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Høring om anbefalinger til kravspesifikasjoner for utvikling av helsefaglig
innholdsstandard og struktur for elektronisk informasjonsutveksling i

helsestasjonstjenesten i kommunene.

Bakgrunn

Norsk Sykepleierforbund og Stavanger kommune har tatt initiativ til å opprette et prosjekt for
elektronisk informasjonsutveksling mellom helsestasjonstjenesten, fastleger og fødeinstitusjoner,
ELIN-h 1prosjektet.

Hovedmålet for prosjektet er å bidra til mer samhandling og bedre tilgang på nødvendig
helseinformasjon i barselforløpet. Konkret innebærer dette å kartlegge, beskrive og koordinere
helsefaglige krav til elektronisk kommunikasjon mellom helsestasjon, fastlege og fødeinstitusjon
både når det gjelder innhold, struktur, funksjonelle krav, arbeidsflyt og presentasjon, samt sørge
for implementering i EPJ-systemene og utprøving av løsningene.

Prosjektet skal gjennomføres med samme metodikk som ELIN-k-prosjektet. Prosjektet er et
bidrag til flere overordnete strategier som; myndighetenes strategi for IKT i helsesektoren,
Samspill 2.0, KS strategi og handlingsplan for IKT i helse og omsorg, NSFs eHelsestrategi. Alle
disse strategiene omhandler behov og tiltak for økt og bedre informasjonsutveksling.

Avgrensninger for prosjektet
	Prosjektet avgrenses til å dreie seg om meldinger knyttet til den første tiden etter fødsel. Det skal

dreie seg om samhandlingspartnere som helsestasjon, faseleger og sykehus.

Formålet med høringen
Formålet med høringen er å komme fram til omforente nasjonale standarder for fødselsepikrise
for nyfødt barn og fødselsepikrise for mor, og kravspesifikasjoner som skal implementeres i EPJ-
systemene. Prosjektet ber om at det gis tilbakemelding på om kravene dekker behovet for
elektronisk samhandling mellom tjenesteområden, og om det er eventuelle mangler. Vi ønsker
også en vurdering av om oppdeling i selvstendig epikriser for mor og for barnet er
hensiktsmessig, om skissert innhold er tilstrekkelig for å kunne utføre nødvendig helsehjelp, og
om skissert innhold ivaretar personvernet for mor, dvs at personopplysninger om mor i barnets
epikrise ikke vil være kompromitterende for henne på et senere tidspunkt

Om dokumentene
Prosjektet har valgt å spesifisere krav for de ulike typer EPJ-systemer, da det antas at det vil bli
lettere å håndtere i det videre arbeidet i prosjektet. De ulike delene av funksjonskravene
overlapper hverandre i den utstrekning det er felles krav til systemene i de ulike
tjenesteområdene.

Følgende dokumenter er til høring;
• Funksjonskrav i ELIN-h-prosjektet - Del 1 - Generelle funksjonskrav for alle delområder

1 ELIN-h står for Elektronisk Informasjonsoverføring i helsestasjonstjenesten i kommunene.
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• Funksjonskrav i ELIN-h-prosjektet - Del 2 - Funksjonskrav for sykehussystemer
• Funksjonskrav i ELIN-h-prosjektet - Del 3 - Funksjonskrav for system i

helsestasjonstjenesten og fastlegetjenesten

Det er benyttet prosessbeskrivelse relatert til dokumentasjon i forbindelse med svangerskap,
fødsel og barseltid. Formålet er å synliggjøre hva som er relevant informasjon og når den
relevante informasjonen oppstår i forbindelse med dokumentasjon i elektroniske journalsystem
som benyttes. I prosessbeskrivelsen er forløpet delt opp der dokumentasjon om svangerskapet
og fødselen er felles for mor og barn (foster). Etter fødselen er det to atskilte
dokumentasjonsprosesser; en for mor og en for det nyfødte barnet.

Høringsuttalelser
ELIN-h-prosjektet ber om at høringsinstansene i nødvendig utstrekning forelegger saken for
helsepersonell som benytter EPJ-systemer i helsestasjonstjenesten i kommunene,
fødeinstitusjoner og fastleger, samt leverandørenes brukerfora eller andre som har kunnskap på
området. Vi ber også om å bli underrettet dersom aktuelle høringsinstanser er utelatt fra
høringslisten.

Dette brevet og høringsnotatene er tilgjengelig på http://www.sykepleierforbundet.no under
Fagpolitikk og ELIN-h-prosjektet. Ytterligere informasjon om prosjektet finnes også der.

Høringsuttalelser sendes elektronisk til ELIN-h-prosjektet v/ prosjektleder Sissel Skarsgaard,

	

sissel.skarsgaard@sykep leierforbundet.no senest innen 04.06.2010. ELIN-h-prosjektet vil
offentliggjøre en oppsummering av høringsuttalelsene på Norsk Sykepleierforbunds
hjemmeside. Vi ber om at høringsuttalelsene utformes slik at det går klart fram hvilket punkt i
høringsnotatet de ulike merknader eller kommentarer i høringsuttalelsene knytter seg til.

Eventuelle henvendelser kan rettes til prosjektleder Sissel Skarsgaard på telefon 992 98 314
eller e-post sissel.skarsgaard@sykepleierforbundet.no

Med vennlig hilsen

Merete Lyngstad

	

Sissel Skarsgaa^d
Spesialrådgiver/leder av styringsgruppen

	

Prosjektleder

Vedlegg:
• Funksjonskrav i ELIN-h-prosjektet - Del 1 - Generelle funksjonskrav for alle delområder
• Funksjonskrav i ELIN-h-prosjektet - Del 2 - Funksjonskrav for sykehussystemer
• Funksjonskrav i ELIN-h-prosjektet - Del 3 - Funksjonskrav for system i

helsestasjonstjenesten og fastlegetjenesten
• Høringsinstanser


