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- for pasientens helsetjeneste

Hva Helseplattformen skal gi oss (vedtatte effektmål)
1.

Høyere behandlingskvalitet og færre
pasientskader

2.

Tilgang til kontinuerlig oppdatert
klinisk kunnskap basert på beste
praksis (beslutningsstøtte)

3.

Innbyggerne i Midt-Norge får enkel
tilgang til egen journal og større
mulighet til å påvirke eget
behandlingsforløp

7.

Bedre styringsinformasjon som grunnlag
for kvalitets- og forbedringsarbeid i
daglig drift

8.

Redusert tidsbruk på dokumentasjon og
leting etter helseopplysninger

9.

Tilfredsstille nasjonale krav og
standarder

10. Mulighet til å bo lengre i egen bolig
4.

Bedre samhandling i og mellom
primær- og spesialisthelsetjenesten

5.

Bedre data- og informasjonsgrunnlag
for forskning og innovasjon

6.

Økt effektivitet og bedre ressursbruk

11. Helhetlig vurdering av pasientens behov
og funksjonsevne skal redusere den
enkeltes behov for offentlig
tjenesteyting
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11. Behovet for offentlig tjenesteyting skal
reduseres ved at tjenester som tilbys
gjennom generiske forløp ivaretar en
helhetlig funksjonsvurdering.
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Medisinsk utstyr

Hensikt
o Sikre rett data lagret til rett pasient, uten behov for manuell
inntasting
•
•

Redusere behovet for manuell dokumentasjon
Eliminere mulige feilkilder grunnet manuell dokumentasjon

o Bidra til klinisk beslutningsstøtte
•

Ved å lagre medisinske data som strukturerte opplysninger i EHR

o Bedre samhandling mellom nivåer
•

Gjennomgående journal slik at prøver som er tatt på et nivå er tilgjengelig
for "alle" i sanntid

o Redusere dobbelt-undersøkelser
• Ved at alle resultat er tilgjengelig på tvers, kan man unngå overforbruk av
MTU målinger

Dagens situasjon
o I en internasjonal kontekst har vi kommet ganske langt på
noen områder innenfor temaet i spesialisthelsetjenesten:
• MTU i fagfeltet radiologi er fullt integrert med RIS/PACS
• MTU i fagfeltet laboratorie er delvis integrert
• MTU for vitale parameter er delvis integrert med ANIN/PICIS

o I kommunehelsetjenesten og hos fastleger er det noe
integrasjoner mot MTU i deres EPJ.

Forventning
o Helseplattformen skal være med å sette en ny internasjonal
standard for bredden/mengden av MTU som integreres med EHR
o Ikke bare tradisjonelt MTU som
•
•
•

Pasientovervåkning
Sprøytepumper
Anestesiapparat

o Alle medisinske målinger skal automatisk overføres til EHR
o Vi utfordrer leverandørene til å tilby løsning også for medisinske
applikasjoner som i utgangspunktet "ikke er laget for integrering"

Betydning for anskaffelser
o Utstyr som anskaffes må ha mulighet for integrasjon
o Internasjonale anerkjente standarder
•
•

HL7
Continua

o Standardiserte og strukturerte data
o Medisinsk utstyr har gjennomsnittlig levetid på 10 år
o Integrasjoner må være en del av anskaffelsen

Alle data i samme system
Spesialisthelsetjenesten

Fastlege

Kommunal institusjon

Hjemmetjeneste

Velferdsteknologi (VFT -> PCHCt)

Utgangspunkt
o VFT ligger utenfor HP anskaffelsen, men
integrasjon HP-VFT forutsettes
o Helsetjenester basert på velferdsteknologi innebærer
innovasjon, nye tjenester, ny samhandling, ny
informasjonsflyt, nye økosystem, nye utfordringer
o EHelse/Hdir IS rapporter
•
•
•
•

gir føringer/anbefalinger, bidrar til standardiseringsarbeid,
baseres på fortsatte erfaringsopptak
Innrettet mot 2016-2018(-2020) realiseringer
Helseplattformen realiserer tidligst 2021
Helseplattformen ønsker føringer til dialogfase/konkurransegrunnlag

Velferdsteknologi
I begrepsforståelsen inkluderer vi teknologi som understøtter..
•
•
•
•

Trygghetsskapende tjenester
Økt mestringsevne
Medisinsk utredning/behandling
Personlig velvære
• HelseNorge.no sin PHR som importkanal..
(De tre første/fokuserte vil ha dedikerte ‘kanaler’, uavh av HelseNorge.no .. )

Forventning
o Helseplattformen skal via integrasjon med velferdsteknologiske
løsninger i helsetjenesten:
•
•
•

Dokumentere hendelser som er relevante i pasientens journal (EHR)
Trigge definerte arbeidsoppgaver for helsepersonell
Understøtte VFT løsninger med strukturert individuell pasientinformasjon

o Pasienter skal kunne gi helsepersonell tilgang til data i sine private
helsearkiv (eksempel: helsenorge.no)
•
•

Helsepersonell vurderer relevans
Helsepersonell importerer det som skal bli en del av pasientens journal

o Helsepersonell skal kunne gi pasienter mulighet til å legge inn data i
pasientjournalen etter gitte kriterier
•

Tydelig skille mellom data generert fra pasient, kontra det som er generert i
helsetjenesten

I helsetjenesten
Sporings og
lokaliseringsteknologi

Elektronisk medisineringsstøtte

Responssenter
Responssenter

Responssenter

Sensorteknologi

Selvrapportering

Responssenter
HP skal forholde seg til aktører på velferdsteknologi, men ikke være
løsningen alene. Vi har lagt føringer i kravspesifikasjonen på integrasjoner
med internasjonale standarder.

Blant befolkningen
Helse Apper

Egenregistreringer

Personlig helsearkiv

Medisinske målinger

Nasjonale føringer
•
•
•

Arkitektur for velferdsteknologi – anbefaling for utprøving og faser for realisering (IS-2402)
Nasjonalt velferdsteknologiprogram
E-Helse/Hdir rapporter med anbefalinger (IS-2225, IS-2534, IS-2402, IS-2552)

© eHelse

(Illustrasjon fra Direktoratet for e-helse)

Avgrensninger
o Helseplattformen innfører ikke velferdsteknologi i kommuner
som knytter seg til løsningen
o Kommunene må selv sørge for
•
•
•
•

Anskaffelser
Prioriteringer
Innføringsprosjekter
Organisering av tjeneste (eksempelvis Responssenter)

o Del av dialog mot nasjonale myndigheter: Hvordan og når
etableres sentral «hub»
•
•
•

Medisinske målinger - kandidat som nasjonal felleskomponent
Hendelser / datamengde (ifbm registreringer, alarmer ol.) – lokalt ansvar
Per tiden er dette ikke del av HP scope

Vil du lese i kravspesifikasjonen?
Konkurransegrunnlaget som beskriver kravene til løsning er
publisert på Helseplattformens hjemmeside:

www.helse-midt.no/helseplattformen

