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Formål med foredraget 

 Ta dere med på en visning av morgendagens EPJ og 

hvordan vi tenker den skal fungere 

 

«Dagens DIPS vil i løpet av få år endre seg betraktelig, 

systemet vil gå fra å være et klinisk 

dokumentasjonsverktøy og over til å bli et 

prosessverktøy som skal ivareta de kliniske 

informasjonsprosessene» 

 

Endrer dette oppgaver og kompetansebehov? 

http://www.helse-nord.no/
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  4 Helseforetak 

11 Somatiske sykehus 

     + spesialistsenter m.m.. 

  1 (2) Psykiatriske sykehus 

14 DPS o.l. 

 4 DMS 

95 spesialisthjemler 

11 luftambulanseenheter 

130 ambulanser 

15 ambulansebåter 

  2 sykehusapotek 

 

Helse Finnmark HF 

Universitetssykehuset 

Nord-Norge HF 

Nordlandssykehuset HF 

                Helgelands- 

               sykehuset HF 

http://www.helse-nord.no/


Helse Nord har etter en grundig prosess kjøpt 

markedets beste kliniske IKT-systemer 

 

Vi har hatt tydelige funksjonelle og tekniske krav til 

systemene og sammenhengen mellom områdene 

 

Patologi

Funksjonelle
krav

Tekniske
krav

LAB

Funksjonelle
krav

Tekniske
krav

EPJ/PAS

Funksjonelle
krav

Tekniske
krav

RIS

Funksjonelle
krav

Tekniske
krav

PACS

Funksjonelle
krav

Tekniske
krav
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Computerworld 18.04.12 

 

• Vi har for lite digitale løsninger i helsesektoren. Det bekymrer meg, sa statsminister Jens Stoltenberg 
på Regjeringens pressekonferanse om digitalisering av offentlig sektor ellevte april 

 

• For alle de norske helseregionene sliter, noen mer enn andre. Helse Sør-Øst sliter mest. Helseregionen omfatter 

flest sykehus, flest datarom og flest it-løsninger, de færreste er ensartede. 

 

• Vi som dagleg kjempar for effektivisering av IKT-løysingane i helsevesenet er altså fastlåst i ei juridisk floke der 
personvernet går framfor pasientvernet, skriver Herlof Nilssen i sin kronikk i Computerworld. 

 

• Pasientvern og personvern er i konflikt. Dette er den største utfordringen for politikerne. De må derfor 
forstå at effektivisering og kostnadsreduksjon innen helse hemmes av et lovverk i utakt med behovene. 

 

• Drømmen er felles it-løsninger med tilhørende infrastruktur. Målet må være at pasientbehandlingen 
følges av elektronisk pasientinformasjon på tvers av nivåer og institusjoner i helse- og 
omsorgstjenesten. 
 

• Fritt sykehusvalg skaper store praktiske problemer med de nåværende reglene for pasientdata. 

 

• Pasientopplysninger bør bli tilgjengelige for alle regionale helseforetak uansett pasientens 
tilholdssted.  
Det forutsetter kryptering av dataene både i transport og under lagring 

 

• Tre tiltak er foreslått. Nasjonal helseportal, nasjonal kjernejournal og et effektivt 
meldingsutvekslingssystem. 

http://www.helse-nord.no/


IKT styringsmodell for Helse Nord   

Styringsgruppe 

HN-IKT 

Styringsgruppe  

FIKS 

EPJ 

fagforum 

LAB 

fagforum 

RAD 

fagforum 

Akuttmed. 

fagforum 

Klinisk IKT 

fagråd 

VK/eHelse 

fagforum FIKS 

prosjektet 

Helgelands- 

sykehuset 

HF 

NLSH HF UNN HF 

Helse 

Finnmark 

HF 

Sykehus- 

apoteket 

Nord HF 

Helse 

Nord IKT 

Helse Nord RHF 
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FIKS formål 

 

Det overordnede formålet med programmet er å bidra til at kliniske IKT-

systemer inngår som en viktig part i realisering av ønskede, harmoniserte 

arbeidsprosesser i helseforetakene.  

 

Helse Nord ønsker er en størst mulig grad av regional standardisering i 

bruken og driften av de kliniske systemene. I dette ligger det en 

standardisering av regionale prosesser, pasientforløp og samhandling, 

samt innføring av anskaffet systemportefølje med felles forvaltning og 

drift.  

 

Løsningen skal understøtte helseforetakene sine kjerneoppgaver innen 

pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forskning og opplæring 

for helsepersonell, pasienter og pårørende. 

http://www.helse-nord.no/


FIKS - 3 EPJ prosjekt 

Utvikling 

Harmonisering, 
Optimalisering 

og 
Sammenslåing 

Pasientforløp 

http://www.helse-nord.no/


Utviklingsløp 
(Ca 70 personer fra Helse Nord sine sykehus med + HN-IKT) 

Vedtaksmodul psykiatri 

eResept 

Operasjonsplanlegging 

Strukturert journal 

Prosess- og beslutningsstøtte 

Autorisasjon og tilgangsstyring 

Behandlingsplan 

http://www.helse-nord.no/


  

Hvis dette er et prosjekt som skal føre til 

at enda flere sekretærer sies opp, og 

legene må gjøre enda mer administrativt 

inn i datasystem selv –  går jeg 

 

Sagt under en workshop av en lege  

http://www.helse-nord.no/


Prosess og beslutningsstøtte 

• Helse Nord RHF og DIPS ASA skal gjennom et prosjekt 

utvikle et intuitivt, fullt integrert og kontekstbevisst system 

som dekker hele pasientforløpet. Systemet skal være 

veiledende når det kreves. 

 

• Systemet vil fremstå som en helhet innenfor følgende fem 

delområde: 

– Visualisering 

– Forløpsmaler 

– Forløpsplaner/pasientforløp 

– Kommunikasjon 

– Veiledere og diagnoseverktøy 

http://www.helse-nord.no/
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DIPS Arena  
D 
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Eksempelbilde – Henvisning 

 

http://www.helse-nord.no/


Oversiktsbilde Pasient 

http://www.helse-nord.no/


Arketyper – Open EHR 
Strukturerte elementer som kan bygges inn i datasystem 

 

 

Arketype er en standard for 

representasjon og lagring av 

kliniske opplysninger i EPJ-systemer 

http://www.helse-nord.no/


Strukturert journal 

 

http://www.helse-nord.no/
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Forløpsmaler 

  

http://www.helse-nord.no/


En felles 

database for 

Helse Nord? 

Helse Finnmark HF 

Universitetssykehuset 

Nord-Norge HF 

Nordlandssykehuset HF 

Helgelandssykehuset HF 

11 Somatiske sykehus 

2  Psykiatriske sykehus 

14 DPS og lignende 

 4 DMS 

 

Harmonisering, Optimalisering og Sammenslåing 

http://www.helse-nord.no/


Standardisering og harmonisering  
 

• Større grad av ensartethet i regionen innen: 

o Kodeverk og oppsett 

o Journalstruktur 

o Registreringspraksis/framgangsmåte 

o Arbeidsprosesser 

o Måleindikatorer og rapportering 

o Tilgangsprinsipper 

o Maler og brev 

o Organisasjonsoppsett 

o Opplæring 

o Infrastruktur 

o Integrasjoner 

 

vil kunne være med å endre 

måten vi arbeider på 

http://www.helse-nord.no/


Kunnskap og opplæring - datakvalitet 

 

http://www.helse-nord.no/


Hvor var vi for 20 år siden? 
Det Bestes store Norges atlas 1983 

 

  

 

 

Det er knapt mulig å forestille seg 

hvor langt utviklingen vil gå i løpet av 

de neste 20 årene. Datamaskinen vil 

gjøre seg gjeldende på stadig flere 

områder og kunne løse flere 

oppgaver 

 

http://www.helse-nord.no/


Helse Nord på vei mot… 

• Bedre kvalitet i produksjons- og pasientdata. 

• Større grad av trygghet i kliniske 

 beslutningsprosesser. 

• Tilrettelegging av verktøy med respekt for de 

 ansattes komplekse hverdag. 

• Bedre mulighet for å legge til rette og monitorere 

 ulike pasientforløp. 

http://www.helse-nord.no/


 

Endrer dette oppgaver og kompetansebehov? 

 

 
 

JA  
på noen områder 

http://www.helse-nord.no/
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