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Det nasjonale veikartet – Én innbygger, én journal

• Midt-Norge blir første region som binder sammen sykehus, kommune og fastlege
• Løsningene vil kunne «snakke sammen»

Liv Johanne Wekre, HP



Én journal – én plattform i Midt-Norge
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• Visjonen: Én innbygger – én journal
• Alle data på ett sted
• Et stort samhandlingsprosjekt

• Innovasjonsprosjekt
• Utviklingsprosjekt
• Standardiseringsprosjekt

Trondheim kommune 
tar i bruk HP 7. mai 

10 000 brukere!

Liv Johanne Wekre, HP



 Systematized Nomenclature of Medicine -
Clinical Terms

 Et system med ca. 350.000 begreper
 Program for kodeverk og terminologi 

Riktig kodet informasjon på riktig detaljnivå er 
en kritisk byggestein og fundamentet 
for arbeidet med å etablere neste generasjons 
EPJ, som vil kreve funksjonalitet som strukturert 
dokumentasjon, prosess- og beslutningsstøtte, 
kunnskapsstøtte med mer. 

SNOMED CT og Felles språk



SNOMED CT og Felles språk

Liv Johanne Wekre, HP



Liv Johanne Wekre, HP

Legemiddeldatabase i HP: Ulike nivå av legemiddelinformasjon

Pakning/produkt

Virkestoff-form

Virkestoff-form-styrke

Merkevare

Virkestoff

SNOMED CT

FEST/Farmalogg



 Tilrettelegge visning av produktinformasjon mht. virkestoffordinering
 Tilrettelegge for bruk av Clinical Drug (virkestoff-form-styrke) i SNOMED CT,  og 

samtidig være kompatibel med FEST virkestoffordinering!

Implikasjoner for Felleskatalogen

SCT ID 1 Merkevare 1 FEST ID Merkevare 1

Merkevare 2Merkevare 2SCT ID 2

SCT ID 1 Merkevare1 FEST ID1 Merkevare 1

Merkevare 2





Previsning med utvidelser basert på FEST virkestoffgrupper

https://www.felleskatalogen.no/medisin/s
ok?type=fktekst-
liste&felt=sctid,festid&utvidet=ja&sokord=
1077091000202101

https://www.felleskatalogen.no/medisin/s
ok?type=fktekst-
liste&felt=sctid,festid&utvidet=ja&sokord=
ID_510BD0AB-B16C-47E0-AFCB-
252BBAF30CB0

https://www.felleskatalogen.no/medisin/sok?type=fktekst-liste&felt=sctid,festid&utvidet=ja&sokord=1077091000202101
https://www.felleskatalogen.no/medisin/sok?type=fktekst-liste&felt=sctid,festid&utvidet=ja&sokord=ID_510BD0AB-B16C-47E0-AFCB-252BBAF30CB0


 Indikasjoner
 Kontraindikasjoner
 Dosering
 Tilberedning og administrering
 Administrering
 Legemiddelfoto
 Instruksjonsfilmer
 Bivirkninger
 SPC

Symbol for opplæringsmateriell og 
legemiddelmangel



Sentral forskrivningsmodul (SFM)

SFM er en legemiddel- og rekvireringsmodul som er viktig for å kunne innføre 
pasientens legemiddelliste (PLL) og e-multidose i hele landet. Den legger til rette 
for at informasjon om legemidler kan deles mellom ulike pasientjournalsystemer.

SFM inneholder grunnleggende rekvireringsfunksjonalitet som fremmer 
virkestoffrekvirering for legemidler, vaksiner og næringsmidler. 

SFM inneholder prosesstøtte for sammenstilling av legemiddelinformasjon fra 
reseptformidleren og kjernejournal, og prosesstøtte for samstemming av 
legemiddellisten.

Kun ett EPJ-system i primærhelsetjenesten vil ikke benytte SFM….







JA!!



Hvordan da?
Sørge for at informasjon i FK-teksten er strukturert mht. virkestoff-form-styrke, 
slik at bare aktuell informasjon for valgte legemiddelform og styrke vises i 
previsningen. eks. Bivirkninger - https://www.felleskatalogen.no/medisin/sok?type=fktekst-
liste&felt=sctid,festid&utvidet=ja&sokord=ID_587605FF-C38B-4EE6-88FD-9C1B35AD4AF7

Strengere praksis for bruk av faktatekster – Kun faktatekst dersom komplett 
Felleskatalogtekst inneholder samme virkestoff-form-styrke – Viktig at man kan 
tilby en komplett Felleskatalogtekst innenfor hver virkestoffgruppe. 

Enda viktigere enn noen gang å få på plass foto!

Inkludere informasjon om legemidler 
på godkjenningsfritak. 

https://www.felleskatalogen.no/medisin/sok?type=fktekst-liste&felt=sctid,festid&utvidet=ja&sokord=ID_587605FF-C38B-4EE6-88FD-9C1B35AD4AF7



	Helseplattformen og �Sentral forskrivningsmodul
	Slide Number 2
	Det nasjonale veikartet – Én innbygger, én journal
	Én journal – én plattform i Midt-Norge
	SNOMED CT og Felles språk
	SNOMED CT og Felles språk
	Legemiddeldatabase i HP: Ulike nivå av legemiddelinformasjon
	Implikasjoner for Felleskatalogen
	Slide Number 9
	Previsning med utvidelser basert på FEST virkestoffgrupper
	Slide Number 11
	Sentral forskrivningsmodul (SFM)
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Hvordan da?
	Slide Number 17

