
NUFA

7. – 8. november 2018

Thon Hotel Arena, Lillestrøm



Endring i representanter i NUFA

 Grethe Almenning (Bergen Kommune) går ut som medlem i NUFA

Stedfortredere
 Torgny Neumann (stedfortreder for Geir Granerud)
 Gunnar Misvær (stedfortreder for Kirsten Pedersen, dag 1)



Side 3

Saker 7.november Ansvarlig Ca. varighet

Lunsj 11:30-12:30

Velkommen
• Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt godkjenning av referat fra NUFA 5. og 6. sept. Inga Nordberg 10 min 

12:30-12:40

Orientering fra Direktoratet for e-helse Inga Nordberg 20 min 
12:40-13:00

Nasjonal arkitekturstyring
• Hvordan understøtter nasjonal arkitekturstyring de nasjonale prosessene Hans Løwe Larsen 30 min

13:00-13:30

Plan for utvikling av felles grunnmur
• Orientering om innspill

Vidar Mikkelsen 60 min
13:30-14:30

Pause 14:30-14:45
Terminologi i pre-hospitale tjenester
• Mulighetene for å benytte nasjonal standard for helsefaglig terminologi i pre-hospitale tjenester

Jørn Andre Jørgensen
Janne Kristin Kjøllesdal
(Hdir)

30 min
14:45-15:15

Veikart og planer for e-helsestandarder 2018-2022
• Drøfting: tiltak for tilrettelegging, utredning og planlegging av bruk av internasjonale standarder og planer 

for innføring og forvaltning av fastsatte standarder 
Jon Stolpnessæter 30 min 

15:15-15:45

Pause 15:45-16:00

Helsedataprogrammet
• Orientering fra programmet med innspill og tilbakemelding Henrik Næss 60 min

16:00-17:00



Side 4

Saker 8.november Ansvarlig Ca. varighet

Velkommen Inga Nordberg 5 min
08:45-08:50

Nasjonal e-helseportefølje – introduksjon
Presentasjon av de tre parallelle tiltakene i veikartet for  Èn innbygger - èn journal Inga Nordberg (Siv Ingebrigtsen) 15 min

08:50-09:05

Nasjonal kommunal journal- og samhandlingsløsning Idunn Løvseth Kavlie 25 min
09:05-09:30

Felles plan for EPJ i spesialisthelsetjenesten Erik Hansen, Helse Vest IKT 45 min
09:30-10:15

Pause 10:15-10:30

Helseplattformen Per Olav Skjesol og Kristian Onarheim 60 min
10:30-11:30

Lunsj 11:30-12:15

Nasjonal e-helsestrategi – status for strategiprosessen Irene Olaussen 30 min
12:15-12:45

Inspirasjon og faglig påfyll
• Regionale utviklingsplaner og nasjonal helse- og sykehusplan – hvilke behov skal dekkes og 

hvordan skal vi gjøre det?

Anders Moan, Helse Sør-Øst 45 min
12:45-13:30

Pause 13:30-13:40

Nasjonal e-helsemonitor Jon Helge Andersen 60 min
13:40-14:40

Pause 14:40-14:50

Nasjonal e-helsemonitor (fortsetter) Jon Helge Andersen 45 min
14:50-15:35

Oppsummering og eventuelt 15 min
15:35-15:50



SLIDO

 Gå inn på slido.com
 Tast inn eventkode: #8585
 Skriv inn navnet ditt oppe i høyre hjørne
 Tast inn ev spørsmål du må ha i løpet av presentasjonene 
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Sak 36/18:
Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt 
godkjenning av referat fra møte 5 - 6.sept 2018

NUFA 7.-8.november 2018

Ønsker under eventuelt?



• NUFA godkjenner innkalling og dagsorden
• NUFA godkjenner referat fra møtet 5-6.sept 2018



Sak 37/18:
Orientering fra Direktoratet for e-helse

NUFA 7.-8.november 2018



Orientering fra Direktoratet for e-helse
1 Foreløpig Statsbudsjett – profil for e-helse

Relevante tilleggsoppdrag fra HOD 2018 til direktoratet for e-helse2

Èn vei inn3



Orientering fra Direktoratet for e-helse
1 Foreløpig Statsbudsjett – profil for e-helse

Relevante tilleggsoppdrag fra HOD 2018 til direktoratet for e-helse2

Èn vei inn3



e-konsultasjon (video, tekst og bilde) 
Oppdrag til Helsedirektoratet og E-helse

Tilleggsoppdrag nr. 5/2018 HOD (E-helse): E-konsultasjon hos fastlege
Tilleggsoppdrag nr. 27/2018 HOD (Hdir): E-konsultasjon hos fastlege og legevakt

Direktoratet for e-helse skal utrede: 
 Tekniske muligheter for og konsekvenser av å innføre krav om at fastleger skal tilby e-konsultasjon (video, tekst, bilde)

Side 11

Status
 Det er etablert samarbeid med Helsedirektoratet, Legeforeningen, Norsk Helsenett og Norsk senter for e-

helseforskning (NSE) og det samarbeides om felles rapport  

 Dialog med næringsliv og de ulike aktørene i helse- og omsorgssektoren

 NSE: Kunnskap fra og benchmark av lignende løsninger i andre land, utkast til rapport levert 
1.september 2018, ferdigstillelse 1.11.2018

 Leveranse 1.12.2018



Diagnosekoder på antibiotikaresepter 

Direktoratet for e-helse skal utrede alternativene: 
 2. Diagnosekoden vedlegges resepten, men meldingsformatet for e-resept endres ikke 
 3. Meldingsformatet for e-resept endres og utvides med et eget felt for diagnosekode 

FHI skal utrede:
 1. Diagnosekoden sendes rett fra rekvirent til Reseptregisteret, ikke via resepten 

Frist 1. desember 2018. 

Status
 Utredningen er ihht. plan 
 Gjennomført møter med SLV og Apotekforeningen samt i styringsgruppen for 

Antibiotikaresistens (Hdir)
 Mål om å levere en samlet rapport fra FHI og e-helse

Side 12



Oppdrag om å bistå Helse Sør-Øst med informasjonstiltak og 
teknisk løsning for nyfødtscreeningen

Behov for informasjon og samtykkeadministrasjon

Engangsoppgave ifm. innføring av endring
 Informasjon til de foreldrene som har samtykket til lagring 

av blodprøve før den nye bestemmelsen trer i kraft. 
Informasjon om at lagringstiden er endret til ubegrenset 
og om retten til å trekke samtykket tilbake og kreve 
destruksjon av prøvene. Informasjonen skal gis senest ett 
år etter at loven er trådt i kraft.  

Løpende informasjonstiltak iht. endret lagringstid
 Informasjon til foreldrene om retten til å trekke samtykket 

tilbake og kreve destruksjon av blodprøven mellom ett og 
to år etter fødselen. 

 Informasjon til barnet og foreldrene om retten til å trekke 
samtykket tilbake og kreve destruksjon av prøvene det 
kalenderåret barnet fyller 16 år. 

Helse Sør-Øst RHF er ansvarlig for at nødvendige tiltak 
gjennomføres. E-helse har fått i oppgave å bistå Helse Sør-
Øst.
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Enhetlig og strukturert legemiddelinformasjon
1. De regionale helseforetakene har fått i oppdrag å realisere de fire prioriterte 
kravområdene knyttet til SAFEST, i tråd med tidligere utredning i regi av de regionale 
helseforetakene og Nasjonal IKT.
 Strekkode
 Ernæring
 Katalog virkestoffordinering
 Datakvalitet

2. E-helse: Enhetlig og strukturert legemiddelinformasjon(Tillegg til tildelingsbrev nr. 9 )
Direktoratet for e-helse, i samråd med de regionale helseforetakene, FHI, 
Helsedirektoratet, KS og Statens legemiddelverk, er bedt om å gjøre en overordnet 
vurdering av mulige tiltak for realisering av enhetlig og strukturert 
legemiddelinformasjon i den samlede helse- og omsorgstjenesten.
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Leveranser knyttet til enhetlig og strukturert 
legemiddelinformasjon  

Side 15

1) Overordnet oversikt over sektorens behov

2) Oversikt over relevante e-helsetiltak herunder 
terminologi og kodeverk 

3) En vurdering av behov for tekniske tilpasninger i de 
nasjonale e-helseløsninger

4) Beskrivelse av behovet for et sentralt 
forvaltningsregime  

5) Et forslag til videre prosess på området og hvordan en 
eventuell konseptvalg-utredning bør gjennomføres

6. Utredningen vil inngå som en del av 
beslutningsgrunnlaget for den videre prosessen 
for de resterende områdene i SAFEST og 
eventuelle oppfølgende oppdrag til aktørene. 
Frist for oppdraget er 15. november 2018

Prosjektmandat(er)



Orientering fra Direktoratet for e-helse
1 Foreløpig Statsbudsjett – profil for e-helse

Relevante tilleggsoppdrag fra HOD 2018 til direktoratet for e-helse2

Èn vei inn3



Prosjekt i nasjonal portefølje: En vei inn
• Formål: Etablere felles meldesystem som skal gjøre det enklere 

for helsetjenesten å melde om uønskede hendelser.
• Fase 1-løsningen i produksjon 1. november:

– Første versjon av felles meldesystem
– Meldeordningen for bivirkninger av legemidler 

(Meldeordningen § 3-3 skulle også vært med, men skal 
avvikles)

• Enkelt å utvide med flere meldeordninger / mottak fra flere 
kilder /  videresending til flere mottakere

• Web-basert og tilrettelagt for integrasjon mot EPJ mv

28.11.2018

En vei inn hovedprosjekt
17



Sikker sone

Fase 1-løsningen

28.11.2018

En vei inn hovedprosjekt
18

Postens felles-
tjeneste -> 
geografisk 
sted

Pålogging 
med Helse-ID

Tjeneste i 
HAPI mot 
FEST-data

Helse 
ID Rapportering 

til EMA 
(European 
Medicines
Agency)

PKI

Tjenester i HINT:
- HPR- og AR-registrene
- E-post tjeneste
- Geo lokasjonstjeneste

Tjeneste i 
HAPI mot 
FEST-data



Helsedirektoratets rolle /oppgaver
Iht oppdragsbrev av 15.10.18:
• Skal ikke ha ansvaret for En vei inn løsningen på sikt
• Skal sikre at direktoratets opparbeidede kompetanse kanaliseres 

inn i arbeidet med å inkludere de produktbaserte ordningene
• Skal sikre overgangen fra prosjekt til forvaltning / drift anslagsvis 

fra sommeren 2019

28.11.2018

En vei inn hovedprosjekt
19



NUFA tar sakene til orientering.



Sak 38/18: Nasjonal arkitekturstyring

Hans Løwe Larsen

NUFA 7.-8.november 2018



Nasjonal arkitekturstyring 

 Hovedinstruks 
 Direktoratet har nasjonal myndighet og premissgiverrolle på e-helseområdet.
 Som myndighet skal etaten ivareta en forutsigbar IKT-utvikling gjennom strategisk styring 

og nasjonal samordning i hele helse- og omsorgssektoren 
 Tildelingsbrev 2018
 Myndighetsrollen skal styrkes innenfor arkitektur  

 Prop. 1 S (2018-19)
 Myndighetsrolle:

Direktoratet for e-helse har ansvaret for å utrede og foreslå felles nasjonale 
arkitekturprinsipper, kodeverk, terminologier og standarder på IKT-området i helse- og 
omsorgssektoren.

 Nasjonal arkitekturstyring og standardisering:
Direktoratet for e-helse har ansvar for å utarbeide anbefalinger som underlag for å innføre 
nasjonale krav, og utarbeide nasjonale retningslinjer på e-helseområdet

Direktoratets rolle 



Formål nasjonal arkitekturstyring 

Side 23

 Bidra til en koordinert og enhetlig IKT-utvikling i helse-
og omsorgsektoren

 Ansvar for å se IKT-utviklingen i et helhetlig og 
langsiktig perspektiv

 Integreres i nasjonal styringsmodell
 Understøtter de nasjonale prosessene
 God involvering og forankring i sektoren



Omfang nasjonal arkitekturstyring 

Side 24

 Nasjonal e-helsestrategi
 Prosjekter i nasjonal e-helseportefølje
 Nasjonale løsninger i forvaltning

 Felles grunnmur for digitale tjenester

 Andre e-helseinitiativ som kan få 
nasjonal konsekvens eller betydning



Roller og ansvar nasjonal arkitekturstyring 

 Understøtte prosessene i nasjonal styringsmodell
 Forvalte nasjonalt styringsgrunnlag
 Rådgivning til sektoren
 Kommunikasjon, bygge arenaer, skape dialog, forankre
 Bidra i tverrsektorielt arbeid

Side 25



Nasjonal styringsmodell for e-helse

Side 26



Som en del av strategiprosessen

 Ansvar for å se IKT-utviklingen i et helhetlig perspektiv

 Nasjonal arkitekturstyring skal understøtte strategiprosessen ved å bidra med å: 
 gjennomføre arkitekturvurderinger ved justering av strategisk retning, mål og tiltak i strategi 

og handlingsplan 
 identifisere nødvendige tiltaksområder
 vurdere hvordan teknologisk utvikling påvirker muligheter og rammer for digitalisering i 

helsesektoren
 påse at rammevilkår som målbilder, veikart og annet nasjonalt styringsgrunnlag blir 

ivaretatt.

Side 27



Som en del av porteføljestyringen

 Bidra til økt nasjonal samordning av løsningsvalg og en mer enhetlig IKT-utvikling i 
sektoren

 Ansvar for å se IKT-utviklingen i et langsiktig perspektiv

 Nasjonal arkitekturstyring skal understøtte porteføljestyringen ved å bidra med å:
 vurdere om prosjekter er i tråd med nasjonal e-helsestrategi, målbilder, veikart og annet 

nasjonalt styringsgrunnlag
 vurdere avhengigheter og kritiske forutsetninger for prosjekter 
 vurdere overlapp/parallelle aktiviteter mellom prosjekter.

Side 28



Som en del av porteføljestyringen

 Arkitekturstyringen kan gjennomføre arkitekturgjennomgang i forkant av 
beslutningspunkter/faseoverganger i prosjektene, spesielt fra konsept til 
planleggingsfase (BP2) og fra planlegging til gjennomføringsfase (BP3)

 Arkitekturstyringen kan initiere en ekstern arkitekturgjennomgang av et prosjekt eller 
en problemstilling av nasjonal interesse

Side 29



Som en del av forvaltningsstyringen

 Viktige funksjoner for samhandling med og involvering av sektoren for utvikling og 
forvaltning av nasjonale løsninger er etablert, men den nasjonale 
forvaltningsstyringsprosessen er fortsatt under etablering. 

 Nasjonal arkitekturstyring vil videreutvikles for å inngå i og understøtte prosessen 
etter hvert som den blir etablert i sin helhet.   

Side 30



Styringsgrunnlag

Side 31

Veiledende informasjon

Gir råd innen spesifikke 
områder basert på beste 
praksis fra flere 
virksomheter

Retningsgivende 
informasjon

Beskriver nasjonale 
myndigheters oppfatning av 
hva som er god praksis 
innenfor et område

Anbefalte 
standarder

Standarder anbefalt av 
offentlig myndighet, med 
intensjon om at de skal bli 
obligatoriske

Obligatoriske 
standarder

Standarder som er
hjemlet i forskrift 
Dette er bindende normer

Normerende dokumenter 



Styringsgrunnlag 

Side 32

 Dokumenter som gir rammer og 
retningslinjer for IKT-utviklingen i 
sektoren

 Målbilder og veikart 
 Arkitekturprinsipper
 Referansearkitekturer 
 Felleskomponenter 
 Standarder 
 Kodeverk og terminologi 
 Andre retningslinjer og veiledere

Referanse-
katalogen 
for e-helse  

Publiseres på 
ehelse.no



Difis rolle

Side 33

Nasjonale arkitekturprinsipper og –rammeverk,
fellestjenester og standarder

for offentlig sektor

Nasjonale arkitekturprinsipper og –rammeverk,
fellestjenester og standarder 

for helse- og omsorgssektoren



Felles grunnmur for digitale tjenester

Side 34

 Styringsgrunnlaget er felles krav og 
retningslinjer i grunnmuren



Videre arbeid – kort sikt

Side 35

 Etablere nasjonal arkitekturfunksjon/ 
arkitekturkontor 

 Inkludere arkitekturstyring i prosesser i 
nasjonal styringsmodell
 strategi, porteføljestyring, forvaltningsstyring 

 Samle inn og ferdigstille styringsgrunnlaget (gå 
opp prosess)

 Arkitekturstyring på ehelse.no, utarbeide 
kommunikasjonsmateriale

 Etablere arenaer og kommunikasjonskanaler 
med aktørene

 Etablere forvaltningsmodell for styringsgrunnlag 
 I felles grunnmur  

 Avklare håndtering av arkitekturprinsipper i 
sektoren



Viktigste fokusområder i arkitekturfunksjonen

Side 37

Funksjonelle fokusområder

EPJ/PAS

Helsedata/-registre

Velferdsteknologi/
avstandsoppfølging

Legemidler

Ikke-funksjonelle fokusområder

Data- og dokumentdeling

(Hybride) skytjenester

Tilgangsstyring

Kunstig intelligens

Persontilpasset medisin

Informasjonsmodellering

Kommunikasjons-
rammeverk

Nå

Senere



• NUFA drøftet rapporten "Nasjonal arkitekturstyring" og ber Direktoratet ta med 
seg innspillene fra møtet i den videre etablering av denne funksjonen. 



Sak 39/18: Plan for utvikling av felles grunnmur

Vidar Mikkelsen

NUFA 7.-8.november 2018



Plan for utvikling av felles grunnmur

NUFA Lillestrøm – 7.november 2018



32 33 34 35 36 37 38 4039

Utarbeide Plan for felles 
grunnmur

Behandling NUFA, NUIT, 
NEHS

31 41 42 43 44 45 46 47
August

Utarbeide utkast plan

Innspill og forankring i sektor

September desember

48 49 50 51 52
november

V 0.4 V 0.6 V 0.7 V 0.95 V 1.0

V 0.95

Levere til HOD

V 1.0

HOD

Forankring av arbeidet | Forankringsplan høst 2018

V 0.6

V 0.6 V 0.9

V 0.8

V 0.8

Oktober

NUFA NUFA NUIT NEHS
V 0.8



Oppsummering av 1. innspillsrunde

Plan for utvikling av felles grunnmur for digitale tjenester



Side 46



Aktører som har gitt innspill til versjon 0.6

Side 47

Eksterne aktører som har gitt innspill

• svært bra at det legges opp til å etablere en felles grunnmur for digitale tjenester. Dette 
er viktig for å sikre en god utvikling av digitaliseringen i helsetjenesten, og kan føre til en 
bedre helsetjeneste for innbyggerne, bedre arbeidsverktøy for helsepersonell, samt bidra 
til å understøtte innovasjon og tjenesteutvikling. (NSF)

• Dette er et initiativ som Norsk helsenett stiller seg helhjertet bak. Vi mener at dette er et 
riktig steg i retning av ytterligere standardisering av ehelse og det er med på å legge til 
rette for innovasjon på en god måte. (NHN)

• De fire effektmålene som er formulert er tydelige, distinkte og dekkende. Utdypingen av 
effektmålene gjennom underpunkter gir et godt bilde av hvor vi vil hen. (Oslo kommune)

• Kreftforeningen mener at etablering av en felles grunnmur for digitale tjenester er et 
ekstremt viktig og nødvendig grep, noe at vi ønsker skal bli utviklet og etablert så fort 
som mulig.  Dette må prioriteres. (Kreftforeningen)

• Bra dokument som dekker mange av behovene (Helsedirektoratet)

• ser for øvrig klart nytten og verdien av å skape en felles grunnmur som basis for mer 
effektiv og enhetlig digitalisering av helse- og omsorgssektoren. (NIKT)

Kort oppsummering av overordnede innspill



49

De fleste innspill omhandler språk, utforming og struktur

Kategorisering av innspillene (totalt)

• Ønsker også effektmål for "Mer effektiv og helhetlig samhandling for prosesser rettet mot 
kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og forskning"

• Vær enda tydeligere i ordlyden og mer bestemt. Eksempelvis benytte skal istedenfor bør og kan. mer 
klarspråk og mindre tekniske termer.

• Innføring / bredding av grunnmur må vektlegges og problematiseres mer i rapporten. 

• Norsk helsenett stiller gjerne til ytterligere dialog med dere for å bidra til at dette blir en plan som får 
den oppmerksomheten den fortjener.

• Vi har mange komponeneter allerede som blir gjenbrukt .  Forvaltning på disse er utfordrende.  Hva 
innebærer eierskap

• Viktig å få frem to perspektiver: Tiltak som skal understøtte det fremtidige målet (HP, EIEJ, etc) og 
mer kortsiktige tiltak som understøtter transisjon

Eksempler på innspill



Felles grunnmur for digitale tjenester

Side 50

Nasjonale felles-
komponenter

Grunndata 
(folkeregisteret, enhets-
registeret, matrikkelen)

Altinn-komponentene

ID-porten

Digital postkasse

Behov fra brukere, virksomheter, 
innbyggere og politiske 

føringer

Felles behov



Nyttevirkninger av felles grunnmur for digitale tjenester 



Nyttevirkningene vurderes kvalitativt med referanse til lignende arbeid som er gjort for 
offentlig sektor (IKT-arkitektur og informasjonsforvaltning)

Side 52

Omfang og ambisjon 

Prosjektkostnader med tilhørende drift og 
forvaltning er estimert, eksempelvis for et 
helhetlig og effektivt regime for styring og 
forvaltning av felles grunnmur

Kort kvalitativ beskrivelse av 
innføringskostnader, endrings- og 
omstillingskostnader for sektor 



Side 53

Nyttevirkninger
Hovedhensikten med å investere i felles 
grunnmur for digitale tjenester er å 
redusere de samlede kostnadene ved at 
byggeklossene utvikles én gang i stedet 
for at hver løsning skal utvikle sine egne 
grunnmursbyggeklosser (stordriftsfordeler)

Én stor anskaffelse erstatter mange 
små

Færre kravspesifikasjoner/bestillinger
Etc. 

I tillegg til reduserte kostnader er det 
sannsynlig at felles grunnmur vil bidra til 
økt sikkerhet, blant annet som følge av 
mer omfattende testing



Side 54

Nyttevirkning Beskrivelse

Reduserte investeringskostnader

Reduserte kostnader ved at byggeklosser utvikles én gang i stedet for at hver aktør skal utvikle sine egne 
løsninger (stordriftsfordeler) 
 Én stor anskaffelse erstatter mange små 
 Færre kravspesifikasjoner/bestillinger

Reduserte driftskostnader

Styring og forvaltning av grunnmur vil ivareta helheten på tvers av byggeklosser med ulike eiere
 Færre manuelle rutiner når arbeidsprosesser digitaliseres
 Tidsbesparelser ved økt gjenbruk av data
 Samordning av brukerstøtte
 Drift av én fellesløsning i stedet for mange enkeltvise løsninger

Mer effektiv samhandling Utvidet bruk av standardiserte data gir bedre datakvalitet, og bedre kvalitet og tilgjengelighet stimulerer 
tilliten til elektronisk samhandling

Økt konkurranse
Felles byggeklosser gir et felles fundament å bygge tjenestetilbudet på
 lettere for nye IKT-leverandører å komme inn 
 eksisterende IKT-leverandører kan komme inn i nye tjenester

Økt tillit Innbyggere får innsikt i og oversikt over egen pasientinformasjon og økt sikkerhetsnivå fører til mindre 
feilbruk og misbruk av informasjon

Økt sikkerhet og kontroll Mer omfattende testing enn virksomhetene gjennomfører hver for seg og bedre kontroll med sikkerheten 
knyttet til informasjonen som virksomhetene forvalter

Økt tilgjengelighet og bedre 
beslutningsgrunnlag

Pasienter slipper å være bærer av egen pasientinformasjon og data til bruk i pasientbehandlingen blir mer 
korrekte, nøyaktige, oppdaterte og tilgjengelige

Økt innovasjon
Felles sikkerhetsløsninger og tjenestegrensesnitt (API) basert på internasjonale standarder forbedrer tilgang 
for næringslivet, gir enklere tilgang til data og gir bedre muligheter for å benytte innovative løsninger fra ulike 
leverandører i helhetlige løsninger.

Økt kvalitet Informasjonen i e-helseløsningene blir mer tilgjengelige og mer brukt og lettere tilgang på mer informasjon 
fører til at graden av feil bruk og feil tolkning av informasjon går ned

Økt endringsevne Felles fundament å gjennomføre endringer på som gir raskere gevinstoppnåelse



Gruppeoppgave

For hvem, og hvordan fremkommer nyttevirkningene?

Hvilke forutsetninger må være på plass for at nyttevirkningene skal realiseres?

Hvilken styrke vil du gi til hver av nyttevirkningene?
0 = Ubetydelig
1 = Svakt positiv
2 = Middels positiv
3 = Stor positiv
4 = Meget stor positiv

Er det flere nyttevirkninger som kan tenkes å inntreffe som følge av felles grunnmur?
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Romfordeling  - grupper

4 5

Plenumsrommet Grupperom



Gruppe 1
Gruppeinndeling

 Inga Nordberg
 Bjørn Eivind Berge
 Anders Grimsmo
 Arnfinn Aarnes

Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5

 Per Meinich
 Heidi Slagsvold
 Rune Karlsen
 Tor Eid

 Kristian Onarheim
 Tim Papas
 Kirsti Pedersen
 Gunnar Misvær
 Torgeir Fjermestad

 Randi Brendberg
 Ann-Kristin 

Smilden
 Sindre Solem
 Sverre Ur

 Bente Saltnes 
Nedrebø

 Egil Rasmussen
 Thor Johannes 

Bragstad
 Peter Holmes
 Torgny Neuman

Fasilitator Fasilitator Fasilitator Fasilitator Fasilitator 

Lars K. Roland Helge Bjertnæs Ingrid Heitmann Hege BogenErik Hedlund
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KOM TILBAKE KL. 14.15



• NUFA tar saken til orientering.



Pause kl. 14:30-14:45



Sak 40/18: Terminologi i prehospitale tjenester

NUFA 7. november 2018

Janne Kristin Kjøllesdal, Helsedirektoratet
Jørn Andre Jørgensen, Direktoratet for e-helse



AMK

LEGEVAKTSENTRAL

LEGE I VAKT

AKUTTMOTTAK

HJERTE
HJERNE
TRAUME

EKG

FAST TRACK/
RØD LØPER

LEGEVAKT LOKAL-
MEDISINSK

SENTER

LOKAL-SYKEHUS STORT SYKEHUS

| 67

HELSE-
PERSONELL

HJEM

Prehospitale tjenester



Aktivitet og ressurser
• 182 legevaktordninger

• 101 interkommunale           2 mill. pasientkontakter pr. år
• 12 kommunale

• 100 legevaktsentraler

• 16 AMK-sentraler 
– 1 mill. henvendelser pr. år.
– og som styrer ca:

• 519 ambulansebiler
• 43 ambulansebåter
• 9 ambulansefly
• 13 helikoptre

– 900 000 oppdrag
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Nåværende initiativ - kodeverk

 Rapport Nasjonalt datasett for ambulansetjenesten (2016)

 Norsk indeks for medisinsk nødmeldetjeneste (revidert 2017)

 Revidering av AMK-koder (OID Prehospitale tjenester og NIMN)(2019)



Nåværende initiativ - implementering

 Helse Vest – Anbud for IKT-system for AMK-sentralene nasjonalt (2018- )

 Helse Midt-Norge: Pilotering av ambulansejournal (2018- )

 Helse Sør Øst: Implementering av regional ambulansejournal (2019 - 2020)

 Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM): Rådgivning på web 
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Hvorfor terminologi?

 Samhandling med andre aktører
 På tvers av systemer
 På tvers av tjenester/forvaltningsnivå

 Struktur som understøtter implementering
 Unngå arbeid med å utvikle og vedlikeholde egne lister
 Gjenbruk
 Kvalitetssikring

 MEN – egentlig – hvis man bare skal ha én løsning – helt alene – uten integrasjon
– Da kan man like gjerne lage sine egne lister…

Side 71



Første kontakt med tjenesten

Side 72

• 25064002 |Headache (finding)|
• 29164008 |Disturbance in speech (finding)|
• 284143002 |Difficulty moving arm (finding)|

• 410670007 |Time (attribute)|

Middag med god stemning,
god mat og vin

Observerer Folk snakker Observerer Ringer 113 AMK

BehandlingAkuttmottakAmbulanseAMK

Symptomer:
-Snøvling

Symptomer:
- Skjev i ansiktet
- Snøvling

Symptomer:
- Hodepine
- Talevansker
- Klarer ikke løfte armen

TID: [tidspunkt]



Respons fra prehospitale tjenester

 715537001 |Transportation by ambulance (procedure)|
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• Rød
• Gul
• Grøn

n
260870009 |Priority (attribute)|

• Rød
• Gul
• Grøn

n



Funn
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BehandlingAkuttmottakAmbulanseAMK

Symptomer:
- Hodepine
- Talevansker
- Klarer ikke løfte armen

TID: [tidspunkt]

Symptomer:
- Hodepine - avkreftet
- Talevansker - bekreftet
- Klarer ikke løfte armen – bekreftet

Funn:
- nnnn
Tentativ diagnose:
- nnnn - mistenkt

TID: [tidspunkt]

Symptomer:
- Hodepine - avkreftet
- Talevansker - bekreftet
- Klarer ikke løfte armen – bekreftet

Funn:
- nnnn

TID: [tidspunkt]

Funn:
- aaaa

Diagnose:
- nnnn

TID: [tidspunkt]



Funn gjennom kjeden
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MÅL:
Sørge for at informasjonen er tilgjengelig gjennom
hele den akuttmedisinske kjede

 Overføring av symptomer, funn og tegn:
 Pasientrapportert?
 Når ble vurdert av helsepersonell?
 Endret symptomet/funnet status etter vurdering?
 Hvilke funn er «annullert» i forløpet?



Funn-status
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• 25064002 |Headache (finding)|
• 29164008 |Disturbance in speech (finding)|
• 284143002 |Difficulty moving arm (finding)|

• 410670007 |Time (attribute)|

• Default status er «tilstede»

59156000 |Confirmed by (contextual qualifier) (qualifier value)|

410516002 |Known absent (qualifier value)|25064002 |Headache (finding)| 408729009 |Finding context (attribute)|



Andre faktorer

 Kvalifiserte vurderinger og avgjørelser nærmere pasientens primære situasjon
 Pasienter som sees av ambulansen, men ikke transporteres - avklarte situasjoner
 Unngå at pasienten fraktes til «feil» sted

 Analyserbare data:
 Skjer dette ofte?
 Samme pasienter?
 Råd om å oppsøke fastlegen?
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Terminologi  lever ikke alene…
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Harmonisering av 
informasjons-

elementer

Utveksling av 
informasjon

Strukturering av 
informasjons-

elementer

Økosystem for 
terminologi, 

kodeverk
(Bl.a. SNOMED 

CT)

Standard 
informasjons-

modeller
(F.eks. OpenEHR, 

FHIR)

Integrasjon, API, 
meldinger

(FHIR, ebXML)

Fritekst i EPJ, 
lokale lister, 

personlig språk 
– uten koding

Felles språk,, 
felles 

forståelse, 
kodet

Strukturert og 
gjennfinnbar 
informasjon

Konsumering av 
data til 

helsehjelp og 
analyse



Harmonisering av 
informasjons-

elementer

Utveksling av 
informasjon

Strukturering av 
informasjons-

elementer

Økosystem for 
terminologi, 

kodeverk
(Bl.a. SNOMED 

CT)

Standard 
informasjons-

modeller
(F.eks. OpenEHR, 

FHIR)

Integrasjon, API, 
meldinger

(FHIR, ebXML)

Fritekst i EPJ, 
lokale lister, 

personlig språk 
– uten koding

Felles språk,, 
felles 

forståelse, 
kodet

Strukturert og 
gjennfinnbar 
informasjon

Konsumering av 
data til 

helsehjelp og 
analyse

Terminologi

Løsning

Mulig prosjektforslag

Virksomhetenes 
anskaffelse

Ansvarsforhold og utvikling



Grunnlag for videre arbeid
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Internasjonalt eksempel

82



Mulig grunnlag i SNOMED CT?



Fordeler med bruk av standardisert terminologi i den 
akuttmedisinske kjede/prehospitalt:

 helsepersonell vil i liten grad oppleve bruk av standardisert terminologi som 
en uønsket strukturering

 støtter etablert arbeidsflyt i AMK og ambulansetjeneste 
 støtte og forbedre prosesstøtte og beslutningsstøtte, for eksempel ved 

digitalisering av Norsk medisinsk indeks 
 sikre trygg overføring av helseopplysninger mellom ulike aktører
 bindeledd til helseopplysninger Kjernejournal som er tilgjengelig i AMK 
 helseopplysninger til registre hentes ut automatisk, eks prehospital tilstand 

(main reason for care), hjertestansregisteret og hjerneslagregisteret, og gir 
helsedata av høy kvalitet og datagrunnlag for analyse av forløp 

 internasjonal terminologi som fungerer på tvers av språk og land 
 en forutsetning for utvikling av kunstig intelligens for fagområdet 
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Innspill fra NUFA til videre samarbeid med utgangspunkt i:

 dagens situasjon for ulike analoge og digitale løsninger for dokumentasjon og 
datafangst fra den prehospitale kjede 

 erfaring med datasett for AMK og ambulansetjenesten 

 startpunkt for videre arbeid med strukturert datafangst 

 kobling til andre prosjekt og programmer i nasjonal og regional regi 

 pågående anskaffelsesprosesser i IKT-system for AMK ved NIKT og EPJ for bil- og 
luftambulanse ved RHFene. 
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• Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse tar med seg innspill fra NUFA til 
arbeidet med terminologi for prehospitale tjenester



Sak 41/18: Veikart og planer for e-helsestandardene 2018-
2022

Jon Stolpnessæter

NUFA 7.-8.november 2018



Formål med veikartet

Side 89

Planmessig forutsigbarhet

Grunnlag for prioritering

Del av felles grunnmur



Elektronisk samhandling
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Felles 
grunndata

Ef
fe

kt
m

ål
Re

su
lta

tm
ål

Mer effektiv og 
helhetlig 
samhandling

Dagens 
samhandling er 
styrket på 
prioriterte 
områder

Dokumentdeling 
er en 
standardisert 
samhandlings-
form

Datadeling er en 
standardisert 
samhandlings-
form

2 3 4

Kodeverk og 
terminologi

Felles-
komponente

r
Felles 

infrastruktur

Felles krav 
og 

retningslinje
r

Tiltakene i veikart og 
planer for e-
helsestandarder 
inngår i Felles 
grunnmur for digitale 
tjenester



Styringsgrunnlag
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Veiledende informasjon

Gir råd innen spesifikke 
områder basert på beste 
praksis fra flere 
virksomheter

Retningsgivende 
informasjon

Beskriver nasjonale 
myndigheters oppfatning av 
hva som er god praksis 
innenfor et område

Anbefalte 
standarder

Standarder anbefalt av 
offentlig myndighet, med 
intensjon om at de skal bli 
obligatoriske

Obligatoriske 
standarder

Standarder som er
hjemlet i forskrift 
Dette er bindende normer

Normerende dokumenter 



Veikart for e-helsestandarder 2018-2022
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1. Innføre og forvalte fastsatte meldingsstandarder

2. Etablere e-helsestandarder for nye 
samhandlingsmodeller



Identifi
sere 

behov
Utrede Spesifis

ere
Utprøve 

og 
evaluere

Planlegge 
innføring Innføre Vedlikeho

lde
PLO PLO 2.0 PLO 1.6 PLO 1.5

PLO 1.6 

Henvisning Henvisning 2.0 Henvisning 1.1
Henvisning 1.0

Fødselsepikrise Fødselsepikrise 1.3

Dialogmelding 
Helsefaglig dialog 1.1
Status på henvisning 
1.1

Forespørsel og 
svar på forespørsel 1.0

Tilbakemelding om feil i 
mottatt melding 1.0

Epikrise Epikrise 1.2 Epikrise 1.1
Epikrise 1.2

Rekvisisjon 
Rekvirering av 
medisinske tjenester 
1.6

Rekvirering av 
medisinske tjenester 1.6

Rekvirering av 
medisinske tjenester 1.5

Svarrapport
Svarrapportering av 
medisinske tjenester 
1.4

Svarrapportering av 
medisinske tjenester 1.3

Svarrapportering av 
medisinske tjenester 1.4

Applikasjons-
kvittering

Applikasjonskvitt. 1.0 
Applikasjonskvitt. 1.1

Tjenestebasert 
adressering Del 3 Del 1 og 2

Standarder

Meldingsstandarder 2018



Identifi
sere 

behov
Utred

e
Spesifi

sere
Utprøve 

og 
evaluere

Planleg
ge 

innførin
g

Innføre Vedlikeholde
PLO PLO 1.6 

Henvisning Henvisning ny tilstand 2.0 
Viderehenvisning 2.0

Fødselsepikrise 

Dialogmelding 

Helsefaglig dialog 1.1
Status på henvisning 1.1

Tilbakemelding om feil i 
mottatt melding 1.0

Epikrise Epikrise 1.2

Rekvisisjon Rekvirering av medisinske 
tjenester 1.6

Svarrapport Svarrapportering av 
medisinske tjenester 1.4

Applikasjons-
kvittering Applikasjonskvitt. v1.1

Tjenestebasert 
adressering Del 1, 2 og 3

Standarder
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Meldingsstandarder 2020

Nye behov innenfor meldingsutveksling løses 
gjennom eksisterende standarder

Obligatoriske 
standarder



E-helsestandarder for nye samhandlingsmodeller
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Tilrettelegge for 
enhetlig innføring

Utrede og velge 
standarder

Etablere nye  e-
helsestandarder

Utarbeide grunnleggende krav 
til standarder for datadeling og 
dokumentdeling

Utrede og anbefale standarder 
for alle  samhandlingsmodeller

Utrede og anbefale standarder 
for funksjonelle bruksområder

Utarbeide planer og etablere e-
helsestandarder for alle 
samhandlingsmodeller

Etablere prosesser og verktøy 
som del av forvaltningen

Veiledende 
informasjon

Retningsgivende 
informasjon

Anbefalte 
standarder

Obligatoriske 
standarder
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2019 2020 2021 2022

Innføre fastsatte meldingsstandarder Forvalte eksisterende meldingsstandarder

Utarbeide grunnleggende krav til standarder for datadeling og dokumentdeling

Tjenestebasert 
adressering

Henvisning 
2.0

Status på 
henvisning

Helsefagli
g dialog Planlegge og gjennomføre vedlikehold av eksisterende standarder.

Utrede og anbefale standarder for alle samhandlingsmodeller

Utrede og anbefale standarder for funksjonelle bruksområder

Basis-profiler 
for FHIR

Utarbeide planer og etablere e-helsestandarder for alle samhandlingsmodeller

Veiledere og 
beste praksis

Kommunika-
sjonsplan

Revidere IHE 
XDS-profil

Fagmiljø for 
FHIR

Anbefale bruk av internasjonale 
standarder for datadeling

Utrede bruk av internasjonale 
standarder for dokumentdeling

Utrede bruk av internasjonale 
standarder for meldingsutveksling

Utrede bruk av internasjonale standarder for funksjonelle bruksområder basert 
på et helhetlig arkitekturmessig perspektiv 

Utarbeide planer for nye e-
helsestandarder basert på 
internasjonale standarder

Utrede epikrise for 
datadeling og 

dokumentdeling

Utvikle og innføre nødvendige e-
helsestandarder for alle 
samhandlingsmodeller

Rådgi prosjekter og programmer 
som skal utvikle og innføre e-

helsestandarder

Etablere prosesser og verktøy som del av forvaltningen
Oppdatere forvaltningsmodell 

til å dekke dokumentdeling 
og datadeling

Utvikle metode og prosess 
for kvalitetssikring og 
høringer av profiler

Utrede publisering av 
profiler og 

implementasjonsguider

Delta i internasjonalt arbeid med 
standarder



Drøfting

 I hvor stor grad og hvor raskt vil det være behov for datadeling og dokumentdeling 
med tilhørende behov for standardisering? 

 Hvilke helsefaglige områder er mest aktuelle for standardisering spesielt knyttet til 
datadeling?
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Forslag til vedtak

Side 99

• NUFA ber om at innspill fremkommet i møtet tas med i det videre arbeidet med 
Veikart og planer for e-helsestandarder



Pause kl. 15:45-16:00



Sak 42/18: Helsedataprogrammet

Orientering

v/Henrik Næss
Helsedataprogrammet
Direktoratet for e-helse

NUFA 7.-8.november 2018



Orientering om nytt i Helsedataprogrammet siden sist
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NUFA
November 2018

NUFA
April 2018



Om presentasjon

 Orientering av pågående saker, men tar gjerne innspill underveis

 Mye av innholdet er foreløpige skisser, vurdering og anbefalinger
- ikke alt er besluttet eller forankring

 Mer informasjon på ehelse.no/helsedataprogrammet

 Henvendelser til programmet helsedataprogrammet@ehelse.no
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Helsedatakilder med helseopplysninger på individnivå
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Svært lang utleveringstid for data

Side 
107

17 MND
Gjennomsnittlig utleveringstid koblede data

5 MND
Gjennomsnittlig utleveringstid én datakilde

48 MND
Maksimal utleveringstid

3 UKER
Minste utleveringstid

Nøkkeltall utleveringstid

Konsesjon 
fra 

datatilsynet

Etisk 
godkjenning

Finne 
datakilder

Søknad til 
registre

Dialog med 
registreVentetid på 

utlevering



Hvordan kan jeg 
begrense hvem som 

ser mine data? 

Hvordan brukes disse 
helseopplysningene?Hvor er mine data?

Hvordan kan jeg bidra 
til forskning på min 

sykdom?

Hvem kan se mine 
helseopplysninger?

Hva betyr egentlig 
dette samtykket?



Tilpasset regelverk og likere tolkning på tvers§

Nasjonale tekniske fellestjenester og infrastruktur

Standardiserte helsedata av bedre kvalitet

Bedre helsetjeneste og -forvaltning Involverte innbyggere og styrket personvern

Bedre folkehelse

Mer innovasjon og næringsutvikling

Bedre personvern og informasjonssikkerhet

Effektmål

Samfunnsmål

ResultatmålForvaltningstjenester for helsedata og forskning

Teknisk interoperabilitet (API)

Mer effektiv registerforvaltning

Bedre administrasjon og styring

Mer og bedre helseforskning

Forslag til revidert målhierarki
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Mer kunnskapsbasert helsetjeneste og -
forvaltning



Fire konsepter for Helseanalyseplattformen ble vurdert
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Forskere Helse-
personell Helseledere

Myndigheter Næringsliv Register-
forvaltere

Helse-
personell

Næringsliv Register-
forvaltere

Forskere Helseledere

Myndigheter Myndigheter Register-
forvaltere

Helse-
personell Helseledere

Næringsliv

Forskere

Register-
forvaltere

Helse-
personellForskere Helseledere

Myndigheter Næringsliv

HelsedataportalK
1 RegisterkonsolideringK

4 HelsedataplattformK
6 AnalyseøkosystemK

7



Helsedataprogrammet involverer bredt innen forskning, helse og næringsliv
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PROGRAMSTYRE

HARMONISERING

PROGRAMLEDELSEN

REFERANSEGRUPPE

FELLESTJENESTER HELSEANALYSE-
PLATTFORMEN

ARBEIDSGRUPPER

ORGANISASJONS-
UTVIKLING

INNOVASJON 
OG NÆRINGS-

UTVIKLING

FORSKNING SIKKERHET OG 
PERSONVERN

STYRING OG 
ØKONOMI

REGISTER-
FORVALTNING

HELSE-
PERSONELL



Fellestjenester



Fellestjenester tilrettelegger for et integrert landskap av helsedata
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x
x

x

Grunndata

Personverntjenester

Oppføringsoversikt

Helsepersonell-
tjenester

Innbyggertjenester

Drift- og 
infrastruktur

Integrasjonstjeneste
r

Helseanalyseportal
en

Innbyggertjenester
 Innsyn
 Samtykke
 Informasjon og dialog



Innsyn i helseregistre
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Hvilke registre tilbyr innsyn gjennom Helsenorge?

Side 117

SYSVAK

KPR

Kvalitets-
registre
4 pilotregistre

Typer av innsyn
 Direkteinnsyn
 Automatisk, asynkront innsyn
 Dialogbasert innsyn

Kjerne-
journal

Medisinsk 
fødsels-
register

Resept-
formidlere

n

Kvalitets-
registre

Bredding

FHI
Bredding

PlanlagtTilgjengelige



Informasjon: Melding til innbygger Samtykke-administrasjon
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Informasjon og samtykker på Helsenorge



Informasjon til og dialog med innbygger

Side 119

 Helseregistre, biobanker og andre aktører har 
behov for å kontakte innbyggere, blant annet for:
 Informere om rettigheter
 Innhente opplysninger (spørreskjemaer)
 Dialog om retting og sletting av opplysninger
 Annen dialog

 Helsenorge har funksjonalitet for å vise direkte 
eller videresende meldinger beroende på om 
innbygger er digitalt aktiv

 Innbyggers portal mot helsetjenesten er 
Helsenorge

Helse-
norge.no AP

I HAP
(helsedata.no)

AP
I

Helse-
registerAP

I



ePROMs
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 Hemit har laget en ePROMs-løsning for å 
innhente pasientrapportert data

 Elektroniske skjemaer gir effektiv innhenting 
og behandling gjennom strukturert 
informasjon

 Skjemaer er laget i E-helses Fellesløsning 
og kan tilpasses og gjenbrukes, og sendes 
ut gjennom helsenorge.no

Helsenorge.no

Skjema-
mottaker

Skjema-
forvalter

API for skjemaer

Varsel Innsending

Personlig helsearkiv



Samtykker og helsedata
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«Med sentraliserte samtykker kan innbygger 
til enhver tid være bevist på hvilke samtykker 
som er gjeldende og administrere de på et 
sted»

 I Helsedataprogrammet ser vi på to 
bruksformål for samtykker:
1. Oppføring i samtykkebaserte helseregistre, 

for eksempel de nasjonale kvalitetsregistrene 
og nasjonale screeningprogrammer

2. Deltakelse i forskningsprosjekter og eventuelt 
samtykke til å hente ut mer data fra andre 
kilder

Register-
system AP

I Forsker-
portalenAP

I

Helse-
norge.no

API

PVK
(samtykker)

API

AP
I

AP
I



Harmonisering



Harmonisering gjennom standardisering av:

Informasjonsutveksling Informasjonsinnhold Arkitektur1 32



Harmonisering gjennom standardisering av:

Informasjonsutveksling1



Utredning av standardiserte tjenestegrensesnitt setter 
føringer for videre arbeid med informasjonsutveksling

Spesifikasjon av 
standardiserte 
tjenester (API)  

Etablere 
fellestjenester 
for integrasjon

Bredding av 
tjenester og 
standarder

Utredning

Prosess for innføring



Hovedmål
Oppdaterte og tilgjengelige helsedata

Resultatkrav
Sikker filoverføringstjeneste mellom registre, og ved 
utlevering av data til forsker
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Filoverføringstjenesten er et resultatkrav fra Helse- og 
omsorgsdepartementet i tildelingsbrevet for 2018

Tildelingsbrev til Direktoratet for e-helse for 2018 
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Organisering av arbeidet med Filoverføringstjenesten

• Etablere brukergruppe
• Krav og brukerscenarioer
• Pilotprosjekt 

• Anskaffelse 
• Installasjon
• Testing

Bestiller Leverandør og tjenesteforvalter
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Filoverføringstjenesten

Helseregister

Helsedata.no

Innføring av Filoverføringstjenesten

Forsker

Forvalter

Filoverføringstjenesten

Helseregister

Forvalter

Helseregister

Forvalter

Begrenset utprøving Q4 
2018 Utvidet utprøving Q1 2019



Filoverføringstjenesten versjon 1.0
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Harmonisering gjennom standardisering av:

Informasjonsinnhold 2



En nasjonal variabel- og 
metadatakatatalog skal 
realiseres i HealthTerm

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

 Den samme løsningen skal benyttes til 
lagring og forvaltning av registervariabler 
med tilhørende metadata
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Etablering av nasjonal metadatakatalog med tilhørende 
forvaltning

«EPJ-verden» «Helseregister-verden»

Helseregistre

EPJ

Kliniske fagsystem

EPJEPJ

Nasjonal forvaltning 
av metadata

Hvordan skal data som blir 
trukket ut av fagsystemene 

struktureres for overføring til 
registre? 

Helsefaglig 
kodepersonell

Register-
forvalter

• Én innbygger – én journal
• Helseplattformen i Midt-Norge
• DIPS Arena
• Program for kodeverk og terminologi



En nasjonal metadatakatalog skal realiseres i HealthTerm – den 
samme løsningen vil bli benyttet til forvaltning av kodeverket og 
terminologi. 

Q1 2019

Desember 2017: PKT gikk til 
anskaffelse av HealthTerm fra danske 
CareCom som nasjonal 
løsning for IKT-støtte for 
kodeverk og terminologi. 

2019: Etablere en 
nasjonal 
metadatakatalog

Våren 2018: Helsedataprogrammet vil i 
samarbeid med HRR delta i 
spesifikasjonsfasen for oppsett av 
HealthTerms som løsning for forvaltning 
av metadata.

Q4 2018Q3 2018Q2 2018Q1 2018Q4 2017

Høsten 2018: HDP i samarbeid med 
registermiljøene gjennomføre 
verifikasjonstest av HealthTerm for 
forvaltning av metadata.



Helsedataprogrammet samarbeider med Program for 
kodeverk og terminologi for realisering av nasjonalt 
økosystem for kodeverk og terminologi

UtfallTiltak/IntervensjonPlanlegging

Nasjonalt økosystem

HealthTerm

  Funn/DiagnoseUndersøkelsePasientstatusAdministrasjon

Pasientforløp

SNOMED CT
terminologi

Helsefaglige kodeverk

Registervariabler

Administrative kodeverk

Strukturert dokumentasjon av pasientforløpet 
beskrevet med SNOMED CT

 

 

  
 

EPJ / Fagsystemer

Helse og kvalitetsregistre

Referanse-
terminologi (SCT)

Helse-/kvalitetsregistre og finansieringsordninger

SNOMED CT
terminologi

Helsefaglig
standardisering

Forskning

Terminologi-/
kodeserver

Automatisering av 
innrapportering



Forvaltningsprosessen for metadata må bestå av produksjon, 
innrapportering, lagring og beriking av metadata, samt 
harmonisering av registervariabler
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Produksjon og 
innrapportering 

av metadata

Lagring og 
beriking av 
metadata

Harmonisering av 
registervariabler

Det enkelte 
registeret

Direktoratet 
for e-helse

Registrene i samarbeid 
med direktoratet



Harmonisering gjennom standardisering av:

Arkitektur3



Prosjekt Harmonisering jobber med scoring av 
helseregistre basert på FAIR prinsippene
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Søkbar (Findable)

Tilgjengelig (Accesible)

Interoperabilitet (Interoperable)

Gjenbrukbar (Reusable)

F

A

I

R



The FAIR Guiding Principles

https://libereurope.eu/blog/2018/07/13/fairdataconsultation/


 Politisk målsetning om å styrke nordisk og europeisk 
samarbeid

 Bred europeisk og internasjonal støtte 
 G20, EU, Nordforsk, Det Norske Videnskaps-Akademi, 

NFR 
 Open FAIR office established
 Metadata prosjektet i «Nordic Programme on Health and 

Welfare»

 Krav for å motta EU-midler

 Data Management Plans basert på FAIR som del av 
forskningssøknaden

 Verktøy for tilrettelegging av samarbeid og deling: 
 Automatisering og maskinell håndtering
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Hvorfor FAIR?

http://ec.europa.eu/research/openscience/pdf/eosc_declaration.pdf#view=fit&pagemode=none
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020-ethics_code-of-conduct_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-16-2967_en.htm


“Norden i omstilling” – Et samarbeid med NordForsk

Leder
Juni Palmgren

Professor/Karolinska

Koordinator
Maria Nilsson

Vetenskapsrådet/NordForsk

Leder
Maiken Engelstad

HOD/Avd.dir Spesialisthelseavd.

Marta Ebbing/FHI
Bjørn Henrichsen (Dir NSD)



Helseanalyseplattformen



Forvaltningstjenester

Helseanalyseplattformen 10 000 meters perspektiv
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Analysetjenester Søknadstjenester

Innbyggertjenester

Dataplattform med innebygget personvern

Datakilder

Forskere HelseledereMyndigheter Næringsliv

Register-
forvaltere

Helse-
personell

Innbyggere

Tilgangs-
forvalter

Økosystem



Prinsipper i gjennomføringsstrategien
Stegvis realisering

Forsker først

De store løftene i programperioden

Dataplattform før analyseøkosystemet

Søknadstjenester dekker et bredt spekter av datakilder

Enklere tilgang på data og analyseinfrastruktur

Skal kunne realiseres gjennom skytjenester

Gjenbruke tjenester og infrastrukturer som allerede finnes
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Utviklingsretning
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Saksbehandlingen Det enkle 
analyserommetSøknadsveilederen Helsedataportalen Det enkle 

økosystemet AnalyseøkosystemetAvansert 
helseanalyse

Den eksplorative 
analysen

3 41 2 6 875

Saks-
behandlingen skal 

standardisere 
saksbehandlings-
prosessen etter 
helsedata og gi 
brukere raskere 
tilgang gjennom 
økt synlighet og 
raskere saks-
behandling.

Det enkle 
analyserommet 
skal gi brukere 
tilgang på en 

sikker 
infrastruktur for å 

analysere 
helsedata og legge 

til rette for økt 
veiledning i 

søknadsprosessen

Søknads-
veilederen skal gi 

brukere 
informasjon om 
hvilke helsedata-
kilder som finnes 

og informasjon om 
hvordan man går 
frem for å søke.

Helsedata-
portalen skal gi 

brukere ett sted å 
søke etter 
helsedata, 

informasjon om 
variabler og tilby en 

elektronisk 
utleveringstjeneste 

for helsedata

Det enkle 
økosystemet skal 

gi brukeren en 
markedsplass av 
analyseverktøy 

som gir fleksibilitet 
og valgfrihet i bruk 

av verktøy.

Analyse-
økosystemet skal 
gi brukere tilgang til 
en markedsplass 

av analysetjenester 
og et økosystem
av datatilbydere 

Avansert 
helseanalyse skal 
gi brukere raskere 

tilgang på data 
gjennom delvis 
automatisert 

saksbehandling 
og kjøremiljø for 

beredskap og 
helseovervåkning. 

Den eksplorative 
analysen skal gi 

brukere 
eksplorative 

analysetjenester 
og muligheten for å 

etablere egne 
løsninger med 

datavarehus o.l. 
kapabiliteter på 

plattformen



helsedata.no
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Hvordan skrive en god søknad?
• Når må jeg søke godkjenning hos REK?
• Hva må jeg vurdere når data fra flere registre 

skal sammenstilles? 
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• Norsk pasientregister
• Kommunalt pasient – og brukerregister
• Medisinsk fødselsregister
• Dødsårsaksregisteret
• Register over svangerskapsavbrudd
• Reseptregisteret
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• sentrale helseregistre
• nasjonale medisinske kvalitetsregistre
• sosioøkonomiske data
• dår
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På vei mot felles søknadsskjema (lanseres vår 2019)
e 
1
6
8

Skaffe 
oversikt

Motta 
veiledning

Felles 
søknads-

skjema v.1Få tilgang til 
data

Søknads-
tjenesterAnalysere

Fase 1 – Mars 2018

Variabel-
utforsker

Fase 2 – Oktober 2018
• Søke i variable
• Legge i huskeliste
• Dele

EPiServer EPiServer/EUTRO

Fase 3 – Q1 2019

Fase n – Helseanalyseplattformen

EpiServer, FHIR, HelseID

• Felles 
søknadsskjema

• Autentisering
• Splitting og 

distribusjon av 
søknader

• Helseundersøkelser
Utvidede 
søknad-
tjenester

Analyse-
tjenester

Saks-
behandling

Tilgang til 
data



Organisasjonsutvikling



Sentrale begreper

Side 170

Begrep Beskrivelse

HAP FO Løsningseier/produkteier- og systemforvaltningsprosesser 

Tilgangsforvalter
Ansvarlig for en nasjonal tjeneste som omfatter prosesser knyttet til 
veiledning, saksbehandling, vedtak og tilgjengeliggjøring av 
helsedata til sekundærbruk

Nasjonal 
tjenesteleverandør

Ny, nasjonal virksomhet fra 1.1.2020, basert på dagens Norsk 
helsenett SF (Aka: NEO)

Registerforvalter
Organisasjoner med dataansvar for sentrale helseregistre, 
nasjonale medisinske kvalitetsregistre, befolkningsbaserte 
helseundersøkelser eller biobanker



Oppdragstekst til direktoratet 
Tillegg til tildelingsbrev, 19. februar 2018

 Utrede alternative løsninger for (jf. Helsedatautvalget):
1. Tilgangsforvalterfunksjonen
2. Organisatorisk forankring av helseanalyseplattformen

 Utredningen skal omfatte en vurdering av hvor databehandlingsansvaret bør plasseres, 
herunder om det bør være et felles ansvar.

 Utredningsarbeidet skal også inkludere en vurdering av tilsvarende løsninger i andre land.

 Utredningsarbeidet skal gjennomføres i dialog med Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet 
og de regionale helseforetakene.
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Helsedatautvalgets anbefalinger om tilgangsforvalter

Utvalgets flertall: 
 Det etableres en nasjonal tjeneste (tilgangsforvalter) for tilgang til 

helsedata for alle godkjente formål (sekundærbruk* av helseopplysninger)
 Tilgangsforvalteren får i oppgave å behandle søknader og gi tilgang til data
 Tilgangsforvalteren legges inn under et eksisterende forvaltningsorgan 

eller statsforetak, eller opprettes som et nytt forvaltningsorgan
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*Sekundærbruk av helsedata er definert i helseregisterloven § 3, dvs. at begrepet sekundærbruk av helsedata 
omfatter behandling av helseopplysninger til statistikk, helseanalyser, forskning, kvalitetsforbedring, planlegging, 
styring og beredskap i helse- og omsorgsforvaltningen og helse- og omsorgstjenesten. 



Svært lang utleveringstid for data

Side 
173

17 MND
Gjennomsnittlig utleveringstid koblede data

5 MND
Gjennomsnittlig utleveringstid én datakilde

48 MND
Maksimal utleveringstid

3 UKER
Minste utleveringstid

Nøkkeltall utleveringstid

Konsesjon 
fra 

datatilsynet

Etisk 
godkjenning

Finne 
datakilder

Søknad til 
registre

Dialog med 
registreVentetid på 

utlevering



Suksesskriterier for HAP FO og tilgangsforvalter

174

Samarbeidsprosjekt
Etablering av en nasjonal tilgangsforvalter er 
et samarbeidsprosjekt for registerforvalterne 
– hvor én myndighetsaktør får en sentral 
koordinerende rolle. 

Synergier med nasjonale 
e-helse løsninger

Nye verktøy og prosesser 
For å sørge for enklere og raskere 
tilgang må vi tilføre nye verktøy, 
og endre på prosesser og rutiner 
– sammen.

Enklere og raskere tilgang
Enklere og raskere tilgang til forskere og 
andre brukere av helsedata til 
sekundærbruk er viktig på kort sikt. 
Gevinster knyttet til ressursbesparelser i 
registrene vil kunne realiseres på lengre 
sikt. 

Stordriftsfordeler og synergier av å drifte 
større nasjonale e-helse løsninger 
(Kjernejournal, e-resept, helsenorge.no) må 
utnyttes.



Absolutte krav til organisasjonsstrukturene
Tilfredstillelse av kravene vil skje gradvis. Ansvar og oppgaver tillegges over tid.
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Gi enklere og raskere tilgang til helsedata

Gi bedre oversikt over helsedata som finnes

Være underlagt offentlig eierskap

Ha myndighet til å fatte vedtak om tilgang til og bruk av helsedata

1

2

3

4

5

Være det primære kontaktpunktet for sekundærbruk av helsedata

Styrke personvernet6



Fire alternative løsninger under evaluering
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1 2

3 4NY organisasjon

Direktoratet for e-helse og eksisterende registerforvalter

Eksisterende registerforvalter

Direktoratet for e-helse



Evalueringskriterier Beskrivelse

Brukerorientering
• Legitimitet hos brukerne og i befolkningen
• Legitimitet blant registerforvalterne
• Faglig legitimitet

Kostnader og effektiv 
ressursutnyttelse

• Effektiv ressursutnyttelse 
• Felles støttefunksjoner og andre synergier
• Unngå overlappende ressursbruk
• Kostnader knyttet til selve etableringen

Samhandling med 
omgivelsene

• Grenseflater 
• Effektiv samhandling og samarbeid
• Tilrettelagt for en brukerorientert videreutvikling 

Styrbarhet og 
organisatorisk fleksibilitet/ 
skalerbarhet

• Kompleksitet i styringslinjen 
• Fleksibilitet og evne til kontinuerlig kompetansebygging og omstilling

Gjennomføringsrisiko

• Realisering av løsningen 
• Gjennomføringstid, for eksempel når det gjelder utvikling av 

regelverk
• Realisering av planlagte gevinster  
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Evalueringskriterier



Prosess for anbefaling av organisatorisk alternativ

Frist for oversendelse av rapport 1.desember

HOD ønsker at Direktoratet for e-helse gir en anbefaling til 
valg av modell, basert på rapportens vurderinger.  

Formell høring av regelverksendringer  planlagt 1.halvår 
2019…

..men dette har igjen avhengighet mot modellvalg

Interimsorganisering i mellomtiden
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helsedata.no

helsenorge.no

ehelse.no/helsedataprogrammet



• NUFA tar saken til orientering.



Middag kl. 18:30

Start i morgen kl.08:45
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