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Sammendrag 

Bakgrunn: Dagens samhandling baserer seg først og fremst på meldingsutveksling. Samtidig 

er det et økende behov for å ta i bruk nye samhandlingsformer for å dekke 

samhandlingsbehovene i helse- og omsorgssektoren. Data- og dokumentdeling tas i bruk på 

ulike måter og innen stadig nye områder. For å unngå behovet for å "rydde opp" om noen år 

ble prosjekt FIA Data- og dokumentdeling prioritert i 2018 for å tilrettelegge for at aktørene i 

helse- og omsorgssektoren skal kunne ta i bruk data- og dokumentdeling på en enhetlig 

måte. Som et ledd i dette arbeidet ble det utarbeidet et målarkitektur for dokumentdeling. 

 

Formål: Målarkitektur for dokumentdeling er primært ment å være en beskrivelse av en 

fremtidig ønsket situasjon for hvordan helsesektoren kan dele dokumenter på tvers, hvor 

man har tatt utgangspunkt i innbyggere og helsepersonell sine behov og lovmessige 

rettigheter.  

Fremgangsmåte: Dokumentet ble utarbeidet av leveranseteamet til FIA Data- og 

dokumentdelingsprosjektet. Valg og anbefalinger ble forankret gjennom involvering av 

prosjektets eksterne arbeidsgruppe som bestod av representanter fra 

spesialisthelsetjenesten, kommunenes pleie- og omsorgstjenester samt NIKT. Den eksterne 

gruppen bidro med faglige innspill og vurderinger.  

 

Resultat: Målarkitektur for dokumentdeling er en anbefaling til målarkitektur for det nasjonale 

samarbeidsområdet for dokumentdeling. Anbefalingen baserer seg på at det opprettes flere 

samarbeidsområder i tillegg til et nasjonalt samarbeidsområde med et koblingspunkt for en 

nasjonal dokumentoversikt.  

Målarkitekturen har som målsetning å sikre nasjonal dokumentoversikt for alle innbyggere for 

innsyn til pasienten selv samt innsyn til helsepersonell.  Ambisjonen til målarkitekturen er å 

oppnå: 

• Nasjonal dokumentoversikt i brukerens arbeidsflate (EPJ/fagsystem sin arbeidsflate) 
• Legge til rette for at alle aktører som har dokumenter som bør deles kan deles. 
• Automatisk tilgangsstyring av helsepersonell (og andre) med tjenstlig behov 
• Støtte både eksisterende og nye dokumentformater 
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1 Innledning 

"Den norske helse- og omsorgstjenesten må innrettes etter helsetilstanden 

i befolkningen. Ettersom befolkningen blir stadig eldet og har mer 

sammensatte sykdomsbilder sammenlignet med tidligere, må 

helsetjenesten tilpasse seg en ny hverdag og kravet til samhandling med 

andre aktører øker.1" 

1.1  FIA Data og dokumentdeling og bakgrunn 

Prosjektet Data- og dokumentdeling er et prioritert prosjekt i FIA Samhandling i 2018 og har 

et overordnet mål om å styrke elektronisk samhandling mellom aktørene i helse- og 

omsorgssektoren. Prosjektet ble prioritert fordi data- og dokumentdeling er 

samhandlingsformer som tas i bruk på ulike måter innen stadig nye områder. For å unngå 

behovet om å "rydde opp" om noen år skal prosjektet: 

• avklare behov som skal beskrives i målbilde og veikart for felles grunnmur for digitale 

tjenester, 

• utrede alternative konsepter for tilgangsstyring til bruk i helse- og omsorgssektoren 

og 

• etablere praktisk bruk av referansearkitektur for data- og dokumentdeling 

 

I 2017 ble det etablert en referansearkitektur for dokumentdeling som beskriver en beste 

praksis for realisering av løsninger som benytter dokumentdeling. Referansearkitekturen 

inneholder arkitekturprinsipper, begrepsmodell, aktører og generiske komponenter og 

sammenhengen mellom dem samt noen eksempler på anvendelse.  

Med praktisk bruk av referansearkitektur menes det realisering av løsninger som benytter 

referansearkitektur for dokumentdeling. I forbindelse med etablering av praktisk bruk av 

referansearkitektur for dokumentdeling har prosjektet knyttet seg til et pågående prosjekt – 

Helsenorge, heretter kalt for referanseprosjekt 1, for å undersøke hvordan de løser 

dokumentdeling og finne problemstillinger som bør løftes nasjonalt.  I samarbeid med 

Helsenorge ble det det avklart at utarbeidelse av en målarkitektur for dokumentdeling ble 

prioritert høyest. 

1.2 Gjennomføring av arbeidet 

Målarkitektur for dokumentdeling presentert i dette dokumentet bygger på referansearkitektur 

for dokumentdeling gjennomført som en del av FIA Arkitekturstyringsprosjektet i 2017. For 

målarkitekturarbeidet er det etablert et leveranseteamet bestående av representanter fra 

Helsenorge, Kjernejournal, NHN, Standardisering og Arkitekturstyring i Direktoratet for E-

                                                
1 

https://ehelse.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/20/Veikart%20for%20realiseringen%20av%20m%C

3%A5lbildet%20%C3%89n%20innbygger%20-%20%C3%A9n%20journal.pdf  

https://ehelse.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/20/Veikart%20for%20realiseringen%20av%20m%C3%A5lbildet%20%C3%89n%20innbygger%20-%20%C3%A9n%20journal.pdf
https://ehelse.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/20/Veikart%20for%20realiseringen%20av%20m%C3%A5lbildet%20%C3%89n%20innbygger%20-%20%C3%A9n%20journal.pdf
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helse. I tillegg har FIA Data- og dokumentdelingsprosjektet involvert representanter fra 

sektoren via en arbeidsgruppe som har bistått leveranseteamet med faglige og 

erfaringsbaserte vurderinger og anbefalinger i arbeidet med målarkitektur for 

dokumentdeling.  

1.3 Om dette dokumentet 

Målarkitekturen er en beskrivelse av en fremtidig ønsket situasjon for hvordan helsesektoren 

kan dele dokumenter på tvers hvor man har tatt utgangspunkt i innbyggere og helsepersonell 

sine behov og lovmessige rettigheter. Det er ønskelig at den brukes som en reguleringsplan 

når virksomheter i sektoren skal realisere dette. 

Målarkitekturen er primært rettet mot arkitekter og tekniske prosjektledere. Den er også 

relevant for beslutningstakere, prosjektledere og utviklere innen helse- og omsorgstjenesten. 

1.4 Nasjonal e-helsestrategi 

Dagens samhandling baserer seg først og fremst på sending av elektroniske meldinger. 

Samtidig er det økende behov for å ta i bruk nye og andre samhandlingsformer for å styrke 

pasientbehandlingen, øke pasientsikkerheten og gi innbyggerne innsyn til egne dokumenter. 

Utarbeidelsen av "målarkitektur for dokumentdeling" er forankret i Nasjonal e-helsestrategi 

2017-2022 ved å beskrive hvordan innbyggernes kliniske dokumenter kan gjøres tilgjengelig 

for fremtidig bruk for helsepersonell med tjenstlig behov på tvers av virksomheter samt for 

innbyggere som ønsker innsyn i egne dokumenter.  

Et av de strategiske områdene i Nasjonal e-helsestrategi 2017-2022 er å bedre 

sammenhengen i pasientforløpet. Strategien er nærmere beskrevet i ulike innsatsområder og 

innsatsområde #2.4 omhandler: 

• "Dele viktige helseopplysninger i den akuttmedisinske kjeden." 

Innen dette innsatsområde beskrives det følgende: 

"For å få raskere tilgang til nødvendige helseopplysninger trenger derfor 

helsepersonell å kunne gjøre oppslag i elektroniske journalopplysninger i 

andre virksomheter. Spesielt ved akuttinnleggelser eller øyeblikkelig hjelp 

til kronisk syke pasienter, vil det være viktig at helsepersonell har tilgang til 

opplysninger om pågående helsehjelp og relevant sykdomshistorie, for 

eksempel i form av epikrise. Raskere og enklere tilgang på 

journalopplysninger skal bidra til mindre feil og raskere helsefaglige 

beslutninger. I tillegg skal det redusere administrativ byrde på 

helsepersonell, som i dag må innhente og utlevere helseopplysninger 

manuelt." 

Nasjonal handlingsplan for 2017-2022 omtaler tiltak for å realisere dokumentdeling og 

målene beskrevet over. Følgende tiltak er en del av planen for 2017-2022: 

 

Tiltak - Etablere felles samhandlingsarkitekturer for ulike måter å dele informasjon på 

I tillegg til samhandlingsarkitekturen for utveksling av meldinger, skal det etableres felles 

samhandlingsarkitekturer for deling av dokumenter og tilgang på tvers av virksomheter. Det 
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skal utarbeides plattform- og integrasjonsstrategi for utvikling av nødvendig 

samhandlingsarkitektur på vei mot Én innbygger – én journal. 

Tiltak - Etablere løsning for oppslag i henvisninger, epikriser og utvalgte typer 

svarrapporter på tvers av behandlingssteder 

Det skal etableres en løsning i Kjernejournal for å kunne slå opp henvisninger, epikriser og 

utvalgte typer svarrapporter på tvers av behandlingssteder. Løsningsvalg skal gjøres i 

tilknytning til utredning av et felles grunnlag for realisering av nye tjenester for helsepersonell 

på kort og mellomlang sikt (se eget tiltak). 

 

2 Dokumentdeling som 

samhandlingsform 

Dagens situasjon er preget av meldingsbasert samhandling mellom aktørene i helse- og 

omsorgssektoren. Dette er i stor grad et resultat av mange regionale og kommunale 

installasjoner av EPJ/PAS og kurveløsninger. Veikart for realiseringen av målbildet Én 

innbygger – én journal2 slår fast at samhandlingsbehovet er større enn tidligere antatt og 

dekkes ikke av meldingsutveksling og at "Så lenge ikke alle virksomheter som yter helsehjelp 

jobber i et felles kjernesystem, vil det være behov for utveksling og deling av data og 

dokumenter på tvers av virksomheter". Direktoratet for e-helse forutser at en vesentlig del av 

samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunal helse- og omsorgstjeneste vil 

måtte basere seg på dokumentdeling i tillegg til meldingsutveksling i perioden frem til 2025. 3 

I motsetning til meldingsutveksling, er dokumentdeling en samhandlingsform hvor aktører 

tilgjengeliggjør pasienters dokumenter uten å kjenne til hvem som senere får tilgang til dem.  

I prinsippet kan et dokument om en pasient være alt fra en strukturert melding til store 

bildefiler. Det som kjennetegner dokumentdeling er deling av informasjon om en pasient som 

er å anse som endelig og dermed ikke vil endres. I tillegg så defineres et dokument til å 

inneholde full kontekst og sees som en enhetlig samling av informasjon som håndteres 

videre som en enhet. Meldinger er i motsetning til dokument ikke å anse som endelig og 

inneholder ikke hele konteksten, mottaker forutsettes normalt å ha informasjon om 

konteksten til meldingen. Dette skillet er normalt ikke klart og meldinger kan i noen tilfeller 

opptre som dokumenter.  

Dokumentdeling er en samhandlingsmodell hvor en konsument kan søke etter tilgjengelige 

dokumenter om en gitt pasient hos andre virksomheter og laste ned dokumenter fra et 

dokumentlager. I motsetning til meldingsutveksling hvor mottaker av informasjon må være 

kjent når informasjonen skal distribueres, så tilrettelegger dokumentdeling for at dokumenter 

                                                
2 

https://ehelse.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/20/Veikart%20for%20realiseringen%20av

%20m%C3%A5lbildet%20%C3%89n%20innbygger%20-%20%C3%A9n%20journal.pdf  
3 Selv om dokumentdeling bidrar til å løse opp i flere av begrensningene forbundet med 

meldingsutveksling (e.g., meldingsutveksling legger ikke til rette for oppdatert informasjon, dårlig egnet 

for å møte innsynsbehovet til innbyggerne, asynkron samhandlingsform), finnes det en rekke behov 

som avhenger av gjenbruk og deling av strukturerte helseopplysninger (datadeling). 

https://ehelse.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/20/Veikart%20for%20realiseringen%20av%20m%C3%A5lbildet%20%C3%89n%20innbygger%20-%20%C3%A9n%20journal.pdf
https://ehelse.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/20/Veikart%20for%20realiseringen%20av%20m%C3%A5lbildet%20%C3%89n%20innbygger%20-%20%C3%A9n%20journal.pdf
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om en gitt pasient kan deles til interessenter som har tjenstlig behov for informasjonen på et 

senere tidspunkt. For konsumenter av andres dokumenter muliggjør dette lagring av 

referanser til de originale dokumentene istedenfor å lagre kopier. 

 

Figur 1 Konseptet dokumentdeling 

En nasjonal løsning for dokumentdeling er drevet av behov knyttet til helsepersonelltjenester 

og da spesielt deling av klinisk dokumentasjon mellom helsepersonell, men også for 

innsynstjenester for pasienter. Dokumentdeling håndteres gjennom at en gruppe 

samarbeidende virksomheter går sammen om å dele visse typer dokumenter og registrerer 

metadata om dokumentene i et felles dokumentregister. Tjenester for å tilgjengeliggjøre, 

søke og hente dokumenter tilbys som grensesnitt (API'er) og krever tilgangskontroll og høy 

tilgjengelighet. 

For å kunne både ha lokale, regionale og nasjonale grupper av samarbeidende 

virksomheter, som på sikt skal kunne kobles sammen, kreves nasjonal styring for å sikre at 

alle lover og forskrifter overholdes og nødvendig standardisering gjøres for å sikre en 

enhetlig implementering av grensesnitt og bruk av metadata. 

 

3 Målbilde for dokumentdeling 

Utredningen av Én innbygger – én journal slo fast at "[det] er behov for at korrekt, nødvendig 

og relevant informasjon, raskt og effektivt, gjøres tilgjengelig for helsepersonell med tjenstlig 

behov, uavhengig hvor pasienten har fått helsehjelp før". Tilgang til dokumenter om en 

bestemt pasient hos andre aktører og virksomheter er en viktig mulighet til å supplere 

eventuelle manglende opplysninger, samt å kunne slå opp resultater fra tidligere 

undersøkelser og behandlinger. Dokumentdeling mellom aktører muliggjøre overføring av 

kunnskap på tvers av virksomhetsgrenser og omsorgsnivåer samt legger til rette for mer 

effektiv samhandling gjennom pasientforløpet.   

Innbyggere er helsetjenestens viktigste samarbeidspartnere og en viktig brukergruppe for 

dokumentdeling. Innbyggere og/eller individer med fullmakt (utover deres lovbestemte krav 
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på innsyn i egne journalopplysninger) kan ha behov for å ha innsyn i sine journaldokumenter 

og laboratoriesvar blant annet for å:  

a) følge utredningen sin,  
b) kunne foreta selvvalg og samvalg rundt sin behandling, 
c) repetere råd og beskjeder som er gitt under konsultasjoner,  
d) søke fornyet vurdering og  
e) vurdere om innsyn i dokumentet skal begrenses for utvalgte 

virksomheter/helsepersonell.  
I tillegg skal innbyggere kunne få tilgang til å se hvilke helsepersonell som har sett deres 

dokumenter. Dette vil bidra til at innbyggere blir tryggere på at deres helseopplysninger 

behandles på en forsvarlig måte. 

Mål for dokumentdeling: 

• Tilrettelegge for at helsepersonell kan gjøre nødvendige oppslag i henvisninger, 
epikriser og utvalgte typer svarrapporter og bilder i andre virksomheter enn der de 
selv er ansatt slik at man reduserer feil og øker effektiviteten ved helsefaglige 
beslutninger. 

• Redusere den administrative byrden og kostnadene ved dagens innhenting og 
utlevering av helseopplysninger. 

• Øke oversikten over tilgjengelige dokumenter på tvers av virksomheter. 

• Muliggjøre innsyn for pasienter i deres journaldokumenter i hele Norge. 

3.1 Nasjonal løsning for innsyn i delte 

journaldokumenter 

Direktoratet for e-helse jobber med å realisere nasjonale tjenester for innsyn i delte 

journaldokumenter: 

• Gjennom Kjernejournal skal det være mulig for helsepersonell og annet personell 
med tjenstlig behov å få tilgang til en nasjonal oversikt over en pasient sine relevante 
dokumenter samt å lese dokumentene. I første omgang er det fokus på å gi oversikt 
over spesialisthelsetjenestenes journaldokumenter. 

• Gjennom Helsenorge skal det være mulig for en pasient å få tilgang til en nasjonal 
oversikt til alle sine journaldokumenter som eksisterer samt å lese dokumentene. I 
første omgang gis det oversikt over spesialisthelsetjenestenes journaldokumenter. 
 

Figur 2 viser den planlagte, overordnede løsningsskissen for nasjonal løsning for innsyn i 

delte journaldokumenter.  Direktoratet for e-helse etablerer et koblingspunkt for nasjonal 

dokumentoversikt som gjør det mulig å søke og hente journaldokumenter hos andre 

helseaktører. Dette forutsetter at helseaktørene på sin side har delt dokumentene og 

muliggjort søk og forespørsel om utlevering av dokumentene via koblingspunktet. 
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Figur 2 Nasjonal løsning for innsyn i delte dokumenter 

 

3.2 Pågående prosjekter 

Nasjonalt har Helsenorge sammen med Helse Vest og Helse Nord etablert en 

innsynstjeneste på Helsenorge for pasienter i disse RHF-ene. Denne løsningen er basert på 

dokumentdeling, men arkitekturmessige er det gjort noen valg som vanskeliggjør bruk av 

denne løsningen for Helsepersonell samt at den vil ikke gi en nasjonal dokumentoversikt for 

en pasient. 

I Nasjonal e-helseportefølje er det flere prosjekter innenfor innsatsområdet som er berørt av 

dokumentdeling. Utover prosjekter drevet av Direktoratet for e-helse, pågår det utviklings- og 

prosjekteringsarbeid i helse- og omsorgssektoren som har behov for nasjonale avklaringer 

og som bør koordineres og samordnes for å innføre dokumentdeling på en enhetlig måte. 
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Navn Ansvarlig Beskrivelse 
Status per juni 

2018 

Nasjonalt løft 

dokumentdeling 

(XDS)  

Direktoratet 

for e-helse 

Prosjektet etablerer felles 

XDS-infrastruktur som skal 

benyttes både for 

innbyggerinnsyn og 

helsepersonellinnsyn. 

Prosjektets mål er å oppnå en 

nasjonal 

integrasjonsarkitektur hvor 

journaldokumenter kan deles.  

Løsningen er i 

hovedsak 

installert/konfigurert, 

men det gjenstår 

testing mot HSØ. 

HSØ DIT innsyn Helse Sør-

Øst 

Digitale innbyggertjenester i 

HSØ har som mål å realisere 

digitale tjenester for 

innbyggere. Prosjektet jobber 

med å kunne tilby 

innbyggerinnsyn via 

Helsenorge.  

Det er planlagt at 

pasientene i HSØ skal 

ha innsyn i egen 

journal på 

innbyggerportalen i 

oktober 2018. 

DIT innsyn i 

pasientjournal 

Helse Sør-

Øst 

Prosjektet understøtter HSØ 

DIT innsyn ved å lage bl.a. en 

integrasjonsplattform og 

sikkerhetsløsninger for 

eksponering mot åpent nett. 

Planlagt tatt i bruk 

oktober 2018 

Innsyn i 

Kjernejournal for 

helsepersonell 

på tvers 

Direktoratet 

for e-helse 

Prosjektet gjør tilpasninger i 

bl.a. Kjernejournal og i felles 

XDS-infrastruktur for å tilby 

innsyn i journaldokumenter 

for helsepersonell.  

Løsningen er planlagt 

ferdigutviklet i løpet av 

2018. Pilot med HSØ 

er planlagt høsten 

2019. 

Innsyn 

helsepersonell 

Helse Sør-

Øst 

Prosjektet utvikler tilpasninger 

i HSØ for å kunne tilby innsyn 

for helsepersonell. 

Tilpasningene omfatter bl.a. 

tilgangsstyring, 

integrasjonsplattform og 

DIPS.  

HSØ planlegger pilot 

fra sommeren 2019. 

Digital Patologi/ 

ePat 

NIKT Prosjektet omfatter 

digitalisering av all 

informasjon som hører til eller 

kan hentes ut av vevs- eller 

celleprøver. Det forventes at 

ved innføring av digital 

patologi gjennomføres det 

nasjonal standardisering av 

prosessering, innhold og 

utforming av svarrapporter. 

I planleggingsfase per 

første halvår 2018 
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Aktørene forventes å benyttes 

seg av ePat-løsningen som 

krever etablering av nasjonal 

database for patologisvar.  

Radiologiløsning 

for Helse Sør-Øst 

Helse Sør-

Øst 

Det er besluttet at det skal 

etableres en ny plan for 

anskaffelse av nye 

radiologiløsninger. 

Anskaffelsen skal omfatte en 

regional 

kommunikasjonsløsning som 

vil muliggjøre deling av 

radiologisk informasjon 

mellom de radiologiske 

løsningene i helseforetakene, 

uavhengig av hvilke 

leverandører som leverer 

radiologiløsningen til de 

respektive helseforetakene. 

Plan for anskaffelse er 

under etablering per 

sommer 2018 

Bildearkiv-

løsning for 

fastleger og 

avtalespesialister 

Direktoratet 

for e-helse 

Prosjektet skal i første 

omgang etablere et skybasert 

bildearkiv som kan benyttes 

av den enkeltes EPJ. På sikt 

planlegges deling på tvers. 

Anbud gjennomført og 

kontrakt underskrevet 

med leverandør per 

juni 2018 

Tabell 1 Relevante prosjekter 

Flere i leveranseteamet samt arbeidsgruppen med sektoren deltar i/har god kjennskap til de 

pågående prosjektene og har beriket målarkitekturen med problemstillinger og mulige 

løsninger knyttet til målarkitektur for dokumentdeling.  

I tillegg vil arbeidet med tilgangsstyring på tvers av virksomheter være vesentlig for 

målarkitekturen. Arbeidet med utredningen og utprøving av felles modell for tilgangsstyring 

som gjennomføres i regi av Direktoratet for e-helse (FIA) vil sette føringer for denne 

målarkitekturen. 

4 Relevante lover og forskrifter 

Det ble i februar 2018 foretatt en overordnet juridisk vurdering av etableringen av nasjonal 

innsynstjeneste for Helsenorge og Kjernejournal. Vurderingene er en gjennomgang av 

hjemmelsgrunnlag og ansvarsforhold. Det som følger er en oppsummering og gjenbruk av 

vurderingene som er relevant for anbefalt målarkitektur for dokumentdeling. Vurderingen 

forutsetter at det ikke vil bli lagret noen dokumenter sentralt i forbindelse med 

innsynstjenesten. 
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4.1 Hjemmelsgrunnlag for helsepersonell 

Målbildet for dokumentdeling støttes av pasientjournalloven § 19, 1 ledd der det fremkommer 

at:  

" [..] databehandlingsansvarlige [skal] sørge for at relevante og nødvendige 

helseopplysninger er tilgjengelige for helsepersonell og annet samarbeidende personell når 

dette er nødvendig for å yte, administrere eller kvalitetssikre helsehjelp til den enkelte".  

 

Helsepersonelloven § 25 har tilsvarende bestemmelse og det fremkommer at:  

"[…] taushetsbelagte opplysninger [kan] gis til samarbeidende personell når dette er 

nødvendig for å kunne gi forsvarlig helsehjelp".  

 

Helsepersonelloven § 45 sier at  

" Med mindre pasienten motsetter seg det, skal helsepersonell som skal yte eller yter 

helsehjelp til pasient etter denne lov, gis nødvendige og relevante helseopplysninger i den 

grad dette er nødvendig for å kunne gi helsehjelp til pasienten på forsvarlig måte. Det skal 

fremgå av journalen at annet helsepersonell er gitt helseopplysninger. ".  

 

I dette ligger en plikt for helsepersonell til å gjøre data om en pasient tilgjengelig for 

helsepersonell som skal utøve helsehjelp. Hvorvidt dokumenter utleveres fra virksomheten 

eller det skal gis direkte tilgang til dokumentene som ligger lagret i virksomheten via 

dokumentdeling, er opp til virksomheten selv å vurdere. Dette fremkommer av 

pasientjournalloven § 19, 2 ledd som sier at  

"det er den databehandlingsansvarlige som bestemmer på hvilken måte 

opplysningene skal gjøres tilgjengelige".  

 

Bruk av dokumentdeling hvor det gis direkte tilgang til helseopplysninger krever at 

helsepersonell i forkant av å gjøre dokumenter tilgjengelig må ta stilling til om de aktuelle 

dokumentene anses for å være "relevante og nødvendige" for utøvelse av helsehjelp på et 

senere tidspunkt. Kun de journaldokumentene som det enkelte helseforetak har vurdert at 

egner seg for tilgjengeliggjøring vil bli listet opp. Det vil tilnærmet alltid finnes journalpliktige 

dokumenter som på dette grunnlaget ikke bør vises. I tillegg til at Kjernejournalforskriften selv 

gir noen føringer for hvilke dokumenter som kan tilgjengeliggjøres med hjemmel i forskriften, 

gir også forarbeidene til forskriften mer utfyllende informasjon om vurderinger knyttet til 

tilgjengeliggjøring på tvers av helsepersonell. Det bør vurderes å utarbeide retningslinjer om 

dette som sektoren kan benytte seg av.   

Ny forskrift om pasientjournal skal erstatte Forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom 

virksomheter. Dette innebærer blant annet at kravet om å inngå avtale for å kunne 

tilgjengeliggjøre helseopplysninger i behandlingsrettede helseregistre opphører. Det vil i 

stedet bli lagt vekt på risikobasert tilnærming til tilgangsstyring og autorisasjon/autentisering 

og gode internkontrollrutiner for å avdekke avvik og uberettiget tilgang.  
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Med tanke på at målarkitektur for dokumentdeling legger til rette for en informasjonsflyt som 

tilgjengeliggjør dokumenter på en helt annen måte enn det som er mulig i dag, bør det 

etterstrebes å gi tilstrekkelig informasjon til pasienten om at helseopplysninger deles på tvers 

av virksomheter der det er nødvendig for å yte forsvarlig helsehjelp. Pasienten bør også 

gjøres oppmerksom på retten til å motsette seg informasjonsdeling mellom helsepersonell og 

konsekvensene av dette. 

4.2 Hjemmelsgrunnlag for innbyggers innsynsrett 

Innbygger har en lovfestet rett til innsyn i opplysninger som er registrert om seg. Dette følger 

av pasientjournalloven § 18, personopplysningsloven § 18 mfl. Denne retten videreføres – og 

forsterkes i artikkel 15 i ny personvernforordning (GDPR). 

 

Innbygger har innsynsrett overfor primærkilden som har registrert opplysningene (sykehus, 

fastlege) pga. deres dokumentasjonsplikt ifm ytelse av helsehjelp, jfr. helsepersonelloven § 

39. Retten til innsyn i disse dokumentene følger direkte av helsepersonelloven § 41.  

 

En pasient har etter Helsepersonelloven § 45 rett til å nekte informasjonsutveksling mellom 

helsepersonell, selv om opplysningene er nødvendige for å yte helsehjelp. Retten til å nekte 

forutsetter at pasienten gir beskjed om at han ikke ønsker at informasjon deles. Krav om 

aktivitet fra pasienten for å forhindre informasjonsutveksling er begrunnet i at pasienten må 

kunne legge til grunn at det utveksles relevant informasjon mellom helsepersonell om 

vedkommende sin helsetilstand, og om hvilken helsehjelp som gis, jf. Prop. 89 L (2011-2012) 

kap. 3.1. 

4.3 Forskrift om nasjonal kjernejournal 

(kjernejournalforskriften) 

Kjernejournalforskriften etablerte en nasjonal kjernejournal med sammenstilling av relevante 

helseopplysninger som er nødvendige for å yte forsvarlig helsehjelp. Forskriften dekker ikke 

bare Kjernejournal, som i målarkitektur for dokumentdeling kan inneha rollen som en 

dokumentkonsument, men angir også føringer for flere funksjonelle og arkitekturmessige 

betraktinger.   

Kjernejournalforskriften slår fast at helsepersonell med tjenstlig behov ved ytelse av 

helsehjelp kan etter samtykke fra den registrerte gis tilgang til nødvendige og relevante 

helseopplysninger fra nasjonal kjernejournal, jf. pasientjournalloven § 13. Det er 

helsepersonellet selv som må foreta en vurdering av hvorvidt oppslag i kjernejournal er 

nødvendig og relevant for å behandle pasienten. Samtykke fra pasienten gjelder for hvert 

behandlingsforløp, og det er ikke nødvendig å innhente samtykke for hvert oppslag. I 

kjernejournalforskriften § 7 første og andre ledd omhandler henholdsvis enkelte situasjoner 

og nærmere angitt helsepersonell som ved tjenstlig behov er unntatt fra kravet om samtykke 

for tilgang, dersom det er nødvendig for å yte forsvarlig helsehjelp.  

Tilgangen til Kjernejournal skal skje gjennom autorisasjons- og autentiseringsløsningen i 

egen virksomhet etter kjernejournalforskriften § 9. Det forutsettes at helsepersonellet 

allerede ved pålogging på kjernejournal har foretatt en vurdering av hvorvidt oppslag i 

kjernejournal er nødvendig og relevant for å behandle pasienten. All fremvisning av 
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dokument for helsepersonell, må logges i kjernejournal. Til slutt, slår kjernejournalforskriften 

§ 10 fast at:  

"Opplysninger i den nasjonale kjernejournalen skal slettes når de ikke lenger er nødvendige 

for formålet med behandlingen av dem." 

I forhold til lagring av referanser til kliniske dokumenter sier forskriften følgende: 

"Referanse etter § 4 første ledd nr. 7 til: 

a) laboratoriesvar skal slettes etter ett år, 

b) prøvesvar fra billedundersøkelser skal slettes etter 5 år, 

c) henvisning skal slettes etter ett år."  

 

Dette er kun aktuelt for de metadata som eventuelt blir lagret i Kjernejournal og ikke 

metadata lagret i andre regionale/lokale dokumentregistre. 

4.4 Dataansvaret 

Personopplysningsforskriften oppstiller kravene som stilles til dataansvarlig og databehandler 

ifm behandling av personopplysninger med elektroniske hjelpemidler. Alle virksomheter som 

kopler seg til Norsk Helsenett forplikter seg til å følge Norm for informasjonssikkerhet i helse- 

og omsorgssektoren. I en målarkitektur der dokumenter som ligger lagret i sektoren bare blir 

fremvist, vil primærkilden for opplysningene (den enkelte helsevirksomhet) være 

dataansvarlig for opplysningene som gjøres tilgjengelig gjennom løsningen, og det er disse 

som bestemmer formålet med behandlingen og hvilke virkemiddel som skal benyttes for å nå 

formålet, jfr. personopplysningslovens definisjon i § 2 nr. 4. Det er helsevirksomheten som 

velger å ta løsningen i bruk. 

Det er primært de dataansvarliges ansvar å sikre ivaretakelse av krav til konfidensialitet, 

integritet og tilgjengelighet i forbindelse med tilgjengeliggjøring av personopplysninger fra 

deres systemer. Dette følger av pasientjournalloven § 22 som sier at "en 

databehandlingsansvarlig som lar andre få tilgang til helseopplysninger, for eksempel en 

databehandler eller andre som utfører oppdrag i tilknytning til informasjonssystemet, skal 

påse at disse oppfyller kravene [...]." 

 

5 Brukstilfeller for dokumentdeling 

Hovedformålet med målarkitektur for dokumentdeling er å kunne tilby helsepersonell, andre 

med tjenstlig behov samt innbyggeren selv en nasjonal dokumentoversikt for en gitt 

innbygger, med mulighet for brukeren å hente frem og lese hvert enkelt dokument i 

oversikten.  

I dette kapittelet går vi nærmere inn på hovedbrukergrupper og deres behov, eksempler på 

informasjonsbehov som kan dekkes av dokumentdeling samt detaljering av brukstilfellene 

som viser hvordan dokumentdeling kan foregå. 

De to viktigste brukstilfellene for dokumentdeling er:  
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1. Deling av journaldokumenter og andre helserelaterte dokumenter mellom 

helsepersonell og  

2. Innbyggers innsyn i egen journal, samt informasjon om hvilke helsepersonell 

som har hatt innsyn i innbyggerens journal.  

 

5.1 Hovedbrukergrupper for dokumentdeling 

Tabell 2 beskriver hovedbrukergrupper som vil ha nytte av dokumentdeling som en 

samhandlingsform. Listen er ikke uttømmende og er ment til å skissere de viktigste 

bruksområdene og behovene. Med behov menes det et gap mellom brukergruppenes 

ønskede situasjon og dagens situasjon spesielt i forhold til raskere tilgang på relevant 

informasjon. Det er ikke alltid mulig eller hensiktsmessig for helsepersonell å kommunisere i 

sanntid og dermed er behovene deres knyttet til tilgang ved tjenstlig behov. Det er viktig å 

poengtere at én og samme person kan inneha flere roller, dvs. tilhøre flere enn én 

brukergruppe. En fastlege kan arbeide i bedriftshelsetjenesten, legevakten eller en 

helsestasjon. Avhengig av rolle og arbeidsplass vil informasjonsbehovet endre seg.  

 

Brukergruppe 
Behov som kan løses ved dokumentdeling (ikke 

uttømmende) 

Helsepersonell i 

spesialisthelsetjenesten 

Helsepersonell har behov for dokumentdeling ved:  

- Videreføring av behandlingsopplegg (spesielt i 
tilfeller der pasientforløpet strekker seg på tvers av 
virksomhetens og/eller regionale grenser) 

- Kunnskap- og informasjon om forløp ved u-
/planlagte overflyttinger 

- Innsyn i behandlinger og undersøkelser utført av 
avtalespesialister 

- Vurdering av henvisning 
- Uplanlagt kontakt med spesialisthelsetjenesten 

(akuttsituasjon)  

Legevakt Dokumentdeling muliggjør tilgang på historiske dokumenter 

om en pasient som kommer i uplanlagt kontakt med 

helsetjenester (akutt konsultasjon på legevakten). En lege 

ved legevakten kan få oversikt over tidligere behandlinger 

og resultater når pasienten lider av samme tilstand og kan 

dermed gi bedre helsehjelp.  

Fastlege Etter behandling/innleggelse i spesialisthelsetjenesten kan 

en fastlege ha behov for rask tilgang til epikrise, 

laboratoriesvar, bilder o.l., spesielt i tilfeller der det er behov 

for kontrollundersøkelser og oppfølging av behandlingsplan.  

Behandlingsteam/ 

konferering mellom sykehus 

I tilfeller der flere virksomheter samarbeider om behandling 

av en pasient, vil helsepersonell ha interesse av å få tilgang 

til dokumenter. Eksempler på slike behov: 
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- Tilgang til dokumenter knyttet til gjennomført 
behandling ved videreføring av behandlingsopplegg 

- Kunnskapsdeling ved ulike samarbeidsformer som 
for eksempel konferering mellom sykehus. 

- Samarbeid om felles behandlingsplan og teamets 
tilgang til felles dokumenter om pasienten. 

Avtalespesialister Avtalespesialister har interesse av å få tilgang til 

journaldokumenter for å få oversikt over sykehistorikken til 

en pasient.  

Helsepersonell i pleie- og 

omsorg 

Helsepersonell i pleie- og omsorgssektoren har behov for 

dokumentdeling ved: 

- Videreføring av behandlingsopplegg 
- Kunnskapsoverføring ved overflyttinger 

I tillegg kan helsepersonell i pleie- og omsorgssektoren ha 

behov for å produsere eller konsumere dokumenter via 

mobile enheter når de utfører pleie og omsorgstjenester på 

lokasjoner utenfor sin fysiske arbeidsplass. 

Pasient/innbygger Innbyggere har rett til innsyn i egne journalopplysninger. 

Pasienter har behov for raskt innsyn i egne dokumenter 

uavhengig av tidspunkt og uten å måtte etterspørre egne 

journaldokumenter hos virksomhetene/ helsepersonell. 

Innbyggere har også rett til fornyet vurdering og kan ha 

behov for å fremvise egne journaldokumenter.  

Tabell 2 Hovedbrukergrupper 

5.2 Informasjonsbehov som kan dekkes med 

dokumentdeling 

De ulike brukergruppene har ulike informasjonsbehov, det vil si er interessert i ulike typer 

dokumenter. Dokumenttypene under eksemplifiserer hva slags dokumenter det er behov for 

å dele i helse- og omsorgssektoren. Listen baserer seg på en samhandlingsbehovsanalyse 

utført av "Én innbygger én journal"-prosjektet og er ikke uttømmende. 

• Samlet vurdering (e.g., epikrise, henvisning, overflyttingsnotat) 

• Tverrfaglig dokumentasjon delt mellom ulike aktører (notater) 

• Oppsummering av (egen) ytelse av helsehjelp (e.g., oppsummering av akutt 
innleggelse, oppsummering av en serie av behandlinger hos spesialist) 

• Tekstlig pasientjournal 

• Aktuelle og tidligere diagnose og problemstillinger 

• Legemiddelplan 

• Ernæringsstatus 

• Kliniske målinger og observasjoner 

• Tidligere laboratoriesvar 

• Tidligere radiologisvar 

• Multimedia-arkiv inklusive radiologiske bilder 

• Problemorienterte skjema (e.g., KOLS-skjema, diabeteskurve) 

• Anmodning om vurdering/behandling/tiltak (inkl. henvisning) 
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• Plan for helsehjelp og andre tjenester inkl. individuell plan og kriseplan. 

5.3 Tilgjengeliggjøre dokument med helseopplysninger 

om en pasient 

For å imøtekomme kravet om tilgjengeliggjøring av relevante helseopplysninger for 

helsepersonell som skal utøve helsehjelp, er målarkitektur for dokumentdeling avhengig av 

at helsepersonell oppretter dokumenter på et avtalt format basert på de opplysningene som 

finnes i virksomhetens fagsystem. Dette muliggjør at dokumentet kan deles og hentes på et 

senere, ikke angitt tidspunkt.   

Det forutsettes at en gruppe virksomheter har inngått et samarbeid om å dele visse typer 

dokumenter på avtalte formater.  

Som helsepersonell ønsker jeg å tilgjengeliggjøre et dokument slik at dokumentet er søkbart 

og lesbart for andre helsepersonell utenfor min virksomhet. 

5.3.1 Opprette et delbart dokument 

Som helsepersonell ønsker jeg at et dokument om en pasient blir opprettet på et avtalt 

format basert på opplysninger som finnes i mitt fagsystem slik at dokumentet kan deles. 

5.3.2 Opprette metadata om et delbart dokument 

Som helsepersonell ønsker jeg at metadata om et journaldokument i mitt fagsystem skal 

genereres automatisk slik at dokumentet kan gjøres tilgjengelig og gjenfinnes. 

5.3.3 Tilbaketrekke tilgjengelig dokument om en pasient 

Som helsepersonell ønsker jeg å ha mulighet til å trekke tilbake et tilgjengeliggjort dokument 

slik at man unngår feilaktige dokumenter som det er mulig å søke frem og laste ned. 

 

5.4 Nasjonal dokumentoversikt 

Dette scenarioet baserer seg på at det finnes en nasjonal dokumentoversikt som muliggjør at 

helsepersonell og andre med tjenstlig behov kan finne hvilke dokumenter som finnes om en 

pasient hos andre virksomheter. Helsepersonell med tjenstlig behov kan søke og hente 

dokumenter om en pasient for å hente informasjon som er nødvendig for å kunne yte 

helsehjelp.  

5.4.1 Søk etter dokumenter om en pasient 

Som helsepersonell ønsker jeg å søke etter dokumenter produsert av andre virksomheter og 

som inneholder relevante helseopplysninger om en pasient slik at jeg har best mulig oversikt 

over pasientens helsetilstand og utførte behandlinger/undersøkelser. 
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5.4.2 Hente dokumenter om en pasient 

Som helsepersonell ønsker jeg å hente relevante dokumenter om en pasient produsert av 

annen virksomhet slik at jeg har best mulig oversikt over pasientens helsetilstand og utførte 

relevante behandlinger/undersøkelser. 

5.4.3 Dokumentinnsyn i egne journaldokumenter 

Dette scenarioet er basert på at man benytter dokumentdeling for å gi innbyggere innsyn i 

journaldokumenter som omhandler dem selv eller personer de har fått fullmakt til å få innsyn 

i pasientjournalen til. 

Som innbygger ønsker jeg å søke etter journaldokumenter om meg selv eller de jeg har 

fullmakt for slik at jeg kan få se en oversikt over mine journaldokumenter  

Som innbygger ønsker jeg å hente et journaldokument jeg har tilgang til slik at jeg kan lese 

hva helsepersonell har dokumentert om min, eller den jeg har fullmakt til, sin helsetilstand.  

 

5.5 Registrere og motta varsel om nye eller endrede 

dokumenter om en pasient 

Dette scenarioet er basert på at helsepersonell kan "abonnere" på nye eller endrede 

dokumenter om en bestemt pasient. Helsepersonell skal motta varsler når nye eller endrede 

dokumenter blir tilgjengeliggjort. 

Som helsepersonell ønsker jeg å registrere at min virksomhet skal motta varsler når nye eller 

endrede dokumenter om en gitt pasient blir tilgjengeliggjort.  

Som helsepersonell ønsker jeg at varsler om nye og endrede dokumenter om pasienter jeg 

har registrert varsling på blir vist når jeg åpner pasientens journal slik at jeg kan hente og 

lese dokumentene ved behov. 

 

5.6 Dokumentdeling mellom helsepersonell gjennom 

bruk av mobile enheter 

Brukere av mobile enheter kan både ha behov for å tilgjengeliggjøre produserte 

helseopplysninger og for å vise delte helseopplysninger i form av dokumenter. 

Dokumentdeling gjennom bruk av mobile enheter er særlig relevant i primærhelsetjenesten 

der en stor andel av helse- og omsorgstjenester tilbys utenfor den fysiske arbeidsplassen og 

der det kan oppstå uplanlagt behov for innsyn i relevante dokumenter fra et fagsystem. 

Mobile enheter har også behov for enklere og mer tilpasset integrasjon enn fagsystemer.  

Eksempler på scenarier er:  

• Mobile enheter som produserer relevante medisinske helseopplysninger og kan 
tilgjengeliggjøre dette i form av dokumenter 

• Registreringskiosker på sykehus 
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• Mobile applikasjoner for helsepersonell som utfører helse- og omsorgshjelp på andre 
lokasjoner enn en fastsatt fysisk arbeidsplass og som har behov for tilgang til 
informasjon fra fagsystem 

5.6.1 Tilgjengeliggjøre dokument om en pasient fra en mobil enhet 

Som helsepersonell med en mobil enhet der jeg produserer helseopplysninger ønsker jeg at 

disse opplysningene blir gjort tilgjengelig slik at andre kan finne denne informasjonen.  

5.6.2 Søke og hente dokumenter om en pasient fra en mobil enhet 

Som helsepersonell med en mobil enhet har jeg behov for å søke og hente dokumenter med 

pasientopplysninger som er delt slik at jeg kan få lest informasjonen der jeg oppholder meg. 

6 Overordnet arkitektur 

Det har vært førende for utarbeidelsen av målarkitektur for dokumentdeling at man skal 

basere den på en etablert og kjent standard. I arbeidet med referansearkitekturen for 

dokumentdeling ble det utarbeidet overordnet arkitektur for dette hvor man så at IHE XDS-

rammeverket (se kap.6.4 for detaljer) og tilknyttede standarder støttet opp under sentrale 

problemstillinger. 

 

6.1 Arkitekturprinsipper for dokumentdeling 

6.1.1 Forretningsprinsipper 

Forretningsprinsipp Kommentar 

Avvik fra referansearkitektur, 

målarkitektur eller standarder må være 

eksplisitt vurdert, begrunnet og godkjent 

av partene 

Gjelder når referansearkitektur og målarkitektur 

for dokumentdeling er publisert og vil ikke ha 

tilbakevirkende kraft. 

Dokumentet som deles skal være 

kvalitetssikret   og/eller godkjent av 

avsender. Alternativt må det tydelig 

merkes med annen status 

 

Arkitekturanbefaling 1: 

I spørsmålet hvilken standard dokumentdeling skal baseres på med hensyn til at det er behov for å 

enes om en nasjonal standard anbefales det at dokumentdeling skal baseres på den internasjonale 

profilen IHE XDS for å oppnå deling av helsefaglige dokumentasjon mellom helsepersonell og til 

innbygger og hvor det aksepteres at deling av dokumentasjon er knyttet til endelige dokumenter og 

søk etter dokumenter kan kun gjøres mot eksisterende metadata om dokumentene.  
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Virksomheter som er konsumenter av 

dokumenter er ansvarlig for bruken av 

dokumentet. 

Håndtering av nedlastede dokumenter må følge 

gjeldende lover og regler for behandling av 

helseopplysninger.  

Dette dekkes ikke av arkitektur for 

dokumentdeling. 

Det skal sentralt føres oversikt over 

hvem som   har hentet ned et dokument 

 

Dersom   sentral løsning ikke finnes, må dette 

gjøres av de som er   databehandleransvarlig 

for dokumentlagret. Oversikten bør være 

tilgjengelig for innbyggere samt dokumenteier. 

Tabell 3 Arkitekturprinsipper: Forretning 

6.1.2 Informasjons- og sikkerhetsprinsipper 

Informasjonsprinsipp Kommentar 

Det skal kun gjøres tilgjengelig dokumenter på 

standardiserte formater som er vedtatt nasjonalt 

eller avtalt mellom partene 

Gjelder innenfor et samarbeidsområde. 

Formater er knyttet til 

innholdsstandarder for utveksling.  

Dokumenter som deles skal være basert på 

autoritativ informasjon fra primærkilde (f.eks. 

EPJ) 

 

Det skal ikke være mulig å endre dokumenter 

som er delt, men dokumenter kan erstattes med 

en ny versjon 

Forrige versjon skal da trekkes tilbake 

(merkes som utgått). 

Et eksempel kan være prøvesvar, hvor 

et prøvesvar erstatter forrige 

midlertidige svar 

Dokumenter som ikke lenger er aktuelle eller 

som er feilaktig gjort tilgjengelig skal kunne 

trekkes tilbake fra dokumentregisteret. 

Ved feilaktig publisering eller når f.eks. 

pasienten er død, må det være 

funksjonalitet for å kunne trekke tilbake 

dokumenter. 

Dokumenter som er trukket tilbake, skal 

ikke være søkbare.  

NB: Kopier som er lastet ned kan ikke 

trekkes tilbake. 

Dokumentene kan være lagret i et 

regionalt/felles (f.eks. skybasert) 

dokumentlager, i lokale lagre eller hentes ved 

behov fra dokumentkilden 

Prinsipp om stor fleksibilitet når det 

gjelder arkitektur for dokumentlagre 

Det skal gjøres tilgjengelig nødvendig 

metainformasjon om dokumentene basert på 

nasjonal profil 

Nasjonal profil for IHE XDS metadata 

Det bør være mulig for en aktør å abonnere på 

nye og endrede dokumenter for en gitt pasient 

Man kan også tenke seg at det gis 

mulighet for å abonnere på dokumenter 
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basert på andre kriterier enn pasientens 

ID. 

Tabell 4 Arkitekturprinsipper: Informasjon 

Sikkerhetsprinsipp Kommentar 

Kun autentiserte og autoriserte brukere (og/eller 

virksomheter) med tjenstlig behov kan gis tilgang til 

dokumenter som inneholder person- og 

helseopplysninger. Kun autentiserte innbygger kan 

gis tilgang til sine egne dokumenter eller for de man 

har fullmakt fra 

 

Ved deling av dokumenter som inneholder sensitiv 

informasjon skal virksomheten som deler forsikre 

seg om at dette er informasjon som kan deles iht. til 

personvern (sperring av innsyn) og taushetsplikten 

med potensielle konsumenter av informasjonen 

Ved automatisk tilgjengeliggjøring 

av dokumenter må løsningen ha 

regler for hva slags type informasjon 

som kan deles. 

Sjekk av personvernregler må 

gjøres av dataansvarlig ved 

utlevering av dokumentet, men den 

bør også gjøres før registrering av et 

dokument  

Virksomheter som er konsumenter av dokumenter 

er ansvarlig for å sjekke nødvendige autorisasjoner 

før tilgang gis 

 

Overføring av dokumenter og metadata om 

dokumenter skal sikres ved at konfidensialitet og 

integritet ivaretas.  

 

Alle typer hendelser (publisere, registrere, søk og 

hent) skal registreres 

Krav om hendelsesregistrering 

Tabell 5 Arkitekturprinsipper: Sikkerhet 

6.1.3 Tekniske arkitekturprinsipper 

Teknisk prinsipp Kommentar 

Vedtatt nasjonale teknisk rammeverk 

for dokumentdeling skal benyttes for å 

ivareta trygg og pålitelig 

dokumentdeling 

Målarkitekturen må peke på hvilke tekniske 

standarder som skal benyttes. 

Der hvor tekniske standarder og 

nasjonal infrastruktur for 

dokumentdeling finnes skal dette 

benyttes. 

I samarbeidsområder som ikke er nasjonale eller 

ikke benytter nasjonale felleskomponenter er det 

viktig at det enkelt kan kobles mot andre 

samarbeidsområder 
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Det skal være høy oppetid og rask 

responstid på dokumentregister samt 

dokumentlagre 

 

Basert på overordnet prinsipp om høy 

tilgjengelighet. 

For å sikre høyere tilgjengelighet når sentrale   

datalagre benyttes, kan lokale datalagre med 

kopier av dokumentene vurderes. 

Tabell 6 Arkitekturprinsipper: Teknisk 

 

6.2 Informasjonsmodell 

Figur 3 viser en begrepsmodell for dokumenter. 

 

Figur 3 Informasjonsmodell for dokumenter 
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I denne sammenhengen er et dokument en logisk avgrenset informasjonsmengde som 

inneholder helseopplysninger om en pasient. Dokumentet kan ha en eller flere tilstander slik 

som godkjent og signert. F.eks. et EPJ-dokument er en type dokument som er godkjent og 

signert av helsepersonell i forbindelse med helsehjelp og ansees som endelige dokumenter.  

En aktør kan i denne sammenheng være en virksomhet eller en komponent benyttet av 

innbyggere. 

Et dokument omhandler alltid én pasient, men det kan være mange dokumenter knyttet til 

samme pasient. Likeledes har dokumentet alltid én dokumentkilde, men denne kilden kan 

være opphav til mange dokumenter. Dokumentet er selvstendig, men kan referere til andre 

dokumenter.  

Dokumentmetadata brukes til å beskrive et dokument og gjør det mulig å indeksere 

dokumenter slik at de kan søkes opp og gjenfinnes. Dokumentmetadata for bruk til 

dokumentdeling må være definert i en standard.  

Dokumentspesifikasjonen definerer dokumentets struktur og format. En 

dokumentspesifikasjon kan referere til eller inkludere standarder.  

 

6.3 Referansearkitektur for dokumentdeling 

Referansearkitekturen for dokumentdeling beskriver en arkitektur hvor kliniske opplysninger 

om en pasient kan gjøres tilgjengelig for andre autoriserte brukere (eller pasienten selv eller 

andre med fullmakt). Dokumentdeling er i prinsippet et generelt konsept som kan håndtere 

enhver form for dokumenter (innholdsagnostisk), men en forutsetter at disse dokumentene er 

basert på et sett med forhåndsdefinerte og avtalte standarder/formater. Dette gjelder også 

metadataene om et dokument. Dokumenter kan være rene, strukturerte data, men også 

binære data slik som bildedata. Det som kjennetegner dokumentene i denne form for 

arkitektur er at dokumentene er endelige. Dette har opphav i dokumentasjonsplikten til 

helsepersonell og kravet om å føre journal. Det er i dag et krav til helsepersonell at man 

ferdigstiller journalnotater ved at helsepersonell gjør en signering av dokumentet i sitt EPJ-

system. En slik signering beskriver en overgang fra kladd til et godkjent journaldokument, 

hvem som har vært ansvarlig og et tidsstempel for når informasjonen i dokumentet ble 

godkjent av vedkommende som signerte.  

Dersom det oppdages feil i et signert journaldokument som er delt, finnes det ikke mulighet til 

å endre eksisterende dokument. Det må lages en ny versjon (endring) av journaldokumentet 

som må signeres på nytt og erstatte det forrige delte dokumentet.  

 

Figur 4 viser referansearkitekturen for dokumentdeling. Denne er basert på de samme 

aktører, byggeklosser og informasjonsflyt som IHE sin profil for dokumentdeling benytter. 
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Figur 4 Referansearkitektur for dokumentdeling 

Komponent/aktør Beskrivelse 
XDS-

referanse 

Dokumentkonsument Typisk som en del av et fagsystem, f.eks. EPJ. 

Funksjonalitet i Dokumentkonsumenten dekker å 

kunne søke etter dokumenter i dokumentregisteret 

samt hente frem dokumenter fra dokumentlageret. 

Document 

Consumer 

Dokumentkilde Typisk et fagsystem, f.eks. et labsystem eller EPJ-

system som har funksjonalitet for å tilgjengeliggjøre 

dokumenter til dokumentlageret. 

Document 

Source 

Dokumentregister En fellestjeneste i en dokumentdelingsløsning som 

inneholder alle søkbare metadata om dokumentene 

inkludert en peker til det dokumentlageret hvor 

dokumentet er lagret. Registeret tilbyr søk til alle 

konsumerende virksomheter. I tillegg tilbyr det et 

grensesnitt for registering av metadata om et 

dokument. Man har normalt kun ett register i en 

dokumentdelingsløsning. 

Document 

Registry 

Dokumentlager En fellestjeneste i en dokumentdelingsløsning hvor 

dokumentene er lagret. Tilbyr henting av 

dokumenter og tilgjengeliggjøring av dokumenter. 

Man kan i en dokumentdelingsløsning ha flere 

dokumentlagre. Dette medfører at 

dokumentkonsumentene må kunne hente 

Document 

Repository 
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dokumenter fra flere dokumentlagre. Eksempel på 

bruk av flere dokumentlagre kan være når 

dokumentene er i binært format og meget store og 

er derfor uhensiktsmessige å flytte ut fra 

kildesystemet. 

Figur 5 Komponenter/aktører i referansearkitekturen 

 

Transaksjon Beskrivelse 
XDS-

referanse 

Dokumentsøk En tjeneste for å søke etter delte dokumenter 

for en gitt pasient. Tjenesten benyttes av de 

konsumerende virksomhet og tilbys av 

dokumentregisteret. 

Registry Stored 

Query (ITI-18) 

Dokumenthenting En tjeneste for å hente frem dokumenter for en 

gitt pasient. Basert på resultatet av et søk, kan 

en dokumentkonsument benytte linken til 

dokumentet og hente dokumentet via denne 

tjenesten. 

Retrieve 

Document Set 

(ITI-43) 

Dokument- 

tilgjengeliggjøring 

En tjeneste for å dele dokumenter om en gitt 

pasient. Benyttes av dokumentkildene og 

tjenesten leveres av dokumentlageret 

Provide & 

Register 

Document Set - 

b (ITI-41) 

Dokumentregistrering En tjeneste for å registrere metadataene om et 

dokument i dokumentregisteret. Benyttes av 

dokumentlagrene for å gjøre dokumentene 

søkbare. 

Register 

Document Set - 

b (ITI-42) 

Figur 6 Transaksjoner i referansearkitekturen 

Informasjonsflyten i dokumentdeling er basert på deling av pasienters kliniske dokumenter 

mellom virksomheter. Dette forutsetter at man deler informasjon på dokumentnivå som er det 

laveste granuleringsnivå på informasjonen som deles. All behandling av informasjon i en 

dokumentdelingsarkitektur forutsetter derfor håndtering av dokumenter og alle grensesnitt er 

tilpasset dette. 

Første steg i en tilgjengeliggjøring gjøres ved at det sendes en forespørsel om registrering av 

dokumenter. En slik forespørsel er en innpakning som kan omslutte et eller flere dokumenter, 

metadata som er knyttet til hvert enkelt dokument samt informasjon om mapper som skal 

brukes til å organisere dokumentene i dokumentlageret. En innpakning av flere dokumenter 

vil normalt være knyttet til en hendelse, f.eks. til en behandling og det er derfor naturlig at 

man registrerer alle dokumenter knyttet til denne behandlingen. Dette gjør det også mulig 

senere å søke etter alle dokumenter som er knyttet til denne hendelsen. 

For å strukturere dokumenter som logisk hører sammen, kan disse grupperes i mapper. 

Mapper kan brukes på ulike måter i en dokumentdelingsløsning. En mulighet er at flere 
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virksomheter kan samhandle om en pasient ved å dele dokumenter seg imellom i samme 

mappe. 

6.3.1 Bruk av integrert dokumentkilde- og lager 

Integrert dokumentkilde og -lager er en aktør som kombinerer funksjonaliteten til aktørene 

Dokumentkilde og Dokumentlager. Det er ikke behov for at aktøren tilbyr tjenesten 

"Dokument tilgjengeliggjøring" (Provide and Register Document Set - b / ITI-41). Derimot 

benytter den seg av "Dokumentregistrering" (Register Document Set - b / ITI-42) for å 

registrere metadataene om dokumentet som den ønsker å gjøre tilgjengelig i registeret. 

Denne aktøren er en praktisk tilnærming når en dokumentkilden lagrer lokalt sine 

dokumenter i et internt dokumentlager. Med en slik løsning vil man unngå dobbeltlagring av 

informasjon. 

 

Figur 7 Referansearkitektur med integrert dokumentkilde- og lager 

 

6.4 IHE og IHE XDS-familien 

Integrating the Healthcare Enterprise (IHE) er et internasjonalt initiativ fra 

helseorganisasjoner og helseindustri for å forbedre interoperabiliteten mellom datasystemer i 

helseorganisasjonene.  

IHE er delt opp i flere domener som adresserer sentrale problemstillinger innenfor hvert 

enkelt domene. F.eks. IHE Radiology (IHE RAD) og IHE IT Infrastructure (IHE ITI) som 

henholdsvis tar for seg interoperabilitetsutfordringer innenfor radiologi og IT infrastruktur. 

Hvert domene består av mange integrasjonsprofiler som beskriver brukstilfeller for en 

spesifikk problemstilling og hvordan dette kan løses ved hjelp av eksisterende standarder. 

Systemer som støtter IHE sine integrasjonsprofiler samarbeider bedre, er enklere å 

implementere og øker mulighetene sine for å bruke informasjon mer effektivt.  
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Alle domenene dokumenterer sine profiler i egne tekniske rammeverk. IHE ITI er 

dokumentert i "IT Infrastructure Technical Framework". Her beskrives hva som typisk 

definerer profilene, use caser, hvilke aktører som er involvert og hvilke transaksjoner som blir 

brukt. Det blir også detaljert beskrevet hvordan man implementerer transaksjonene ved hjelp 

av etablerte standarder. 

6.4.1 IHE-profiler 

IHE-profiler beskriver samspillet mellom ulike systemer og ikke hva som skal implementeres i 

systemene. Samspillet mellom systemene beskrives typisk ved hjelp av 

forretningstransaksjoner som er spesifisert med nok tekniske detaljer til å sikre 

interoperabilitet mellom systemene. De tekniske detaljene er alltid basert på velutprøvde 

teknologiske standarder. 

IHE-profilene er designet til å støtte et bredt spekter av styrings- og forvaltningsmodeller og 

inneholder derfor ingen føringer eller regler på dette. Eksempler på problemstillinger innen 

styrings- og forvaltningsmodeller som ikke IHE svarer ut er: roller og ansvar, personvern, 

autorisering, når skal man publisere og hva skal publiseres, administrative roller, 

konfigurasjoner, SLA-er. IHE forutsetter at styrings- og forvaltningsmodellen er utarbeidet og 

akseptert av all virksomhetene som går sammen om deling av dokumenter før man tar i bruk 

en dokumentdelingsløsning. 

Tabell 7 gir en kort beskrivelse av integrasjonsprofilene til IHE som er sentrale i forbindelse 

med dokumentdeling.  

Profil Forkortelse Beskrivelse 

Cross-enterprise 

Document 

Sharing 

XDS XDS er en profil for å håndtere dokumentdeling på 

tvers i et samarbeidsområde. 

Cross-

Community 

Access 

XCA Når man tillater flere samarbeidsområder vil profilen 

XCA kreves for å kunne søke og få tilgang til 

dokumenter på tvers av disse. Hvert 

samarbeidsområde setter opp et knutepunkt (en 

gateway) som binder områdene sammen ved at disse 

kommuniserer på tvers av områdene. 

Cross-enterprise 

Document 

Sharing for 

Imaging 

XDS-I En profil under domenet IHE Radiology.  

Profilen er en utvidelse av XDS for å dele 

bildeopplysninger. Bildeopplysninger omfatter her 

DICOM-objekter (bilder, dokumenterte 

undersøkelsesfunn og visning) samt svarrapporter 

beregnet for presentasjon. Det forutsettes at deling av 

standard bildefiler og video kan deles via XDS. 

Det er fullt mulig å kombinere XDS-

samarbeidsområder med XDS-I-støtte. Det kreves som 

regel at dokumentkonsumentene er spesialklienter for 

å lese bildeopplysningene. 
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Cross-

Community 

Access for 

Imaging 

XCA-I En profil under domenet IHE Radiology.  

Det finnes også en XCA-I profil som er utvidelse på 

XCA og muliggjør søk og henting av bildeopplysninger 

på tvers av samarbeidsområder. 

Cross-enterprise 

User Assertion 

XUA XUA er en profil for håndtering av autentisering på 

tvers av samarbeidsområder. XUA bruker SAML 2.0 

for å håndtere en sikkerhetsbillett med informasjon om 

brukeren. Et slikt SAML 2.0 token må opprettes av en 

Identity Provider (gjerne federert) som er avtalt med de 

andre samarbeidsområdene. Et eksempel på en 

Identity Provider er Difis ID-porten. 

Patient Identity 

Cross-reference 

PIX PIX-profilen er IHE sin løsning for å mappe ulike 

systemers pasient-identifikasjoner slik at et søk på en 

pasient i et system gir svar på samme pasient i et 

annet system selv om de skulle ha ulike identifikatorer. 

XDS krever i utgangspunktet at pasient ID er gyldig. 

Dette betyr at XDS må være koblet til et EMPI-system 

for å gjøre oppslag av pasient ID. Denne 

valideringsfunksjonen kan skrues av i XDS, men det 

må vurderes i hvert enkelt tilfelle da det fort kan bli rot 

om feil pasient ID benyttes. For utveksling av data 

mellom samarbeidsområder brukes PIX som også er 

koblet opp til et EMPI-system. 

Audit Trail and 

Node 

Authentication 

ATNA ATNA er en definert profil for å håndtere 

autentiseringer og opprettelse og lagring av 

sporingslogger.  

Document 

Metadata 

Subscription 

DSUB Profil for å kunne abonnere på dokumenter basert på 

et bestemt metadatafilter. Både innad i et 

samarbeidsområde og på tvers av flere. 

Mobile access to 

Health 

Documents 

MHD (trial implementation) 

IHE har også laget en MHD-profil som tar for seg store 

deler av de samme use case og funksjonaliteten som 

XDS, men gjør på med enklere teknologi, FHIR 

(innhold) og REST (transport), og er beregnet for 

mobile applikasjoner. Denne profilen forutsetter et 

eksisterende dokumentdelingsmiljø, som f.eks. XDS.  

Advanced Patient 

Privacy Consents 

APPC (trial implementation) 

Profilen beskriver hvordan man strukturert kan 

representere pasienters personvernregler, også der 

hvor pasient eventuelt aktivt har trukket tilbake 

samtykke. Profilen forholder seg innenfor ett 

personvernområde ("Patient Privacy Policy Domain"), 

som kan være et samarbeidsområde, og definerer ikke 
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hvordan man håndhever disse samtykkene - heller 

ikke på tvers av samarbeidsområder. 

Tabell 7 IHE-profiler 

Profilene er kontinuerlig under forbedring og per juli 2018 er det noen tillegg som er under 

utprøvning (trial implementation). Disse understøtter viktige problemstillinger tilknyttet 

målarkitekturen. 

Navn 
Utvidelse 

til profil 
Beskrivelse 

XDS 

Metadata 

Update 

XDS En utvidelse som støtter oppdatering av metadata uten at 

dokumentet også må erstattes (ref. "document replacement"-

funksjonen i XDS). Dette løses ved å tilføre en aktør 

"Document Administrator" som har mulighet for å utføre en 

"Update Document Set"-transaksjon. I dokumentregisteret 

gjøres det mulig å ha versjoner av et metadatasett tilhørende 

et dokument. 

Add 

RESTful 

Query to 

ATNA 

ATNA En utvidelse som gir en standardisert måte å hente ut 

sporingslogger. 

Tabell 8 Utvidelser av sentrale profiler 

 

6.5 Samarbeidsområder 

En gruppe virksomheter som går sammen om å dele kliniske dokumenter kalles et 

samarbeidsområde (eng. "Affinity Domain"). I et slikt samarbeidsområde (se Figur 8) må det 

enes om: 

• felles løsning for pasient-ID 

• et felles sett med metadata (inkludert kodeverk og terminologi) 

• lovlige dokumentformater/standarder 

• et felles sett med regler for hvem som skal lagre, gjøre tilgjengelig, søke etter og hente 
dokumenter 

• tilgangsstyring  

• ett felles metadataregister (dokumentregister) 

• styrings- og forvaltningsmodell 

Virksomhetene i et samarbeidsområde må inngå avtaler seg imellom som regulerer hvilke 

roller hver virksomhet skal ha, deling, tilgang og bruk av dokumentene, samt 

dokumentformater og metadata om dokumentene. 
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Figur 8 Samarbeidsområde 

Et samarbeidsområde kan etableres basert på ulike forretningsmessige kriterier. Det kan 

være organisatorisk slik som en helseregion med flere helseforetak. Det kan være et sett av 

samarbeidende institusjoner som yter identiske tjenester f.eks. laboratorietjenester. Det kan 

være basert på en gruppe virksomheter som samarbeider om et behandlingsforløp. 

Et viktig prinsipp er at en virksomhet kan ha flere roller i et samarbeidsområde og skal kunne 

være med i flere samarbeidsområder. I tillegg kan det være aktuelt å koble 

samarbeidsområder sammen for å dele dokumenter på tvers av samarbeidsområder. Dette 

må styres gjennom avtaler som regulerer hva som skal deles og med hvem, samt hvordan 

sikkerhet og personvern ivaretas. 

6.6 Metadata for dokumenter 

XDS er dokumentuavhengig og har ikke noe kjennskap til innholdet i det dokumentet som 

deles eller gjøres tilgjengelig i en XDS-løsning. Om dokumentet er en PDF-fil, en XML-fil eller 

et bilde gjør ikke noe forskjell for XDS-løsningen, det vil uansett bare behandle filen som et 

dokument uten å ta hensyn til innhold eller format. Siden XDS-løsninger ikke har noe forhold 

til innholdet i dokumentet må det registreres metadata som blant annet beskriver overordnet 

det kliniske innholdet i dokumentene. Det er disse metadataene man benytter ved søk etter 

spesifikke dokumenter. 
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Metadataene deles inn i følgende områder: 

• Pasientidentifikasjon (Patient Identity): Attributt som identifiserer pasienten som et 
dokument omhandler, dette inkluderer blant annet pasient id (fødselsnummer) og navn. 

• Kilde/proveniens (Provenance): Attributt som beskriver hvor dokumentet er generert. 

• Sikkerhet og personvern (Security & Privacy): Attributt som beskriver sikkerhetsregler 
og som kan brukes til å kontrollere tilgang til dokumentet. 

• Beskrivelse av innhold (Descriptive): Attributt som beskriver det kliniske innholdet i 
dokumentet. Dette er attributt som er viktige for å kunne utføre søk og finne dokumenter 
basert på kliniske «søkeparametere». 

• Dokumentstatus (Object Lifecycle): Attributt som beskriver status på dokumentet og 
eventuelle relasjoner til andre dokumenter 

• Utveksling (Exchange): Attributt som beskriver hvordan dokumentet kan utveksles 
(«pull» eller «push») 

Det er utarbeidet en norsk profil for IHE XDS metadata4. Formålet med denne profilen er å 

understøtte mest mulig lik implementering av XDS i Norge. Løsningene skal kunne gjøre 

oppslag i, og få oversikt og få tilgang til kliniske dokumenter på tvers av virksomheter i 

helsesektoren. Det er en målsetning at metadataprofilen skal være nasjonal og kunne brukes 

for alle XDS-løsninger i helse- og omsorgssektoren, uavhengig av hvordan en utformer XDS-

arkitekturen. 

 

7 Målarkitektur for nasjonal 

dokumentoversikt 

En målarkitektur er en fremtidig, ønsket tilstand. Det er ikke tenkt at man skal gå rett fra 

dagens situasjon til målarkitekturen. Derfor må det være mulig å ha en stegvis, behovsprøvd 

tilnærming til realisering av målarkitekturen. Samtidig er det viktig at de første stegene 

forholder seg til en fremtidig målarkitektur slik at man unngår arkitekturvalg som senere vil 

være kostbart å endre på. 

Målarkitektur for nasjonal dokumentoversikt har som hovedmålsetning: 

• Å etablere en nasjonal dokumentoversikt for alle pasienter 
o for innsyn til pasienten selv og de med fullmakt 
o samt for innsyn til helsepersonell (og andre) med tjenstlig behov  

 
Målarkitekturen har også følgende målsetning: 
 

• Muliggjøre arkitekturstyring på flere nivåer: nasjonalt, regionalt og for andre 
grupperinger slik at arkitekturvalg kan gjennomføres mest mulig uavhengighet av 
nivåene, men samtidig sikre en nasjonal dokumentoversikt per pasient. 
 

• Oppnå en fleksibilitet i arkitekturen for å dekke ulike behov og muligheter som store til 
små aktører har: 

                                                
4 https://ehelse.no/Documents/Standarder/HIS%201169_2016%20IHE%20XDS%20metadata.pdf  

https://ehelse.no/Documents/Standarder/HIS%201169_2016%20IHE%20XDS%20metadata.pdf
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o Aktører som skal ha tilgang til nasjonal dokumentoversikt gjennom 
Kjernejournal sin portal 

o Aktører som skal ha tilgang til nasjonal dokumentoversikt i sitt eget fagsystem 
o Aktører som skal ha tilgang til dokumentoversikt samt dele dokumenter 
o Aktører som har gått sammen om å dele dokumenter seg imellom. 
o Støtte aktørenes endrede behov og realisering over tid  

 

Når målarkitekturen er realisert skal man ha oppnådd følgende: 

 Nasjonal dokumentoversikt for en pasient er tilgjengelig i brukerens arbeidsflate 
(EPJ/fagsystem sin arbeidsflate for helsepersonell) 

 Tilrettelagt for at alle aktører som har dokumenter som bør deles kan deles 
 Automatisk tilgangsstyring av helsepersonell (og andre) med tjenstlig behov 
 Støtte både eksisterende og nye dokumentformater 
 Selvbetjent administrasjon av personverninnstillinger samt distribuert overholdelse av 

personverninnstillinger og regler (den som utleverer dokumentet må håndheve 
personverninnstillinger og regler) 

 

Figur 9 viser den overordnede målarkitekturen for nasjonal dokumentoversikt. Arkitekturen 

består av et nasjonalt samarbeidsområde som styres av Direktoratet for e-helse, regionale 

samarbeidsområder som styres av de enkelte RHF-ene, samt lokale samarbeidsområder 

som styres av grupperinger av virksomheter som har gått sammen, f.eks. fastleger, 

kommuner og/eller avtalespesialister. 

Opprettelse av regionale eller lokale samarbeidsområder er frivillig og dersom aktører ikke 

ønsker å opprette eget samarbeidsområde, legger arkitekturen opp til at de da kan koble seg 

til det nasjonale samarbeidsområdet. Man kan også tenke seg at regionale/lokale 

samarbeidsområder kan inkludere andre aktørgrupper i sine samarbeidsområder. For 

eksempel kan et RHF inkludere avtalespesialister i sitt regionale samarbeidsområde og tilby 

de mulighet for å initiere landsomfattende søk. Målarkitekturen dekker ikke alle muligheter 

som er mulig å realisere i regionale/lokale samarbeidsområder og dette alternativet er derfor 

ikke beskrevet i dette dokumentet. 

Målarkitekturen legger opp til hovedsakelig fire måter å få tilgang til nasjonal 

dokumentoversikt. For helsepersonell og andre med tjenstlig behov er det følgende tre 

alternativer: 

1. Via EPJ/fagsystem direkte mot koblingspunktet for nasjonal dokumentoversikt i det 
nasjonale samarbeidsområdet 

2. Via EPJ/fagsystem direkte mot koblingspunktet for nasjonal dokumentoversikt i et 
regionalt/lokalt samarbeidsområde 

3. Via kjernejournal sin helsepersonellportal 
 

Innbygger vil få tilgang til sin nasjonale dokumentoversikt på Helsenorge. Man kan også 

legge til rette for at Helsenorge kan tilby 3.parts applikasjoner tilgang til API-er for nasjonal 

dokumentoversikt slik at disse kan tilby sine applikasjoner til innbyggere hvor tilgang til egne 

journaldokumenter kan kombineres med annen funksjonalitet.  



Målarkitektur for nasjonal dokumentoversikt 

[Rapportnummer]  38 

 

 

Figur 9 Målarkitektur for nasjonal dokumentoversikt 

Tabell 9 gir en beskrivelse av hva som menes med begrepene benyttet i målarkitekturen i 

Figur 9. 

Begrep Beskrivelse 

Nasjonal dokumentoversikt Konsept for deling av dokumenter på tvers av 

samarbeidsområder 

Koblingspunkt for nasjonal 

dokumentoversikt 

Nasjonal, regional eller lokal XCA-basert gateway som 

muliggjør landsomfattende søk og henting av dokumenter i 

alle samarbeidsområder 

Nasjonalt 

dokumentregister 

XDS-register som lagrer referansene til dokumenter for 

virksomheter med egne dokumentlagre i det nasjonale 

samarbeidsområdet 

Portalbrukere 

helsepersonell 

Brukere som får tilgang til nasjonal dokumentoversikt 

gjennom Kjernejournal sin portal 

EPJ-brukere 

helsepersonell 

Brukere som får tilgang til nasjonal dokumentoversikt i sin 

EPJ/fagsystem 

Virksomheter med 

dokumentlager 

Virksomheter som har et arkiv med dokumenter som ønskes 

å deles via det nasjonale samarbeidsområde 

Tabell 9 Begreper i målarkitekturen 
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7.1 Nasjonalt samarbeidsområde 

Sentralt i profilen IHE XDS står konseptet "samarbeidsområde". XDS beskriver hvordan man 

kan dele dokumenter på tvers av virksomheter innenfor et slikt område og hva man må enes 

om for at en slik deling skal fungere. Man kan tenke seg at man ser på hele Norge som et 

slikt samarbeidsområde, men dette vil resultere i at man setter sterke føringer for hva som er 

mulig i arkitekturen. Dette vil medføre at regionene og andre samarbeidende virksomheter i 

helsesektoren vil ha svært liten grad av fleksibilitet ved realisering av 

dokumentdelingsløsninger. Det er derfor behov for en arkitektur som støtter flere 

samarbeidsområder: 

 

Det er likevel nødvendig med et nasjonalt samarbeidsområde for de nasjonale løsninger. 

Dette samarbeidsområdet må også støtte behov som ulike aktører har, enten fordi de ikke 

har mulighet for deltagelse i andre samarbeidsområder eller at de ikke får dekket dette 

gjennom deltagelse i andre samarbeidsområder. 

 

Det vil finnes nasjonale løsninger som kun vil være dokumentkonsumenter og som ikke vil 

gjøre tilgjengelig dokumenter selv. Helsenorge og Kjernejournal er to eksempler på slike 

aktører. Ved å etablere et nasjonalt samarbeidsområde kan disse få tilgang til API'er for å 

søke og hente dokumenter uten at de må etablere større tekniske komponenter som 

dokumentregister og XCA-gateway. XDS-teknologien må de implementere for å kunne gjøre 

søk. 

Det er viktig å presisere at det nasjonale samarbeidsområdet vil være et samarbeidsområde 

på lik linje med andre samarbeidsområder.  

7.1.1 Nasjonalt dokumentregister 

Dersom man kun ser for seg rene dokumentkonsument-aktører i det nasjonale 

samarbeidsområdet, vil det ikke være behov for å lagre metadata i et dokumentregister 

Arkitekturanbefaling 2: 

I spørsmålet om man skal ha flere samarbeidsområder i Norge med hensyn til at det finnes 

ulike behov for dokumentdeling anbefales det at tilrettelegges for flere samarbeidsområder for å 

oppnå fleksibilitet regionalt, lokalt og faglig og hvor det aksepteres at det settes krav til 

sammenkobling av samarbeidsområdene, bruk av felles metadataprofil samt at det inngås 

formelle avtaler mellom samarbeidsområdene for å styre hvilke dokumenttyper som kan deles på 

tvers. 

Arkitekturanbefaling 3: 

I spørsmålet om det nasjonale samarbeidsområdet skal tilby å inkludere rene 

dokumentkonsumenter tilgang med hensyn til at det finnes dokumentkonsumenter som ikke er 

medlem av andre samarbeidsområder og som ønsker tilgang anbefales det at Nasjonalt 

samarbeidsområde skal tilby rene dokumentkonsumenter tilgang til å søke og hente dokumenter 

for å oppnå at de får tilgang til nasjonal dokumentoversikt og hvor det aksepteres at tilkobling 

av dokumentkonsumenter krever godkjennelse av at de overholder felles krav til 

dokumentkonsumenter. 
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tilknyttet dette. Alle søk vil kunne gjøres via koblingspunkt for nasjonal dokumentoversikt. 

Dette samarbeidsområdet vil da ikke være et fullverdig XDS samarbeidsområde. 

Det er likevel mulig at det er behov for å tilby et nasjonalt dokumentregister for virksomheter 

med egne dokumentarkiv og som ikke naturlig finner en plass i regionale, lokale eller faglige 

samarbeidsområder. Slike aktører vil da registrere sine dokumenter i det nasjonale 

dokumentregister for å kunne tilgjengeliggjøre sine dokumenter til andre.  

 

7.1.2 Dokumentlagre i nasjonalt samarbeidsområde 

Aktører som skal gjøre dokumenter tilgjengelig, men ikke har eget dokumentlager og ikke er 

medlem av et samarbeidsområde vil ha behov for tilgang til et eksternt dokumentlager. 

Behovet for dette er for lite kjent og foreløpig ikke stort nok til at det er behov for å realisere 

et eget nasjonalt dokumentlager. Målarkitekturen inneholder derfor ingen komponenter for å 

dekke dette behovet, og det er mulighet for å kunne inkluderer dette i senere revidering av 

målarkitekturen dersom et større behov for dette oppstår. Et nasjonalt dokumentlager vil 

trolig kreve en lovhjemmel og et slikt behov vil derfor kreve en juridisk vurdering. 

7.2 Felles metadata 

Målarkitekturen legger opp til at søk foretas basert på metadata og ikke direkte i 

dokumentene. Et av kjennetegnene ved et samarbeidsområde, er at de involverte partene 

har blitt enige om et felles sett med metadata (inkludert kodeverk og terminologi). Dette er 

helt essensielt for at man skal kunne ivareta krav til kompletthet i søk. Kompletthet i søk 

tilsier at når man gjør et søk, skal man få tilslag på alle aktuelle dokumenter og ingen skal 

utelates fordi metadata om dokumentet ikke var korrekt satt. 

Som tidligere nevnt er det utarbeidet en nasjonal metadataprofil. Denne profilen vil være 

et utgangspunkt for en slik felles struktur, men et samarbeidsområde har mulighet til å 

utvide den etter sine behov. 

De neste kapitlene tar opp ulike problemstillinger med metadata i målarkitekturen. 

7.2.1 Felles metadata på tvers av samarbeidsområder 

Det er to utfordringer når det gjelder felles metadata på tvers av samarbeidsområder;  

• felles innhold i metadataene og  

• sentralt dokumentregister for alle samarbeidsområder eller distribuert søk  

Da innholdet i flere sentrale metadata kan, ifølge XDS-profilen, bestemmes av 

samarbeidsområdet selv, kan dette skape utfordringer i et landskap hvor flere 

samarbeidsområder er tillatt og man ønsker samhandling på tvers av disse. Føringen er at 

Arkitekturanbefaling 4: 

I spørsmålet om det er behov for et nasjonalt dokumentregister med hensyn til at det finnes 

produsenter med eget lager som ikke er medlem av et samarbeidsområde og har behov for 

et dokumentregister anbefales det at Nasjonalt samarbeidsområde skal tilby produsenter 

med eget lager å registrere metadata i et nasjonalt dokumentregister for å oppnå at de 

slipper å etablere eget samarbeidsområde og eget dokumentregister og hvor det 

aksepteres å etablere en nasjonal komponent for dokumentregisteret. 
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alle samarbeidsområder bør etterstrebe en innholdsmessig lik implementering og da ta 

utgangspunkt i den norske metadataprofilen. 

Når man har flere samarbeidsområder, vil et søk på tvers gjøre oppslag i potensielt mange 

dokumentregistre og dette tar naturligvis lengre tid enn om man kun søker i ett. Man kan 

da se for seg at det opprettes et felles sentralt dokumentregister som alle andre 

dokumentregistre "rapporterer" til og hvor alle søk gjøres mot. Erfaringer med slik 

implementasjon er at det skaper utfordringer med å holde kopier av metadata synkronisert 

mellom originalt dokumentregister og det sentrale. Dette kan igjen skape usikkerhet, 

spesielt med tanke på komplettheten i søk (at resultatet av søk faktisk viser alle 

eksisterende dokumenter).  

For å sikre akseptable svartider ved søk vil det være aktuelt å etablere en felles 

pasientindeks for alle samarbeidsområder hvor det enkelt kan stadfestes i hvilke 

samarbeidsområder en pasient har noen delte dokumenter tilknyttet seg. Koblingspunkt for 

nasjonal dokumentoversikt vil da kunne bruke denne informasjonen til å begrense søket til 

de samarbeidsområdene der pasienten er registrert. 

 

7.2.2 Felles metadata for helsepersonell og innbygger 

IHE XDS-familien av profiler er utformet slik at man har lagt mye arbeid i at alle use case 

knyttet til dokumentdeling kan støttes i samme XDS-infrastruktur. Dette prinsippet er også 

fulgt i målarkitekturen.   

Det finnes imidlertid spesialtilfeller som kan medføre at dette prinsippet ikke kan 

overholdes. Et eksempel på dette:   

For enkelte dokumenter må helsepersonell informere pasient før pasient får mulighet til 

innsyn i dokumentet. Det kan f.eks. være et prøvesvar. Det er behov for å dele dokumentet 

med andre helsepersonell før det deles med pasienten. 

Dette kan bli en utfordring dersom man har felles infrastruktur og felles metadata for 

innbygger og helsepersonell. Da må det legges inn mekanismer i bruk av metadata, samt i 

tilgangsstyringen, som støtter arbeidsprosessen med å informere pasient før dokument 

gjøres tilgjengelig for vedkommende.  

Målarkitekturen legger likevel til grunn at man skal ha felles infrastruktur og felles metadata 

for innbygger og helsepersonell. 

 

Arkitekturanbefaling 5: 

I spørsmålet hvor metadata om et bestemt dokument skal registreres med hensyn til 

integrasjon mellom ulike samarbeidsområder anbefales det at metadata om et 

dokument skal registreres kun i ett dokumentregister for å unngå utfordringer med å 

holde kopier av metadata i synk, og hvor det aksepteres en økt utfordring med ytelse 

ved søk. 
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7.2.3 Felles metadata for XDS og XDS-I 

IHE har flere profiler som utvider (supplement til) profilen IHE XDS for å dekke flere use 

cases. En av disse profilene er IHE XDS-I som er knyttet til å dele, lokalisere og 

tilgjengeliggjøre bildeopplysninger. Bildeopplysninger omfatter her DICOM-objekter (bilder, 

dokumenterte undersøkelsesfunn og visning) samt svarrapporter beregnet for 

presentasjon. XDS-I definerer noen ekstra grensesnitt. Det er fullt mulig å kombinere 

XDS-samarbeidsområder med støtte for XDS-I. 

XDS-I profilen legger til rette for de behov som fagpersonell har innenfor radiologi-

domenet. De har normalt andre behov når de skal søke etter dokumenter, for eksempel 

kroppsdel, bildebehandlingsteknikker og spesielle dokumenttyper som kun er aktuelle for 

dette domenet (DICOM, Radlex). 

Bruk av felles XDS-infrastruktur for XDS og XDS-I vil derfor kreve at man utreder hvordan 

metadataene skal håndtere de ulike behovene som XDS og XDS-I profilene skal dekke. 

Den nasjonale metadataprofilen har ikke per dags dato ikke støtte for XDS-I. 

 

 

Arkitekturanbefaling 6: 

I spørsmålet om vi skal ha felles infrastruktur for helsepersonell og innbygger for 

landsomfattende søk med hensyn til at disse brukergruppene kan ha tilgang til ulike 

dokumenter samt at det er ulik tilgangsstyring for disse brukergruppene anbefales det 

at det skal være felles infrastruktur for helsepersonell og innbygger for å oppnå 

gjenbruk og enklere infrastruktur og hvor det aksepteres at dette gjør prosesser for 

tilgjengeliggjøring av dokumenter samt tilgangsstyringen mer kompleks. 

Arkitekturanbefaling 7: 

I spørsmålet om vi skal ha felles infrastruktur for IHE profilene XDS og XDS-I med hensyn til 

at bruken av disse profilene har behov for ulike metadata anbefales det at det skal legges opp 

til felles infrastruktur for XDS og XDS-I  for å oppnå gjenbruk og enklere infrastruktur og hvor 

det aksepteres at det må gjøres et arbeid med metadataprofilen for å dekke behovene i XDS 

og XDS-I og sikre kompatibilitet i metadataene for søk etter XDS og XDS-I dokumenter.   
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7.3 Sammenkobling av samarbeidsområder 

For å kunne ivareta behovet for fleksibilitet som helsesektoren har, legges det ingen føringer 

i målarkitekturen på hvor mange samarbeidsområder som etableres, men det innføres krav 

knyttet til sammenkobling av samarbeidsområder: 

Målarkitekturen legger til grunn et grunnleggende krav om at alle samarbeidsområder må 

kobles sammen nasjonalt. Kravet stammer fra målsetningen om å tilby en nasjonal 

dokumentoversikt for en gitt pasient og det må derfor være mulig å kunne initiere søk og få 

tilgang til dokumenter på tvers i alle samarbeidsområder innen helsesektoren. 

IHE-profilen Cross-Community Access (XCA) løser denne problemstillingen gjennom bruk av 

XCA-gateways mellom samarbeidsområder. Alle samarbeidsområder må implementere XCA 

gateways som vist i Figur 10. En XCA-gateway vil være et koblingspunkt for nasjonal 

dokumentoversikt. 

I målarkitekturen er alle samarbeidsområder likestilte.  

 

En dokumentkonsument (f.eks. en EPJ) skal kunne initiere et landsomfattende søk via eget 

regionalt koblingspunkt for nasjonal dokumentoversikt uten at konsumenten trenger å kjenne 

til andre samarbeidsområder. Koblingspunktet viderefører søket mot alle andre 

koblingspunktene det kjenner til, og håndterer søkeresultatene og presenterer dem for 

konsumenten.  

Hvert samarbeidsområde sitt koblingspunkt må ha et forhold til alle andre 

samarbeidsområder sine koblingspunkter det ønsker å utveksle dokumenter på tvers med. 

Arkitekturanbefaling 8: 

I spørsmålet hvordan søk og henting av dokumenter skal oppnås nasjonalt med hensyn til hvordan 

XDS-baserte samarbeidsområder skal integreres anbefales det at ALLE samarbeidsområder skal 

tilby søk og henting av dokumenter via IHE XCA for å oppnå mulighet for landsomfattende søk etter 

alle typer helserelaterte dokumenter og hvor det aksepteres at helsepersonell sin tilgang til søk og 

henting i andre samarbeidsområder må tilgangsstyres. 

Arkitekturanbefaling 9: 

I spørsmålet hvordan et landsomfattende søk skal initieres med hensyn til at det vil finnes 

dokumentkonsumenter i regionale/lokale samarbeidsområder som har dette behovet anbefales det 

at alle samarbeidsområder skal være likestilt og ha en XCA initierende gateway som lokale 

dokumentkonsumenter skal bruke for å oppnå landsomfattende søk og hvor det aksepteres at det 

betyr at alle XCA-komponentene må kjenne alle de andre XCA-komponentene. 
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Figur 10 Sammenkobling av samarbeidsområder 

Sammenkoblingen gjøres via gateways som styrer kallene mellom samarbeidsområdene. En 

viktig forutsetning her er at det må benyttes så lik metamodell på dokumentene som mulig 

slik at spørringer etter dokumenter kan baseres på mest mulig like søkekriterier på tvers. I 

tillegg er det en forutsetning at dokumentformatet er kjent i begge samarbeidsområdene. Det 

vil naturlig kreve at samarbeidsområder som ønsker å koble seg sammen, må etablere en 

avtale seg imellom. Det må blant annet avtales hvilke dokumenttyper som skal kunne søkes 

etter og hentes, hvem som skal ha tilgang til å utføre dette samt hvordan personvernregler 

skal overholdes.  

7.3.1 Pasientidentifikator – master patient index 

< Dette kapittelet er ikke behandlet i leveranseteam. Temaet vil bli tatt opp på 

heldagssamlingen med arbeidsgruppen høst 2018> 

7.3.2 Optimalisering av søk 

Kombinasjon av lokalt søk og søk i andre samarbeidsområder 

Når man har koblede samarbeidsområder, kan man initiere søk etter dokumenter både mot 

lokalt dokumentregister og dokumentregistre i andre samarbeidsområder etter visse regler 

som på forhånd er avtalt. Alle søk fra en dokumentkonsument til andre samarbeidsområder 

går igjennom initierende gateway som vil koordinere søk mot alle de andre 

samarbeidsområder og som vil håndheve regler for hva som kan søkes etter i hvilket 

samarbeidsområde. Når en dokumentkonsument vil initiere søk i både lokalt 

dokumentregister og i de andre samarbeidsområdene, må normalt dokumentkonsumentene 

forholde seg til både dokumentregisteret og initierende gateway. Dersom initierende gateway 

også implementerer en intern dokumentkonsument, kan også initierende gateway koordinere 

søket mot det lokale dokumentregister (dette kalles "grouped actors" i IHE XCA-profilen). 

Konseptet er vist i Figur 11 hvor "Initierende gateway C" inneholder en dokumentkonsument. 
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Figur 11 Søk i samarbeidsområder 

 

Pasientindeksregister 

< Dette kapittelet er ikke behandlet i leveranseteam. Temaet vil bli tatt opp på 

heldagssamlingen med arbeidsgruppen høst 2018> 

7.4 Visningsformater av strukturerte dokumenttyper 

<Dette kapittelet er ikke behandlet i leveranseteam> 

7.5 Sikkerhetsarkitektur 

7.5.1 Tilgangsstyring av virksomheter  

< Dette kapittelet er ikke behandlet i leveranseteam. Temaet vil bli tatt opp på 

heldagssamlingen med arbeidsgruppen høst 2018> 

Tilgangsstyring av virksomheter innad i et samarbeidsområde 

Tilgangsstyring av virksomheter mellom samarbeidsområder 

7.5.2 Tilgangsstyring av helsepersonell 

< Dette kapittelet er ikke behandlet i leveranseteam. Temaet vil bli tatt opp på 

heldagssamlingen med arbeidsgruppen høst 2018> 
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Autentisering 

Autorisering og tjenstlig behov 

7.5.3 Tilgangsstyring for innbyggere 

< Dette kapittelet er ikke behandlet i leveranseteam. Temaet vil bli tatt opp på 

heldagssamlingen med arbeidsgruppen høst 2018> 

7.5.4 Håndtering av personvern 

< Dette kapittelet er ikke behandlet i leveranseteam.> 

Personvernregler definert av pasient 

7.5.5 Bruk av sikkerhetstoken 

< Dette kapittelet er ikke behandlet i leveranseteam.> 

7.6 Sporbarhet og Logging 

< Dette kapittelet er ikke behandlet i leveranseteam. Temaet vil bli tatt opp på 

heldagssamlingen med arbeidsgruppen høst 2018> 

7.7 Tekniske standarder 

< Dette kapittelet er ikke behandlet i leveranseteam. Temaet vil bli tatt opp på 

heldagssamlingen med arbeidsgruppen høst 2018> 
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(semantisk) og format 

(teknisk). Spesifikasjonen 

kan være formell i form 

av en standard eller profil 

av en standard. 
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