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1 Innledning 
Denne implementasjonsguiden tilbyr støtte til EPJ-leverandører som ønsker å integrere mot 

SFM.  

Versjon 1.0 av denne implementasjonsguiden tilgjengeliggjøres for EPJ-leverandører 

september 2019, slik at interesserte leverandører kan starte forberedelser for kommende 

integrasjoner mot SFM.  

Implementasjonsguiden beskriver: 

• Hvordan komme i gang 

o Hvordan registrere klient i HelseID (eksempelkode) 

o Hvordan bruke accesstoken, audience og exchagetoken fra HelseID 
(eksempelkode) 

o Hvordan bruke SFM pasientbillett (eksempelkode) 

o Hvordan bruke FHIR APIene 

• Hvordan benytte SFM GUI (eksempelkode) 

• Spesifikasjon av Datadeling API 

• Spesifikasjon av Basis API 

 

Tilhørende eksempelkode vil være tilgjengelig på GitHub, se "Hvordan komme i gang" for 

mer beskrivelse. 

NB! Endringer i spesifikasjoner og eksempelkode må forventes fram til endelig versjon 

av SFM foreligger og er godkjent for produksjon. 

Dette skyldes flere faktorer: 

• SFM er under utvikling, og det må tas høyde for endringer i behov og eksterne 
systemer 

• Bruksmønster for HelseID er under avklaring 

• FHIR spesifikasjon vil endres som følge av 

o knytning mot nasjonale basis-profiler basert på R4 (er under utvikling/i 
standardiseringsprosess). 

o tilbakemeldinger fra utvikling av API og funksjonalitet 

o tilbakemeldinger fra EPJ-leverandører  

o detaljer er ikke på plass før API er implementert 

• Bruksmønster for API Basis er i tidlig fase og må avklares med kommende 
konsumenter 

• API design forutsetter Pasientens legemiddelliste. Dersom det skal tas i bruk før 
PLL er innført vil det kunne komme nødvendige endringer. 
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2 Overordnet beskrivelse 

2.1 Introduksjon 

E-resept er innført i hele landet og nå er over 90% av alle resepter som ekspederes i Norge 

elektroniske. Det er imidlertid identifisert flere utfordringer knyttet til e-resept og videre 

utbredelse. Sentrale punkter som Sentral forskrivningsmodul (SFM) skal løse er: 

• sikre god forskrivningsfunksjonalitet for alle rekvirenter 

• sikre oppfyllelse av lover og forskrifter 

• sikre effektiv forvaltning av e-resept kjeden 

• øke pasientsikkerheten gjennom økt kvalitet på informasjon som leveres til 
Reseptformidleren (RF), utbredelse av e-resept og effektiv sluttbrukerfunksjonalitet 

SFM løsningen skal dekke behovene til ulike brukergrupper og i forskjellige brukssituasjoner. 

Løsningen skal understøtte brukere som jobber i fastlegevirksomheter, 

avtalespesialistvirksomheter, legevakt, kommunal pleie- og omsorgssektor (hjemmetjeneste, 

KAD, sykehjem), tannlegeklinikker og helsestasjoner. 

For en overordnet beskrivelse av SFM, se her: https://ehelse.no/nasjonale-prosjekter/sentral-

forskrivningsmodul 

2.2 SFM som del av e-resept kjeden 

SFM er en legemiddel- og rekvireringsmodul som skal kunne integreres med andre deler av 

brukerens EPJ. Figuren under illustrerer hvordan SFM tjenester gjøres tilgjengelig gjennom 

SFM GUI (browser i EPJ-GUI) og datadelings API (API mot EPJ server). SFM vil driftes 

sentralt og løsningen vil bli tilgjengeliggjort i Helsenettet.  

 

https://ehelse.no/nasjonale-prosjekter/sentral-forskrivningsmodul
https://ehelse.no/nasjonale-prosjekter/sentral-forskrivningsmodul
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For helseregionene vil SFM tilby et eget API som er basert på at helseregionene ikke 

benytter SFM GUI og dermed utvikler all brukerfunksjonalitet i deres respektive løsninger. 

API-et (Basis API) skal bidra til å øke kvaliteten på det som leveres fra EPJ til RF, redusere 

omfang av endringer som må implementeres i EPJ og levere data fra sentrale kilder slik at 

bruker på en effektiv måte får tilgang til relevant informasjon.  

I kommunikasjonen mellom EPJ og SFM så stilles det krav til bruk av access token fra 

HelseID (uavhengig om det er datadelings API eller Basis API).  Dette brukes til å 

autentisere brukere i SFM løsningen. Det forutsettes at EPJ har funksjonalitet for å registrere 

løsningen som en klient i HelseID, støtter nivå 4 pålogging for sluttbruker og for å håndtere 

tokens som gir sluttbruker tilgang til SFM. Dokumentasjon og eksempelkode er utarbeidet for 

å understøtte at den enkelte EPJ leverandør raskt kan implementere dette.  

For å ivareta videre kommunikasjon med andre tjenester benytter SFM token exchange 

funksjonalitet som HelseID tilbyr. SFM sender da mottatt Access token til HelseID og ber om 

å få byttet det til nye exchange token som gir SFM rett til å gjøre spørringer mot andre 

tjenester (Kjernejournal, Reseptformidleren, Helfo) på vegne av sluttbruker (person og 

organisasjon). 

Exchange token som SFM mottar fra HelseID benyttes også som identitetsbevis i forbindelse 

med signering av resept (se vedlegg).  
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2.3 Alternative integrasjoner 

Som indikert over så kan EPJ velge om de vil benytte SFM GUI med tilhørende datadelings 

API eller om de vil benytte SFM Basis API. 

 

 

• I alternativ 1: EPJ integrerer SFM GUI i arbeidsflaten og benytter SFM datadelings 
API for utveksling av pasientdata. For bruker så vil SFM oppleves som en integrert del 
av løsningen, men "look and feel" vil kunne være noe forskjellig fra EPJ.  Pasientens 
legemiddeldata lagres da sentralt i SFM og SFM deler informasjon med EPJ gjennom 
datadelings API-et. Bruk av alternativ 1 krever at EPJ har implementert integrasjon og 
bruk av HelseID, bruk av embeded browser/Iframe og bruk av SFM datadelings API. For 
å ivareta personvern på best mulig måte så benyttes en "pasient billett" for at pasientens 
fødselsnummer ikke skal eksponeres i url. Denne må hentes via spørring i SFM 
datadelings API.  

• I alternativ 2: EPJ benytter egen legemiddelmodul og kommuniserer med SFM basis 
API. Pasientens legemiddeldata er da lagret i det enkelte EPJ og SFM gir et forenklet 
grensesnitt mellom EPJ og sentrale tjenester. SFM sammenstiller informasjon fra 
sentrale registre og leverer til EPJ, samt kvalitetssikrer informasjon som leveres fra EPJ 
før det leveres til RF.  
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3 Hvordan komme i gang? 
Nedenfor beskrives de enkelte aktivitetene som må gjøres for komme i gang med integrasjon 

mot SFM. 

Følgende eksempelkode med tilhørende dokumenter er tilgjengelig på GitHub og Swagger, 

og vil bli referert til i delkapitlene nedenfor: 

 

• HelseIdSampleApp - HelseId sample application 
v1.0: https://github.com/ThulaSource/HelseIdSampleApp 

o Registrering av klient i HelseID basert på Dynamic Client Registration (DCR) API 
fra HelseID. (Ikke klart pr. 30. september 2019) 
 
 

• ComWrapperApp - COM Wrapper sample 
v1.0: https://github.com/ThulaSource/COMWrapperSampleApp 

o Bruk av accesstoken med tilhørende claims fra HelseID 

o Bruk av SFM pasientbillett 

o "Endpoint" for rett SFM-miljø er konfigurerbart i 
COMWrapperSampleApp/appsetting.json :  

▪ Router endpoint @NHN is https://router.test1.forskrivning.no  (foretrukket) 

▪ Router endpoint @Thula is https://router.dev.sfm.cloud (hyppige 
endringer) 

 

• WebEPJSampleApp - Web basert EPJ 
eksempel: https://github.com/ThulaSource/WebEPJSampleApp 

o Hvordan integrere SFM fra en WEB basert EPJ inklusive pasientbillett og HelseID 

o "Endpoint" for rett SFM-miljø er konfigurerbart i WebEpj/appsetting.json :  

▪ Router endpoint @NHN is https://router.test1.forskrivning.no 

▪ Router endpoint @Thula is https://router.dev.sfm.cloud  

• SFM API - 
Swagger: https://server.test1.forskrivning.no/index.html?urls.primaryName=FHIR%20SF
M-API%20V1 

o Detaljer og bruk av FHIR APIene 

o NB: Pr 30. september 2019 er endelige endpoints (URL) for API ikke definert. API 
som i dag heter …/fhir er API Datadeling og vil få nytt navn nå API Basis blir 
definert. 

Se også https://info.forskrivning.no for oppdatert informasjon om linker og testmiljø. 

Eksempelkode er utviklet i .NET. Det er ikke planer om å utvikle alternativ kode i andre 

utviklingsomgivelser eller språk.  

https://github.com/ThulaSource/HelseIdSampleApp
https://github.com/ThulaSource/COMWrapperSampleApp
https://router.test1.forskrivning.no/
https://router.sfm.cloud/
https://github.com/ThulaSource/WebEPJSampleApp
https://router.test1.forskrivning.no/
https://router.sfm.cloud/
https://server.test1.forskrivning.no/index.html?urls.primaryName=FHIR%20SFM-API%20V1
https://server.test1.forskrivning.no/index.html?urls.primaryName=FHIR%20SFM-API%20V1
https://info.forskrivning.no/
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3.1 Registrering av klient i HelseID 

NOTE: Fram til HelseID v 2.0 er lansert første halvår 2020 vil det være manuell 

oppsetting av klienter i test, og prosjektet støtter ikke DCR funksjonalitet. 

HelseID tilbyr et eget API for konfigurering av klienter. Dette APIet, Dynamisk 

Klientregistrering, beskyttes selvsagt også av HelseID, og for å kunne benytte dette APIet 

må man først opprette en initiell klient manuelt, som man benytter videre for å opprette nye 

klienter.   

1) Manuell oppretting av initiell klient gjøres ved å ta kontakt med SFM-prosjektet, som vil 

oppgi nødvendige parameterinnstillinger for klienten som skal kunne registrere nye klienter.  

2) Konfigurasjon av nye HelseID klienter:  

HelseId sample application. v1.0 - 2018-10-11 inneholder eksempelkode for hvordan man 

benytter APIet for å konfigurere nye HelseID klienter.  

Typisk vil en EPJ-leverandør opprette klienter for sine kunder per installasjon via denne 

funksjonaliteten.  

Eksempelkoden dekker følgende steg, ved konfigurasjon av en ny HelseID klient: 

• Hente gyldig accesstoken fra HelseID 

• Bruke accesstokenet ved bruk av Dynamisk Klientregistrerings API for å opprette en ny 
klient 

• Bruke accesstokenet ved bruk av Dynamisk Klientregistrerings API for å knytte den 
registrerte klienten til organisasjons-id. Konfigurere API-tilgang (audience) til SFM for den 
nye klienten.  

Les mer om Dynamisk Klientregistrering på NHN sine 

nettsider: https://www.nhn.no/helseid/teknisk-dokumentasjon/dynamisk-klientregistrering/ 

Se mer dokumentasjon av HelseID på NHN sine nettsider: https://www.nhn.no/helseid/ 

 

3.2 Bruk av accesstoken, audience og exchangetokens 
fra HelseID 

EPJ må implementere støtte for å be HelseID om access token med audience til SFM og 

funksjon for å fornye tokens. Løsningen vil på denne måten understøtte single-sign-on for 

lokal innlogging, bruk av SFM og kommunikasjon med bakenforliggende tjenester.  

COM Wrapper sample v1.0 inneholder eksempelkode.  

 

Følgende prossessteg må dekkes: 

1. Åpne browser for nivå 4 pålogging for bruker 

2. Benytt id token og spør HelseID om access token 

3. Benytt access token for å etterspørre pasientbillett for kommunikasjon med SFM 

https://www.nhn.no/helseid/teknisk-dokumentasjon/dynamisk-klientregistrering/
https://www.nhn.no/helseid/
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4. Benytte pasientbillett for å etterspørre pasientdata fra SFM 

5. SFM benytter exchangetoken og slår opp i KJ 

6. Levering av pasientdata 

7. Fornying av accesstoken før kommunikasjon om ny pasient 

 

 

3.3 Bruk av FHIR APIene 

FHIR (Fast Healthcare Interopereable Resources - https://www.hl7.org/fhir/) er basert på at 

resources tilgjengeliggjøres i et API. Det er også muligheter for kommandoer og 

søkeparametre, gjennom standard mekanismer. FHIR spesifikasjonene er uavhengig av 

teknologi, men går likevel langt i å spesifisere tilnærming til REST. Se gjerne mer 

her: https://www.hl7.org/fhir/http.html 

Ressursene er dokumentert og FHIR Implementation Guides publiseres 

på https://simplifier.net/r4medication 

Ressurser kan utvides "lagvis" med extensions, og det gjøres på flere plan: HL7 har 

presentert Release 4 av standarden, samtidig som det spesifiseres Norske basisprofiler av 

HL7 Norge: https://simplifier.net/HL7Norwayno-basis. SFM prosjektet deltar i arbeidet, og 

spesielt ressursene som berører legemiddelfeltet kan endre seg i løpet av prosjektet.  

 

SFM API blir dokumentert både på simplifier.net og på Swagger:  Se link over. 

Swaggerdokumentasjonen går i detaljer på implementasjonen av FHIR i SFM API og 

dokumenterer bruk av http, HelseID-tokens og pasientbillett sammen med FHIR ressursene.  

https://www.hl7.org/fhir/
https://www.hl7.org/fhir/http.html
https://simplifier.net/
https://simplifier.net/HL7Norwayno-basis
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For å teste SFM API kan det benyttes standard verktøy som f.eks. Postman, eller det kan 

bygges en enkel testklient for å aksessere SFM API. Det finnes bibliotek for FHIR til flere 

utviklingsplattformer, men foreløpig må extensions behandles manuelt.  

Eksempelet nedenfor viser Get Patient. 

 

 

"SFM API" består av Internt API, Datadeling API og Basis API.  Se foreløpig etter de som har 

FHIR i navnet, Ressursene finnes på Simplifier.  

3.4 Konfigurasjon 

For testformål er oppsett av SFM tjeneste per i dag en manuell prosess hvor EPJ-leverandør 

må etterspørre tjenesten hos Direktoratet for e-helse. 
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For testformål er oppsett av SFM tjeneste per i dag en manuell prosess hvor EPJ-leverandør 

må etterspørre tjenesten hos Direktoratet for e-helse. 

• Leverandørspesifikk database for test - E-helse ønsker at hver leverandør har 
hver sin database å teste mot, slik at ikke feil fra en aktør påvirker andre aktører.   

• Testdata - For testformål opprettes et eget legekontor i AR som benyttes til 
integrasjon mot SFM. Prosjektet tildeler pasienter som leverandør kan bruke til 
testing. E-resept ønsker kontroll med hvilke pasienter som får resept med ny type 
signatur slik at test mot apotek og Helfo kan koordineres.  

• Virksomhetssertifikater skal oppfylle krav til e-resepts testmiljø (Buypass test4 
eller ekvivalente). 
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4 Sikkerhetsmekanismer 
Det er en rekke sikkerhetsmekanismer involvert i SFM spesielt, og e-reseptkjeden generelt. I 

arbeidet med konsept og løsning for Sentral forskrivningsmodul var GDPR på vei inn som 

gjeldende lov i Norge, og samtidig ble HelseID tilgjengeliggjort som tillitsanker for 

helsesektoren. Dette åpnet for å tenke nytt på noen områder hvor det allerede var etablert 

sikkerhetsmekanismer, samt å etablere god sikring av løsningen der hvor det skal bygges 

nytt og flytte etablerte mekanismer sentralt.  

Konseptuelt og juridisk er SFM og EPJ en del av samme journalsystem for integrasjoner 

utenfor sykehus. Den frittstående forskrivningsmodulen benyttes på samme måte, men 

driftes vanligvis i samme miljø som EPJ. Med sentraliseringen dukket det opp behov for 

sikring av kommunikasjonen mellom EPJ og SFM. Denne kommunikasjonen består av EPJ-

tilgang til pasientens legemiddeldata i SFM, samt all kommunikasjon som foregår i 

brukergrensesnitt. I denne kommunikasjonen har vi basert sikringen på noen prinsipper, men 

detaljer kan bli justert underveis i utviklingen: 

• Identitet til pasient skal, så langt det lar seg gjøre, ikke kommuniseres sammen med 
medisinsk informasjon 

• Før datautveksling eller brukergrensesnitt om pasientens data kan startes må EPJ hente 
en midlertidig "pasientbillett" som benyttes i videre kommunikasjon. Se under. 

• SFM er sikret med HelseID - både på klient/organisasjonsnivå og for brukeren - som 
identifiserer seg via f.eks IDporten.  

• API beskyttes med TLS 

• Database skal ikke ha innebygget knytning mellom pasientens identitet og pasientens 
data. SFM må benytte en krypteringsmekanisme for å opprette sammenhengen.  

• Innhold i database er kryptert 

 

4.1 Bruk av accesstoken /refreshtoken 

HelseID er basert på OAuth 2.0 og skal være en løsning for helsesektoren som tilbyr: 

• Felles påloggingsløsning 

• Tillitsanker for sektoren 

• Sikring av API'er 

 

Løsningen er basert på at en klient (et bestemt system installert i en bestemt organisasjon) 

er forhåndsregistrert hos HelseID og kan be om et bevis (token) fra HelseID som bekrefter at 

systemet er den det utgir seg for å være. Tokenet er et JSON Web Token (JWT) som 

inneholder koder som bekrefter utgiver og system. Token kan også berikes med informasjon 

om innlogget person, og støtter innlogging via IDporten på høyt nivå. Tokenet er signert av 

HelseID og kan verifiseres. 

Ved å be om et accesstoken kan et system dermed benytte seg av et API, og dersom 

sikringsmekanismene ellers er gode kan API-tilbyder stole på innholdet. Fordi systemet gir 
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fra seg tokenet (til den som tilbyr API) er det tokenet som definerer hvilket API/ressurs det er 

ment å gi tilgang til. Accesstoken har relativt kort levetid.  

Klienten kan også be om et refreshtoken som har lengre levetid, og kan benytte dette til å 

fornye aksesstoken så lenge refreshtokenet lever.  

SFM er bygget på en slik måte at API kall som kommer inn, eller funksjoner som gjøres i GUI 

medfører innmelding av opplysninger eller oppslag i sentrale systemer som skal gjøres på 

vegne av klienten/brukeren som benytter SFM. SFM er derfor konfigurert i HelseID til å 

kunne utføre en "token exchange", altså å bytte ut et token med audience for SFM, til et 

token som gir tilgang til f.eks. Reseptformidleren. Tokenet vil da inneholde opplysninger om 

opprinnelig klient, om SFM som har byttet token og audience for å gi tilgang til 

Resetformidlerens API. 

 

For mer informasjon om HelseID: https://www.nhn.no/helseid/ 

For mer informasjon om JWT token: https://jwt.io/ 

 

4.2 Bruk av SFM Pasientbillett 

For å ivareta personvern ved overføring av informasjon mellom EPJ og SFM, baseres 

kommunikasjonen på en to-trinns modell hvor EPJ etterspør en pasientbillett med begrenset 

varighet for å kunne få tilgang til pasientinformasjon fra SFM og skrive pasientinformasjon til 

SFM. Pasientbilletten må benyttes i URL ved åpning av SFM GUI og ved bruk av SFM 

Datadelings API. 

Pasientbilletten fungerer som en nøkkel mellom pasient ID og legemiddeldataene, slik at det 

ikke skal være mulig å finne fram til hvilke legemiddeldata som er relatert til hvilken pasient. 

Eksempel på sekvens ved bruk av Pasientbillett er beskrevet i "Åpne pasient" i beskrivelsen 

av datadelingsapi: SFM Datadeling API. Pasientbilletten er unik for SFM tjenesten og 

spesifisert slik at det ikke skal være mulig å gjette seg fram til en gyldig billett. Dette gjør 

også at det ikke er mulig å skrive eller lese på tvers av virksomheter. Løsningen er på den 

måten feiltollerant. Spørringen for tilgang til en pasientbillett skal inneholde en pasient-id (eg. 

fnr, dnr xxx-id). Siden billetten har begrenset levetid er det mulig å fornye billetten på lik linje 

med at systemet også fornyer accesstoken. Pasientbilletten er en tekststreng på maks 200 

tegn. I dagens løsning er pasientbillett en GUID: 44300220-455f-4333-b6e8-1464a7f44608 

Detaljert teknisk beskrivelse med eksempelkode for å etterspørre pasientbillett er publisert 

på Github, se beskrivelse under hvordan komme i gang 

Ressursen PatientTicket er beskrevet på Swagger.  

 

 

 

 

https://www.nhn.no/helseid/
https://jwt.io/
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5 Bruk av SFM GUI 
SFM GUI er implementert i JavaScript for bruk i standard browser. Foreløpig er SFM bare 

testet for bruk i Chrome, og det er kjente feil knyttet til bruk i Edge. SFM anbefaler ikke bruk 

av IE. På sikt vil SFM bli testet for bruk i flere browsere. Eksemplene som er tilgjengeliggjort 

er basert på bruk av Chrome. SFM GUI kan benyttes både i en skybasert løsning og som del 

av en tykk-klient. For å forenkle overgangen til bruk av SFM for aktører som i dag bruker FM, 

så utvikler SFM en tykk-klient (ComWrapper). Denne tjener også som eksempelkode for 

aktører som har tykk-klienter som skal integrere med løsningen. Det er altså 3 forskjellige 

måter å benytte SFM GUI på. Disse er beskrevet under.  

5.1 Tykklient EPJ, som integrerer SFM GUI 

EPJ-systemene som dominerer markedet i dag er typiske tykke klienter. I praksis er det 

windows-applikasjoner som kjøres enten på rekvirentens PC eller via en 

terminalserverløsing. SFM kan integreres i slike EPJer ved at EPJ benytter en 

browserkomponent i sin EPJ hvor SFM startes via en definert URL. SFM Pasientrettet portal 

vil alltid startes i kontekst av et journalsystem, en bruker og en pasient. Før det kan startes 

en slik sesjon er det nødvendig at system og bruker er identifisert gjennom en sekvens med 

HelseID. For brukerinnlogging i ID-porten bør samme browserkomponent benyttes. Dette 

muliggjør innlogging på tvers via mekanismer i web/http. Det er også nødvendig å initiere 

sesjon med enkeltpasient med SFM via API for å oppnå en pasientbillett. Dette gjøres for å 

minimere datatrafikk som kombinerer sensitive helsedata med pasienten det gjelder. 

Pasientens navn eller ID vil altså ikke kommuniseres i påfølgende GUI sesjon og ikke være 

synlig inne i WEB GUI som SFM presenterer. Det forutsettes at EPJ alltid viser hvilken 

pasient som er åpnet i SFM. 

All nødvendig kode for å realisere rammeverket i en tykk klient er eksemplifisert gjennom 

ComWrapper som er tilgjengelig på Github.  
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5.2 Skybasert EPJ, som integrerer SFM GUI 

Skybaserte EPJ systemer er på vei inn i markedet. Registrering av klienter i HelseID må 

gjøres per virksomhet fra serversiden av den skybaserte løsningen. Dette for å sikre sterk 

knytting mellom virksomhet og klient-id som igjen kan stoles på av SFM. På den måten kan 

kodeeksempler som tilbys for konfigurering av HelseID benyttes på samme måte som for 

andre EPJ. I forbindelse med utstedelse av accesstoken er det svært viktig at hemmelighet 

ikke blir eksponert i browser. Dette gjør at også etterspørsel etter accesstoken må basere 

seg på at det gjøres fra serversiden. Se forøvrig eksempelkode. Denne demonstrerer 

hvordan EPJ etterspør pasientbillett og starter SFM GUI i en iFrame.  

5.3 Bruk av ComWrapper 

SFM ComWrapper kan benyttes av leverandører som bruker FM, for migrasjon til SFM med 

minimal utvikling. ComWrapper vil være tilgjengelig i en overgangsperiode, men på relativt 

kort sikt vil den bli faset ut. ComWrapper kan benyttes med samme com api som i dag 

benyttes for FM, men med oppdatert namespace. EPJ leverandør kan velge å implementere 

integrasjon mot HelseID, eller at bruker må logge seg på når den åpner SFM, da det nye 

namespacet er utvidet med mulighet for å overføre accesstoken som del av startpasient. Ved 

bruk av ComWrapper vil det være behov for at det opprettes en klient-id uavhengig om det er 

EPJ eller Comwrapper som autentiserer bruker. Anbefalt løsning fra SFM er at EPJ utvikler 

støtte for autentisering ved hjelp av HelseID og at Comwrapper understøtter single-sign-on. I 

dette tilfellet trenger ikke Comwrapper en egen secret for å kommunisere med HelseID. Ved 

bruk av Comwrapper så vil det være noe begrenset funksjonalitet som tilgjengeliggjøres. 
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6 SFM Datadeling API 
SFM Datadeling API skal benyttes av de leverandører som velger å bruke SFM GUI. API-et 

skal da ivareta all datadeling mellom SFM og EPJ som er nødvendig for å ivareta 

pasientsikkerheten, personvern og en effektiv arbeidsprosess. 

Guide for bruk av SFM Datadeling API er publisert 

på: https://simplifier.net/guide/sfmapidatadeling/home 

Ressursene som benyttes i SFM Datadelings API er publisert 

på: https://simplifier.net/R4Medication/ 

 

Datadeling API publiserer ressurser og funksjoner for at EPJ system som integrerer mot 

SFM, hvor SFM benyttes til forskrivning, kan få tilgang til data som er produsert i SFM, 

hentet fra nasjonale tjenester eller tidligere skrevet fra EPJ. 

API er eksponert som FHIR ressurser/tjenester basert på RESTful tilnærming. Noen sentrale 

funksjoner som tilbys i dette API er ikke rene CRUD operasjoner. 

API er beskyttet med HelseID, og det er essensielt at SFM kan avlede informasjon om 

organisasjonen og rekvirenten fra HelseID.  

I interaksjon mellom SFM og EPJ er det så langt mulig forsøkt å separere informasjon om 

pasientens navn eller identitet fra annen sensitiv informasjon. Det er derfor støtte for at EPJ 

innleder en pasientsesjon med å skaffe seg en pasientbillett fra SFM, som kan benyttes i 

videre dialog. Dette benyttes både i API og i datatrafikk som understøtter GUI. 

6.1 Bruk av HTTP URL, verb og søkeparametre 

Generell beskrivelse av FHIR og bruk av RESTful HTTP: https://www.hl7.org/fhir/http.html 

Normale operasjoner benyttes for standardressurser 

6.2 Eksempler på bruk av RESTful FHIR: 

Ressurs: sfm-Task (oppgave til SFM bruker) 

Read: GET [urlbase]/sfm-Task/[id] 

sfm-Task med oppgitt ID blir returnert som ressurs i HTTP body 

Search: GET [urlbase]/sfm-Task/[id]?owner=Practitioner/[id] 

Search: GET [urlbase]/sfm-Task/[id]?status=in-progress 

Task-er som matcher søkekriteriet returneres i en Bundle. 

Se: https://www.hl7.org/fhir/http.html#search for detaljer 

Update: PUT [urlbase]/sfm-Task/[id]  

Benyttes til å oppdatere sfm-Task med ny status. 

https://simplifier.net/guide/sfmapidatadeling/home
https://simplifier.net/R4Medication/
https://www.hl7.org/fhir/http.html
https://www.hl7.org/fhir/http.html#search
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7 SFM Basis API 

Basis API publiserer ressurser og funksjoner som SFM tilbyr for integrasjon mot nasjonale 

tjenester for aktører som har egen legemiddelmodul, men som ønsker å benytte FHIR API 

som alternativ til annen integrasjon mot Reseptformidleren (RF), Kjernejournal (KJ) og andre 

tjenester som SFM representerer. Denne integrasjonen vil typisk benyttes av sykehus og andre 

større installasjoner som ikke benytter forskrivningsfunksjonaliteten i SFM (SFM GUI). 

Guide for bruk av SFM Basis API er publisert 

på:  https://simplifier.net/guide/sfmapibasis/home  

Ressursene som benyttes i SFM Basis API er publisert på: https://simplifier.net/R4Medication/ 

 

API er eksponert som FHIR ressurser/tjenester men på grunn av operasjonene som gjøres i 

bakkant er det ikke en RESTful tilnærming. Sentrale funksjoner som tilbys i dette API er ikke 

rene CRUD operasjoner, men avanserte operasjoner hvor SFM gjør oppslag i flere tjenester, 

sammenstiller data og presenterer en kompleks struktur som FHIR dokument 

(Bundle/Composition). Operations i FHIR understøtter dette paradigmet. 

API er beskyttet med HelseID, og det er essensielt at SFM kan avlede informasjon om 

organisasjonen og rekvirenten fra HelseID. Ressursene no-Organisation og no-Practitioner 

benyttes for å oppdatere SFM med tilstrekkelig info. 

 

https://simplifier.net/guide/sfmapibasis/home
https://simplifier.net/R4Medication/
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8 Kontakt og lenker 

8.1 Lenker 

SFM har reservert domentet forskrivning.no for servere og API i løsningen. Det vil opprettes 

subdomener for produksjon og test. Produksjonsmiljøet vil bare være tilgjengelig i Norsk 

Helsenett. 

Oppdatert informasjon om lenker til ressurser i løsningen vil finnes 

på: https://info.forskrivning.no  

 

Noen av lenkene gjengis her: 

Eksempelkode finnes på: https://github.com/ThulaSource 

Dokumentasjon av FHIR ressurser som benyttes i SFM finnes 

på: https://simplifier.net/r4medication 

Swagger dokumentasjon av tjenestene som er tilgjengeliggjort finnes 

på: https://server.test1.forskrivning.no/index.html?urls.primaryName=FHIR%20SFM-

API%20V1 

 

8.2 Kontaktinformasjon 

 

Tekniske spørsmål sendes til: 

Dag Hammer: Dag.Hammer@ehelse.no 

Maria Rekdal: Maria.Rekdal@ehelse.no 

Ole Martin Winnem: olemw@enableit.no 

 

Spørsmål knyttet til oppsett av testomgivelser sendes til: 

Gunn Skogseth: Gunn.Skogseth@ehelse.no 

 

https://info.forskrivning.no/
https://github.com/ThulaSource
https://simplifier.net/r4medication
https://server.test1.forskrivning.no/index.html?urls.primaryName=FHIR%20SFM-API%20V1
https://server.test1.forskrivning.no/index.html?urls.primaryName=FHIR%20SFM-API%20V1
mailto:Dag.Hammer@ehelse.no
mailto:Maria.Rekdal@ehelse.no
mailto:olemw@enableit.no
mailto:Gunn.Skogseth@ehelse.no
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9 Vedlegg – Signering av resept 
Det har lenge vært klart at signering av XML-meldinger med bruk av personlig sertifikat med 

privatnøkkel på smartkort er en løsning som skaper problemer for sentralisert drift. Det har 

vært problematisk i noen Remote Desktop/Terminalserver løsninger, og direktoratet har fått 

tilbakemeldinger om at det er en løsning som er uegnet for skybaserte eller web-baserte 

løsninger. Den opprinnelige signaturen på resepten har to formål: Identifikasjon av 

rekvirenten, og integritetsbeskyttelse av meldingen. Denne spesifikasjonen beskriver både 

opprinnelig og alternativ signering med bruk av HelseID for identifikasjon av rekvirent (og 

klientsystem) og PKI signatur for integritetsbeskyttelse basert på virksomhetssertifikat. 

Løsningen er basert på utvidet tillit til systemet som påfører signatur, altså SFM - og 

selvfølgelig tillit til HelseID og IDporten. Med denne løsningen oppnår vi raskere signering av 

resept i WEB-baserte løsninger, og opplevelse av gjennomført single-sign-on for systemer 

som støtter dette. Det er fremdeles et sentralt punkt at signeringen er en tydelig handling for 

rekvirenten som utfører den, med andre ord: Systemet som påfører signatur med HelseID 

må gjøre dette som et resultat av at helsepersonen valgte å signere (og sende). 

9.1 Signatur på resept 

Resept kan signeres elektronisk på to måter: 

• Signatur basert på HelseID med person-id og virksomhetssertifikat 

• Signatur basert på personlig sertifikat 

Begge disse kan benyttes, men den første er betinget av spesiell godkjenning av systemet 

som påfører signaturen og driftsleverandør for systemet 
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Figur som viser alternative signeringsmetoder for resept. SKO signaturen finnes bare på 

resepter som utleveres til apotek og bandasjist (og videre til Helfo) 

9.2 Signatur basert på HelseID med person-id og 
virksomhetssertifikat 

Signatur basert på HelseID påføres ved at systemet som signerer resepten vedlegger JWT 

token som bekrefter rekvirentens identitet som en konsekvens av handlingen "signer og 

send". Denne koblingen mellom signeringshandlingen og eksistensen av JWT token er 

årsaken til at det kreves spesiell godkjenning av system og driftsleverandør som signerer 

etter denne metoden. 

JWT token fra HelseID skal ha følgende claims for identitetsbekreftelse: 

• helseid://claims/identity/pid: <nasjonal identitet> 

• helseid://claims/identity/security_level: 4 

• helseid://claims/identity/assurence_level: high 

(det er andre krav til format og innhold i token som ikke er dekket her) 

JWT token identitetsbevis legges til M1 som vedlegg. Vedlegg er en standard mekanisme for 

Hodemeldingen. Vedlegg til meldinger er beskrevet i eget dokument: 

https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/standarder-og-

referansekatalog/elektronisk-samhandling-vedlegg-til-meldinger-his-10362011 

JWT token vedlegges i <RefDoc> struktur på følgende måte: 

https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/standarder-og-referansekatalog/elektronisk-samhandling-vedlegg-til-meldinger-his-10362011
https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/standarder-og-referansekatalog/elektronisk-samhandling-vedlegg-til-meldinger-his-10362011
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<RefDoc> 

 

   <IssueDate V="2018-10-12T09:30:12"/> 

   <MsgType V="A" DN="Vedlegg"/> 

   <MimeType>application/jwt</MimeType> 

   <Description>HelseID</Description> 

 

JWT token skal BASE64 kodes og legges ved i: 

<Content> 

   <Base64Container ...> (JWT token)  </Base64Container> 

 

Signatur med virksomhetssertifikat påføres meldingen (M1) i eget felt spesifisert for dette i 

Hodemeldingen (Signature): 

"Elektronisk signatur. En XML-realisering av meldingen skal benytte XML Digital Signature i 

henhold til XML-Signature Syntax and Processing W3C Recommendation 12 February 2002, 

http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/" 

Signaturen skal være påført med virksomhetssertifikat på spesifisert nivå av 

driftsleverandøren som sender inn resepten. Signaturen har etter denne metoden to formål: 

• Driftsleverandøren digitale signatur på resept 

• Integritetsbeskyttelse av innoldet i en resept inkusive HelseID token. 

Signatur etter denne metoden inkluderer rekvirentens nasjonale id (personnummer/d-

nummer) samt HPR nummer (helsepersonell ID) og rekvirentens identitet er således entydig 

og sikkert bekreftet. Identiteten benyttes for oppslag i helesepersonellregisteret for kontroll av 

autorisasjon og rekvireringsrett.  

9.3 Signatur basert på personlig sertifikat 

For signering av resept etter denne metoden påføres meldingen (M1) et signaturelement i 

eget felt spesifisert for dette i Hodemeldingen (Signature): 

"Elektronisk signatur. En XML-realisering av meldingen skal benytte XML Digital Signature i 

henhold til XML-Signature Syntax and Processing W3C Recommendation 12 February 2002, 

http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/" 

Signaturen skal være påført med et Personlig sertifikat på spesifisert nivå av rekvirenten som 

sender inn resepten. Signaturen har etter denne metoden to formål: 

• Rekvirentens signatur på resept 

• Integritetsbeskyttelse av innoldet i en resept. 

Signatur etter denne formen inkluderer rekvirentens offentlige sertifikat. Dette benyttes videre 

for entydig og sikker identifikasjon av rekvirent via oppslag hos sertifikat-utsteder. Identiteten 

http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/
http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/
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benyttes for oppslag i helesepersonellregisteret for kontroll av autorisasjon og 

rekvireringsrett. 

 

9.4 Reseptformidlerens kontroll og videre behandling 

Reseptformidleren gjør omfattende kontroller av autorisasjon og rekvireringsrett ved mottak 

av resept. I tillegg valideres signaturer og gyldighet av alle benyttede sertifikater. Deretter 

genereres en kopi av resepten med et signaturkontollobjekt (SKO) som bekrefter 

valideringene og kontrollene som er gjort på mottakstidspunktet. SKO objektet fungerer som 

dokumentasjon av foretatt kontroll, samt at tilleggsinformasjon om rekvireringsrett og 

autorisasjon inkluderes. SKO signeres med Reseptformidlerens sertifikat. Resept med SKO 

benyttes på utleverersiden og danner grunnlag for refusjonskrav fra utleverer. Resepter uten 

benyttes i rekvirentdelen av e-reseptkjeden. 
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9.5 Definisjoner: 

 

Elektronisk signatur 

Begreper knyttet til elektronisk signatur er komplisert. Dels er det overlappende begrepsbruk 

for tiltenkt nøkkelbruk i sertifikatene, dels er det forskjellige nivåer av signatur. Begreper som 

"avansert elektronisk signatur" og "kvalifisert sertifikat" er ment å presisere dette. De to 

løsningene spesifisert i dette dokumentet har forskjellig tilnærming, men løser begge kravet 

til entydig og sikker identifikasjon av rekvirent, og beskyttelse mot endring av resept etter 

innsending (integritetsbeskyttelse) 

 

Personlig sertifikat 

Sertifikat som er utstedt til en person av en Certificate Authority som er godkjent for bruk i e-

resept, med policy som identifiserer det som personlig sertifikat: 

2.16.578.1.26.1.3.1 eller 2.16.578.1.26.1.3.6. Nøkkelbruk (Key usage) for signatur skal være 

Ikke-avvisning = Non-repudiation = Content comitment (0x40) 

Sertifikatet skal minst støtte signatur-algoritme sha256WithRSAEncryption 

 

Virksomhetssertifikat 

Sertifikat som er utsedt til en virksomhet, hovedenhet eller organisasjonsledd av en 

Certificate Authority som er godkjent for bruk i e-resept, med policy som identifiserer det som 

et virksomhetssertifikat: 

2.16.578.1.26.1.3.2 eller 2.16.578.1.26.1.3.5. Sertifikatet skal minst støtte signatur-algoritme 

sha256WithRSAEncryption 

 

Elektronisk resept 

Begrenses her til å omfatte meldingen M1 i gyldige versjoner som spesifisert av Direktoratet 

for e-helse. (Strengt tatt er resept sendt med telefaks omfattet av begrepet "elektronisk 

kommunikasjon" i personvernsammenheng, men det er ikke relevant her). 

 

HelseID 

Tjeneste og format for sikker identifikasjon av systemer og personer i helsetjenesten. 

Integrert med nasjonale identitetstilbydere. 

 

Hodemeldingen 

Struktur i XML for koding av meldinger i helsesektoren. Utgjør i denne sammenheng 

meldingen "M1 - Resept" med fagmelding "Resept", seksjon for avsender, mottaker og 

pasient og signatur. Se egen definisjon for detaljer. 
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