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Seminar om tilretteleggelse for automatisert datafangst fra EPJ til nasjonale 
kvalitetsregistre – Bodø 19. januar kl 0830- 1400 

 

Program: 

0830: Velkommen og presentasjon av møtedeltagere 

0840: Innledning: behovet for forberedelse og tilretteleggelse for automatisert datafangst til 
nasjonale kvalitetsregistre v/Finn Henry Hansen Helse Nord RHF/Eva Stensland, Nasjonalt 
Servicemiljø/SKDE 

0855: Terminologi og kodeverk som harmoniserende byggesteiner for datafangst til kvalitetsregistre 
v/ Jørn Andre Jørgensen, direktoratet for e-helse 

0915: Redegjørelse for variabelbiblioteket – dagens status og fremtidens behov for metadata fra 
nasjonale kvalitetsregistre v/Kevin Thon, Nasjonalt servicemiljø for kvalitetsregistre/SKDE  

0935 -0950  Spørsmål/avklaringer 

0950: Pause – kaffe mv 

1005: Helsedataprogrammet - Prosjekt Harmonisering: Generell orientering om arbeidet med 
standardiserte tjenester (API)  - relevans og implikasjoner for datafangst til kvalitetsregistre v/ Håvard 
Lande, direktoratet forn e-helse  

1035: 1055: Status og planer for arbeidet med arketyper som verktøy for datafangst til nasjonale 
kvalitetsregistre – piloter før storskala implementering v/ Gunnar Jårvik, Nasjonal IKT  

1100 -1120 Spørsmål – avklaringer 

Lunch: 1120--1200 

1200: Planer for DIPS Arena – datafangst fra EPJ til nasjonale kvalitetsregistre –  v/ Bengt Flygel 
Nilsfors, FRESK – Helse Nord RHF 

1220- Planer for Helseplattformen – datafangst fra EPJ til nasjonale kvalitetsregistre v/ Per Olav 
Skjesol, Helse Midt-Norge RHF 

1240- 1300 Spørsmål – avklaringer 

1300: Diskusjon om veien videre- rollefordeling, samarbeid, møteplasser og milepæler/tidshorisonter 

1400: Avslutning - hjemreise 
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Sammendrag og konklusjon 
Møtet ble gjennomført i seminarform, og den diskusjon og de kommentarer som 
framkom underveis er i seg selv et viktig produkt av møtet. Innlederne var invitert fra 
ulike aktører/instanser for å belyse møtets overordnede tema med tilhørende 
problemstillinger, sett fra deres respektive ståsteder.  Alle aktører synes å se en betydelig 
verdi i automatisert fangst av data og at EPJ er en viktig kilde for datafangst til  registrene. 
Innspill i møtet viste med tydelighet at det foreligger en mangel på nasjonal styring og 
koordinering av nødvendige tiltak. Det gjelder blant annet standardisering av kodeverk, 
terminologier og informasjonsmodeller. Mangel på tilstrekkelige ressurser hos de ulike 
aktørene ble også tatt opp gjentatte ganger. Det var enighet om å holde et oppfølgende 
møte i løpet av første kvartal 2018. I mellomtiden ble de ulike aktørene invitert til å 
utarbeide en strukturert, skriftlig beskrivelse av hva man selv er i stand til å levere, og hva 
man forventer av andre aktører for å kunne utarbeide en felles plan for å nå målet. Fra 
HOD ble det påpekt at det er RHF-enes ansvar å sørge for at automatisert datafangst blir 
en realitet, og at man derigjennom løser dagens utfordringer med blant annet merarbeid 
der de samme helseopplysningene må registreres mange ganger. 
 
Referat 
 
Sak  Ansv

ar 
1 Behovet for forberedelse og tilretteleggelse for automatisert 

datafangst til nasjonale kvalitetsregistre 
FHH ga en introduksjon til tema for seminaret. Det er et stort behov 
for automatisert datafangst til registrene for å unngå unødig 
arbeidsbelastning gjennom «dobbeltregistrering». Det finnes ingen 
overordnet plan for arbeidet, men det jobbes «brokkvis», og ofte i 
søyler/siloer med mangelfull innbyrdes kommunikasjon og 
samordning. Sagt med andre ord, synes aktørene innen dette feltet å 
være løst koblet. Arbeid med automatisert datafangst må skje langs 
tre akser: 1) Den llinisk/faglig funksjonelle, 2) den tekniske (IKT) og 
3) den organisatorisk/ledelsesmessige. 
 
Automatisert datafangst inngår i strategi og handlingsplan for 
kvalitetsregisterområdet og er således et satsningsområde. Fangst av data i 
«første linje» er viktig for datakvalitet og integritet, men det er vesentlig å 
ivareta tilbakekobling slik at data fra kvalitetsregistrene også skal kunne 
benyttes på klinisk side der det er relevant, eksempelvis direkte 
kvalitetsforbedrende tiltak. 

FHH, 
ES, 
AE 

2 Terminologi og kodeverk som harmoniserende byggesteiner for 
datafangst til kvalitetsregistre 
JAJ (Program for kodeverk og terminologi i Dir. e-helse) orienterte om bruk 
og nytte av SNOMED CT. Hva er «felles språk» for ulike informasjonsbehov? 
Gjennomgang av egnethet av referanseterminologi for noen 
helse/kvalitetsregistre har resultert i flere spørsmål enn svar. SNOMED CT 
er et omfattende sett av kliniske begreper som er koblet sammen i en 
hierarkisk struktur (ontologi). Veien videre: det må gjøres valg/beslutning 
mht for HVORDAN SNOMED CT skal brukes. Informasjonsmodellen i 

JAJ 

 



 
SNOMED CT og de informasjonsmodeller som er representert gjennom 
arketyper er kompletterende og kan brukes sammen. 
 

3 Prosjekt Harmonisering: Generell orientering om arbeidet med 
standardiserte tjenester (API)  - relevans og implikasjoner for 
datafangst til kvalitetsregistre 
HL (prosjektleder i prosjekt Harmonisering i Helsedataprogrammet, Dir. e-
helse) ga en orientering om arbeidet med fellestjenester og de leveranser 
som er definert i prosjektet. Med tanke på høsting av data er etablering av 
API-er (Application Programming Interface) sentral for å oppnå dataflyt 
mellom registre og eksempelvis helsedataplattformen. Slike API-er vil også 
bli brukt til å ivareta informasjonsflyt mot andre aktører (og formål) 
eksempelvis de som forvalter registrene. Når det gjelder standardiserte 
kodeverk og terminologier så vil SNOMED CT bidra til harmonisering på 
tvers av registre og for forskning. Valg og prioritering av aktiviteter i 
prosjektet er gjort ut fra en analyse av de behov som er identifisert hos 
relevante aktører samt de gevinster som er forventet. 
 
Diskusjon og kommentarer: 
Finn Henry: Hvordan er forankringen av dette arbeidet hos de ulike 
aktørene (inkludert de kliniske miljøene/registrene), og hvordan er 
beslutningsprosessene strukturert mht innbyrdes rekkefølge/sekvens og 
ansvar? 
Håvard: Bruk av arbeidsgrupper, referansegrupper, og styringsgruppe, 
men også koordinert med annen aktivitet utenom Helsedataprogrammet i 
Dir. e-helse. Bør være dekkende. Relevante kliniske behov er representert i 
arbeidsgruppene. 
Per Olav: Riktig med harmonisering og standardisering.  Hvem er det som 
egentlig bestemmer, og kan vi stole på at Dir. e-helse involverer de 
relevante miljøer og kompetanser i sitt arbeid? 
Siv: Involvering er en ting, informasjon til dem som bør vite om hva som 
skjer, er noe annet.  Gap mellom de kliniske miljøenes verdensbilde og Dir. 
e-helses verdensbilde. Det er ingen farbar vei å fortsette slik; de ordene og 
begrepene som benyttes må ha en felles forståelse. 
Jacob: Det er viktig å sikre loopen tilbake til kliniker for å forbedre 
pasientbehandlingen og øke kvaliteten på behandlingen. Dette er 
hovedmålet. I vurderingen av interessentene [i API-
utredningen/presentasjonen] må konsumenten være «mørkegrønn» fordi 
det er en helt vesentlig aktør. 
Håvard: Viktig med involvering av alle relevante aktører i 2018. 
 

HL 

4 Redegjørelse for variabelbiblioteket – dagens status og fremtidens 
behov for metadata fra nasjonale kvalitetsregistre 
KT (statistiker, SKDE) redegjorde for variabelbiblioteket. Mange 
«ubegrunnede» varianter av koding/representasjon. Variabelbiblioteket vil 
i første omgang kartlegge ulik praksis mellom de nasjonale 
kvalitetsregistrene og deretter bidra til harmonisering. Variabelbiblioteket 
vi bli erstattet av nasjonal metadatakatalog. I forlengelsen av dette bør det 
også være en ambisjon at informasjonstilfanget i metadata også skal kunne 
understøtte (arbeidet med) utveksling av data, eksempelvis mellom kliniske 
fagsystem og registre. Registrene må settes i stand til å levere data til en 

KT 

 



 
nasjonal metadataportal, helst i en automatisert prosess. 
 
Diskusjon og kommentarer: 
Bengt: Hvordan skal man få registrene til å harmonisere? Registrene 
forventer at initiativet kommer fra andre 
Jacob: Ulike anvendelser vil ha ulike behov 
Randi: Arketyper skal dekke alle behov 
Håvard: Må fortsette å se på tvers av registrene, hva er ulikt og hva 
må standardiseres 
Finn Henry: Er det en idé å utfordre fagmiljøene knyttet til de 
enkelte registre, for å sette i gang en samordningsprosess der man 
kan komme fram til konsensus om definisjoner søke av 
fellesvariabler? 
Per Olav: En del av registrene er autonome. Når klinikere samles 
med «felles variabler» som tema, er det ofte stor enighet om å 
standardisere og forenkle.  Når «kvalitetsregistermenneskene» setter 
seg sammen, blir de neppe enige...   
Eva: Jobben med definisjon av variabler er tradisjonelt gjort internt i 
hvert enkelt register. Ulikhetene har oppstått fordi man ikke har hatt 
anbefalinger. Det vil være en stor jobb å koordinere og å foreta en 
felles gjennomgang. 
Håvard: Ved etablering av nye registre bør det brukes/settes av ekstra tid 
til standardisering og bruk av SNOMED CT. 
Bengt: Det må i første omgang rettes fokus på strukturering, ikke på 
kvalitetsregistre. Men kvalitetsregistrene har kompetanse på 
strukturering de siste 20 årene, og i arbeidet med strukturert journal 
bør man gjenbruke den jobben som allerede er gjort i 
kvalitetsregistrene.   
Jacob: Strukturering av journal må fremtvinge en standardisering, 
man er nødt til å velge kodeverk og dette må baseres på faglig 
konsensus. 
Siv: Her finnes det to tilnærminger; en konsensus tankegang, og 
styringsdimensjon (behov for styringssignaler som man eventuelt 
må avvente).  Bruk «sunn fornuft» en periode, så vil folk bli enige.  
Jacob: Kan SKDE ta «ikke-helsefaglige» variabler (eksempelvis sosio-
økonomiske) til torgs? Involvere FHI eksempelvis?  
Tore: Viktig at problemstillingen også kobles med andre skjema på 
helsenorge.no. Mye informasjon/data vil komme fra pasienten i 
forkant av behandling. Denne informasjonen må også kunne «fanges 
opp». 
Gunnar: Presiserer at man er for tidlig i prosessen til å snakke om 
«stor skala» og «bredding». Hovedfokus er å unngå 
dobbeltregistrering. Tydelig: Organiseringen av programmene og 
behov for å scope ned (redusere kompleksiteten i) 
prosjekter/programmer gjør at man mister «dobbeltregistrerings-
problematikken». Historisk referanse: arbeidet med arketyper ble 
overlevert til HDIR, men de tok ikke ballen. Status er at Direktoratets 

 



 
arbeid med EIEJ skal avklare bruk av arketyper, og det venter vi på 
fortsatt. NIKT mener at SNOMED CT og arketyper er 
komplementære. K13 – prosjekt i Nasjonal IKT som skal 
dokumentere dette.  Det er viktig å ta lærdom fra Danmark som har 
feilet på innrapportering fra andre systemer til kvalitetsregistrene. Vi 
trenger altså ikke gjøre den sammen feilen i Norge. 
Finn Henry: Ønsker å utfordre Dir. E-helse og Helsedataprogrammet 
på akkurat dette. 
Håvard: Mer mangel på kommunikasjon enn mangel på forståelse. 
Behov for å tydeliggjøre hva arketyper er i forhold til SNOMED CT. 
Viktig å bruke SNOMED CT som referanseterminologi ved en 
eventuell konvertering av historiske data fra registre. API-
utredningen har fokus på dataoverføring. Å avvente er ikke en god 
strategi og Helsedataprogrammet ønsker å være «operative». 
Finn Henry: Har erfart at store initiativer og overambisiøse 
«totalprosjekter» ofte havarerer. Her bør man identifisere 
gjennomførbare delprosjekter, altså finne en middelvei med 
samordning «steg for steg», men gjerne med referanse til et felles og 
langsiktig målbilde.   
Håvard: Ønsker å «henge med» på arbeidet med å ta i bruk 
arketyper og SNOMED CT for å forenkle innrapportering. Og, det 
finnes mindre initiativer også innenfor Helsedataprogrammet. 
Per Olav: Hvordan skal man få klinikeren i fokus, og lage teknologi 
for å understøtte dette behovet? 
Hilde: Dir. e-helse må beskrive hvordan man i praksis imøtekommer 
de behov som identifiseres i dette møtet. 
Bengt: Det er vanskeligere å gå i terrenget enn å fly over det og ta 
snapshots. Hvordan legge til rette for å fange data på strukturert vis 
fra journal?  Det er dette som det haster å komme i gang med. 
Overføring av data fra journal til sekundærbruk er svært enkelt 
sammenlignet med å produsere strukturerte og gode data i journal. 
Jacob: Hva er nødvendig og fornuftig å dokumentere løpende i møte 
med pasienten? Noe av dette vil være sammenfallende med det som 
registrene ønsker. Viktig å finne en tilnærming som understøtter 
helheten, slik at ikke «delmengdene» får for stor plass og ødelegger 
helheten. Fint med rapporter som beskriver «biter» av dette, men 
hvor er rapporten som beskriver «sentralen»? 
Siv: Helsedataprogrammet burde være en forlengelse av rapporten 
fra Helsedatautvalget, men slik er det ikke. Det finnes mange kritiske 
høringssvar til Ebbing-utvalget (Helsedatautvalgets rapport).  Det 
virker som om Dir. e-helse er et stort tog som gjerne tar 
passasjerene på men som ikke hører på hvor passasjerene har tenkt 
seg hen. Spørsmålet går da til HOD om hva de synes om dette? 
Torunn: HODs arbeid ledes av e-helseavdelingen, og ikke av 
fagavdelingen som jeg tilhører. Det er krevende å få oversikt, 
tilgjengelig informasjon er avhengig av hvem man spør. HOD er 
opptatt av samordning og dette er formidlet i oppdragsdokumentene 

 



 
til RHFene. Dette møtet kan således sees på som et svar på oppdrag 
gitt for 2017. RHFene har ansvar for å bidra inn i 
Helsedataprogrammet. Er veldig opptatt av at HOD har ansvaret for å 
sikre samordning, men RHF-ene har ansvar for å sørge for at 
samordning faktisk skjer.  
Eva: Helsedataprogrammet har fått stort teknologisk fokus. 
Helsedatautvalget hadde et sterkt faglig fokus. Gapet mellom fag og 
teknologi er frustrerende og et organisatorisk problem. Nødvendig 
med samordning også utover kvalitetsregistrene, men også mot 
øvrige registre. Vi løper etter toget. Når skal vi begynne å snakke om 
innholdet? 
Håvard: Skjønner frustrasjonen. Helsedataprogrammet består av 
130 prosjektdeltagere, det er mange steder dette skal forankres og 
det er begrenset hvor mye informasjon det er mulig å håndtere. 
Mener likevel det er god dekning på forankringsfora. Det er stort 
fokus på en del konkrete tiltak, eksempelvis automatisert innhenting 
av metadata fra registrene.  
Gunnar: Ville vært glad dersom Helsedataprogrammet og K13 
(prosjektkandidat i NIKT HF) kobles sammen.  Det er ikke 
Helsedataprogrammet som skal ta skylda for at dette ikke «glir så godt». 
Årsaken ligger på nivået over. Viktig at NPR og Helsedirektoratet også 
kommer inn i dette arbeidet. En del av problemstillingene som 
Helsedataprogrammet jobber med er allerede dekket innenfor NPR. 

5 Planer for DIPS Arena – datafangst fra EPJ til nasjonale 
kvalitetsregistre 
BFN (leder av FRESK, Helse Nord RHF) presenterte arbeidet med innføring 
av strukturert journal i Helse Nord. Strukturert journal er en forutsetning 
for alt!  Strukturert informasjon er også en forutsetning for maskinlæring. 
Metadata trengs for at dette skal fungere. 
 
Diskusjon og kommentarer: 
Are: Det er også viktig med data tilbake fra register til journal 
(feedback) blant annet for å rette opp feil informasjon i kilden og for 
å kunne ivareta formålet med kvalitetsregistrene (kvalitetskontroll og 
kvalitetsforbedring) som er aktivitet som må foregå på «klinisk side» 
Finn Henry: Hvordan implementeres beslutningssystemer og 
kunnskapsoppsummeringer i den nye journalen? 
Jacob: Viktig å ivareta vedlikehold og forvaltning av de regelsett som 
er nødvendige 
Finn Henry: Angående Natural Language Processing (NLP); er det ikke 
bestandig en del av informasjonen (i journal) som vil være ustrukturert 
men som likevel må ivaretas? 
Bengt: Ja, men begge deler må ivaretas, det er ikke et enten eller. 

BFN 

6 Planer for Helseplattformen – datafangst fra EPJ til nasjonale 
kvalitetsregistre 
POS (Hemit) presenterte arbeidet med Helsplattformen i Helse Midt. 
Aktiviteten er også «pilot» i forbindelse med «Én innbygger – én journal». 
Ikke bare strukturert journal, men det blir også mye «maskingenererte 
data» fra «personal wearables» (sensorer som genererer data automatisk). 

POS 

 



 
Tverrfaglige strukturer som dekker alle fagprofesjoner, inklusive 
konsensus om behovet for standardisert informasjon. Hvordan jobbe 
med 300-350’ termer i SNOMED når det dekker 70%, og der det er 
noe av det som finnes som ikke trengs? Hvordan sikre at vi får en 
nasjonal standardisering overordnet for DIPS-regionene og 
Helseplattformen? Vår evne til å strukturere data på riktig måte, er 
forutsetning for å skape «virtuelle kvalitestregistre» og 
forskningsregistre – og å skape forutsetning for dynamisk 
kunnskapsgenerering.  
Støtter innføringen av SNOMED CT og en nasjonal forvaltning av 
dette i regi av Dir. e-helse. Er også til hjelp for beslutningsstøtte. Kan 
gradvis fase ut ikke-hensiktsmessige kodeverk til fordel for SNOMED. 
Utfordring: klinisk engasjement, standardisering (kodeverk, 
informasjonsmodeller, tekniske grensesnitt), helhetlig styring av 
«informasjonslaget». 
 
Diskusjon og kommentarer: 
Are: SNOMED CT er en vei inn, men er i en viss grad begrenset til 
klinisk bruk. SNOMED CT gir ikke alt som er nødvendig. SNOMED CT 
mangler kontekstinformasjon som vil være nødvendig ved bruk i 
registrene. Arketyper kan tilby dette.  
Per Olav: Ingen av de aktuelle leverandørene til Helseplattformen 
støtter arketyper, og vi er ikke ferdigtenkt. 
Hilde: Her er det noe på styring/governance som mangler.  
Jacob:  Governance på et faglig nivå er en nasjonal oppgave. Er det 
gitt noen oppdrag for å gjøre dette på nasjonalt nivå? Hva er status på 
dette? 
Per Olav: Noe må rigges lokalt, men noe er for stort for Helseplattformen.  
Savner nasjonal governance. 

7 Oppsummering 
FHH utfordrer aktørene i møtet i form av «hjemmelekse»: 
 
Hver av aktørene inviteres til å utarbeide et strukturert notat om hva man 
vil/kan tilby for å tilfredsstille  de behovene som er fremkommet i møtet, og 
hvilke forventninger man har til de andre aktørene, i forhold til deres eget 
oppdrag.  Systematisk oversikt over «tilbud og etterspørsel».  Svarfrist: innen 
20. februar. 
 
Diskusjon og kommentarer: 
Finn Henry: SNOMED CT kan anvendes på ulike nivå (kan brukes som 
informasjonsbærer innenfor arketyper...). Det er en betydelig 
sannsynlighetsovervekt for at SNOMED CT blir valgt. Kan en beslutning om 
Snomed CT som referanseterminologi  forseres i direktoratet for e-
helse(eksempelvis gjøres i løpet av inneværende år)?  Er det nødvendig å 
vente til neste år med en beslutning?  I en pragmatisk tilnærming, kan 
aktørene allerede i år antesipere en slik beslutning? Hvem leverer i så fall 
metodikken til dette?Randi: Redaksjonsutvalget for arketyper i 
Nasjonal IKT er en bidragsyter til metodikken. 
Finn Henry: Helseplattformen og FRESK er relevante aktører. 

FHH 

 



 
Per Olav: Helseplattformen har allerede begynt å tenke ut et svar på 
dette. 
Bengt: Forutsetningen er at registrene blir enige om variablene i 
registrene. 
Jacob: Er kodeverk og informasjonsmodeller komplementerende 
eller motstridende? 
Per Olav: SNOMED CT kan være både kodeverk og et svar på 
hvordan du strukturerer data. Da kan det være «konflikter». Dersom 
SNOMED og arketyper brukes til «hver sine ting», så er det ikke 
konflikter. SNOMED CT som kodeverk(?), og arketyper på toppen, 
bør fungere fint. 
 
Tore: De som jobber med SNOMED CT, FHIR og arketyper må 
snakke sammen, og være koordinert. 
 
Roar: Hvorfor kan vi ikke få automatisk «pop-up» skjema fra DIPS 
nå? Jeg lagde det for hofteregisteret i 1995... 
 
Eva: Utfordringen er at hvis hvert register vil ha sitt skjema, så blir 
det mange skjema.  
 
Jacob: Kan vi få en beslutning snart, slik at vi kan jobbe videre? 
Finn Henry: strukturering for å harmonisere på tvers av 
kvalitetsregistrene og harmonisering mellom kvalitetsregistre og EPJ, 
er to parallelle løp. Eva, er det mulig å samordne innsatsen fra 
kvalitetsregister-siden? 
Eva: Kvalitetsregistrene kan ikke dekke alle behov. Men, klinikere vil 
gjerne bidra i arbeidet 
Are: Spørsmålet er vel egentlig knyttet til utfordringen rundt hvem 
som skal stå for koordinering av arbeidet. 
Finn Henry: Innen RHF-systemet er det mange aktører som dels er 
premissgivende, dels gir råd og anbefalinger, og dels treffer 
beslutninger: Fagdirektørmøtet, AD-møtet, i tillegg til Interregional 
styringsgruppe.  Ingen quick-fix  
Randi: Inviterer SKDE og Dir e-helse til å stille med representanter i 
Redaksjonsutvalget for arketyper. 
Per Olav: Det fattes mange beslutninger på området på ulike steder. 
Vi kan ikke være med på beslutninger «nedenfra og opp» - vi må 
være med på beslutninger «ovenfra og ned».  
Håvard: Erfaringene fra HRR (forskningsprosjektet Health 
Registries for Research), der er det gjort et arbeid som er relevant. 
Det er viktig at kvalitetsregistrene er med i dette arbeidet.  
Finn Henry: Hvorfor trår vi vannet og «venter på Godot»? Men 
bedre sent enn aldri. Dir. e-helse må redegjøre for de arenaer og 
aktører som må/bør være med. 
Bengt: Kan Dir. e-helse beslutte at kvalitetsregistrenes variabler er de 
som skal gjelde nasjonalt? 

 



 
Finn Henry: Arbeidet har gått sent og er tilsynelatende dårlig 
koordinert. Det hevdes også at det mangler ressurser for å få fart på 
dette arbeidet. Er dette riktig? 
Gunnar: Ja. Spesifikke prosjekter er det som gir framgang. 
Eksempelvis er DIPS Arena en driver. Det går tregt fordi konkrete 
prosjekter rundt implementasjon har manglet. Når det opprettes 
prosjekter, skjer det noe, eksempelvis slik vi ser angående de 
nasjonale kvalitetsregistrene NKR og Gastronet.  
Håvard: Ingenting i veien for å bruke SNOMED CT, supplert med hhv 
arketyper i DIPS og Epic/Cerner sine interne informasjonsmodeller. 
Tore: Det er en riktig betraktning, men alt må sees i sammenheng og 
SNOMED vil aldri dekke alle behov. Til slutt er spørsmålet hvordan 
skal denne informasjonen «bæres frem»?    
Finn Henry: Ressurser – hva trengs? Viktig å få avklart i hvilken 
grad det er bedre tilgang på ressurser (kapasitet, kompetanse) som 
etterspørres her. 
Per Olav: Beslutningstreet må etableres, hvilke beslutninger kommer 
først og sist? Utfordrer Dir. e-helse på at de må sette opp en 
rekkefølge på beslutningene.  
Finn Henry: Bør finne enighet om hva som er overlapp mellom 
initiativene, og hva som ikke er overlapp. Unngå å rote i hverandres 
bed, men samarbeide der det er nødvendig/hensiktsmessig. 
Bengt: Vi har en gylden gylden mulighet til å foreta viktige 
avklaringer nå i den korte perioden før DIPS og Helseplattformen 
implementeres.  
Eva: Store oppgaver, hvordan skaffes ressurser til dette? Har 
forespurt Dir. e-helse/Helsedataprogrammet ettersom  
kvalitetsregistersatsningen selv mangler ressurser i form av både 
kapasitet og finansiering 
Finn Henry: HSØ har stengt krana helt med tanke på etablering av 
nye nasjonale kvalitetsregistre. Forventer at ressursbehovet 
adresseres i besvarelsen fra deltagerne i møtet. 
Håvard: Helsedataprogrammet gir konkrete bidrag til uttrekk av 
datafangst 
Bengt: Igjen, det er input til datakilden (journal) som er utfordringen, 
ikke uttrekk til sekundærbruk 
Finn Henry: Det er på tide å avrunde møtet. Minner om at dette 
møtet ikke har noe formelt mandat og således ingen myndighet til 
beslutning. Men det skal være en brainstorming-arena, bidra til at 
aktørene blir kjent og at kunnskap deles. Hvordan ønsker deltagerne 
at dette følges opp? 
Gunnar: Det er et problem at man venter på en beslutning, og det er 
bekymringsverdig om alle venter med å gjøre noe til variabler er 
harmoniserte. 
Finn Henry: Må tettere i inngrep med aktiviteten i Dir e-helse og 
eventuelt også få modifisert den aktiviteten som foregår i Dir. E-
helse. 

 



 
Jacob: Kan man bli enige om noen konkrete avklaringer? Snakker vi 
om at om en måned så har vi definert oppgaver, som kan leveres til 
etablerte arenaer med beslutningsmyndighet? 
Finn Henry: Møtet har ikke noe mandat, men kan gi innspill til de 
med beslutningsmyndighet. Det kan lages forslag til veikart og 
fremme forslag vis a vis de eksisterende fora som har mandat til å 
beslutte. 
Randi: Det er kanskje også mulig og lurt å peke på hvilke (av 
mange) beslutninger som er de viktigste. 
Hilde: Referatet fra dette møtet blir viktig samt et oppfølgende møte for å 
spisse «produktet». Det vil være mulig med et nytt møte i løpet av første 
uka i mars. 
Finn Henry: Ny samling senere?  Etter det, enten formalisere videre arbeid  
i en (ny) gruppering eller adressere dette til eksisterende styringsorganer. 
Synes som om det finnes en enighet om at dette vil være en farbar vei, men 
vær obs på at det kan ta tid for Dir. e-helse å etablere en standard. 
 
  

8 Evaluering av møtet 
FHH etterlyser ærlige tilbakemeldinger på møtet 
 
Per Olav: Bra møte, godt sammensatt, informasjon videre til eierne 
om at «det skjer noe» - slik at det ikke tørker ut – orienter på de 
enkelte arenaene. Kan også med fordel få med mer representasjon 
fra klinikersiden. 
Jacob: Referatet bør også sendes til Helse Vest og de bør inviteres til 
neste møte.  
Hilde: Spennende og lærerikt. Og det er et sterkt behov for å komme 
sammen på denne måten. 
Tore: Veldig glad for å bli invitert, slike møter bør være en arena for 
leverandører også 

FHH 

   
 
 

 



Oppfølging fra møtet i Bodø 19. januar om automatisert datafangst til 
nasjonale kvalitetsregistre 

Mot slutten av møtet i Bodø fikk undertegnede aksept for å gjøre en bestilling til de ulike 
aktørene som var representert i møtet, hhv Direktoratet for e-helse, Nasjonal IKT, Nasjonalt 
servicemiljø/SKDE, Helseplattformen og FRESK/DIPS Arena nord, samt DIPS Arena i Helse 
Vest RHF og Helse Sør-Øst RHF. Her følger spørsmålene vi ønsker utfyllende besvar innen 20. 
februar 2018.  

Generell bestilling til alle:  

Hvilken rolle ser dere for dere at dere skal ha/ta – og hvilken rolle ser dere for dere at øvrige 
aktører har/tar  - i arbeidet med å utarbeide et veikart for implementering av strukturert EPJ 
og automatisert datafangst til nasjonale kvalitetsregistre? Vær konkret og angi gjerne hvilke 
oppgaver det haster mest med å komme i gang med inneværende år (2018), og i hvilken  
sekvens (rekkefølge) videre oppgaver bør løses(2019-20, 2021-22). 

I hvilken grad er det behov for nye arenaer/samarbeidsflater med andre parter for å komme 
videre i arbeidet med å forberede og implementere automatisert datafangst? Alternativt, er 
det heller ønskelig å få til en bedre og mer aktiv bruk av eksisterende fora? Angi så fall hvilke 
nye arenaer/samarbeidsflater dere ønsker etablert, evt hvilke av dagens arenaer som bør 
aktiveres og brukes bedre? 

Adresse Direktoratet for e-helse:  

Det har fra flere hold vært reist innvendinger mot det sterke fokus Helsedataprogrammet 
har hatt på uttak av data, i noen grad til fortrengsel for fokus på harmonisering av 
inputsiden. Ser direktoratet for e-helse noen behov for å ta hensyn til denne kritikken og 
dermed justere prioriteringen av arbeidet mer mot standardisering av definisjoner, kodeverk 
og terminologi, eller vurderer man kritikken som uberettiget?  

Det overordnede målbildet i St.meld 9 er at metoden for innsamling av data for 
sekundærbruk, skal være automatisert datafangst: 

«Regjeringen har som mål at innrapportering til registre skal skje mest mulig 
automatisk, uten dobbeltregistrering, og være en integrert del av de faste 
arbeidsprosessene» 

Hvordan vil direktoratet bidra til å sikre aktiv realisering av dette målbildet?  

Hvilke minimumsføringer mht metadata, terminologi og kodeverk vil Direktoratet for e-helse 
legge for arbeidet med automatisert datafangst for nasjonale kvalitetsregistre, og når vil 
beslutning om eventuelle føringer komme? 

Hvilke frihetsgrader mener direktoratet at hhv Helseplattformen og DIPS arena bør ha i valg 
av løsninger (informasjonsmodeller mv) for å komme i gang med sine respektive 
implementeringer av strukturert EPJ og automatisert datafangst?  



Hvilke ressurser og kompetanser kan direktoratet for e-helse sette inn for å videreføre det 
harmoniseringsarbeid som er startet opp gjennom variabelbiblioteket? Hvilket samarbeid 
med RHFene/HFene (inkludert kvalitetsregistre/klinisk nivå) ser dere som 
nødvendig/ønskelig for å videreføre dette arbeidet? 

Nasjonal IKT HF: 

Redegjør for Nasjonal IKTs rolle i pågående arbeid med å pilotere automatisert datafangst til 
nasjonale kvalitetsregistre (ryggregisteret, gastronet, kolorektalreg). 

I hvilken grad og hvordan kan piloteringen for disse registre bidra til å harmonisere 
terminologi, kodeverk, definisjon er mv? I hvilken grad er det ønskelig parallelt å trekke inn 
øvrige registre i arbeidet med denne harmoniseringen?  

Hvilke utfordringer er det for piloteringen at det pt ikke foreligger noen strukturert EPJ, 
verken for Helseplattformen eller DIPS Arena? Komplemetært: i hvilken grad kan 
piloteringen av datafangst til forannevnte tre nasjonale registre bidra med relevant input til 
arbeidet med å utvikle en strukturert EPJ?  

På hvilken måte vil piloteringen danne basis for storskala implementering av automatisert 
datafangst fra øvrige/alle nasjonale kvalitetsregistrene? 

På hvilke områder vurderer dere det som viktig at Helseplattformen og DIPS Arena bygger på 
samme referanseverk (terminologi, kodeverk, metadata)? 

Hvilke utfordringer og muligheter representerer Helsedataprogrammet for arbeidet med 
automatisert datafangst til nasjonale kvalitetsregistre? Konkretiser gjerne hvilke justeringer 
av arbeidet i Helsedataprogrammet som eventuelt er nødvendige/ønskelige for å fasilitere 
arbeidet med strukturert EPJ og automatisert datafangst.  

 

Nasjonalt Servicemiljø for nasjonale kvalitetsregistre/SKDE 

Hvilke utfordringer og muligheter ser dere i Helsedataprogrammet mht å fasilitere arbeidet 
med automatisert datafangst til nasjonale kvalitetsregistre?  

Hvordan kan Nasjonalt Servicemiljø bidra til å fremskaffe oversikt over de 
variabeldefinisjoner som benyttes i nasjonale kvalitetsregistre, og hvordan kan dere  -  i 
samarbeid med registermiljøene - bidra til å koordinere og organisere tiltak som kan gjøre 
det mulig å komme fram til felles og omforente definisjoner av gjennomgående/felles 
variabler?   

Hvordan kan Nasjonale servicemiljø – gjennom det eksisterende samarbeid med FMK og 
arketypearbeidet i NIKT HF   – bidra til at data som er relevante for de nasjonale 
kvalitetsregistrene fanges i EPJ i de respektive helseforetak slik at dobbeltregistrering 
unngås?   

 

 



Helseplattformen og DIPS Arena prosjektene 

Hvilke forutsetninger bør være tilstede for at kliniske primærdata skal kunne gjenbrukes til 
sekundærformål, inkludert datafangst til nasjonale kvalitetsregistre?  

Hvilke samordnings- og styringsprosesser er nødvendige ved endring av kodeverk, variabler 
og informasjonsmodeller for å ivareta EPJ-utviklingens behov og mulighet for å utvikle gode 
kliniske skjema for pasientbehandling?  

 

Avsluttende merknad 

Dersom det er aktuelle og relevante tema som dere mener er av betydning for de 
problemstillinger - som ble reist i møtet den 19. januar i Bodø – men som ikke er ivaretatt i 
de spørsmål som er stillet, har dere selvfølgelig ikke bare full frihet til også å redegjøre for 
disse, men jeg forventer at dere gjør det.   

Jeg gjentar fristen som er satt til tirsdag 20. februar 2918.  

Dokumentet sendes undertegnede, gjerne med kopi til øvrige deltagende aktører.  

Vi satser på å legge neste møte til en av følgende datoer: 26. februar, 28.februar , 5. mars 
eller 7.mars. Det sendes ut Doodle for å avklare hvilke datoer som passer for flest.  

 

Mvh 

Finn Henry Hansen 

Helse Nord RHF  

Mobil 95721825 

 

 

 

 



Om behovet for å avløse staurbæreren 
og avslutte søyleorganiseringen 

Finn Henry Hansen og Eva Stensland

Seminar om tilretteleggelse for automatisert datafangst til nasjonale 
kvalitetsregistre

Helse Nord RHF – Bodø 29. januar 2018



Stor behov for automatisert datafangst 
til nasjonale kvalitetsregistre
• 54 nasjonale kvalitetsregistre er etablert i regi av RHFene

– De fleste er kommet til etter 2010
• Disse registrene krever i dag dedikerte løsninger for strukturering av 

informasjon – i hovedsak manuell innlegging av data fra EPJ mv
– Dette innebærer mye tidkrevende, manuelt dobbeltarbeid for 

klinikkene
• Tidkrevende innregistreringer er en av hovedårsakene til at mange 

registre har lav dekningsgrad på pasientnivå
– Lav dekningsgrad reduserer verdien av registrene (Jg Riksrevisjonens 

rapport tidligere denne uke)
• Automatisert datafangst vurderes som det viktigste enkelttiltak for å øke 

dekningsgraden – og bruken av registrene i forbedringsarbeid



Hvor lenge skal vi vente på Godot?

• Automatisert datafangst har stått lenge på dagsorden
– Men uten at det foreligger forpliktende planer for 

framdrift/implementering
• Noe av forklaringen ligger i mange og løst koplede aktører

– uten noe legitimt samordningspunkt, eller si noen innbyrdes avklaring av 
roller og ansvar

• Nødvendig med tettere koplinger mellom den funksjonelle/kliniske, tekniske og 
organisatorisk/ledelsesmessige akse
– De kliniske miljøer rundt de enkelte kvalitetsregistre
– Det nasjonale servicemiljøet/SKDE - Interregional styringsgruppe for 

nasjonale kvalitetsregistre/AD-møtet
– Nasjonal IKT
– HOD - Direktoratet for e-helse/ Helsdedataprogrammet



Timingen er nå god for å ta samlende grep

• Både Helseplattformen og DIPS Arena vil kunne ga teknisk mulighet til 
strukturert datafangst via EPJ

• Nasjonalt Servicemiljø har (oppdatert) variabelbibliotek for nasjonale 
kvalitetsregistrene

• Helseforetakene er i god gang med å utvikle arketyper for gjenbruk i 
felles arketypebibliotek

• En håndfull enkeltregistre starter pilotering av automatisert datafangst
– Colorectal cancer, gastronett, ryggkirurgi

• Direktoratet for e-helse - Helsedataprogrammet
– Harmonisering av kodeverk og terminologi mv





Konkretisering av tema – fangst og flyt av data

• Fangst av relevante og strukturerte data nær kilden
• Kilder til data inkluderer også fagsystemer ved sykehusene

– Journal, medikasjon/kurve, lab
• NB! Fagsystemer vil ikke kunne levere alle data som finnes i et 

kvalitetsregister
• Toveis flyt av data viktig, fordi:

– Feil som oppdages i et register, bør rettes opp i kilden og overføres 
på nytt

– Dataintegritet er viktig
– Resultater fra kvalitetsregistre er viktig, og eksponert fortløpende 

og nært der pasientbehandlingen skjer



Viktige hensyn ved etablering av god dataflyt

• Metoder for sammenkopling bør være 
leverandøruavhengig

• Gjennomgående bruk av felles /standardiserte 
kodeverk

• Gjennomgående bruk av felles terminologier 

• Gjennomgående bruk av felles informasjonsmodeller



Behovet for et veikart for videre arbeid

• Forventning til dagen: 
– At ulike aktører blir bedre kjent med hverandre og får bedre 

kjennskap til hverandres arbeid
– At det skapes grunnlag for tettere koplinger og samordnende 

grep
– At behovet for rolleavklaringer, oppgavefordeling og ansvarskart 

erkjennes
– At behovet for et forpliktende veikart for videre arbeid 

erkjennes



Program for 
kodeverk og terminologi

Terminologi og kodeverk som byggesteiner i 
harmonisering og automatikk

Bodø 19.01.2018



Hva driver vårt strategiske veikart for felles språk som 
grunnmurskomponent?

Side 2

Innbygger Helsepersonale Myndigheter, eiere  
og tilsyn 

Politikere, forskere 
og innovatører

Leverandører

Standardisert språk muliggjør sømløs informasjonsflyt !

Jeg vil ha enkel og 

forståelig tilgang til 

helseinformasjon om meg 

selv og jeg vil vite at 

helsepersonale har 

tilgang til informasjonen

Jeg er ikke noen IT-

ekspert. Jeg vil ha enkel, 

effektiv og sikker støtte til 

beslutninger, samt en 

EPJ som er moderne og 

sikker

Jeg trenger helsedata på 

personnivå som er 

konsistent  og innhentet 

vers av hele 

helsesektoren som kan 

analyseres for å ta riktige 

beslutninger

Jeg trenger data av høy 

kvalitet som kan hentes 

og leses på tvers av hele 

helsesektoren for å 

vurdere risiko, kvalitet og 

sikkerhet på  tjenester 

under mitt område 

Jeg trenger standarder og 

regler, verktøy og 

ressurser for å utvikle 

løsninger av høy kvalitet  

som kan fungere sømløst 

på tvers av 

helsesektoren



Dagens utfordringer Hva ønsker vi å oppnå?

Terminologi og kodeverk

Internasjonalt 
paradigmeskifte

Medisinsk koding skjer ofte 
retrospektivt (med fokus på 

finansiering) og ikke underveis i 
pasientforløpet

Ikke godt nok samsvar mellom 
dokumentasjonskrav i 

pasientforløpet, medisinsk koding 
og tilhørende systemstøtte

Stor grad av feilkoding identifisert 
i de siste rapportene fra 

Riksrevisjonen

Helseregistre benytter ulike 
kodeverk til ulike nasjonale  

formål, hvilket gjør analyse på 
tvers av registre utfordrende

Effektivisere og forbedre 
pasientforløpet

PKT

3

Automatisere medisinsk koding

Mer treffsikker finansiering

Bedre kvalitet på helsedata



Helsedata    

Bidra til forbedring av helsedata, 
samt forenkle og forbedre 

medisinsk koding

Terminologi i EPJ

Felles standardisert terminologi i 
pasientforløpet

Program for Kodeverk og Terminologi
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Forbedre lagring, forvaltning og 
publisering av terminologi 

og kodeverk

Forvaltning

Bygger grunnmur for bedre digital tjenester i sektoren



Forskning

Detaljerte data 

for klinisk 

forskning

Aggregering for 

populasjons-

forskning

Klinikk

Strukturert og enhetlig 

journalføring.
(Interface (terminologi)

«knapper», SNOMED-CT, ICNP, synonymer, 

dialogbokser)

Strukturert og standardisert 

lagring
(Referanseterminologi

SNOMED-CT)

Beslutningsstøtte

Prosedyrestøtte

Klassifikasjon for 

helseovervåkning

ICD-10/11/DA3

Aggregering

KOSTRA

Myndigheter

Klassifikasjon for helseovervåkning

ICD-10/11

ICPC

Finansiering

Prosedyrer



SNOMED CT  som referanseterminologi

ICD

ICF

NCPATC

ICPC

NLK

6
Eksempler

ICD

ICF ICPC

NCP

NLK

ATC

Dagens situasjon Målbilde



Side 7

Pasienten har 
urinveisinfeksjon

428091000 | Chronic 
lower urinary tract 

infection (disorder) |

<Diagnose>
<Terminologi>SNOMED 

CT</Terminologi>
<ID>428091000</ID>

</Diagnose>

Urinveisinfeksjon

Register



Datadefinisjon: Eks. blodtrykk i arketype informasjonsmodell



Snomed CT – et klinisk begrep, definert av sine relasjoner

Side 9

428091000 | Chronic 
lower urinary tract 

infection (disorder) |

Infectious process

Lower urinary tract

CronicIs
 a

Pathological
process

Chronic urinary tract 
infection (disorder)Kronisk

urinveisinfeksjon

Chronic lower urinary 
tract infection

Lower urinary tract 
infectious disease 

(disorder)



Terminologi og kodeverk i pasientforløpet

10

Pasient/Journalsystem

Fastlege-
modul

Sykepleie-
modul …..

Kronisk urinveisinfeksjon, nedre

Annen kronisk cystitt

Syn.

ICD

BRUKERGRENSESNITT

Konsept 428091000
“Chronic lower urinary tract infection”

En klinisk ide med en
unik identifikator

Cystitt kronisk
(Cystitt/urinveisinfeksjon IKA)ICPC

UrinveisinfeksjonICNP

Kronisk blærekatar, nedre urinveiSCT

Konseptbeskrivelse (synonymer)

N3.02

U71.0008

10029915

SCT: 428091000

ICD-kode

ICPC-kode

ICNP-kode

«UNDER PANSERET»

HELSEDATA

Terminologi Kodeverk







Veien videre

 Norge er medlem av SNOMED International
 Det er gjort forsøk med både referansesett og oversettelser
 Norsk senter for SNOMED er under opprettelse
 Norsk «versjon» kan i teorien foreligge før sommeren
 Men oversettelse, norsk innhold osv. må tas litt etter litt.
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SNOMED CT konsepter

15

FSN: Structure of occlusal surface of tooth (body structure) 

Preferred term: Structure of occlusal surface of tooth

Acceptable: Occlusal surface

Norsk fagterm: Okklusalt



Helsedataprogrammet

Prosjekt Harmonisering – Relevans og 
implikasjoner for datafangst til kvalitetsregistre 



HDP organisering 2018

Programledelse

Programstyre

Referansegruppe

Programeier 

Leder: Christine Bergland

Bodil Rabben

Alexander Gray 

Programkontor

Fellestjenester

Eier: Fredrik Glorvigen
PL: Anders Långberg

Helseanalyseplattformen

Eier: Stein Tore Rasmussen
PL: Trond Åsheim

• Direktoratet for e-helse
• Folkehelseinstituttet
• Norges forskningsråd
• Norsk Helsenett
• Helsedirektoratet
• SSB
• NHO - Abelia
• Representanter RHF
• KS og Bærum kommune
• NTNU og HiOA
• Kreftforeningen
• Observatører: HOD, KD

Programstyre

• Direktoratet for e-helse
• Norges forskningsråd
• Folkehelseinstituttet
• Helsedirektoratet
• SSB
• RHF-ene
• Kreftregisteret
• Universitetet i Oslo
• Universitetet i Bergen
• Universitetet i Tromsø
• NTNU
• Norsk Helsenett
• Legeforeningen
• Sykepleierforbundet
• SKDE
• NSD
• NEM
• Uninett
• Bergen kommune
• Observatører: Datatilsynet, HOD, KD

Referansegruppe

NEHS

NUIT

NUFA

Marianne Braaten

Organisasjonsutvikling

Eier: 
PL: Maren Lien

Innbygger- og personverntjenester

Helsepersonelltjenester

Grunndata

Portal

Utredning

Demo / PoC

ImplementeringDrift og infrastruktur

Harmonisering

Eier: Alfhild Stokke
PL: Håvard Lande

Integrasjon og samhandling

Arkitekturstyring

Informasjonsforvaltning
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Etablere nasjonal løsning for metadata, kodeverk og 
terminologi

Leveranser 2017/2018

Utredning av standardiserte tjeneste API for helseregister

Arkitekturprinsipper for helseregistre

Snomed CT mapping for utvalgte registre

Utredning og anbefaling for realisering av metadatatjenester

Standardiserte tjenester (API): 
Innrapporteringstjenester  inngår som en del av 
arbeidet

REFTERM: Evaluering og utprøving av Snomed CT 
for helseregistre. Innrapportering et av områdene.

Metadata, kodeverk og terminologi: Nasjonal løsning 
med variabler og metadata som kan benyttes for 
beskrivelse av variabler ved automatisert datafangst 
til kvalitetsregistre.

Arkitekturprinsipper: Vil på sikt kunne sikre en felles 
arkitektur på tvers av registre. Dette vil forenkle 
innrapportering
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Leveranser 2017/2018

Helsenorge

HelseregisterHelseregisterHelseregister

Myndigheter, 
og næringsliv

InnrapporteringsportalPAS EPJ Helsepersonell

Helseanalyseplattform

Innbygger

Forvaltnings-
løsning for 
kodeverk, 
terminologi 

og metadata

Helsefaglig 
kodepersonell

Forvalter

Standardiserte 
tjenester (API)2

Kodeverk, 
terminologi og 
metadatatjenester

1

Referanse-
terminologi3

Arkitekturprinsipper4

Forsker

Snomed CT

Referanse-
terminologi3
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Utredning av standardiserte tjeneste API for helseregister

Arkitekturprinsipper for helseregistre

Snomed CT mapping for utvalgte registre

Utredning og anbefaling for realisering av metadatatjenester

Etablere nasjonal løsning for metadata, kodeverk og 
terminologi

Leveranse i prosjekt Harmonisering under HDP
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OMFATTER

Tjenester å hente 
data ut fra 
registrene

OMFATTER

Tjenester for å 
sende data inn til 

registrene

Produsenter
(Behandlere, andre 
registre, innbyggere, 

forskere)

Konsumenter
(Forskere, andre 

registre, innbyggere, 
behandlere)

Helseregister

Hva menes med standardiserte tjenester (API)? 

PKT: 
Snomed CT



Hva er poenget med standardiserte tjenester (API) ? 

 Muliggjører for fellestjenester og 
helseanalyseplattformen

 Standardisere samhandlingen til, 
fra og mellom helseregistrene

 Sikre ivaretakelse av 
informasjonssikkerhet

 Klargjøre registrene for 
personvernforordningen (GDPR)
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Standardiserte tjenester (API) i kontekst av HDP

Helsenorge

HelseregisterHelseregisterHelseregister

Myndigheter, 
og næringsliv

InnrapporteringsportalPAS EPJ Helsepersonell

Helseanalyseplattform

Innbygger

Forvaltnings-
løsning for 
kodeverk, 
terminologi 

og metadata

Helsefaglig 
kodepersonell

Forvalter

Standardiserte 
tjenester (API)2

Forsker
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Sektorens behov for standardiserte tjenester (API)

Interessent:

Behov:



Tjenestekategorier (API) som underbygger behovene 

Tjenestekategori:

Behov:

Personvern
-tjenester

Dialog
-tjenester

Innrapporterings
-tjenester

Rapporterings
- tjenester

Metadata
-tjenester

Innsyns
- tjenester

Enklere innrapportering av 
helsedata til registrene

Enklere utveksling av 
helsedata mellom registrene

Bedre støtte for 
dialog og innsyn

Bedre personvern

Enklere og raskere 
forsendelse av registerdata

Enklere tilgang til 
aggregerte data

Utleverings
-tjenester
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Tjenestekategorier (API) i kontekst av et helseregister

Helseregister

Standardiserte tjenester

Helse
-opplysninger

Produsenter
(Behandlere, andre 

registre, innbyggere, 
forskere)

Innrapport.
-tjenester

Innsyns
-tjenester

Konsumenter
(Forskere, andre 

registre, innbyggere, 
behandlere)

Metadatatjenester

Dialog
-tjenester Utleverings

-tjenester

Rapporterings
-tjenester

Personverntjenester
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Tjenesten (API) er vurdert basert på potensielle gevinster 
og gjennomføringsevne 

Gevinster

Ressursbesparelser:
Hvor stort er omfanget av bruk og hva er gevinstpotensialet 
ved automatisering gitt dagens situasjon?

Alle kriteriene er scoret på en skala fra 1 til 5, der 1 er dårligst og 
5 er best.

Scoring av tjenesteområder

54321

Personvern og informasjonssikkerhet:
Innebærer tjenesten utveksling av personsensitive data, 
bidrar den til økt innbyggerkontroll og vil den reduserer 
risikoen for misbruk?

Interoperabilitet:
Hva standardiseres, hvor stort er potensialet for 
standardisering utover dagens situasjon og hvor mange 
aktuelle integrasjonspunkt finnes?

Datakvalitet:
I hvilken grad vil den foreslåtte tjenesten bidra til bedre 
kvalitet på data lagret i helseregistrene?

Gjennomføringsevne

a I hvor stor grad er man avhengig av tredjeparter og i hvor stor 
grad er disse tredjepartene forutsigbare?

b Hvor teknisk komplisert vil det være å implementere det nye 
grensesnittet?

c I hvilken grad vil det være kostbart å implementere det nye 
grensesnittet?

d Er det mulig å gjenbruke eksisterende komponenter eller 
standarder? 

e Finnes det gode initiativ rundt tjenesten i dag? Er det et 
prioritert område? Finnes andre avhengigheter?
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T1 Innrapporteringstjenester
Innrapportering kan i videste forstand ses på alle former for fangst av data til 
helseregistre. I kontekst av denne utredningen er fokus på uttrekk fra 
kliniske og pasientadministrative fagsystemer og overføring av denne dataen 
til helseregistrenes databaser. Disse tjenestene omfatter med andre ord 
både funksjonalitet i grenseland mot fagsystemer og selve overføringen av 
data til registre.

Samlet vurdering

Gevinster Gjennom-
føringsevne

Høy

Lav

5

4

3

2

1

5

GjennomføringsevneInteroperabilitet Datakvalitet

Ressursbesparelser Personvern og informasjonssikkerhet

54321

Personsensitiv data
Ja Nei

Økt innbyggerkontroll
Vesentlig Moderat Minimalt

Redusert misbruksrisiko
Vesentlig Moderat Minimalt

54321

Flest 
langsiktige 

initiativ 

Mange 
aktører må 
involveres

54321

54321

54321

Omfang av bruk
LavtHøyt

Redusert risiko for 
menneskelig feilføring

Mer strukturerte data

Økt harmonisering 
på tvers av registre

Teknisk kompleksitet
Lav Middels Høy

Gjenbruksmulighet av eksisterende løsninger
Høy Middels Lav

Grad av kompliserende avhengigheter
Lav Middels Høy

Kostnad
Lav Middels HøyIntegrasjonspunkt

FåMange

Estimerte besparelser:
X MNOK

Automatiseringspotensial
Vesentlig Moderat Minimalt

Standardiseringsform 
Semantisk Strukturell Teknisk

Standardiseringspotensial
Vesentlig Moderat Minimalt

Ressurs-
besparelser

Data-
kvalitet

Interoperabilitet

Personvern og 
informasjons-

sikkerhet 
5

5

2
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Kodeverk, terminologi og 
metadatatjenester

Integrasjonstjenester

Filoverføringstjenesten API Management

Dokumentasjonstjenester

Sarepta

simplifier.net
(FHIR)

KatalogtjenesterAdresseregisteret Oppføringsregisteret

NæringslivHelsenorgeKommune HAPHelseregisterHelseforetak Myndighet

SikkerhetstjenesterHelseID Helsenorge STS

Referansekatalogen

Volven

Kodeverk , terminologi og 
metadatatjeneste

AMQP

SMTP

Finnes i dag
Planlagt eller realisering påbegynt

Nødvendige komponenter for å realisere tjenestene (API)
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Påbegynte og planlagte aktiviteter i sektoren

SYSVAK

NPR 
(Somatikk) 

HKRKPR

MFR

API 
management

NKR

DÅR

Gastronet

2018 2019 2020 

Innsyns
-tjenester

M
et

ad
at

a
-tj

en
es

te
r

Utleverings
-tjenester

Personvern
-tjenester

Innrapporterings
-tjenester

Alle nødvendig
komponenter
implementert

Historikk
livmorhals
-screening

DÅR

HKR

MFRKvalitets
-register

Kreft
-registeret

Resept
-registeret

Innsyn i MRS 
plattformen

Innsyn i
OpenQReg
plattformen

Filoverførings
-tjenesten 1.0

Filoverførings
-tjenesten 2.0

IKT løsning 
metadata

-tjenester++

Medikamentell
kreftbehandling

Bred adopsjon av tjenestene i
sektoren

Målbildet

K
om

po
ne

nt
er

HAP

Samtykke
anmodning

Side 15



Etablering av fellestjenester

Implementasjonsstøtte 

Utredning Standardiserte tjenester (API)

Delprosjekt Integrasjon og samhandling

Aktiviteter Formål

Utarbeide spesifikasjoner for standardiserte tjenester

Etablere nødvendige felleskomponenter for integrasjon

Deltakelse og implementasjonsstøtte i strategiske prosjekter for 
bredding, koordinering, kompetansedeling og utprøving av 

spesifikasjoner
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Utredning av standardiserte tjeneste API for helseregister

Arkitekturprinsipper for helseregistre

Snomed CT mapping for utvalgte registre

Utredning og anbefaling for realisering av metadatatjenester

Etablere nasjonal løsning for metadata, kodeverk og 
terminologi

Leveranse i prosjekt Harmonisering under HDP
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Variabelkatalog med metadata skal realiseres i samarbeid 
Prosjekt IKT-støtte for kodeverk og terminologi

 Prosjekt IKT-støtte for kodeverk og terminologi har gått til anskaffelse av den danske 
løsningen HealthTerm til IKT-støtte for kodeverk og terminologi. 

 Løsningen vil også kunne benyttes til forvaltning av variabler med tilhørende 
metadata.

 Dette vil bli utprøvd gjennom en PoC i løpet av 2018.
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PricewaterhouseCoopers

Behovsspesifisering for metadata-støtte vil bidra til å legge 
grunnlaget for valg og evaluering av ny IKT løsning

Mål Aktiviteter

Varighet

Legge grunnlag for 
etablering av IKT-støtte 
for metadatatjenester

2017 og Q1 2018

• Spesifisere behov for «variabel og metadata-støtte» ved anskaffelse 
av nasjonal IKT-løsning for kodeverk og terminolog.

• Kartlegge arbeidsprosessene i forbindelse innrapportering og 
prosessering av variabler og metadata i samarbeid med HRR-
prosjektet. Herunder behovene for lokale administrasjonsklienter og 
mer automatisert generering og utveksling av metadata

• Kartlegge andre behov for å kunne etablere en robust forvaltning av 
variabler og metadata 

Trinn 1: Utredning Trinn 2: Evaluering og PoC Trinn 3: Innføring og drift

Side 19



PricewaterhouseCoopers

HealthTerm-løsningen anskaffet gjennom PKT skal 
evalueres for egnethet for variabler med metadata

Mål Aktiviteter

Varighet

Legge grunnlag for 
etablering av IKT-støtte 
for metadatatjenester

2018 og Q1 2019

• Løsningsspesifikasjon og test av ny IKT løsning for kodeverk og 
terminologi med utgangspunkt i definerte behov rundt forvaltning av 
variabler med tilhørende metadata og referanser

• Samarbeide med prosjekt HAP/Analyseportalen rundt 
behovsspesifisering og utvikling av analyseportalen

• Videreutvikle innholdet i standard for innrapportering av metadata til 
EUTRO og se denne opp mot aktuelle internasjonale standarder for 
utveksling av metadata.

• Utrede og anbefale forvaltningsbehov relatert til drift (vedlikehold og 
utvikling) av en nasjonal metadatakatalog

Trinn 1: Utredning Trinn 2: Evaluering og PoC Trinn 3: Innføring og drift
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PricewaterhouseCoopers

Etablere ny løsning for forvaltning og tilgjengeliggjøring av 
variabler med metadata på nasjonalt nivå

Mål Aktiviteter

Varighet

Innføre IKT støtte for 
metadata

2019 →

• Etablere nasjonal løsning for forvaltning og tilgjengeliggjøring av 
variabler med metadata

• Utvide innrapportering av metadata til flere nasjonale registre, og 
etterhvert befolkingsbaserte helseundersøkelser, 
forskningsbiobanker og andre kilder.

• Før etablering er det viktig at organisatoriske forhold avklares og at 
det etableres en robust finansiering og forvaltning av informasjonen 
og løsningene man ender opp med.

Trinn 1: Utredning Trinn 2: Evaluering og PoC Trinn 3: Innføring og drift
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Spørsmål eller innspill?

Side 22



https://ehelse.no/helsedataprogrammet

https://ehelse.no/helsedataprogrammet


Redegjørelse for variabelbiblioteket – dagens
status og fremtidens behov for metadata fra

nasjonale kvalitetsregistre

Kevin Thon, Are Edvardsen

19 januar 2018



Bakgrunn

I Prosjekt startet i 2014
I Manglet en samlet oversikt over hva som ble registret i de

nasjonale medisinske kvalitetsregistrene
I Ønsket å tilgjengeliggjøre registerdata:

I Forskning
I Styring
I Forvaltning

I Manglet oversikt over hvordan data ble registrert:
I Variabler som er felles for flere registre registreres ulikt
I Forskjeller både i kategorier og koding
I Kun unntaksvis faglig begrunnede forskjeller



Variabeldefinisjon
I Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi

I Norsk hjerneslagregister

I Hisreg



Koding

I Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi. Røyker du?
I 1: Ja
I 0: Nei

I Norsk hjerneslagregister. Røykestatus
I 0: Aldri
I 1: Røyker
I 2: Eks røyker
I 9: Ukjent

I Hisreg. Aktiv Røyker
I 1: Røyker nå
I 2: Har røkt, men sluttet
I 3: Aldri røkt
I 4: Ukjent



Eksempel

I Kodingen er som regel tilfeldig valgt – IT-utviklere har sjelden
grunn til å foretrekke én koding fremfor en annen.

I De kan bli kreative:
I Antall kurer gitt

I 1: 8
I 2: 7
I 3: 6
I 4: 5
I 5: 4
I 6: 3
I 7: 2
I 8: Flere enn 8
I 99: Ukjent
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Variabelbiblioteket

I Gjenskapning av de nasjonale medisinske kvalitetsregistrenes
innregistreringsløsninger

I Skjemaer representeres som OpenEHR-templater i NIKT sin
CKM, forvaltningsverktøyet for arketyper

I Spesialutviklet søkefunksjonalitet for søk i variabler (metadata),
også på tvers av registre.

I Registre i oppstartsfasen kan se hvordan andre registre har
definert variabler

I Reint deskriptiv, inneholder ingen anbefalinger
I Ingen kobling mot nasjonale kodeverk og terminologi
I http://www.variabelbiblioteket.no

http://www.variabelbiblioteket.no


Variabelbiblioteket

I Gjenskapning av de nasjonale medisinske kvalitetsregistrenes
innregistreringsløsninger

I Skjemaer representeres som OpenEHR-templater i NIKT sin
CKM, forvaltningsverktøyet for arketyper

I Spesialutviklet søkefunksjonalitet for søk i variabler (metadata),
også på tvers av registre.

I Registre i oppstartsfasen kan se hvordan andre registre har
definert variabler

I Reint deskriptiv, inneholder ingen anbefalinger
I Ingen kobling mot nasjonale kodeverk og terminologi
I http://www.variabelbiblioteket.no

http://www.variabelbiblioteket.no


Variabelbiblioteket

I Gjenskapning av de nasjonale medisinske kvalitetsregistrenes
innregistreringsløsninger

I Skjemaer representeres som OpenEHR-templater i NIKT sin
CKM, forvaltningsverktøyet for arketyper

I Spesialutviklet søkefunksjonalitet for søk i variabler (metadata),
også på tvers av registre.

I Registre i oppstartsfasen kan se hvordan andre registre har
definert variabler

I Reint deskriptiv, inneholder ingen anbefalinger
I Ingen kobling mot nasjonale kodeverk og terminologi
I http://www.variabelbiblioteket.no

http://www.variabelbiblioteket.no


Variabelbiblioteket

I Gjenskapning av de nasjonale medisinske kvalitetsregistrenes
innregistreringsløsninger

I Skjemaer representeres som OpenEHR-templater i NIKT sin
CKM, forvaltningsverktøyet for arketyper

I Spesialutviklet søkefunksjonalitet for søk i variabler (metadata),
også på tvers av registre.

I Registre i oppstartsfasen kan se hvordan andre registre har
definert variabler

I Reint deskriptiv, inneholder ingen anbefalinger
I Ingen kobling mot nasjonale kodeverk og terminologi
I http://www.variabelbiblioteket.no

http://www.variabelbiblioteket.no


Variabelbiblioteket

I Gjenskapning av de nasjonale medisinske kvalitetsregistrenes
innregistreringsløsninger

I Skjemaer representeres som OpenEHR-templater i NIKT sin
CKM, forvaltningsverktøyet for arketyper

I Spesialutviklet søkefunksjonalitet for søk i variabler (metadata),
også på tvers av registre.

I Registre i oppstartsfasen kan se hvordan andre registre har
definert variabler

I Reint deskriptiv, inneholder ingen anbefalinger

I Ingen kobling mot nasjonale kodeverk og terminologi
I http://www.variabelbiblioteket.no

http://www.variabelbiblioteket.no


Variabelbiblioteket

I Gjenskapning av de nasjonale medisinske kvalitetsregistrenes
innregistreringsløsninger

I Skjemaer representeres som OpenEHR-templater i NIKT sin
CKM, forvaltningsverktøyet for arketyper

I Spesialutviklet søkefunksjonalitet for søk i variabler (metadata),
også på tvers av registre.

I Registre i oppstartsfasen kan se hvordan andre registre har
definert variabler

I Reint deskriptiv, inneholder ingen anbefalinger
I Ingen kobling mot nasjonale kodeverk og terminologi

I http://www.variabelbiblioteket.no

http://www.variabelbiblioteket.no


Variabelbiblioteket

I Gjenskapning av de nasjonale medisinske kvalitetsregistrenes
innregistreringsløsninger

I Skjemaer representeres som OpenEHR-templater i NIKT sin
CKM, forvaltningsverktøyet for arketyper

I Spesialutviklet søkefunksjonalitet for søk i variabler (metadata),
også på tvers av registre.

I Registre i oppstartsfasen kan se hvordan andre registre har
definert variabler

I Reint deskriptiv, inneholder ingen anbefalinger
I Ingen kobling mot nasjonale kodeverk og terminologi
I http://www.variabelbiblioteket.no

http://www.variabelbiblioteket.no


Variabelbiblioteket 2.0: Ønsker til nasjonal metadataportal

I Opprettelsen av en nasjonal metadataportal er en målsetning i
helsedataprogrammet

I Oppdatering må gjøres automatisk basert på strukturerte
variabellister

I Variabler må kunne kobles til relevant kodeverk og terminologi
I Bør understøtte harmonisering av variabler: Anbefalte

definisjoner
I Søkefunksjon på tvers av register
I Bør ivareta variablenes historikk
I Bør understøtte utveksling av registerdata mot andre systemer

(journal, innbyggertjenester, helseanalyseplattform)
I Behov for også å håndtere (standardiserte) kodeverk,

terminologier og informasjonsmodeller
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Aktiviteter

I Per i dag vil neppe registrene kunne levere metadata til en
nasjonal metadataportal

I Forutsetter at registrene kan levere metadata på en
hensiktsmessig form

I Dette vil kreve tilpasninger fra teknisk leverandør samt innsats
fra fagmiljøet

I Norsk Register for Ryggkirurgi (NKR) skal over på ny teknisk
løsning - openqreg.

I Samarbeider med HDP/HRR for å få til en automatisk eksport
av variabeldefinisjoner

I Fokus på tilrettelegging for forskere
I Neste steg: Gjøre metadata tilgjengelig gjennom nasjonal

metadataportal
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Status arketyper og utsikt til datafangst
Seminar om automatisert datafangst til nasjonale kvalitetsregistre –

Helse Nord RHF
19.1.2018



Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og 
brukeropplysninger 

Innbyggerne skal ha tilgang på enkle og sikre digitale tjenester

Data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking, 
styring og forskning

Overordnede mål fra St. meld. 9 (2012-2013):
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Data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking, 
styring og forskning

Regjeringen har som mål at innrapportering til registre skal skje mest 
mulig automatisk, uten dobbeltregistrering, og være en integrert del av 
de faste arbeidsprosessene. Sammenstilling av oppdaterte data med høy 
kvalitet skal gjøre det mulig å følge utviklingen i helsetilstanden til 
befolkningen, gjøre systematiske vurderinger av tjenestetilbudet, og 
være grunnlag for styring, kvalitetsforbedring og forskning.

Overordnet mål fra St. meld. 9 (2012-2013):

Oppsummering/overskrift

Mål for hvordan (metode)

Målbilde for hvorfor (ønsket effekt)
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2008: Enighet om behovet for å definere felles kliniske variabler for EPJ/kurvesystem
2009: Anbefaling av openEHR arketype/templates metodikk (Tiltak 27)
2010: Forberedelse av hovedprosjekt i NIKT fagforum
2011: Terminologibinding av arketyper (utprøving i Tiltak 41)
2012 (V): OpenEHR arketypemetodikk vurderes egnet for spesialisthelsetjenesten (Tiltak 41)
2012 (H): DIPS ASA melder at de vil bygge DIPS ARENA med openEHR arketyper
2013: Felles arketypeforvaltning besluttes etablert i NIKT-samarbeidet (i stedet for Hdir)
2014: Etablering av felles arketypeforvaltning gjennom Nasjonal IKT HF
2015: Nasjonal avklaring for et nasjonalt valg blir overlatt utredningen EIEJ (ref. NUFA 2.12.2015)
2016: Styrking av felles arketypeforvaltning gjennom Nasjonal IKT HF
2017:-2019: Oppfølging av spesialisthelsetjenestens felles IKT strategiplan og oppdrag fra RHF

Ufordtrødent arbeid følger de strategiske grep fra St. meld 9: 
«Fullføre igangsatte tiltak» og forberede «Én innbygger – én journal».

Kronologi Nasjonal IKT arketypeforvaltning 2008-2016
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OpenEHR arketyper 
som egnet metodikk for å utvikle 
felles kliniske informasjonsmodeller
ble besluttet av styringsgruppen i 2012, 
men uten konkusjon fra Hdir om 
«arketyper på nasjonalt plan»…

2012: OpenEHR Arketyper er egnet for spesialisthelsetjenesten (Tiltak 41) 
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2013-2014: Metodikk og verktøy for felles informasjonsmodeller (i spesialisthelsetjenesten)
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Arketyper.no gir detaljerte statusoversikter:

Kilden.sykehusene.no og CKM som felles bibliotek av god praksis
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2018: Status for arketypearbeidet

• Hovedfokus p.t. er å understøtte RHF prosjekt for DIPS Arena
• Stort overlapp med behovene i kvalitetsregistre
• Områder som har god dekning:

– Legemidler (ordinering, håndtering, dosering, timing)
– Problemer, diagnoser, prosedyrer, symptomer, fysiske undersøkelser
– Terapeutiske varsler (overfølsomhet, forholdsregler)
– Vitale målinger (bt, puls, temp, vekt, høyde, åndedrett, …)
– Labsvar
– Utvalgte skåringer og klassifikasjoner

• Påbegynte områder der mye gjenstår:
– Detaljer om sosiale forhold (boforhold, familie, arbeid, utdanning, …)

• Detaljer: https://kilden.sykehusene.no/display/KLIM/Oversikt+over+arketyper

https://kilden.sykehusene.no/display/KLIM/Oversikt+over+arketyper


2018: Status for arketypearbeidet

•Hva mangler for å understøtte kvalitetsregister i EPJ?
• Generelt er mye på plass (gjenbrukbare informasjonsmodeller)
• Spesifikt for Kreftregisteret, kolorektal:

– Kreftspesifikke arketyper som ECOG og TNM. Disse finnes, men det mangler onkologer
til å godkjenne dem.

– Sammendrag av legemiddelopplysninger. Finnes, men er ikke kvalitetssikret. Ligger i 
løypen etter de kliniske legemiddelarketypene.

– Eksempeltemplat: http://arketyper.no/ckm/#showTemplate_1078.60.643
• Spesifikt for Gastronet:

– Koloskopi pasientskjema: lite standardiserbart, kan lages som én arketype ved behov.
– Koloskopi prosedyreskjema: Hovedkonseptene (legemidler og prosedyrer) er klart, men 

trenger noen ekstra småarketyper for spesifikke detaljer.
– ERCP-skjema: som for koloskopi prosedyre, men trenger i tillegg flere klassifikasjoner. 

Disse er påbegynt, men har ikke vært på høring.
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2018: Hva kan RHF og registereiere gjøre på kort sikt?

• Uten programmering, kun konfigurering i DIPS Arena:
– Registreringsskjema inn i brukergrensesnitt enten som hele skjema eller 

inndelt i flere
– Gjenbruk av tilgjengelige data inn i skjemaene
– Uthenting fra skjemaene til rapportering

• Med noe mer programmering:
– Rapportere strukturert klinisk informasjon på tidspunktet der informasjonen 

oppstår, som f.eks. pakkeforløp, diagnostisering, operasjonsrapporter (dvs. «mest 
mulig automatisk, uten dobbeltregistrering, og være en integrert del av de faste arbeidsprosessene». 
st. meld. 9)
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Kandidatnavn: K13 Strukturert EPJ – Forenklet innregistrering og innrapportering til nasjonale medisinske kvalitetsregistre

Antatt budsjettkonsekvens av prosjektfase i 2018
NIKT Sør-Øst Vest Midt-Norge Nord Sum

MNOK 0,3 0,3 MNOK
Årsverk 0,2 ÅV

Begrunnelse og drivere for at det skal etableres et inter-regionalt prosjekt:
• Alle de fire helseregionene har de samme utfordringene med tidsbruk: Stadig økende registreringskrav for innrapportering til ulike registre og økende dobbeltregistrering
• Ønske om å finne en felles overordnet tilnærming fremfor separat gjennomføring i Helseplattformen, i nasjonalt prosjekt «Én innbygger – én journal» og i tre RHF med DIPS Arena
• Erfaringer fra Danmark viser at utfordringene vil ikke forsvinne med innføringen av nye IKT-plattformer

Prosjektfaseprodukter (leveranser, resultat):
• En gjennomført «case-studie» fra virkeligheten:

• Identifisere informasjonsvariabler som i dag registreres særskilt i medisinske kvalitetsregistre, som kan registreres som en del av ordinær arbeidsprosess
• Forslag til endrede arbeidsprosesser og endrede spørsmål ved innregistrering for å unngå dobbeltregistrering av samme informasjon

• Forslag til styringsmodell og –prinsipper
• Metode for nye, fremtidige registre som sikrer at nye prosjekter ikke innfører nye, overlappende variable
• Metode for rydding/sanering av eksisterende informasjon

• Alternative målbilder og veikart
• Oppdatert prosjektbegrunnelse og prosjektforslag

Ønskede effekter for hele prosjektet :
• Redusert tidsbruk for helsepersonell ved innregistrering
• Enklere å samordne og anvende informasjon fra ulike registre uavhengig av formål
• Informasjon blir lettere tilgjengelig gjennom standardiserte tjenester, og medfører mindre behov for å duplisere data

Gevinster og nyttebetraktninger:
• Redusert tidsbruk frigjør kapasitet
• Forbedret pasientbehandling gjennom raskere anvendelse av informasjon til kvalitetsforbedring, beslutningsstøtte, forskning og styringsformål
• Bedre datakvalitet ved enklere registrering 
• Redusert risiko for stans i innrapportering ved utskifting av IKT-applikasjoner
• Gjennomført samordning/harmonisering av informasjonsmodeller gir reduserte forvaltningskostnader (både IKT og klinisk)
• Utnyttelse av  samordningsinnsatsen i variabelbiblioteket og nasjonalt arketypebibliotek

Viktige forutsetninger, avhengigheter og usikkerhet:
• Samarbeid mellom kvalitetsregistermiljøene, kliniske miljøer og eiere av andre medisinske registre
• Samarbeid med pågående initiativer i regi av Direktoratet for e-helse, for standardisering/samordning av kodeverk, terminologier og informasjonsmodeller og Helseanalyseplattformen
• Samarbeid med Helseplattformen (Helse Midt-Norge) og andre regionale initiativer knyttet til innføring av strukturert journal

Digitalisering av arbeidsprosesser og bedre 
bruk av helsedata

Strategisk satsningsområde

Økt behov for samordnet struktur i klinisk 
informasjon. Anskaffelse og videreutvikling 
av IKT-løsninger for EPJ-området.

Driver
Helsepersonell og brukere av kvalitets- og 
styringsdata

Målgruppe

Konsept
Prosjektfase

2018
Faseperiode

Beskrivelse: Utrede hvordan innregistrering av klinisk informasjon kan forenkles for å redusere rapporteringspresset på klinikerne
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Hva er konsekvensen av å ikke gjennomføre prosjektet?

Dersom arbeidet med å undersøke felles tilnærminger for helseregionene ikke kommer i gang, vil konsekvensen kunne være 
at initiativer om fremtidige PAS/EPJ-løsninger i spesialisthelsetjenesten ikke fanger opp problemstillingene i tilstrekkelig 
grad, og dermed ikke kan planlegge for å løse utfordringene. 
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Illustrasjon på driver og problem som skal adresseres

Sundhedsplatformens programdirektør:
»Udfordringerne for samspillet med de kliniske databaser har ikke noget at gøre
med leverandøren. Data kan sagtens sendes til databaserne – og overførslen til alle 
de LPR-baserede databaser fungerer, hvis data indtastes korrekt,« skriver Gitte 
Fangel i en mail, hvori hun dog også erkender, at man i begyndelsen havde
ambitioner om at sikre automatiseret overførsel til langt flere databaser.
»Allerede i januar 2015 stod det dog klart, at dette var mere vanskeligt end forventet, 
og styregruppen blev informeret herom,« siger hun og forklarer, at en af
hovedudfordringerne var, at databaserne kræver forskellige data på ens 
områder, som f.eks. rygerstatus som ’cigaretter pr. dag’ for én database, og ’pakker 
pr. uge’ for en anden database.

»opgaven med at arbejdsgangsunderstøtte databaserne – altså indarbejde et felt til at 
aflevere de krævede koder eller data på logiske steder i klinikerens arbejdsgang i 
Sundhedsplatformen, så det er nemt at dokumentere koderne/data – har været 
sværere end som så.
»Det skyldes, at disse koder afleveres på mange forskellige steder i 
arbejdsgangen og nogle gange med flere måneders mellemrum,« skriver hun.
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Pågående prosjekter er AKTUELLE «CASE» for undersøkelser til 
utredningen i Nasjonal IKT konseptutredning K13

Kan de kalles piloter for bredding av automatisk datafangst?
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Status

Strukturert journal til
Kvalitetsregister

(Gastro / Tykk og endetarmskreft)



Gastronet / Tykk & endetarmskreft – arketype til 
kvalitetsregister

• Strategiområde: 
– Automatisk uttrekk av data fra EPJ eller tilsvarende

• Kort beskrivelse:
– Prosjektet vil ferdigstille arketypene, kvalitetssikre at disse er dekkende for klinisk 

dokumentasjon. I tillegg vil prosjektet samarbeide med Kreftregisteret som jobber 
med å etablere arketyper for Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og 
endetarmskreft.

– Prosjektet vil deretter etablere uttrekksmekanismer for arketyper og etablere 
kvalitetsregistre som kan ta i mot arketypene og matche disse mot 
kvalitetsregisterets behov.



Gastronet - foranalyse
• Strukturering og standardisering av journalen vil redusere behovet for klinikere å registrere 

samme informasjon flere ganger. 
• I dagens system blir samme informasjon registrert manuelt, først i journalsystemet, deretter i 

spesialitetsvise kvalitetsregistre, i kjernejournal og i nasjonale registre
• Gjennom flere år (anslagsvis 3 års) har et samarbeid pågått mellom DIPS ASA og Gastronet-

representant.  Pr september 2017 er foreligger et utkast på antall nødvendige arketyper på 
arketyper.no.  

– Arketypene må gjennomgås, sendes ut på høring og godkjennes nasjonalt

• Det er totalt 3 registerskjema i Gastronet. 
– Skjemaene fylles ut av endoskopør/sykepleier samt at det foreligger 1 stk pasientsvarskjema. 

• Prosjektet skal etablere et samarbeid mellom Gastromedisinsk avdeling, IKT-avdelingen, NRUA 
og registermiljøet i Gastronet. 

– Avklaring knyttet til strukturert klinisk dokumentasjon: 12. 2.2018 vs innrapporteringskrav til Gastronet
– Det må avklares om foreslåtte arketyper er relevante for klinisk dokumentasjon og evtuelle justeringer 

gjennomføres

• Foranalysen skal utarbeide ressursbehov, budsjett, gevinster, risiko og forslag til 
gjennomføringsplan (Ferdigstilles 1. kvartal 2018)

• Foranalyse finansiert av NIKT-FMK



Nasjonalt kvalitetsregister for tykk og endetarmskreft

• «Tykk- og endetarmskreft er den nest hyppigste kreftformen i Norge når man ser på begge kjønn samtidig. I 2015 fikk ca 4100 
personer kreft i tykk- eller endetarm. (…) Forekomsten av tykk- og endetarmskreft har fordoblet seg de siste 50 årene for både 
kvinner og menn. 

• Kreftregisteret har etablert et forprosjekt med Nasjonal IKTs arketypeforvaltning (Nasjonalt Redaksjonsutvalg for Arketyper –
NRUA), DIPS ASA og Esito AS for å definere forslag til arketyper, lage et templat og et brukergrensesnitt for utredningsskjemaet for 
tykk- og endetarmskreft.

• Forprosjektet danner et godt grunnlag for implementering av nødvendig registreringsfunksjonalitet i DIPS Arena, inkludert 
automatisert overføring til nasjonale kvalitetsregistre. Forprosjektet har dog ikke involvert det kliniske fagmiljøet innenfor kreft-
og gastroområdet. 

• OUS har bevilget lokale midler for å etablere strukturert journal i dokumentasjonen av tykk og endetarmskreft
• Prosjektet skal etablere et samarbeid mellom Kreftklinikken, IKT-avdelingen, NRUA og registermiljøet i Kreftregisteret og har som 

målsetting å etablere strukturert journal med uttrekk til Kreftregisterets kvalitetsregister i løpet av 2018.



Norsk ryggkirurgiregister NKR

NKR: “Fra strukturert journal til risikokalkulator”
Dekningsgrad på 65%, krav om 80% eller mer 
I dag: data til registeret er ikke tilgjengelig i klinisk arbeidsflyt 
Økt dekningsgrad (ikke elektiv behandling) bare mulig gjennom sammenkobling 
mot journal 
Dataflyt også andre veien: risikokalkulator der registerdata benyttes til 
beslutningsstøtte 
Aktivt samarbeid med HNIKT (programvare), NIKT HF (OpenEHR og arketyper), Dir. 
e-helse (API og “informasjonsstandarder”), EUTRO/Health Registries for Research
(metadata) 
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https://helsenordikt.no/
https://nasjonalikt.no/
https://ehelse.no/
https://uit.no/forskning/forskningsgrupper/gruppe?p_document_id=525017
https://hrr.w.uib.no/


Status	og	tanker	
- strukturering	av	journal	i	Helse	Nord

Programleder	Bengt	F.	Nilsfors	– Bodø	18.01.19	



Tidslinje
• Oppdrag	fra	styret	i	Helse	Nord:	utrede	innføring	av	Arena	og	Metavision

• Sak	51-2016,	26.	april	2016
• Sak	72-2016,	15.	juni	2016
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• Sak	151-2016,	14.	desember	2016



Prosjekter	– i	konseptrapporten



Prosjekter	i	FRESK
• Metavision
• DIPS	Arena
• Pasientforløp
• Strukturert journal
- - - - - - - - - - - - - -
• Inn- og utsjekk
• Digital	multimedia

• Lab	Arena
• Utbygging av ERL-løsningen
• Digital	patologi

- - - - - - - - - - - - - -



Styringsmodell



Planleggingsfasen Kartlegging,	beskrivelse	av	rutiner,	analysering	
av	dagens	prosesser	og	forløp

Først	må	vi	bygge	grunnmuren,	få	alle	HFene
over	på	Arena

2025+2010

2009 2011 2021

20142012

2015

2016

20172013 2019 2023

En	innbygger	– en	journal

2002…

Utvikling	av	DIPS	Arena	- Mål	99%	av	alle	brukstilfeller	
skal	kunne	utføres	i	DIPS	Arena	uten	bruk	av	DIPS	

Classic

Videreutvikling	av	DIPS	Arena	– pasientforløp	og	
avansert	prosess- og	beslutningsstøtte	– verktøy	for	å	

lage	strukturerte	felt/skjema

Planleggingsfase
Innføring	av	
DIPS	Arena

Test	versjon	17.2

2018



17.2,	31.01.18
Mål	99%	av	alle	brukstilfeller	skal	
kunne	utføres	i	DIPS	Arena	uten	
bruk	av	DIPS	Classic

18.1,	August	2018
Med	18.1	skal	et	sykehus	kjøre	DIPS	Arena	uten	bruk	av	
DIPS	Classic	(ikke	admin)
Mobil	kliniker	og	Mobil	pasient	blir	lansert.	Støtte	for	
registrering	av	fiktive	pasienter.
Pakkeforløp	rus/psykiatri
Arena	lab	1.0	(prøvetaking,	merking	og	prøvemottak)
m.m

18.2,	Desember	2018
Med	18.2	er	det	støtte	for	deling	av	journal	mellom	DIPS	
sykehus.
Notification	center
Mobil	kliniker	2.0
Barn	som	pårørende
Støtte	for	prioriteringsveileder	ved	vurdering	av	
henvisning
Arena	lab
m.m

2019,	Støtte	for	gjennomgående	pasientprosesser	
på	tvers	av	sykehus,	fastleger	og	kommuner
• Tverrfaglig	behandlingsplan
• Strukturert	epikrise
• Strukturert	innkomstnotat
• Booking	av	RTG-timer
• Støtte	for	endring	av	multiressurstimer på	

www.helsenorge.no
• Kjernejournal	- videreutvikling	av	integrasjoner
• Administrative	sammenslåingsrutiner
• Daglig	rapportering	til	NPR
• Integrasjonsgrensesnitt	mot	datamart for	

3.part
• Integrasjon	av	legemiddellista	mot	

reseptformidleren
• Elektronisk	sending	av	sykemelding
• FHIR	CarePlan,	Communication,	Guidance,	

workflow
• Tjenester	for	folkeregisteroppføringer	og	

nasjonalt	hjelpenummer
• Arena	Lab	2.0
• Arkivering	til	Norsk	Helsearkiv

ROADMAP



DIPS	Arena



• Erstatte	DIPS	Classic	med	DIPS	Arena

• Helt nytt brukergrensesnitt

• OpenEHR Arketyper

• Strukturert informasjon

• Ambisjon om	avansert	prosesstøtte

• Ambisjon	om	avansert	beslutningsstøtte

• Helt	ny	teknisk	platform
Klinisk	prosesstøtte	er	IT-verktøy	som	støtter	planlegging,	
koordinering	og	gjennomføring	av	pasientrettede	tiltak	innen	
utredning,	pleie	og	behandling
• opprette	konkrete	planer	for	pasienten
• bruke	standardiserte	elektroniske	protokoller	direkte	i	

planlegging	og	bestilling
• koordinere	kliniske	arbeid	og	drive	oppgavefordeling	i	team
• følge	opp	at	planlagte	oppgaver	blir	gjennomført
• sørge	for	at	klinikere	får	oversikt	over	egne	arbeidsoppgaver
• sørge	for	å	støtte	overganger	mellom	aktører	og	over	tid

Elektronisk	beslutningsstøtte	er	IT-
verktøy	som	kombinerer	medisinsk,	
helsefaglig	og	annen	kunnskap	med	
individuelle	pasientopplysninger	for	å	
understøtte	beslutninger	i	utredning,	
pleie	og	behandling	av	pasienter

Innføring	DIPS	Arena



Forskrift	om	pasientjournal	- EPJ:
-Elektronisk	pasientjournal
-Samling	eller	sammenstilling	av	nedtegnede/registrerte	opplysninger	om	en	pasient	i	forbindelse	med	helsehjelp
-Pasientjournal	er	et	logisk	begrep	– dvs.	at	en	pasients	samlede	journal	kan	bestå	av	opplysninger	som	befinner	seg	i	flere	forskjellig	
EPJ-system

Samspill	mellom	systemer

Metavision

DIPS	Arena

Radiologi

Pasientforløp
• Prosessperspektiv
• Kartlegge,	analysere,	modellere	

pasientforløp
• Sørge	for	IKT-støtte	og	nødvendige	data
• Sørge	for	at	Arena	og	Metavision	henger	

sammen
• I	forhold	til	prosessen	på	sykehuset
• Den	tekniske	biten	er	“integrasjon

Strukturert	journal
• Strukturperspektiv
• Gjenbruk
• Sekundærbruk
• Prosesstøtte
• Beslutningsstøtte
• Arketyper

Andre	system



Strukturert	journal	– hvordan?
• Starte	med	strukturering	av	data	som	leveres	til	kvalitetsregistre
• FRAM,	HELIKS		og	FRESK	– må	bytte	arbeid	(hver	sine	registre)

• Registermiljøene	må	tenke	litt	nytt
• Felles	variable
• Registrere	strukturert	der	data	oppstår	i	forløp/prosess
• Svært	liten	grad	egne	skjema	per	register
• Skal	data	per	pasient	sammenstilles/evalueres	før	innsending?

• Pasientmedvirkning	gjennom	helsenorge.no



Rapporteringsverktøy	/	sammenstillingsverktøy



Automatisert datafangst

Per Olav Skjesol , Helse Midt Norge 

Bodø 

18. Januar 2018



Én felles løsning 
for alle møter mellom pasient og helsetjeneste

Kommunal institusjon

Kommunal helsetjenesteFastlege

Spesialisthelsetjenesten

Pasienten skal også ha en mer aktiv rolle selv til f.eks. 
egenregistrering, timeavtaler og innsyn i journalen



Arbeider i takt med Én innbygger- én journal og 
andre nasjonale satsingsområder på e-helse

� Digitalisering av arbeidsprosesser

� Bedre sammenheng i 

pasientforløp

� Bedre bruk av helsedata

� Helsehjelp på nye måter

� Felles grunnlag for digitale 

tjenester

� Nasjonal styring av e-helse og økt 

gjennomføring

Kilde: Direktoratet for e-helse



Kravspek:Kravspek:

Helse-
tjenestens 
behov

Anskaffelsens tidslinje

2016

Dialogfase:

Hvilke løsninger kan 
markedet tilby?
Nedvalg fra fire 
leverandører

Tilbud og  Tilbud og  

evalu-

ering

Endelig 
versjon 
konkurranse-
grunnlag

Kontrakts-

inngåelse 

etter vedtak i 

styre RHF og 

Trondheim 

bystyre

20192017 2018

Innføringsprosjekt

Tilpasning – implementering

Innføringsprosjekt

Tilpasning – implementering

2020 2021

1.inn-
føring: 
TENTATIVT 
ca. 4. 
kvartal 
2021

2.inn-
føring
2022

Parallelt: samarbeid på nasjonalt nivå om utvalgte tema
Det nasjonale prosjektet «Én journal» skal gjenbruke arbeidet 
fra Midt-Norge og videreutvikle krav til nasjonal løsning

2022

Tilbud fra 
4 leveran-
dører 
3. mai

Pre-
kvalifisering 
av 
leverandører

Nedvalg til 3 
leverandører 
11.okt.



Standardisering på ulike nivå

• Arbeidsprosesser og pasientforløp 

• Strukturert journal og kunnskap
• Masterdata , Kodeverk, Standarder 

• Helseplattformen (Beslutningsstøtte, PM 
Population HM), LAB, Økonomi og Logistikk

• MTU, Velferdsteknologi, Mobilitet, 
Driftsplattform

Kommuner i Midt Norge Helse Midt Norge



Informasjonsrevolusjonen
Utsikten til bedre data og analyser 

Gi pasientene
beslutningsstøtte og eierskap
til egen helse

Empowerment

Tilpasse behandling til
pasient spesifikk
informasjon

Persontilpasset medisin

Tilgjengeliggjøring av
virksomhetsdata for analyse og
oppfølging av sykehusenes
effektivitet og prestasjon

Virksomhetsstyring

Deling av informasjon på tvers
av tjenestutøvere

Koordinerte tjenester

Bruk av datamaskiner for å 
forhindre menneskelige feil

Kvalitet og pasientsikkerhet

Sikre oppdatert
kunnskapsbasert praksis og
kvalitetssikring

Klinisk beslutningsstøtte

Monitorering og forebygging for 
å bedre helsetilstanden til
befolkningen

Populasjonsbasert tjenesteytelse

IU

Source: Advisory Board interviews and analysis.



Behovet for strukturerte data

En komplett strukturert journal har behov for et 6 sifferet antall termer og koder



Gjenbruk av informasjon samlet

o Den samme informasjonen som er underlag for beslutningsstøtte og 
informasjonsdeling som samles inn som integrert del av 
pasientforløpet må tilgjengeligjøres for sekundærbruk

o Informasjon fra:
• Kommunikasjon mellom aktører

• Utførte undersøkelser

• Utførte behandlinger

• Annet

o Viktig å skape felles språk mellom nivå 
• Strukturerte data  og kodeverk bidrar til det. 



Pasientforløp styrt av behandlingsplan maler

o Behandlingsplan maler (clinical pathways) konfigureres for pasientforløpene av prosjektet i 
innføringsfase

o Stor grad av sammenheng mellom pasientforløp og helseregister
o Malene utformes slik at de inneholder anbefalte steg og hvilken informasjon som bør 

samles inn på hvert steg og av hvem.
• Informasjon som ledd i diagnostiseringsprosessen
• Grunnlag for beslutningsstøtte
• Grunnlag for prosesstøtte
• Informasjon til helseregistrene

o Informasjon samles også inn gjennom integrasjoner



Utfordringer

Kataloger

Lover og 
forskrifter

Nasjonale
rapporteringskrav

Nasjonale 
standarder

Nasjonale 
kvalitetsregistre

Nasjonale faglige
retningslinjer

Fellesløsninger

- Regelverket pålegger

ulike måter å registrere

informasjon på for ulike

formål



Ulike koder for ulike formal kompliserer 
gjenbruk av informasjon

Faglige
retnings-

linjer
Forsknings

data

Folke-
helse

Nasjonale-
tjenester

Kjernejournal

eResept

Grunndata 
register

RESH,mm.

Helse-
registre

Meldings-
utveksling

Virksomhets-
rapportering

Fag 
dokument-

asjon

Leverandør
konfigurasjon

• Ulik 
informasjons-
modell og 
kodeverk pr 
formål er 
hovedreglen i 
dag

• Oversettelse 
mulig i 
løsningene og 
integrasjons-
plattform men 
innebærer økt 
kompleksitet



Standardisering og harmonisering på tvers

Faglige
retnings-

linjerForsknings
data

Folke-
helse

Nasjonale-
tjenester

Kjernejournal

eResept

Grunndata 
register

RESH,mm.

Helse-
registre

Meldings-
utveksling

Virksomhets-
rapportering

Fag 
dokument-

asjon

Leverandør
konfigurasjon

Helseplattformen

SNOMED-CT
kodet

informasjon

• Standardisering av 
kodeverk på tvers av 
formål



Standardisering helse- og kvalitetsregister

o Kommune og stat rapporterer samme type opplysninger med samme informasjon
• NPR og IPLOS bør bli likere og kobles til felles pasientforløp

• Rapportere kontakter knyttet sammen til forløp

o Helse- og kvalitetsregistre
• Standardisere på samme kodeverk

• Variabler og alternativer som i dag er nesten like bør standardiseres (eks. røykestatus; ja/nei i et register, 
ja/nei/aldri i et annet register)

• Demografiske data bør rapporteres likt i alle register og innhenting automatiseres i den grad det er mulig

o Ved kartleggingen ble det funnet 9560 separate variabler, og 4964 av disse er 
definert som unike variabler. (Resten overlapper men ulike koder)

o Basert på 12 av 16 sentrale (lovbestemte) helseregistre, og 38 av 54 
medisinske kvalitetsregistre, utført av Nasjonalt helseregisterprosjekt, april 
2017

o Forenkling og harmonisering vil forenkle arbeidet med konfigurering av 
behandlingsforløpene med tilhørende datainnsamlingsskjema



SNOMED CT  som referanseterminologi

14

ICD

ICF

NCPATC

ICPC

NLK

Eksempler

ICD

ICF ICPC

NCP

NLK

ATC

Dagens situasjon Målbilde
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(19)

I eget hierarki

Til andre hierarki

(330 000)

Kilde eHelse 



Gjenbruk for EIEJ

o De strukturerte data og faglige retningslinjene vil kunne bli brukt både i DIPS og kommunal løsning i tillegg til 
Helseplattformen

o De andre regionene vil kunne få tilsvarende forenklinger som beskrevet for Helseplattformen
o Arbeidet med å bygge strukturert journal i DIPS arena vil kunne få økt hastighet fordi det blir mer gitt hvordan 

strukturen skal være.



Aktørbildet – kunnskapsforvaltning i norsk helsetjeneste

HOD

Folkehelse-
instituttet

Statens 
legemiddelverk

Helse-
direktoratet

Direktoratet 
for e-Helse

FEST-
registeret Helse-biblioteket 

(Up to date)

RSHU

NEL

DNLF
SKIL

NOKLUS

Nasjonalt 
senter for 
legevakts-
medisin

Praktiske 
prosedyrer i 
sykepleietj. 

(PPS)
Legemiddel-

håndboka

Kliniske 
fagfelleskap/ 
fagnettverk

?

?
?

Helseregistre



Hva er utfordringen og løsningen

o Manglende standardisering av kodeverk

o Manglende standardisering av informasjonsmodeller og 
strukturer 

o Manglende standardisering av tekniske grensesnitt

o Manglende helhetlig styring (governance) av 
«informasjonslaget»

Løsning er standardisering og styring




