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Et av de tre overordnede målene i Én innbygger – én journal

 "Data skal være tilgjengelig for 

kvalitetsforbedring, helseovervåking, 

styring og forskning":

 "Innrapportering til registre skal skje 

mest mulig automatisk, uten 

dobbeltregistrering, og være en 

integrert del av de faste 

arbeidsprosessene"

Det pågår mye godt arbeid i sektoren på automatisert innrapportering og datafangst til registre, 

men det gjenstår fortsatt mye for å nå målene i Én innbygger – én journal



Oppdrag fra helse- og omsorgsdepartementet til 
Direktoratet for e-helse i 2021

 Oppdraget: 

 "Innen 1. oktober beskrive utviklingsretning for arbeidet med automatisk innrapportering og 

datafangst til helseregistre"

 I forbindelse med arbeidet har direktoratet gjennomført møter med sentrale aktører 

og gjennomført en innspillsrunde på et notatutkast

 I notatet til departementet beskriver direktoratet blant annet noen behov og trender, 

status på pågående arbeid med automatisert innrapportering, sammenligning av de 

nordiske landene og noen forslag til videre arbeid
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Behov og trender
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Behov og trender

 Skillet mellom primær og sekundær bruk av data blir 

mindre – behov for sanntidsdata av høy kvalitet.

 Manuell registrering til helseregistre tar mye tid, og gir en 

utfordring med hensyn til dataenes kvalitet og aktualitet -

automatisert innrapportering kan frigi helsepersonells tid og 

sikre høyere kvalitet på sammenlignbare kliniske data.

 Nye analysemetoder krever store menger sammenlignbare 

data av høy kvalitet

 Maskinlæring og kunstig intelligens

 Persontilpasset medisin

 Nye muligheter for forskningsbasert innovasjon
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Internasjonal innsats og samarbeid styrkes

 EU har store ambisjoner og satsninger for helsedata

 European Health Data Space

 Nordisk ministerråd visjon 2030

 Nordic Commons
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"We need to make the most of the potential of 

e-health to provide high-quality healthcare 

and reduce inequalities. I want you to work on 

the creation of a European Health Data 

Space to promote health-data exchange and 

support research on new preventive 

strategies….." 

President Ursula von der Leyens oppdragsbrev til 

Helsekommisær Stella Kyriakides 2019.  



Noen pågående tiltak for automatisert datafangst
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Noen nasjonale tiltak

 Felles språk

 Helsedataprogrammet

 Program digital samhandling

 Standardisering

Vurdering av områder et Felles språk basert på 

SNOMED CT er mest egnet på*

*Kilde for figuren: Underlag til møte i områdeutvalg digital samhandling 16.04.21 - https://ehelse.no/styrer-og-utvalg/omradeutvalg-digital-samhandling

https://ehelse.no/styrer-og-utvalg/omradeutvalg-digital-samhandling


Eksempler på tiltak hos eiere av sentrale helseregistre (1)

 Helsedirektoratet:
 Strategi for helseregistre forvaltet av Helsedirektoratet.

 Nasjonalt pasientregister og Kommunalt pasient- og brukerregister:
o Økt innrapporteringsfrekvens.
o Hente data fra skolehelse og helsestasjoner.
o Utvidet bruk av NPR/KPR som nøkkelregistre.
o Overgang til løpende rapportering og overføring av data ved bruk av API i stedet for meldingsutveksling.

 Nasjonalt system for overvåking av medisinsk strålebruk

 Folkehelseinstituttet:
 Nytt, direkte personidentifiserbart legemiddelregister: Skal hente data fra apotekene (EIK).

 MSIS: 
o Under pandemien utviklet FHI et API for innrapportering til MSIS (basert på KS sin FIKS-plattform).
o Det arbeides med å finne løsninger for innrapportering fra fastlegenes journalsystemer.

 SYSVAK: 
o I desember 2020 ble det innført plikt til elektronisk registrering i SYSVAK av covid-19 vaksinasjon og covid-19 relaterte 

vaksinasjoner. 
o De fleste helseenheter/vaksinatører registrerer og sender vaksinasjonsmeldinger direkte fra sine elektroniske 

pasientjournalsystemer til SYSVAK i henhold til nasjonal standard for meldingsutveksling i helsesektoren.



Eksempler på tiltak hos eiere av sentrale helseregistre (2)

 Kreftregisteret:
 Rapportering av data fra sentrale registre som Norsk pasientregister, Dødsårsaksregisteret 

og Folkeregisteret, er i stor grad strukturert.

 Gjennom INSPIRE-prosjektet henter Kreftregisteret data om medikamentell kreftbehandling 
direkte fra systemer i sykehusene.

 Rapportering av klinisk informasjon fra EPJ er i dag basert på manuell rapportering via 
webløsning. Automatisert rapportering direkte fra EPJ er et satsningsområde for 
Kreftregisteret og det er flere initiativer på dette området, f.eks. strukturert koloskopijournal.

 Norsk helsearkiv:
 Arbeid med pilotløsning for å hente journaler fra DIPS i Helse Nord RHF til Norsk 

helsearkiv.



Eksempler på tiltak for nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre

 Nasjonalt Servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre har utarbeidet en strategisk 

handlingsplan for perioden 2021 – 2023

 Flere kvalitetsregistre arbeider med å få på plass automatisert overføring av 

strukturert data fra blant annet:

 Norsk pasientregister og Kommunalt pasient- og brukerregister

 Kurvesystemer

 Checkware

 Automatisert datafangst for de to nye kvalitetsregistrene innenfor psykisk helsevern:

 Psykisk helsevern for voksne

 Barn/ungdom (BUP)



Eksempler på tiltak på journal-/fagsystemsiden i 
spesialisthelsetjenesten

 Helseplattformen (dekker også primærhelsetjenesten)

 DIPS Arena

 Pasientrapporterte data

Kilde for figuren: Presentasjon fra Helse Midt-Norge RHF i NUFA 28. januar 2021



Eksempler på tiltak på journal-/fagsystemsiden i 
kommunene

 I Akson-prosjektet ble det lagt opp til en felles strukturert journal for kommunene 

utenfor Midt-Norge. Denne strukturerte journalen skulle være grunnlaget for økt 

automatisert innrapportering til registrene. Akson-prosjektet er nå videreført i 

programmet Felles kommunal journal, ledet av KS. Ambisjonene om økt automatisert 

innrapportering til registrene er tatt med videre.

 I flere kommuner pågår det arbeid med strukturerte pleieplaner, men det er 

utfordrende at dette gjøres forskjellig i ulike journalsystemer.

 For innrapportering er kommunene generelt avhengig av funksjonalitet og tekniske 

løsninger i journalsystemene sine, samt av innrapporteringsløsningene som tilbys av 

registrene kommunene skal rapportere til, som IPLOS og dødsårsaksregisteret.



Videre arbeid
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Videre arbeid (1)

 Behov for styrking av arbeid med nasjonal 
harmonisering, normering og innføring av Felles 
språk.

 Registrene bør øke innrapporteringsfrekvensen og 
tilpasse sin tilgjengeliggjøring av data til de behovene 
brukerne har. Journal- og fagsystemer må rapportere 
inn i henhold til nye krav til hyppighet.

 Flere registre bør hente data fra nøkkelregistre.

 Registrene bør se på tekniske løsninger for bedre 
integrasjon og gjenbruk av data. Journal- og 
fagsystemer må ta i bruk nye rapporteringsløsninger 
som tilbys av registrene.

 Både journal-/fagsystemsiden og registersiden må 
delta i nødvendige avklaringer av problemstillinger 
rundt pasientrapporterte data (PROM).



Videre arbeid (2)

 Helse- og omsorgsdepartementet, sentral helseforvaltning og sektoren må delta i å avklare 

juridiske problemstillinger og begrensninger.

 Både sentral helseforvaltning og sektoren generelt bør delta i arbeidet med å styrke det nordiske 

og europeiske samarbeidet om helsedata.

 Sektoren bør vurdere muligheter ved nye teknologier og ta i bruk relevant teknologi.

 Direktoratet for e-helse, i samarbeid med helse- og omsorgsdepartementet og sektoren, bør 

vurdere en større satsing på "data inn" til helseregistrene.



Takk for meg!
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