
10.21 Referansegruppe for EPJ 

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 medisin-

teknologisk industri. Vi vil i samarbeid med legeforeningen arbeide for å gi det medisinske 

faget og legene mulighet for større medvirkning på IT-området. Vi vil spille en proaktiv og 

faglig rolle når begrepet «en journal» skal gis et innhold.  Vi vil arbeide for at IT-systemene 

kan gi en hensiktsmessig kommunikasjon mellom lege og pasient, og at pasienter føler seg 

opplyst og delaktig i sin behandling. Referansegruppas medlemmer vil utvikle og dele sin 

kompetanse med kolleger på ulike måter. 10 nye allmennleger er rekruttert til gruppa i 2012, 

til sammen er det flere enn 40 deltakere. Vi har allmennleger som samarbeider med alle de 4 

store helseforetakene.  

Via felles medlemmer har vi kontakt med «Referansegruppen for IT i spesialisthelsevesenet 

(OF og YLF)». Referansegruppa møttes til et kveldsmøte under HelsIT konferansen 

Trondheim i september (12 stk. deltok), ellers har arbeidsformen vært kontakt ved e-post i en 

lukket e-postgruppe og ellers treff i ulike prosjekter. Det har vært mye erfaringsutveksling og 

samtale i e-postgruppa. Referansegruppa har nettsiden www.refepj.no. 

 

Aktiviteter i 2012:   

 EPJ løftet 

o Pr. nyttår 2013 drives utviklingsarbeid for å få på plass samstemmingsverktøy 

for legemiddellister i allmennlege EPJ fra CGM (WinMed 2, 3 og Vision), 

Infodoc og System X. Arbeidet er i rute i mot lansering før sommeren 2013. 

Helsedirektoratet og HOD har fullfinansiert prosjektet og NFA er prosjekteier.  

o Det er bevilget midler fra kvalitetsfondet til et forprosjekt for å implementere 

Norsk laboratoriekodeverk (tidl. NEKLAB) i EPJ, gjennom bruk av Noklus’ 

synonym-ordlister for laboratorieprøvenavn i allmennpraksis. 

 Samarbeid med andre organer; prosjekter 

o Prosjekt Elektronisk løsning for forsikringserklæringer i fastlege EPJ Det 

arbeides med et utviklingsprosjekt for fastlegens arbeid med 

forsikringserklæringer, basert på elektronisk melding med forespørsel fra 

forsikringsselskap som lege kopierer inn i elektronisk svarmelding. Enkle 

uttrekk fra EPJ som letter arbeidet. Arbeidet kan bane vei for forbedring av 

henvisninger. Regin Hjertholm repr fra NFA, 

o Helse-sør-øst interaktiv henvisning og rekvirering; HSØ-IHR Jan Emil 

Kristoffersen er medlem av styringsgruppen. Regin Hjertholm, Lars Wefring, 

Odd Lauvskard, Bodil Aasvang Olsen, Tom Ole Øren repr NFA og PKO. 

o Faggruppen for IKT i helse og omsorg, organ i KS Inger Lyngstad har vært 

repr. fra Legeforeningen. «Meldingsløftet i kommunene» er fra 2012 videreført 

i prosjektet KomUT. 

o Minstekrav for elektronisk meldingsutveksling, Hdir referansegruppe for 

"Kravdokument".  Bent Larsen er repr. fra NFA. 

o Prosjekt Brukerstøtte i regi av Nasjonalt meldingsløft, Hdir Odd Lauvskard var 

repr. fra NFA. Sluttrapport; 

http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/brukerstotte-for-elektronisk-

meldingsutveksling-nasjonalt-

meldingsloft/Publikasjoner/Brukerst%C3%B8tte%20for%20elektronisk%20m

eldingsutveksling.%20Nasjonalt%20meldingsl%C3%B8ft.pdf 

o Arbeidsgruppe ”Bruk av NHN-Adresseregister”, Hdir Asgeir Haugedal er repr. 

fra NFA. 
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o Prosjektledermøter i Nasjonalt meldingsløft, Hdir Inger Lyngstad var repr. fra 

NFA. Programmet Nasjonalt meldingsløft ble avsluttet 31/12-2011 og 

gjenstående aktiviteter overført Norsk Helsenett som gjennom Statsbudsjettet 

for 2012 fikk ansvar for koordinering, rådgivning og bistand i forbindelse med 

innføring av elektronisk meldingsutveksling.  

Sluttrapport: http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/sluttrapport-

nasjonalt-

meldingsloft/Publikasjoner/Sluttrapport%20Nasjonalt%20meldingsl%C3%B8f

t.pdf 

o Brukergruppe som skal videreutvikle beslutningsstøtte for FEST og eResept, 

Statens legemiddelverk Bent Larsen, Lars Wefring, Sveinung Gangstø er repr. 

fra NFA.  

o Gruppe for utvikling av eResept i Hdir Egil Johannesen er repr fra AF. 

Sveinung Gangstø deltar fra NFA i gruppe for Planlegging av effektmålinger 

for e-resept for rekvirent. 

o Referansegruppe for Nasjonal kjernejournal Ivar Halvorsen er repr fra 

Dnlf/AF. 

o Brukergruppe for NOKLUS Diabetesskjema, NOKLUS og Norsk 

diabetesregister for voksne Rolf Reitan og Inger Lyngstad. 

o Dialogmeldinger i henvisningsforløp Regin Hjertholm repr NFA, Jan Emil 

Kristoffersen 

o IHR i Helse Vest Regin Hjertholm og Khoa Dong er med og sikrer brukerkrav. 

Lab, patologi og røntgen ligger i IHR løsningen som er tett integrert med EPJ. 

Klinisk henvisning skal foregå i våre EPJ og skal takle melding med vedlegg. 

Prosjektet leverer klinisk beslutningsstøtte inn i våre EPJ fra en tjenestekatalog 

(enkel metodebok) som fastleger og sykehusleger er blitt enige om. 

o Prosjektstyret for ”Støtte til samhandling” i Helse Vest (tidligere 

Meldingsløftet) Ivar Halvorsen styremedlem, oppnevnt av PKO. 

o NHN/SamUT/Koordineringsmøte Morten Laudal var repr. fra Legeforeningen 

og Inger Lyngstad var repr. fra NFA. Gjennomgang av status 

Meldingsutbredelsesprogrammet 2012 og planer 2013.  

o Referansegruppe – Veileder for pasientkommunikasjon (bruk av 

portalløsninger, sms og e-post) Øyvind Kjelsvik repr. fra NFA. 

o Pilotering av prosjekt i regi av Norsk helsenett Lars Wefring og Tristan Vo 

repr fra NFA.  

o NUIT - nasjonalt utvalg for prioritering av IT i helsetjenesten Morten Laudal 

repr. Legeforeningen.  

 Kurs, bidrag med foredrag og arrangement 

o PKO konferansen i Bergen 29. - 31. august 2012 

Beslutningsstøtte ved elektroniske henvisninger til sykehus v/ Regin Hjertholm  

Dialogmelding mellom fastlege og helseforetak v/ Jan E. Kristoffersen  

Overvåking av elektroniske meldinger mellom første- og annenlinjetjenesten. 

Hvem har ansvar for hva? v/ Lasse Folkvord  

SAK v/ Janecke Thesen, tidligere PKO i Helse Bergen 

lenke til program og presentasjoner; http://www.nsh.no/script/view.asp?id=354 

o HelsIT–HelseInformatikkuka i Trondheim 2012 

EPJ i allmennlegetjenesten - utfordringer og muligheter.  

Program og sesjonsledelse ved Regin Hjertholm, Bent A. Larsen, Inger 

Lyngstad og Jan Emil Kristoffersen. 

Allmennlegenes EPJ - utviklingsbehov sett med sykehusøyne  

http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/sluttrapport-nasjonalt-meldingsloft/Publikasjoner/Sluttrapport%20Nasjonalt%20meldingsl%C3%B8ft.pdf
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/sluttrapport-nasjonalt-meldingsloft/Publikasjoner/Sluttrapport%20Nasjonalt%20meldingsl%C3%B8ft.pdf
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/sluttrapport-nasjonalt-meldingsloft/Publikasjoner/Sluttrapport%20Nasjonalt%20meldingsl%C3%B8ft.pdf
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/sluttrapport-nasjonalt-meldingsloft/Publikasjoner/Sluttrapport%20Nasjonalt%20meldingsl%C3%B8ft.pdf
http://www.nsh.no/script/view.asp?id=354


EPJ løftet i allmennmedisin med fokus på samhandling  

Samstemming av legemiddellister for bedre pasientsikkerhet 

Beslutningsstøtte – utvikling av prosess-støtte for bedre for kvalitet  

Erfaringer med elektroniske meldinger i helsevesenet 

http://kith.no/templates/kith_WebPage____3830.aspx 

Elektronisk henvisning og kvaliteten på henvisningen Olav Thorsen,  

Dialogmelding i henvisnings- og epikriseforløp - hvor står vi - og kommer vi 

videre?  Jan Emil Kristoffersen 

http://kith.no/templates/kith_WebPage____3864.aspx 

o Primærmedisinsk uke 2012, Oslo 25.oktober 

Utfordringer og gleder på fastlegekontoret, IKT, store muligheter og potensiell 

risiko Regin Hjertholm 

http://www.pmu2012.no/kursprogram/209-kurs-38-utfordringer-og-gleder-pa-

fastlegekontoret 

 Uttalelser til  

o Innspill til NFA; Høring -Veileder for legemiddelgjennomgang 

o Innspill til NFA; Høring - Fastlegeforskriften 

o Innspill til NFA; Høring - Nytt kodeverk for laboratorietjenestene 

o Innspill til NFA; Høring - Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling 

o Innspill til NFA; Høring - Stortingsmelding om kvalitet og pasientsikkerhet 

o Innspill til NFA; Høring - Legeforeningens policynotat om IT i helsevesenet  

o Innspill til NFA; Høring - Beskrivelse av ønsket funksjonalitet i EPJ og andre 

IKT-systemer 

 Samarbeid med EPJ utviklere/ leverandører  

o Brukerorganisasjonen Infobruk samarbeider med Infodoc Plenario. 

o Brukerne av WinMed 3 er i ferd med å bli organisert i et produktråd hos CGM. 

En venter lansering med neste versjon av WinMed 3. 

o Brukerne av System X er ikke organisert.  

 Samarbeid med andre organer i legeforeningen  

o Legeforeningens policydokument 06/12: Bedre IT-verktøy for trygg 

behandling http://legeforeningen.no/PageFiles/112423/Bedre%20IT-

verkt%C3%B8y%20for%20trygg%20pasientbehandling.pdf 

o Legeforeningens arbeidsmøte som ledd i å beskrive ønsket funksjonalitet i EPJ 

og andre IT-systemer 10.sept.2012. Regin Hjertholm deltok fra NFA.  

o Epj løftet ble omtalt i medlemsbrev fra NFA 17.12.12 

o Referansegruppen for IT i spesialisthelsevesenet (OF og YLF) 

o Legeforeningens IT-utvalg, Kjartan Olafsson og Morten Laudal 

http://legeforeningen.no/Om-Legeforeningen/Organisasjonen/Rad-og-

utvalg/Fagpolitiske-utvalg/IT-utvalget/ 

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

samlet mye informasjon. Nettstedet hadde i år 2500 unike besøkende, gjennomsnittlig 

300 besøk pr måned hvor 40 % av brukerne besøkte sidene flere ganger. 

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

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

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

 

Inger Lyngstad 12.2.2013 
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