
10.19 Referansegruppe for EPJ 

Gruppa ble etablert våren 2010. 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. 
5 nye allmennleger er rekruttert til gruppa i 2013, til sammen er det nesten 50 deltakere. 
Via felles medlemmer har vi kontakt med «Referansegruppen for IT i spesialisthelsevesenet 

(OF 

og YLF)». 

Mange av medlemmene har deltatt i utredningsarbeid, kompetansegrupper, nasjonale utvalg 

og 
som foredragsholdere. Arbeidsformen er kontakt ved e-post i en lukket e-postgruppe hvor det 

er 

mye erfaringsutveksling. Referansegruppa har nettsiden www.refepj.no. 

Fra 2014 overtar Susanne Prøsch som leder av referansegruppen. 

Aktiviteter i 2013: 

EPJ-løftet 

o Verktøy for samstemming av medisinlister mellom epikriser og EPJ ble ferdig 

utviklet i 2013. Under Våruka i Bodø i 2013 ble programvare som spiller sammen 

med Infodoc, SystemX og Winmed 2 og 3 og Vision presentert. 
http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-forening-for-allmennmedisin/EPJ-loftet/ 

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. 

o Endelig slutt på listedisketter! Helsedirektoratet la tilrette for elektronisk utsending 

av fastlegelister i 2013 ved å stille NOK 1,2 milloner som samlet tilskudd for IT-utvikling hos 

EPJ-leverandørene. Implementering gjenstår hos noen brukere. Leverandørene gir 

informasjon til brukerne om når det er klart og hvordan filene hentes. 

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 Minstekrav for elektronisk meldingsutveksling, Hdir referansegruppe for 

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

o Møte om tjenestebasert adressering, Norsk helsenett. Inger Lyngstad deltok. 

Ansvaret for Adresseregisteret flyttes fra NHN til Hdir. 

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. Ole 

Andreas Bjordal 

o Møte med Hdir for Planlegging av effektmålinger for e-resept for rekvirent 

Sveinung Gangstø deltok fra NFA 

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. 

o Innføring av Norsk laboratoriekodeverk Representant til styringsgruppe - Regin 

Hjertholm 

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. 

Sandtangen legesenter v/ Asgeir Haugedal har testet lab-løsningen mot 
WinMed2, samt gitt tilbakemeldinger på noe funksjonalitet og grensesnitt. 

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

Ivar Halvorsen styremedlem, oppnevnt av PKO. 

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

Legeforeningen 

o SamUT forum for koordinering av meldingsutbredelse. Morten Laudal er repr. fra 

Legeforeningen og Inger Lyngstad er repr. fra NFA. 

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 Prosjekt innholdsstandard for kritisk og viktig informasjon i EPJ Lars Wefring og 

Khoa Duong deltar. Referansegruppemøtet i november 2013 ble avlyst. 

o Pilotering av Elin T fra ett fastlegekontor; Asgeir Haugedal 

Gjennomført vellykket test av dialogmeldinger, epikriser og henvisninger 
mellom WinMed2 og tannlege. EPJ Nextsys og Opus-dental 

Tannlegesystemene håndterer vedlegg, noe lege-EPJ ikke gjør ennå. 
Derfor ble ikke dette testet. 

o Prosjekt Hdir Digital dialog mellom pasient og fast behandler. Regin Hjertholm, 

Susanne Prøsch, Sveinung Gangstø 

Kurs, bidrag med foredrag og arrangement 

o HelsIT–HelseInformatikkuka i Trondheim 2013 

Kommunedagen: IKT-støtte for allmennlegene 

Fastlege og IKT. Et 10 års tilbakeblikk. Men, - hva nå? Lasse Folkvord, Fastlege, 

Malvik kommune/ Norsk forening for allmennmedisin 

http://www.ntnu.no/documents/21469517/140990870/5B-1- 
Folkvord.pdf/8c629efb-aea9-4397-aa03-b9be951e7a78 
IKT - fastlegens beste venn! Susanne Prøsch, Fastlege, Sandefjord 
http://www.ntnu.no/documents/21469517/140990870/5B-2-Prosch.pdf/004d487f- 
22f8-4cf7-accc-798dd1ae7b71 

o Nidaroskongressen 2013 

Vi arrangerte en workshop/ kurs; Vår elektroniske hverdag - EPJ-løftet. 44 



påmeldte og 8 medlemmer av gruppa bidro til arrangement og 

foredrag.http://www.nidaroskongressen.no/foredragene.cfm Se nederst for 
foredragene Kurs 1334. 

Innspill til NFA 

o Innspill til NFA; Høring - Forslag til forskrift om nasjonal kjernejournal 

(kjernejournalforskriften) 

o Innspill til NFA; Høring - Forslag til forskrift om IKT-standarder i helse- og 

omsorgssektoren 

o Innspill til NFA; Høring - Utforming av nasjonal handlingsplan for e-helse 

Samarbeid med EPJ utviklere/ leverandører 

o CGM brukerforening er startet i 2013. www.cgmbruk.no Foreningen er en fri og 

uavhengig interesseorganisasjon for brukere av EPJ-programvare fra Compugroup 
Medical Norway (CGM) 

o Brukerorganisasjonen Infobruk for brukere av Infodoc programvarer. 

www.infobruk.no 

o Brukerne av System X er ikke organisert. 

Samarbeid med andre organer i legeforeningen 

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-ogutvalg/Fagpolitiske-

utvalg/IT-utvalget/ 

Offentlig nettside www.refepj.no, Gruppen har ikke hatt kapasitet til å vedlikeholde 
nettstedet, så informasjonen kan være utdatert. Nettstedet hadde i år 2950 unike 

besøkende, gjennomsnittlig mer enn 300 besøk pr måned hvor 16 % 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 
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