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IKT - Felles grensesnitt og overgang til
strukturert journal

Formål
I protokoll fra foretaksmøte 15. januar 2019 fikk de regionale helseforetakene bl. a.
følgende oppgaver:
- de regionale helseforetakene skal bidra i Direktoratet for e-helses arbeid med felles
kodeverk og terminologi
- de regionale helseforetakene skal bidra i det videre arbeidet med data- og
dokumentdeling i kjernejournal
- de regionale helseforetakene innen 1. oktober 2019 leverer en felles beskrivelse av tiltak
knyttet til etablering av felles grensesnitt mot nasjonale tjenester og en felles
tilnærming til arbeidet med overgang til strukturert journal
Formålet med denne styresak er å orientere styret i Helse Nord RHF om Felles plan 2019
– grensesnitt med nasjonale løsninger og overgang til strukturert journal, se vedlegg.
Bakgrunn
Tre av regionene, Helse Nord RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Vest RHF, har i 2017 og
2018 sammen fått i oppgave å utarbeide Felles plan for neste generasjon PAS/EPJ. Det er
regionenes vurdering at oppdragene gitt av Helse- og omsorgsdepartementet i seg selv
er nyttig for å utvikle og forsterke samarbeidet mellom regionene.
I 2019 er oppdraget utvidet til også å inkludere Helse Midt-Norge RHF. Dette oppfattes
som en positiv utvikling i det interregionale samarbeidet om realisering av Én innbygger
- én journal.
Arbeidet med planen er organisert ved en arbeidsgruppe sammensatt av ledere innenfor
IKT-området i de fire RHF-ene og programledere/prosjektledere for regionale kliniske
program. I tillegg har ca. 20 nøkkelpersoner fra IKT-feltet deltatt i utarbeidelsen av
rapporten.
Det har i sluttføringen av arbeidet med dette dokumentet vært møte med Direktoratet
for e-helse 19. november 2019. Innspill fra Direktoratet for e-helse datert 25. november
2019 er svart ut i den endelige versjonen av planen. De fire RHF-ene er av den
oppfatning at Direktoratet for e-helse vil ha vesentlige bidrag til realisering av
målsettingene i denne planen.
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Koordinering og oppfølging fremover
Samarbeidsformen mellom regionene er benyttet i flere sammenhenger og har ledet til
bruk av begrepet hovedsamarbeidspart. Slik vil én av regionene, i forståelse med de
andre regionene, prøve ut og etablere løsninger gjennom en smidig tilnærming. Dette
danner grunnlag for utrulling i de øvrige regioner og påfølgende koordinert
forbedringsarbeid. Begrepet hovedsamarbeidspart benyttes nå også av Direktoratet for
e-helse. Følgende er fremhevet i protokoll fra foretaksmøte 14. januar2020:
Foretaksmøtet merket seg foretakenes planer om å etablere interregionalt IKTdirektørmøte for økt samarbeid og samordning. Slik legges det også til rette for at de
regionale helseforetakene kan samordne utvikling og innføring av nasjonale e-helsetiltak i
spesialisthelsetjenesten. De regionale helseforetakenes arbeid skal være koordinert og
samordnet med de nasjonale aktivitetene på e-helseområdet.
IT-sjef i Helse Nord RHF representerer Helse Nord RHF i det interregionale IKTdirektørmøtet som det her refereres til.
Slike samarbeidsstrukturer fordrer høy grad av tillit mellom regionene. Samtidig vil
samarbeidsformen klart koble utviklingsarbeidet til det regionale ansvaret som følger av
å sette løsninger i produksjon i egen region. Dette ansvaret har erfaringsmessig ledet til
resultater som har gitt nødvendig grunnlag for tillit. I oppdraget for 2019 er det
interregionale samarbeidet rundt Felles plan utvidet til også å inkludere Helse MidtNorge RHF.
Kvalitet, trygghet og respekt
Felles interregionalt samarbeid om IKT-området og god koordinering med Direktoratet
for e-Helse vil bidra til at utviklingen fremover skjer med optimal bruk av ressurser.
Felles plan vil bidra til beslutningsgrunnlag med høyere kvalitet og økt grad av trygghet
for at sektoren lykkes å identifisere og redusere risiko på en tilfredsstillende måte.
Adm. direktørs vurdering
Adm. direktør er fornøyd med det interregionale samarbeidet på IKT-området. Det er
tilfredsstillende å se at planene i de tre regionene som bruker DIPS, nå også er integrert
med Helseplattformen i Helse Midt-Norge.
Arbeidet med å utvikle gode og tilgjengelige nasjonale forvaltnings- og støttefunksjoner
for informasjonsmodeller og terminologi/kodeverk er avgjørende for at arbeidet
regionalt og lokalt skal bli mindre krevende.
Adm. direktør er fornøyd med fremskrittene som er gjort i retning av å kunne dele
pasientens journaldokumenter til andre behandlere, både allmennleger, kommuner og
sykehus i andre helseregioner, via kjernejournal, og ser med forventning på det videre
arbeidet med strukturering av data i elektronisk pasientjournal.
Vedlegg:

Rapport Felles plan 2019 - Grensesnitt med nasjonale løsninger og overgang
til strukturert journal
Vedlegget er publisert på Helse Nord RHFs nettsted - se her:
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