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~ samhandling for helse og velferd 

Bakgrunn 

• Utredning av standardiseringsarbeidet, herunder 

organisering 

– Difi 2010 – pekte på Helsedirektoratet 

– Kommentarrunde i sektoren 

 

• Vedtak om virksomhetsoverdragelse 

– RNB 2011 

– Gjennomføres fra og med 1. jan. 2012 
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Organisering av arbeidet 
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Koordineringsgruppe 

(Ansvar HOD) 

Delprosjekt 1 

Mottaksprosjekt 

Delprosjekt 2 

Strategi for  
standardiseringsarbeidet 

Delprosjekt 3 

Avvikling av aksjeselskap 

Medbestemmelsesavtale 
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Milepælsplan Delprosjekt 2  
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Nr Milepel Dato 

MP0 Når forslag til prosjektorganisering og mandat er godkjent av 
prosjekteier og forelagt koordineringsgruppen  

1.7.2011 

MP1 Når prosjektorganisasjon, inklusive referansegruppedeltagere, er 
forelagt koordineringsgruppen 

15.9.2011 

MP2 Når kartlegging hos KITH, Helsedirektoratet og ev andre aktuelle 
interessenter er gjennomført. 

1.10.2011 

MP3 Når informasjonsplan er forelagt koordineringsgruppen 15.10.2011 

MP4 Når forslag til overordnet organisasjonsform er behandlet i 
Helsedirektoratet. * 

20.10.2011
  

MP5 Når beslutningsgrunnlag for organisering av 
standardiseringsarbeidet, inkl målbilde for 
standardiseringsarbeidet i sektoren, er behandlet i 
Helsedirektoratet og forelagt koordineringsgruppen  

21.11.2011 

* Prosjektet skal tilstrebe en tidligst mulig avklaring på overordnet organisasjonsform.  

For å sikre tilstrekkelig beslutningsgrunnlag må muligens dette avvente til målbilde  

foreligger og er behandlet. 
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Kartlegging dagens KITH 

 

• Standardiseringsarbeid  

– ”bredde og dybde” 

 

• Oppgaver og portefølje 

– produkter og tjenester 

 

• Organisering og finansiering 
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Standardiseringsarbeidet  
”livssyklusen” 

Nye KITH - Status og muligheter - HelsIT 2011  Tom Christensen 

Samordnet innføring Utvikling 

Standardisering Utredning Sertifisering Utbredelse 

Vedlikehold 

Standardisering av: 

• Innhold 

• Funksjonalitet 

• Kommunikasjon 

• IT-arkitektur 

• Metode/prosess 

 

Samordning:  

• Tversgående i sektoren 

• Tverrsektorielt 

• Internasjonalt 

Sertifisering av: 

• Kommunikasjonsløsn. 

• EPJ: moduler/funksjon. 

• Sikkerhetsløsning 

• Nasjonale moduler/pakker 

 

Annen type revisjon: 

• Journal-/koderevisjon 

• Sikkerhetsløsning 

Aktuelle oppgaver: 

• Informasjon/opplæring 

• Implementeringsstøtte 

• Koordinering 

Aktuelle oppgaver: 

• Oppdatering/revisjon 

• Publisering/distribusjon 

• Løpende brukerstøtte 

Utredning av bl.a.: 

• Behov for standarder 

• Behov for løsninger 

• Konsekvenser / eGevinst 

• Møtesteder/konferanser 

 

Bistand i:  

• Lovarbeid 

• Kartlegging 

• Kravspesifisering 
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KITHs produkter og tjenester 

• Produkter (standarder for…) 

– Innhold (i fagsystemer inkl. EPJ, i kommunikasjon, …) 

– System (EPJ og andre fagsystemer) 

– Kommunikasjon (meldinger og annen type) 

– Arkitektur (inkl. sikkerhetsarkitektur, …) 

• Tjenester 

– ”Brukertjenester” 

• Sertifisering, kodehjelp, meldingshjelp 

– ”IT-tjenester” 

• Volven, Finnkode, Testserver, Testlab., Kodingsmodul 

– Annen rådgivning/veiledning 

• Spisskompetanse innenfor KITHs virksomhet 
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KITHs oppgaver og portefølje ellers 

• Annen prosjektdeltagelse/-ledelse 

– FoU/Innovasjon (EU og nasjonale) 

– Oppdrag fra sektorens aktører  

• Arenaer KITH har ansvar for eller deltar i 

– Nasjonale arenaer 

• HelsIT, Arena for arkitektur, Nasjonal fagkomité for 

standardisering, SSP-brukerforum , ProRec m.m. 

• Styrer, Styringsgrupper, Referansegrupper , HL7 komiteen 

• Fagutvalget, Arkitekturutvalget, eHelsegruppen, 

– Internasjonale arenaer 

• CEN, ISO, WHO etc. 

• Europeiske/nordiske nettverk 
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Oppsummering – Dagens KITH 

• Griper inn i ulike faser i standardiseringsarbeidet 

 innhold – system – kommunikasjon - arkitektur 

for:    helse – omsorg og flaten mot sosial – velferd 

• Leverer ulike typer produkter og tjenester 

Standarder – ”brukertjenester” – ”IT-tjenester” 

• Organisert 

Som prosjektorganisasjon med integrerte oppgaver 

• Finansiert 

Hovedsakelig som tilskudd, 

men også gjennom oppdrag fra sektorens aktører 
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Referansegruppene: Hva er bra?  

 
• KITH har fremragende medarbeidere med 

kompetanse (når de har tid og ressurs) 

• Elin-metodikk (brukerkrav viktig) 

 

• KITH som pådriver (kommunesatsing) 

• KITH som objektiv part som verifiserer 

• Sektorarenaer viktig og bra 
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Ref.gruppene: Hva kan bli bedre? 

• For komplisert ”stammespråk” 

 

• Kapasitetsmangel til vedlikeholdsarbeid 

• Meldingsbaserte standarder ikke nok 

 

• Implementering mangelfull 

• Finansieringsmåten kan revideres 
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KITH som del av Helsedirektoratet 

-egenskaper standardiseringsorgan- 

 

• de er etablert av bredt sammensatte interessegrupper for å dekke 

markeds og samfunnsbehov 

• de er åpne for representanter fra alle relevante interessegrupper 

 

• prosessen er gjennomsiktig, og regler og prosedyrer er offentlige 

• de vanligvis vil være anerkjent av offentlige myndigheter 

 

• standardene som utarbeides er tilgjengelige for de som ønsker det 

• arbeidet i størst mulig grad er basert på konsensus og at 

prosessene tar ofte noe tid 

• organisasjonene er etablert for å drive med standardisering 
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Kilde: Standard Norge 
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KITH som del av Helsedirektoratet 

Nye muligheter 

• Inngå i nasjonale mål og prioriteringer 

– Standardiseringsarbeid tydeliggjøres som verktøy 

– Brukerorienteringen styrkes 

– pasient- fag/funksjonalitet – virksomhet - leverandør 

• eHelsedivisjonen og Helseøkonomi 

– Hvordan gi bedre og mer integrert understøttelse? 

• Fagdivisjonene og FHI 

– Hvordan kan standardiseringsarbeidet understøtte de 

helsefaglige mål for folkehelse, primær- og 

spesialistdivisjonene, samt FHI? 
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KITH som del av Helsedirektoratet 

Innspill fra referansegruppene 

• Ivareta sektorens samlede behov inkl. NAV 

 

• Styrke arbeidet med standarder  

– Innholdsstandardisering og funksjonalitet viktigst 

• Mer strukturerte data i EPJ 

– Sterkere styring på ”kjernestandarder” 

– Forenkling, men nye standarder er nødvendig 

– Vedlikehold må styrkes 

– Oppdatert/ny samhandlingsarkitektur 
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KITH som del av Helsedirektoratet 

Innspill fra referansegruppene 

• Styrke sertifisering 

– På bestemte områder (også EPJ) 

– Pakkebasert istedenfor enkeltmeldinger 

– Også testing på utnyttelse av mottatte data 

– Sanksjonsmulighet 

– Partsnøytralitet  (eventuelle rollekonflikter vurderes) 

• Styrke utbredelse  

– Implementering veldig viktig (sørge for at alle blir med) 

– Tilgjengeliggjøring av standarder (automatisk oppdatering) 

– Brukerstøtte/koordinering/feilsøking 

– Myndighetene må gå foran ved selv å bruke standardene 
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~ samhandling for helse og velferd 

 

KITH som del av Helsedirektoratet 

- nye muligheter – nye oppgaver? 

  

• Forebygging av sykdom og sykdomskomplikasjoner 
– Samhandling til og fra pasient – standarder for eKommunikasjon og 

sensorer for helsedata 

 

– Innrapportering og gjenbruk av kvalitetsdata - standarder mellom 

helseregistre og EPJ - kodemodul 

 

– Helsestasjonsarbeidet– standarder for intern og ekstern 

systemintegrasjon 

– Oversikt og beredskap vaksinasjonsdata – standarder mellom 

SysVak og EPJ 

 

– Identifikasjon av risiko og behov for intervensjon – standarder 

mellom kilder til epidemiologiske data og risikoagens og EPJ 
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KITH som del av Helsedirektoratet 

- nye muligheter – nye oppgaver? 

• Behandling av sykdom 
 

– Samhandling til og fra pasient – standarder for eKommunikasjon og 

sensorer for helsedata 

 

– Tilgang til relevant og nødvendig helseinformasjon – arkitektur og 

standarder for å dele, dokumentere og sende/motta helseinformasjon 

 

– Innrapportering og gjenbruk av data fra kvalitetsregistre – 

standarder EPJ og helseregistre - kodemodul 

 

– Beslutningsstøtte – standarder for beslutningsstøttesystemer i EPJ? 
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Innhold. Funksjonskrav  Funksjonskrav. Innhold 

KITH som del av Helsedirektoratet 

- nye muligheter 
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I 

Fagsystem Fagsystem 
Infoutv./-deling 

Arkitektur og sikkerhet 

Sertifisering 

Forenkling med hovedvekt på innhold og funksjonalitet 
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KITH som del av Helsedirektoratet 

muligheter for en større sammenheng 

• Medmennesket i sentrum 

– Alltid person – unik med ulik familie og sosial kontekst 

– Noen ganger behov for helsetjenester 

– Noen ganger behov for velferdstjenester 

– Noen ganger behov for sosiale tjenester 

– Noen ganger behov for andre offentlige tjenester 

• Kan disse behovene møtes på en samlet og 

gjenkjennbar måte i fremtiden? 

• Kan vi bygge en arkitektur som gir IT-støtte til et 

slikt helhetlig tjenestetilbud? 
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KITH i Helsedirektoratet 
helse – omsorg – sosial – velferd 
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Symbolbruk:       Standarder mv.                Arkitektur                  Infrastruktur, fellestjenester 

 
 Generelle teknologistandarder 

  Nasjonal IKT-arkitektur Nasjonal infrastruktur Nasjonale forvaltningsstandarder         

              Samhandling helse - sosial/velferd 
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KITH som del av Helsedirektoratet 

Oppsummering 

• Kartlegging gjennomført  

• Organisering – målbilde og strategi under 

utarbeidelse i henhold til milepælsplan 

– Sektoren bidrar – bruk referansegruppene 

 

• Muligheter for styrking og mer helhetlig 

gjennomføring av standardiseringsarbeidet 

 

• TTT (krevende kunder – gode tjenester) 
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Takk for oppmerksomheten! 
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