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Tema
• Mål for forelesningen
• Gjøre dere litt kjent med noen styringsstrukturer i den norske helsesektoren
• Gi dere et innblikk i kompleksiteten som aktører møter når de vil endre noe
eller bli enige om noe for IT-systemer

• Metode
• Vi skal gjøre noe sammen
• Jeg skal snakke litt om noen konkrete eksempler for å illustrere noen
utfordringer
• Som særs flinke studenter, så følger dere selvfølgelig med, og spør hvis dere
lurer på noe

Først en liten oppgave
• Gå inn på siden menti.com og skriv inn koden dere får opp her
• Svar på spørsmålet

Sykehus 1

Sykehus 2

Sykehus 3

Utfordringen
En pasient som måtte hasteopereres ved et sykehus i Helse Sør-Øst fikk en
potensielt dødelig allergisk reaksjon på et muskelavslappende legemiddel
ved innledning av anestesi. Samme pasient ble senere operert ved et annet
sykehus i regionen og fikk også denne gangen samme legemiddel og samme
alvorlige reaksjon. Det samme skjedde igjen da hun måtte hasteopereres ved
et tredje sykehus.
• Hvorfor skjedde dette?
• Mangel på informasjon om hva som hadde skjedd med pasienten det første stedet
ved de to andre stedene – problem med informasjonsflyt

• Kan man ikke bare fikse problemet?
• Joda, men…

Kontekst
• Ca. 17 000 autonome aktører i den norske helsesektoren
• Hver enkelt virksomhet har selvstendig ansvar for å opprette behandlingsrettede
helseregistre i henhold til pasientjournallovens §8.
• Står relativt fritt til å velge egne IT-systemer for å støtte deres praksis
• Står relativt fritt til å velge eller adoptere standarder

• Gjennom flere tiår med innføring av IT-systemer har dette ført til et stort mangfold
av systemer som ikke alltid «snakker» så bra sammen

• Eksempel:
• Helse Sør-Øst har nå flere enn 5700 IT-systemer for å støtte operativ virksomhet ved
sykehusene i regionen

Informasjonen oppstår mange steder, må
gjenbrukes mange steder
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Behov for god informasjonsflyt internt i
samme system

• Informasjonen bør nå helt
dit det er relevant og
enkelt for bruker å ta
stilling til den

Kompleksitet
• Tilbake til spørsmålet: Kan man ikke bare fikse problemet?
• Joda, men…

• Det oppdages og oppstår fort mange avhengigheter når vi skal prøve
å gjøre endringer.

Praktisk oppgave!!
• Nå skal dere selv kjenne hvordan det føles å prøve å løse et komplekst
problem der løsningen har avhengigheter til andre
• Alle tar hvert sitt ark
• Arket har en stor firkant med «min» farge.
• Du skal prøve å få de andre i rommet til å blir enige om at det er din farge alle
skal velge
• Arket har to mindre firkanter med to andre farger. Du må finne dem som har
disse fargene som sine farger, og spørre dem om de er enige i din farge osv…
• Det er disse to andre du har lov til å spørre
• Hvis de allerede er opptatt med å snakke med noen andre, vent på tur
• Så ser vi om vi greier å bli enige om en felles farge.
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Utfordringen
En pasient som måtte hasteopereres ved et sykehus i Helse Sør-Øst fikk
en potensielt dødelig allergisk reaksjon på et muskelavslappende
legemiddel ved innledning av anestesi. Samme pasient ble senere
operert ved et annet sykehus i regionen og fikk også denne gangen
samme legemiddel og samme alvorlige reaksjon. Det samme skjedde
igjen da hun måtte hasteopereres ved et tredje sykehus.
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Case
• Innføring av Nasjonal kjernejournal for bedre tilgjengeliggjøring av
kritisk informasjon blant helsepersonell på sykehus i Helse Sør-Øst
• Planlegging og design av kjernejournal
• Lovverk og politikk
• Utvikling av standardbeskrivelser av informasjon

• Implementering av kjernejournal i sykehus
• Finnes mange IT-systemer fra før, hvordan forholder disse seg til det nye systemet?
• Helsepersonell er vant til å gjøre ting på en måte, hvordan få dem til å gjøre noe annet?

Kritisk pasientinformasjon er
Informasjon som i en behandlingssituasjon kan medføre at planlagte
tiltak endres, og kanskje redder liv eller forhindrer alvorlig skade
• Overfølsomhetsreaksjoner
• Anestesikomplikasjoner
• Medisinsk tilstand

• Pågående behandling og implantater
• Endringer i behandlingsrutine
• Smitte

Planlegging og design av Kjernejournal
• I ca. år 2000, ca. 15 år før kjernejournal sa noen:
«Nå kommer det til å bli mye rot framover, vi må ha noen komponenter som kan
holde en viss ryddighet på tvers av virksomheter»
• Kjernejournalkonseptet ble etablert, og gjennom 10 år ble det utviklet videre som
konsept
•
•
•
•

Konkurranse med andre løsningstyper – meldingsutveksling
Lovverket tillot ikke en nasjonal løsning
Kom inn som løsningsalternativ i satsningsområder for IT i helse i løpet av 2000-tallet
Utredninger og planlegging

Kjernejournal som løsning for tilgang
Kjernejournal

Planlegging og design
• Prosess for endring av lov og forskrift som muliggjorde kjernejournal
• Parallelle prosesser:
• Informasjonsbeskrivelse om kritisk informasjon måtte inn i lovverket før en visste hva som
skulle samles inn av informasjon
• Lovarbeid måtte gjennomføres parallelt med utvikling av kjernejournal

• Prosess for å definere kritisk informasjon i kjernejournal som en nasjonal
standard
• Ekspertgruppe fra sektoren
• «Vi var heldige som hadde fått med oss det meste i lovdefinisjonen før vi satte i gang
med å definere standarden»
• Sammenlikning av aktuelle standarder fra Norge og utland
• Høringsrunder til flere enn 40 forskjellige «hovedaktører» og interesseorganisasjoner
• Ble implementert som en del av kjernejournal

Implementering av kjernejournal i sykehus
• Knapp i journalsystem
• Helsepersonell må logge seg på løsningen selv om de er logget inn i journalsystemet
• Tar ca 30 sekunder å logge seg inn

• Må overføre informasjonen til og fra kjernejournal manuelt
• Kritisk informasjon beskrives på forskjellige måter i journalsystemene og
kjernejournal – gjør det vanskeligere å overføre data riktig
• I praksis veldig lite registrering i kjernejournal – ca 2,5% av alt som skulle blitt
registrert bli faktisk registrert
• Hvordan få dette til å funke bedre?

Behov og løsninger
• Automatisk pålogging fra journalsystemene
• Automatisering av flytting av data mellom kjernejournal og journalsystemer
• Standardisering
• Integrasjon

• Felles forståelse av data på tvers av systemer

Et sykehus

Mange
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Mange pasienter samtidig

Mange IT-systemer i sykehus
• 5700 i Helse Sør-Øst

IT-systemene støtter mange funksjoner
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Mange integrasjoner mellom systemer

Automatisk pålogging til kjernejournal
• Avhengigheter til
• Nasjonal infrastruktur for tilgangsstyring og identitetshåndtering
• Under oppbygging, men fremdeles ikke løst.

• Regionale programmer
• IT-systemer i programmenes prosjekter
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Automatisering av flytting av data mellom
kjernejournal og journalsystem - standard
• Ny standard på tvers av kjernejournal og journalsystem internt
• Ikke automatikk i å godta en nasjonal standard

Må forholde seg til mange grupper
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Automatisering av flytting av data mellom
kjernejournal og journalsystem - standard
• På tvers av kjernejournal og journalsystem internt
• Avhengig av nytt journalsystem i Helse Sør-Øst
• Nytt journalsystem er avhengig av riktig definerte standarder
• Nasjonal standardforvaltning for openEHR arketyper lager standardene, men basert på frivillig
arbeid fra klinikere
• Tar utgangspunkt i internasjonale journalstandarder
• Den norske standarden for kritisk informasjon tar utgangpunkt i hva klinikergrupper har
definert som en del av kjernejournal
• -> bedre samhandling mellom nasjonal IKT og Direktoratet for e-helse
• -> må vente på at frivillige leger lager standarden likevel

Ny standard i journalsystemet
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DIPS AS

Baserer standard på

Venter på

• Flere avhengigheter
Venter på

Nasjonal IKT

Helseregionene

Ansatt hos

Må snakke sammen

Venter på
Klinikere
Klinikere
Klinikere
Klinikere
Klinikere
Klinikere
Klinikere

Direktoratet
lager norsk
standard i KJ
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Integrasjon mellom KJ og journalsystemer
• Standard i journalsystemet må være på plass
• Noen må betale for integrasjonsutvikling på avgiversiden og
mottakersiden
• Direktoratet for e-helse
• Helse Sør-Øst

• Vente på hverandre
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Avhengigheter internt og mellom IT-systemer
• Kritiske medisinske tilstander
• Diagnosekoder (ICD-10)

• I standarden er det en «absoluttliste», alle disse må registreres
• I journalsystemene finnes ikke denne, og en registrerer typisk
diagnoser til andre formål – krever opplæring og funksjonell støtte

• I standarden er det en prosessbeskrivelse for det som kanskje
er en kritisk medisinsk tilstand

• Må implementeres i praksis, og med funksjonell støtte i IT-systemer

• Diagnoser registreres i mange systemer fra mange leverandører

• Hvordan få alle disse til å implementere støtte for kritiske medisinske
tilstander samt prosessbeskrivelse?

Avhengigheter til andre IT-systemer eksempel
Andre
kunder

• Kritisk informasjon

Andre
kunder
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• Svært mange fagsystemer trenger denne
informasjonen
•
•
•
•
•

Radiologisystemer
Medikasjonssystemer
Kurvesystemer
Laboratoriesystemer
Etc etc.

Andre
kunder
Andre
kunder

• Mange systemleverandører med mange prioriteringer
og avhengigheter til andre kunder
• Særnorske standarder betyr at det norske
helsevesenet lager avhengigheter til disse, som
systemleverandører må til hensyn til

Laboratorium

Kurve

Radiologi
Medikasjon
Journal

• Det koster mye
• Det tar lang tid
• Kanskje det ikke kommer i det hele tatt?

Kritisk informasjon
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Men vent, det er mer
• Ikke alle innbyggere har kjernejournal – rettighet i lovverket
• Innbyggere kan sperre tilgang til kjernejournal for enkelte
helsepersonell
• Må bygge en annen infrastruktur som også ivaretar dem som har
valgt bort kjernejournal

For dem uten kjernejournal?

Flere aspekter
• Avhengig av opplæring blant mange titalls tusen klinikere i sykehusene
• Hva skal en gjøre med gamle data på gamle standarder?

