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Introduksjon 1 

• Pasientene trenger 

– Høy kvalitet i behandlingen 

– Sammenhengende/helhetlig behandlingsforløp 

– Trend: Tilgang til egen journal 

• Kontroll på hvem som har tilgang til informasjonen 

• Helsetilbydere og helsepersonell trenger 

– Enkel og effektiv tilgang til pasientinformasjon 

• Sted og system skal spille liten/ingen rolle 

– Samhandling og informasjonsdeling 

• mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten 

• mellom enheter innenfor spesialisthelsetjenesten 

 

 



Introduksjon 2 

• Leverandørene trenger 

– Mulighet til å delta i debatt og utvikling og forming 

av arkitekturdesign og rammeverk 

– Godt definerte rammer 

 

• Forutsetninger 

– Godt definerte rammer 

• Standarder for tiltenkt arbeidsflyt og prosesser 

• Informasjonsstandarder 

• Nasjonale registre/tjenester 

• Lovverk 



Føringer 

• Spesialisthelsetjenesten (Nasjonal IKT) 

– Tjenesteorientert arkitektur 

• Standardiserte og reelt utskiftbare tjenestekomponenter 

• Gjenbruk av tjenester 

– Standardiserte grensesnitt = lavere kostnader 

– HL7 v3 er foretrukket standard i spesialisthelsetjenesten  

– Bruk av internasjonale standarder 

• Økt konkurranse  

• Også mulig for internasjonale aktører å opptre i det norske 

markedet. 

• Primærhelsetjenesten (HD)  

– Benytter KITH XML i informasjonsutvekslingen mellom 

spesialist- og primærhelsetjenesten 

 

 



Utfordringen  

• Høyere krav til lønnsomhet og effektivitet og kvalitet 

fra myndighetene: 

– Krever gjennomgående virksomhetsovergripende IT-

løsninger 

– Løsningene må etableres raskt: hastverk 

– I stor grad prosjektspesifikke aspekter som ivaretas i 

standardene 

• Gir lokale variasjoner som vanskeliggjør interoperabilitet på tvers av 

organisasjonene 

• Risiko for særnorsk bruk av standarder 

• Lav internasjonalisering 

• Lav konkurranse 
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Behovene (hvordan løse utfordringen?) 

• Prosjektene vil fortsatt ha de samme 

tidsrammene (samme løsningstid) 

– Kvalitet, effektivitet og sikkerhet i 

• Defineringen, implementeringen og resultatet 

• Hvordan få det til med dagens utfordringer? 

– Rammer for organisatorisk interoperabilitet 

– Rammer for semantisk interoperabilitet 

– Fagkompetanse 

• Fasilitering 

• Adressere behov lokale tilpasninger  

• Referansearkitektur 
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Hva er IHE? 

• Et initiativ bl.a. fra HIMSS 
(HealthCare Information Management Systems Society) 

 

• Mål: 

– Å forbedre kvalitet, effektivitet og sikkerhet i 

helsetjenestene  

 

ved å gjøre helseinformasjon tilgjengelig  

 

for pasienter og autoriserte helsepersonell/-

organisasjoner  
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Hva er IHE? 

• Samler Helse IT interessenter i en 4-stegs prosess 

1. Kliniske og tekniske eksperter   

- definerer viktige use case for informasjonsdeling/-flyt 

- med fokus på arbeidsflyt 

2. Tekniske eksperter 

- spesifiserer nødvendig systemkommunikasjon for å støtte 

arbeidsflyten 

- er IKKE bundet til spesielle standarder – benytter eksisterende 

standarder 

3. Leverandørene implementerer i egne systemer 

4. IHE tester leverandørenes løsninger i såkalte 

Connectathons 
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Hva er IHE? 

• Har delt inn klinisk virksomhet i domener 

– Anatomic Pathology 

– Eye Care 

– IT Infrastructure 

– Laboratory 

– Patient Care Coordination 

– Patient Care Devices 

– Quality, research and Public Health 

– Radiation Oncology 

– Radiology 

• Inviterer eksperter til å lede arbeidet 

– En kommité per domene med arbeidsutvalg og høringer 
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Prosessen 

 



Tilbake til behovene 

• Prosjektene vil fortsatt ha de samme 

tidsrammene (samme løsningstid) 

– Kvalitet, effektivitet og sikkerhet i 

• Defineringen, implementeringen og resultatet 

• Hvordan få det til med dagens utfordringer? 

– Rammer for semantisk interoperabilitet 

– Rammer for organisatorisk interoperabilitet 

– Fagkompetanse 

• Fasilitering 

• Adressere behov lokale tilpasninger  

• Referansearkitektur 

 



Hva gir IHE i en slik sammenheng? 

• Definerer ikke nye standarder 

– Kun profiler for bruk av eksisterende standarder 

– HL7 v3 (SOA), DICOM, Kerberos, CCOW, etc. 

• Identifiserer behov, definerer arbeidsflyt, informasjon og teknologi 

– Minimerer forarbeid og tilpasningsbehov – og kostnader 

• Definerer sentrale registre for samhandling på tvers av systemer 

– Muliggjør kommunikasjon mellom spesialisthelsetjeneste og 

kommunehelsetjenesten 

– Muliggjør teleradiologi og deling av journaldokumenter 

– Gir pasienten mulighet til å gi/begrense tilgang til egne data. 

• Både brukere og leverandører deltar 

– All nødvendig kompetanse tilgjengelig 

– Etterspørsel og tilbud nærmer seg hverandre 

– Leverandører forplikter seg til å levere støtte 

– Leverandører verifiserer sine løsninger i tester som arrangeres av IHE 
• Connectathons 

 



IHE Norge 

• Kan være referansegruppen, kompetansen og 

fasilitatoren 

– Forutsetter tett samarbeid med HL7-Norge 

– Komme med idéer og innspill til etablering av de ulike 

komponenter i den ønskede samhandlingen 

• Både lokale og nasjonale støttetjenester (registre, etc.)  

– Fasiliterer et forum for brukere og leverandører 

• Bør evaluere hva som finnes der ute 

– Sette i sammenheng med norske behov 

• Gi innspill til nye profiler i IHE Europa 

– Akutt behov på HL7v3 



Mulige bruksområder 

– Kjernejournal 

– Pasientportaler 

– Tjenester hvor man ikke ønsker å opprette lokale 

helseregistre 
– Registre for koder - Klassifisering av prosedyrer 

– Nødnummer og pasient-ID 

– Brukere 

– Enheter (legekontor, avdelinger, seksjoner, sykehus, 

nomenklatur, etc.) 

– Utveksling av pasientinformasjon mellom 

systemer og juridiske enheter 

 

 



Situasjon for IHE i Norge 

• IHE Norge 2004-2006 

– Var noe forut for sin tid 

• Helseregionene og direktoratet hadde ikke kapasitet til å 

fokusere på integrasjoner og samhandling 

– Vanskelig å få til finansiering 

– Lagt i dvale i 2006 

• Det er signaler fra mange aktører at det er 

ønskelig å starte opp IHE Norge igjen. 

• Formål og vedtekter er fortsatt gjeldende 
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IHE Norge 

• Har opprettet et interimstyre (februar 2011) 

– Espen Møller, OUS 

– Roald Bergstrøm, KITH 

– Aslak Aslaksen, Helse Bergen HF 

– Petter Østbye, Sectra Norge AS 

• Sondere interessen 

– HL7 medlemsmøte 

– Arrangere et interessentmøte i november 2011 

• Og et kort HelsIT-møte kl 17 i dag! 
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