Områdeutvalg digital samhandling
Møte 4/21
25. august 2021

Praktisk gjennomføring
 Ha mikrofonen avslått når du ikke snakker
 Ha video påslått under møtet
 Be om ordet

 Aktiver mikrofonen
 Presenter deg selv (navn og organisasjon)
 Evt. be om ordet via chat (fra nettleser eller Skype)

 Som hovedregel samles diskusjoner til etter presentasjonene
 Kun korte avklaringer eller presiseringer underveis

Side 2

Sak 22/21: Gjennomgang av agenda, godkjenning

av referat mm.

Opprinnelig agenda

22/21 Gjennomgang agenda, godkjenning av referat mm.

10.00 10 min.

23/21 Evaluering av områdeutvalget (del 2)

Drøfting

10.10 60 min.

24/21 Nytt mandat SamUT

Drøfting

11.10

25/21 Dokumentdeling – veien videre

Orientering

12.30 50 min.

26/21 Normerende produkter

Orientering

12.50 30 min.

20 min.

Pause 30 min.

27/21 Avslutning/oppsummering

13.20 5 min.

Side 4

Justert agenda

22/21

Gjennomgang agenda, godkjenning av referat mm.

11.00

10 min.

23/21

Evaluering av områdeutvalget (del 2)

Drøfting

11.10

60 min.

24/21

Dokumentdeling – veien videre

Orientering

12.10

50 min.

25/21

Revidering av mandat for SamUT

Drøfting

13.00

20 min.

27/21

Avslutning/oppsummering

13.20

5 min.

Side 5

Godkjenning av referat fra møtet 11. juni 2021
 Sendt ut pr. e-post 5. juli
 Ingen forslag til endringer i referatet registrert

Sak 23/21: Evaluering av områdeutvalget (del 2)
Henrik Linnestad, Direktoratet for e-helse

Forslag til vedtak

Områdeutvalget ber om at Direktoratet for e-helse tar med
innspillene når den videre kursen for utvalget skal stakes ut.

Side 9

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.

Bakgrunn
Mottatte tilbakemeldinger
Forholdet til arbeidet med nasjonal styringsmodell
Vurderte alternativer
Drøfting og veien videre

Side 10

Bakgrunn

Vi stiller oss to spørsmål
1. Gitt nåværende mandat, hvordan har områdeutvalget fungert?
2. Bør mandatet og innretning for områdeutvalget endres og hva bør
eventuelt endringene være?

«Utvalgets mandat og sammensetning bør evalueres jevnlig, og ved
endringer i styringsmodeller eller organisering av e-helseområdet.»
(fra mandatet for områdeutvalget)

Side 12

Utvalgets oppgaver (utdrag fra mandatet)
 Bidra til å definere strategisk retning for området og prioritere tiltak basert på sektorenes
samlede behov»
 Kjernejournal

 Anbefale strategisk retning
 Prioritere og følge opp tiltak for utvikling, forvaltning, innføring

 Felles grunnmur

 Anbefale årlig prioritering
 Bidra til og følge opp plan

 Normerende arbeid

 Bidra til retning, synliggjøre behov, prioritere, gi råd
 Bidra til planer og tiltak

 «Dersom Akson samhandling blir etablert»: vurdere rolle for utvalget
Side 13

Det har vært ulik vekting av temaene så langt
Fordeling av saker per tema

Kjernejournal

2

Felles grunnmur

12

Normering
Samhandlings-prog.*
Annet

7
5
13

Utdrag av hovedsaker:
 Dokumentdeling
 Strukturering av journal
 Felles tillitsmodell
 Pasientplaner
 NHNs samhandlingsplattform
 Felles språk
 Korona-erfaring og raskere
digitalisering

*) Behandling i programstyret for PDS er ikke inkludert i opptellingen

Side 14

En overvekt av sakene har vært til drøfting/tilslutning
Fordeling per sakstype

Tilslutning

3

Drøfting

20

Orientering

17

0

5

10

15

20

25

Side 15

Flere virksomheter har bidratt med saker/presentasjoner
Andre (7)
Helse Midt (3)
Helse Sør-øst (4)

Norsk helsenett (5)

Direktoratet for e-helse (30)

Oversikten gjelder frem til og med møte 3/21 (11. juni)
Side 16

Det er flere alternative veier videre
Alt. A: Utvalget skal primært være en uformell arena hvor vi skaper faglig fellesskap og
deler ulike perspektiver på problemstillinger.
Alt. B: Utvalget skal primært gi råd til den nasjonale styringsmodellen, og
gjennomføringen av saksbehandling i utvalget er så formell og strukturert at
konklusjonene tillegges vekt oppover i styringshierarkiet.
Alt. C: Utvalget nedlegges. Funksjonen til utvalget kan ivaretas av NUFA, aktuelle
programstyrer og andre organer.
Alternativ A og B er formulert som ytterpunkter i kontrast til hverandre. Varianter kan være aktuelle.
I alle alternativer videreføres programstyrer som nå. (For eksempel program digital samhandling)
Side 17

Mottatte tilbakemeldinger

Før sommeren ba vi om innspill
1. Gitt nåværende mandat, hvordan har områdeutvalget fungert frem til nå?
2. Bør mandatet og innretning for områdeutvalget endres og hva bør eventuelt
endringene være?

a)Hva er dine overordnete synspunkter på dette?
b)Hvordan vurderer du de alternativene (A, B og C) som ble skissert i underlaget?
c)Fins det andre alternativer (eller varianter av A, B eller C) som vi bør vurdere?
d)Er det flere aspekter ved alternativene vi må få belyst for å få frem forskjellene mellom
alternativene? (Se vedlagte presentasjon for en foreløpig opplisting av aspekter.)

3. Har du andre innspill eller kommentarer?

Tilbakemelding fra Norsk Helsenett
Utdrag (se også vedlegg):
 Mange informasjonsaker og mye overlapp med NUFA og Standardiseringsutvalget,
men en fin arena for å dele og diskutere temaer.
 Foreslåtte endringer:
 Ta ut Kjernejournal og Grunnmur. Fokusere på samhandling og deling av innsikt og
erfaringer på dette området.
 Høre mer om hva virksomhetene gjør slik at man kjenner til hva man jobber med
slik at man evt. kan starte dialog.
 Vurdering av alternativer: Alternativ B gir minst verdi. Foretrekker alternativ A (med
forutsetninger), ellers C.
 Mulig alternativ D: rådgivende organ for overordnet produktkø for aktiviteter i
program digital samhandling. Mer overordnet nivå lengre frem i programmet og i en
tidlig fase.
 Bra fasilitering av møtene. Ønsker færre temaer og mer tid til diskusjon.
Side 21

Det er høy grad av sammenfall med synspunkter som har
kommet frem tidligere
Eksempler på tidligere tilbakemeldinger fra områdeutvalgets medlemmer
 Forholdet mellom områdeutvalget og nasjonal styringsmodell må bli klarere.
 Digital samhandling diskuteres på mange arenaer, men innbyrdes sammenheng
mellom disse er vanskelig å forstå.
 Det må bli klarere hvordan konklusjoner fra områdeutvalget følges opp videre
 Områdeutvalget bør primært fokusere på strategisk retning for
samhandlingsområdet, mindre på detaljer
 Møtene i områdeutvalget har generelt gitt gode diskusjoner på basis av innsiktsfulle
innlegg fra mange bidragsytere i flere organisasjoner. Områdeutvalget bidrar til at vi
som fellesskap får mer informerte diskusjoner og beslutninger.

Side 22

Innspill fra medlemmene av Nasjonalt e-helsestyre peker i
samme retning
Utdrag fra intervjuer med medlemmene av Nasjonalt e-helsestyre, mai 2021
 Hele utvalgsstrukturen innen e-helse, inkludert nasjonal styringsmodell,
områdeutvalg og programstyrer, oppleves av mange som for stor og kompleks
 Det er til tider uklart hvilke saker som skal behandles hvor og hva som er
sammenhengen mellom de ulike arenaene.
 Det kan være uklart om de enkelte utvalgene gir råd og anbefalinger eller om de gjør
reell styring eller fatter beslutninger, og forholdet mellom utvalgene og
myndighetsrollen til Direktoratet for e-helse

Side 23

Vurderte alternativer
Drøfting

Det er flere alternative veier videre
Alt. A: Utvalget skal primært være en uformell arena hvor vi skaper faglig fellesskap og
deler ulike perspektiver på problemstillinger.
Alt. B: Utvalget skal primært gi råd til den nasjonale styringsmodellen, og
gjennomføringen av saksbehandling i utvalget er så formell og strukturert at
konklusjonene tillegges vekt oppover i styringshierarkiet.
Alt. C: Utvalget nedlegges. Funksjonen til utvalget kan ivaretas av NUFA, aktuelle
programstyrer og andre organer.
Alternativ A og B er formulert som ytterpunkter i kontrast til hverandre. Varianter kan være aktuelle.
I alle alternativer videreføres programstyrer som nå. (For eksempel program digital samhandling)
Side 25

Alternativ A: Uformell faglig arena

Utgangspunkt
for diskusjon

Aspekt

Alternativ A

Funksjon og verdibidrag

•
•
•
•
•

Type konklusjoner/vedtak

• Gode faglige diskusjoner uten formelle konklusjoner.

Referering

• Minimale referater legger til rette for åpenhjertige meningsutvekslinger

Deltakelse

• Utvalget kan utvides med 2-5 nye medlemmer fra f.eks. forskning,
leverandører og innbyggerperspektivet
• Liberal praksis for bisittere.
• Ingen forventning om formell forankring av saker i egen virksomhet.

Eierskap, ledelse og
fasilitering av utvalget

• Utvalget er felleseie, og drift/sekretariatet er en felles oppgave
• Utvalget ledes som i dag av et av medlemmene

Fri stilling vis-a-vis nasjonal styringsmodell
Strategiske temaer
Kunnskapsdeling og etablering av felles forståelse
Gjensidig oppdatering
Bygge konsensus

Side 26

Alternativ B: Formelt organ

Utgangspunkt
for diskusjon

Aspekt

Alternativ B

Funksjon og verdibidrag

• Forberedende faglig instans for nasjonal styringsmodell
• (Nærmere om funksjonen til utvalget vil avhenge av arbeidet med ny
styringsmodell)

Type konklusjoner/vedtak

•
•
•
•

Referering
Deltakelse
Eierskap, ledelse og
fasilitering av utvalget

Formelle konklusjoner i møtene
Godt kvalitetssikrede saksunderlag
Vekt på at medlemmer får saksunderlag i god tid før møter
Referater inneholder klart formulerte konklusjoner og fremstilling av
eventuelle mindretallssyn
• Referater gjennomgår godkjenningsprosess
• Praksis for bisittere klargjøres
• Medlemmer forventes å forankre saker i egen virksomhet
• Direktoratet for e-helse tar eierskap til innretning av møter/agenda
• Møtene i utvalget ledes som i dag av et av medlemmene
• Sekretariatet drives i fellesskap
Side 27

Alternativ C: Utvalget nedlegges

Utgangspunkt
for diskusjon

Konsekvenser:
 Funksjonen til utvalget kan i en viss utstrekning ivaretas av NUFA, aktuelle
programstyrer og andre organer
 Redusert mulighet for å skape felles forståelse i sektor ved at en bredt sammensatt
gruppe drøfter beslektede temaer over tid
 Redusert mulighet til å drøfte langsiktige, strategiske temaer og se disse i
sammenheng

Side 28

Utgangspunkt
for diskusjon

Vurdering og sammenlikning

+

Alternativ
A: Uformell faglig
arena

•
•
•
•

B: Formelt organ

•
•
•

Tid og plass til inngående faglige diskusjoner
mellom viktige aktører
Høyttenkning om strategi for sektoren uten at
«bordet fanger»
Styrker det faglige kollegiet på tvers av
virksomhetene
?
Avlastning av møtene i styringsmodellen, kan
gi bedre underlag for deres møter
Lojal til styringsmodellen
?

•
•
•

•
•
•

C: Nedleggelse

•
•
•

Færre møter, redusert bruk av tid
Lojal til styringsmodellen
?

•
•

«Nok et» organ… Kan tidsbruken
forsvares?
Kan tenkes å gi større uklarhet om
behandlings- og beslutningsstrukturer
?

Mål om å produsere vedtak fokuserer på
partenes interesser og hindrer friere
idemyldring og meningsutveksling
Kan bety et fjerde hierarkisk trinn i
styringsmodellen
?
Redusert mulighet til å skape omforent
faglig forståelse i sektor
?
Side 29

Forslag til vedtak

Områdeutvalget ber om at Direktoratet for e-helse tar med
innspillene når den videre kursen for utvalget skal stakes ut.

Side 30

Side 31

Sak 24/21: Nytt mandat SamUT
Mona Dalsaune, Norsk helsenett

Områdeutvalg for digital samhandling

Revidering av mandat for
SamUT

25.08.2021

Revidering av mandat

Hva er SamUT?

Etablert i Program Meldingsutbredelse i 2013
som «Samordningsutvalg for
meldingsutveksling»
Fora for operative drøftinger på nasjonalt nivå

Ledes av Norsk helsenett

Medlemmer på operativt nivå

Representert i SamUT
KS

Egil Rasmussen

Kommuner, oppnevnt av KS

Hans Christian Berstad, Atle Betten, Gro
Karstensen, Anne Marit Rennemo og Torolf
Slettevoll

Den norske legeforeningen

Susanne Prøsch (fastlege) og Bente Øvensen
(avtalespesialist)

Regional helseforetak, rep. ved regionale IKTselskap

Bjørnar Hamre, Runar Erstad Slethei, Aslaug
Skarsaune og Gunn Holm Sørensen

Folkehelseinstituttet

Peter Holmes

Direktoratet for e-helse

Inger Dybdahl Sørby og Annebeth Askevold

Norsk helsenett

Ronny Holten Olsen og Mona Dalsaune

Per 20.08.2021

Behov for revidering av mandat
Det faktiske innholdet i dagens SamUT gjenspeiles ikke i mandatet.
• SamUT har endret seg over tid, og saker omhandler allerede temaer utover
elektronisk meldingsutveksling
• Informasjonen som oppgis i nåværende mandat er utdatert

Mandat SamUT

Prosess for revidering
Gjennomført høring i SamUT
• Tydeligere rammer
• Beholde forkortelsen
• Forholdet til områdeutvalget
og styringsmodellen
• Tydeligere formål

Innspill i områdeutvalget
• Navn på utvalg
• Utvalgets rammer
• Knytning til andre utvalg?

Vedtak i SamUT
• Nytt mandat foreslås
vedtatt i SamUT 15.09

SamUT
Samordningsutvalg for
elektronisk meldingsutveksling

Operativt samordningsutvalg for
digital samhandling

Revidering av mandat
Nytt formål:
-

koordinerende bindeledd for identifisering og vurdering av nye behov
eller problemstillinger knyttet til digital samhandling innen e-helse

-

innspill på operativt og taktisk nivå innen løsninger som benyttes til
samhandlingsformål i helsesektoren

-

være pådriver for nasjonal innføring av funksjonalitet og løsninger innen
digital samhandling.

-

SamUT skal bidra til at sektoren når sine mål og oppnår gevinster
gjennom
•
•
•
•

forankring av endringer i sektoren
dialog med sektoren for tilpasning av løsninger
deling av erfaring og kompetanse
involvering og koordinering av sektoren

Revidering av mandat
Oppgaver og ansvarsområder for SamUT:
-

drøfte behov eller problemstillinger i helse- og omsorgsektoren
angående digital samhandling innen e-helseområdet

-

behandle og eventuelt samlet vedta anbefaling til videre håndtering

-

gi innspill til
- prioriteringer
- kost/nytte- og konsekvensanalyser
- plan for begrenset bredding
- evaluering av begrenset bredding
- risikovurdering ved nasjonal innføring
- planer for nasjonal innføring
- gjennomføring av nasjonal innføring

Revidering av mandat
Det ingen direkte styringslinjer fra
Områdeutvalg for digital samhandling eller
Nasjonal styringsmodell for e-helse til SamUT,
men det vil være behov for samarbeid om
enkeltsaker
- SamUT vil kunne ha behov for å løfte saker til andre fora
avhengig av problemstillingens art og behov for beslutning på
strategisk nivå.

Innspill?
Navn på utvalget
Utvalgets rammer (formål og oppgaver)
Relasjon til andre relevante utvalg

samut@nhn.no
Samordningsutvalg for meldingsutveksling
(SamUT) - Norsk helsenett (nhn.no)

Sak 25/21: Dokumentdeling – veien videre
Jacob Holter Grundt, Helse Sør-Øst RHF
Anders Nordraak Aasheim, Norsk helsenett

Dokumentdeling via kjernejournal
- veien videre
Områdeutvalg for digital samhandling
25 august 2021
Rune Simensen, Direktør teknologi og e-helse, Helse Sør-Øst
Jacob Holter Grundt, prosjektleder Kjernejournal dokumentdeling, Helse Sør-Øst

Nasjonal målsetting: «Én innbygger - én journal»
“All relevant journalinformasjon om pasienten tilgjengelig samlet for behandlere ved tjenstlig behov”
 Vi må dele informasjon

• Redusert risiko for feilbehandling
• Raskere pasientbehandling med bedre kvalitet
• Økt trygghet og tillit hos pasientene

Kjernejournal dokumentinnsyn - nasjonal deling

Felles koblingspunkt

Behandlere

Opplysninger

Enklere og raskere
tilgang til informasjon

Direkte tilgang
Færre prosesstrinn
Færre involverte

Tilgang til originalt
dokument fra kilden
Lesevisning, ingen lagring



Bedre beslutninger
om helsehjelp

Utprøving

Godt samarbeid!




Fra november 2020
Oslo universitetssykehus er kilde i Sør-Øst (Oslo) 

Norsk Helsenett
Oslo universitetssykehus
Sykehuspartner
DIPS

Helseforetakene i Helse Nord er kilder i Nord-Norge (Bodø)

Deltagere i utprøvingen (Sør-Øst)
• Oslo kommunale allmennlegevakt
• Kommunal akutt døgnenhet Aker (Oslo kommune)
• Lovisenberg Diakonale Sykehus
• Diakonhjemmet Sykehus
• Akershus universitetssykehus – hjertemedisinsk avdeling

• Legekontorer:
• Best Helse Nordstrand
• Medisinsk Senter Fornebu
• Karrestad Legesenter (Halden)
• «30+ LV/KAD, 30+ sykehus, 30+ fastlege, 5-10 sykepleiere»

Epikriser og sammenfatninger (dokumenttyper)
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Dokumentyper
Audiologi sammenfatning
Brev tillegg til utsendt epikrise (edi)
Epikrise BUP (edi)
Epikrise psykiatri (edi)
Epikrise RUS (edi)
Epikrise somatikk (edi)
Epikrise somatikk FØD (edi)
Epikrise tverrfaglig (edi)
ERG Sammenfatning (edi)
FYS Sammenfatning (edi)
HAB Sammenfatning (edi)
KEF Sammenfatning (edi)
Nevropsykolog sammenfatning (edi)
Psykolog sammenfatning (edi)
Sosionom sammenfatning (edi)
SPL Sammenfatning
Tannlege sammenfatning (edi)
Tverrfaglig sammenfatning (edi)
Audiologinotat (edi)
Dagpasientnotat (edi)…
ERG Notat (edi)
FYS Notat (edi)
HAB førsteutredning (edi)

Nr
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Dokumentyper
HAB Poliklinisk notat (edi)...
Idrettspedagog notat (edi)
Jordmor notat (edi)...
Jordmor poliklinisk notat
Journalnotat (edi)...
Journalnotat andre faggrupper (edi)...
Journalnotat behandler (edi)…
KEF Notat (edi)
Logoped notat (edi)
Logoped sammenfatning (edi)
Nevropsykolog notat (edi)

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Operasjonsbeskrivelse dagkirurgi... (edi)
Operasjonsbeskrivelse…
Optiker notat (edi)
Ortoptist notat (edi)
Poliklinisk notat (edi)...
Psykolog notat (edi)
Sosionom notat (edi)
SPL Poliklinisk notat (edi)
Telefonnotat (edi)
Tverrfaglig notat (edi)
Utskrivningsnotat
Utskrivningsnotat behandler

 «Tilbakemeldinger i
helsetjenesten»

EDI

Billedundersøkelser (dokumenttyper)
Nr.

Dokumentyper

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Røntgenbeskrivelse – importert
Gastro Enteroskopi notat
Gastro Gastroskopi notat
Gastro ERCP notat
Gastro Kapselendoskopi notat
Gastro Koloskopi notat
Hjerte Ekkokardiografi notat
Hjerte AEKG Notat
Lunge Bronkoskopi notat
Nevro UL halskar
Nevrofysiologisk us…
Nevro EEG notat
Nevro EMG notat
Hjerte/kretsløp notat...
Hjerte elektrokonvertering
Hjerte Pacemakernotat
Arbeidsmedisinsk utredning (edi)

 «Svar på helseundersøkelser»
 Oppsummeringer/tilbakemeldinger

Utprøving – oppslag per 16 august 2021 (fra november)
• Ca 14300 visninger av dokumentliste, ca 9500 oppslag i
enkeltdokumenter
• Fordelt på dokumenttype (pr 01. juni, 7800 oppslag)
•
•
•
•

2700 epikriser
2700 polikliniske notater
1500 røntgenbeskrivelser
180 operasjonsbeskrivelser

• Oppslag per «brukerkategori» (pr 01. juni)
•
•
•
•

3700 fra KAD Aker
3100 fra legevakt
370 fra fastleger
550 fra Lovisenberg og Diakonhjemmet

Oppslag
gjennom
et døgn

Fra intervjuer med brukere som deltar i utprøving av dokumentdeling via kjernejournal

• «Klinisk nytte for mange av mine pasienter hver dag»
• «Effektivt – beslutninger om behandling kan fattes raskere
• «Bedre/riktigere avgjørelser - viktigere enn spart tid»
• «Bedre for pasientene, slipper å gjenfortelle, jeg er forberedt – får
tillitt og bedre samtaler med pasienten»
• «Kolleger ber om å få «låne magien»»

Sentrale elementer i løsningen

Sikkerhetsbevis

Sikkerhetsbevis: «hvem & hvorfor»
Identitetsbevis

Eksempel på innhold

Pålogget person

LISBETH PSA HEGGEDAL

Pålogget persons organisasjonstilhørighet

Bentsebro legesenter

Detaljert organisasjonstilhørighet

Intensivposten, SSK

Pålogget persons autorisasjon i helsepersonellregisteret

Sykepleier

Formell stilling

Spesialutdannet sykepleier

Tilgangsbevis

Eksempel på innhold

Funksjonell rolle

Intensivsykepleier

Identifikator av pålogget persons relevante autorisasjon
i helsepersonellregisteret

222200052

Identifikasjon av pasient det foreligger beslutning om
tilgang til

12119000465

Beskrivelse av beslutning om tilgang

Oppslag via kjernejournal,
helsehjelp, inneliggende pasient

«Passet»

«Førerkortet»

Kontroll og logging av eksterne oppslag via kjernejournal
• Sikkerhetsbeviset inneholder informasjon om oppsøkende personell
• Identitet
• Organisasjonstilhørighet
• Grunnlag for oppslag = aktuell behandlerrelasjon

• Informasjon i sikkerhetsbeviset kontrolleres og logges hos kilden
• Før tilgang: foreligger gyldig informasjon om en aktuell behandlerrelasjon?
• Etter tilgang: dokumentasjon i EPJ (logg)

• Oppfølging
• Oppslag kan vises i innbyggers tilgangslogg (via helsenorge.no)
• Etterfølgende kontroll av oppslag/logg (ved dataansvarlig)
• Juridisk sporbarhet av oppslag

INNBYGGER kan begrense tilgang
Ulike typer
begrensninger

Hva betyr dette i praksis?

Kan utføres av
innbygger

Konsekvens for helsepersonell
ved dokumentinnsyn i
kjernejournal

RESERVERE deg mot å ha
kjernejournal

En reservasjon betyr at all informasjon i din kjernejournal slettes, og at nye
opplysninger om deg ikke samles inn.
Innbyggere med hemmelig adresse reserveres automatisk mot å ha
kjernejournal. Dersom du skulle angre på reservasjonen kan kjernejournalen
gjenopprettes med samme informasjon som tidligere innen 30 dager.

JA

Ikke tilgang
Innbyggeren har ingen
kjernejournal

BLOKKERE din besøkshistorikk for alt
helsepersonell

Du kan velge å blokkere din «besøkshistorikk» for alt helsepersonell slik at de
ikke har tilgang til denne delen av din kjernejournal. Blokkeringen gjelder alltid,
også i akuttsituasjoner. Du vil fortsatt kunne se din besøkshistorikk.

JA

Ikke tilgang

BLOKKERE din kjernejournal for navngitt
helsepersonell

Du kan velge å blokkere din kjernejournal for helsepersonell individuelt. De vil
ikke kunne se din kjernejournal og heller ikke oppheve blokkeringen. Det er kun
du som kan oppheve blokkeringen.

NEI

Ikke tilgang

SPERRE hele eller deler
av kjernejournal for alt
helsepersonell

Du kan velge å begrense alt helsepersonells tilgang til hele eller deler av
kjernejournalen (innstillinger, kritisk informasjon, legemidler, pasientens
registreringer, besøkshistorikk). Helsepersonell kan få tilgang til begrensede
deler i en akutt situasjon, eller med ditt samtykke.

JA

Kun tilgang i akuttsituasjoner eller med ditt
samtykke

Fjerne EGEN tilgang til
kjernejournal fra
Helsenorge.no

Din egen tilgang til din kjernejournal fjernes fra helsenorge.no. Du vil ikke lenger
kunne logge inn og se innhold. Tilgangen kan åpnes igjen ved å sende inn skjema
eller ved å gi beskjed til behandlende helsepersonell (f.eks. fastlegen).

JA

Kan fortsatt se
kjernejournalen

Kun ved innsending av skjema

NB – også mulighet til å sperre enkeltdokumenter eller alt innhold i lokal journal for ekstern tilgang

Planer for innføring

Sentrale forutsetninger for innføring

Behov for midlertidige løsninger?
Supplerende informasjonsflyt via
«bilaterale mekanismer»

• Kildene autoriserer forespørsler om tilgang til referanser og dokumenter
•

Dokumentasjon av identitet og grunnlaget for tilgang overføres i sikkerhetsbevis

• Avklaring om nødvendige informasjonstyper i sikkerhetsbevis
•

Teknisk løsning må utvikles/justeres (behov for prioritering fra NHN/HelseID – i øyeblikket ikke prioritert…!?)

• Funksjonalitet for logging, fremvisning til pasient og loggoppfølging
•

HSØ må oppgradere viktige komponenter hos alle foretak

• Avklaring om forvaltning/ansvarsforhold – må beskrives i én felles avtale (bruksvilkår)
•

Feil/hendelser, loggoppfølging, situasjoner som berører flere aktører

• Nasjonal kommunikasjonsstrategi – informasjon til innbyggere – på vegne av mange kilder
•

Nasjonal evalueringsrapport: «Nødvendig med bedre informasjon og bedre brukervennlighet for at innbyggerne enklere skal kunne
finne frem til og forstå informasjon om løsningen, personvernsinnstillinger og egen tilgangslogg»

• OBS - Behov for tilpasninger hos i EPJ-systemer på konsumentsiden fremover
•

Sikkerhetsbevis – støtte for utvidet innhold og tekniske mekanismer

•

Oslo kommune deltar i det nasjonale samarbeidet

•

Ønskelig å få med noen flere kommuner/aktører i primærhelsetjenesten

•

Dialog med leverandører blir sentralt – behov for utvikling

•

Direktoratet for e-helse vil drøfte dette i en sak om dokumentdeling i NUFA (01. september)
•

Behov for avklaring og prioritering av nødvendig utviklingsarbeid, drøfte mulige tiltak og eller virkemidler for rask bredding

Trinnvis innføring av kjernejournal dokumentinnsyn – Helse Sør-Øst

Dokumentinnhold til utvalgte grupper:
• Legevakt og døgnenhet i noen kommuner
• Enkelte privat-ideelle sykehus

Dokumentinnhold til pasientenes
fastleger

Dokumentinnhold til leger/psykologer
i helseforetakene i Helse Sør-Øst

Referanser/dokumentliste til alle
bruker av kjernejournal

Oppgraderingsløp for nødvendig logging og
loggoppfølging (innbyggerinnsyn og etterkontroll)

Innføring – tidsplan Helse Sør-Øst
2021
Mars

April

M1
25.03.21
BP 3.2 vedtatt

Mai

Juni

2022

Aug

Sept

Okt

Nov

Des

Jan

15.06.21
Trinn A Teknisk
klargjort

Feb

Mars

M2, M3
M4
14.02.22 03.03.22
Trinn A og B Trinn C
innført
innført

April

M5
01.04.22
Trinn D
innført

Mai

M6
30.04.22
Fase 2 avsluttet

Innføring

Trinn A: Dele referanser fra alle HF i HSØ med alle konsumenter av KJ

Klargjort for
stegvis flere
brukere – når
forutsetninger
er oppfylt

Trinn B: Dokumentinnsyn for leger/psykologer i HSØ
Trinn C: Dokumentinnsyn for fastleger

EO-01

Trinn D: Dokumentinnsyn for leger/psykologer ved «Aktør X»
Mottak og
test
Test og prodsetting HF (logging)

Videreutvikling

VV

Forberedt tilgang for andre kategorier av helsepersonell
Revidert oversikt over dokumentinnhold som deles
Forbedret forvaltningsmulighet
Teknisk forbedret løsning
Forbedrede sperremuligheter
Forbedret brukeropplevelse

SiV

AHUS

SØ OUS

SI

SS

SUN

ST

Innføring – tidsplan Helse Nord

Fra utkast til «Felles plan» -2021, Helhet og sammenheng - bedre journal- og samhandlingsløsninger

Innføring – tidsplan Helse Vest

Utprøving i
Stavangerområdet

IAM

Fra utkast til «Felles plan» -2021, Helhet og sammenheng - bedre journal- og samhandlingsløsninger

Innføring – tidsplan Helse Midt-Norge
• Avhengighet til innføring av Helseplattformen
• Regional deling

• Deling i felles løsning starter ved innføring av EPIC – fra mai/april 2022

• St.Olavs hospital, Trondheim kommune (alle tjenester) og to (tre fastlegekontor)
• Fra oktober 2022: Helse Nord-Trøndelag og 6 kommuner, samt et antall
fastlegekontor/avtalespesialister
• Fra april/mai 2023: Helse Møre og Romsdal, flere fastlegekontor/avtalespesialister

• Nasjonal deling

• Frem til mai/april 2022: identifisere behov for tilpasninger for samhandling med
nasjonal løsning
• Tilpasninger i EPICs XDS-baserte løsning vil starte etter dette
• Tidligst deltagelse i nasjonal deling fra 2023

Fra utkast til «Felles plan» -2021, Helhet og sammenheng - bedre journal- og samhandlingsløsninger

«IPJA»
Informasjonssikkerhet
Personvern
Jus
Avtaler

Dokumentdeling via kjernejournal & Felles tillitsmodell
• Nasjonalt arbeid med dokumentdeling via kjernejournal er lagt under program digital samhandling
• Innføringen av dokumentdeling via kjernejournal vil brukes til å «operasjonalisere felles tillitsmodell»
• Oppsøkende virksomheter vurderer og dokumenterer tjenstlig behov
•

Oppsøkende personell vurderer oppslag – nødvendig og relevant informasjon

• Avgivende virksomheter skal kunne ha tillit til oppsøkende virksomheter
•
•

Lover/regler
Vurdering om tjenstlig behov, tilgangsstyring – ivaretakelse av taushetsplikt

• NHN funksjon som nasjonalt tillitsanker
•
•

Avtaler/forpliktelser, felles avtalestruktur
Tekniske tillitsmekanismer (sikkerhetsbevis etc)

• Avgivende virksomheter sikrer etterfølgende kontroll
•

Loggoppfølging/analyse, innbyggerinnsyn i logg

• Nye og prinsipielle problemstillinger - relevant for ulike løsninger for data- og dokumentdeling
•
•
•
•

Lovgrunnlag og dataansvar
Informasjonssikkerhet og personvern
Forvaltning og avtaler
Hvordan skal det kontrolleres at lovverk og avtaler følges – god praksis for tilgangsstyring/taushetsplikt?

Høring fra HOD – om «nasjonal datainfrastruktur for digital samhandling»
• Prosjektet i HSØ oppfatter at sentrale vurderinger i høringnotatet er i tråd med planlagt tilnærming i dokumentdeling via
kjernejournal:
• Informasjon fra flere kilder/systemer knyttes sammen til en helhetlig journal med logisk sammenheng
• Kilder kan på forhånd godkjenne innhold for deling
• Oppsøkende virksomhet og personell vurderer tjenstlig behov (vilkår for tilgang oppfylt), og vurderer konkret hvilke opplysninger
som kan være nødvendige og relevante
• Oppsøkende virksomhet må godtgjøre tjenstlig behov for kilde (vilkår for tilgang oppfylt)
•

Informasjon om grunnlag for oppslaget (aktuell behandlerrelasjon) overføres i sikkerhetsbevis, og kan kontrolleres og dokumenteres hos kildene

• Informasjon om oppslaget gir juridisk sporbarhet (inkludert hvilke opplysninger – ref Normen):
•
•

Kan vises i pasientens innsynslogg
Kan følges opp i etterfølgende kontroll (bygge erfaring med statistisk logganalyse)

• Løsningen kan ivareta sperring (mekanismer i KJ og lokal journal) og varsling (KJ). Det må gis informasjon til innbyggere.
• Behov for avtale for å regulere ansvar og oppgaver mellom partene i løsningen (bruksvilkår)
•

Tilgangsstyring, logging, etterfølgende kontroll, informasjon (tema for kommende forskrift…)

• «Stegvis tilnærming til utvikling og innføring av nasjonale e-helseløsninger og felleskomponenter for å redusere risiko og
usikkerhet. Mulighet til å høste erfaringer med og realisere gevinster i pasientbehandlingen underveis.»

Lovgrunnlag for dokumentdeling via kjernejournal
• Vurdering fra Direktoratet for e-helse (2020)
• «Deling av opplysninger i kjernejournal (referanser) har sitt rettslige grunnlag i
kjernejournalforskriften § 4 punkt 7. Deling av journaldokumenter (gjennom
knutepunktet for dokumentdeling) mellom helsepersonell i ulike virksomheter
har sitt rettslige grunnlag i gjeldende regelverk om kommunikasjon av
helseopplysninger, jf. pasientjournalloven § 19 og helsepersonelloven §§ 25
og 45.»

• Vurdering fra juridisk avdeling i Helse Sør-Øst (2021)
• «Journaldokumenter kan gjøres tilgjengelig for annet helsepersonell via
løsningen for dokumentdeling via kjernejournal med hjemmel i
pasientjournalloven § 19, forutsatt tilfredsstillende informasjonssikkerhet.»
• «Fordeling av ansvar, oppgaver m.m. reguleres i de spesielle bruksvilkår for
tjenesten.»

Akershus universitetssykehus har sendt henvendelse om
forhåndsdrøfting med Datatilsynet («på vegne av» flere HF)
• Usikker på om en kombinasjon av PJL §§ 13 og 19 vil være adekvat
hjemmelsgrunnlag…
• Kan taushetsplikten ivaretas godt nok i løsningen?
• Kan kilden som dataansvarlig i praksis hindre uberettiget tilgang?
• Kilden som dataansvarlig vil være avhengig av informasjon fra konsumenten – ved
etterfølgende kontroll av om vilkår for tilgang har vært oppfylt
• Kilden kan ikke selv iverksette sanksjoner mot personell som har brutt vilkår
for tilgang – har ikke arbeidsgiveransvar

• Usikkerhet når det gjelder den dataansvarliges forutsetninger for å sikre
lovligheten av eksterne oppslag i pasientjournalen
• Høy risiko for sanksjoner mot kilde ved brudd på regelverket hos konsument

Lovgrunnlag for dokumentdeling via kjernejournal
• HOD (høring juli 2021): «nasjonal datainfrastruktur for digital samhandling»
• En felles totalløsning (videre enn nasjonale tiltak begrenset til bestemte områder;
dagens §§ 9 og 10 (og § 13, ref kap 3.1)) – der nasjonal infrastruktur vil knytte
pasientens journal sammen i en helhetlig nasjonal løsning (logisk sammenheng) –
krever en utvidet lovhjemmel
• Risiko(?): Vil informasjonsdeling via kjernejournal kunne oppfattes å representere bruk
av «nasjonal datainfrastruktur for digital samhandling» - og treffes av behovet for en
utvidet lovhjemmel?
• Utvidet bruk av KJ - fra et sentralt register - til en komponent i nasjonal datainfrastruktur for
tilgang mellom løsninger/virksomheter (kap 2.2 «bygge videre på eksisterende e-helseløsninger»)

• Er det behov for en avklaring/aksept for å gå videre fra prøvedrift til innføring?
• De sentrale elementene i løsningen vurderes i tråd med utviklingsretningen drøftet av HOD
• Oppstart innføring kan gi erfaringer som blir nyttige i et kommende forskriftsarbeid

Avklaringsbehov
• Gjelder de «strengere» bestemmelsene for kjernejournal (PJL § 13 m forskrift) – for dokumentinnsyn via KJ?
• Formålsbegrensning (kun helsehjelp), samtykkekrav (med unntak), tidsbegrensning for tilgang til ulike innholdstyper

• Kan det avtales forpliktelse til samarbeid mellom konsument og kilde for å avklare om det har vært adekvat
tjenstlig behov, og at konsumentvirksomheter vil ha ansvar for eventuelle sanksjoner ved brudd på vilkår?
• Informasjon til ansatte
• Gjelder «strenge» reguleringer for KJ?
• Hva gjelder mht aksept for oppslag på personer i nære relasjoner (uten deltagelse i helsehjelp i kraft av eget
ansettelsesforhold)?
•

Praksis avdekket ved utprøving av statistisk logganalyse

• Informasjon til pasienter/innbyggere – på vegne av mange virksomheter
• Budskap, avsender(e), kanaler, finansiering

• Kildenes plikt til risikovurdering – god nok tilgangsstyring hos konsumenter (vilkår oppfylt)?
• Forankring av nasjonale «løsningselementer» ?
• Retningslinjer for tilgang til innhold for ulike ulike grupper (tjenstlig behov)
• Enhetlig regelsett for tilgangskontroll – som håndheves av tillitsanker
•

hvilke grupper gis tilgang til hvilke typer innhold, sjekk av «gyldige» informasjonstyper ift grunnlag for oppslag

Helse Midt-Norge
• Samme utfordringer som avdekket i påbegynt
dokumentdelingsutprøving i HSØ og HN
• tilgjengeliggjøring av nødvendig informasjon, tjenstlig behov, tillitsforhold,
sikker e-identitet, rolle/profesjon, organisasjonstilhørighet/helsetjeneste,
behandler-pasient relasjon, tilgangslogg/etterprøvbarhet, pasientens
innsynslogg mm.

• Etablert dokumentene
• «Prinsipper for tilgangsstyring i Helseplattformen»
• «Beslutningsdokument – Tilgangsstyring og personvern»
• «Lovligheten av bruk av sensitive notat i Helseplattformen»
Fra utkast til «Felles plan» -2021, Helhet og sammenheng - bedre journal- og samhandlingsløsninger

Felles tillitsmodell – arbeidsspor/grupper nasjonalt
• Helsefaglig vurdering
•
•

Ulike tjenstlige behov for ulike grupper helsepersonell?
Felles retningslinje

• Sikkerhetsbevis – innhold og teknisk løsning
•
•
•

Dokumentasjon av grunnlag for oppslag – aktuell behandlerrelasjon
Tilgangsregler, eventuelt midlertidige regler for å støtte stegvis innføring
Eventuelle regler for differensiert tilgang

• Forvaltning og etablering av felles tillitsanker
•
•
•
•

Tiltak for tillit til adekvat tilgangsstyring i konsumentvirksomheter
Loggoppfølging – samspill mellom aktører
Operasjonalisering av felles tillitsanker (ansvar, roller, prosesser, avtaler)
Krav og retningslinjer for konsumenter og kilder (inkl forankring)

• Kommunikasjonstiltak – pasienter og innbyggere
•

Sikre tilstrekkelig informasjon for at de kan ivareta sine rettigheter

• ROS og DPIA
•
•

Harmonisering og gjenbruk
Felles systematikk?

God tilgjengelighet
til informasjon
= pasientsikkerhet

Pasientens kontroll
og personvern
må også ivaretas
på en god måte

?

Deling av journaldokumenter via kjernejournal

Utprøvning og
forutsetninger for
videre arbeid
25.08.2021

Målsettinger for prosjektet

• øke pasientsikkerheten
• redusere administrative kostnader
• øke personvern og informasjonssikkerheten

Dokumentdeling - nytt bruksområde

Dokumentdeling skal bidra til å øke
pasientsikkerheten ved å dele dokumenter
mellom helsepersonell
på tvers av
omsorgsnivåer

på tvers av
virksomheter

Spesialisthelsetjenesten

Offentlige aktører

Primærhelsetjenesten

Private aktører

Grunnfakta om utprøving

3

måneder
måneder

239
brukere

Fakta om utprøving

Dokumentdeling
Helse Nord

Man har primært delt
dokumenter med ansatte i
sin egen region.

Sykehus i
Helse Nord

1

1

1

Fastlegesenter

KAD (Kommunal akutt
døgnhet)

Legevakt
Bodø

3

Fakta om utprøving

Dokumentdeling
Helse Sør-Øst

1
1

Fastlegesentre

Sykehus i HM

Sykehus i HN

5

Oslo Universitetssykehus

1
OUS har fått testet ut dokumentdeling
til andre regioner ved å inkludere et
knippe barneonkologer spredt utover 5
store sykehus i Norge.

1
Sykehus i HSØ

Legevakt
KAD

Innsamling av innsikt

Innsiktsarbeidet bestod av:

Dybdeintervjuer
med 21 personer

Spørreundersøkelser
alle deltakere invitert
68 respondenter

Statistikk & analyse
Bruk, responstid,
ytelse

utprøving

GJENNOMFØRTE KOMMUNIKASJONSTILTAK

• Til innbyggere:
•

Artikkel på Helsenorge og en rekke medieoppslag

•

Film om dokumentdeling qi sosiale medier

•

Pasientorganisasjoner fikk nettsak og link til innlegg i sosiale medier

•

veiledningstjenesten som håndterer henvendelser fra innbyggere fikk opplæring, nettressurser og
demo

• Til helsepersonell
•

gikk ut på NHN, intranett hos OUS/ sykehusene i nord ++

•

Profesjonsorganisasjoner for helsepersonell fikk nettsak og link til innlegg i sosiale medier

•

Flere mediesaker deriblant nyhetsoppslag på Dagsrevyen

• For deltakere i utprøving
•

fikk tilbud om opplæringsmøter, demonstrasjoner, og tilsendt informasjonsmateriell samt egen FAQ
på nettsiden til NHN

Statistikk fra kjernejournal

Bruk av dokumentdeling
Antall oppslag pr. uke
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Antall oppslag HSØ

52

53
Antall oppslag HN

1

2

3

4

5

6

Stor nytte

Dokumentdeling oppleves som
Det er veldig nyttig både
nyttig av veldig mange
for å finne medisiner og
vurderinger
Lege, KAD

80%
svarer stor klinisk nytte på
spørreundersøkelsen

Stor nytte ved komorbide
pasienter
Lege, Legevakt

Får mer innsikt i
bakenforliggende
sykdommer
Sykepleier, KAD

Tidssparer

...og dette vet vi er viktig for
helsepersonell i en hektisk hverdag
Slipper å ringe sykehuset for å
finne gamle opplysninger
medisinendringer
Sykepleier, KAD

 Vi ser at helsepersonell opplever at de
Letter detektivarbeidet!
Lege, KAD Bodø

Effektiv planlegging av
opphold
Sykepleier, KAD Bodø

sparer tid med dokumentdeling, også i
kombinasjon med andre tjenester i
kjernejournal som legemiddellisten

 Reduserer behandlingstid når du raskere
kan fatte en beslutning for pasienten og
unngår dobbeltarbeid

Utvalg av resultater fra spørreundersøkelse
Utprøvning av dokumentdeling i kjernejournal
Gjør du oftere oppslag i kjernejournal nå med innsyn i journaldokumenter?

Hvor enkelt er det å finne frem til relevant journaldokument og
innhold?

6%

11%
0%
8%

21%

Vet ikke

1 - svært vanskelig

2

3

4

5 - svært enkelt

26%

Ja

Nei

Vet Ikke

42%

73%

13%

Utvalg av resultater fra spørreundersøkelse
Utprøvning av dokumentdeling i kjernejournal
I hvilken grad vil du si at pasientsikkerheten øker med tilgang til dokumentdeling?

I hvilken grad opplever du at løsningen gir klinisk nytte i ditt arbeid?
120%

100%
92%
90%
83%

82%

100%

100%

80%

92%

82%

70%
80%
60%

69%
54%
60%

50%

40%
40%
30%

20%

15%

20%

12%

10%
4%
0%

15%

6%
0%

Fastlegekontor

Kommunal døgnenhet (KAD) / Korttid
Lite eller svært lite( 1 eller 2)

Legevakt
Mye eller svært mye (4 eller 5)

Sykehus

0%

0%

Fastlegekontor

Kommunal døgnenhet (KAD) / Korttid
Lav eller svært lav( 1 eller 2)

0%

Legevakt
Høy eller svært høy (4 eller 5)

Sykehus

Forutsetninger for innføring

• felles tillittsmodell
• felles tillitsanker, hovedsakelig:
• videreutvikling av HelseID
• utviklingstiltak hos konsumentvirksomhetene

• signerte spesielle bruksvilkår
• avklart hjemmelsgrunnlag

• helsefaglige vurderinger knyttet til tjenstlige behov
• avklarte kommunikasjonstiltak

Sak 27/21: Oppsummering og avslutning

Møtedatoer høsten 2021:
 5/21: 1. oktober
 6/21: 26. november
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