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1. EIERSKAP OG ORGANISERING
Initiativtaker til gruppen er Nasjonal IKT EPJ Systemeierforum og organiseringen følger
organiseringen i Nasjonal IKT HF etter følgende modell:

Tabellen nedenfor gir en oversikt over leder og regionale koordinatorer i gruppen ved etablering.
Rolle
Leder (NIKT)

Navn
Gunnar Jårvik

Koordinator
HMN
Koordinator HN

Marit Egtvedt

Koordinator
HSØ
Koordinator HV

Elisabeth
Mentzoni
Daniel Nguyen
Erik Sverrbo

HF
Nasjonal
IKT HF
Helse
Midt
Helse
Nord
Helse
Sør-øst
Helse
Vest

Telefon
93446799

E-post
Gunnar.jaarvik@helse-vest-ikt.no

97758260

marit.egtvedt@hemit.no

99274170

Elisabeth.Mentzoni@nordlandssykehuset.no

93028331

Daniel.Nguyen@helse-sorost.no

41533828

erik.sverrbo@helse-vest.no

2. BAKGRUNN
Det er en utfordring for helsepersonells effektive bruk av EPJ, at omfattende og delvis overlappende
kodeverk krever at samme informasjon må registreres flere ganger for ekstern rapportering. Dette
sees i sammenheng med myndighetenes rapporteringskrav og direkte kontakt med helseforetakenes
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leverandører uten at leverandørenes kunder blir involvert for å stille krav til brukskvalitet i
helsearbeidet.
EPJ Systemeierforum har påpekt behovet for samordning av rapporteringskrav og har fokusert på
følgende tre forslag overfor NIKT Prosjekteierforum og Fag- og arkitekturutvalget:
1.
2.

3.

Hvert kodeverk og hver unike kodeverdi som kreves rapportert eksternt underlegges en form
for strukturert nyttevurdering sett i forhold til helseforetakenes kostnad ved registrering.
Helsedirektoratet igangsetter samordning av rapporteringskodeverk, slik at leverandørene
kan implementere en felles rapporteringsinformasjonsmodell. Alle rapporteringsmottakere
må hente sine data fra NPR melding. Utgåtte kodeverk fjernes.
Leverandørene fristilles fra krav om implementering av rapporteringskodeverk direkte i
brukergrensesnitt, og utvikler i stedet strukturert journal etter brukernes behov. Et minimum
av felles informasjonselement for ekstern rapportering brukes til alle rapporteringsmottakere.
Dette betyr at Helsedirektoratets praksis med «registreringsveiledere» mot brukerne avvikles,
og erstattes av «rapporteringsveiledere» der rapporteringsmyndighetene definerer hva de vil
ha rapportert.

Nasjonal IKT har blitt bedt om å vurdere hvordan spesialisthelsetjenesten kan bidra i dette og leder
av EPJ Systemeierforum har i den forbindelse hatt dialog med Helsedirektoratet, avd. for
standardisering. Resultatet av denne dialogen er en felles oppfatning av følgende momenter:
 Oppfølgingstiltak for det beskrevne behovet for samordning av rapporteringskrav etableres
og eies av Helsedirektoratet, avd. standardisering.
 NIKTs EPJ Systemeierforum (EPJ SEF) etablerer en arbeidsgruppe som er ansvarlig for
gjennomføring av en innledende aktivitet før Helsedirektoratets prosjekt igangsettes
 NIKT, gjerne representert ved arbeidsgruppen, vil bidra med innspill til prosjektet når dette
igangsettes
Aktiviteten er ikke igangsatt som prosjekt hos NIKT eller Hdir, men EPJ Systemeierforum har
fortsatt i sitt mandat oppgaven med å «på vegne av RHF- ene presentere tilbakemelding/holdninger
vedrørende myndighetsbelagte krav og offentlig rapportering», og trenger å organisere en
arbeidsgruppe for å få tilstrekkelig og kompetent fokus på arbeidet, etter et sterkt økt politisk fokus.

3. MÅL
Hovedmål

Gi løpende bidrag til å redusere unødvendig
registreringsarbeid som tar fokus bort fra
pasientbehandling, og på denne måten bidra til
oppfyllelse av styringssignaler fra sentrale
helsemyndigheter.
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Gi årlig konkrete forbedringsforslag til ordinær
revisjon av NPR-melding, og være diskusjonspart
for NPR og Helsedirektoratet forøvrig i dette
forbedringsarbeidet.
(Delmål 2
Bidra til oversikt over sentrale kodeverk og
rapporteringskrav der begrepsinnhold overlapper,
som legges til grunn for semantisk interoperabilitet
gjennom NIKT/Hdirs krav til samordning av
begrepsinnhold.)
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4. OPPGAVER
Arbeidsgruppens hovedoppgave:
Sørge for nødvendig koordinering av ressurspersoner fra RHF slik at spesialisthelsetjenesten samlet
kan bidra inn i helsedirektoratets arbeid med reduksjon og forenkling rapporteringskrav.

Del-oppgaver:
1. Etablere en oversikt over sentrale rapporteringskrav i samarbeid med Helsedirektoratet,
eller foreslå et prosjektdirektiv for et Nasjonal IKT tiltak som skal etablere slik oversikt.
Oversikten skal kunne sorteres på hvem som bruker om rapporteringen og hvor det er
overlapp på både kodeverk- og kodeverdi-nivå, og gjerne som mappinglister som synliggjør
problemet for de enkelte interessenter.
2. Vurdering mulige forenklinger av registrering, f.eks
a. NPR omsorgsnivå ut i fra kontaktens varighet.
b. NPR «inn fra» og «ut til» utledet fra adresseregister/registrert institusjons
bedriftsnummer
c. Rapportere korridorsenger og sengetall «automatisk» via NPR-melding
d. Erstatte rapporteringskodeverk med kliniske koder godkjent i nasjonalt
arketypebibliotek.
3. Vurdering av muligheter for å samordne registrering i applikasjoners brukergrensesnitt for å
unngå registrering av samme informasjon flere ganger, og samarbeide med NPR om
revisjon av NPR-melding, gjennom dialogmøter og konkrete forslag til ordinær årlig
revisjon av NPR-melding.
4. Foreslå prosjektdirektiver for nødvendig aktivitet som arbeidsgruppen selv ikke har
ressurser til å gjennomføre.
5. Visualisere et årsjul for oppdatering av kodeverk i EPJ.

Beskrivelse av samtidig aktivitet i Helsedirektoratet
Det er en forutsetning for å lykkes at Helsedirektoratet gjennomfører følgende arbeid internt hos
seg:
1) Motta oversikt over sentrale rapporteringskrav fra Nasjonal IKT der begrepsinnhold overlapper,

primært med tanke på hvem som ber om rapporteringen og hvor det er overlapp (på kodeverksnivå).
Dette for å ha et bedre grunnlag for at Helsedirektoratet sammen med Nasjonal IKT og de
instansene som ber om rapportering, skal kunne finne frem til mulige samordnings/oppryddingstiltak, på mellomlang og lang sikt.
2) Helsedirektoratet sammen med berørte aktører (også SKDE), utarbeider en sjekkliste for
etablering av nye sentrale helseregistre/rapporteringskrav. Fokus for denne sjekklisten skal være
tiltak som kan forhindre at det oppstår nye problemer av den type som er meldt fra Nasjonal IKT.
Deretter og hvis det er behov, utarbeides det en mer detaljert veileder/retningslinje.
3) Helsedirektoratet sammen med berørte aktører, utarbeider en felles
informasjonsmodell/begrepsmodell for sentrale rapporteringskrav, og i første omgang avgrenset til
kontakt-, tids- og organisasjonsrelaterte begreper.
4) Helsedirektoratet samordner og rydder opp i overlappende kodeverk som fremkommer i
oversikten fra Nasjonal IKT (jf. punkt 1), i første omgang avgrenset til kodeverk som
Helsedirektoratet selv har forvaltningsansvaret for. Dette er en del av den kontinuerlige
forvaltningsoppgaven Helsedirektoratet har på kodeverksområdet.
5) Helsedirektoratet avdeling Norsk pasientregister deltar i dialogmøter og bidrar til god kvalitet på
arbeidsgruppens innspill til revisjon av NPR-melding.
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Kontaktpersoner hos Helsedirektoratet ved etablering:
Helsedirektoratet, avd. Standardisering: Jim Yang.
Helsedirektoratet, avd. Norsk Pasientregister: Iver Nordhus

5. BUDSJETTRAMMER
Leder av forvaltningsgruppen kan frikjøpes av Nasjonal IKT i inntil 20% etter timeføring. Dette tas
over bevilget budsjett til EPJ SEF. Deltakerne i forvaltningsgruppen regnes ellers som koordinatorer
som utfører arbeid for eget RHF.
Møtekostnader dekkes av NIKT EPJ SEF for inntil fire møter i året, mens reisekostnader dekkes av
det enkelte RHF/HF.

6. REPRESENTASJON OG RAPPORTERING
Arbeidsgruppen henter sitt mandat fra Nasjonal IKT EPJ Systemeierforum (SEF), og deltakerne
representerer hver for seg eget RHFs deltaker i SEF. RHFs representanter i SEF skal løpende holdes
orientert om gruppens aktivitet. Arbeidsgruppens leder rapporterer årlig status til SEF og Nasjonal
IKT HF i februar/mars, med forslag til endringer i mandat og budsjett.

7. ÅRSHJUL FOR FAST AKTIVITET
Årshjul med oppgaver ble presentert ut fra hva som kan være aktuelt i 2015. Gjennomføring av «SEF
leverandørarena» er her ikke avklart.

8. GODKJENNING
Forvaltningsgruppemandatet v.1.0 er behandlet og godkjent i Nasjonal IKT EPJ Systemeierforum
20.05.14 etter at innretningen er diskutert i Prosjektforum og administrasjonen i Nasjonal IKT HF har
godkjent at gruppens aktivitet inngår som del av EPJ Systemeierforums mandat og budsjett.
Påfølgende justeringer godkjennes av RHF-representantene i EPJ Systemeierforum.
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