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Hvor passer felles språk inn i det vi gjør?



Overalt! Felles språk fra ende til annen

Dele strukturert data som alle forstår
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Direktoratet for e-helses satsinger for bedre informasjonsflyt og 
redusert registreringsbyrde
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Muligheter med felles språk for registerfeltet



Muligheter med felles språk for strukturert data (1/2)

1. Gjenbrukbarhet 1

Standardisert data registrert i vanlig arbeidsflyt som gjøres uavhengig av registerbehov, 

 kan brukes til å oppfylle registrenes informasjonsbehov. 

Eksempler: Innkomsttid, Sivilstatus, Røykestatus, Funksjonsnivå.

2. Gjenbrukbarhet 2

Standardisert data registrert utenom «normal» arbeidsflyt, f.eks i egne forløpsmaler og 

oversikt over en tilstand og registerskjema, 

 kan gjenbrukes av andre forløp, EPJ oversikter og skjemaer.

Eksempler: Hvor oppsto hjerneslaget? (hjerneslagsregisteret)

Har informasjon om røykestopp blitt gitt til de som er røykere? (hjerneslagsreg.)

3. Utvikle Nasjonale fellesvariabler

Eksempler: Sivilstatus, Røykestatus, Systolisk blodtrykk, Transportmetode i AMK



Muligheter med felles språk for strukturert data (2/2)

4. Integrasjon med nasjonale retningslinjer

Data i EPJ kan trigge besluttningsstøtte

 Med felles språk kan dette lages nasjonalt, som alle systemer kan implementere

Eksempler: Lege legger inn tentativ/mulig diagnose mycoplasma pneumoni. Dette 

trigger (godt serverte) muligheter til å direkte lese nasjonale anbefalinger for dette.  

Informasjon for bilkjøring og hjerneslag kan direkte vises

5. Enklere å implementere nasjonal/sentral utviklet skjema og kalkulatorer

Når alle EPJ tilgjengeliggjør data på samme måte, med felles språk, kan man utvikle 

sentrale løsninger som spør EPJ om data er tilgjengelig, og bruke dette til å pre-populere

skjema og kalkulatorer. Det som ikke finnes i EPJ kan fylles ut direkte, uavhengig av EPJ

Eksempler: Sivilstatus. NORRISK kalkulator. CHA2DS2-VASc score



Eksempler på mulig bruk av felles språk fra Registre

Hjerneslagsregisteret



Fra enkle til veldig komplekse variabler

Enkle Komplekse



Noen variabler er ren demografi

Dette kan komme fra systemet, Folkeregisteret, Skatt



Noen variabler er status før det aktuelle

Er dette registrert i PLO-tjenesten? Hos fastlegen?

Tidligere forløp? Pasient selv? Pårørende?



Noen variabler har informasjon som andre

registre/ databaser har «masterdata» på

Kjernejournal? Pasientens Legemiddelliste



Noen variabler er informasjon fra

tidligere kontakt med helsevesenet

Gjenbruk av tidligere registrert informasjon



Noen variabler er utførte prosedyrer/undersøkelser

Prosedyrer utført kan automatisk gi forslag til utfylling



Noen variabler er klinisk vurdering

Symptomer registrert ved innkomst? Første visitt? 

Scoringer utført av sykepleier?



Koble variabelregistrering til prosess- og beslutningsstøtte

Hva er indikasjon?

Hvordan?
Forslag til tiltak basert

på svar?



Arbeid med sammensatte 
variabler vs. 
informasjonselementer



Hvilke komponenter kan svare ut informasjonsbehovet til registeret

Hjemmeboende vs. Omsorgsbolig vs. Sykehjem +

Hjemmetjenester eller Hjemmesykepleie? (hva, hvor mye?)

+ Bor sammen med noen vs. bor alene

Hva er forskjellen på enslig og enke, om din mann døde for 30 år siden?



Noen komponenter er mindre spesifikke av hensyn

til utfyller

Hvis nå alle detaljer finnes, vil man kanskje ha det isteden?
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Noen variabler kan angis med tidsstempel, ikke satt 

i grupper

Men, kliniker bør kanskje uansett få 

‘Sjekkliste’ funksjonaliteten fra 

skjemaet....? Implementering!

28.02.19 kl 13.20 26.02.19 kl 16.45



Alt er ikke bare enkelt....



Felles språk - samme konsept, samme begrep -

Men.... mener vi det samme? 



Klarer vi å bli enige om valg-lister på tvers

av bruksområder? Gjenbrukbarhet….

Nasjonale fellesvariabler, er det mulig?

Hvor mange vil velge disse? 

Oppfyller de formålet for registreringen?



Skjema-oversikten er ikke død.....!

Sjekkliste. Hjelp til prosess. Hjelp til dokumentasjon. 

Passe på at alt er med for alle 

Kan data automatisk trekkes ut av vanlig arbeidsflyt?



4. Hva gjør vi nå? ... Veien videre



Veien videre

• Teste ut implementasjon av noen komponenter for felles språk i 

forskjellige systemer, bl.a Helseplattformen 

• Teste ut flyt av data fra Helseplattformen til Hjerneslagregisteret

• Finne prosess og teste utvikling av fellesvariabler

(f.eks Sivilstatus, Røykestatus, Boforhold, Utdanningsnivå)

• Samkjøre felles språk med nasjonale utvekslingsformater og API 

(tilgjengeliggjøring av data fra EPJ, FHIR), sammen med Avd. for 

Standardisering og arkitekturstyring.
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Spørsmål?

• .....
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