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1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjon 

 
Årsoppsummeringen ble godkjent av Nasjonal IKTs styringsgruppe 10.02.2012 og har vært behandlet i 
RHF AD-møte 12. mars 2012.  
 
Administrerende direktører i de fire RHFene var enige om følgende videre håndtering av saken: 

 AD- møtet gir sin tilslutning til Nasjonal IKT sin utarbeidet årsoppsummering for 2011. 

 Det lages en felles styresak som leveres innen utgangen av mars – sendes ADene i RHFene. 

 Endelig regnskap for Nasjonal IKT vil bli fremlagt i juni 2012. 
 

Felles styresak fra Nasjonal IKT presenteres for styret i Helse Sør-Øst. 
 
 

2. Faktabeskrivelse 

 
Nasjonal IKT oversender herved Nasjonal IKTs årsoppsummering for 2011 til de regionale 
helseforetakene til orientering. Formålet med dokumentet er å gi oppdragsgivere, 
samarbeidsparter og interessenter et overblikk over arbeidet i regi av Nasjonal IKT. 
 
Nasjonal IKT ble etablert på initiativ fra Helsedepartementet i 2003. Nasjonal IKT er en 
styringsgruppe for en felles strategi for informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) for de 
regionale helseforetakene (RHF). Styringsgruppen består av representanter fra ledelsen i RHFene 
og Helsedirektoratet (Helsedir), to representanter fra de konserntillitsvalgte, samt observatører fra 
Helsedepartementet (HOD) og Norsk Helsenett (NHN). 
 
Arbeidet i Nasjonal IKT inkluderer tiltak som retter seg mot flere aspekter innen IKT, inkludert 
e-helse, arkitektur, strategiske utredninger og løsninger mot ulike områder. Nasjonal IKTs 
prosjektportefølje består av prosjekter som RHF mener er formålstjenelig å løse i felleskap. 
Eksempler på dette er foranalyse for klinisk logganalyse, videreutvikling av prosess- og 
tjenestemodell i Nasjonal IKT sin arkitekturstrategi knyttet til spesialisthelsetjenestens oppgaver, 
terminologbinding av arketyper med eksisterende terminologier og SNOMED CT, termer og 
symboler i brukergrensesnitt i kurvesystemer. 
 
Ut over egen sektor, understøtter Nasjonal IKT e-helseinitiativ og IKT- prosjekter i grenseflatene 
mot andre sektorer og andre aktører. Dette inkluderer deltakelse i e-helsegruppen og e-
helseinitiativ i regi av Helsedir. Nasjonal IKT har også deltatt i leverandør- og faggruppemøter 
ifm ny organisering av KITH.  Videre har Nasjonal IKT deltatt i NHN sitt arbeid ifm 
”Helsevesenet 2030” og ” Neste generasjon helsenett”. 
 
For strategiperioden 2010-2012 har Nasjonal IKT hatt fire satsningsområder:  

 Satsingsområde 1: Innhold. Kliniske informasjonsprosesser 

 Satsingsområde 2: Struktur. Systemarkitektur, informasjonsgrunnlag og sikkerhet 

 Satsingsområde 3: Samhandling 

 Satsingsområde 4: Deling av metodikk og erfaring 
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Kommentar  

Formålet med dokumentet er å gi oppdragsgivere, samarbeidsparter og interessenter et overblikk 
over arbeidet i regi av Nasjonal IKT. Oppsummeringen gir bred informasjon om bakgrunn og 
status for arbeidet som gjennomføres i regi av Nasjonal IKT og beskriver hva vi arbeider med, 
hvordan vi arbeider, hvordan dagens samarbeidsform fungerer og hvem vi samhandler med. Den 
trekker frem hovedpunktene i Nasjonal IKTs arbeid i 2011, og peker på sentralt arbeid Nasjonal 
IKT i 2012. 
 
Årsoppsummeringen ble godkjent av Nasjonal IKTs styringsgruppe 10.02.2012 og har vært 
behandlet i RHF AD-møte 12. mars 2012.  
 
RHF ADene var enige om følgende videre håndtering av saken: 

 AD- møtet gir sin tilslutning til Nasjonal IKT sin utarbeidet årsoppsummering for 2011. 

 Det lages en felles styresak som leveres innen utgangen av mars – sendes ADene i RHFene. 
 

Handlingsalternativer og hovedpunkter 

Årsoppsummeringen gir et godt bilde av aktiviteten i Nasjonal IKT i 2011. Oppsummeringen kan 
tas til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trykte vedlegg: 

 Vedlegg 1: Nasjonal IKTs årsoppsummering for 2011 

 Vedlegg 2: Presentasjon av årsoppsummeringen for 2011 
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0 Nasjonal IKT – kort oppsummert 
Nasjonal IKT (NIKT) er spesialisthelsetjenestens hovedarena for samhandling innenfor informasjons- og 

kommunikasjonsteknologi. NIKT har fokus på strategiske spørsmål. Implementering og gevinstrealisering 

skjer regionalt og lokalt på sykehusene. NIKT er sammensatt av representanter fra ledelsen i de 

regionale helseforetakene (RHF) og Helsedirektoratet (Helsedir), to representanter fra de 

konserntillitsvalgte, samt observatører fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og Norsk Helsenett 

(NHN). Styringsgruppen Nasjonal IKT (SG) rapporterer til RHFene ved de administrerende direktørene 

(RHF AD- møtet).  

 

For strategiperioden 2010-2011 har Nasjonal IKT hatt fire satsningsområder:  

 Satsingsområde 1: Innhold. Kliniske informasjonsprosesser 

 Satsingsområde 2: Struktur. Systemarkitektur, informasjonsgrunnlag og sikkerhet 

 Satsingsområde 3: Samhandling 

 Satsingsområde 4: Deling av metodikk og erfaring 

 

I 2011 var blant annet følgende saker sentrale i Nasjonal IKTs arbeid: 

Tiltak/ prosjekter. Nasjonal IKT har arbeidet med følgende 15 prosjekter i 2011:  

 Tiltak 5.9 Elektronisk informasjonsutveksling mellom kommuner og sykehus (Elin-K). Tiltaket 

omhandlet utvikling av samhandlingsløsninger mellom pleie- og omsorgstjenesten og sykehus. 

 Tiltak 5.12 Elektronisk informasjonsutveksling i helsestasjonstjenesten (Elin-H). Per i dag er det 

ingen helsestasjoner som mottar fødselsmeldinger elektronisk, og få mottar epikriser elektronisk. 

Tiltaket skal utvikle løsninger for elektronisk informasjonsutveksling mellom 

helsestasjonstjenesten i kommunene, fødeinstitusjoner og fastleger. 

 Tiltak 15.5 Folkeregisteret i helsenettet. Det foreligger en katalogtjeneste med sentralt folkeregister 

som oppdateres en gang i døgnet fra en sentral kilde (EDB Infobank). Tiltak 15.5 skal ferdigstille 

katalogtjenesten i Norsk Helsenett som skal gi alle helseforetak kvalitetssikret tilgang til 

folkeregisteret via egnet kommunikasjonsprotkoll.  

 Tiltak 15.6 Nytt hjelpenummer i helsenettet.  Med hjelpenummer menes det identifikasjonsnummer 

som er nødvendig for å registrere pasienter, som ved registreringstidspunkt ikke har eller kan 

oppgi sitt gyldige fødselsnummer eller D-nummer, i sykehusenes datasystemer. Et D-nummer er 

et midlertidig nummer som blant annet tildeles utenlandske statsborgere som er skatte- eller 

avgiftspliktige til Norge Tiltaket skal etablere en løsning for tildeling av unikt hjelpenummer i 

helsenettet. 

 Tiltak 24.2 Medikasjonstjeneste (analysefase). Medikasjonstjenesten er en informasjonsutveksler 

uten sluttbrukerfunksjonalitet for eResept og intern forordning. Medikasjonstjenesten skal fore de 

klinikknære systemene med all informasjon som er nødvendig ved forordning og administrering 

av legemidler. Hovedmål for analysefasen var å kvalitetssikre strategien for medikasjon. 

 Tiltak 29.2 Sykehus- forskrivnings og ekspedisjonsstøtte (FEST). Statens legemiddelverk har utviklet 

FEST, en oversikt over alle varer som kan rekvireres på resept i Norge: legemidler, medisinsk 

utstyr og næringsmidler til medisinsk bruk. FEST tilbyr vareinformasjon til forskrivere, samt 

utleverere, apotek og bandasjister. Tiltakets mål er å utarbeide en løsning for nasjonal 

distribusjons- og forvaltningsmodell for bruk av FEST som grunnlag for elektronisk forskrivning i 

sykehus; både for intern og ekstern forordning.  

 Tiltak 31.2 IKT-støtte i akuttmottak. Prosjektet beskrev prosessene for arbeidsflyt og pasientflyt i 

akuttmottaket med hensyn til prosessene i både den prehospitale fasen, men også til hva som 

skjer med pasienten etter at oppholdet i akuttmottaket er avsluttet. Prosjektet identifisert eog 

spesifiserte 21 ulike typer IT-tjenester inneholdende ulike funksjoner, både innholdsmessig og i 

antall. Det ble utarbeidet en rekke overordnede funksjonelle krav der det er vist til hvilke IT- 

tjenester som må tas i bruk for at kravene skal kunne realiseres.  
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 Tiltak 32.1 Pilot- nynorsk talegjenkjenning. Talegjenkjenning benyttes av leger i forbindelse med 

diktering til den elektroniske pasientjournalen. Dagens situasjon er at tjenesten kun er tilgjengelig 

for bokmål. Etter ønske fra leger med nynorsk målføre, støttet av Språkrådet, vedtok Nasjonal 

IKT å støtte finansiering av en pilot 

 Tiltak 33.2 HL7 Implementeringsguide. Tiltaket ble opprettet med det formål å trekke den 

foreliggende første versjonen av HL7 (Health Level 7 (standard for integrasjon og 

informasjonsutveksling) implementasjonsguiden frem til en nasjonal standard. 

Implementasjonsguiden er en beskrivelse av hvordan en meldingsstandard skal brukes for å 

sikre konsistent implementering innenfor et organisatorisk domene. 

 Tiltak 37 Anskaffelse av rammeavtale for datasystem for medisinsk teknisk utstyr/ 

behandlingshjelpemidler (MTU/BHM).  

 Tiltak 38 Forprosjekt pasientrettede IT- tjenester. Forprosjektets hensikt var å etablere en oversikt 

over eksisterende pasientrettede IKT-tjenester i spesialisthelsetjenesten.  

 Tiltak 39 Termer og symboler. Tiltakets mål var å utvikle og forankre en standard for termer og 

symbolspråk for anvendelse i brukergrensesnitt på behandlingsrettede IT-systemer. 

 Tiltak 41 Terminologbinding av arketyper med eksisterende terminologier og SNOMED CT. 

Prosjektet skal utvikle en definisjonskatalog av datastrukturer med tilhørende terminologi til bruk i 

elektroniske kurvesystemer og medisinske kvalitetsregistre som er basert på arketyper. Arketype 

er en standard for representasjon og lagring av kliniske opplysninger i EPJ-systemer.  Knytning til 

terminologi anbefales gjort gjennom eksisterende nasjonale terminologier og SNOMED CT 

(Systematized Nomenclature of Medicine--Clinical Terms- en strukturert samling av medisinsk 

terminologi som dekker de fleste områder av klinisk informasjon).  

 Tiltak 42 Videreutvikling arkitektur.  Tiltaket skal konstruere og validere en prosess- og 

tjenestemodell som inkluderer forskning og utvikling, opplæring av helsepersonell, opplæring av 

pasienter og pårørende. Arkitektur tar for seg hvordan en virksomhet og dens IT-teknologi 

henger sammen. Arkitektur handler om forretningsprosesser, informasjon, applikasjoner, 

tjenester/integrasjoner, teknologi og infrastruktur, drift og sikkerhet. 

 Tiltak 45 Foranalyse klinisk logganalyse. Formålet med foranalysen er å legge grunnlaget for at det 

kan innføres en nasjonal løsning for logganalyse i kliniske systemer. Med ”logg” menes 

hendelsesregister, som definert i Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og 

sosialsektoren. 

 

Arbeid i NIKT Styringsgruppe og NIKT fora. Styringsgruppen har avholdt fem møter i 2011 der 

sentrale og strategiske saker har vært løftet frem.  Tilsvarende antall møter er gjennomført i 

Prosjekteierforum som i mange tilfeller fungerer som et arbeidsutvalg for Styringsgruppen.  Fagforum 

Arkitektur har arbeidet videre med utbredelse av Nasjonal IKTs vedtatte arkitektur. Klinisk IKT Fagforum 

har, i likhet med Fagforum Arkitektur, bidratt sterkt ved utarbeidelse av flere prosjektdirektiver og har vært 

sentrale ved oppstart og gjennomføring av en rekke av Nasjonal IKTs gjennomførte tiltak.  Videre er det 

blitt opprettet et tredje fagforum, EPJ Systemeierforum i 2011. Forumet har hatt to møter og er godt i 

gang med å ferdigstille mandat og handlingsplan for 2012. 

 

TOGAF. Utvikling av kompetanse og god praksis innen virksomhetsarkitektur er viktig innenfor 

spesialisthelsetjenesten (http://helsewiki.freecode.no/wiki/index.php/Hovedside). Nasjonal IKT har, basert på behov 

for kompetanse innen arkitektur, gjennomført to kurs for sertifisering innen metodeverket TOGAF i 2011. 

Siden oppstart i 2010 har mer enn 90 personer blitt sertifisert, og bidratt til en systematisk utvikling av 

kompetanse og praksis innen virksomhetsarkitektur i helsesektoren. En virksomhetsarkitektur er en 

beskrivelse av hvordan en virksomhet er bygd opp og strukturert.  

 

Ny hjemmeside. En ny hjemmeside for Nasjonal IKT ble utviklet og lansert i 2011. Mer informasjon om 

Nasjonal IKT finner du på www.nasjonalikt.no. 

http://www.helsedirektoratet.no/normen/normen_663384
http://www.helsedirektoratet.no/normen/normen_663384
http://www.nasjonalikt.no/
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1 Innledning 

1.1 Formålet med årsoppsummeringen 

Formålet med årsoppsummeringen fra Nasjonal IKT er å gi oppdragsgivere, samarbeidsparter og 

interessenter et overblikk over arbeidet i regi av Nasjonal IKT. Rapporten beskriver hva Nasjonal IKT 

arbeider med, hvordan arbeide foregår, hvordan dagens samarbeidsform fungerer og hvem Nasjonal IKT 

samhandler med. Oppsummeringen trekker videre frem hovedpunktene i arbeidet i 2011, samt peker på 

sentralt arbeid i 2012. 

1.2 Nasjonal IKT’s organisering 

Ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) gjør det mulig å ta ut kvalitets-, samhandlings- og 

effektiviseringsgevinster i helsesektoren. Dette gjelder innad i spesialisthelsetjenesten og mellom de ulike 

aktørene i helsesektoren.   

 

Helsedepartementet tok initiativ til etablering av Nasjonal IKT i styringsdokumentene for de regionale 

helseforetakene i 2003. Nasjonal IKT ble da etablert som en felles strategigruppe for informasjons- og 

kommunikasjonsteknologi, sammensatt av representanter fra ledelsen i de regionale helseforetakene 

(RHF) og Sosial- og helsedirektoratet (nå Helsedirektoratet), samt observatører fra Helse- og 

omsorgsdepartementet (HOD) og Norsk Helsenett (NHN). Siden etableringen av Nasjonal IKT har det 

vært arbeidet aktivt for å sikre fagsidens representasjon og deltakelse i det nasjonale IKT- arbeidet. I 

2006 ble gruppen styrket med konserntillitsvalgte fra de regionale helseforetakene.  

 

Nasjonal IKTs mål og mandat er å være en arena for koordinering og samordning av aktiviteter og tiltak 

innenfor IKT- området i spesialisthelsetjenesten. Nasjonal IKT har fokus på strategiske spørsmål. 

Anskaffelser, utvikling, implementering og gevinstrealisering skjer regionalt og lokalt, men Nasjonal IKT 

bidrar til at utviklingen nå i større utstrekning skjer innenfor vedtatte strategiske rammer og i en ønsket 

retning. Fordi IKT påvirker alle nivåer i spesialisthelsetjenesten og er en viktig del av hverdagen til alle 

ansatte, er Nasjonal IKTs arbeid og strategi forankret på et høyt faglig og ledelsesmessig nivå.  

 

Som figur 1 (under) illustrerer består av Nasjonal IKT av en Styringsgruppe, et Prosjekteierforum, et 

programkontor og tre fagfora (Fagforum Arkitektur, Klinisk IKT Fagforum og EPJ Systemeierforum). 

 

Styringsgruppen 

Representantene representerer både styringslinjen og helsefaglig kompetanse. Styringsgruppen består 

av representanter fra ledelsen i RHFene og Helsedirektoratet, to representantar fra de 

konserntillitsvalgte, samt observatører fra Helsedepartementet (HOD) og Norsk Helsenett (NHN).  

Saksunderlag og referat fra møtene i Styringsgruppen finnes på hjemmesiden til Nasjonal IKT 

(http://nasjonalikt.no/no/dokumenter/saksdokumenter/). 

 

Prosjekteierforum 

Prosjekteierforum består av bestiller og utfører på IKT-siden i de 4 RHFene, samt representanter fra 

Norsk Helsenett og Helsedirektoratet.  

  

Programkontor 

For å styrke arbeidskapasiteten i Nasjonal IKT ble det etablert et programkontor høsten 2005. 

Programkontoret rapporterer til styringsgruppen for Nasjonal IKT. Programkontoret er per i dag bemannet 

av konsulenter fra PwC. 

 

Fagfora 



Side 6 av 21 

 
Årsoppsummering 2011  

  

Fagforum Arkitektur, Klinisk IKT Fagforum og EPJ Systemeierforum består av henholdsvis IKT-faglige 

representanter og representanter fra klinisk IKT-miljø i de fire RHFene.  

 

 

  Figur 1: Nasjonal IKT styres av de fire RHF- ene 

 

1.3 Nasjonal IKTs overordnede IKT- tilnærming 

Nasjonal IKTs prosjekter skal blant annet understøtte mål knyttet til økt effektivisering i kjerneprosessene, 

økt utnyttelse av potensielle IKT- synergier mellom RHF- ene, og skal bidra til økt robusthet overfor 

fremtidige endringer. Nasjonal IKT skal imidlertid fortsatt ha særlig fokus på å understøtte et mer helhetlig 

og sammenhengende pasientforløp (se illustrasjon i figur 2). Gode løsninger skal tilgjengeliggjøre rett 

informasjon, på rett sted, til rett tid og i rett format. For å få dette på plass kreves det forståelse for 

organisasjonsstrukturer, samhandlingsmønstre og prosesser som skal understøttes, og for de faglige 

utfordringer medarbeidere i spesialisthelsetjenesten står overfor. På IKT- siden setter dette krav til 

informasjonsinnholdets kvalitet, struktur og form, og at underliggende IT-prosesser flytter, behandler og 

tilgjengeliggjør informasjon i forhold til pasientforløpet internt i sykehus, mellom sykehus og mellom de 

ulike behandlingsnivåene i helse- og omsorgssektoren. IT-prosessene muliggjøres og styres av 

underliggende applikasjoner, databaser m.m. Samhandlingen setter videre krav til at underliggende 

teknologi som fysisk infrastruktur, nettverk, herunder helsenettet, etc. er tilstrekkelig utbygget og 

kompatibelt.  

Eksempler
Organisasjon og prosess

IT-prosesser

Applikasjon

Informasjon

Teknologi

Spesialisthelsetjenesten

Pasientflyt og samhandling

Organisering, prosesser, 

arbeidsflyt

Informasjon, 

informasjonselementer og 

informasjonsstruktur

Meldinger, operasjoner, 

interaksjoner

Applikasjoner, 

brukergrensesnitt, 

databaser

Fysisk infrastruktur,  

tjenere, disker, 

arbeidsstasjoner, nettverk

For å understøtte et helhetlig pasientforløp må 

organisering og prosesser samhandle rundt 

pasientene og følge pasientforløpet. Dette krever...

Rett informasjon til rett tid, på rett sted og på rett 

format. Informasjonen følger pasienten

Understøttende IT-prosesser som flytter, behandler 

og tilgjengeliggjør informasjon

Samspill mellom applikasjoner

Samspill mellom teknologi og 

kommunikasjonsløsninger

Helhetlig pasient- og brukerforløp 

gjennom elektronisk samhandling

Nasjonal IKTs virkeområde

 

Figur 2: Understøttelse av helhetlig pasientforløp og samhandling rundt pasienten 

 

2 Oppsummering 2011 

2.1 Strategi og tiltaksplan 

Nasjonal IKTs strategi ble revidert våren 2010, endelig godkjent høsten 2010, og gjaldt for perioden 2010 

- 2011. Basert på omfattende strategiarbeid og sen godkjennelse, ble det i 2011 vedtatt at strategien 
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skulle forlenges til å gjelde ut hele 2012. Strategidokumentet kan leses på hjemmesiden til Nasjonal IKT 

(http://nasjonalikt.no/no/satsingsomrader/).   

 

For strategiperioden 2010-2012 har Nasjonal IKT hatt 4 satsingsområder med individuelle mål. Figur 3 

illustrerer satsningsområdene og i hvilke faser av prosjektene Nasjonal IKT er involvert. Nasjonal IKTs 

hovedfokus er på å skape en nasjonal tilnærming til sentrale problemstillinger og en omforent nasjonal 

strategi for å nå dette. Et viktig eksempel er utvikling av en felles nasjonal IKT- arkitektur for 

spesialisthelsetjenesten. Enkelte ganger er Nasjonal IKT involvert i utvikling og implementering av 

løsninger, men hovedsaklig er det ansvarsområder som påhviler de ulike regionale helseforetak. 

Unntaket vil typisk være utvikling av nye, nasjonale løsninger som skal tilbys alle. 

 

  

Figur 3: Satsingsområder i 2010 og 2011, og hvilke faser i et utviklingsforløp Nasjonal IKT dekker.  

 

Innen hvert satsingsområde har det vært igangsatt mellom et til seks tiltak for å nå vedtatte mål. Vi erfarte 

i 2011 at sammenhengen mellom målene i hvert enkelt satsingsområde, og tiltakene som skal sørge for 

måloppnåelse, har variert noe. Nasjonal IKTs ressurser og virkeområde kan bidra til utvikling i rett 

retning, men er ikke tilstrekkelig til at målene nås fullt ut. 

 

Satsningsområde 1- innhold. Kliniske informasjonsprosesser. 

Kliniske informasjonsprosesser står sentralt i utviklingen av IKT i helsesektoren, men hittil har det vært 

mye fokus på EPJ- området og lite fokus på helhetlig innføring av informasjonssystemer og håndtering av 

dialog og samhandling. Målbildet for Nasjonal IKT for dette satsningsområdet er å ha helhetlige kliniske 

informasjonssystemer som gir både prosess-, beslutnings- og dokumentasjonsstøtte. 

 

Oppsummering av tiltak innenfor satsningsområde 1 

Nasjonal IKTs tiltaksportefølje i 2011, innholdt tiltak som ikke var en direkte konsekvens av vedtatt 

strategi, for eksempel tiltak 37 anskaffelse av MTU/BHM. Tiltak 37 kan inngå i satsningsområde 1 

ettersom det er vedtatt å gjennomføre konkrete prosjekter for å løse utfordringer og dekke kjente behov.  

I forbindelse med konkrete prosjekter for å løse utfordringer og kjente behov, ble det i 2011 også vedtatt 

å videreføre arbeid knyttet til IKT- støtte i akuttmottak (tiltak 31.2).  

 

Tiltak 39 Termer og Symboler, som ble gjennomført i 2011, var på lik linje med tiltak 37 ikke initielt en del 

av vedtatt strategi. Tiltak 39 ble vedtatt gjennomført basert på sluttrapporten til tiltak 27 Forprosjekt for 

nasjonal definisjonskatalog, hvor det forelå et behov for en mindre aktivitet for å etablere enighet om 

termer i brukergrensesnitt i kurvesystemer, herunder bruk av symboler.  

 

Pågående prosjekter er tiltak 41, Terminologbinding av arketyper med eksisterende terminologier og 

SNOMED CT, 29.2 FEST som grunnlag for elektronisk forskrivning. Videre er Nasjonal IKT 

referansegruppe for utvikling av teknisk løsning for medisinske kvalitetsregistre og er dermed med å bidra 

til å implementere en harmonisert teknisk løsning for regionalt eide nasjonale kvalitetsregistre.  

 

Satsingsområde 2: Struktur. Systemarkitektur, informasjonsgrunnlag og sikkerhet 
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Et økende behov for å dele og utveksle informasjon stiller større krav til sikkerhet og en felles 

informasjonsmodell som baseres på felles kodeverk, begrepsapparat etc. Nasjonal IKT har utviklet en 

felles arkitektur, og implementering av denne vil redusere behovet for dobbeltarbeid, samt forenkle deling 

av informasjon. Målbildet for satsningsområde 2 er en helhetlig arkitektur som støtte til arbeidsprosesser, 

forenkler deling og lagring av informasjon, samt styrker informasjonssikkerheten. 

 

Oppsummering av tiltak innenfor satsningsområde 2 

Satsningsområdet 2 er stort og omfattende, med mange tiltaksområder. Med bakgrunn i dette er det nok 

sammenfallende at området har mindre måloppnåelse totalt sett, enn de andre satsningsområdene. Med 

Fagforum Arkitektur i spissen, er mye arbeid gjort ifm organisering og utarbeidelse av en 

arkitekturstrategi. TOGAF ble valgt som metodikk og HelseWiki ble opprettet som rammeverk for 

arkitekturforvaltning nasjonalt. Videre har et omfattende arbeid blitt gjort ifm å utvikle HL7 

implementeringsguiden, samt tydeliggjøre verdibudskapet til HL7.  

 

Alle tiltakene knyttet til fellestjenester var under utførelse i 2011. Dette inkluderer tiltak 15.5 Folkeregister 

i Norsk Helsenett, tiltak 15.6 Nytt hjelpenummer i helsenettet og tiltak 32.1: Nynorsk talegjenkjenning- 

pilot. I forbindelse med tiltak knyttet til sikkerhet ble tiltak 45 Foranalyse Klinisk Logganalyse igangsatt. 

Utgangspunktet var å detaljere krav til sikkerhetsarkitektur inkludert rutiner, tolkning, normalisering etc. av 

eksisterende sikkerhetskrav. Det ble derimot vedtatt å ikke utarbeide en felles PKI- strategi. Arbeidet med 

PKI er relatert til eResept og implementering av dette gjøres forskjellig i de ulike RHF- ene.  Med dette 

som utgangspunkt ble det ikke igangsatt noe nasjonalt fellesprosjekt.  Nasjonal IKT ønsket derimot at det 

nyetablerte EPJ systemeierforum på sikt tar den saken videre for å se på mulige føringer på tvers, da 

dette i stor grad handler om eksisterende EPJ- løsninger. 

 

Satsingsområde 3: Samhandling 

Samhandling mellom ulike aktører i helsesektoren har lenge vært et sentralt tema i IKT- utviklingen. 

Samhandlingsreformen har ytterligere aktualisert temaet. Det langsiktige målbildet for hele sektoren er at 

rett informasjon skal være tilgjengelig til rett person til rett tid, gjennom hele pasientforløpet. Nasjonal IKT 

ønsker å bidra med å vurdere IKT-messige implikasjoner og løsninger når samhandlingsreformen 

konkretiseres.  

 

Oppsummering av tiltak innenfor satsningsområde 3 
Innenfor satsningsområde 3 har det vært god måloppnåelse på tiltakene. Det har vært flere tiltak knyttet 

til å understøtte meldingsutbredelse og meldingsutvikling. Videre ble tiltak 38, Forprosjekt pasientrettede 

IT-tjenester gjennomført i 2011 og kan knyttes til fokusområdet ifm å utrede behov for og løsninger 

knyttet til styrking av pasientrollen.  

 

Et av de områdene som har fått mest fokus i 2011 var tiltak 24.2- Medikasjonstjeneste. Tiltaket er knyttet 

til fokusområdet fordi det er med å vurdere behov for nasjonale fellesgrep knyttet til eResept. Nasjonal 

IKT gav sin tilslutning til å etablere prosjektorganisasjonen i september 2011. Utfordringen i 2011 har 

vært å få på plass organisasjonen. Ingen ressurser ifm kjernegruppen i prosjektet ble meldt inn fra RHF- 

ene og en ekstern utlysning ble tilslutt vedtatt. Ettersom kun et tilbud ble mottatt, valgte Nasjonal IKT å 

avlyse konkurransen og vedta total forkastelse, jf. forskrift om offentlig anskaffelse § 13-1.(2). Det ble 

vedtatt å foreta en ny utlysning, men denne gangen kun på prosjektleder. I første omgang en intern 

utlysning, og hvis det ikke foreligger kandidater vil en ekstern utlysning finne sted. RHF- ene vil supplere 

med kandidater til de andre rollene i kjernegruppen, samt prosjektgruppen. Svarfrist på utlysningene ble 

lagt til Q1 2012, ettersom flere regionale prosjekter fremdeles holder på med egen prosjektmobilisering.  

 

Satsingsområde 4: Deling av metodikk og erfaring 

Nasjonal IKTs arbeid for å utarbeide felles omforente løsninger og konsensus har hittil fokusert på 

strategiske IKT- områder og rene IKT- prosjekter. Målbildet for dette satsningsområdet er at metode, 
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erfaring og utarbeidet materiell skal kunne utvikles ett sted, for så å forvaltes nasjonalt, deles og benyttes 

lokalt.  

 

Oppsummering av tiltak innenfor satsningsområde 4 

Websiden er det verktøyet Nasjonal IKT benytter til ekstern kommunikasjon med størst rekkevidde til 

målgrupper som ikke direkte er involvert i Nasjonal IKTs prosjekter. Det var behov for en ny webside 

ettersom den gamle bygget på en på teknologi som ikke lenger supporteres av verken produsenter eller 

leverandører. Med dette utgangspunktet ble det i 2011 lansert en ny hjemmeside for Nasjonal IKT. 

Nettsiden inneholder blant annet nyheter om Nasjonal IKT, informasjon om Nasjonal IKTs tiltak, 

saksdokumenter fra styringsgruppemøtene, strategi og godkjente sluttrapporter.  

 

Samling/forvaltning av eksisterende og utarbeidede kravspesifikasjoner, har blitt diskutert ved flere 

anledninger i Nasjonal IKT. Nasjonal IKT forstår viktigheten av å forvalte denne type informasjon, samt 

standarder og annet arbeidet som er utarbeidet i tiltakene. Generelt sett er det behov for et organ som 

samler og forvalter denne informasjonen. Nasjonal IKT har sett på ulike aktører. Ettersom det foregår en 

virksomhetsoverdragelsen av KITH til Helsedirektoratet, som begge kan være naturlige valg, vil 

diskusjonen bli tatt opp igjen når prosessen rundt organisering og overdragelse av KITH er avsluttet.    

 

I strategien er behovet for å samle regionale prosjektporteføljer i en nasjonal oversikt gjennom arbeid i 

Prosjekteierforum påpekt. Selv om det er en god dialog i Prosjekteierforum vedrørende prosjekter i 

regionene, foreligger det p.t ikke et system som har oversikt over alle de regionale prosjektporteføljene. 

Nasjonal IKT har derimot nedsatt en arbeidsgruppe som kommer til å arbeide med prosjektportefølje i 

2012. 

2.2 Sentrale saker i 2011 

En komplett liste av Nasjonal IKT tiltak og prosjekter finnes i kapittel 6 – vedlegg 2. Sluttrapporter for 

tiltakene kan finnes på hjemmesiden til Nasjonal IKT (http://nasjonalikt.no/no/dokumenter/sluttrapporter/). For å gi et 

innblikk i prosjektene det jobbes med presenteres hovedinnhold i disse under.  

2.2.1. Tiltak som er ferdigstilt i 2011 

Tiltak 5.9: ”Elin-k Hovedprosjekt fase 2: informasjonsutveksling mellom kommuner og sykehus” 

Norsk Sykepleierforbund (NSF) tok initiativ til å opprette et prosjekt for elektronisk 

informasjonsutveksling i pleie- og omsorgssektoren i kommunene (ELIN- k). Hovedmålet for 

prosjektet var å bidra til mer og bedre samhandling for å sikre pasientene helhetlige forløp i 

helse- og omsorgskjeden, samt sikre rett informasjon til rett tid og til rett person slik at forsvarlig 

helsehjelp kan utøves. Prosjektet ble delt inn i et forprosjekt og et hovedprosjekt. I forprosjektet ble det 

kartlagt, og utarbeidet helsefaglige krav til elektronisk kommunikasjon mellom pleie- og omsorgstjenesten 

i kommunene, spesialisthelsetjenesten og fastlegene både når det gjaldt innhold, 

struktur, funksjonelle krav, arbeidsflyt og presentasjon.  

 

ELIN- k fase 2 (tiltak 5.9) omhandlet utvikling av samhandlingsløsninger mellom pleie- og 

omsorgstjenesten og sykehus. ELIN- k prosjektet har i samarbeid med leverandører og pilotkommuner 

og -sykehus gjennomført utvikling, test og pilotering av pleie- og omsorgsmeldingene. Meldingene ble 

testet og godkjent av KITH. Videre ble alle meldingene bortsett fra utskrivningsrapporten, pilotert i 

produksjonsmiljø. Faglige veiledninger ble utarbeidet og godkjent i prosjektet. 

 

ELIN- k fase 2 ble avsluttet i februar 2011. Ved avslutning av prosjektet hadde Sykehusleverandørene 

ikke ferdigstilt endelig versjon innenfor prosjektperioden, med det resultat at pilotering av 

utskrivningsrapporten måtte følges opp etter prosjektslutt. KITH overtok, på vegne av NSF, ansvaret for 

oppfølging og koordinering av arbeidet knyttet til pilotering av utskrivningsrapporten i ELIN- k prosjektet. 
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Tiltak 24.2: Medikasjonstjeneste 

Helse Sør- Øst RHF (HSØ) fikk oppdraget, på vegne av alle regionene, å kjøre et forprosjekt (tiltak 24.1) 

med mål om å anbefale en kortsiktig løsning for eResepter samt en langsiktig strategisk løsning for 

eResept/ Intern forskrivning. Dette forprosjektet leverte sin rapport ”eResept/ intern forordning – Strategi 

for medikasjon” til NIKT i november 2009. Prosjektets anbefaling, med fokus på spesialisthelsetjenesten, 

tok utgangspunkt i de kliniske utfordringer relatert til medikasjon i helsevesenet, og de kliniske gevinster 

som kunne realiseres. Løsningen som realiserer behovet på lang sikt, er en felles medikasjonstjeneste 

for helsevesenet. Formålet med medikasjonstjenesten er å gi kvalitative og kvantitative gevinster for 

pasienter og helsevesenet ved å innfri behovet for samhandling lokalt og nasjonalt der helseaktørene til 

en hver tid får oppdaterte legemiddelopplysninger om pasienten.  

 

Forprosjektet anbefalte i sin sluttrapport til Nasjonal IKT at et gjennomføringsprosjekt løftes opp til ett 

nasjonalt prosjekt der alle helseregioner deltar i prosjektgruppen. Nasjonal IKT vedtok å gjennomføre 

analysefasen av det foreslåtte gjennomføringsprosjektet, for deretter å ta beslutning om videreføring av 

MT- prosjektet etter analysefasens slutt. Analysefasen (tiltak 24.2) ble ferdigstilt i løpet av 2011. 

Hovedmål for analysefasen var å kvalitetssikre forprosjektrapporten strategi for medikasjon (eResept/ 

intern forordning – Strategi for medikasjon) samt foreta tilleggsvurderinger og forankre i regionene slik at 

NIKT kan foreta kvalifisert beslutning om fase 2 til 5 (gjennomføringsprosjekt). 

 

Direktivet for neste fase (Tiltak 24.4) ble endelig godkjent på Nasjonal IKTs Styregruppemøte 28.09.11.  

Resultatet, etter mye omfattende arbeid, ble at det videre arbeid skal deles opp i to hovedfaser. Fase 2 vil 

være realiseringen av den langsiktige målsettingen. Det langsiktige målbildet (fase 2) om én, felles 

nasjonal MT, er tatt med som et langsiktig mål, men inkluderes ikke i scopet til dette prosjektet. Den 

første fasens hovedinnhold blir å koordinere de regionale MT- prosjektene og å lede arbeidet med å 

utarbeide tjenestebeskrivelser. Fase 1 vil inkludere etableringen av en nasjonal kjernegruppe på 3 

personer. Denne skal støtte, koordinere og spesifisere arbeidet av de ulike fasene. En dimensjonering av 

den nasjonale prosjektgruppen på dette nivået forutsetter at mye av jobben med utvikling av tjenester 

gjøres i de regionale prosjektene. Den enkelte region vil da fokusere på de tjenester som den har mest 

behov for. Hovedfokuset for det nasjonale prosjektet blir arbeidet med tjenestebeskrivelser og å 

koordinere utviklingen av de av disse som gjøres i de regionale prosjektene. Det er viktig at de utvikles 

tett på brukerne, samtidig som en enhetlig, nasjonal tilnærming må ivaretas. Nasjonal IKT jobber med 

prosjektmobiliseringen som foreløpig har vært en utfordring.  

 

Tiltak 31.2: ”IKT- støtte i akuttmottak” 

Målet for prosjektet var å utarbeide prosessbeskrivelser for relevante verdikjeder, beskrivelse av 

brukerhistorier, arbeidsprosesser og tjenester tilknyttet verdikjedene og funksjonelle beskrivelser av 

klinisk og logistikkmessig behov for systemstøtte, samt definere en løsning som kan inngå i en 

tjenesteorientert arkitektur, basert på robuste behovs- og prosessbeskrivelser.  

 

Prosjektet identifiserte og spesifiserte 21 ulike typer IT-tjenester inneholdende ulike funksjoner, både 

innholdsmessig og i antall. Det ble utarbeidet en rekke overordnede funksjonelle krav der det er vist til 

hvilke IT- tjenester som må tas i bruk for at kravene skal kunne realiseres. Behovet for standardiserte 

kodeverk, termer og begreper ble også gjennomgått og identifisert.  

 

Tiltak 33.2: ”HL7 Implementeringsguide” 

Nasjonal IKTs Fagforum Arkitektur startet arbeidet med utvikling av en HL7 (Health Level 7 (standard for 

integrasjon og informasjonsutveksling)) implementasjonsguide i 2009. Samme år ble det avholdt en HL7-

konferanse for aktører i helsesektoren og arrangert diverse opplæringsaktiviteter innenfor dette området. 

Fagforum Arkitektur utarbeidet en første versjon av implementasjonsguiden, men så det som nødvendig 

å løfte denne guiden opp som en felles nasjonal standard som skal forvaltes i tråd med andre slike 
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standarder innenfor helseområdet. Tiltak 33.2 ble opprettet med det formål å trekke den foreliggende 

første versjonen av implementasjonsguiden frem til en nasjonal standard. Prosjektet ble lagt til KITH. 

Etter å ha gjennomført foreslåtte endringer skissert i KITH- rapport 1015:201, samt høringsrunde, ble 

standarden sluttført og publisert som en nasjonal HL7 standard 24.8.2011. 

 

Tiltak 38: ”Forprosjekt pasientrettede IT-tjenester” 

Grunnlaget for tiltak 38 var et økende behov for en samordning av spesialisthelsetjenestenes 

pasientrettede IKT- tjenester. Det er i dag til dels vanskelig for pasienten å finne fram til og forstå 

informasjon og tjenester på internett. Informasjonen er i stor grad overlappende og det er etablert få 

selvbetjeningsløsninger eller pasientrettede tjenester. Forprosjektets hensikt var å kartlegge eksisterende 

kunnskap, miljøer og tjenester på dette området, kartlegge myndighetspålagte krav og føringer knyttet til 

dette, og å gjøre opp status og oppsummere utfordringene på området. I tillegg skulle det konkretisere 

mulige forretningsmodeller for pasientrettede IKT- tjenester i perspektivet til spesialisthelsetjenesten, og 

beskrive hvordan spesialisthelsetjenesten kan utvikle en strategi for å bruke pasientrettede IKT- tjenester 

til å oppnå sine mål. 

 

Tiltakets kartlegging viste at det i dag finnes et stort antall informasjonsorienterte tjenester. Prosjektet 

konkluderte med at videre utvikling av pasientrettede tjenester innen spesialisthelsetjenesten bør ha som 

mål å øke nytteverdien (for pasienten) og understøtte større grad av informasjonsutveksling (for 

virksomhetene). 

 

Tiltak 39: ”Termer og symboler” 

I dag benyttes det ulike symbolspråk i elektroniske kurvesystemer ved grafisk fremstilling av kliniske data. 

Et viktig kjennetegn som skiller kurvene fra tekstlig journal er at de viser informasjonen over tid, ved hjelp 

av grafer og tabeller. Papirkurvene viser bruk av forskjellige konvensjoner for symbol- og fargebruk. Dette 

medfører en rekke utfordringer.  

 

Tiltakets hovedmål var å utvikle og forankre en standard for termer og symbolspråk for anvendelse i 

brukergrensesnitt på behandlingsrettede IT-systemer. I tillegg ble det definert to delmål for tiltaket. 

Delmål 1 var å realisere et fritt tilgjengelig, åpent bibliotek av symboler og tilhørende termer til bruk for: 

1) Nasjonale helse-it leverandører som skal utvikle grensesnitt til kurveapplikasjoner m.m.  

2) Internasjonale helse-it leverandører som skal tilpasse internasjonalt utviklede applikasjoner til norske 

forhold. Delmål 2 var å utarbeide forslag til standardisering av representasjon av variabler. 

 

Tiltaket har utviklet et sett av termer og et sett av symboler til anvendelse i brukergrensesnitt i 

elektroniske kurvesystemer. Prosjektets resultater ble sendt på en høring til relevante høringsinstanser. 

Nasjonal IKT vil ta stilling til høringsresultatene på første møte i 2012, men tiltaket har anbefalt at 

høringsinstansenes innspill innarbeides og at termene og symbolene publiseres som standard klar til 

utprøving.  

2.2.2. Tiltak som ferdigstilles i løpet av Q1 2012 

Tiltak 42: ”Videreutvikling arkitektur” 

Tiltaket ble igangsatt i 2011 med bakgrunn i et identifisert behov for å gjennomføre et prosjekt for å utvide 

dagens prosess- og tjenestemodell til også å omfatte utdanning av helsepersonell, opplæring av 

pasienter og pårørende samt forsknings- og utviklingsprosesser.  

 

Prosjektets hovedmål er å konstruere og validere en prosess- og tjenestemodell som inkluderer forskning 

og utvikling, opplæring av helsepersonell, opplæring av pasienter og pårørende. Prosjektet skal også 

vurdere med bakgrunn i utarbeidede modeller hva disse betyr for den eksisterende arkitekturen på de 

øvrige områdene som arkitekturen dekker.  
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2.2.3. Tiltak som startet opp tidligere enn 2011, men fortsatt pågår 

Tiltak 5.12: ” Elin-h Elektronisk informasjonsutveksling i helsestasjonstjenesten” 

Det overordnete målet med ELIN- h prosjektet er å sikre brukeren/pasienten helhetlige forløp i helse- og 

omsorgskjeden gjennom elektronisk mange - til - mange kommunikasjon. For å kunne nå målet må alle 

IKT- systemer som benyttes innen sektoren basere meldingsutvekslingen på felles standarder, faglig 

innhold og felles struktur, samt at løsningene må være brukervennlige og funksjonelle. Forprosjektet er 

ferdig og prosjektet organiseres nå i et påfølgende hovedprosjekt. Det vil bli vurdert om et 

spredningsprosjekt bør inngå, etter modell av for eksempel Samspillkommuneprosjektene, eller som en 

del av det nasjonale meldingsløftet. Hovedprosjektets tidsramme er 01.03.11 – 31.12.12.  

 

Tiltak 15.5: ”Folkeregisteret i Helsenettet” og Tiltak 15.6 ”Nytt hjelpenummer i Helsenettet” 

Tiltak 15.5 skal etablere et innføringsprosjekt, ”Folkeregisteret i Norsk Helsenett”, som ivaretar det 

operative ansvaret for innføring av den etablerte katalogtjenesten. Katalogtjenesten tilgjengeliggjør 

folkeregisteropplysninger på en kvalitetsmessig tilfredsstillende måte. Den tar hensyn til tilstrekkelig 

konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet via en egnet online kommunikasjonsprotokoll. Prosjektet skal 

også etablere gode og enkle administrative og praktiske rutiner for å knytte seg til tjenesten. 

 

Tiltak 15.6 skal utrede, pilotere og planlegge implementering av løsning som sikrer tildeling av unik ID for 

identifisering av personer. Norsk Helsenett innehar prosjektledelsen for både tiltak 15.5 og 15.6. Status i 

prosjektet er at tjenesten er installert i produksjonsmiljøet. Videre er test av ny tjeneste for vask tilbudt til 

arbeidsgruppen (HV-IKT, HEMIT, HN-IKT, Sykehuspartner), men ingen har så langt laget integrasjon. 

 

Tiltak 40: ”Nasjonal IKTs Prosjektsamlinger” 

Samlingen er et ledd i Nasjonal IKTs satsing på deling av metodikk og erfaring og ble avholdt i 2011 for 

andre gang. Samlingen gikk over to dager. På første dag ble fokusert på prosjekt- og 

porteføljestyringsmetodikk. Dette gav deltakeren bedre innsikt og kjennskap til Nasjonal IKTs nylig 

avsluttede, pågående og planlagte prosjekter. Påfølgende dag var fokuset på innovasjon i IKT- prosjekter 

i helsesektoren. I løpet av dagen fikk deltakerne innblikk i hva som forventes av innovasjon i sektoren, 

nasjonale føringer og forventninger, ulike innovasjonsprosjekter og tilslutt ble diverse case presentert.  

2.2.4. Tiltak som startet opp i 2011 

Tiltak 24.4: ”Medikasjonstjeneste- fase 1” 

Prosjektdirektiv for tiltak 24.2 ble godkjent på Nasjonal IKTs Styregruppemøte 29.08.11. 

Prosjektdirektivet legger opp til at videre arbeid er delt opp i to hovedfaser. Tiltak 24.4 omhandler fase en, 

hvor hovedfokus er arbeidet med tjenestebeskrivelser og å koordinere utviklingen av disse i de regionale 

prosjektene. Fase 2 vil være realiseringen av den langsiktige målsettingen. Det langsiktige målbildet 

(fase 2) om én, felles nasjonal MT, er tatt med som et langsiktig mål, men inkluderes ikke i scopet til tiltak 

24.4. 

 

I fase 1 skal også opprettes en kjernegruppe på ca 3 personer (prosjektleder, administrativ ressurs, 

teknisk ressurs). Kjernegruppen skal rapportere status, utarbeide en total kravspesifikasjon for hvilke 

tjenester som skal lages, samt prioritere og definere ansvarsområder og leveranse av 

tjenestebeskrivelsene. Utvikling av tjenestebeskrivelser kan skje i de regionale prosjektene, eller 

nasjonalt. Det er viktig at de utvikles tett på brukerne, samtidig som en enhetlig, nasjonal tilnærming må 

ivaretas. Tjenestebeskrivelsene i tidsperspektiv blir følgende; første prioritet er eResept og Sykehus 

FEST, deretter intern forordning. En viktig milepæl innledningsvis vil være å etablere oversikt over hvilke 

tjenester som realisere, deretter prioritering og planlegging i tid av arbeidet knyttet til beskrivelse, utvikling 

og innføring.  
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Tiltak 32.1: ”Pilot Nynorsk talegjenkjenning”  

Talegjenkjenning benyttes av leger i forbindelse med diktering til den elektroniske pasientjournalen. 

Dagens situasjon er at tjenesten kun er tilgjengelig for bokmål. Etter ønske fra leger med nynorsk 

målføre, støttet av Språkrådet, vedtok Nasjonal IKT å støtte finansiering av en pilot. Pilotprosjektet 

foregår i Helse Førde. 

 

Tiltak 37: ”Anskaffelse av MTU / BHM” 

Prosjektet startet i første omgang med gjennomføring av en forstudie. Forstudien avklarte sentrale 

spørsmål og det ble besluttet å sette i gang en nasjonal anskaffelsesprosess for et felles system.  

Målet for hovedprosjektet er at det skal føre til anskaffelse av et nasjonalt datasystem for MTU/BHM 

gjennom HINAS. Hovedprosjektet skal fullføre arbeidet med standardisering/kodeverk og iverksette 

spesifikasjon og annen planlegging av felles anskaffelsesprosess. 

 

Tiltak 29.2: ”Sykehus FEST” 

Forskrivnings og EkspedisjonsSTøtte (FEST) er et oppdatert datagrunnlag som kan brukes ved all 

forskrivning av legemidler. Dette er en forutsetning for en velfungerende eReseptløsning. Første versjon 

er ferdig utviklet og er tilgjengelig for pilotering i eReseptprogrammet.   

 

Tiltak 29.2 er en videreføring av Sykehus- FEST og hovedmål er å utarbeide en løsning for nasjonal 

distribusjons- og forvaltningsmodell for bruk av FEST som grunnlag for elektronisk forskrivning i sykehus; 

både for intern og ekstern forordning. Prosjektet vil utvide FEST til å inneholde spesifikke 

sykehusapotekvarer. Delmål inkluderer at sykehusapotekene nasjonalt skal samordne lokale, regionale 

og nasjonale varenummer slik at varenummer og vare har samme betydning i alle sykehusapotekforetak i 

Norge, og at samordnet register fra Sykehusapotekene nasjonalt skal tildeles varenummer og registreres 

i Vareregistersentralen (VRS) slik at vareinformasjon følger standard oppsett og flyt. I tillegg er det 

definert delmål om at Legemiddelverket skal motta informasjon om spesifikke sykehusapotekvarer fra 

VRS, som tilgjengeliggjøres i FEST på samme måte som andre varer samt at det skal utredes om 

informasjon om prefererte LIS varer kan formidles via FEST. 

 

Tiltak 41: ”Terminologbinding av arketyper med eksisterende terminologier og SNOMED CT” 

Prosjektet skal realisere utvikling av en definisjonskatalog av datastrukturer med tilhørende terminologi til 

bruk i elektroniske kurvesystemer og medisinske kvalitetsregistre som er basert på arketyper / templat 

metodikk og teknologi. Knytning til terminologi anbefales gjort gjennom eksisterende nasjonale 

terminologier og SNOMED CT.  

Den utviklede definisjonskatalogen skal være tilgjengelig i en elektronisk versjon som er slik at 

leverandører skal kunne implementere den. Ved fullført prosjekt skal tiltaket ha utviklet en standard for 

kliniske opplysninger i elektroniske kurvesystemer som kan implementeres av de IKT- bedrifter som 

leverer slike systemer. 

 

Tiltak 45: ”Foranalyse Klinisk Logganalyse” 

Formålet med foranalysen er å legge grunnlaget for at det kan innføres en nasjonal løsning for 

logganalyse i kliniske systemer og derigjennom bidra til å:  

 Styrke informasjonssikkerheten, spesielt knyttet til sporbarhet, gjennom at løsninger og 

prosesser for å oppdage uautorisert innsyn og/eller endring i kliniske systemer kan innføres  

 Bidra til å oppfylle lovkrav 

 Bidra til å lukke identifiserte tiltak etter tilsyn med informasjonssikkerhetene i helseforetak 

 Bidra til å unngå at tilsvarende avvik blir identifisert gjennom tilsyn i andre helseforetak 

I prosjektet er oppgaven med å vurdere regelbasert logganalyse løftet opp på et nasjonalt nivå, fordi 

manglende verktøy for logganalyse er et generelt problem for hele sektoren. 
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2.3 Samarbeid og arbeidsformer 

Nasjonal IKT har i løpet av 2011 fortsatt å arbeide for å styrke koblinger mot andre eksisterende 

prosjekter og aktører som er relevante for Nasjonal IKT og spesialisthelsetjenesten. Et tettere samarbeid 

mellom prosjektene vil gagne alle parter gjennom bedre informasjonsflyt, læring på tvers og økt 

gjennomføringsevne gjennom felles ressursinnsats. Nasjonal IKTs arbeid og tiltak oppstår og 

gjennomføres i samhandlingen mellom ulike aktører; mellom RHF- ene og HF- ene, Helsedirektoratet, 

Norsk Helsenett, HOD, Difi, de nasjonale kompetansesentrene med flere. Å etablere og vedlikeholde 

gode samarbeidsformer har også i 2011 vært en prioritert oppgave for Nasjonal IKT.   

 

 

3 Erfaring fra Nasjonal IKTs arbeid i 2011 

3.1 Økt behov for samarbeid og samordning   

Nasjonal IKT fortsetter å se økt samarbeid og bedret samordning i sektoren blant annet som et resultat 

av sitt arbeid. Samarbeidet går innad i spesialisthelsetjenesten, og utad mot andre aktører som offentlige 

myndighetsorganer, private aktører, kommunale initiativer, kompetansesentrene etc. 

 

Som i tidligere år får Nasjonal IKT flere ulike henvendelser, for eksempel forslag til prosjektideer, 

høringer, ønsker om mulig samarbeid, samt ønsker om Nasjonal IKTs synspunkt. Dette er selvsagt svært 

positivt. Utfordringen er at det foreligger en forventning om at Nasjonal IKT responderer med ressurser 

og beslutningsmyndighet ut over det som Nasjonal IKT har myndighet til i dag.  

 

I forbindelse med høringer har det i flere tilfeller vært et ønske å utarbeide ett, felles koordinert svar fra 

Nasjonal IKT på vegne av RHF- ene. Ett felles høringssvar på vegne av alle RHF- ene, gir trolig stor 

effekt og blir trolig vektlagt mer enn flere, mer eller mindre samkjørte høringssvar. I løpet av 2011 har 

Nasjonal IKT blant annet gitt følgende høringssvar:  

 Høring i Stortinget 9. mai 2011 knyttet til Prop. 90 L (2010-2011), Prop. 91 L (2010-2011) og 

Meld. St. 16 (2010-2011) 

 Høring fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet vedrørende styring, forvaltning og 

finansiering av nasjonale felleskomponenter i offentlig sektor 

 Høring fra Nærings- og handelsdepartementet vedrørende spørsmål om behov for avansert IKT 

kompetanse 

 Høring fra Helse- og omsorgsdepartementet vedrørende Organisering av IT-standardisering i 

helsesektoren 

 Høring fra Norsk Helsenett vedrørende minimumskriterier for tilknytning til helsenettet 

 Høring fra Helse- og omsorgsdepartementet vedrørende Nasjonal kjernejournal 

 

Nasjonal IKT opplever også et økende behov for kompleks og sammensatt IKT- kompetanse. Flere av 

tiltakene i Nasjonal IKT utsettes grunnet ressursmangel. Nasjonal IKT har over perioder erfart manglende 

rekrutteringsevne på områder hvor spesialisert kompetanse er nødvendig. Av slike områder kan følgende 

nevnes; Prosjektledelse med spiss teknologisk eller HF virksomhetskompetanse, arkitektur, klinisk 

kompetanse, og blandingskompetanse. Blandingskompetanse er personell med en kombinasjon av IKT- 

faglig kompetanse og relevant helsefaglig kompetanse.  Områder med manglende ressurser er ofte 

preget av nye anvendelsesområder kombinert med stor vekst i etterspørselen på tvers av sektorer.  På 

bakgrunn av RHF- enes begrensede ressurskapasitet er det til tider utfordrende å svare opp til behovet. 

Dette medfører blant annet at Nasjonal IKT sin gjennomføringsevne til tider er noe lavere enn ønsket 

Avslutningsvis i 2011, ble opprettelse av Nasjonal IKT som en juridisk enhet diskutert. En av grunnene til 

opprettelse av en juridisk enhet vil være behovet for å bygge tilstrekkelig kritisk kompetanse. Ressursene 
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i enheten vil kunne brukes inn mot arbeid i for eksempel Hdir og nasjonale RHF- prosjekter. Diskusjonen 

vedrørende en eventuell etablering vil fortsette i 2012. 

3.2 Arbeid i Nasjonal IKTs fagfora  

Nasjonal IKTs Klinisk IKT Fagforum og Fagforum Arkitektur leverer meget viktige bidrag og føringer når 

det gjelder å styre IKT- utviklingen innen spesialisthelsetjenesten. I gruppene (som også avholder 

jevnlige fellesmøter) utvikles det over tid et felles syn på sektorens utfordringer. Dette bidrar til at de ulike 

RHF- ene i langt større grad arbeider i samme retning, og er en forutsetning for å skape enhetlige, 

nasjonale løsninger på sikt, samt for å unngå dobbeltarbeid. Arbeidet styrker det faglige arbeidet innenfor 

sentrale områder som helsefaglig IKT og arkitektur både nasjonalt og regionalt. Gruppene bidrar også til 

at lokale og regionale initiativ i større grad utvikler seg koordinert i en styrt retning. Erfaringene med dette 

arbeidet er meget positive og fagforumene leverer viktige premisser som bidrar til IKT-utviklingen i 

spesialisthelsetjenesten. Vi ser også at både Fagforum Arkitektur og Klinisk IKT Fagforum i dag arbeider 

under høyt press med begrensede leveranseressurser fra egen sektor. Det vil være en styrke om 

ressursene knyttet til disse arbeidene fikk frigjort noe mer tid til å løse problemstillinger i felleskap. 

 

I tilegg til de to eksisterende fagforaene, ble EPJ Systemeierforum etablert i Q3 2011. Mandatet til 

forumet er ikke helt klart, men hovedfokuset vil være bruk og forvaltning av dagens EPJ.  

 

3.3 Veien videre 

Nasjonal IKT er i dag en premissgiver og samhandlings- og kommunikasjonspart for IKT i 

spesialisthelsetjenesten. For aktører i sektoren og for aktører utenfor, er Nasjonal IKT det naturlige 

startpunkt når forhold knyttet til IKT skal diskuteres nasjonalt. Flere og flere forhold havner derfor hos 

Nasjonal IKT som en del av saksgangen. En viktig verdi av Nasjonal IKTs arbeid er også de mer indirekte 

resultatene som skapes. Jevnlige møter og kontakt legger til rette for samordning på tvers av enheter i 

sektoren, løsning av felles problemer og utfordringer, deling av metodikk, kompetanse og informasjon i 

sektoren og overfor andre sektorer. Det bidrar også til konsensusdannelse når det gjelder langsiktige 

målbilder og veien en må gå for å oppnå disse målbildene.  

 

Den siste tids fokus på blant annet samhandlingsreformen, medfører endrede oppgaver og roller. Dette 

vil påvirke organisering, prosesser og samhandlingsmønstre i helsesektoren og vil også ha IKT- 

systemmessige implikasjoner. Dette vil bli et sentralt fokusområde for Nasjonal IKT i tiden som kommer 

og vi ønsker å ta en proaktiv rolle i de delene av dette endringsarbeidet som har IKT- messige 

konsekvenser. 

 

En hovedkonklusjon fra arbeidet i 2011 er at å løse felles utfordringer nasjonalt, og å koordinere og 

samordne sin aktivitet i større grad enn det som var situasjonen tidligere, er hensiktsmessig. 

Samarbeidet gir verdifulle bidrag både kvalitets- og ressursmessig.  Dette er momenter Nasjonal IKT vil 

ta hensyn til i strategiprosessen 2013-2016 som blir igangsatt i 2012. 

 

 

4 Hvordan kontakte Nasjonal IKT? 
Programkontoret Nasjonal IKT kan kontaktes vedrørende arbeidet i Nasjonal IKT:  

 

 Dagfinn Hallseth     Tlf: 95261248     dagfinn.hallseth<alfakrøll>no.pwc.com 

 Therese Sandnes    Tlf: 95261254     therese.sandnes<alfakrøll>no.pwc.com 

 Anne Line Grepne  (permisjon) 

 www.nasjonalikt.no 

mailto:Dagfinn.Hallseth@no.pwc.com
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Vedlegg 1 - Nasjonal IKTs viktigste organer 

4.1 Styringsgruppen Nasjonal IKT pr 31.12.2011 

Herlof Nilssen, Adm.dir. Helse Vest RHF (leder) 

Oddvar Larsen, Spesialrådgiver, Helse Nord RHF 

Daniel Haga, Direktør for Samhandling, Helse Midt-Norge 

Christine Bergland, Divisjonsdirektør for e-helse og IT, Helsedirektoratet 

Ingerid Gunnerød, Konstituert dir stab og prosjektstyring, Helse Midt-Norge 

Bjørn Nilsen, IT-leder, Helse Nord RHF 

Erik M. Hansen, Adm. dir. Helse Vest IKT AS, Helse Vest RHF 

Hans Nielsen Hauge, Direktør Klinisk IK, kunnskaps- og prosesstøtte, Helse Sør-Øst RHF 

Kai Rune Furberg, Seniorrådgiver Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) 

Thomas Bagley, Direktør for Teknologi og eHelse, Helse Sør-Øst RHF 

Håkon Grimstad, Adm. dir., Norsk Helsenett (observatør) 

Steinar Lund, Seniorrådgiver, Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)(observatør) 

Tor Eid, Prosjektleder, Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) 

Siri Cathrine Rølland, Konserntillitsvalgt Helse Sør-Øst RHF 

Sigmund Eidem, Konserntillitsvalgt Helse Midt RHF 

Programkontoret Nasjonal IKT, Dagfinn Hallseth, (rådgiver) PricewaterhouseCoopers 

Programkontoret Nasjonal IKT, Therese Sandnes, (rådgiver) PricewaterhouseCoopers 

Programkontoret Nasjonal IKT, Anne Line Grepne, (permisjon) PricewaterhouseCoopers 

 

4.2 Nasjonal IKTs Prosjekteierforum pr 31.12.2011 

Ketil Are Lund, Konst. direktør IKT, Helse Sør-Øst RHF 

Terje Wistner, Leder programområder og leverandørstyring, Helse Sør-Øst RHF 

Paul Gundersen, Daglig leder, HEMIT, Helse Midt-Norge RHF 

Arild Pedersen, IT-sjef, Helse Midt-Norge RHF 

Bjørn Nilsen, IT-leder, Helse Nord RHF 

Ole Jan Hauge, Direktør, Helse Nord IKT, Helse Nord RHF 

Erik M. Hansen, Adm. dir., Helse Vest IKT AS, Helse Vest RHF 

Johnny Heggestad, Prosjektdirektør, Helse Vest RHF  

Ola I. Vikland, Leder forretningsutvikling og rådgivning, Norsk Helsenett 

Norunn Saure, avdelingsdirektør eHelsegruppen, Helsedirektoratet 

Arnt Ole Ree, Fagsjef Klinisk IKT, Helse Sør- Øst RHF  

Per Olav Skjesol, Leder Fagforum Arkitektur 

Arild Faxvaag, Leder Klinisk IKT Fagforum 

Gunnar Jårvik, Leder EPJ Systemeierforum 

 

4.3 Klinisk IKT Fagforum pr 31.12.2011 

Arild Faxvaag, Førsteamanuensis/Overlege, St. Olavs hospital HF, Helse Midt-Norge RHF (Leder) 

Arnt Ole Ree, Fagsjef Klinisk IKT, Helse Sør- Øst RHF  

Andreas Hering, Seniorrådgiver/ EPJ- arkitekt Seksjon for IKT, FoU-avdelingen, Haukeland 

universitetssjukehus, Helse Vest RHF 

Wenche P. Dehli, Klinikkleder Barne- og familieklinikken, Helse Nord-Trøndelag HF, Helse Midt-Norge 

RHF 

Bente Nedrebø Saltnes, Gruppeleder Systemansvarlige Seksjon for IKT, FoU-avdelingen, Haukeland 

universitetssjukehus, Helse Vest RHF 

Hallvar Lærum, Seksjonsleder dr.med. Rikshospitalet HF, Helse Sør-Øst RHF 
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Hans Nielsen Hauge, Direktør Klinisk IKT, kunnskaps- og prosesstøtte, Helse Sør-Øst RHF 

Susann Bäckström, Avdelingsleder Kliniske systemer, Nasjonalt senter for Samhandling og Telemedisin, 

Universitetssykehuset Nord-Norge, Helse Nord RHF 

Kjersti Skavik, Rådgiver Avdeling eHelse, Helsedirektoratet 

 

4.4 Fagforum Arkitektur pr 31.12.2011 

Per Olav Skjesol, Avdelingsleder Prosjekt og Arkitektur, Hemit, Helse Midt-Norge RHF (Leder)  

Torill Kristiansen, Virksomhetsarkitekt, Hemit, Helse Midt-Norge RHF (nestleder)  

Ronny Thomassen, Prosjektleder Samvirkende kliniske Informasjonssystemer, Helse Nord IKT, Helse 

Nord RHF 

Øystein Berg-Sletteng, Arkitekt/Systemutvikler, Helse Nord IKT, Helse Nord RHF 

Roar Engen, Leder for arkitekturseksjonen, Helse Sør-Øst RHF  

Jarle Petter Kasbo, Seksjonsleder Arkitektur, Sykehuspartner, Helse Sør-Øst RHF 

Torgny Neuman, Rådgiver Arkitektur, Helse Vest IKT AS, Helse Vest RHF  

Terje Bremnes, Virksomhetsarkitekt, Helse Vest IKT AS, Helse Vest RHF 

Sindre Solem, Systemingeniør sikkerhet, Norsk Helsenett SF (observatør) 

 

4.5 EPJ Systemeierforum pr 31.12.2011 

Gunnar Jårvik, Ass. programleder, Felles EPJ/ Rådgiver, Helse Vest IKT AS (Leder) 

Susann Bäckström, Avdelingsleder Kliniske systemer, Nasjonalt senter for Samhandling og Telemedisin, 

Universitetssykehuset Nord-Norge, Helse Nord RHF 

Frank Daniel Fredriksen, Avdelingsleder, Applikasjonstjenester, Helse Nord IKT 

Lars Ivar Mehlum, Rådgiver, Seksjon for IKT, FoU-avdelingen, Haukeland universitetssjukehus, Helse 

Vest RHF 

Bengt Nilssen, Leder EPJ utvikling, stabsområde helse, Sykehuset Innlandet HF, Helse Sør-Øst RHF 

Asbjørn Elgen, Divisjonsdirektør, divisjon for kirurgi, Sykehuset Østfold, Helse Sør-Øst RHF 
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5 Vedlegg 2 - Nasjonal IKTs tiltak i 2011 
 
I 2011 har Nasjonal IKT arbeidet med eller vært med å finansiere følgende tiltak:  

 

Nr Tiltak Mål Prosjektleder Status per 

31.12.11 

5.9 Elin-k  

Hovedprosjekt fase 

2: 

informasjonsutveksl

ing mellom 

kommuner og 

sykehus 

Bidra til mer og bedre samhandling for å sikre 

pasientene helhetlige forløp i helse- og 

omsorgskjeden, samt sikre rett informasjon til 

rett tid og til rett person slik at forsvarlig 

helsehjelp kan utøves. 

Sissel 

Skarsgaard, 

Norsk 

sykepleierforbun

d 

Avsluttet 

5.12 Elin-h  

Elektronisk 

Informasjons-

utveksling i 

helsestasjons-

tjenesten 

Å kartlegge, beskrive og koordinere de 

helsefaglige krav til elektronisk 

kommunikasjon mellom 

helsestasjonstjenesten i kommunene og 

spesialisthelsetjenesten 

 

Sissel 

Skarsgaard, 

PwC (tidligere på 

vegne av Norsk 

sykepleierforbund) 

 

Pågår 

15.5 Folkeregisteret i 

helsenettet 

 

Gi alle helseforetak kvalitetssikret tilgang til 

folkeregisteret via egnet 

kommunikasjonsprotokoll. 

Anders Stubban, 

NHN Pågår 

15.6 Nytt hjelpenummer i 

helsenettet 

(nødnummer) 

Utrede, pilotere og planlegge implementering 

av løsning som sikrer tildeling av unik ID for 

identifisering av personer. 

Anders Stubban, 

NHN Pågår 

24.2 Medikasjonstjeneste Analysefase: Fremskaffe tilstrekkelig 

beslutningsunderlag for NIKT for å foreta en 

kvalifisert beslutning om oppstart av fase 2 

(kravspesifikasjon, utarbeide målbilde for å 

synliggjøre hvordan spesialisthelsetjenestens 

medikasjonstjeneste ”henger sammen med” 

den nasjonale kjernejournalen, og forankre 

dette målbildet hos RHF- ene) 

Knut Hellwege, 

HSØ,  

 

Avsluttet 

 

24.4 Medikasjonstjeneste

- Fase 1 

Den første fasens hovedinnhold blir å 

koordinere de regionale MT- prosjektene og å 

lede arbeidet med å utarbeide 

tjenestebeskrivelser.  

Ikke avklart 

 

Prosjekt-

mobilisering 

pågår 

 

29.2 Sykehus- FEST som 

grunnlag for 

elektronisk 

forskrivning 

Prosjektet er en videreføring av Sykehus- 

FEST og hovedmål er å utarbeide en løsning 

for nasjonal distribusjons- og 

forvaltningsmodell for bruk av FEST som 

grunnlag for elektronisk forskrivning i 

sykehus; både for intern og ekstern 

forordning 

Bjørg Heltberg, 

Sykehusapoteke

ne 

Pågår 
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Nr Tiltak Mål Prosjektleder Status per 

31.12.11 

31.2 IKT- støtte i 

akuttmottak 

Utarbeide prosessbeskrivelser, beskrive 

brukerhistorier, arbeidsprosesser og tjenester 

tilknyttet verdikjedene og funksjonelle 

beskrivelser av klinisk og logistikkmessig 

behov for systemstøtte. 

Grete Bach 

KITH 

Avsluttet 

32.1 Nynorsk 

Talegjenkjenning- 

Pilot 

Pilotprosjekt for nynorsk talegjenkjenning. Aksel Telstad, 

Helse Førde Pågår 

33.2 HL7 

Implementerings- 

guide 

Prosjektet skal arbeide for at HL7 blir etablert 

som en nasjonal standard. 

Magnus Alsaker, 

KITH Avsluttet 

37 Anskaffelse av MTU 

/ BHM 

 

Prosjektet skal føre til anskaffelse og 

implementering av et nasjonalt system for 

anskaffelse av medisinteknisk utstyr (MTU) 

og behandlingshjelpemidler (BHM). 

Leiv 

Hellefossmo, HN 

 
Pågår 

38 Forprosjekt 

pasientrettede IT-

tjenester 

 

Kartlegge eksisterende kunnskap, miljøer og 

tjenester på dette området, kartlegge 

myndighetspålagte krav og føringer knyttet til 

dette, gjøre opp status og oppsummere 

utfordringene på området.  

Glenn Melby, 

HSØ 

Avsluttet 

39 Termer og symboler 

 

Utvikle og forankre en standard for termer og 

symbolspråk for anvendelse i 

brukergrensesnitt på behandlingsrettede IT-

systemer. 

Jostein Ven, 

KITH 
Avsluttet 

40 Nasjonal IKTs 

Prosjektsamlinger 

 

Deling av metodikk og erfaring innenfor 

prosjekt- og porteføljestyring, samt fokus på 

innovasjon i helsesektoren. 

Programkontoret Andre 

samling 

avholdt 

høsten 

2011 

41 Terminologbinding 

av arketyper med 

eksisterende 

terminologier og 

SNOMED CT 

Realisere utvikling av en definisjonskatalog 

av datastrukturer med tilhørende terminologi 

til bruk i elektroniske kurvesystemer som er 

basert på Arketyper / templat metodikk og 

teknologi.  

Jostein Ven, 

KITH 

Pågår 

42 Videreutvikling 

arkitektur 

Utvikle en prosess- og tjenestemodell som 

omfatter utdanning av helsepersonell, 

opplæring av pasienter og pårørende samt 

forsknings og utviklingsprosesser.  

Rolf Rolfsen, 

Devoteam 

Davinci 

Pågår 

(avsluttes 

Q1 2012) 

45 Foranalyse Klinisk 

Logganalyse 

Formålet med foranalysen er å legge 

grunnlaget for at det kan innføres en nasjonal 

løsning for logganalyse i kliniske systemer 

Anette Thiis-

Evensen 

Devoteam 

Davinci 

Pågår  

Sluttrapporter på avsluttende tiltak finnes på hjemmesiden til NIKT 

(http://nasjonalikt.no/no/dokumenter/sluttrapporter/).  

http://nasjonalikt.no/no/dokumenter/sluttrapporter/
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6 Vedlegg 3- Ordliste og begrepsforklaring 
 

Arketyper Arketyper definerer et maksimumssett av opplysninger som er relevante for 

den enkelte kliniske variabel, uavhengig av kontekst. Arketype teknologi er 

en standard for representasjon og lagring av kliniske opplysninger i EPJ-

systemer. Gjennom arketype teknologi, får klinikere en metode for å binde 

ord og uttrykk i dokumentasjonen til en terminologi uten at de behøver å slå 

opp i et terminologisystem. 

BHM Behandlingshjelpemidler 

Difi Direktoratet for forvaltning og IKT 

DNLF   Den norske Legeforening 

EbXML Rammeverk for meldingsutveksling 

ELIN        ELektronisk Informasjonsutveksling mellom praktiserende leger og 

samarbeidende personell og institusjoner 

EPJ   Elektronisk pasientjournal 

FEST Forskrivnings og EkspedisjonsSTøtte 

Legemiddelverket har utviklet databasen FEST. Tjenesten gir informasjon 

om alt du kan få på resept i Norge, til lege, apotek og bandasjist. Dermed 

får alle oppdatert informasjon fra én kilde.  

eResept Program for innføring av løsning for elektroniske resepter. En elektronisk 

resept (e-resept) er en resept som legen sender elektronisk i stedet for å 

skrive den ut på papir. 

Helsedir (Hdir) Helsedirektoratet 

HEMIT     Helse Midt Norge IT 

HER   Helsetjenesteenhetsregisteret ("Adressekatalogen") 

HF  Helseforetak 

HL7 Health Level 7 – Standard for integrasjon og informasjonsutveksling 

HOD Helse- og omsorgsdepartementet 

IKT Informasjons- og kommunikasjonsteknologi 

KITH Kompetansesenter for IT i sosial- og helsesektoren 

KOKOM  Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens 

kommunikasjonsberedskap 

KS Kommunenes sentralforbund 

Kurve En oversikt over pasientinformasjon som ulike målinger, medisinering, 

innleggelse dokumentasjon etc. Et viktig kjennetegn som skiller kurvene fra 

tekstlig journal er at de viser informasjonen over tid, ved hjelp av grafer og 

tabeller. Kurvene er sentrale arbeidsredskap for utredning og behandling av 

innlagte pasienter og er de viktigste skriftlige bindeledd mellom leger, 

sykepleiere og øvrig helsepersonell.   

MRF   Medisinsk fødselsregister 

NAV Arbeids- og velferdsforvaltningen 

NIKT Nasjonal IKT 

MTU Medisinsk teknisk utstyr 

NHN Norsk Helsenett SF 

NOU Norges offentlige utredninger 

NSEP Norsk senter for elektronisk pasientjournal 

NSF Norsk sykepleierforbund  

NST Nasjonalt senter for telemedisin 

PKI Public Key Infrastructure 
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RHF Regionalt helseforetak 

SG Nasjonal IKTs Styringsgruppe 

SINTEF Stiftelsen for industriell og teknisk forskning ved Norges tekniske høgskole 

SKD Skattedirektoratet 

SNOMED CT Systematized Nomenclature of Medicine--Clinical Terms 

Det er en strukturert samling av medisinsk terminologi som dekker de fleste 

områder av klinisk informasjon. Den primære hensikten med SNOMED CT 

er å støtte effektiv klinisk registrering av data med sikte på å bedre 

pasientbehandlingen. 

SSP    Standardiserings- og samordningsprogrammet 

Sykehus FEST Forskrivnings og EkspedisjonsSTøtte (FEST)  

Virksomhetsarkitektur En virksomhetsarkitektur er en beskrivelse av hvordan en virksomhet er 

bygd opp og strukturert. Den omfatter både forretningsarkitektur (mål, 

prosesser, organisasjon og mennesker), arkitektur for informasjonssystemer 

(applikasjoner/tjenester og data/informasjon) og teknologiarkitektur 

(maskinvare, programvare og nettverk). 
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Oversikt 

Del Tema 



Nasjonal IKT (NIKT) er 

spesialisthelsetjenestens hovedarena for 

samhandling innenfor informasjons- og 

kommunikasjonsteknologi.  

 

NIKT har fokus på strategiske spørsmål. 

Implementering og gevinstrealisering skjer 

regionalt og lokalt på sykehusene.  

 

NIKT er sammensatt av representanter fra 

ledelsen i de regionale helseforetakene (RHF) 

og Helsedirektoratet (Helsedir), to 

representanter fra de konserntillitsvalgte, samt 

observatører fra Helse- og 

omsorgsdepartementet (HOD) og Norsk 

Helsenett (NHN).  

 

Styringsgruppen Nasjonal IKT (SG) rapporterer 

til RHFene ved de administrerende direktørene 

(RHF AD- møtet).  

Hva er Nasjonal IKT? 



For strategiperioden 2010-2011 har Nasjonal IKT hatt fire 

satsningsområder:  

 

• Satsingsområde 1: Innhold. Kliniske informasjonsprosesser 

• Satsingsområde 2: Struktur. Systemarkitektur, informasjonsgrunnlag og 

sikkerhet 

• Satsingsområde 3: Samhandling 

• Satsingsområde 4: Deling av metodikk og erfaring 



Mål for satsningsområdene: 
Mål: Ha helhetlige kliniske 

informasjonssystemer som gir 

både prosess-, beslutnings- og 

dokumentasjonsstøtte 

Mål: Ha en helhetlig arkitektur som 

støtte til arbeidsprosesser, forenkler 

deling og lagring av informasjon, samt 

styrker informasjonssikkerheten 

Det langsiktige målbildet for hele sektoren er at 

rett informasjon skal være tilgjengelig til rett 

person til rett tid, gjennom hele pasientforløpet.  

Nasjonal IKT ønsker å bidra med å vurdere IKT-

messige implikasjoner og løsninger når 

samhandlingsreformen konkretiseres.  

Mål: Metode, erfaring og utarbeidet 

materiell skal kunne utvikles ett 

sted, for så å forvaltes nasjonalt, 

deles og benyttes lokalt.  

 



Sentrale saker i 2011  

Nasjonal IKT har arbeidet med følgende 15 prosjekter i 2011:  
 

• Tiltak 5.9 Elektronisk informasjonsutveksling mellom kommuner og sykehus (Elin-K) 

• Tiltak 5.12 Elektronisk informasjonsutveksling i helsestasjonstjenesten (Elin-H) 

• Tiltak 15.5 Folkeregisteret i helsenettet 

• Tiltak 15.6 Nytt hjelpenummer i helsenettet 

• Tiltak 24.2 Medikasjonstjeneste (analysefase)  

• Tiltak 29.2 Sykehus- forskrivnings og ekspedisjonsstøtte  

• Tiltak 31.2 IKT-støtte i akuttmottak 

• Tiltak 32.1 Pilot- nynorsk talegjenkjenning  

• Tiltak 33.2 HL7 Implementeringsguide 

• Tiltak 37 Anskaffelse av medisinsk teknisk utstyr/ behandlingshjelpemidler (MTU/BHM)  

• Tiltak 38 Forprosjekt pasientrettede IT- tjenester  

• Tiltak 39 Termer og symboler 

• Tiltak 41 Terminologbinding av arketyper med eksisterende terminologier og SNOMED CT 

• Tiltak 42 Videreutvikling arkitektur 

• Tiltak 45 Foranalyse klinisk logganalyse.  

 

 Sluttrapporter på avsluttende tiltak finnes på hjemmesiden til NIKT 

(http://nasjonalikt.no/no/dokumenter/sluttrapporter/).  

 

http://nasjonalikt.no/no/dokumenter/sluttrapporter/


Sentrale saker i 2011  

Arbeid i NIKT Styringsgruppe og NIKT fora.  

Styringsgruppen har avholdt fem møter i 2011 der sentrale og 

strategiske saker har vært løftet frem.   

 

Tilsvarende antall møter er gjennomført i Prosjekteierforum som i 

mange tilfeller fungerer som et arbeidsutvalg for 

Styringsgruppen. 

   

Fagforum Arkitektur har arbeidet videre med utbredelse av Nasjonal 

IKTs vedtatte arkitektur. Klinisk IKT Fagforum har, i likhet med 

Fagforum Arkitektur, bidratt sterkt ved utarbeidelse av flere 

prosjektdirektiver og har vært sentrale ved oppstart og 

gjennomføring av en rekke av Nasjonal IKTs gjennomførte tiltak.  

Videre er det blitt opprettet et tredje fagforum, EPJ 

Systemeierforum i 2011. Forumet har hatt to møter og er godt i 

gang med å ferdigstille mandat og handlingsplan for 2012. 
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Sentrale saker i 2011  

 TOGAF.  

 Utvikling av kompetanse og god praksis 

innen virksomhetsarkitektur er viktig innenfor 

spesialisthelsetjenesten.  

 Nasjonal IKT har, basert på behov for 

kompetanse innen arkitektur, gjennomført to 

kurs for sertifisering innen metodeverket 

TOGAF i 2011. Siden oppstart i 2010 har 

mer enn 90 personer blitt sertifisert, og 

bidratt til en systematisk utvikling av 

kompetanse og praksis innen 

virksomhetsarkitektur i helsesektoren.  

 En virksomhetsarkitektur er en beskrivelse 

av hvordan en virksomhet er bygd opp og 

strukturert. 

  

 



Sentrale saker i 2011  

 Ny hjemmeside.  

  

 En ny hjemmeside for 

Nasjonal IKT ble utviklet og 

lansert i 2011.  

 Mer informasjon om Nasjonal 

IKT finnes på 

www.nasjonalikt.no. 

http://www.nasjonalikt.no/
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