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Journalinnsyn for helsepersonell  
  

- mellom helseforetakene i Helse Sør-Øst 



• Gjentatte sykehuskontakter og behandlinger ved ulike virksomheter i halvannet år  
• Tilbakevendende verkebyller i baken hos flere i familien 
• «Hva kunne ligge bak…?» 

 

• «Det pussige var at prosessen begynte på nytt med hver person vi snakket med» 
 

• «Etter hvert forsto jeg at de ikke kommuniserte med hverandre, at det ikke fantes et 
sentralt arkiv hvor opplysningene ble delt» 

 

• «De ante ikke hvilke prøver som var blitt tatt av andre, hvilke medisiner som var blitt brukt, 
eller når og hvor de andre hadde foretatt kirurgiske inngrep» 

 

• «Først trodde jeg ikke det kunne være mulig…» 

 

• «Selv den grønneste amatør forstår vel at tilgang på en fullstendig sykdomshistorikk er 
avgjørende for å gi adekvat behandling, for å se om det finnes et helhetlig sykdomsbilde i for 
eksempel en familie. Og dessuten vil det redde liv.» 

Erlend Loe 2016: om informasjonsdeling…  



• Forventninger i befolkningen/samfunnet 

 

• Forventning fra myndigheter: «En innbygger, en journal» 

 

• Bedre kvalitet og raskere pasientbehandling 

 

• Redusert risiko for feilbehandling 

 

• Økt trygghet og tillit for pasienten  

Hvorfor informasjonsdeling? 

“All relevant journalinformasjon  
om pasienten - tilgjengelig samlet  
for behandlere ved tjenstlig behov” 



5. Deling og samlet visning av pasientinformasjon 
• Sammenstilt visning av samme typer pasientinformasjon fra flere 

kilder/helseforetak (datadeling) 

 
4. Journalinnsyn trinn 2  
• Alle med tjenstlig behov kan få innsyn i journaldokumenter fra andre helseforetak 
• Videreutvikling av sperrefunksjonalitet 

 
3. Databasesammenslåing 
• Til 3 databaser i HSØ 
• Forenkler drift og forvaltning, inkludert oppgraderinger & modernisering 
• Etter lukking av vesentlige sikkerhetsavvik 

 

 
2. Sikre grensesnitt  
• Øker sikkerheten i integrasjoner med PAS/EPJ 
• Støtter sikker deling med andre kliniske applikasjoner, lettvekts-IKT, «mobilitet» 
 

1. Journalinnsyn (trinn 1) 
• Ansvarlige behandlere får innsyn i journal fra andre helseforetak (dokumentdeling) 
• Tilrettelegger for nasjonal deling av dokumenter 

 

 

 

 
Utvikling av EPJ 4 

Regional EPJ Journalinnsyn (Fase 1) 



• Kvinne 55 år med komplisert kreftsykdom og langvarig behandling i et 
samarbeid mellom Sykehuset i Vestfold og Radiumhospitalet. Hun 
møter flere behandlere under gjentatte innleggelser og polikliniske 
konsultasjoner ved sykehusene.  

 

• Leger ved begge sykehus har løpende behov for mest mulig relevant 
informasjon om pasienten. De finner oppdaterte opplysninger ved innsyn i 
pasientens journal ved det andre sykehuset - i en «funksjonell 
regional journal», og kan sikre et effektivt og trygt behandlingsforløp.  

 

• I pasientmøter har legene et godt bilde av sykehistorie, behandling og 
tilstand 

• Pasienter og pårørende opplever trygghet og tillit ved at involverte leger 
har godt innblikk i tidligere og nye deler av sykehistorien.  

 

 

Journalinnsyn – fase 1:  samhandling om kjent pasient 



Regionalt journalinnsyn 

1) Innledende regionalt søk henter frem en liste over dokumenter som 

ligger i ulike helseforetak - en funksjonell «regional journal» 
 

2) Bruker kan navigere i dokumentoversikten: 
 

• Sortere, gruppere, filtrere (metadata) 
• Helseforetak, type dokument, forfatter, tidsperiode 
• Kombinere ulike kategori-valg (som «finn.no») 

 

• Søke i innhold – enkeltord/kombinasjoner 
• Fritekst (som «google») 
• Kan avgrense søk innenfor kategorier 

 

3) Bruker velger enkeltdokumenter for lesevisning 
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Journalinnsyn i HSØ – skisse av løsning 
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Journalinnsyn – sentrale elementer 

• Kun dokumenter for aktuell pasient – aktivert i eget EPJ 
• Lokal tilgangskontroll – tjenstlig behov 

 

• Kun tilgjengelig for sentrale behandlingsansvarlige (lege, psykolog) 

 

• Pasienter kan reservere seg mot løsningen (regional journal) 

 

• Ikke søk på pasienter med hjelpenummer 

 

• Kun godkjente tekstdokumenter, på formater som støttes i IHE-XDS grensesnittet 

 

• Det må inngås avtaler om datadeling mellom dataansvarlige virksomheter (HF) 

 

 



Journalinnsyn – personvern 

• Nødvendig å vise for oppsøkende personell om et dokument er underlag nekting for 
elektronisk pasientinnsyn hos kilden 

• Da kan helsepersonell vurdere om de bør gjøre tilpasninger i hva de sier/refererer til pasienten 

 

• Dokumenter med sperring – initiert av pasienten - skal ikke være tilgjengelig 
• Uavhengig om sperringen gjelder brukeren 

• Varsling til bruker dersom dokumenter er utelatt 

• Vi kan ikke gjøre tilgjengelig dokumenter vi har mottatt fra andre helseforetak eller 
virksomheter, fordi vi ikke kan vite om de er underlagt sperring hos opprinnelig kilde 

 

• Helseforetakene har i dag valgt å skjerme visse typer journalinformasjon for de fleste av 
egne brukere/enheter 

• I utgangspunktet ønsker Helse Sør-Øst å dele hele journalen 

• Helseforetakene må vurdere hva de finner nødvendig å utelate fra regional journal (dataansvar) 

 

 



Arbeidsflate:  filtrering, sortering, søk, lesevisning 



x 

Filtrering:  Helseforetak 



• Vi flytter gamle integrasjoner mot DIPS til mer moderne grensesnitt-teknologier:  
 

• Standardiserte  (ikke-proprietære) formater/teknologier  

• Moderne sikkerhetsmekanismer  

• Støtte for føderering av identitet og autoriseringsinfo 

 

• Vi starter vegen mot en ny og grunnleggende sikkerhet i integrasjoner i HSØ… 

• Sikkerhetsbevis følger gjennom alle trinn - for kontroll og logging av info om tjenstlig behov 

 

• Identitetsbevis (autentisering)  

• Tilgangsbevis (autorisering) 

• Sentral informasjon for logging av aktivitet 

Forutsetning: «Sikre grensesnitt» 

«HVEM & HVORFOR» 



• Sikkerhetsbevis utstedes og kontrolleres i Secure Token Services (STS) 
• Hos oppsøkende og avgivende virksomhet 

• Formidler viktig sikkerhetsinformasjon mellom systemer  

• Benytter avtalte mekanismer for å verifisere utsteder og gyldighet av beviset       tillit 
 

• Tillit: info fra oppsøkende system - grunnlag for beslutninger i avgivende system: 
  
• Tilgang til systemet  

 
• Tilganger til innhold og/eller funksjoner i systemet 

 

• Oppsøkende virksomhet: bedre og mer oppdatert administrasjon av brukere 
• Ingen forsinkelse ved opprettelse av brukere, adekvat avsluttede tilganger 
• Unngår duplikater i «alle systemer» - med usikker status/oppdatering… 

 

Sikkerhetsbevis - tillit mellom parter  



• Etter autentisering ved oppsøkende virksomhet utstedes et 
«Identitetsbevis» 

 

• Forhåndsdefinerte typer informasjon om egenskaper (attributter) ved 
oppsøkende personell  

 

• Unik person-identifikator og organisasjonstilhørighet = «unik identitet» 

 

• «Føderering av identitet» mellom systemer 
 

• Gyldig basis for påfølgende autorisering av oppsøkende bruker - hos kilden 

 

 

Sikkerhetsbevis – autentisering 



• STS utsteder også et «tilgangsbevis»  med informasjon som kan legges til 
grunn for beslutning om hva oppsøkende bruker kan få tilgang til: 

 

• Tilgang til innhold: journalgrupper (dokumenttyper) 

• Tilgang til handlinger: søke, lese, skrive 

 

• Beslutninger kan aktivere ulike regelsett/policyer eller tjenester 
• Innhold tilgjengelig ved innsyn fra innbygger 

• Innhold tilgjengelig ved innsyn fra helsepersonell 

 

• Tilrettelegger for ytterligere differensiering av tilganger 
• Tilpasset rolle, funksjon, tilhørighet, behandlerrelasjon, etc 

 

Sikkerhetsbevis – autorisering 



• Informasjon i sikkerhetsbeviset logges 
• Identitetsattributter 
• Tilgangsattributter 
• Virksomhetsknyttet teknisk og administrativ informasjon 

 

• Logging av at en person med unik identitet har utført  
spesifikk aktivitet - gir «uavviselighet» 

 

• Innsynslogg - viktig for innbyggere 

 

• Bidrar til grunnlag for automatisert logganalyse 

 

 

 

Sikkerhetsbevis – logging 



Regionalt journalinnsyn 



 Oppstartfase   Pilotfase  Utrullingsfase 

Overordnet tidsplan: Regional EPJ Journalinnsyn - fase 1 
2018 2019 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 

 Planfase BK1 & BK2 

BP3 
RHF 

2020 

Q3 Q4 

2021 

Proof of Concept Prototyping 

BK1 

Q1 Q2 Q3 Q4 

BK2 

Leverandør-
utvikling  
1-5 

Leverandørutvi
kling  
6-12 

Leverandørutvik
ling  
13-18 

Leverandørutvik
ling  
19-24 

Leverandørutvik
ling  
25-30 Kartlegging, design og bestilling  

  Utrulling HF 3-9    Pilot:       OUS   +  HF2          ??? Forberede 

Trinn 1 HF Sikkerhetsbasis - utvikling 

Trinn 2 HF Fagsystem 1-55 

Trinn 1 HF Sikkerhetsbasis - utrulling 



Veien videre - neste byggeklosser? 

• Byggekloss 4:    Journalinnsyn - trinn 2  
• Attributtbasert tilgangskontroll 

• Tilpasset tilgang - ulike behov for ulike roller/funksjoner 

• Basert på «føderert autoriseringsinformasjon» i sikkerhetsbevis 

• Eventuelt ta i bruk «ekstern»/sentralisert autoriseringstjeneste 

 

• Byggekloss 5:  Deling av administrativ / klinisk informasjon 
• Tilpassede visningsfunksjoner/flater for ulike kategorier 

strukturert informasjon (datadeling) 

• Økt informasjonsutveksling og nytteverdi – på en sikker måte 



Takk for oppmerksomheten! 

   ? 


