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Agenda

o Hvordan endte jeg opp som kliniker i 
Helseplattformen?

o Hvordan har klinikere jobbet med 
kravspesifisering i Helseplattformen?

o Kombinasjonsstillinger og karrierevei for 
klinikere?



CV

o Barnesykepleier

o Ansatt ved Barne- og ungdomsklinikken, St. 
Olavs Hospital siden 1994 (Sengepost og Barn 
Intensiv)

o «Superbruker» gjennom hele 
digitaliseringsprosessen 

o Innføring av elektronisk intensivjournal på 
Barn Intensiv fra 2013

o Master i Helseinformatikk, NTNU 2014-2017

o Prosjektmedarbeider i Helseplattformen 
siden oktober 2015



Hvorfor ble jeg involvert i Helseplattformen?

o Erfaringer fra tidligere prosesser

o For eksempel elektronisk intensivjournal

«…there is a growing concern among 
pediatric providers that current health 
information technologies (health IT), 
designed for adults, do not meet pediatric 
needs and may in fact create new 
vulnerabilities and risks to child health and 
safety» 

(Lehmann, Kim and Johnson, 2009)



Kravspesifisering

o Spørre klinikere om 
hvordan de arbeider og 
hva de har behov for…

«…it is unlikely that clinicians really 
know what they want or need.» 

(Coiera, 2003)



Beskrive og kravstille fremtidens løsning…

Hvis dette er 
«dagens 
løsning»…

…kan det være 
vanskelig å se for seg 
og kravstille dette….

…og dette….



Klinikere og informatikere…

o Hvordan omforme kliniske behov til krav til et informasjonssystem?

«…the successful, and safe adoption of IT into pediatric care requires 
participation of professionals who understands both child health and clinical 
informatics»
(Lehmann, Kim and Johnson, 2009)



Klinikere i Helseplattformen

o Ca 70-100 personer, noe variasjon ut i fra programmets faser

o Ca 35 klinikere involvert i snitt
• Fulltidressurser eller deltidsressurser gjennom hele eller deler av 

programmet

o I tillegg «bidragsytere» på spesialområder

o Klinikere med ulike roller i programmet

• Kom inn i 
Helseplattformen med vår 
profesjons- og 
erfaringsbakgrunn 

• Blitt mer og mer 
«generalister»



Workshop og utstilling

101 workshops med ca 330 deltagere 
fra kommune, helseforetak og fastleger

Utstilling for å vise fram tema og krav, og med 
mulighet for å komme med innspill.



Utredning av «En innbygger – en journal»

o Avgrensning av omfang

o Hvordan møter leverandørene Helseplattformens 
forventninger tilknyttet de aktuelle virksomhetene?

https://ehelse.no/strategi/n-innbygger-n-journal



HL7® EHR- S FM

o Referanseliste for funksjonaliteter i et EPJ-system

HL7 Electronic Health Record System Functional Model, Release 2
https://kilden.sykehusene.no/display/AR/Funksjonalitetsmodell

https://kilden.sykehusene.no/display/AR/Funksjonalitetsmodell


Særtema



Brukerscenarier beskriver utfordringer på tvers

o Situasjoner eller forløp 
der en pasient  møter 
helsetjenesten 

o Eksempler på forventet 
funksjonalitet

o Viser behovet for 
helhetstenkning

o Ber  leverandører beskrive 
hvilken støtte 
helsepersonell kan få i 
arbeidet

Emma 9 år, med hodeskade etter en ulykke.
• Samarbeid mellom spesialist- og 

primærhelsetjenesten samt eksterne aktører 
som skole.



Nasjonale og internasjonale rapporter og 
publikasjoner

o Rapporter

o Lærebøker

o Artikler

o Organisasjoner

o Nettsteder



Annet…

o Kravspesifikasjoner fra gjennomførte 
norske og utenlandske anskaffelser

o Erfaringsbesøk til helseinstitusjoner i 
Europa og USA som benytter systemer fra 
aktuelle leverandører

o Nasjonale tema/fora



Demonstrasjon av løsningene og dialog med 
leverandører

o Demonstrasjon av utvalgte deler av løsningene 

o Dialog med leverandørene for bedre forståelse



Kombinasjonsstillinger 

o Fordeler
• Prosjektmedarbeidere som 

er oppdatert og fokusert på 
kliniske behov

• Synergi: økt innsikt i begge 
rollene

• Forankring

o Utfordringer
• Deltidsstillinger blir ofte mer 

enn 100 %...

• Program med høyt tempo og 
korte tidsfrister

• Ferieavvikling og avspasering

• Redusert mulighet for 
karrierevei i begge stillinger?

Støtte og tilrettelegning fra 
arbeidsgivere svært viktig



Karrierevei

o Behov for nye roller og stillinger, inkludert 
kombinasjonsstillinger og «bidragsytere»

o Midt-Norge vil trenge noen av de mest visjonære og 
kompetente klinikerne i nøkkelroller videre i programmet

“What kinds of people will be needed? Individuals with solid clinical (medical, 
nursing, pharmacy, etc.) backgrounds, as well as interest, ability, and 
familiarity with informatics and IT, plus a (very solid) dose of leadership ability, 
who are systems thinkers and ready to help bring together all the diverse 
stakeholders around the transformational-change table.”

Hagland (2015), Healthcare informatics, Top Ten Tech Trends: “Clinical Informaticists 2.0”



Avslutning

o Helseplattformen er godt i gang, men har bare så vidt begynt

o Involvert medarbeidere 
• med kompetanse innen klinikk, ledelse og IKT 

• på tvers av faggrupper, organisasjoner og nivåer

o Behov for videreføring og nye roller og stillinger for klinikere, 
inkludert kombinasjonsstillinger og «bidragsytere»


