
Aktørfora
Informasjonsmodeller i plattformen



Tema for aktørfora

1. Hvordan skal vi komme frem til hvilken informasjon 
som skal lagres på plattformen?

2. Hvilke informasjonselementer bør plattformen kunne 
lagre og dele på dag 1? 

3. Hvordan kan vi jobbe sammen på 
informasjonsforvaltningen? 



Hvordan skal vi 
komme frem til hvilken 
informasjon som skal 
lagres på plattformen?

Oppgave 1

Vi presenterer et eksempel der 
informasjonselementer brukes for å vise 
datamodellen i praksis. 

Er dette en grei fremstilling og en måte å jobbe på 
som er forståelig og nyttig? 



Tekstintroduksjon oppgave 1
Felles lagring og deling av viktige helseopplysninger vil gi helsepersonell og innbygger enklere tilgang til viktige 
helseopplysninger når de trenger det. Men hvilke data er viktige og hvordan kommer vi frem til informasjonsbehovene? 

Vi ønsker å ha en fremgangsmåte for å komme frem til hvilke data som bør ligge lagret på plattformen. Lagringen bør 
være basert på behov for informasjonsdeling både mellom applikasjoner brukt internt og på tvers av virksomheter. Det er 
derfor viktig å jobbe med behovene i form av forløp, applikasjonsfunksjoner og delingsbehov. I påvente av detaljerte 
behov har vi valgt et tenkt case rundt svangerskapsoppfølging ettersom delingsbehovet der er veldig konkret beskrevet i 
det papirbaserte helsekortet for gravide. En tilsvarende prosess kan tenkes for andre forløp som FKJ skal støtte. 

I denne oppgaven går vi gjennom et case og beskriver hvordan informasjonsmodellen kan brukes til å gjøre behov og 
implementasjon tydeligere. Oppgaven er ikke ment som en detaljert gjennomgang av svangerskap som case, men mer et 
utgangspunkt for å snakke om prosessen rundt behov og innhold. 

I presentasjonen tar vi utgangspunkt i «Helsekort for gravide» og peker på hvilke informasjonselementer dette skjemaet 
har. Informasjonselementene er representert med gule bokser. Vi kan gjøre det samme med applikasjoner for å følge opp 
andre forløp, og tar gjerne innspill på hvilke prosesser dere tenker at det er passende å beskrive på denne måten. 

Når man er enige i hvilke «gule bokser» som gjelder for et pasientforløp, kan man begynne å beskrive enda mer detaljert 
hvilken informasjon som skal ligge i hver gul boks. Dette kan gjøres ved å bruke openEHR arketyper og FHIR-baserte 
ressurser. Disse vil igjen bli implementert som API på plattformen. 

Kjeden er altså: Behov  overordnede informasjonsbehov  detaljerte informasjonsmodeller  API

Informasjonsdefinisjoner bør gjenbrukes på tvers av forløp så mye som mulig, slik at en enkelt pasient kan behandles på 
tvers av flere forløp. 

I gruppeoppgaven ønsker vi at dere diskuterer denne fremgangsmåten og kommer med innspill til hva som skal til for å 
lykkes med dette arbeidet. Er dette en grei fremstilling og en måte å jobbe på som er forståelig og nyttig? 



Vi har valgt svangerskapsoppfølging som et mulig eksempel ettersom «Helsekort for gravide» gir en 
god oversikt over hvilke data som bør samles inn og deles (det er ikke avgjort enda hvilke forløp som 
bør prioriteres)



Felles lagring gir gjenbruk og enklere tilgang

Når data lagres mange steder oppstår det duplikater og lite konsistens 
på tvers. Data må gjenfortelles av pasienten og skrives på nytt av 

forskjellige helsepersonell.

Informasjon som er nyttig for flere kan lagres felles for enklere gjenbruk og 
deling. Pasienten slipper å gjenfortelle, og personvern er bedre enn 

papirbasert deling. 

Hvilke data bør 
ligge i 

plattformen?

* Dette er et eksempel. Hvilke data som skal ligge hvor er under arbeid og også tema i dag. 

*



Svangerskapsoppfølging 
hos fastlege eller jordmor

Øyeblikkelig hjelp hos 
legevakten

Fødsel på sykehuset

Felles lagring vil gi bedre tilgang til data når helsepersonell og pasienten 
trenger det



Dette er en tentativ datamodell for data som 
EPJ trenger. Slike data kan lagres lokalt, i en 

FKJ-plattform og/eller i nasjonale e-
helseløsninger.

Hvordan finner vi ut hvilke data en applikasjon 
virkelig trenger for å oppfylle brukerbehovene?



Informasjonsforvaltning 

Koble applikasjonens behov og 
lagringsmodeller som plattformen 

skal tilby

Markedsplassen 

Journal-
føring

Valg av forløp med 
dokumentasjon av forløp og krav 
til informasjon som skal brukes

Svangerskaps
oppfølging

Helsekort for 
gravide som et 

eksempel







Aktuelle godkjente arketyper for eksempelvis helsekort for gravide og 
generelt svangerskapsoppfølging kan være følgende:

• Utdanningssammendrag (
https://arketyper.no/ckm/archetypes/1078.36.2192)

• Arbeidssammendrag (
https://arketyper.no/ckm/archetypes/1078.36.1945)

• Evne til kommunikasjon (
https://arketyper.no/ckm/archetypes/1078.36.2087)

• Tolkebehov (https://arketyper.no/ckm/archetypes/1078.36.2119)

• Obstetrisk sammendrag (
https://arketyper.no/ckm/archetypes/1078.36.2183)

• Problem/diagnose (
https://arketyper.no/ckm/archetypes/1078.36.195)

• Familieanamnese (https://arketyper.no/ckm/archetypes/1078.36.192
)

• Risiko for overfølsomhetsreaksjon (
https://arketyper.no/ckm/archetypes/1078.36.579)

• Røykeanamnese (https://arketyper.no/ckm/archetypes/1078.36.200)

• Røykfri tobakksanamnese (
https://arketyper.no/ckm/archetypes/1078.36.1802)

• Alkoholanamnese (https://arketyper.no/ckm/archetypes/1078.36.1599)

• Laboratorieresultat (https://arketyper.no/ckm/archetypes/1078.36.27)

• Analyseresultat (https://arketyper.no/ckm/archetypes/1078.36.1916)

• Blodtrykk (https://arketyper.no/ckm/archetypes/1078.36.2165)

• Kroppsvekt (https://arketyper.no/ckm/archetypes/1078.36.2273)

• Høyde/Lengde (https://arketyper.no/ckm/archetypes/1078.36.2274)

• Kroppsmasseindeks (
https://arketyper.no/ckm/archetypes/1078.36.2276) 

Andre relevante konsepter som det finnes arketyper for men som 
trenger mer arbeid og/eller høring og godkjenning er:

• Svangerskapssammendrag (
https://arketyper.no/ckm/archetypes/1078.36.1592)

• Legemiddelutsagn (https://arketyper.no/ckm/archetypes/1078.36.2614) 

• Person (for å registrere andre relevante personer, som far/medmor, 
jordmor, fastlege, etc: 
https://arketyper.no/ckm/archetypes/1078.36.2534)

https://arketyper.no/ckm/archetypes/1078.36.2192
https://arketyper.no/ckm/archetypes/1078.36.1945
https://arketyper.no/ckm/archetypes/1078.36.2087
https://arketyper.no/ckm/archetypes/1078.36.2119
https://arketyper.no/ckm/archetypes/1078.36.2183
https://arketyper.no/ckm/archetypes/1078.36.195
https://arketyper.no/ckm/archetypes/1078.36.192
https://arketyper.no/ckm/archetypes/1078.36.579
https://arketyper.no/ckm/archetypes/1078.36.200
https://arketyper.no/ckm/archetypes/1078.36.1802
https://arketyper.no/ckm/archetypes/1078.36.1599
https://arketyper.no/ckm/archetypes/1078.36.27
https://arketyper.no/ckm/archetypes/1078.36.1916
https://arketyper.no/ckm/archetypes/1078.36.2165
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https://arketyper.no/ckm/archetypes/1078.36.2614
https://arketyper.no/ckm/archetypes/1078.36.2534


Prøvesvar fra eksterne laber

Arketype 
Analyseresultat

FHIR-ressurser 
(Kilde HL7 Norge)

https://github.com/HL7Norway/NILAR/blob/main/mapping.md






Hva betyr informasjonsmodellen i 
praksis? 

Oppgave 1

Vi presenterer et eksempel der informasjonselementer brukes for å vise 
datamodellen i praksis. 

Er dette en grei fremstilling og en måte å jobbe på som er forståelig og nyttig? 



Hvilke data bør 
plattformen kunne lagre 
og dele på dag 1?

Oppgave 2

Er det greit å prioritere 
helseopplysninger før andre 
informasjonsområder?

Vurder informasjonselementene i den 
røde rammen og si hvilke som er 
viktigst I begynnelsen. 



Tekstintroduksjon oppgave 2
I denne oppgaven ønsker vi en diskusjon om hvilke informasjonselementer plattformen bør støtte på dag 1. Dette er vanskelig å gjøre uten å først ha avklart 
hvilke tjenester som skal støttes, men det kan være greit å se på informasjonsbehovene ‘nedenfra-og-opp’ samtidig som man ser på behovene. 

Data som er nødvendig for en EPJ kan deles opp i 6 forskjellige områder (se neste slide), der helseopplysninger er en sentral del. Andre områder er 
pasientadministrative data, saksbehandling, data om ansatte helsepersonell i kommunen og andre virksomhetsdata. Grunndata er også viktig, men disse anser vi 
at dekkes av andre aktører og løsninger. Vi har som hypotese at helseopplysninger bør prioriteres på dag 1, men at de andre områdene kan komme senere. 

Vi ber dere om en vurdering på om det er greit å prioritere helseopplysninger på dag 1, eller om det er data fra de andre område som absolutt burde inkluderes. 

Noen informasjonsbehov vil bli dekket tilstrekkelig av nasjonale løsninger, og selv om disse ikke nødvendigvis regnes som EPJ-erstatninger så anser vi det som 
lite hensiktsmessig å lagre samme data både i en FKJ-kjerne og andre nasjonale komponenter. Vi kan derfor ekskludere data som er planlagt lagret i nasjonale 
komponenter (eller vi tror at er sterke kandidater for slik lagring) og heller fokusere FKJ sitt arbeid på nødvendige dataelementer som ikke er dekket av slike 
nasjonale prosjekter. 

Vi har gjort en vurdering av hvilke data vi tror det er mest aktuelt å inkludere i en FKJ-kjerne. Disse informasjonselementene er merket med en rød boks. For noen 
informasjonsbehov utenfor den røde boksen (eller på kanten) så er det litt uklart om all nødvendig lagring vil være støttet nasjonalt eller om EPJ vil kreve lagring i 
tillegg. 

Store deler av legemiddelbehovet er for eksempel dekket av lagring i Sentral forskrivningsmodul (SFM) og Reseptformidleren og krever derfor ikke lagring i 
journalen Lagringen i SFM er for så vidt også del av journalen, men lagret sentralt hos NHN som databehandler. Administrering av legemidler er ikke inkludert i 
SFM, men KS har bedt om at dette vurderes for fremtidige steg i Program digital samhandling. 

Henvisning og Epikrise er i dag meldingsbaserte tjenester. Disse er tegnet utenfor den røde boksen, som indikerer at disse på sikt kunne bli håndtert nasjonalt, 
men dette er bare en arbeidshypotese fra prosjektet. Det kan også være journalførings eller prosesshåndteringsbehov i FKJ relatert til henvisning og epikriser. 

Det er noe overlapp mellom bokser i modellen. Meldinger og dokumentlager (nederst) inneholder for eksempel også informasjonselementer relatert til andre 
bokser i modellen. Boksen «Journaldokumenter» er også en generell boks som kan dekkes av andre elementer. 

Vi ber dere om en vurdering av hvilke av disse gule boksene som dere anser som viktig. Vil det være mulig å prioritere noen av disse høyere enn andre? Vi 
skjønner at dette er vanskelig på dette stadiet, men tidlige innspill fra dere vil være nyttig likevel. Prøv å tenke på generiske behov på tvers av applikasjoner. 

• Er det greit å prioritere helseopplysninger før andre informasjonsområder?

• Vurder informasjonselementene i den røde rammen og si hvilke som er viktigst I begynnelsen. 



Pasient-
administrative data

Saksbehandling

Helsepersonellrelatert 
informasjon

Turnuslister, roller, 
kalender, team-admin o.l.

Virksomhetsrelatert 
informasjon

Utstyr, lokaler, 
medisinskap o.l.

Grunndata

Helseopplysninger

Hvilke data bør plattformen kunne lagre på dag 1?



Pasient-
administrative data

Saksbehandling

Helsepersonellrelatert 
informasjon

Turnuslister, roller, 
kalender, team-admin o.l.

Virksomhetsrelatert 
informasjon

Utstyr, lokaler, 
medisinskap o.l.

Grunndata

Helseopplysninger

Noen databehov løses 
i nasjonale løsninger 

(PDS m.fl.)

Noen databehov 
gjenstår og bør 

vurderes løst av FKJ-
plattformen







Senere? Blir 
noe løst i 

grunndata?

Senere? 
(Mye av kommunal 

rapportering har 
basis i dette 

datagrunnlaget)

Senere?

Senere?

Løses (eller 
bør løses) 
av andre?

Løses av andre?

Bør 
dekkes 

helt eller 
delvis 

av FKJ



Dette er informasjon som beskriver innbyggers behov for 
helsehjelp her og nå, og hvilken helsehjelp som mottas.
• Tekstlig oppsummering av innbyggers tilstand og behov 
for helsehjelp, fra ulike profesjoner
• Oversikt over tidligere kontakter med helsetjenesten

Kliniske bakgrunnsopplysninger er opplysninger om pasientens 
historikk og bakgrunn som er relevant for helsehjelpen.
• Arvelige tilstander i familien og genetisk informasjon
• Bruk av tobakk, alkohol og andre rusmidler
• Naturlige funksjoner (søvn, appetitt, etc.)
• Andre supplerende opplysninger

Lagring av dialog som innbygger har med helsetjenesten. 
Kan også inkludere data fra andre applikasjoner som 

innbygger legger inn data i, men dette kan også dekkes i 
"Pasientens egne målinger og vurderinger"

Behandlingsmål og innbyggers mål
• Behandlingsplan / tiltaksplan (medisin, sykepleie m.fl.)
• Planlagte kontakter med helsetjenesten (inkl. timeavtaler)
Lagring prøves ut i KJ, men det er uklart om også noe data må lagres i 
EPJ som supplement til den nasjonale lagringen. 

Undersøkelser, målinger og funn utført av helsepersonell 
internt i virksomheten, for eksempel på en konsultasjon, i 
hjemmesykepleie, sykehjem e.l. 

Dokumentasjon av helsehjelp som ikke inngår i de andre 
kategoriene. Støtte for både strukturert og tekstlig 
dokumentasjon. 

Dette er nåværende og tidligere informasjon om en diagnose, tilstand, problem, 
hendelse eller situasjon som kan medføre helseproblem. Den bør inkludere en liste 
over tidligere sykdommer og problemliste:
• Aktuelle diagnoser og problemstillinger
• Funksjonsnivå og behov for tjenester, med normaltilstand (habitualtilstand)
• Tidligere sykdommer

Iinformasjon om forespørsler eller anmodninger om å utføre en helsetjeneste, annen 
tjeneste eller ytelse i kommunal eller statlig regi. Dette er informasjon som i dag blir 
registrert i kommunens journalløsning, i den delen som blir definert som postjournal. 
Søknadene er som oftest basert på skjemaer som sendes på papir. Dette grenser 
også opp mot PAS og saksbehandling. 

Dette er en oversikt over nåværende og tidligere kommunale og statlige tjenester og 
ytelser og hjelpemidler i bruk hos/av innbygger. Der innbygger benytter 
velferdsteknologi er det naturlig å inkludere beskrivelse av hendelser håndtert av 
responssenter.
• Pågående bruk av hjelpemidler og utstyr
• Pågående bruk av tjenester/ytelser

Dokumentasjon av hvilke prosedyrer og 
behandlinger som er utført på pasienten (og 

kanskje hvilke som skal utføres dersom dette ikke 
er dekket av "Behandlingsplan")

I noen tilfeller vil det være hensiktsmessig at 
applikasjonsleverandører får lagre spesifikke data på 

plattformen i sine egne formater. På sikt kan slike data spres 
ut i den mer gjenbrukbare delen av plattformen. 

Andre data om status på pasientforløp, 
prosesser og klinisk arbeidsflyt som ikke er 
dekket i andre deler av datamodellen.

Svar på lab- og radiologiprøver PDS steg 1 jobber for at 
skal lagres i NILAR-tjenesten. 

Dette er bestillingene av eksterne lab- og radiologiundersøkelser. I dag er 
disse ofte håndtert av egne applikasjoner (IHR o.l.) tilbudt av laber. Data 
lagres da i tjenesten som databehandler for helsepersonells dataansvar. 

Pasientens egne målinger gjort som del av digital 
hjemmeoppfølging med utstyr levert ut av helsetjenesten.



Oppgave 2

Er det greit å prioritere helseopplysninger før andre informasjonsområder?

Sett opp prioritet for informasjonselementene i den røde rammen fra 1-12. 

Hvilke data bør 
plattformen kunne 
lagre og dele på 
dag 1?



Oppgave 3: Hvordan kan vi 
jobbe sammen på 
informasjonsforvaltningen? 

Oppgave 3

Hvem bør være med på 
informasjonsforvaltningen og hvilken 
rolle bør de ha?

Hva er viktig å huske på i 
informasjonsforvaltningarbeidet?



Tekstintroduksjon oppgave 3
Informasjonsforvaltning for FKJ handler blant annet om hvilken informasjon som skal deles og hvordan 
informasjonen skal dokumenteres, brukes og forvaltes. Det handler om fordeling av ansvar for 
informasjonsdefinisjon, lagringsansvar, prosess og valg av data for deling. 

De fleste vi snakker med peker på informasjonsforvaltning som en kritisk suksessfaktor for FKJ, men det er litt 
utydelig hvem som bør ta ansvaret for de ulike delene av informasjonsforvaltning og hvordan dette skal utføres. 

FKJ ønsker å skille lagring og funksjonalitet slik at data kan være tilgjengelig for flere. Leverandører har vært vant til 
å kunne definere informasjonsmodellen som brukes i løsningene, og det vil være en overgang at informasjonen skal 
gjenbrukes av mange. Hvordan skal vi legge opp informasjonsforvaltningen slik at denne delingen kan fungere godt? 

Vi tror at når leverandører lager nye løsninger så vil dette også kunne kreve innovasjon på datamodellen. En lite 
fleksibel datamodell kan dermed hindre innovasjon. Samtidig er deling avhengig av en felles forståelse for hva 
informasjonen betyr og hvordan den skal brukes. 

Er det slik at noen deler av datamodellen kanskje krever mer felles forståelse og gjenbruk, mens andre deler av 
datamodellen bør kunne tilpasses til hver enkelt brukstilfelle? Er noe data mer «kontekstavhengig» enn andre data? 
Betyr dette da også at ansvaret for informasjonsforvaltningen bør deles, slik at noen deler av modellen forvaltes 
strengere eller mer sentralt enn andre deler? 

Spørsmålene til denne oppgaven er:

• Hvem bør være med på informasjonsforvaltningen og hvilken rolle bør de ha?

• Hva er viktig å huske på i informasjonsforvaltningarbeidet?



Informasjonsforvaltning

«Informasjonsforvaltning betyr eit 
heilskapleg syn på aktivitetar, 
verktøy og andre tiltak for å sikre 
best mogleg kvalitet, utnytting og 
sikring av informasjon i ei 
verksemd. Organiseringa av 
informasjonen skal vere systematisk 
og henge saman med verksemda 
sine arbeidsprosessar.»

Digitaliseringsdirektoratet



Informasjonsforvaltning

• Hvilke begreper, dataelementer og metadata 
må vi ha i plattformen?

• Hvordan kan informasjon grupperes og inngå 
i dataprodukter som kan forvaltes?

• Hva betyr begrepene og dataelementene?

• Hvordan brukes forskjellige dataelementer?

• Hvilke kontekster, forløp og prosesser inngår 
dataelementer i? 

• Hvordan sikres gjenbruk på tvers av 
leverandører og applikasjoner?

• Hvilke standarder skal brukes?

• Hvor skal data lagres og hvem har ansvaret?



Leverandør

Jeg vil  innovere, 
også på 

datamodellen

Innovasjon er også knyttet til datamodell, ikke 
bare «funksjonalitet» = brukergrensesnitt

Jeg tenker 
på mine 
brukere



Kan man dele opp innhold slik at noe er nært enkeltbrukeren 
mens for annet innhold prioriteres «felles forståelse»?

Nytte for én Nytte og gjenbrukbarhet for mange

Ønske om brukerinvolvering Ønske om data som er forståelige og nyttige på tvers



Dataprodukt A Dataprodukt B Dataprodukt C Dataprodukt D

Produktansvarlig 
for dataprodukt A

Produktansvarlig 
for dataprodukt B

Produktansvarlig 
for dataprodukt C

Produktansvarlig 
for dataprodukt D

Informasjonsforvaltning Informasjonsforvaltning Informasjonsforvaltning Informasjonsforvaltning 

Felles rammeverk for informasjonsforvaltning – skape synergier og koblinger på tvers av produkter



Oppgave 3

Hvem bør være med på informasjonsforvaltningen og hvilken rolle bør de ha?

Hva er viktig å huske på i informasjonsforvaltningarbeidet?

Hvordan kan vi jobbe sammen 
på informasjonsforvaltningen? 



Litt bakgrunnslesning

• Informasjonsforvaltning handler også om «decisions rights» på for 
plattformen – hvem tar hvilke beslutninger? 

• Et godt prinsipp er å delegere beslutninger til de som har kompetansen, men 
vi ser at det er en trade-off mellom kompetanse på en spesifikk brukergruppe 
og deling av data på tvers av brukergrupper… 

• Så vi legger ved litt fra en bok om plattformer og styring av Tiwana (2013)



Tiwana 2013, Platform 
Ecosystems
Aligning Architecture, 
Governance, and Strategy

Litt bakgrunn fra teori på plattformstyring



Tiwana 2013, Platform Ecosystems
Aligning Architecture, Governance, and Strategy

Litt bakgrunn fra teori på plattformstyring
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