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Høring – EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting
Helsedirektoratet sender med dette på høring utkast til revidert EPJ Standard del 2:
Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting.

Bakgrunn
I juni 2001 ble det publisert en grunnleggende standard for elektronisk pasientjournal
(EPJ) utarbeidet på oppdrag fra det daværende Sosial- og helsedepartementet. Det
primære formålet med denne standarden var å legge forholdene til rette for at det
daværende kravet om at alt som ble registrert i en elektronisk pasientjournal skulle skrives
ut og arkiveres i en papirbasert journal, kunne frafalles.
Utarbeidelsen av denne standarden foregikk i samme periode som Stortinget vedtok
helsepersonelloven, pasientrettighetsloven og helseregisterloven. For å sikre at
standarden også støttet opp under det nye regelverket på en best mulig måte, deltok
jurister fra departementet og Helsetilsynet aktivt i hele prosjektperioden. Resultatet av
dette samarbeidet ble et stort antall funksjonelle krav som refererer til bestemmelser i lov
eller forskrift.
Den primære målgruppen for standarden er systemleverandører som utvikler de EPJsystemer som benyttes i det norske helsevesenet. For leverandørene skal standarden
være et arbeidsredskap i systemutviklingen.
En sekundær målgruppe for standarden er det personale i helseforetak, kommuner mv
som er delegert ansvar for virksomhetens EPJ-system og da spesielt i forhold anskaffelse
av slike system samt oppfølging av at leverandørenes etterlever de krav som stilles til
systemet. Også annet personale som er involvert i anskaffelse og/eller drift av EPJ-system
vil kunne ha nytte av enkelte deler av standarden. Vanlige brukere av EPJ-system inngår
ikke i målgruppen, så fremt de da ikke tilhører en av de foran nevnte kategorier.
I 2007 ble det publisert en oppdatert versjon av standarden hvor innholdet var
omorganisert og oppdatert med utgangspunkt i de foreliggende erfaringer med bruk
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standarden. I denne versjonen er hovedtyngden av kravene som refererer til
bestemmelser i lov eller forskrift, samlet i et eget dokument med tittelen: EPJ Standard del
2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting.
I løpet av de årene som har gått siden publiseringen, er det vedtatt en rekke endringer i lov
og forskrift innenfor de områdene som dekkes av denne standarden, og 1. januar 2015
trådte den nye pasientjournalloven i kraft. Selv om disse regelverksendringene kun i
begrenset grad har medført behov for endringer i de eksisterende kravene i standarden,
har det kommet til en rekke nye bestemmelser hvor det er nødvendig med konkretisering
av hvilke konsekvenser disse bestemmelsene har for EPJ-systemene. Det er derfor
gjennomført en revidering av standarden for å innarbeide alle relevante
regelverksendringene fram til og med pasientjournalloven.
Selv om det opprinnelige utgangspunktet for denne standarden var tilgangsstyring i et
virksomhetsinternt EPJ-system, er kravene også relevante der to eller flere virksomheter
benytter et felles EPJ-system1. Krav til funksjonalitet som er nødvendig for å kunne åpne
for tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter, ligger imidlertid utenfor denne
standarden.

Spesielt om barn som pårørende
Helsepersonelloven § 10a pålegger helsepersonell en særlig plikt til å bidra til å ivareta
mindreårige barn som pårørende. Helsepersonell skal bidra til å ivareta det behovet for
informasjon og nødvendig oppfølging som mindreårige barn av pasient med psykisk
sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade kan ha som
følge av forelderens helsetilstand.
Kapittel 4 i utkastet til standard inneholder et sett av krav som er ment å bidra til at
helsepersonellet får støtte fra EPJ-systemet når de skal avklare om en pasient med
tilstand som nevnt, har mindreårige barn. Videre skal EPJ-systemet gi støtte til å
dokumentere de tiltak som settes i verk dersom et eller flere av barna har behov for
informasjon eller annen oppfølging.
Høringsinstansene bes gi tilbakemelding på om kravene på dette området er dekkende for
behovet for støtte fra EPJ-systemet på dette området. Høringsinstansene bes spesielt om
å vurdere om formuleringen i krav K7.180 er tilstrekkelig, eller om det bør stilles krav om at
EPJ-systemet ved enhver kontakt mellom en pasient og en virksomhet i helsevesenet skal
gi varsel om at det må foretas en vurdering av om pasienten har mindreårige barn.

Øvrige forhold
I utkastets vedlegg 1 finnes en oversikt over alle endringer i forhold til forrige versjon av
standarden. Selv om det først og fremst er disse endringene som Helsedirektoratet ønsker
at høringsinstansene vurderer, er det også mulig å komme med uttalelser til de øvrige
delene av utkastet til standard.

1

Etter å ha inngått skriftlig avtale i henhold til bestemmelsen i pasientjournalloven § 9.

Om høringen
Høringsutkastet til EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting, kan
lastes ned fra ehelse.no.
Fristen for å avgi høringsuttalelse er 30. april 2015.
Eventuelle spørsmål vedrørende høringen kan rettes til Torbjørn Nystadnes
(torbjorn.nystadnes@helsedir.no)

Helsedirektoratet ber om at høringsuttalelsene merkes 13/2601-24 og sendes til
postmottak@helsedir.no.
Eventuelle høringsuttalelser på papir sendes til
Helsedirektoratet
Pb. 7000, St. Olavs plass
0130 Oslo
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Vedlegg: Høringsinstanser
Helseforetak og regionale helseforetak
Helse Nord RHF
Helgelandssykehuset HF
Finnmarkssykehuset HF
Nordlandssykehuset HF
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Helse Midt-Norge RHF
Helse Møre og Romsdal HF
St. Olavs Hospital HF
Helse Nord-Trøndelag HF
Helse Vest RHF
Helse Stavanger HF
Helse Fonna HF
Helse Bergen HF
Helse Førde HF
Helse Sør-Øst RHF
Akershus universitetssykehus HF
Oslo universitetssykehus HF
Sunnaas sykehus HF
Sykehuset i Vestfold HF
Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
Vestre Viken HF
Kommuner
Bergen kommune
Bærum kommune
Oslo kommune - Helseetaten
Skien kommune
Stavanger kommune
Tromsø kommune
Trondheim kommune

Leverandører som har deltatt i referansegruppe
ACOS
CompuGroup Medical Norway AS
DIPS ASA
Hove Medical Systems AS
Infodoc AS
Siemens Healthcare
Tieto Helse og Velferd
Visma
Øvrige høringsinstanser
Barns beste
Datatilsynet
Den norske legeforening
Helse Nord IKT
Helse Vest IKT
Helse Midt-Norge IT
KS
Nasjonal IKT HF
Nettverket for private helsevirksomheter
Norsk eHelse Forum v/IKT-Norge
Norsk Sykepleierforbund
Sykehuspartner

