for helsepersonell på tvers". Helse Sør-Øst sa seg villig til å delta i
et nærmere samarbeid («hovedsamarbeidspart») om praktiske og organisatoriske forberedelser til en
utprøving, og til å være første RHF til å innføre løsningen. Øvrige RHF har frem til og med 2020 deltatt i en
nasjonal referansegruppe, sammen med Kommunenes sentralforbund og Legeforeningen.
Helse Sør-Øst samarbeidet gjennom 2018 og 2019 med Direktoratet for e-helse, og fra januar 2020 med
Norsk Helsenett om utvikling og testing av tekniske og funksjonelle elementer i løsningen, og samarbeidet
med leverandøren DIPS om innføring av viktige sikkerhetsmekanismer (inkludert føderering av identitet via
sikkerhetsbevis, innført i prosjektet «Sikre grensesnitt» i Helse Sør-Øst). Det ble også gjennomført en første
fase avklaringer om hvilke dokumenttyper som kunne deles, samt avklaringer om organisatoriske og
juridiske forhold - inkludert ROS-analyse og personvernkonsekvensutredning for en utprøving av løsningen.
Oslo universitetssykehus sa seg villig til å være kilde i en utprøvingsfase.

Utprøving av løsningen
Utprøving i region Sør-Øst startet i november 2020 med deltagende helsepersonell (totalt ca. 140 personer)
fra legevakt og akutt døgnenhet i Oslo kommune, sykehusene Lovisenberg og Diakonhjemmet, og tre
legesentre: Best Helse Nordstrand, Fornebu medisinske senter og Karrestad legesenter. Fra desember
startet også utprøving i region Nord med helseforetakene i Helse Nord som kilder og helsepersonell i
primærhelsetjenesten i Bodø kommune som deltagere.
Norsk Helsenett hadde hovedansvar for evaluering av utprøvingen, og publiserte en evalueringsrapport i
april 2021. Hovedfunnet var at helsepersonellet var svært positive og har stor nytte av løsningen ved at
dokumentdeling bidrar til bedre beslutningsunderlag for behandling av pasienter og mer effektive
arbeidsprosesser. Brukertesting viste behov for mer tilgjengelig og forståelig informasjon til innbyggere,
blant annet om personvernmekanismer og innsyn i tilgangslogg. Evalueringen avdekket behov for at
avgivende kilde får mer informasjon om det oppsøkende personellet – inkludert grunnlaget for tilgang i det
konkrete tilfelle, og utfordringer knyttet til å ivareta forvaltning i en prosesskjede med flere aktører.

Interregionalt samarbeid – dokumentdeling via kjernejournal
Det er etablert regelmessig dialog for informasjonsutveksling mellom alle regionale helseforetak, med noe
koordinering knyttet til at alle regionale helseforetak også deltar i jevnlig og god dialog med Norsk
Helsenett og Direktoratet for e-helse. Dialogen omfatter drøftinger og avklaringer om elementer i en felles
tillitsmodell, og operativt arbeid med å forberede innføring av løsningen i en stegvis prosess..

Status innføring dokumentdeling via kjernejournal i Helse Sør-Øst
Helse Sør-Øst besluttet i mars 2021 å starte innføring av løsningen i en trinnvis prosess – i første omgang
med fire innføringstrinn frem mot april 2022.



Trinn A: tilgang til referanser/dokumentoversikt for alle brukere av kjernejournal
Trinn B: tilgang til dokumentinnsyn for leger og psykologer i Helse Sør-Øst
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Trinn C: tilgang til dokumentinnsyn for pasientenes fastleger
Trinn D: tilgang til dokumentinnsyn for utvalgte grupper, for eksempel legevakt og døgnenheter i noen
kommuner og enkelte privat-ideelle sykehus

I tillegg startes arbeid for å videreutvikle tilgangsstyring, sperremekanismer, infrastruktur og
brukerfunksjonalitet. Samlet sett vil dette gjøre foretakene i Helse Sør-Øst klar for videre innføring til et
gradvis økende antall brukere og flere kategorier helsepersonell fra mange ulike virksomheter.
Som følge av behov for oppgraderinger knyttet til informasjonssikkerhet og kontrollfunksjoner i løsningen,
samt forventet prosesstid for avklaringer om juridiske og organisatoriske forhold, vil oppstart av planlagte
innføringstrinn skje i første kvartal 2022. Nedenfor vises oppdatert tidsplan for planlagt innføring, med
forbehold om justeringer innenfor Q1 2022.
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I arbeidet med ROS-analyse, vurdering av personvernkonsekvenser og utforming av spesielle bruksvilkår for
løsningen er det identifisert behov for viktige avklaringer. Dette er blant annet knyttet til sentrale forhold
som lovgrunnlaget for løsningen og forståelsen av regelverket når det gjelder kildenes dataansvar og
forutsetninger for å ivareta informasjonssikkerhet. Dette inkluderer forutsetninger for nødvendige
risikovurderinger, samt å sikre lovgitte vilkår for tilgang, taushetsplikten, etterfølgende kontroll av
innsynslogg, og pasientenes øvrige rettigheter inkludert retten til innsyn i logg og retten til å begrense
deling av sine personopplysninger.
Flere av avklaringsbehovene er relatert til arbeidet med en felles tillitsmodell, inkludert etableringen av en
funksjon som felles tillitsanker hos Norsk helsenett. Dette følges opp i felles dialog med Direktoratet for ehelse, Norsk Helsenett og andre sentrale aktører. Det er også identifisert behov for å avklare hvordan en
sentral forvaltningsfunksjon kan ivaretas i en løsning med et høyt antall tilknyttede virksomheter.
Regionene er i prosess med Norsk Helsenett for å utforme felles spesielle bruksvilkår for dokumentdeling
via kjernejournal.

Status og planer for innføring av dokumentdeling via kjernejournal i Helse Nord
Helse Nord ser på dokumentdeling som ett virkemiddel for å realisere mål i nasjonal helse- og sykehusplan
(2020-23) på områdene digital samhandling og pasientens helsetjeneste. Spesielt gjelder det å støtte opp
under samarbeidet mellom helseforetakene og primærhelsetjenesten. Helsepersonellet skal jobbe i team
rundt pasienten, utvikle tjenesten i tråd med kunnskap om hva som virker og utnytte mulighetene som
teknologien gir. Pasientene skal møte helsepersonell som har god kjennskap til pasientens helse og
informasjon om behandling i spesialisthelsetjenesten. De skal oppleve sammenhengende tjenester på tvers
av sykehus og kommuner.
Helse Nord etablerte prosjektet Data- & dokumentdeling høsten 2019 med ambisjon om å realisere teknisk
infrastruktur for dokumentdeling og at regionenes sykehus deler dokumenter til ett utvalgt kommunale
helseaktører.
I desember 2020 startet utprøving av dokumentdeling via Kjernejournal i Helse Nord med deltakere fra
Legevakt, KAD og fastlege i Bodø Kommune. Totalt 130 deltakere fikk mulighet for innsyn i
journaldokumenter fra Helse Nords DIPS på pasienter ved tjenstlig behov.
Erfaringer fra utprøving av dokumentdeling via Kjernejournal mellom Bodø kommune (legevakt, KAD,
fastlege) og sykehusene i Helse Nord viser at tjenesten er nyttig og både leger og sykepleiere som har
deltatt i utprøvingen gir tilbakemeldinger om at dette bidrar til bedre grunnlag for behandling. Bodø
Kommune opplever tjenesten som ett godt bidrag til samhandling mellom behandlingsnivåene og det
rapporteres om flere konkrete tilfeller der planlagt behandling endres basert på kunnskap som innhentes
fra journaldokumenter i Kjernejournal.
Tjenesten dokumentdeling via Kjernejournal er i midlertidig prøvedrift i regionen, som er begrenset til de
som har deltatt i utprøvingen gjennom vinteren. Det er videre konkrete planer om å inkludere ytterligere to
kommuner i prøvedriften med hensikt i å oppnå bedre kunnskapsgrunnlag for videre skalering av tjenesten.
Prosjektet jobber videre mot en skalerbar tjeneste for dokumentdeling i Helse Nord og for resten av landet.
Helse Nord koordinerer arbeidet sitt nasjonalt gjennom Direktoratet for e-helse og programmet «Helhetlig
samhandling», de andre helseregionene og andre interessenter.
Videre skalering forutsetter løsning på sentrale problemstillinger omkring ansvarsfordeling mellom kilde og
konsument, sentral forvaltning og koordinering, samt informasjonselementer som følger oppslaget.
Helse Nord arbeider for at flere fastleger og aktører i kommunehelsetjenesten kan ta i bruk tjenesten innen
utgangen av 2021. Behovet for stegvis tilnærming til aktuelle problemstillinger er sentralt i det videre
arbeidet. Fokus må være på den overordnede målsetningen om å dele mer, med fokus på å redusere
gjenstående risiko/usikkerhet omkring oppslag som gjøres.
Helse Nord RHF, Helse Vest RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Midt-Norge RHF
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Arbeidet i Helse Nord fokuserer på videre innføring av tjenesten dokumentdeling til de områdene som
evalueringsrapporten utarbeidet av Norsk helsenett viser har mest nytte av tjenesten: KAD og legevakt. Det
anbefales likevel å etablere tilgang til fastleger først på bakgrunn av denne gruppen har færre utfordringer
knyttet til dokumentasjon av tjenstlig behov som er en av de sentrale problemstillingene som det jobbes
for å finne gode løsninger på.
Helse Nord har følgende prioritering av de ulike stegene for innføring:
Steg 1: Deling av journaldokumenter til fastleger
Steg 2: Deling av journaldokumenter til Legevakt
Steg 3: Deling av journaldokumenter til KAD
Steg 4: Tilrettelagt for deling av til andre sykehus
Innføring av tjenesten i tråd med planer forutsetter at behov omkring informasjon om oppslag, forvaltning,
kommunikasjon, logging og dataansvar blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte. Dette arbeidet må gjøres i
tett samarbeid med interessentene i sektoren.
Planen for arbeid med samhandling gjennom dokumentdeling via Kjernejournal ble styrebehandlet i Helse
Nord juni 21. Styret vedtok plan og finansiering av området med positiv tilslutning fra alle helseforetakene i
regionen.

Journaldeling gjennom Kjernejournal i Helse Vest
Helse Vest IKT har etablert en prosjektgruppe våren 2021 som har fokus på dokumentdeling gjennom
kjernejournal, samt hvordan Identitet og tilgangsstyring skal håndteres i vår region. Inntil prosjektet
startet, har Helse Vest deltatt i de Nasjonale referansegruppene mellom Helse Nord, Helse Sør Øst,
Direktoratet for e-helse og Norsk Helsenett for å få oversikt over problemstillinger og hvordan løsningene
er implementert. I lys av dette vil vi i Helse Vest arbeide etter samme modell som de øvrige regionene, som
innebærer gjenbruk og erfaring fra disse regionene.
Helse Vest har innledet tett samarbeid med Helse Nord og Helse Sør Øst på løsning og valg av
dokumenttyper (Hva som deles) og vil etterstrebe å tilnærme oss samme struktur så godt som mulig. Vi ser
det på en som nødvendighet for å komme raskt opp med en løsning som vil gi mulighetsrom for utstrakt
erfaringsutveksling, både i prosess, kode og arkitektur.

Prosjektet har etablert kontakt med primærhelsetjenesten i Stavanger regionen. Vi jobber nå med å
Helse Nord RHF, Helse Vest RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Midt-Norge RHF
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etablere kontaktfora for:


Hvordan vi skal jobbe sammen.



Hvilke fagområder som bør være med i en utprøving i Vest (Stavanger området), herunder et utvalg
av Sykehjem, Legevakt og fastleger.

Planen for Helse Vest vil være å få raskt til en utprøving av løsning med lik struktur som Helse Nord og
Helse Sør Øst med ett begrenset utvalg av fagpersonell og dokumenttyper. Vi vil også inngå i de andre
nasjonale initiativene slik at vi drar med oss erfaringene for hvordan bredding av løsningene vil håndteres,
slik at vi i Helse Vest raskt kan adoptere dette inn i våre løsninger.

Prosjekt Status


Prosjektet er startet opp med IT-Tekniske ressurser. Ferdig



Avklaring av hvem som skal være med som konsument PÅGÅR (Planlagt ferdigstilt August)



Analyse og kartlegging av arkitektur PÅGÅR



Oppstart kartlegging Utvikling PÅGÅR



Avklare dokumenttyper / Innhold i journaldeling PÅGÅR



Inngår i nasjonalt arbeid med Helse Sør-Øst, Helse Nord, Helse Midt og med Norsk helsenett PÅGÅR

Overordnet prosjektplan

Status og planer for innføring av dokumentdeling via kjernejournal i Helse Midt-Norge
Helseplattformen implementerer én felles journal for aktørene som velger å tiltre Helseplattformen
fellesskapet innen helseregion Midt. Gjennom dette initiativet vil man også regionalt møte de samme
utfordringer som avdekket i påbegynt dokumentdelingsutprøving i Helse Sør-Øst og Helse Nord, bla.
tilgjengeliggjøring av nødvendig informasjon, tjenstlig behov, tillitsforhold, sikker e-identitet,
Helse Nord RHF, Helse Vest RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Midt-Norge RHF
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rolle/profesjon, organisasjonstilhørighet/helsetjeneste, behandler-pasient relasjon,
tilgangslogg/etterprøvbarhet, pasientens innsynslogg mm. Mao må Helseplattformen som ‘Regional
utprøvingsarena for det nasjonal målbildet for Én innbygger - Én journal’ bearbeide nær identiske
utfordringer ved informasjons/dokument-deling mellom ulike behandler-aktører både regionalt og
nasjonalt. Av denne grunn framstilles derfor status for både nasjonal og regional –dokument/informasjonsdeling.

Nasjonal dokumentdeling
Helseplattformen vil på sikt tiltre den nasjonale dokumentdelingen, med et potensiale for å dele
pasientjournaldokumentasjon fra både Helse Midt Norge, kommuner, fastleger og avtalespesialister som
deltar i Helseplattformens felles journal.

Regional dokumentdeling
Helseplattformen vil regionalt for helsetjenesten i Midt-Norge (spesialist- og kommunehelsetjeneste
inkludert fastleger og avtalespesialister) tilby deling av pasientjournalinformasjon i form av
innsyn/dokumentdeling/datadeling internt i Helseplattformen fellesskapet fra produksjonsstart for
Helseplattformen. Den kliniske nytteverdi samt erfaringsopptak rundt semantiske, organisatoriske og
juridiske utfordringer (og mulighetsrom) ved denne pasientjournal informasjonsdelingen kan sammenlignes
med det erfaringsopptak som skjer i nasjonal dokumentdeling utprøving.
Regionalt arbeid i forbindelse med nevnte utfordringer kan med fordel introduseres og harmoniseres med
pågående utprøving/fordeling av nasjonal dokumentdeling. Regionalt har man bla etablert dokumentene
«Prinsipper for tilgangsstyring i Helseplattformen», «Beslutningsdokument – Tilgangsstyring og
personvern» samt «Lovligheten av bruk av sensitive notat i Helseplattformen».

Tema som løftes nasjonalt / diskutere med prosjektet / Norsk helsenett – «forutsetninger»
Helseplattformen har sammen med Epic sondert alternative tilnærminger for Helseplattformen/Epic til å
delta i den nasjonale dokumentdelingen. Den mest nærliggende løsning, bruk av “Epic Care Everywhere”
produkt, innebærer observasjoner/identifisering av visse avvik mellom internasjonal IHE XDS/XUA/XCA
standard og den norske tidvis mer pragmatiske tilnærming til samme internasjonale standard.
Dette innebærer tilpasninger hos en av partene - enten nasjonalt eller tilpasninger vekk fra det produkt
som Epic har implementert basert på internasjonale standarder. Begge alternativer påvirker
Helseplattformens/Helse Midt-Norges mulighet til å ta del i nasjonal dokumentdeling, med tanke på tid
og/eller innsats.

Observasjoner (stikkordsmessig) / diskusjonstema / forutsetninger:


XDS-IG - CDA (adressert)



XDS-IG - XCPD



logg harmonisering (tydeliggjøring av nødvendig innhold /lovkrav?)



harmoniseringer rundt STS-token og HelseID berikelse/tilpasning (felles tillitsmodell orientert)



XDS-IG bilde formater - noe begrenset formatutvalg påvirker IQ (“image quality”) for bilder (ikke
nødvendigvis et ‘must’ sett fra Helseplattformen eller nasjonalt, gitt NILAR)



Listen er ikke uttømmende p.t.
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Nasjonal dokumentdeling, tidslinje
Helseplattformens første produksjonssetting vil skje april/mai 2022. For å sikre målrettet ressursinnsats
mot denne første produksjonssetting vil det ikke utvikles tilpasninger i Epics XDS-baserte løsning opp mot
nasjonal løsning (ref. liste over ‘avvikstema’) før etter denne utrulling er foretatt. Dvs. heller ikke ved Epic
ressurser. Kun sonderinger og identifisering av tilpasningsbehov utføres innen dess.
Helseplattformen/Helse Midt-Norge vil derfor, pga. utviklingstid og “release”-innfasing hos Epic og
Helseplattformen, sannsynligvis tidligst kunne tiltre nasjonal dokumentdeling i første til tredje kvartal 2023,
og da noe avhengig av hvordan tidligere nevnte utfordringer/observasjoner/forutsetninger imøtekommes.

Regional dokumentdeling, tidslinje
Helseplattformens første produksjonssetting PD1 april/mai 2022 vil tilby
dokumentdeling/informasjonsdeling mellom St. Olavs hospital, Trondheim kommune (alle helsetjenester)
og to(tre) fastlegekontor.
Helseplattformens andre utrulling PD2 oktober/november 2022 vil tilby dokument/informasjons-deling
mellom de forannevnte samt Helse Nord Trøndelag og seks kommuner og et foreløpig ukjent antall
fastlegekontor og avtalespesialister.
Helseplattformens tredje utrulling PD3 april/mai 2023 vil tilby dokument/informasjons-deling mellom de
forannevnte samt Helse Møre og Romsdal og et ukjent antall kommuner og et foreløpig ukjent antall
fastlegekontor og avtalespesialister. HMR består av relativt mange helseforetak, derav ønsker man være
noe restriktive med antall nye kommuner og andre aktører i denne utrulling.
Deretter vil regelmessige ‘mindre’ utrullinger fange opp resterende aktuelle kommuner, fastlegekontor og
avtalespesialister.

4.2 Datadeling
Datadeling som samhandlingsform mellom aktørene i sektoren har fortsatt begrenset bruk/omfang, selv
om denne samhandlingsformen representerer et stort potensiale for å dele strukturert informasjon. Innen
den enkelte region har det imidlertid lenge vært en bevissthet på informasjon skal deles gjennom bruk av
åpne internasjonale API-er, og regionene stiller krav om tilpasning til dette overfor leverandørene når det
gjøres utvikling for å understøtte nye samhandlingsbehov. Regionene har vært en pådriver for å få frem nye
FHIR profiler som benyttes i samhandlingen og som i mange tilfeller utvikles videre til nasjonale standarder.
Datadeling internt i regionene har det således vært arbeidet med i mange år og API-ene gjenbrukes i
regionene etter behov.
Regionene har gjennomført en omfattende digitalisering av sin journaldokumentasjon, og har i økende grad
realisert deling av data mellom egne virksomheter og applikasjoner. Økt datadeling mellom flere
virksomheter i sektoren har en sterk avhengighet til arbeid med felles informasjonsmodeller og felles språk,
da dette vil gi grunnlag for økt og harmonisert strukturering av informasjon som registreres i ulike
funksjonelle områder av EPJ. Det er stor etterspørsel etter å ta dette i bruk på prioriterte områder, for å
høste erfaringer med hensyn til praktisk nytte, hensiktsmessig grad av standardisering og bærekraftig
forvaltning.
Når det gjelder deling og behandling data for avansert beslutningsstøtte, kvalitetssikring og forskning er det
vesentlig at det arbeides med nasjonale tilpasninger av reguleringer og rammeverk. Dette gjelder blant
annet for å kunne ta i bruk kunstig intelligens, noe som kan kreve integrering og behandling av store
mengder data fra flere kilder - samtidig som informasjonssikkerhet og personvernprinsipper skal ivaretas.
Kommunene har høstet erfaring med datadeling mellom aktører gjennom arbeidet med Velferdsteknologi
programmet. Nå kommer spesialisthelsetjenesten etter på flere områder. Eksempler på dette er arbeidet
med løsninger for Digital hjemmeoppfølging, deling av grunndata for legemiddelområdet gjennom FHIR i
Helse Nord RHF, Helse Vest RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Midt-Norge RHF
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SAFEST-prosjektet, samt løsninger for Pasientens legemiddelliste og Kritisk informasjon i kjernejournal, de
to sistnevnte nærmere beskrevet nærmer under.

Utvikling av regional integrasjonsplattform (API plattform) i Helse Sør-Øst
Utvikling av integrasjonstjenester gjennom standardiserte applikasjonsgrensesnitt (API) er utpekt som et
strategisk satsningsområde i Helse Sør-Øst. Regionen har vedtatt å prosjektorganisere en planleggingsfase
og forberede anskaffelse av verktøy for en regional integrasjonsplattform (API plattform) som ferdigstilles
sommeren 2022.
Prosjektarbeidet i Helse Sør-Øst gjennomføres i dialog med de andre helseregionene, rapporterer inn til
den interregionale porteføljestyringen og følger for øvrig integrasjonsarbeidet som gjøres i Direktoratet for
e-helse og Norsk helsenett. Alle helseregioner har fått tilbud om opsjon på deltakelse i de planlagte
anskaffelsene og vurderer dette opp mot egne regionale utviklingsplaner.
Parallelt gjennomføres regionale tiltak for å identifisere, spesifisere og utvikle API-er for å dekke behov
spesielt knyttet til digital hjemmeoppfølging. Det er gjennomført en kartlegging av dagens situasjon i Helse
Sør-Øst og konseptutredet løsninger for å gjennomføre digital hjemmeoppfølging ved bruk av regionalt
verktøy for prosess- og oppgavestyring med nye integrasjonstjenester (API). En initial liste med 25 API-er
for digital hjemmeoppfølging er kommunisert til EPJ-leverandøren DIPS ASA.

Regional samhandlingsplattform i Helse Nord
Gjennom delprosjektet Datadeling, i Digitale Pasienttjenester utarbeider Helse Nord arkitekturen for en
regional samhandlingsplattform som skal basere seg på bruk av standardiserte åpne
applikasjonsgrensesnitt. Dette vil kreve anskaffelse av nødvendige tekniske komponenter for å realisere og
forvalte en API plattform. Helse Nord ser for seg en stegvis tilnærming til realisering av en endelig
datadelingsplattform, der vi ønsker læring og bygging av kompetanse samtidig som man ser på å realisere
deler av nasjonale planer underveis.
Behandlingsplaner og VKP vil være funksjonalitet som ønskes etablert og tilbudt gjennom plattformen så
tidlig som mulig, og prosjektet vil jobbe med det som mål samtidig som man ønsker å etablere en helhetlig
plattform for regional og nasjonal datadeling.

4.3 Pasientens legemiddelliste (PLL)
Bakgrunn
Mangelfull samhandling rundt pasientens legemiddelbehandling er en viktig årsak til uheldig
legemiddelbruk. WHO påpeker at det er høy risiko for feil i ansvarsovergangen når pasienten overføres
mellom helsevirksomheter. Ut fra behovet for å kunne dele korrekt og oppdatert informasjon om en
pasients legemiddelbruk mellom aktører i helsevesenet, ble det i 2015 etablert et nasjonalt prosjekt som
har utarbeidet en løsningsbeskrivelse for konseptet «Pasientens legemiddelliste (PLL)» som del av det
nasjonale programmet: «Digitalisering av legemiddelområdet». Pasientens legemiddelliste vil bli realisert
gradvis gjennom flere tiltak. De mest sentrale er utvikling av Sentral forskrivningsmodul (SFM), å ta i bruk
Kjernejournal i sykehjem og hjemmetjeneste, innføring av multidose i e-resept og utprøving av PLL. Disse
tiltakene er samlet i program Pasientens legemiddelliste, eid av Direktoratet for e-helse.

Prosjekt Utprøving av PLL
Målet for dette prosjektet er å prøve ut det valgte konseptet for PLL. Særlig er det fokus på å få erfaring
Helse Nord RHF, Helse Vest RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Midt-Norge RHF
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med, og data om:


Arbeidsprosesser og systemstøtte i EPJ for å opprette og oppdatere PLL (teknisk konsept)



Samhandling mellom leger på tvers av behandlingsnivå



Hvordan PLL bør innføres og hva innføring koster

Forventede gevinster/nytte av PLL: De første fasene av utprøvingen vil gjennomføres i primær- og
spesialisthelsetjenesten i Bergensområdet, i senere faser kan det bli aktuelt å utvide til andre områder
dekket av Helse Vest. Prosjektet gjennomføres av Norsk helsenett på oppdrag fra Direktoratet for e-helse. I
Helse Vest og i Bergen kommune er det organisert hvert sitt delprosjekt underlagt det nasjonale prosjektet.

Status for arbeidet i Helse Vest
Det er utarbeidet en teknisk løsning for PLL i Forskrivningsmodulen (FM) (e-resept). Denne er under testing
hos Norsk helsenett, og skal testes hos Helse Vest fra uke 33. Ny funksjonalitet og nye krav knyttet til
informasjonsutveksling krever endringer i integrasjonen mellom DIPS og FM som også må testes. Løsning
for PLL i kurvesystemet Meona er under utvikling og forventes ferdigstilt i slutten av 2021. Utprøvingen
starter i overgangen august/september med ett fastlegekontor, Haralds plass diakonale sykehus (HDS),
Mottaksklinikken ved Haukeland universitetssjukehus (HUS) og i hjemmetjenesten i Bergenhus, Arna og
Åsane bydeler. Senere vil utprøvingen bli utvidet til flere legekontor og bydeler. Sykehjem og legevakt vil
kobles på så snart systemstøtten er utviklet.
I Helse Vest vil utprøvingen starte med tilgang til PLL kun via FM og Kjernejournal. Selv en slik begrenset
utprøving forventes å gi nytteeffekter, og vil kunne tidlig avdekke feil og mangler i den tekniske løsningen.
Når den tekniske løsningen for Meona er ferdig, vil klinikere kunne importere og eksportere PLL fra
kurvesystemet. Dette vil være viktig for å oppnå full nytteeffekt av konseptet. Prosjektet forventer å starte
med innføring av teknisk løsning for PLL i Meona i januar 2022.
Kjente utfordringer: PLL kommer med informasjon om pasientens legemiddelreaksjoner. Håndtering og
import av denne informasjonen til Helse Vests systemer er utfordrende. Informasjonsmodellen for denne
type informasjon er ikke standardisert, og informasjonen er heller ikke synkronisert med Kjernejournal som
inneholder samme type informasjon. Det medfører at en løsning for PLL på dette området potensielt kan
være i konflikt med løsning for Kritisk informasjon som beskrevet i avsnitt 4.3. Foreløpig mangler PLL
teknisk løsning for sending av informasjon om håndterte interaksjoner, dobbeltforskrivninger og
bivirkninger (CAVE). Direktoratet for e-helse og Norsk helsenett er kjent med disse utfordringene, som
primært må løses på nasjonalt nivå.

Fig.: Overordnet prosjektplan for Utprøving av PLL per 11.08.2021.
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Samarbeid på tvers av regioner
Utprøving av PLL vil skje i Helse Vest, men de andre regionene er betydelig involvert i arbeidet. På
styringsnivå har alle regionene representanter i styringsgruppen for program Pasientens legemiddelliste og
ellers gjennom den nasjonale styringsmodellen for e-helse området. På gjennomføringsnivå skjer mye av
involveringen gjennom arbeidet med “PLL i praksis”, en viktig del av det nasjonale prosjektet hvor
representanter fra alle helseregionene deltar sammen med representanter for fastleger og pleie- og
omsorgssektoren. Målet for “PLL i praksis” er å gå gjennom og diskutere dagens rutiner og prosesser for
deling og behandling av pasientenes legemiddelinformasjon, og hvordan disse prosessene må eller bør
endres ved innføring av PLL. Dette arbeidet vil munne ut i et dokument som beskriver den praktiske bruken
av PLL for alle aktørene i legemiddelkjeden. Prosjektet benytter i tillegg etablerte samarbeidsfora for
regionene for å informere om og drøfte status for prosjektet. Her er blant annet Interregionalt
arkitekturutvalg og IKT fagnettverk for legemidler sentrale.
Helse Midt vil gå i gang med en bred utprøving av PLL i regionen når St. Olavs hospital, Trondheim
kommune og to fastlegekontorer går i drift med Helseplattformen i mai 2022. Denne brede utprøvingen vil
gi nyttig erfaring som tas med i videre arbeid.

I tillegg er det indentifisert en liste med avklaringer som også må løses i nasjonalt fellesskap:
1. Avklaringer knyttet til forskrift og anbefalinger om virkestoffbasert forskrivning
2. Samtidighet – andre aktørers oppdatering av PLL under sykehusopphold
3. Multidose - Hvilken påvirkning har PLL på arbeidsprosess for sykehusopphold
4. Er det støtte for å hente tidligere versjoner av PLL
5. Avklaringer om datoer knyttet til historikk på seponerte/fornyede legemidler i PLL
6. Avklaringer på detaljer i FHIR-API
7. Håndtering av låste resepter og sperringer, hvordan påvirker dette samstemming innføring av PLL,
pasienter og legemidler innenfor og utenfor PLL
8. Felles kodeverk for allergier som kjernejournal og SFM benytter

4.4 Kritisk informasjon
Kritisk informasjon er informasjon som er avgjørende for behandler å kjenne til for å kunne gi rett
helsehjelp, for eksempel legemiddelreaksjoner, implantater og kritiske medisinske tilstander. Et titalls
systemer i Helse Vest behandler slik informasjon, og det er liten grad av synkronisering mellom
systemene. Dagens situasjon fører til risiko for feil i informasjon og tungvinte arbeidsprosesser.
Norsk Helsenett har utvidet Kjernejournal med en rekke kategorier kritisk informasjon, og tilrettelagt for
integrasjon mot Kjernejournal ved hjelp av et nyutviklet integrasjonsgrensesnitt. Helse Vest er utpekt som
hovedsamarbeidspart, og er i gang med utvikling av løsninger.
Helse Vest har valgt en løsning hvor DIPS Arena står sentralt. DIPS jobber med utvikling av løsning i tre
faser:
Fase 1 - Synkronisering av legemiddelreaksjoner mellom DIPS og Kjernejournal - leveranse
20.09.2021
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Fase 2 - Synkronisering av alle typer kritisk informasjon mellom DIPS og Kjernejournal - leveranse
2023
Fase 3a - Web-app for lesing/skriving legemiddelreaksjoner i DIPS (muliggjør integrasjon mot øvrige
fagsystem) - leveranse mars 2022
Fase 3b - Utvidelse av web-app til andre typer kritisk informasjon (muliggjør integrasjon mot øvrige
fagsystem) - leveranse 2023

Arbeidet som gjøres av DIPS vil utgjøre grunnsteinen i Helse Vests løsning. Løsningen vil inngå i DIPS Arenaproduktet, og vil kunne nyttes av øvrige helseregioner som benytter DIPS. Integrasjon mot øvrige fagsystem
vil komme i tillegg og kreve utvikling hos den enkelte systemleverandør.

Prosjektet vil prioritere å få på plass legemiddelreaksjoner i elektronisk kurve så raskt som mulig, da
dette vil gi stor nytte for klinikerne og gi grunnlag for en god pilot. Dialog og planlegging mot
kurveleverandør gjennomføres tidlig høsten 21.

Når fase en leveres vil det gjennomføres workshops med klinikere for å få tilbakemelding på løsningen.
Pilotering i drift planlegges gjennomført først når fase 2 er levert og integrasjon mot kurve er på plass,
forhåpentligvis i løpet av 2022. Ferdigstillelse av integrasjon mot resterende fagsystemer, og for øvrige
kategorier av kritisk informasjon avhenger av kapasitet hos den enkelte leverandør. Pilotering i Helse Vest
vil bidra til å verifisere Kjernejournals integrasjonsgrensesnitt, som vil kunne benyttes av samtlige
helseregioner og omsorgsnivå.
Helse Vest har vært hovedsamarbeidspart til det nasjonale prosjektet for Kritisk informasjon i
Kjernejournal i regi av Norsk Helsenett. Fra nyttår 2021 ble dette lagt ned grunnet manglende finansiering.
Nedleggelsen hindrer ikke arbeidet i Helse Vest direkte, men samarbeid på tvers av regionene, som Norsk
Helsenett har fasilitert, har fått mindre fokus i en periode. Helse Vest vil ta initiativ til reetablering av
nasjonal referansegruppe tidlig på høsten.
Helse Midt-Norge og Helseplattformen er klar og ønsker også ta i bruk det samme API, men grunnet
forskjellige kodeverk på allergier knyttet til SFM og Kjernejournal kan ikke Helseplattformen ta dette i bruk
før kodeverkene er synkronisert. Det er ikke forsvarlig å ha to kilder for allergier og her må en forholde seg
til kravet fra godkjenningsordningen som Norsk helsenett forvalter knyttet til SFM. RHF-ene må derfor
fortsette å jobbe med Norsk helsenett og Direktoratet for e-helse for å få orden på dette.

4.5 Status for innføring av meldingsstandarder og ny personidentifikator
Avsnittet avgrenses til innføring av Henvisning 2.0 Ny tilstand og viderehenvisning, samt dialogmeldingene
«status på henvisning» og «helsefaglig dialog». I tillegg redegjøres kort for regionenes arbeid for å ta imot
modernisert folkeregister («persontjenesten») og gjennom dette forberedelsene til å håndtere ny
personidentifikator fra 2032.

Henvisning 2.0 Ny tilstand og viderehenvisning, samt «status på henvisning»
Henvisning 2.0 omhandler bl.a. funksjonalitet for å sende og motta strukturerte elektroniske henvisninger
med elektroniske vedlegg mellom foretak. «Status på henvisning» er en dialogmelding som benyttes i
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tilknytning til viderehenvisning. Disse meldingene har erstattet henvisning 1.1, som standard for
henvisningsmelding.
Alle helseforetak kan nå ta imot Henvisning 2.0 – Ny tilstand og viderehenvisning. Når det gjelder støtte for
å sende henvisning og bruken av dialogmeldingen «status på henvisning», er bildet mer sammensatt.
Fordi støtte for viderehenvisning og status på henvisning ikke utvikles i DIPS Classic, er bruken av denne
funksjonaliteten avhengig av innføring av DIPS Arena. I Helse Sør-Øst vil derfor utbredelse av dette følge
utbredelsen av DIPS Arena, ref. kapittel 3.4.

Helse Nord har inngått pilotavtale med DIPS AS, med «status på henvisning» som første melding i
utviklingsløpet. Det er avholdt arbeidsmøter mellom DIPS og de øvrige regionene, men arbeidet med
utvikling tar lengre tid enn antatt.

Helse Vest vurderer å etablere en pilot når løsningen er tilstrekkelig videreutviklet.

Helse Midt-Norge innførte sending og mottak for de nye standardene for henvisning i mai 2021.
Samarbeidspartnere legges til med de nye standardene etter hvert som disse aktørene er klare for å bruke
de nye meldingsstandardene.

Helsefaglig dialog
Dialogmeldingen «helsefaglig dialog» er utviklet for å støtte kommunikasjon mellom helsepersonell.
Meldingen er en videreutvikling av dialogmeldingen som ble utviklet i forbindelse med pleie- og
omsorgsmeldingene, og som allerede er i utstrakt bruk i sektoren. Meldingen er basert på versjon 1.1 av
standard for dialogmelding.
Fordi dette meldingsformatet ikke støttes i DIPS Classic, er meldingen ikke i bruk i helseforetakene i Helse
Sør-Øst. Dialogmelding mellom helseforetak og leger er imidlertid innført ved alle helseforetak i regionen
basert på dialogmelding 1.0. Denne løsningen er blitt tatt svært godt imot både av leger og helseforetak, og
dekker i stor grad det samme funksjonelle behovet. I oktober 2020 ble det sendt over 20.000
dialogmeldinger mellom helseforetak og legekontorer i Helse Sør-Øst. Tallet er betydelig høyere nå.

Helse Nord har utsatt innføringen av helsefaglig dialog med bakgrunn i foretaksprotokollene som er
forelagt de regionale helseforetakene fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Frittstående dialogmelding 1.0 som beskrevet over for Helse Sør-Øst, benyttes også i Helse Vest. Helsefaglig
dialogmelding vil bli innført i takt med Arena innføringen.

Helseforetak i Helse Midt-Norge innførte dialogmeldinger («Forespørsel» og «Svar på forespørsel») i bruk
mellom leger i helseforetak og fastleger i 2017/2018. Den nye funksjonaliteten til «Helsefaglig dialog», hvor
det kan sendes vedlegg i meldinger, har vært svært etterspurt av helseforetak i lang tid og det har vært
ønskelig å få denne funksjonaliteten før Helseplattformen.
Helsefaglig dialog ble besluttet å ikke innføres i dagens journalsystem, DocuLive i Helse Midt-Norge. Det er
derfor ikke gått videre med å vurdere alternativer for «Helsefaglig dialog» i dagens journalløsning.
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Det er ikke vedtatt tidsplan for når Helseplattformen kommer til å støtte Helsefaglig dialog.
Helseplattformen vil ved innføring på St. Olavs mars/april 2022 kun ha støtte for utsendelse av
«Forespørsel» og «Svar på forespørsel», fram til annet blir myndighetskrav.

Status for planlegging av tiltak for å ta i bruk ny personidentifikator fra 2032
Prosjektet «Modernisert folkeregister mottak og bruk i Helse Sør-Øst» forbereder mottak av den nye
persontjenesten fra Norsk helsenett (modernisert folkeregister), og derigjennom også bruken av ny
personidentifikator fra 2032. Avtale om funksjonalitet for å støtte persontjenesten i den versjon som trolig
blir tilgjengelig fra Norsk Helsenett i løpet av 2022, er avtalt med leverandør av PAS/EPJ.

Helse Nord har etablert eget prosjekt for forberedelse og innføring av ny personidentifikator. Utvidelse av
funksjonalitet i PAS/EPJ for å støtte persontjenesten i ny versjon er bestilt fra EPJ-leverandør. Prosjektet har
startet kartlegging av regionale behov, for å få oversikt over potensielle systemendringer som må gjøres for
å forberede applikasjonsporteføljen til den nasjonale endringen.

Prosjektet «Modernisert folkeregister» i Helse Vest forbereder innføringen av ny persontjeneste i regionen.
Det vil etableres kobling mot ny persontjeneste i 2022 og innføring av bestilt EPJ oppgradering samt
oppgradering av andre fagsystemer vil skje i etterkant av Helse Vests overgang til ny versjon av EPJ. En
eventuell løsning for Felles hjelpenummer avventer arbeidet som gjennomføres i Skatteetaten og det er
usikkert når dette eventuelt kan realiseres.

Det er avklart at Helseplattformen AS vil benytte dagens løsning med PREG og Felles hjelpenummer inntil
innføring av Helseplattformen er gjennomført. Norsk Helsenett har bekreftet overfor Helseplattformen AS
at løsning vil være tilgjengelig ut 2024 hvis det skulle være behov for det knyttet til selve
innføringsprosjektet. Systemer som skal fases ut i Helse Midt-Norge ved innføring av Helseplattformen vil
benytte dagens løsning inntil disse er helt utfaset. Systemer i Helse Midt-Norge som skal videreføres og
samtidig ha integrasjon mot Helseplattformen vil følge Helseplattformen AS sitt innføringsløp for å ta i bruk
ny personidentifikator. Systemer i Helse Midt-Norge som benytter dagens løsning og som ikke skal
integreres mot Helseplattformen vil antas å følge nasjonale føringer for å ta i bruk ny personidentifikator
såfremt det ikke er mer hensiktsmessig å følge Helseplattformen AS sitt innføringsløp.
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5 Arbeid med strukturering av journal
Arbeid med strukturering av journal er fremdeles arbeid som pågår og som det er stor interesse for.
Temaet var også diskutert i Felles plan 2019 hvor følgende ønskede gevinster ble identifisert:


Primærformål, der informasjon om enkeltpasienter brukes til behandling av samme pasient
o Unngå dobbeltregistrering for å spare dokumentasjonstid og unngå feil
o Gjenfinning av og oversikt over informasjonen om enkeltpasienter
o Effektiv beslutningsstøtte, som krever gjenfinnbare strukturerte data
o Presisjonsmedisin, bedre tilpasning på individnivå



Sekundærformål, der informasjon om enkeltpasienter brukes på populasjonsnivå
o Gjenbruk av journalinformasjon til helse-/kvalitetsregistre og forskning. Muligheter for å
effektivisere kvalitetsforbedringsarbeidet og forskning betydelig
o Uthenting av kvalitetsinformasjon
o Uthenting av virksomhets-/styringsinformasjon
o Populasjonsbasert tilnærming spesielt i forebygging

Disse gevinstene er fremdeles aktuelle i dag og det må betydelig arbeid til for å klare å komme i mål med
en felles plan og strategi for arbeidet. Det har vært og er fremdeles i dag fokus innad i hver region for jobbe
mot målet om en strukturert journal. De fire regionene har noe ulikt fokus i sitt arbeid med strukturert
journal hva gjelder tidsplan og avhengigheter til eksisterende journalsystem. Helse Midt Norge har stort
fokus på innføring av Helseplattformen med Epic strukturert journalsystem. Denne løsningen er avhengig
av strukturerte data for å fungere, det er vedtatt en fast dato for innføring av nytt system, det er ingen
glidende overgang og konsekvensene av manglende eller forsinket strukturering vil være betydelige. De
andre tre helseregionene forholder seg til mer fleksible tidsplaner og andre risikobilder. Her er målet en
gradvis innføringen av DIPS Arena og trinnvis utvikling av strukturert funksjonalitet for områder der det
identifiseres konkrete behov og gevinster. Nedenfor gis en kort oppsummering av status for hver region.

5.1 Helse Vest
Arbeid med strukturering av journal
Felles plan 2019 pekte på viktigheten å ha en pragmatisk tilnærming til strukturering og standardisering av
journal: “Arbeidet med å øke strukturering i journal bør ha et sterkt fokus på prioriterte kliniske
struktureringsbehov og nytteverdi i form av bedret pasientsikkerhet, bedret kvalitet i helsehjelpen eller
effektivisering av klinisk dokumentasjonsarbeid”.
For å organisere dette arbeidet har Helse Vest etablert en regional forvaltningsgruppe for å ta imot
skjemabestillinger og plassere den etterspurte funksjonaliteten i en hensiktsmessig løsning. Det er
identifisert at mye av tidlig fase strukturering av journal vil skje gjennom etablering av strukturerte
skjemaer, med eller uten planlagt gjenbruk internt i samme forløp.
For funksjonalitet som ønskes plassert i DIPS Arena vurderes gjenbruksbehovet for informasjonen, og
kompleksiteten av grensesnittet. Informasjon som ikke ønskes gjenbrukt utenfor konteksten av
registreringsfunksjonaliteten i seg selv, for eksempel en del offentlige blanketter, fordeles til en
tredjepartsleverandør (Prokom). Skjema for registrering og gjenbruk av primær klinisk informasjon der en
ønsker gjenbruk også utenfor kontekst, utvikles i Helse Vest IKT eventuelt i samarbeid med DIPS AS.
Utvikling av strukturert funksjonalitet i DIPS Arena benytter i stor grad standardiserte kliniske
informasjonsmodeller, og er derfor helt avhengig av den nasjonale arketypeforvaltningen.
Bruk av terminologi, som SNOMED CT, vil bli brukt der det er hensiktsmessig for å forbedre gjenbrukbarhet
av strukturerte data i all ny funksjonalitet. Dette er avhengig av en aktiv og tilgjengelig nasjonal forvaltning
av SNOMED CT. ICNP blir nå en del av SNOMED CT, og vil bli vurdert ved overgang til ny behandlingsplan i
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DIPS Arena. Skalerbare gevinster av videre strukturering av journal, for eksempel gjenbruk av data til og fra
nasjonale helse- og kvalitetsregistre, vil avhenge av at nødvendig nasjonal datainfrastruktur og nasjonalt
forvaltet kunnskaps- og beslutningstøtte snart blir tilgjengelig, (dvs. at nasjonal infrastruktur prioriteres inn
i handlingsplan for e-helse og lovhjemmel etableres i forbindelse med nytt andre ledd i
Pasientjournallovens § 10 (høringsfrist 15. oktober).

5.2 Helse Nord
Innføring av DIPS Arena og strukturering av journal ble etablert som to separate regionale prosjekt i
programmet FRESK, men hvor sistnevnte ble stoppet for noen år siden grunnet begrenset ressurstilgang i
en periode hvor innføringen av DIPS Arena har hatt primært fokus i regionen. Arena-innføringen i Helse
Nord har allokert store ressurser og jobben med å få stabilisert og kvalitetssikret innføringen i klinikkene
har fått prioritet.
Videre fremdrift i utvikling av strukturert funksjonalitet, i samarbeid med de andre helseregionene, er også
avhengig av den nasjonale arketypeforvaltningen. Behovet for strukturert informasjon vil bli stadig mer
tydelig etter hvert som det jobbes videre med utviklingen av funksjonalitet innenfor datadeling, og da
spesifikt mot behandlingsplaner.

5.3 Helse Sør-Øst
Strukturering i DIPS Arena baserer seg på arketyper i henhold til den internasjonale standarden utviklet og
eid av openEHR International. Helse Sør-Øst bidrar inn i nasjonalt arbeid med utvikling av arketyper
gjennom deltakelse i nasjonalt redaksjonsutvalg for arketyper (NRUA) med et fellesregionalt sekretariat.
Arketypene utvikles og publiseres nasjonalt og internasjonalt i samarbeid med openEHR miljøer i utlandet,
slik at vi kan gjenbruke allerede publiserte arketyper og andre land kan gjenbruke de vi lager. Det nasjonale
utviklingsarbeidet av arketyper har imidlertid begrenset kapasitet og fremdrift til å kunne ivareta alle
behovene en strukturert journal har. Det er ingen som har oversikten over verken hvor stort behovet er, og
vil være i fremtiden. Arketypeforvaltningen, slik den er organisert nå, er avhengig av at innføringsprosjekter
og leverandører melder inn behov og stiller med faglige ressurser for å utvikle arketypene samt å sørge for
klinisk deltakelse i fagfellevurdering av foreslåtte arketyper. Det arbeides for økt bevissthet om, og fokus
på, arketyper i helseregionene som benytter DIPS Arena. Målet er å unngå utvikling av ukoordinerte
arketyper, en uthuling av standarden og forsinket innføringen av DIPS Arena.

5.4 Helse Midt-Norge og Helseplattformen
Det er en målsetting at brukere av Helseplattformen skal registrere data en gang slik at de kan gjenbrukes
videre til andre formål. For at dette skal være gjennomførbart er det et svært omfattende og krevende
arbeid å holde orden på alle informasjonselementer og harmonisere de elementene som betyr det samme.
Helseplattformen skal bli en strukturert journalløsning hvor det er mulig å gjenbruke data som er registrert
strukturert én gang i videre beslutningsstøtte, interne rapporter i løsningen, uttrekk av data, API og andre
grensesnitt. Kunnskap struktureres inn i løsning og det bygges beslutningsstøtteregler som kombinerer
kunnskap og data om pasienten. For å lykkes med dette arbeidet og at det skal ha gjenbruksverdi for de
andre regionene og de løsningene som Helse Midt-Norge samhandler med trengs det et nasjonalt
økosystem for kodeverk og terminologi, et felles språk.
Helseplattformen erfarer utfordringer med at ulike systemer har etablert egne kategorier og grupperinger
for det som har tilnærmet likt meningsinnhold. Et godt eksempel er variabelsettene som er definert i de
nasjonale kvalitetsregistrene. Helseplattformen skal erstatte rundt 50 systemer, rapportere til 80 registre,
og bli et hovedverktøy for tusenvis av helsearbeidere i Midt-Norge. Det skal legges til grunn et felles språk
som knytter kodeverkene sammen for å få en gjengs forståelse av innhold og mening. Dette er
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møysommelig og tungt arbeid som gjøres i et bredt tverrfaglig samarbeid med klinikere og Direktoratet for
e-helse og vi er godt i gang og har så langt levert etter plan.
Det er utviklet en informasjonsmodell for å få oversikt over data som gjenbrukes på tvers av systemer og
skal rapporteres ut. Informasjonsmodellen utvides med dokumentasjon for hvor i løsningen de forskjellige
dataelementene er bygd inn slik at man sørger for gjenbruk og unngår å lage duplikater. Følgende
informasjon ligger i informasjonsmodellen:
 Grunndata
 Kodeverkene/variablene i hvert nasjonalt kvalitetsregister
 Skåringsverktøy
 Flytskjema/undersøkelser
Helseplattformen har jobbet sammen med Direktoratet for e-helse siden 2019 for å få etablert den første
norske versjonen av SNOMED CT. Det gjøres både gjenbruk av eksisterende internasjonal terminologi og
det defineres særnorsk terminologi. Denne terminologien må implementeres også i andre systemer og det
må ryddes i de nasjonale kodeverkene samt opprettes nye der dette mangler. Den norske versjonen av
SNOMED CT vil være grunnlaget for felles terminologi i Helseplattformen. Implementering har fire
hovedfaser:
Fase 1: Tilgjengeliggjøring av terminologien
Fase 2: Oversettelse
Fase 3: Brukergrensesnitt og bruk
Fase 4: Rapportering – Utnyttelse av terminologien rapportering
Fase 1 inneholder «mapping» av kodeverk som ICD10, ICPC2, ICNP, NCxP, NCPT etc., ekstensjoner og
«subsett».
Et stort produksjonsteam med klinisk representasjon fra alle medisinske områder har vært involvert i fase 1
og produksjon av terminologien er i stor grad iht. til de målsetninger som er satt. Tabellen nedenfor viser
status for arbeidet, kodeverk med grønn er i henhold til plan, mens oransje er noe bak planen.
Tabell 1 Status mapping til SNOMED CT pr kodeverk:
Kodeverk
Mapp til Kommentar
SNOMED
ICD10 (norsk utgave)

Ca. 80 000 SNOMED CT termer representerer ICD10 i
V1.0

ICPC-2

Ca. 4000 SNOMED CT termer representerer ICPC2 og vil
være referansesettet til fastlegene i V1.0

ICNP

SNOMED CT referansesett for ICNP er
hovedterminologien i behandlingsplan (40 spesialist /40
kommune)

NCxP

Prosedyrekodeverket har vist seg å være mer
utfordrende å mappe til SNOMED CT enn først antatt.
Samtidig ser man at eksisterende prosedyrekodeverk har
mange utfordringer og at SNOMED CT vil bidra til en mer
eksakt og riktigere dokumentering. Det er flagget at
område «prosedyrekoder og SNOMED CT» må
adresseres ytterligere i et eget prosjekt hvor man også
ser på prosedyrekodeverket som helhet.

NCPT

Man vil i første omgang strukturere opp deler av
ernæringsdokumentasjon i Helseplattformen.
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Tabell 2 Oversikt over annet innhold som er representert som SNOMED CT
Typer
Kommentar
Anatomi

Terminologi for anatomi er klart

Vitale parameter og
undersøkelser

Et utvalg av vitale parameter og undersøkelser er blitt mappet til
SNOMED CT og vil bli implementert i Helseplattformen.

Nasjonale kvalitetsregister

Direktoratet for e-helse har i samarbeide med Kreftregisteret og FHI
påstartet et arbeid med å mappe prioriterte registre til SNOMED CT
Helseplattformen vil rapportere til disse registrene med SNOMED CT

Terminologien som vil bli benyttet ved produksjonssetting av Helseplattformen er innen:
 funn og diagnose
 legemidler og virkestoff
 allergier
 behandlingsplaner
 undersøkelser/kartlegging
 prosedyrer.
Man antar at SNOMED CT v 1.0 vil bestå av ca. 120 000-150 000 termer.
Fase 2 består i å kvalitetssikre oversettelsen fra engelsk til norsk etter nasjonale retningslinjer av
terminologien. Det har vist seg å være mer komplisert og tidkrevende enn først antatt. Det er et større
innsatsteam engasjert, som blant annet inkluderer femte og sjette års medisinerstudenter for å validere
oversettelse som er utført av oversettelsesbyrå.
Fase 3 og fase 4 som består av brukergrensesnitt, faktisk bruk og rapportering vil være i fokus i kommende
testfase fram til produksjonssetting 2021. Resultatene vil bero seg på informasjonsmodeller og oppsett av
system.
Med grunnlag i disse fire fasene for implementering av standardisert terminologi vil Helseplattformen sørge
for å etablere en stabil struktur for å utføre sin del av utviklings- og forvaltningsarbeidet i forbindelse med
optimalisering av felles terminologi. I tillegg vil det etableres system for kontinuerlig evaluering av bruken
av den strukturerte journalen og sørge for feedbacklooper til klinikere for kontinuerlig forbedring.

5.5 Forvaltning og videre nasjonal utvikling
I Felles plan 2019 ble følgende påpekt knyttet til forvaltning av helsefaglig kunnskap.
På generelt grunnlag er det behov for å ha en robust og felles forvaltning av helsefaglige
kunnskapsartefakter. Dette inkluderer kliniske informasjonsmodeller som forvaltes av
spesialisthelsetjenesten og terminologier og kodeverk som forvaltes av Direktoratet for e-helse, men det må
også etableres forvaltning av felles beslutningsstøtteregler og prosessmodeller. Dersom denne ikke forvaltes
felles, risikerer man både at man opererer med ulik informasjonsstruktur, språk, regler og prosesser for de
samme tingene, men også at man bruker unødvendig mye ressurser på å skape og forvalte disse flere
ganger.
Strukturert journal forenkler gjenbruk av informasjon og automatisk høsting av data. Struktur må defineres
basert på informasjonsmodell, kodeverk og terminologi. Ved å etablere et felles språk for helsetjenesten i
Norge understøttes semantisk samhandlingsevne mellom ulike helsetilbydere. Veldefinert nasjonal
forvaltning av det felles språket bidrar til organisatorisk samhandling og øker helsetjenestens evne til å
oppfylle felles mål om Én innbygger-én journal. Helseplattformen arbeider sammen med Direktoratet for eHelse Nord RHF, Helse Vest RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Midt-Norge RHF
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helse for å etablere første versjon av et felles språk som skal benyttes for strukturerte løsninger.

Løsninger forenkles og feilkilder reduseres i takt med at alle aktører benytter samme
informasjonselementer, kodeverk og terminologi. Nasjonale løsninger og registre bør derfor harmonisere
informasjonselementene, i alle fall hva som skal registreres, hvordan det skal kodes og hvilke
kodeverk/terminologisom benyttes. For å oppnå teknisk interoperabilitet må det etableres norske (FHIR)profiler for å kunne utveksle disse dataene. På denne måten oppnås både teknisk og semantisk
interoperabilitet som er nødvendig for en framtidig vellykket datadeling.
Videre arbeid med nasjonalt standardiserte pasientforløp med tydeligere definisjoner av hvilke data som
skal registreres og hvordan vil bidra til interoperabilitet. Da kan sammenhengen mellom data og prosess
standardiseres og vil gi disse dataene større verdi. Hvis dette realiseres uavhengig av system vil verdien og
brukbarheten på norsk helsedata øke betraktelig.
Konkret så er det viktig at komponenter som skal benyttes til nasjonal samhandling tar i bruk felles språk og
at det etableres standarder/API som forholder seg til felles språk og standarder for informasjonsutveksling.
RHF-ene ønsker en mer konkret nasjonal satsning på FHIR til dette formålet. Internt i RHF-gruppen er
kvalitetsregister det området som peker seg ut for å arbeide videre med felles språk,
informasjonsharmonisering og felles standarder for informasjonsutveksling.

Status Helse Midt-Norge
Nasjonale og lokale forvaltningsregimer er under utvikling. Forvaltning er inndelt i innholdsforvaltning og
tekniskforvaltning. Terminologien er dynamisk og det vil være behov for kontinuerlig videreutvikling og
raffinering. Det er helt essensielt at terminologien blir gjenbrukt i relevante system i andre regioner og
videreutviklet i et tverr-regionalt utviklingsperspektiv.
Helseplattformen vil erstatte eksiterende journalsystemer og et 100 talls andre systemer i Midt Norge noe
som betyr at informasjonsinnholdet fra disse og de kliniske prosessene blir gjennomgått, strukturert og det
blir knyttet kodeverk og felles språk til dette der hvor det er hensiktsmessig. Det vil si at det blir etablert en
informasjonsmodell og en komplett samling over kliniske variabler som benyttes i helsetjenesten. Dette vil i
praksis si en første versjon av en definisjon av strukturert journal. Dette er et resultat av gjennomgang med
flere hundre utpekte klinikere fra hver sine fagområder i primær og spesialisthelsetjenesten. Deler av dette
vil gjenfinnes i det nasjonale SNOMED (Healthterm) biblioteket, men det vil eksistere en komplett oversikt
med beskrivelser i Helseplattformen. Helse Midt-Norge ønsker at denne kunnskapen skal deles med øvrige
regioner slik at det kan gjennomføres enklere prosesser i disse regionene og dette kan utvikle seg til en
Helse Nord RHF, Helse Vest RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Midt-Norge RHF
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“nasjonal standard” for strukturert journal. Dette også for å sikre nytteverdien av det som gjøres i Program
for Kodeverk og Terminologi.

Status Helse Vest, Helse Sør-Øst og Helse Nord
Felles plan 2019 pekte på behovet for forvaltning av strukturert journal, og sa at helseregionene må
“opprette regionale utviklings- og forvaltningsorganisasjoner for å ivareta og oppdatere funksjonalitet som
er i bruk, holde en oversikt over hvilken informasjon som er i bruk i journal, koblinger mellom ulike
journalløsninger og mellom primær og sekundærbruk”.
En slik organisering med informasjonsforvaltning er ikke etablert. Det har vært spredte initiativ på
konseptuelt nivå for å tydeliggjøre behovet for informasjons- og kunnskapsforvaltning (helsefaglig
terminologier, fagprosedyrer, beslutningsstøtteregler og veiledende behandlingsplaner), men det er ikke
laget noen plan for oppfølging av dette konkrete området.

Felles satsningsområder
Organisasjonsendringer er krevende, og gevinstene av å satse på felles regional kunnskaps- og
informasjonsforvaltning må derfor være tilsvarende klare. Slik er det ikke i dag. De fleste identifiserte
gevinster fra felles plan 2019 – unngå dobbeltregistrering, effektiv beslutningsstøtte, støtte
presisjonsmedisin, gjenbruke/uthente journaldata for sekundære formål, og populasjonsbasert tilnærming
– er avhengig av å kunne skalere opp til et nasjonalt nivå. Derfor trenger helseregionene en nasjonal
infrastruktur som kan utveksle standardiserte informasjonselementer mellom aktørene. Inntil det finnes
klar utsikt til realisering av en slik nasjonal infrastruktur, vil det være vanskelig å forsvare
organisasjonsendringer og kompetansebygging for en omfattende strukturering av journal. De nasjonale
aktørene som kan levere kunnskaps- og beslutningsstøtte til strukturert journal, må få etablert
fellestjenester for å distribuere sine fagprosedyrer, veiledere og standardiserte pakkeforløp til
helsepersonell i journalsystemene. For å realisere målet om automatisk innrapportering og “unngå
dobbeltregistrering” er man i tillegg avhengig av at nasjonale registre som mottar informasjon fra
helsetjenesten samordner informasjonen de etterspør i henhold til primær klinisk informasjon i
pasientjournalen. Konklusjonen er derfor at videre nasjonal utvikling er nødvendig før en større satsing på
innholdsforvaltning av strukturert journal i spesialisthelsetjenesten.
Uten en felles strategi for forvaltning, satser helseregionene i fellesskap på å gjenbruke gjennomført
strukturering. Det er som nevnt svært viktig at arbeidet som gjøres interregionalt eller i regi av
enkeltregioner blir gjenbrukt så langt det lar seg gjøre. Eksempler på dette kan være arbeidet med
tilrettelegging av SNOMED CT som er ledet av Helse Midt-Norge i samarbeid med Direktoratet for e-helse,
og arbeidet med standardisering av kliniske informasjonsmodeller i form av openEHR arketyper som gjøres
i samarbeid mellom alle fire regioner. Arketyper som benyttes av DIPS i OpenEHR bør ha
samme/tilsvarende innhold og benytte samme terminologi som informasjonsmodeller som defineres i
Helseplattformen. Dette er helsefaglige kunnskapsartefakter som bør brukes i alle behandlingsrettede og
ikke-behandlingsrettede registre, og ved utvikling av API-er. Videre bør etablering av norske profiler på
internasjonale standarder legges så tett opp til standarden som mulig. Kun spesielle særnorske behov bør
avvike i profilen. Dette for å i størst mulig grad ivareta teknisk interoperabilitet uten behov for særnorsk
utvikling av internasjonale løsninger
Regionene stiller seg bak innholdet i Felles plan 2021, men etterlyser løsninger for felles nasjonal
infrastruktur for å kunne komme videre fra regionalt til nasjonalt arbeidsnivå. Nasjonale løsninger og
retningslinjer vil bidra til å øke modenheten i regionene og sikre at felles strategi går i riktig retning. Det er
et behov for at nasjonale organer kommer mer på banen her og bidrar med nødvendig felles infrastruktur
før felles plan kan lages.
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Noen av områdene som etterspørres som del av en felles strategi, som struktureringsnivå, er det ikke
hensiktsmessig å ha en overordnet interregional plan for. Riktig struktureringsnivå vil variere mellom
funksjonalitetsområder, basert på mulige gevinster og utfordringer for hvert enkelt område.

5.6 SAFEST og legemiddelområdet
SAFEST er et prosjekt i Statens legemiddelverk (SLV) som finansieres av de regionale helseforetakene.
Formålet med prosjektet er bl.a. å levere grunndata som trengs for å ordinere legemidler generisk
istedenfor på merkevarenivå. Dette kalles virkestoffordinering (VSO). VSO er forventet å bidra til sparte
kostnader ved at legemiddelutgiftene reduseres (billigste merkevare velges eller allerede tilgjengelig
merkevare brukes, uavhengig av hva som er ordinert av lege), og ved at pasientsikkerheten økes ved bedre
datagrunnlag for beslutningstøtte og lukket legemiddelsløyfe. I tillegg ligger det store gevinster knyttet til å
ha en sentral forvaltning av mappingene, kodeverket og terminologien som brukes for å støtte VSO.
Forvaltningen vil skje i et samarbeid mellom SLV som eier av dagens masterdata for legemidler (FEST) og
fagkompetanse på legemidler og Direktorat for e-helse som nasjonal eier av SNOMED CT.
Forvaltningsløsninger er i ferd med å bli etablert og det samme er teknisk løsning for publisering både hos
Direktoratet for e-helse (SNOWSTORM) og SLV (SAFEST). Helseplattformen vil hente data fra Direktoratet
for e-helse inntil SAFEST-plattformen er på plass med VSO-innhold. De andre helseregionene vil trolig ikke
implementere SNOMED VSO før en videreutviklet versjon av SNOMED VSO publiseres i SAFEST.
Andre leveranser i SAFEST er produktkoder og ernæringsinformasjon. Helse Sør-Øst blir først ute med å ta i
bruk produktkoder, mens Helse Vest trolig blir først til å ta i bruk ernæringsinformasjon.
Parallelt med arbeidet som gjøres i SAFEST blir det gjort kvalitetsforbedring i FEST, som er dagens kilde for
legemiddelinformasjon. FEST brukes bl.a. i e-reseptkjeden og merkevarer i FEST mappes i SAFEST mot VSO
data (virkestoff, form, styrke) fra SNOMED CT. Det betyr at nasjonalt tilfang av legemiddeldata økes og
forbedres som følge av at SNOMED CT/SAFEST tas i bruk. Det er ikke tilstrekkelig at helseforetakene tar i
bruk SAFEST, men for å kunne ta ut flere gevinster i forhold til utveksling av informasjon mellom
virksomhetene og til registre mv., må SAFEST tas i bruk bredt nasjonalt.

5.7 Helsefaglige retningslinjer og pasientinformasjon
I helseplattformen er det utviklet ca. 80 standardiserte behandlingsplaner som er strukturert og basert på
SNOMED terminologi. Dette materialet kan gjenbrukes i arbeidet med ny løsning for felles
behandlingsplaner uavhengig av teknisk løsning (semantisk nivå i EIF modellen). Det vil være nødvendig
med gjennomgang og vurdering av disse fra øvrige regioner før disse kan tas i bruk. Utfordringen i dette
arbeidet er knyttet til forvaltningsinstans for disse planene. Helsedirektoratet vil være en mulig instans for
dette.
RHF-ene har gjennom Felles Nettløsning for spesialisthelsetjenesten utviklet felles veiledning for pasienter.
Denne informasjonen presenteres på Helsenorge.no slik at den er tilgjengelig for både pasienter og
ansatte. Helse Midt-Norge planlegger å gå videre med å integrere dette i pasientjournalen slik at pasienten
kan se pasientinformasjon i sammenheng med journalen.
Det er generelt et behov for økt digitalisering av pasientjournalinformasjon og faglige retningslinjer slik at
disse kan benyttes mer aktivt i journalsystemene og i dialog med pasientene. RHF vil jobbe aktivt for dette
videre.
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6 Forholdet til Program Digital samhandling
Alle fire regionale helseforetak deltar i Program Digital samhandling og er aktive bidragsytere i
Programstyret. Programmet er fortsatt under etablering og utforming. Det er nå viktig å tydeliggjøre
leveranser fra programmet. Mange av disse vil potensielt være utfyllende i forhold til planlagte aktiviteter i
dette plandokumentet og krever en tett koordinering framover.


Arbeidet med felles tillitstjenester og informasjonssikkerhet i regi av prosjektet TAG er avgjørende
for videre ibruktakelse av Dokumentdeling i Kjernejournalen. Her blir det viktig å få kontroll på
sentrale avhengigheter og at det nå etableres en tydelig tidsplan for videre arbeid og ibruktakelse.



Arbeidet med åpne og sikre grensesnitt (API) er viktig for videre Datadeling. Det pågår flere initiativ
i sektoren for dette området og det blir viktig å få til en god felles tilnærming, og en konkret løsning
for de nasjonale tjenestene.



Arbeidet med å tilgjengeliggjøre laboratorie- og røntgensvar (NILAR) er også nyttig for mange
brukere. Løsningen er lagt opp med visning gjennom Kjernejournal og vil sammen med
journaldokumenter, kritisk info og annen ny informasjon bidra til å øke verdien og bruken av
Kjernejournal totalt sett. Deler av denne informasjon vil også være tilgjengelig som
dokumenter/svarrapporter og man må finne en hensiktsmessig deling mellom dette initiativet og
den videre utbredelse av dokumentdeling gjennom Kjernejournalen.

Disse eksemplene viser tydelig hvordan det er mulig å realisere ny funksjonalitet for helsepersonell og
innbyggere ved å bygge videre på eksisterende løsninger og ha en stegvis og styrt utvikling.
Vi opplever også at det nå er en større grad av enighet i programmet om at denne måten å jobbe på er en
god måte for videre utviklingsarbeid. Vi er i en situasjon hvor det er stor utålmodighet i sektoren på at vi
kan levere ny funksjonalitet. Det er viktig å fokusere på konkrete leveranser på kort og mellomlang sikt og
sikre realisering av disse. Da må vi bygge videre på flere av de løsningene vi har, både nasjonalt og
regionalt.
Gjennom rask utprøving av konsepter og løsninger kan vi skape læring for videre valg og prioriteringer. Ved
en stegvis tilnærming kan vi også justere ambisjonsnivået i forhold til tilgjengelige investeringsmidler og
være mer forutsigbare på hva vi kan levere. Dette bør også prege det videre planarbeidet med neste faser
etc.

7 Koordinering og oppfølging av arbeidet
Arbeidet med videreutvikling av spesialisthelsetjenestens journal- og samhandlingsløsninger inngår i det
interregionale samarbeid, hvor de ulike regionale helseforetak tar ledelsen på ulike tiltaksområder.
Prosjektstyring og oppfølging av de besluttede tiltakene inngår i den interregionale porteføljestyringen, der
det interregionale IKT-direktørmøtet fungerer som porteføljestyre. Dette er nærmere beskrevet i kapittel 3
og er en modell som vil bli videreført for videre arbeid.
Arbeidet med denne rapporten ble påbegynt våren 2021 og har vært organisert som en felles aktivitet
mellom de fire helseregionene. Hver region har hatt en koordinator for skrivearbeidet, som igjen har
innhentet relevant informasjon fra sentrale ressurspersoner i hver region.
Det har vært gjennomført samarbeidsmøter med Direktoratet for e-helse underveis i arbeidet og
dokumentutkast har blitt delt for kommentarer og innspill.
Det er gjennomført en rekke felles regionale arbeidsmøter for å sammenstille rapporten, og prosessen gir
betydelig læring på tvers av regioner og prosjekter. Planen er behandlet og godkjent i det interregionale IKT
direktørmøtet. I tillegg er planen ledelsesmessig behandlet og godkjent i hvert av de regionale
helseforetakene.
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FØRINGER FOR BRUK AV PRINSIPPENE
Direktoratet for e-helse har i dialog med sektoren utarbeidet et sett med prinsipper for hvordan
Helsenorge som innbyggers inngangsport til offentlige helse- og omsorgstjenester på nett bør
fungere i et samlet økosystem med andre løsninger i markedet.
Helsenorge er den offentlige nasjonale innbyggerportalen med kvalitetssikret helseinformasjon,
kombinert med digitale helsetilbud, selvbetjening, og en infrastruktur som muliggjør sikker
kommunikasjon og samhandling mellom innbyggerne og aktørene i helse- og omsorgssektoren.
Virksomheter i den offentlige helse- og omsorgstjenesten, aktører med offentlig avtale, for eksempel
fastleger, avtalespesialister og private sykehus, og statlig helseforvaltning kan benytte og tilby
tjenester på helsenorge.no.
Helsenorge.no er tilgjengelig for alle innbyggere i Norge og per september 2021 er det 4,8 millioner
brukere på helsenorge.no.
For at det offentlige skal kunne ivareta innbyggers behov for enkel og sikker tilgang til digitale
tjenester, helhet og oversikt, må informasjon og tjenester fra aktører i primær- og
spesialisthelsetjenesten gjøres tilgjengelig på Helsenorge. Prinsippene skal understøtte overordnede
politiske føringer og nasjonal e-helse strategi, og skal bidra til realisering av samordnet utvikling på ehelse området.
Prinsippene skal legges til grunn ved etablering av nye IT løsninger, eller ved ombygging og
videreutvikling av eksisterende. Prinsippene gjelder både ved egenutvikling og ved anskaffelser.
Mål for prinsippene
Nasjonal e-helse strategi skal bidra til å fremme bedre helsetjenester og øke pasientautonomi.
Prinsippene for koblingen mellom Helsenorge og andre løsninger i markedet skal bidra til at aktører i
sektoren enklere kan ta beslutninger som gir et best mulig resultat for innbygger, næringsliv og
samfunnet. Prinsippene understøtter de helsepolitiske målene og målene for digitaliseringsarbeidet i
offentlig sektor for helsetjenester, og de skal samtidig bidra til næringsutvikling.
Det er en målsetting at prinsippene bidrar til:
•
•
•
•
•
•

at den nasjonale styringen og koordineringen av IKT-utviklingen blir tydeligere på
innbyggerområdet
å sette føringer for hvordan lokale/regionale løsninger bør samspille med Helsenorge
å sette retning for digital transformasjon av offentlige digitale innbyggertjenester
at innbygger får en god brukeropplevelse på tvers av kanaler, flater, aktører og løsninger.
å ivareta innbyggers behov for enkel tilgang til, helhet og oversikt i sin kontakt med
helsetjenesten
å øke gjennomføringsevnen på e-helseområdet innenfor innbyggertjenester og bidra til å
oppnå helsepolitiske mål og understøtte innovasjon og næringsutvikling

Målgruppe for prinsippene
Prinsippenes målgruppe- Alle aktører med ansvar for å levere offentlige helsetjenester og
helseforvaltningen. Dette inkluderer regionale helseforetak, kommuner, fylkeskommuner, og andre
virksomheter, - inkludert private og ideelle som har avtale med det offentlige -, som yter helse- og
omsorgstjenester etter spesialisthelsetjenesteloven, helse- og omsorgstjenesteloven, og
tannhelsetjenesteloven.

Forklaring til beskrivelse av prinsippene
Hvert prinsipp vil bli beskrevet med navn, forklaring, rasjonale, konsekvens, anbefalinger og
eksempler.
Begrepsforklaring
Vil legges til senere.

UTKAST TIL PRINSIPPER
1. Prinsipp 1: Innbygger skal ha enkel tilgang til helseopplysninger og selvbetjeningsløsninger fra
den offentlige helsetjenesten
Mål
Målet med digitale innbyggertjenester er å gjøre det enklere for innbyggerne å følge opp egen
helse og behandling, tilpasse kontakten med helsetjenesten til egen hverdag, bidra til økt
medvirkning og selvbestemmelse, og øke helsekompetansen i befolkningen. Det skal være enkelt
for innbygger, foreldre eller annen med fullmakt til å representere innbygger, å benytte digitale
tjenester og få en samlet oversikt over helseopplysninger uavhengig av bosted. Digitale
helsetjenester skal være likeverdige og innbygger skal oppleve sammenhengende tjenester på
tvers av sykehus og kommuner og hvilke helse- og omsorgstjenester som benyttes.
Begrunnelse for prinsippet
For at pasienter skal oppleve helsetjenesten og sine forløp som oversiktlige er det en forutsetning
at de har en helhetlig tilgang til informasjon, planlagte aktiviteter, kontaktpunkter og egen
helseinformasjon på tvers av aktører i helse- og omsorgstjenesten, og helseforvaltningen.
Digitalisering kan medføre forskjeller i tilbudet til pasientene. Prinsippet skal sikre likeverdige
tjenester via en felles nasjonal portal. Det er behov for enkle, brukersentriske løsninger som har
universell utforming og et brukervennlig design, da sykdom vi kunne påvirke innbyggers evne til å
bruke digitale løsninger.
Anbefalinger for etterlevelse av prinsippet
Minimums krav:
1.1. Aktører må legge til rette for å tilgjengeliggjøre helseopplysninger på Helsenorge og støtte
kommunikasjon, slik at innbygger kan få en samlet oversikt. Opplysningene skal være
korrekte, gyldige og fullstendige.
1.1.1. Dette betyr at den enkelte aktør i primær- og spesialisthelsetjenesten må
tilgjengeliggjøre datasett og varsler på Helsenorge, samt støtte at innbygger kan få
helhetlige tjenester innenfor administrasjon, dialog og innsyn. 1
1.2. Aktører må legge til rette for at innbygger opplever de digitale tjenestene som
sammenhengende og sømløse uavhengig av hvem som leverer helsehjelpen og hvordan den
offentlige helsetjenesten er organisert.
1.2.1.Dersom deler av en oppgave løses i et tilknyttet system skal Helsenorge i samarbeid
med aktøren sørge for at innbyggers identitet overføres slik at ny innlogging ikke er
1

Se vedlegg 1 for definisjon av tjenestene administrasjon, dialog og innsyn

påkrevd (sømløst uthopp). Kontekst skal ivaretas slik at innbygger ledes direkte til den
oppgaven som skal utføres uten å måtte lete seg frem i ny meny i tilknyttet system.
1.2.2.Når innbygger ønsker å navigere seg tilbake til Helsenorge for annen oppgaveløsing,
skal Helsenorge i samarbeid med aktør sørge for at identitet overføres slik at ikke ny
innlogging er påkrevd (sømløst tilbakehopp).
1.3. For nasjonale tjenester som tilbys på Helsenorge skal det være veldefinerte og
dokumenterte grensesnitt for innhenting og utlevering av opplysninger.
1.3.1. Helsenorge må sørge for at det finnes enkelt, lett tilgjengelig og oppdatert teknisk og
funksjonell dokumentasjon av nasjonale tjenester som forutsetter deling av data og
integrasjoner med aktørenes systemer (samhandling).
1.3.2.Aktører som utveksler person- og helse-opplysninger, må følge gjeldende nasjonale
standarder og anbefalinger for helsesektoren 2.
1.4. Helsenorge skal ha åpne og standardiserte grensesnitt for deling av data for tjenester
innenfor administrasjon, dialog og innsyn. 3 .
Ytterligere anbefalinger:
1.5. Alle IKT-systemene som helseaktørene benytter, bør designes for deling av opplysninger
med andre IKT-systemer
1.6. Der offentlige helseaktører tilbyr lokale eller regionale tjenester til innbygger og disse
tjenestene delvis overlapper med Helsenorge, må aktørene sørge for at det gis gi tydelig
informasjon slik at bruker vet om de ser et lokalt uttrekk eller en nasjonal oversikt.
2. Prinsipp 2: Innbygger skal kunne se og registrere pårørendeinformasjon, fullmakter og
personverninnstillinger ett sted.
Representasjonsforhold inkluderer felles håndheving av regelsett rundt foreldreansvar, daglig
omsorg, omsorgs-overtakelse, skjerming ved adressekode 6/7, akuttsperre for barn, samt
forvaltning av fullmakter og felles håndheving av disse.
Personverninnstillinger inkluderer samtykker, reservasjoner og sperringer.
Mål
Det skal være enkelt for innbygger, eller dennes representant, å benytte en digital tjeneste for å
få en korrekt og samlet nasjonal oversikt og kontroll over representasjonsforhold og
personverninnstillinger. Det skal også være enkelt å legge inn endringer, samt forvalte samtykker,
tilganger og sperringer for digitale tjenester og bruk av helse- og personopplysninger.
Begrunnelse for prinsippet
For å kunne ha en felles håndheving av innstillinger gjort av innbygger for representasjonsforhold
og personverninnstillinger må samme kilde benyttes på tvers i sektoren. Dette prinsippet støtter
også opp under den politiske målsettingen om «kun én gang» og visjonen om bedre
brukerrettede tjenester.
Henvise til informasjonssider for hvilke standarder og anbefalinger som gjelder (eks Helse-ID, Bank-ID, FHIR
profilene, AMQP meldingsutveksling osv).
3
Se vedlegg 1 for definisjon av tjenestene administrasjon, dialog og innsyn
2

Anbefalinger for etterlevelse av prinsippet
Minimums krav:
2.1. Alle aktører som leverer digitale offentlige helsetjenester skal benytte den nasjonale
personvernkomponenten i Helsenorge. Denne oppfyller minimumskravene og gir innbygger
samlet oversikt og kontroll over representasjonsforhold, fullmakter, samtykker,
reservasjoner og bruk av helse- og omsorgstjenester.
2.1.1. Offentlige helseaktører må legge til rette for at innbygger kan få innsyn i og forvalte
fullmakter og personverninnstillinger samlet for helse- og omsorgstjenestene
uavhengig av hvordan helsetjenesten er organisert og hvor innbygger befinner seg.
2.2. Offentlige helseaktører må for alle helse- og omsorgstjenester akseptere og anvende
autorative opplysninger om representasjonsforhold, fullmakter og personverninnstillinger
fra personvernkomponenten i Helsenorge.
2.3. Dersom det finnes opplysninger om representasjonsforhold, fullmakter og
personverninnstillinger i lokale løsninger, må ansvarlig aktør sikre at disse til enhver tid (ved
anvendelse) er synkronisert med personvernkomponenten i Helsenorge.
Ytterligere anbefaling:
2.4. Ingen ytterligere anbefalinger

3. Prinsipp 3: Innbyggere skal enkelt kunne ta i bruk digitale verktøy og helseapper som tilbys av
den offentlige helsetjenesten
Mål
Det er et mål å tilrettelegge for innbygger som resurs, slik at innbygger kan ta en aktiv rolle i egen
helse, sykdom, behandling og oppfølging. Innbyggere bør få enkel tilgang til digitale verktøy og
helseapper som styrker deres muligheter til aktiv deltagelse og som komplementerer den
offentlige helsetjenesten. Digitale verktøy kan bidra til forebygging, tidlig innsats og helhetlig
oppfølging av innbyggerne. Verktøyene må gi tiltenkt helseeffekt, være forståelige, og enkle i
bruk for innbygger i den konteksten innbygger befinner seg i.
Begrunnelse for prinsippet
Innbygger skal være sikre på at verktøy og tjenester de blir tilbudt via den offentlige
helsetjenesten er kvalitetssikret og trygge å ta i bruk (uavhengig av hvem som utvikler og tilbyr
den). Innbygger skal kunne vite hvilken effekt og mål et slikt verktøy har, og skal få tydelig og
lettfattelig informasjon om dette.
Anbefalinger for etterlevelse av prinsippet
Minimums krav:
3.1. Digitale helsetjenester kan først gjøres tilgjengelige for innbygger når tjenesten har møtt
etablerte krav og gått igjennom gjeldende godkjenningsprosesser. Godkjenningsordningen

skal sikre helsefaglig kvalitet, dokumentert effekt, sikkerhet- og personvernsvurderinger og
likebehandling av leverandørene.
3.1.1. Alle aktører som leverer digitale helsetjenester tilknyttet Helsenorge plattformen må
følge gjeldende nasjonale standarder og anbefalinger for helsesektoren, og tilrettelegge
for datadeling og åpne API.
3.1.2.Tjenester som tilbys på Helsenorge må oppleves sømløse. Dersom deler av en oppgave
løses i et tilknyttet system skal i Innbyggers identitet overføres slik at ny innlogging ikke
er påkrevd. Kontekst skal ivaretas slik at innbygger ledes direkte til den oppgaven som
skal utføres uten å måtte lete seg frem i ny meny i tilknyttet system.
3.2. Helsenorge skal legge til rette for at underleverandører til den offentlige helsetjenesten kan
bidra til innbyggertjenestene på Helsenorge
3.2.1. Helsenorge skal legge til rette for at godkjente digitale verktøy kan tilgjengeliggjøres
for innbygger.
3.2.2. Helsenorge skal ha åpne og standardiserte grensesnitt for innrapportering og
videreformidling av pasientgenererte data fra ulike kilder
3.2.3. Helsenorge skal tilby enkel tilgang på grensesnitt, dokumentasjon og veiledning.
Ytterligere anbefalinger
3.2.4.Alle IKT-systemene som helseaktørene benytter, bør designes for deling av
opplysninger med andre IKT-systemer

4. Prinsipp 4: Innbygger skal enkelt kunne finne kvalitetssikret og oppdatert offentlig informasjon
om helse, livsstil, sykdom, behandling og rettigheter
Det er et mål at innholdet på Helsenorge skal dekke innbyggers behov for informasjon i ulike
livsfaser og sykdoms- og behandlingsforløp. Det skal være enkelt å finne frem til relevant
informasjon og det skal være enkelt å forstå og bruke denne informasjonen, noe som også vil
bidra til økt helsekompetanse i befolkningen.
Begrunnelse for prinsippet
Prinsippet skal bidra til at informasjonen er tilpasset og rettet mot innbygger, at den er
kvalitetssikret, konsistent på tvers av aktører i markedet og at disse kan benytte samme felles
kilde til informasjon.
Anbefalinger for etterlevelse av prinsippet
Minimums krav:
4.1. Aktører i sektoren skal bidra til at kunnskapsinnhold på Helsenorge er komplett og
oppdatert.

4.2. Helsenorge skal tilrettelegge for at kunnskapsinnhold kan gjenbrukes i andre løsninger.
Ytterligere anbefalinger
4.3. Alle IKT-systemene som helseaktørene benytter, bør designes for deling av opplysninger
med andre IKT-systemer.

5. Prinsipp 5: Innbygger skal sikres kontinuerlig tilfang av aktuelle og oppdaterte digitale
tjenester og verktøy
Mål
Det er et mål i den nasjonale e-helsestrategien at innbygger skal kunne ta i bruk egne, iboende
ressurser i den grad de er i stand til det. For å gjøre det mulig, må det sikres et utvalg og tilfang
av aktuelle og oppdaterte tjenester og verktøy. En forutsetning for å sikre et slikt tilfang er at
helsenæringen får gode vilkår for utvikling og vekst.
Begrunnelse for prinsippet
Anbefalinger for etterlevelse av prinsippet
Minimums krav:

Vedlegg 1 4
Dialogtjenester er tjenester som tilrettelegger for digital dialog mellom helsetjenesten og innbygger:
•

•
•

Helsekontakter gir informasjon om innbyggers kontaktpunkter i helsetjenesten og inngang til
dialogtjenester som e-kontakt, e-konsultasjon og andre innbyggertjenester som kontakten
tilbyr.
Dialog/oppgaver omfatter fritekstmeldinger, skjemaoppgaver for utfylling, brev til innbygger
med mer.
Varsler motiverer innbygger til å logge inn for å finne ny informasjon eller oppgaver.

Administrative tjenester er tjenester som hjelper innbygger å forstå og følge behandlingsforløpet sitt:
•
•
•
•

Henvisninger gir informasjon om innbyggers henvisninger til spesialisthelsetjenesten og
tilhørende rettigheter.
Timeavtaler gir informasjon om tid og sted for alle timeavtaler med helsetjenesten, med
mulighet for administrasjon av avtalene.
Digitale verktøy gir oversikt over ressurser som benyttes i behandlingsforløpet, for læring,
kartlegging og behandling.
Varsler forteller innbyggeren at det finnes ny timeinnkalling eller annet av betydning for
behandlingsforløpet.

Innsynstjenester er tjenester som gir innbygger innsyn i sine egne helseopplysninger
•
•

Pasientjournal gir oversikt og tilgang til innholdet i pasientjournalene som innbygger har,
samt informasjon om bruken av den.
Prøvesvar gir informasjon om prøvene som innbygger har tatt, resultater og hvilken
betydning de har (legemidler og vaksiner er relevante her, men ivaretas gjennom nasjonale
fellesløsninger).

Ved å samle inngangen til disse tjenestene på Helsenorge får innbygger dekket sitt behov for:
a) varsel når det skjer noe av betydning
b) oversikt over informasjon fra flere kilder mulighet for fordypning i enkeltelementer
(eksempel: timeavtale), inkludert selvbetjening der det er relevant (eksempel: endre time).

4

Hentet fra første leveranse, 22.04

Tilleggsoppdrag 3: Helsenorge og kobling mot andre
løsninger i markedet
Møte i Områdeutvalget for Digital Samhandling, 1. oktober 2021
Inger-Anette Finrud og Merete Lassen

Agenda
1. Kort om oppdraget, prosess og innretning
2. Utkast til prinsipper – til drøfting

Side 2

Overordnede føringer

«Regjeringens har som mål å gjøre det enklere for
pasienter og pårørende å delta i beslutninger om
egen helse og behandling og øke helsekompetansen
i befolkningen» *
«Regjeringen vektlegger at innbyggerne skal få
tilgang til flere og bedre digitale innbyggertjenester
slik at målet om likeverdig tilbud nås»*
* Meld. St. 7 (2020-2023) Nasjonal helse- og sykehusplan

Side 3

Overordnede målsettinger

 Det er et mål at pasientene skal ha likeverdig tilgang til gode digitale
helsetjenester uavhengig av bosted *
 Det er et mål at innbyggere enkelt skal finne relevant informasjon og råd om
helse, behandlinger og rettigheter, samt å kommunisere med helse- og
omsorgstjenesten digitalt *
 Det er et mål at tjenestene, innsyn, dialog og timeadministrasjon skal være
tilgjengelige for innbyggerne via den nasjonale helseportalen, helsenorge.no**

* Meld. St. 7 (2020-2023) Nasjonal helse- og sykehusplan, ** Meld. St. 9 (2012–2013) «Én innbygger - én journal»

Side 4

Vurderinger av koblingen mellom Helsenorge og Helsami, og
hvordan dette vil oppleves for innbyggere i Helse Midt
Tillegg til tildelingsbrev 3 - Leveranse 1 (april)
Samlede vurderinger fra Direktoratet for e-helse:

Direktoratet for e-helse vurderte
at det spesielt var tre områder
som vil påvirke hvordan
innbyggerne opplever
Helsenorge og HelsaMi som en
helhet:
 hvordan de er integrert,
 overlapp mellom tjenester,
og
 kommunikasjon og
merkevare

 Helse Midt-Norge må oppfylle kravene i foretaksprotokollen innen fristen 2023.
For å ivareta innbyggers behov for helhet og oversikt skal integrasjonen være på
en slik måte at innbygger ser opplysningene fra Helseplattformen i oversiktene i
Helsenorge.
 Det må kommuniseres tydelig til innbygger hvilken informasjon de kan forvente å
finne på HelsaMi, og hva som finnes på den nasjonale innbyggerportalen
Helsenorge.
 Helse Midt-Norge bør vurdere å utvide bruken av nasjonale tjenester på
Helsenorge utover det som er minimumskrav. Dette vil bidra til å gi innbyggere
likeverdige og helhetlige digitale tjenester.
 Helse Midt-Norge bør ta i bruk den nasjonale personvernkomponenten.
 Kommunikasjon til innbyggere rundt HelsaMi må koordineres med Direktoratet
for e-helse og Norsk Helsenett.
 Både Helsenorge og Helseplattformen må videreutvikle API'er og
integrasjonsmuligheter for å understøtte behov for utvidede og nye integrasjoner
fremover.

Side 5

Vurdering av prinsipper for koblingen mellom Helsenorge og andre
løsninger i markedet, herunder regionale/lokale plattformer
Tillegg til tildelingsbrev 3 - Leveranse 2 (nov)

 Det fremgår av Nasjonal helse- og sykehusplan at regjeringen legger til grunn at helsenorge.no er,
og fortsatt vil være, innbyggernes hovedinngang til offentlige helse- og omsorgstjenester på nett. Det
er samtidig et mål at helsenorge.no skal tilrettelegges med grensesnitt som åpner for at ulike aktører
og leverandører kan gjøre sine løsninger tilgjengelig på helsenorge.no.
 HOD ber på bakgrunn av dette om at direktoratet innen 1. oktober kommer med en nærmere
beskrivelse av hvilke prinsipper direktoratet vurderer at skal ligge til grunn for koblingen
mellom den offentlige innbyggerplattformen - Helsenorge og andre løsninger i markedet,
herunder regionale/lokale plattformer.
 Oppdraget skal ses i sammenheng med direktoratets arbeide med utvikling av anbefaling om bruk av
forskning, innovasjon og næringsutvikling for å styrke gjennomføringskraften på e-helseområdet,
herunder forslag til prinsipper for bruk av markedet, som ble gitt i tildelingsbrev for 2021 og har frist
den 1. oktober.
 Arbeidet skal gjøres i samarbeide med Norsk Helsenett SF.
Side 6

Forståelse av oppdraget
 Prinsippene skal sette retning for hvordan
samordning av innbyggertjenester skal
være
 Strategisk nivå
 Foreligger nødvendige rammebetingelser
for å oppnå det ønskede resultatet?

 Utgangspunkt i innbyggers behov

Side 7

Prosess og plan
 Arbeidsgruppe bestående av Direktoratet for ehelse og NHN
 Aktiviteter:






Innhenting av kunnskapsgrunnlag
Dialog med ulike interessentgrupper
Beskrive dagens situasjon og utfordringsbilde
Utarbeide og teste ut prinsipper/anbefalinger
Konsekvenser av prinsippene/anbefalingene

 Leveranse av foreløpig versjon 1. november
 Innspillsprosess etter leveranse

Side 8

Innsiktsfase – dialog med aktørene
Nasjonal styringsmodell




NUFA
NUIT
NEHS

Produktstyret Helsenorge
Bruker- og interesseorganisasjoner
Spesialisthelsetjenesten





RHFene
IRAU
DIPS
Helseplattformen

Primærhelsetjenesten



KS/kommune
EPJ løftet

Andre



Forskning
Sundhed.dk og Sundhedsplatformen

Side 9

Sentrale spørsmål
Oppdrag - koblingen mellom den offentlige innbyggerplattformen Helsenorge og andre løsninger i markedet

1.
2.
3.
4.

Hva er problemet?
Hva skal vi oppnå gjennom å etablere et sett prinsipper?
Hvem er målgruppen for prinsippene?
Utkast til prinsipper – for drøfting

Side 10

Hva er problemet?
 Innbygger opplever usikkerhet rundt hva som er offentlig, kvalitetssikret informasjon, og hva som er trygge
kanaler hvor de kan legge inn personlig og sensitiv informasjon.
 Innbygger lurer blant annet på hvor de finner en totaloversikt over alle avtaler de har med aktører i
helsetjenesten, hvorfor de får informasjon om prøvesvar i ulike kanaler, hvorfor de må legge inn samme
informasjon på flere nettsteder, og hvorfor de får flere varsler på avtaler, og med ulike avsendere.
 Det er de mest utsatte gruppene som i størst grad er berørt; de som trenger tjenester fra både spesialist- og
primærhelsetjenesten, de som har alvorlig sykt barn, er i prosess med å få barn, eller som har pårørende
bosatt i annen region som de skal følge opp mot den offentlige helsetjenesten.

 Forskning viser at den digitale helsekompetansen i befolkningen reduseres ved sykdom hvilket gjør det enda
viktigere å tilrettelegge for digitale tjenester som er enkle å bruke og gir en helhetlig oversikt.
 Innbygger opplever at det mangler løsninger for digitaldialog med helsepersonell, og også at det er behov for
forbedret mulighet for deling av data mellom helsepersonell.

Side 11

Hva ønsker vi å oppnå?
Det er en målsetting at prinsippene bidrar til:
▪ at den nasjonale styringen og koordineringen av IKT-utviklingen på innbyggerområdet
blir tydeligere
▪ å sette føringer for hvordan lokale/regionale løsninger bør samspille med den nasjonale
innbyggerportalen
▪ å understøtte innovasjon og næringsutvikling ved å tilgjengeliggjøre løsninger fra
helsetjenesten så vel som fra markedsaktører på Helsenorge
▪ at innbygger får en god brukeropplevelse på tvers av kanaler, flater og aktører
▪ å ivareta innbyggers behov for enkel tilgang, helhet og oversikt
Side 12

Målgruppe for prinsippene

Aktører med ansvar for å levere offentlige helsetjenester og
helseforvaltningen.
Dette inkluderer regionale helseforetak, kommuner, fylkeskommuner,
og andre virksomheter (inkludert private og ideelle som har avtale med
det offentlige), som yter helse- og omsorgstjenester etter
spesialisthelsetjenesteloven, helse- og omsorgstjenesteloven, og
tannhelsetjenesteloven.

Side 13

Hvordan bør samspillet med den nasjonale innbyggerportalen være
for å dekke innbyggers behov for helhetlige og sammenhengende tjenester?
Utkast til prinsipper
for drøfting

Oppbygging av prinsippene





Prinsippet
Målet med prinsippet
Begrunnelse/rasjonale for prinsippet
Anbefalinger for etterlevelse av prinsippet
 Minimumskrav
 Ytterligere anbefalinger
 Eksempler

Fokus i dagens møte





Utkast til 5 Prinsipper
Målet med prinsippet
Begrunnelse/rasjonale for prinsippet
Anbefalinger for etterlevelse av prinsippet
 Minimumskrav
 Ytterligere anbefalinger
 Eksempler

Innbygger skal ha enkel tilgang til
helseopplysninger og selvbetjeningsløsninger fra
den offentlige helsetjenesten

1
1.1.

Aktører må legge til rette for å tilgjengeliggjøre helseopplysninger på
Helsenorge og støtte kommunikasjon, slik at innbygger kan få en samlet
oversikt. Opplysningene skal være korrekte, gyldige og fullstendige.

1.2.

Aktører må legge til rette for at innbygger opplever de digitale tjenestene
som sammenhengende og sømløse uavhengig av hvem som leverer
helsehjelpen og hvordan den offentlige helsetjenesten er organisert.

1.3.

For nasjonale tjenester som tilbys på Helsenorge skal det være
veldefinerte og dokumenterte grensesnitt for innhenting og utlevering av
opplysninger.

1.4.

Helsenorge skal ha åpne og standardiserte grensesnitt for deling av data
for tjenester innenfor administrasjon, dialog og innsyn.
Side 17

Innbygger skal kunne se og registrere
pårørendeinformasjon, fullmakter og
personverninnstillinger ett sted.

2
2.1.

Alle aktører som leverer digitale offentlige helsetjenester skal benytte den
nasjonale personvernkomponenten i Helsenorge. Denne oppfyller
minimumskravene og gir innbygger samlet oversikt og kontroll over
representasjonsforhold, fullmakter, samtykker, reservasjoner og bruk av
helse- og omsorgstjenester.

2.2.

Offentlige helseaktører må for alle helse- og omsorgstjenester akseptere
og anvende autorative opplysninger om representasjonsforhold, fullmakter
og personverninnstillinger fra personvernkomponenten i Helsenorge.

2.3.

Dersom det finnes opplysninger om representasjonsforhold, fullmakter og
personverninnstillinger i lokale løsninger, må ansvarlig aktør sikre at disse
til enhver tid (ved anvendelse) er synkronisert med
personvernkomponenten i Helsenorge.
Side 18

Innbyggere skal enkelt kunne ta i bruk
digitale verktøy og helseapper som tilbys av
den offentlige helsetjenesten

3
3.1.

Digitale helsetjenester kan først gjøres tilgjengelige for innbygger når
tjenesten har møtt etablerte krav og gått igjennom gjeldende
godkjenningsprosesser. Godkjenningsordningen skal sikre helsefaglig
kvalitet, dokumentert effekt, sikkerhet- og personvernsvurderinger og
likebehandling av leverandørene.

3.2.

Helsenorge skal legge til rette for at underleverandører til den offentlige
helsetjenesten kan bidra til innbyggertjenestene på Helsenorge

Side 19

Innbygger skal enkelt kunne finne kvalitetssikret og
oppdatert offentlig informasjon om helse, livsstil,
sykdom, behandling og rettigheter

4
4.1.

Aktører i sektoren skal bidra til at kunnskapsinnhold på Helsenorge er
komplett og oppdatert.

4.2.

Helsenorge skal tilrettelegge for at kunnskapsinnhold kan gjenbrukes i
andre løsninger.

Side 20

Innbygger skal sikres kontinuerlig tilfang av
aktuelle og oppdaterte digitale tjenester og
verktøy

5
5.1.

Under arbeid.

Side 21

