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1.

BAKGRUNN
Samstemmingsverktøy har vært et av EPJ-løftets prioriterte tiltak siden 2011. På grunn av manglende
mulighet for å samstemme strukturerte data direkte mellom ulike aktører som er involvert i
behandlingskjeden, ble det utviklet et verktøy som baserer seg på gjenkjenning av legemiddelinformasjon
i fritekst. Slik fritekst kan eksempelvis komme fra epikriser. Legemiddelinformasjonen som gjenkjennes i
friteksten transformeres til en struktur som kan samstemmes med listen over legemidler i bruk i
fastlegens journalsystem. Verktøyet ble utviklet i 2012 og satt i pilotdrift i februar 2013. Første versjon av
produktet ble gjort tilgjengelig i mai 2013. Produktet var ment som et strakstiltak i påvente av overføring
av strukturert legemiddelinformasjon for å støtte legene i forberedelsene til å gjøre
legemiddelgjennomganger. Det er fortsatt begrensede muligheter for å samstemme strukturert
legemiddelinformasjon, og det er derfor fortatt behov for å jobbe med utbredelse og vedlikehold av det
eksisterende verktøyet inntil nye løsninger kan overta. Det er i dag ingen vedlikholdsavtale som sikrer
løpende vedlikehold av produktet.
Det ble i 2014 gjennomført en erfaringskonferanse for å kartlegge erfaringen med verktøyet så langt. Det
ble konkludert med følgende:

1. Avtalen med Vivit som sikrer vedlikehold av Vivit komponenten, forlenges i første omgang ut
2016
2. EPJ leverandørene bør forpliktes til regelmessig distribusjon av nye versjoner av Vivit
komponenten (med oppdatert FEST)
3. Informasjonsarbeidet med sikte på økt bevisstgjøring på viktigheten av samstemming av
legemidler bør intensiveres
4. NFA bør vurdere å rette en formell henvendelse til NIKT med sikte på å få prioritert
strukturert overføring av legemiddelinformasjon til fastlegene
Det er også behov for best mulig beslutningsstøtte for å kvalitetssikre legemiddelinfomasjonen i
samstemmingsprosessen.SLV utvikler også belutningsstøtte som kan være til hjelp for legen i forbindelse
med legemiddelsamstemming og legemiddegjennomganger. Denne beslutningsstøtten er en del av
prosjektet femstjerns FEST.
Legen utfører vanligvis samstemming som et forstadium til å gjennomføre legemiddelgjennomganger.
Støttefunksjonalitet i journalsystemene som støtte for legemiddelgjennomganger er knyttet til
delprosjekt G i EPJ-løftet.
Risiko ved mangelfull samstemming av legemidler
Ulike behandlere bør ha oversikt over hvilke medisiner pasienten tar, enten det er fastlege, sykehjem
eller sykehus Manglende samstemming = Betydelig pasientsikkerhetsproblem.
• Pasienten settes på medisiner eller undergår behandling som ikke er forenelig med medisinene
pasienten allerede tar.
• Jo flere medisiner pasientene tar, jo større er faren for komplikasjoner

2.

SAMMENDRAG OG ANBEFALING
Det har blitt gjennomført 3 worshops med brukere, leverandører og ressurspersoner fra sentrale fagmiljø
utenfor helsedirektøratet og tilgrensende prosjekter i Helsedirektoratet. Workshopene har hatt fokus på
å kartlegge brukernes behov, skaffe oversikt over rollene til tilgrensende prosjekter og avklare hvordan
samarbeidet mellom brukere og leverandørene videre fremover bør legges opp.

2.1. Sentrale innspill fra workshopene
Bidragsytere til workshopene har vært:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lars Wefring, EPJ-løftet
Bent A. Larsen, EPJ-løftet
Regin Hjertholm, EPJ-løftet
Dag R. Jordbru, Statens Legemiddelverk
Morten Finchenhagen, Statens legemiddelverk
Aleksander Skøyeneie, Statens legemiddelverk
Frode Stette, Helsedirektoratet
Thomas Brox Røst, Thomas Brox Røst, Vivit
Ægir Örn Leifsson, Thula
Anne-Lise Baardsgaard, Hove Medical Systems
Kari Strand, CGM
Endre Dyrøy, Infodoc
Vigdis Heimly, Helsedirektoratet
Espen h. Carlsen, Vivit

Følgende innspill ble gitt fra deltagerne:
•
•

•
•
•
•

•

Samstemmingsverktøyet er et hjelpemiddel til å bedre kvaliteten på legemiddelinformasjonen som er
registrert hos fastlegen og gir et godt grunnlag for legemiddelgjennomganger
Verktøyet er tenkt brukt i en overgangsfase inntil strukturert legemiddelinformasjon utveksles
mellom aktørene, men på grunn av lange innføringløp må man regne med at det fortsatt vil være
behov for verktøyet i 3-4 år fremover
Verktøyet inneholder få kjente feil og mangler, og det er ikke behov for større endringer i dagens
versjon
Siden dette er et strakstiltak, er det begrenset hvor mye tid og penger som bør benyttes, slik at det er
viktig med riktige prioriteringer i forhold til vedlikehold og videreutvikling
Verktøyet er for lite kjent hos fastlegene og bruken bør bli høyere
Oppdateringssyklus ifm nye versjoner av FEST bør løses på en bedre måte enn i dag. Verktøyet bruker
i dag kun den versjonen av FEST som distribueres sammen med ny release av verktøyet. Det er
ønskelig at nye versjoner kan tas i bruk løpende, men dette innbærer også en risiko i forhold til EPJleverandørenes ansvar og muligheter for introduksjon av feil.
Vedlikeholdsavtale mangler

2.2. Forslag til tiltak
2.2.1. Vedlikeholdsavtale
Det etableres en vedlikeholdsavtale som sikrer vedlikehold av verktøyet for de to kommende årene.

2.2.2. Forvaltningsmodell
Det skal etableres en forvaltningsmodell for samstemmingsverktøyet. Denne forvaltningsmodellen skal bla
omfatte:
• Modell for brukerinvolvering og prioritering av nye tiltak
• Håndtering av rapportering av feil og mangler (herunder avklaring på om verktøy og rutiner som er i bruk
i andre prosjekter kan benyttes til formålet, eller om Vivit bør etablere noe eget)
• Modell for testing
• Releasesyklus for verktøyet

•

Spredningstiltak
o Disse må gjennomføres i samarbeid med leverandører av EPJ-systemene og brukermiljøene.
Kanaler som Nidaroskongressen, HelsIT , Tidsskriftet, Dagens medisin, Praksisnytt ol. bør
vurderes benyttet. SLV og Hdir har også kanaler som bør vurderes benyttet.

2.2.3. Grensenitt til femstjerners FEST
Det etableres et delprosjekt for femstjerners FEST hvor det skal etableres et grensesnitt mellom EPJ-systemene
og femstjerners FEST. Se også eget brukerscenarie som viser et eksempel på hvordan denne integrasjonen kan
løses.

3.

FUNKSJONELLE BEHOV

3.1. Brukerscenarier
Pasienten er mann, 70 år med moderat nyresvikt. Står bla. på Voltaren
(M01AB05)
Eksempelet viser hvordan beslutningsstøtten fra femstjerners FEST kan benyttes som støtte i
legemiddelgjennomgangen.

]

3.2. Funksjonell løsning
3.3. Detaljerte funksjonelle krav
Samstemmingsverktøyet
Kravbeskrivelse

Type

Vedlikeholdsavtale
Det inngås av avtale mellom Hdir og Vivit for samstemmingsmodulen for legemiddellister.
Vivits forpliktelser
Vivit skal etablere en forvaltningsmodell for
O
2.3.1
samstemmingsverktøyet. Vivit har ansvar for å utarbeide
forvaltningsmodellen, men denne kvalitetssikres av direktoratet
for eHelse og NFA.
Punkter som vurderes tatt med i forvaltningsmodellen:
• Leveransesyklus
• Etablering av samarbeidsarena
• Rutiner for håndtering av feilmeldinger og forslag til
forbedringer
• Testplan for testing før nye releaser

2.3.2

2.3.3

2.3.4

Krav til NFA
2.3.5

2.3.6

Utvikling av ny funksjonalitet må ses i sammenheng med at
produktet har en begrenset videre levetid, slik at det primært
skal være feilretting og et minimum av ny funksjonalitet som
skal prioriteres
Leverandøren har ansvar for å vedlikeholde
samstemmingsmodulen slik at det ikke oppstår
kompatibilitetsproblemer som følge av nye versjoner av
Windows og .NET.
Leverandøren plikter å levere oppdateringer til den leverte
funksjonaliteten slik at denne er synkronisert med nye
versjoner av FEST under denne avtalens varighet.
Det er leverandørens ansvar å innhente informasjon om
endringer i, og nye versjoner av, FEST. FEST skal kun leveres
sammen med nye versjoner av verktøyet.

O

NFA plikter å stille med brukerrepresentanter for å gi Vivit
støtte til :
• Prioritering av vedlikeholdsoppgaver
• Test- og kvalitetssikring av nye versjoner
• Spredning av informasjon om modulen
NFA skal bidra til med faglig innhold til en testdatabase med
anonymiserte epikriser. Denne testbasen skal benyttes av
Vivit ifm testing av nye versjoner av programvaren og skal
også brukes som grunnlag for automatisert testing. NFA skal
levere det antall epikriser som Vivit har behov for, anslagsvis
50-100 stk. NFA skal også sørge for å supplere med nye
epikrser hvis det er behov for dette for å teste ny/utvidet
funksjonalitet.

O

O

O

O

Formatert tabell

EPJ-leverandørenes ansvar
2.3.7
Brukerstøtte relatert til samstemmingsfunksjonalitet leveres
ikke av Vivit, men av EPJ-leverandørene. EPJ-leverandøren
videresender henvendelser som de selv ikke kan håndtere til
Vivit for videre oppfølging.
2.3.8
EPJ-leverandøren plikter å markedsføre modulen for å bidra
til økt bruk, eksempelvis via hjemmesidene og på stands ved
konferanser. Leverandørene oppfordres også til å bruke
introduksjonsvideoene i denne sammenhengen.
EPJ-leverandørene plikter å distribuere nye versjoner av
verktøyet sammen med den første hovedrelease såfremt ny
versjon av verktøyet er levert i tide til å få denne med.
Seneste leveringstidspunkt for verktøyet avtales mellom EPJleverandør og Vivit.

O

O

Femstjerners FEST
Kravbeskrivelse
Femstjerners FEST skal kunne benyttes ved samstemming av legemidler

Type

Krav til SLV

SLV forplikter seg til å utvikle basis for
femstjerners FEST.

O

AKOM leverer
beslutningsstøtteløsning. Denne skal
integreres mot 5-stjerners FEST

O

Krav til direktoratet for eHelse

2.3.1

Krav til EPJ-leverandørene

2.3.1

EPJ leverandørene skal delta i arbeidet O
med spesifisering av grensesnitt til EPJ
og skal implementere løsningen i
henhold til avtale som inngås med
Direktoratet for eHelse..

Krav til NFA

2.3.1

4.

NFA forplikter seg til å stille med
brukerrepresentanter til spesifikasjon,
kvalitetssikring og pilotering av løsningen.

O

TEKNISKE KRAV

4.1. Struktur og standarder
Nr.
3.1.1

Kravbeskrivelse
Gjeldende standarder i Helsedirektoratets

Type
O

Formatert tabell

3.1.2

referansekatalog skal benyttes der disse er aktuelle
(FEST) sin struktur for oppbygning av
legemiddelinformasjon benyttes.

O

4.2. Fri programvare
3.2.1
3.2.2
3.2.3

Eventuell fri programvare som benyttes i leveransen
listes opp med navn og programvarelisens
Beskriv eventuelt andre deler av leveransen som vil bli
omfattet av vilkårene i en fri proframvarelisens
Leverandøren skal beskrive sine vurderinger av den frie
programvaren som eventuelt benyttes i forhold til
leverandørens ansvar for rettsmangler ved fri
programvare.

O
O
O

4.3. Tilknyttede systemer/Grensesnitt
Nr.
3.3.1

Kravbeskrivelse
Programvaren må være installert på legekontorene som
skal delta i pilot.

Type
O

4.4. Annet
3.4.1
3.4.2

Åpenbare feil, mangler eller uklarheter i Kundens
kravspesifikasjon beskrives innen milepæl P3-0
Behov for evt nye kodeverk blir avklart innen milepæl
P3-0

O
O

4.5. Andre ikke funksjonelle krav
Nr.
3.5.1
3.5.2
3.5.3

Kravbeskrivelse

Type
O
O
O

4.6. Andre forutsetninger og avhengigheter
Legemiddelområdet er omfattende og det pågår mange prosjekter i regi av ulike aktører på dette området.
Mandatet for dette prosjektet begrenser seg i første fase til å dekke legemiddelgjennomganger i
fastlegesystemene og er et prosjekt med kort tidshorisont. Det vil også være behov for å se på hva som
kan gjøres for å bedre kvaliteten legemiddellistene på lengre sikt og se dette i sammenheng med
internasjonal forskning og andre planlagte og pågående prosjekter. Eksempler på dette er
beslutningsstøtte for forskrivning i FEST, erfaring knyttet til innføring av multidose og muligheter for
utveksling av strukturert legemiddelinformasjon på tvers av virksomheter. Se også [7-11] Det foreslås at
det i løpet av den første prosjektfasen også gjøres et forarbeid til en påfølgende fase av prosjektet.

5.

PROSJEKT- ORGANISERING OG GJENNOMFØRING

Prosjektet skal være et samarbeidsprosjekt mellom Helsedirektoratet og Norsk forening for
allmennmedisin. Prosjektet samfinansieres gjennom midler fra HoD og midler fra Legeforeningen ihht.
avtale skrevet i takstforhandlingene. Det er nedsatt en partssammensatt styringsgruppe for
prosjektporteføljen med 3 representanter fra Legeforeningen og 3 representanter fra Helsedirektoratet.
Dette er samme styringsgruppe for samtlige prosjekter porteføljen..
Det etableres en arbeidgruppe i hvert delprosjekt. Delprosjektene ledes av en delprosjektleder fra
Helsedirektoratet. Det foreslås at arbeidsgruppen settes sammen med tre til fire representanter fra
Legeforening med erfaring fra bruk av de ulike store journalsystemene for fastleger. I tillegg deltar en
ressurs fra seksjon Standardisering.

Figur 2: Prosjektorganisasjon

Prosjektet har satt opp følgende milepælsplan:
Milepæler

Dato

P3 -0 Kontraktsinngåelse

30.06.2015

P3-1 Oppstart

17.08.2015

P3 -2 Design godkjent

31.08.2015

P3 -3 Utvikling ferdigstilt

28.9.2015

P3 -5 Opplæring gitt pilot installasjon ferdigstilt

5.10.2015

P3 -6 Prøvedrift-pilotering gjennomført

19.10.2015

P3 -7 Akseptansetest godkjent

23.10.2015

P3 -8 Release implementert hos fastlegekontorene

Leverandørens
forslag

P3-7
+ 2 mnd

Leverandør skal utarbeide en prosjekplan, presentere en prosjektorganisasjon og gi en kort beskrivelse
av aktiviteter før signering av kontrakt.
Prosjektplan med aktiviteter skal som minimum fylle følgende krav
Nr.

Kravbeskrivelse

4.1.1
4.1.2

Leverandør skal lage en prosjektplan med oppstart senest P 3-1
Leverandør lager forslag til milepælsplan for milepæler P3-1 til og
med P3-6.

4.1.3

I forbindelse med oppstart skal det gjennomføres en
kontraktsgjennomgang og kravsporing
Før godkjent design skal det legges inn aktiviteter for prototyping
Designdokumentet som godkjennes skal inkludere skjermbilder fra
prototyp/mockups. Designet skal også inkludere akseptansekriterier.
Det er EPJ leverandørens brukerrepresentanter som godkjenner.
Mellom milepælene P3-2 og P3-3 skal leverandøren gi ukentlige
statusrapporter på fremdrift og gjenstående aktivitet.
I forbindelse med milepæl P3-3 skal leverandør presentere løsning
og testrapporter som gir pilotkunde trygghet for igangsettelse av
pilot.
Leverandøren skal utpeke sitt pilotlegekontor i samarbeid med
Legeforeningens representanter.
Leverandøren skal organisere og finansiere piloten, og legge dette inn

4.1.4
4.1.5

4.1.6
4.1.7

4.1.8
4.1.9

Typ
e
O
O

Ferdigstilt innen
P3-0
P3-0

O

P3-1

O
O

P3-1
P3-2

O

P3-3

O

P3-3

O

P3-0

O

P3-6

vederlaget

4.1.10

Leverandøren skaffer til veie testdata.

O

P3-2

4.1.11

Leverandøren skal i samarbeid med legeforeningens representanter
utarbeide en plan med aktiviteret som sikrer
• full utbredelse av løsningen
• at det enkelte legekontor oppnår forventet effekt av
løsningen.
Leverandør skal informere brukerne om løsningen i releasenotater
Leverandør skal dokumentere løsningen i sin
produktdokumentasjon

O

P3-5

O
O

P3-7
P3-7

4.1.12
4.1.13

4.1.14
4.1.15
4.1.16

6.

Leverandøren skal inkludere løsningen i sine forvaltning drift og
vedlikeholdsrutiner
Leverandøren skal beskrive kundens involvering og ressursbehov til
de forskjellige aktivitetene i prosjektplanen.
Det avholdes korte statusmøter hver 14.dag.

O

P3-7

O

P3-1

O

P3-8

TEST OG GODKJENNING

Leverandøren skal levere testrapporter i forbindelse med milepæl P3-3 og P3-7.
Leverandørene har ansvar for løpende feilretting fra milepæl P3-5 til og med milepæl P3-8.

7.

OPPLÆRING, DOKUMENTASJON, VEDLIKEHOLD

Behovet for opplæring bør være begrenset, men det er viktig at det informeres om at tjenesten er gjort
tilgjengelig. Se for øvrig krav 4.1.11 – 4.1.14

8.

DEFINISJONER

LMS = Legemiddelsamstemming
(lage en liste over alle legemidler pas bruker=LIB))

LMG = Legemiddelgjennomgang
(systematisk gjennomgang av pasientens legemidler , inkluderer LMS og interaksjonsvurdering)

FEST = Forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte
FEST inneholder informasjon om alt som kan forskrives på resept. FEST inneholder samlet informasjon
fra Legemiddelverket, Farmalogg og Helfo. FEST er utviklet på grunnlag av det behovet i eResept. Alle
forskrivere, HFene, apotek og Helfo skal ha tilgang til samme grunnlagsinformasjon i FEST. FEST skal
også gi mulighet for beslutningsstøtte ved forskrivning.

9.
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