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Bakgrunn for utvikling av alternative 

elektroniske kommunikasjonsløsninger

• Å yte helsetjenester handler om å samle inn, 
tolke og lagre opplysninger om pasienten 

• All sensitiv informasjon må alltid ha en 
begrensning og kontroll med tilgangen til 
informasjonen

• Utfordringene er bl.a.:

• Raskt samle informasjon fra flere kilder

• Forvalte tilgang og beskyttelse 

• Et utvidet risikobilde



Omfanget av våre tjenester

• Ca. 1300 
institusjonsplasser i 27 
sykehjem

• 27 soner 

(6800 mottar tjenester)

• Ca.3100 mottar 
hjemmesykepleie (1850 får 
adm. med av hj.spl.)

• 128 fastleger  (>325.000 
konsultasjoner)

• 10.000 sykebesøk av 
legevakt

• 30.000 konsultasjoner på 
legevakten

• > 25.000 innleggelser

Prosjekt: Elektronisk medikamentkort



Egne studier i Trondheim viser at feil i 

medikamentlistene er utbredt

• Personer som ikke selv er i stand til å ivareta 
egen medisinering

• Eldre 

• Psykisk utviklingshemmede

• Det er ofte mange leger involvert i forskrivning

• Pasientene har mange ulike medikamentkort
• Hos fastlegen

• På legevakten

• På sykehuset

• Leger og sykepleier med ulik informasjon?

• I hjemmesykepleien

• På sykehjemmet 



Prosedyre-/Avvikssystem
Trondheim kommune

• Egen legemiddel- og prosedyrekomité 

• Definerer kvalitet og innhold av medisinkurs som 

gjennomføres jevnlig

• Lager utkast til prosedyrer

• Gir råd

• Avvik medisinhåndtering første halvår 2007 var på 

hele 741 meldte episoder (alle soner og sykehjem)

 http://www.trondheim.kommune.no/content.ap?thisId=1079895771







Kvalitet innleggelsesskriv
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Nytte av epikrisene
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Tradisjonell meldingsutveksling

• Opplysninger fra forskjellige steder i EPJ 
mappes over i et "meldingsdokument"

• Utmerket metode for det som i sin natur er 
meldinger (til NAV, NPR, andre helseregistre)
• OK for henvisning, epikrise, rekvisisjon, labsvar etc

• Lite hensiktsmessig som generell metode for 
elektronisk samhandling

 

eMelding 

 

? 

EPJ 

Gir dette nødvendigvis bedre kvalitet???



Hovedprinsipper kjernejournalen

• Med kjernejournal menes de opplysninger i EPJ 

som er særlig viktige i forbindelse med videre 

behandling

• Fastlege og pasient avtaler hvilke opplysninger 

som skal inngå samt betingelsene for utlevering

• Til hver identifisert situasjon registreres det hvilke 

typer opplysninger som skal kunne utleveres

• Utlevering skjer på grunnlag av automatisk 

behandling av forespørsel i henhold til 

forhåndsdefinerte regler



Etablering av en kjernejournalen
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En kjernejournal er en løsning som vil kunne dekke tre hovedfunksjoner:

• gjøre klar til utlevering av livbergende informasjon

• gi oversikt over hvor informasjon om pasient kan være (en kontaktindeks)

• Kunne automatisere forespørsel og utleveringen av informasjon



Status Trondheim

Kjernejournalen 

• Montert i Trondheim kommunes nett og testes 

ut nå

SUMO

• 10 journalsystemer

• Piloteres i 3 byer (Stavanger, Tromsø og 

Trondheim)

• Finansieres av SHdir og Innovasjon Norge

Prosjekt: Elektronisk medikamentkort



Samarbeidende aktører

• Leverandører

• Profdoc

• Tietoenator

• DIPS

• Infodoc

• Siemens

• Acos

• Hove medical

(NAFdata)

• Prosjekter

• Fyrtårn Trondheim

• Fyrtårn Stavanger

• NST

Andre SUMO må 

samarbeide med

ELIN - eResept

ELINk



Pilotaktører lokalt

• Legekontorer
• Midtbyen

• Saupstad

• Ranheim

• Sjøsiden

• Soner
• Vestbyen

• Ranheim

• Sykehjem
• Søbstad

• St.Olavs Hospital

• Legevakta

http://www.trondheim.no/multimedia.ap?id=5497974


Pasient Kjernejournal

Kari Normann      261250 37355   
Motbakken 12
6653 Trangsundet

Pårørende

Fastlege

CAVE

Allergi

Blodtype

Individuell plan

Medisinkort

Egenjournal

Indeks Donasjon Heleskort gravide

Faste medisiner

Tabl   Atenolol 25 mg 1 tablett to ganger daglig Mot høyt 
blodtrykk og angina

Tabl   Furix  25 mg 1 tablett daglig Vanndrivende

Tabl   Lipitor  20 mg 1 tablett daglig Mot høyt kolesterol

Tabl   Albyl-E 75 mg 1 tablett daglig Blodfortynnende

Ved behov

Tabl   Imovane 7,5 mg 1 tablett Ved søvnvansker

Legemidler i bruk Oppdatert: 26.02.2007

Faste medisiner
Tabl   Atenolol 50 mg 1 tablett to ganger daglig Mot høyt blodtrykk og angina

Ny resept/endring Dato: 24.03.2       Rolle: Legevakt       Navn: Stein Pille

Fastlege: Fredrik Bufast

Ny resept utstedt av legevakten

---------------------------------------------------------------------------------------------



Databehandlingsansvarlig og 

databehandler

• Fastlegen er databehandlingsansvarlig for 

EPJ og dermed også for kjernejournalene

• For å sikre at kjernejournalene er tilgjengelig 

hele døgnet, etableres det en kopi av denne 

hos en ekstern databehandler

• Fastlegene som deltar i Fyrtårn Trondheim, inngår 

en databehandlingsavtale med Trondheim 

kommune



Utnytte IKT til sikrere og enklere av 

utlevring av pasientinformasjon

Forespørsel om opplysninger

Vurdering

• Vilkår for utlevering

• Nødvendig og 

relevant informasjon

Utlevering av 

informasjon

A

Fordelene:

• Hjelp til å finne informasjon

• Utlevering vil gå raskere

• ”Utleverer” og pasient beholder bedre kontroll over 

informasjonen

• Informasjonen forblir ett sted

• Utleveringen kan tidsbegrenses

• Utlevering kan forberedes for bestemte formål

B



Samtykkebasert kjernejournal

Kjernejournal
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Kjernejournalens innhold

• Følgende 

dokumenttyper 

piloteres i Fyrtårn 

Trondheim:
• Forskrivning

• Utlevert legemiddel (opplysning 

fra apotek)

• Cave

• Allerginotat

• Generelt journalnotat (for 

legemiddelrelaterte 

opplysninger 

• I kjernejournalen lagres 
dokumentene på det 
format de mottas, og de 
utleveres på samme 
format 

• Begrensinger ligger kun i 
de systemer som skal 
kommunisere med 
kjernejournalen og som 
skal håndtere innholdet

 Fyrtårn Trondheim 
utvikler en generell 
løsning som kan danne 
grunnlaget for en 
nasjonal kjernejournal



Status utviklingsarbeidet

Pga samkjøring med 

utviklingen av eResept 

har vi valgt å dele opp 

vårt utviklingsarbeid i to 

arbeidspakker slik at vi 

kommer i gang 

uavhengig av eResept

Arbeidspakke 1
• Administrativ 

kommunikasjon med 
kjernejournalen

• Kommunikasjon av 
generelle journalnotater og 
cave

• Videreutvikling av EPJ i 
henhold til krav

Arbeidspakke 2
• Kommunikasjon av 

strukturert medisinkort 
informasjon



Fremdriftsplan

• Test og godkjenning vil starte i februar-mars

• Pilotering starter tidligst mai – juni 2008

• Prosjektet avsluttes juni 2009



Erfaringer

• Ting Tar Tid !

• Omfanget av prosjektet endret seg underveis. Alle 

leverandørene er med, ikke bare de vi lokalt ville ha 

kjørt et utviklingsarbeid med i Trondheim

• Finansieringsrammen økte fra antatt 5-7 millioner  til 

25 millioner

• Vi brukte ett år på å få finansieringen på plass

• Det ble mange nye prosjekter på en gang som må 

samordnes (eResept, ELINk, andre fyrtårn mv)



Erfaringer

• Gjenbruk og samkjøring viktig og førende

• Standarder avhengig av 

standardiseringsprogrammet og 

godkjenningsordningen ved KITH

• Utviklingsarbeidet og fremdriftsplanen hos 

leverandørene må være realistisk og må 

nødvendigvis føre til videre forsinkelser i tid



Tiden går

• … men det går sakte men sikkert fremover 

og vi kommer i mål!

• Kjernejournalen videre?

• Nasjonal løsning

• Patient Summery, EU

• ELINs ( sykehus, forprosjekt Innovasjon 

Norge støtter dette også)
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