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FORSLAG TIL VEDTAK  
  

1. Styret i Helse Vest RHF gir sin tilslutning til rapporten «Grensesnitt med nasjonale 
løsninger og  overgang til strukturert journal». 
 

2. Rapporten oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.   
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Oppsummering  
Foretaksmøtene i januar 2019 ba de fire regionale helseforetakene om følgende (hentet fra 

protokollen for Helse Vest RHF;  

 «dei regionale helseføretaka innan 1. oktober leverer ei felles beskriving av tiltak knytt til 
etablering av felles grensesnitt mot nasjonale tenester og ei felles tilnærming til arbeidet 
med overgang til strukturert journal»  

Tre av regionene, Helse Nord RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Vest RHF, har i 2017 og 2018, 

sammen fått i oppgaver og utarbeidet Felles plan for neste generasjon PAS/EPJ. Det er 

regionenes vurdering at oppdragene gitt av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) i seg selv 

er nyttige for å utvikle og forsterke samarbeidet mellom regionene. I 2019 er oppdraget utvidet 

til å inkludere Helse Midt-Norge RHF. Dette oppfattes som en positiv utvikling i det 

interregionale samarbeidet om realisering av «Én innbygger – én journal». 

 

Den endelige rapporten vil bli offentlig 1. desember og ettersendt til styret. 

Fakta  
Felles plan for 2019 omfatter to krevende tema; (1) felles grensesnitt mot nasjonale løsninger 

og (2) planer for overgang til strukturert journal. Ordet «overgang» gir assosiasjoner til en 

omlegging man gjennomfører i løpet av en begrenset tidsperiode og så er man ferdig med det. 

Det er imidlertid ikke tilfelle. Det å strukturere journal er en endring som krever modning hos 

både organisasjonen og hver enkelt fagperson, hvilket tilsier at dette en prosess som må gå 

over tid. 

 

I arbeidet med denne planen er det blitt tydelig at det videre arbeidet med disse tema har 

ulike utfordringer. For punkt (1) felles grensesnitt mot nasjonale løsninger, har de fire 

regionale helseforetakene relativt sett likt utgangspunkt, samsvarende behov og felles planer 

for grensesnitt mot nasjonale løsninger. 

 

Når det gjelder punkt (2), planer for overgang til strukturert journal er utgangspunktene, 

status og planer svært ulike mellom Helse Midt-Norge RHF på den ene siden og de tre andre 

regionale helseforetakene på den andre siden. Samtidig er det viktig å påpeke at strukturering 

av journal omfatter vesentlig mer enn det som ofte assosieres med elektronisk pasientjournal 

(EPJ). Dagens pasientadministrative informasjon (PAS) er i stor grad strukturert. Løsninger 

for elektronisk kurve og legemiddelhåndtering er basert på strukturert informasjon. 

Informasjon om laboratorieanalyser og digitale bilder har strukturerte dataelementer, mens 

svarrapporteringen fremdeles er til dels basert på fritekst. 
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Kommentarer  
Om felles grensesnitt til nasjonale løsninger 

Alle de fire regionale helseforetakene trenger tilgang til de felles nasjonale 

løsningskomponentene. Det er viktig for alle regionene med forutsigbarhet knyttet til drift, 

forvaltning og utvikling av følgende prioriterte initiativ;  

 

 Pasientens legemiddelliste, det må finnes en nasjonal liste over legemiddel i bruk for hver 

pasient. 

 En felles nasjonal løsning for kritisk informasjon basert på kjernejournalen. 

 Deling av journalinformasjon (dokumentdeling og datadeling) på tvers av virksomheter. 

 Videreutvikling av helsenorge.no som en del av pasientens helsetjeneste. 

 

Dette er løsninger som ikke kan utsettes til «lengre» sikt. Nødvendig grunnmursarbeid og 

standardisering må inngå i dette.  

 

De regionale helseforetakene mener en rett tilnærming er å kvalitetssikre om dagens 

nasjonale fellesløsninger kan brukes som et startpunkt. Det er viktig at status for dagens 

nasjonale løsninger vurderes mht. teknologi, arkitektur, teknisk gjeld, etc. i den hensikt å få et 

tilstrekkelig grunnlag for å reelt vurdere denne tilnærmingen.  

 

De planer som fremkommer av dette dokumentet er basert på videreutvikling av dagens 

nasjonale løsninger. De fire regionale helseforetakene prioriterer utviklingen av felles 

grensesnitt. Også Helse Midt-Norge / Helseplattformen trenger disse grensesnittene for å 

kunne kommunisere med virksomheter, helsepersonell og pasienter internt i og utenfor 

helseregionen.    

 

Om arbeidet med strukturering av klinisk informasjon 

Økt strukturering av pasientjournal er etterspurt av ulike kliniske miljøer og andre 

interessenter.  De ønskede gevinstene fra strukturert journal er flere; unngå 

dobbeltregistrering for å spare dokumentasjonstid og unngå feil, gjenfinning av og oversikt 

over informasjonen om enkeltpasienter, effektiv beslutningsstøtte, mm. I tillegg vil 

strukturering av klinisk informasjon gi bedre muligheter for å gjenbruk av journalinformasjon 

til helse/kvalitetsregistre og forskning, og dermed muligheter for å effektivisere 

kvalitetsforbedringsarbeidet og forskning betydelig. 

 

Samtidig er det slik at arbeidet med økt strukturering av 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.  
 
Brukervennlighet er essensielt for å bedre og ikke forverre den kliniske arbeidshverdagen. Det 

er viktig å ha en pragmatisk tilnærming til strukturering og standardisering av 
journalinformasjon. I klinisk praksis er det en stor risiko for å miste viktige nyanser dersom 
man legger opp til en for strukturert registrering om pasienter. Høy struktureringsgrad vil øke 
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risikoen for at utvikling, klinisk bruk og forvaltning av løsningen vil bli unødig kompleks og 
tidkrevende.  De fire helseregionene bør fremover samarbeide tett for å avklare 
struktureringsgraden innenfor ulike kliniske fagområder. Området er etter 
spesialisthelsetjenestens syn preget av begrenset empirisk kunnskap. 
 
Spesialisthelsetjenesten har i dag valgt to ulike tilnærminger til området strukturert journal og 

informasjonsmodeller.   

 

Helse Nord RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Vest RHF utvikler EPJ-området ved koblede 

systemer. Løsning for PAS/EPJ (DIPS Arena) er basert på leverandøruavhengig datamodell 

(OpenEHR). Løsninger for medikasjon og kurve, digitale bilder og laboratorier har strukturert 

informasjon i leverandøravhengige datamodeller.  Arbeidet med strukturering av klinisk 

informasjon ved bruk av OpenEHR er særlig knyttet til EPJ gjennom DIPS Arena. OpenEHR er 

basert på arketyper, som er standardiserte kliniske informasjonsmodeller. 

 

Helse Midt-Norge RHF har valgt et større homogent system (EPIC) med underliggende 

leverandøravhengige datamodeller. Helseplattformen (EPIC) er en strukturert konfigurerbar 

journalløsning. Det vil si at kunden i stor grad selv definerer hvilke data som skal registreres, 

hvordan data skal kodes, hvilken terminologi som skal benyttes og hvilke kontroller som skal 

legges på registreringen av data. Det er mulig å lage en 100% strukturert journal, men deler 

kan også være fritekst.  Data vil kunne gjenbrukes i beslutningsstøtte, interne og eksterne 

rapporter, datauttrekk, API og andre grensesnitt.  Kunnskap struktureres også inn i løsningen 

og det bygges beslutningsstøtteregler som kombinerer kunnskapsdata og pasientdata.   

 

En viktig forskjell mellom disse to tilnærmingene synes å være graden av standardisering av 
klinisk praksis, som er vesentlig høyere i Helse Midt-Norge enn i de tre andre regionene.  Det 
må arbeides mer med hvordan disse resultatene kan gjenbrukes i de andre regionene, og 
hvordan felles forvaltning kan utvikles.  
 

Begge tilnærmingene har potensiale til å kunne svare ut gevinstene som er nevnt 

innledningsvis. De ulike tilnærmingene leder til ulikt tempo, dette leder til at regionene ikke har 

samme behov på samme tid. Vi vet per dags dato ikke hva som er beste tilnærmingen. Siden 

ingen av løsningene er i full produksjon enda, er det vanskelig å si hva som vil bli den reelle 

effekten av hver av dem.  

 

For at arbeidet med strukturering av journal er det viktig at direktoratet for eHelse løpende 

utvikler både informasjonsstandarder, kodeverk og terminologier for å sikre standardisering 

og effekt av dette arbeidet. Harmonisering av kliniske variabler som benyttes både til primær 

og sekundærbruk er også viktig for å unngå dobbeltregistreringer og effektiv innsamling av 

data. 

Vedlegg: FELLES PLAN-2019 – «Grensesnitt med nasjonale løsninger og overgang til 

strukturert journal», Helse Nord RHF, Helse Sør-Øst RHF, Helse Vest RHF og Helse Midt-Norge 

RHF 


