
 

 

 
 

     
 

EPJ-løftet  

EPJ-løftet er en felles satsing  
EPJ-løftet er et program for forbedring av journalsystemene for legekontor. Det omfatter 
systemene Plenario, System X, CGM allmenn og Aspit. Programmet er et samarbeid mellom 
Legeforeningen, myndighetene og journalleverandørene. Det er finansiert ved avsatte 
midler fra normaltariffoppgjøret. Budsjettet er på til sammen 34 millioner kroner fra 2014 til 
2016. Prosjektledelsen ligger i Direktoratet for e-helse. 

Disse prosjektene får støtte fra EPJ-løftet 
Følgende delprosjekt er igangsatt etter takstforhandlingen 2014-2015: 
 Navn Kort beskrivelse Når blir 

endringen 
implementert? 

A Digitale tjenester 
mellom pasient og 
fastlege 

Fire tjenester på helsenorge.no som gjør at 
pasient trygt kan kommunisere med sin 
fastlege. Fastlegene kommuniserer via sitt eget 
journalsystem. Innføres gradvis fra våren 2016. 

2016/18 

B Elektronisk overføring 
av fastlegejournal 

Løsning for sikker, rask og enkel overføring av 
journaler mellom fastleger. Innføres våren 
2016. 
 

2016 

C Standardiserte 
mappingtabeller for 
Norsk 
Laboratoriekodeverk 

Grunnleggende funksjonalitet som gjør det 
lettere å sammenligne svar på analyser. 
Forbedrer kvaliteten på behandlingen gjennom 
bedre oversikt over pasientens prøvesvar over 
tid. Innføres stegvis fra våren 2016. 
 

2016 

D Brukervennlig 
meldingsovervåking 

Funksjonalitet i journalsystemene som gjør at 
fastlegen får lettere oversikt over 
meldingsutvekslingen. Bidrar til å sikre at 
meldinger kommer frem til mottaker.  
 

2016/17 

E Alternative 
driftsløsninger 

I dag er IT-utstyret på legekontoret som regel 
driftet lokalt eller delvis lokalt. Dette kan være 
et hinder for innføring av nasjonale løsninger. 
Delprosjektet vurderer ulike alternative 
driftsmodeller. 

Stoppet inntil 
videre 

F Legemiddelbehandling 
- oppfølging av 
pasienter med fire eller 
flere legemidler 

Funksjonalitet i journalsystemet som gjør det 
lettere å identifisere og oppdatere 
legemiddellistene til de pasientene med fire 
eller flere legemidler. Innføres 2016/2017. 

2017 

G Rapportering Funksjonalitet i journalsystemet som gir bedre 
rapportering fra legekontoret for å gi 
nødvendige data til styrings- og 

2018 



 

 

 
 

     
 

kvalitetsformål. Stegvis innføring av 
brukerhistorier med oppstart 2016, på 
influensa og pneumokokkvaksinasjon, 
noklusdiabetesskjema, antibiotikaresistens på 
gruppenivå, integrert beslutningsstøtte ved 
legemiddelgjennomgang, råd til veiledere.  
 
-Diabetes: Utvikle EPJ funksjonalitet for å sikre 
god oppfølging av diabetespasienter, ved bruk 
av Nokulus diabetesskjema til bruk i diabetes 
årskontroller for å sikre kvalitet i oppfølgingen.  
-Influensavaksine: Verktøy for å fange opp 
pasienter i risikogruppen, og oversikt over 
hvem som har mottatt vaksine og ikke mottatt.  
-Pneumokokkvaksine:  Verktøy for å fange opp 
pasienter i risikogruppen, og oversikt over 
hvem som har mottatt vaksine og ikke mottatt. 

Følgende delprosjekter er igangsatt etter takstforhandlingen 2015-2016: 
 Navn Kort beskrivelse Når blir 

endringen 
implementert? 

H Forbedring av 
samstemmingsverktøy for 
legemiddellister 

Forenklinger av funksjonalitet i 
journalsystemet som gjør det enklere å 
hente opp legemiddellisten til pasienten 
og oppdatere denne. Avtale om 
forvaltning av samstemmingsverktøyet er 
inngått og i drift fra 01.01.2016. 

2016 

I Forenkle utfylling/ 
ajourføring av felt for 
«Tidligere sykdommer» i 
EPJ  

Forenklinger av funksjonalitet i 
journalsystemet som gjør det enklere å 
fylle ut felt for tidligere sykdommer.  

2018 

J Overvåkningsverktøy for 
rekvirerte radiologiske, 
cytologiske og histologiske 
undersøkelser 

Overvåkningsverktøy for rekvirerte 
radiologiske, cytologiske og histologiske 
undersøkelser. Et overvåkingssystem for 
elektronisk sendte undersøkelser, hvor 
man ser at svar på eksterne undersøkelser 
er kommet tilbake.  

2018 

K Innføring av standard 
terminologi for 
radiologiske svar 

Innføring av standard terminologi for 
radiologiske svar. Prosjektet er foreløpig 
stoppet pga manglende innføring av NCRP 
kodeverket i svarmeldinger. 

 

L Tilgang til 
arbeidsgiverregister fra 
EPJ 

Integrasjon mellom arbeidsgiverregisteret 
og journalsystemene. Antatt innføring 
2016/2017. 

2017/18 



 

 

 
 

     
 

 

Følgende delprosjekter er igangsatt etter takstforhandlingen 2016-2017: 

 
 Navn Kort beskrivelse Når blir 

endringen 
implementert? 

4.1 Dialogmelding lege-til-
lege 

Asynkron kommunikasjon mellom leger i 
spesialisthelsetjenesten og henvisere om 
en pasient.  

2018 

4.2 Ny førerkort-erklæring i 
EPJ 

Ren EPJ-funksjonalitet for å høste data 
automatisk inn fra journalen i et 
førerkortskjema og beslutningsstøtte som 
gir råd i utfyllingen. 

Ikke påbegynt 
oktober 2016 

4.3 Melding med vedlegg Funksjonalitet i journalsystemet som gjør 
det mulig å sende meldinger med vedlegg. 
Det er behov for vedlegg i pdf-format, 
men også andre filformater som jpeg. 
Vedlegg kan sendes med dialogmeldinger, 
henvisninger, epikriser og prøvesvar. 

2017/18 

4.4 Bilde i EPJ Funksjonalitet i journalsystemet som gjør 
det mulig å integrere foto som del av 
dokumentasjon i EPJ. Behov for å laste 
effektivt og sikkert inn i journal fra 
kamera, og mulighet for redigering og 
visninger i EPJ. 

2018 

4.5 Forbedre visning av 
meldinger/KITH 
visningsfiler 

Standard visning for patologi, radiologi 
m.m skal brukes likt av alle EPJ. Avsender 
og mottaker, og alle systemer skal se det 
samme.  

2017 

4.6 Innrapportering fra 
avtalespesialister 

Forenkle innrapportering fra 
avtalespesialister til NPR og KUHR.  

2018 

4.7 Avtalespesialister – 
rettighetsvurdering, 
fristfastsettelse og 
fraværsassistent 

Funksjonalitet i journalsystemet som gir 
avtalespesialister mulighet til å 
rettighetsvurdere og fristfastsette 
utredning eller behandling. 
Avtalespesialister bør også ha mulighet til 
å registrere tilstedeværelse. 

2017 

4.8 Forbedringer i e-
reseptmoduler – 
manglende oppdatering 
av Reseptformidleren 

Det gjøres et kartleggingsarbeid for å se på 
tiltak for å bedre kvalitet og sikre at 
pasientens reseptopplysninger i 
Reseptformidleren (RF) samsvarer med 
den legemiddelbehandlingen pasienten 
skal ha. Det kan forventes at noen av 

2017/2018 



 

 

 
 

     
 

tiltakene vil medføre utvikling av ny 
funksjonalitet i EPJ. 
 
EPJ-løftet vil få tilgang til rapporten fra 
kartleggingsarbeidet desember 2016.   

4.9 SYSVAK-integrasjon mot 
EPJ 

Funksjonalitet i journalsystemet som viser 
automatisk oppdatert SYSVAK vaksiner i 
EPJ. Dette gjøres via en integrasjon mot 
FHI son SYSVAK-database. 

Ikke påbegynt 
oktober 2016 

4.10 Handlingsplan 
antibiotikaresistens 

I nasjonal strategi mot antibiotikaresistens 
er det to tiltak som berører 
journalsystemene 

• Tiltak 4.2 Gjennomgang av egen 
antibiotikaforskrivning på 
gruppenivå 

• Tiltak 4.3 Elektronisk 
besluntningsstøtte i 
forskrivningsverktøy 

 
 
 
2018 
 
 
2017 

4.11 Strukturert informasjon i 
EPJ 

Funksjonalitet i journalsystemene som 
gjør det mulig å strukturere informasjon i 
EPJ, f.eks informasjon om røyking, 
overvekt, hvordan registrere funn (klinisk 
undersøkelse) m.m. 

Ikke påbegynt 
oktober 2016 

4.12 Elektronisk pleie- og 
omsorgsmeldinger fra 
helseforetak til fastleger 

Prosjektet er en pilotkandidat i forbindelse 
med elektroniske løsninger som støtter 
opp om organiseringa av 
primærhelseteam. Fastlegekontor må 
være i den samme dialogsløyfen som 
helseforetak og pleie- og 
omsorgstjenesten/bestiller kontoret i 
kommunen i forbindelse med innleggelser 
og utskrivninger fra HF. Det er planlagt 
utarbeidet en konseptrapport for 
avtaleåret. 

Ikke påbegynt 
oktober 2016 

4.13 Fastlegekontor skal vite 
hvilke pasienter på listen 
som mottar pleie- og 
omsorgstjenester 

Funksjonalitet i journalsystemene som gir 
fastlegene oversikt over hvilke av deres 
listepasienter som mottar pleie- og 
omsorgstjenester. 

Ikke påbegynt 
oktober 2016 

 
 
 



 

 

 
 

     
 

Organisering 
EPJ-løftet styres av en partssammensatt styringsgruppe med tre representanter fra 
Legeforeningen og tre representanter fra Helsedirektoratet, og ledes av Direktoratet for e-
helse v/Christine Bergland. KS møter med 1 representant uten stemmerett i 
styringsgruppen. 
 
 
 


	EPJ-løftet er en felles satsing
	Disse prosjektene får støtte fra EPJ-løftet Følgende delprosjekt er igangsatt etter takstforhandlingen 2014-2015:
	Følgende delprosjekter er igangsatt etter takstforhandlingen 2015-2016:
	Følgende delprosjekter er igangsatt etter takstforhandlingen 2016-2017:

	Organisering

