
10.21 Referansegruppe for EPJ 

Inger Lyngstad (leder), Ole Andreas Bjordal, Khoa Duong, Morten Finckenhagen, Torgeir 

Fjermestad, Lasse Folkvord, Sveinung Gangstø, Anders Grimsmo,  

Ivar Halvorsen, Asgeir Haugedal, Regin Hjertholm, Jørn Kippersund, Øyvind Kjelsvik, Jan 

Emil Kristoffersen, Bent Larsen, Odd Lauvskard, Kjartan Olafsson, Rolf Reitan, Terje Sagen,  

Geir Skogland, Janecke Thesen og Lars Wefring. Linn Brandt, Tom Christensen og Øystein 

Olav Stubhaug er assosierte medlemmer av referansegruppa. 

 

Gruppa ble etablert våren 2010 etter et initiativ fra Prosjektet Senter for allmennmedisinsk 

kvalitet, SAK. Den er faglig uavhengig og mottar ingen støtte fra farmasøytisk eller 

medisinteknologisk industri.  

 

Formål 

Vi trenger å utbedre EPJ systemene for å gjøre en bedre jobb for pasientene våre. 

Allmennleger med spesiell kompetanse og eller interesse for temaet.  Referansegruppas 

medlemmer vil utvikle og dele sin kompetanse med kolleger på ulike måter.  

 

 EPJ -journal må oppgraderes med basal funksjonalitet 

 Standarder som er utviklet i prosjekter (Elin-a og andre Elin- og IKT-prosjekter) må tas i 

bruk av alle. 

 Kjernejournal, e-resept mm må komme så raskt som mulig, men ikke på bekostning av 1 

og 2. 

 Gode rapportgeneratorer er en del av basal EPJ-funksjonalitet. 

 Vi må endre nåværende praksis der allmennleger plukkes en og en inn i prosjektgrupper,  

 referansegrupper mm inn i IKT-prosjekter, uten forankring eller informasjonskanaler til 

det øvrige allmennmedisinske miljø. 

 Helsenett-funksjonalitet må også inkluderes i strategien 

 Referansegruppa vil arbeide for en strategi i NFA for å oppnå pkt 1-6, trolig i revidert 

form.  Det må være et tett samarbeid mellom referansegruppen og Senter for 

allmennmedisinsk kvalitet - SAK.  

 

Brukere av Winmed, Infodoc og System X er representert.  LUFE, KITH og NSEP er også 

representert.  Vi har allmennleger som samarbeider med Helse Sør- Øst, Helse Vest og Helse 

Midt-Norge. Enkelte har oppdrag i Meldingsløftet i disse regionene. I gruppa er det erfaringer 

med pilot på eResept og ELIN-k og deltakere i utviklingen av Kjernejournal.  

 

Referansegruppen møttes til et halvdagsmøte i september, ellers har arbeidsformen vært 

kontakt ved e-post i en e-postgruppe og ellers treff i ulike prosjekter. Det har vært mye 

erfaringsutveksling og samtale i e-postgruppen.  

 

Aktiviteter i 2010/2011 

 Oppstartsmøte: 13 medlemmer deltok på møtet 23. september i Trondheim og med 

deltagelse HelsIT-konferanse i Trondheim 21.-23. sept 2010 

 HelsIT 2010, 22. september 2 foredrag:  

o Et EPJ-løft for tryggere og mer effektiv pasientbehandling,ved Regin 

Hjertholm 

lenke:  http://kith.no/upload/6024/regin_hjertholm.pdf 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fkith.no%2Fupload%2F6024%2Fregin_hjertholm.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzc_PW6tRquVPoUmXWj7mxiKORlLJA


o Nye TrinnVis - kvalitetssystem på nett for legekontor og legevakter 

TrinnVis grundere og allmennleger Regin Hjertholm og Janecke Thesen, ved 

Janecke Thesen, Lenke www.trinnvis.no 

 Samarbeid med andre organer; prosjekter:  

o Samarbeid med prosjektgruppen Det moderne IT-legekontor . Inger 

Lyngstad deltok som frittstående lege i mai møte prosjektgruppen om EPJ løft 

og repr. for legene i Hdir. 

o Samarbeid med Prosjekt Overvåking smittsomme sykdommer, Jørn 

Kippersund og Janecke Thesen deltok i møte. 

o Samarbeid med Prosjekt Pasientreiser. Øyvind Kjelsvik er deltaker i 

Prosjekt Pasientreiser  

o Referansegruppa for helsepersonell om kjernejournal, Jørn Kippersund har 

deltatt, Gisle Roksund deltar videre.  

o ProRec Norge, åpent møte om sertifisering av funksjonalitet i EPJ-system, 

Linn Brandt deltok i møte i november. 

 EPJ løftet 
Dette springer ut av dokumentet EPJ-løftet som Regin Hjertholm leder og 

referansegruppen har bidratt til. Dette videreføres i ”Kartleggingsprosjekt” som har en 

arbeidsgruppe med Regin Hjertholm, Bent Larsen og Lars Wefring. Arbeidsgruppen 

med forankring i referansegruppen skal ha eierskapet, ta ansvar og prioritere. Terje 

Sagen i KITH er koordinator og KITH gjør jobben med å lese og kvalitetssikre. Dette i 

nær samarbeid med NFA. https://sites.google.com/site/nfaepj/epj-loeftet 

o Delprosjekt 1 i ”EPJ-løftet”.  Legeforeningen ved NFA er tildelt 

prosjektmidler fra Hdir, Innovasjon Norge og SAK. KITH  er tildelt oppdraget 

som prosjektleder og utfører av delprosjekt 1. Prosjektet skal lage overordnet 

spesifikasjon for 1) Synkronisering av legemiddellister, 2) Mapping til Neklab 

i EPJ, 3) Overføring av hele EPJ mellom fastlegesystemene.  

Referansegruppen her rekruttert 3 leger (Regin Hjertholm, Bent Larsen og Lars 

Wefring) med kompetanse fra Infodoc, Winmed og SystemX og en 

responsgruppe med 8 leger. Arbeidet skal være ferdig til 01.05.11 

 Uttalelser til  

o Høringsuttalelse til Helsedirektoratets rapport ” Det moderne IT legekontor” 

o Innspill til NFA; Høring - Organisering av IT-standardisering i helsesektoren. 

o Innspill til NFA; Høring - Strategi for Norsk Helsenett 

 Samarbeid med EPJ utviklere/ leverandører. 8 medlemmer deltok i oktober på 

møte med Hove Medical SystemsAS (SystemX), Infodoc as (Plenario), Profdoc Norge 

as (Winmed) for informasjonsutveksling og samarbeid.  

 Samarbeid med andre organer i legeforeningen:  

o Samarbeid med LUFE, legeforeningens utvalg for elektronisk 

meldingsutveksling Janecke Thesen, Regin Hjertholm, Tom Christensen og 

Inger Lyngstad deltok i møte i juni om repr. for legene 

o Referansegruppe for SAK organisering. Inger Lyngstad deltok i møte i juni.  

o NFA og lederne i NFAs referansegrupper møte i november 2010, Inger 

Lyngstad deltok. 

o Fagdag om kjernejournal, jan. 2011, Regin Hjertholm og Janecke Thesen 

deltok.  

o Statusrapport 2011 om kvalitet i medisinske tjenester, innspill.  

 Offentlig nettside www.refepj.no, flere medlemmer har bidratt til nettestedet som har 

samlet mye informasjon.  

 Bidrag til Eyr. Innlegg på Eyr for spredning av informasjon og diskusjon.  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.trinnvis.no&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzdrQ0KNYVp8IcewEKDxJOVV0XgO0g
https://sites.google.com/site/nfaepj/epj-loeftet
http://www.refepj.no/


 Nettside hos NFA/ legeforeningen. Informasjon om referansegruppen og lenker til 

noe av arbeidet.  http://www.legeforeningen.no/id/162794.0 
 

http://www.legeforeningen.no/id/162794.0

