
Nasjonal 
kunnskapsplattform

Line Silsand og Gro-Hilde Ulriksen



Overordnet mål
• Gjøre helsetjenesten bedre ved å legge til rette for at ny kunnskap og erfaring er tilgjengelig og tas 

i bruk - samtidig som utdatert praksis opphører

• Sørge for at praksis bygger på oppdatert forskningsbasert kunnskap gjennom å utvikle 
retningslinjer, prosedyrer og anbefalinger som klinikere kan legge til grunn for beslutninger om 
diagnostikk og behandling av pasienter

• Etablere et standardisert kunnskapsgrunnlag som er systematisk og hensiktsmessig organisert og 
som inneholder relevant og oppdatert kunnskap

Presenter
Presentation Notes
Før jeg går inn på hva vi har gjort vil jeg kort presentere de overordna målene for prosjektet til nasjonal IKT, de var som følger:Gjøre helsetjenesten bedre ved å legge til rette for at ny kunnskap og erfaring er tilgjengelig og tas i bruk - samtidig som utdatert praksis opphørerSørge for at praksis bygger på oppdatert forskningsbasert kunnskap gjennom å utvikle retningslinjer, prosedyrer og anbefalinger som klinikere kan legge til grunn for beslutninger om diagnostikk og behandling av pasienterEtablere et standardisert kunnskapsgrunnlag som er systematisk og hensiktsmessig organisert og som inneholder relevant og oppdatert kunnskap



Effektmål
Levere en kunnskapsoppsummering som bidrag til Nasjonal IKT’s konseptvurdering 
av hvilke muligheter som finnes for å etablere felles klinisk kunnskapsstøtte.

Kunnskapsoppsummeringen skal inkluderer følgende punkter:

• Gjør en litteratur gjennomgang for å beskrive hva et kunnskapsgrunnlag er, med varianter og 
oversikt over hva det inneholder.

• Gi en sammenfatning av internasjonale erfaringer rundt etablering av kunnskapsstøtte 
gjennom å skaffe oversikt over miljøer som har etablert felles kunnskapsstøtte og som har 
erfaring og kunnskap vi kan dra nytte av.

• Peke på relevans med tanke på Helseplattformen og hvordan leverandørene som er med i 
Helseplattformens anbudsprosess, inkludert DIPS, har tilrettelagt for kunnskapsstøtte og 
beslutningsstøtte i sine løsninger.

Presenter
Presentation Notes
Det som vårt prosjekt hadde som oppdrag var å gjøre en kunnskapsoppsummering som bidrag til det overordnede prosjektetKunnskapsoppsummeringen skulle knyttets til følgende effektmål: Gjør en litteratur gjennomgang for å beskrive hva et kunnskapsgrunnlag er, med varianter og oversikt over hva det inneholder.Gi en sammenfatning av internasjonale erfaringer rundt etablering av kunnskapsstøtte gjennom å skaffe oversikt over miljøer som har etablert felles kunnskapsstøtte og som har erfaring og kunnskap vi kan dra nytte av.Peke på relevans med tanke på Helseplattformen og hvordan leverandørene som er med i Helseplattformens anbudsprosess, inkludert DIPS, har tilrettelagt for kunnskapsstøtte og beslutningsstøtte i sine løsninger.



Definisjoner

• Elektronisk KUNNSKAPSGRUNNLAG er et IT-verktøy som gir 
helsepersonell tilgang til forskningsbasert og erfarings basert 
kunnskap, retningslinjer/anbefalinger, prosedyrer, 
behandlingsprotokoller som legges til grunn for helsehjelp

• Elektronisk BESLUTNINGSSTØTTE er IT-verktøy som kombinerer 
medisinsk, helsefaglig og annen kunnskap med individuelle 
pasientopplysninger for å understøtte beslutninger i utredning, pleie 
og behandling av pasienter

Presenter
Presentation Notes
Før jeg går mer inn på arbeidet vi har gjort er det viktig å definere hva et kunnskapsgrunnlag egentlig er:Et elektronisk KUNNSKAPSGRUNNLAG er et IT-verktøy som gir helsepersonell tilgang til forskningsbasert og erfarings basert kunnskap, retningslinjer/anbefalinger, prosedyrer, behandlingsprotokoller som legges til grunn for helsehjelpDette er en definisjon hentet fra rapporten «Beslutningsstøtte Definisjoner, status og forvaltning av ulike former for IKT-basert klinisk støtte» fra 2014 utarbeidet på oppdrag fra helsedirektoratet.Bruk av kunnskapsstøtte gir en mulighet for å hente kunnskap før, under og etter den konkrete situasjonen, men den tilpasser ikke eller velger ikke ut informasjonen etter en konkret pasient. Man kan si at støtten er passiv eller statisk; det er brukeren av IT-systemet som må aktivere støtten på eget initiativ.Vi har også valgt å ta med definisjon av Beslutningsstøtte – fordi disse to begreper henger tett sammen – og som jeg kommer tilbake til senere – bør sees på i et  langsgående perspektiv.Elektronisk beslutningsstøtte er IT-verktøy som kombinerer medisinsk og helsefaglig kunnskap med pasientopplysninger for å gi støtte til å ta beslutninger i utredning, pleie og behandling av pasienter. 



Nivåer av kunnskapsgrunnlag
• Oppslagsverk
• Basis for beslutningsstøtte i kliniske elektroniske informasjonssystemer
• Integrert i helsepersonellets IT systemer, og inkluderer spesifikke pasientdata  

• helsepersonell får automatisk tilgang til pasientspesifikk beslutningsstøtte i kliniske 
situasjoner. 

Presenter
Presentation Notes
Så tilbake til kunnskapsgrunnlaget - Det finnes flere ulike nivåer av kunnskapsgrunnlag. Den enkleste form for kunnskapsgrunnlag er et oppslagsverk der klinikere selv må oppsøke kunnskap og gjøre søk for å få støtte til ulike avgjørelser – dette er en passiv form for beslutningsstøtteKunnskapsgrunnlag kan også utgjøre basis for beslutningsstøtte i kliniske elektroniske informasjonssystemer. Klinikerne vil få opp aktive varsel og anbefalinger i EPJ systemet, eksempelvis kan kunnskapsstøtte utløses når klinikeren står i en valgsituasjon angående utredning av en pasient eller hvilken behandling pasienten skal ha videre, eller når klinikeren har behov for å dokumentere kunnskapsbruk i pasientens journal. Den mest ambisiøse formen for et kunnskapsgrunnlaget er at det er integrert i helsepersonellets IT systemer, og inkluderer spesifikke pasientdata slik at helsepersonell får automatisk tilgang til pasientspesifikk beslutningsstøtte i kliniske situasjoner. Det er et viktig mål at kunnskapsgrunnlaget er tilgjengelig  «til rett person og rett situasjon til rett tid».  



• Helsepersonell bruker eksterne 
kunnskapskilder som f.eks «Up to date» 
som del av sitt evidens baserte 
kunnskapsgrunnlag

• Ingen integrasjoner mellom 
kunnskapsleverandører og EPJ 
leverandører, må gå ut av EPJ og søke opp 
kunnskapsgrunnlag på nettet

• Kunnskapsstøtten er passiv/statisk 

• Tilpasser ikke eller velger ikke ut 
informasjonen etter en konkret pasient.

Status i Norsk 
helsevesen

Presenter
Presentation Notes
Sjøl om det ikke var et del av oppdraget vil jeg bare si noen få ord om status i norsk helsevesen pr i dagI dag er det kun den enkleste form for passiv kunnskapsstøtte som er tilgjengelig for klinikere dvs de har f.eks Up to date som de kan bruke som oppslagsverk. Men det finnes ingen integrasjon mellom EPJ og leverandører av kunnskapsgrunnlag noe som gjør at klinikere må bruke tid på å gå ut av EPJ systemet for å søke opp kunnskapskilder på nett. Det er flere nasjonale kunnskapskilder og regionale kvalitetssystem som til sammen vil kunne dekker mye av behovet i en kunnskapsplattform. På Kilden. Sykehusene.no ligger linker til de ulike nasjonale kunnskapskildene. Men det er ikke nødvendigvis naturlig for klinikere å gå til nasjonal IKT for å finne klinisk kunnskap-  og det er derfor viktig å kunne løfte kunnskapsgrunnlaget over til en klinisk plattform. KunnskapssenteretNasjonale retningslinjer fra HelsedirektoratetFagprosedyrer i Helsebiblioteket          HelsenorgeEnkelte nasjonale metodebøker er tilgjengelig herRegionale og lokale retningslinjerHelse Sør-ØstHelse VestHelse Midt-NorgeHelse NordSt. Olavs Hospital pasientforløpHelse Nord-Trøndelag pasientforløpOslo universitetssykehusHaukeland universitetssjukehus Ikke en del av oppdraget i vårt prosjekt å si noe om hvordan det er i Norge i dag – men  - Liten oversikt over ulike kunnskapsgrunnlag som finnes i dag på et overordnet nivå – i tillegg kommer regionale kvalitetssystemer.I tillegg direktoratet for e-helse – med arkitektur, standarder/kodeverk osv…. Greit å ha som bakteppe for evt diskusjoner etter presentasjonen…Kunnskapssenteret skulle bidra til effektive og kunnskapsbaserte helsetjenester av høy kvalitet gjennom å samle, systematisere, vurdere, generere og formidle kunnskap. Etter en omorganisering i 2017, formelt iverksatt 1.1.2018, inngår oppgavene til Kunnskapssenteret, inkludert Helsebiblioteket, i Folkehelseinstituttets område for helsetjenester 



Litteratursøk: 
• Søkeord: knowledge management system, 

knowledge based system, health
• Søk i google for å finne land med felles 

kunnskapsstøtte – utfordrende
• Søkeord: *landet* national clinical guidelines

Semi-strukturerte intervju
• kunnskapsleverandører,  EPJ leverandører, 

helsepersonell, IT personell på sykehus, ledelse 
sykehus

• Fysiske møter og videokonferanser

Dataanalysen
• Hermeneutisk prosess (Klein and Myers)  der valgt 

teoretisk rammeverk spiller en viktig rolle i å besvare 
forskningsspørsmål og gi videre anbefalinger.

Metode

Presenter
Presentation Notes
Metodisk var det første vi gjorde i prosjektet et litteratur søk i samarbeid med vår forskningsbibliotekar, dette var i tråd med punkt 1 i kravet til Kunnskapsoppsummeringen, og det ble søkt på ord som : knowledge management system, knowledge based system Evidence based knowledge, evidence-based clinical platforms, men vi kom ikke fram til noen ny måte å beskrive et kunnskapsgrunnlag på. Har holdt oss til definisjonene fra rapportenBeslutningsstøtte Definisjoner, status og forvaltning av ulike former for IKT-basert klinisk støtte fra 2014  og de definisjoner som finnes i Nasjonal IKT sitt tiltak 50 Kunnskapsbasert pasientplanleggingFor å finne land med felles kunnskapsstøtte ble det i sammarbeid med forsknings bibliotekaren gjort søk i google. Det var svært utfordrende å finne gode kilder til  informasjon om dette. Det ble søkt på  land som Sverige, Danmark, England, Scotland, Canada, New Zealand og Finland. Fant ut at det var kun Finland hadde dette på plass på et nasjonalt nivå. I de andre landene jobber man som i Norge med å få på plass løsninger for kunnskaps og beslutningsstøtte enten regionalt eller nasjonalt.Hoveddelen av data innsamlinga besto av semi-strukturerte intervjuerDataen ble analysert vha en hermeneutisk prosess der informasjon fra ett intervju ble brukt som forkunnskap i neste og intervjuguiden endrer seg derfor i forhold til tilkommet kunnskap underveis. Dataanalysen starter i prosessen med datainnsamling men overordnet analyse knyttet til teoretisk rammeverk, samt strukturert transkribering og analyse av kvalitative data ble gjort i etterkant. Land eller foretak som har etablert felles kunnskapsstøtteSvært vanskelig å finne land som har etablert felles kunnskapsstøtte. Gjort søk i google – etter råd fra forskningsbibliotekar. Brukt søkeord: *landet* national clinical guidelines. Dette for å komme inn på ulike lands nasjonale helseorganisasjon/forvaltning – og finner ikke info om ‘Kunnskapsplatformer/kunnskapsgrunnlag/baser’  - for uten i Finland hvor «The Finnish Medical Society Duodecim maintains and updates the standalone online database ‘Terveysportti’ , which serves as a portal for databases dedicated to physicians (‘Lääkärin tietokanta’; in English: physician’s database) and for nurses (‘Sairaanhoitajan tietokanta’; in English: nurse’s database). In addition, the ‘Terveysportti’ database is a portal for several databases concerning good clinical practice, evidence-based medicine guidelines, the Cochrane library, guide for interpreting electrocardiograms, medicines, drug interactions (e.g. ‘SFINX’, Swedish-Finnish-Interaction-X-referencing), international classification of medicines, libraries of common chronic diseases, etc. This portal consists of a comprehensive set of guidelines and has become very popular” (E-health and e-welfare of Finland, 2015, National Institute for health and Welfare.  https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129709/URN_ISBN_978-952-302-563-9.pdf?sequence=1)Øvrige land som er søkt på er:Sverige, Danmark, England, Scotland, Nederland, Canada og New Zealand.



Datainnsamling
Organisasjon Navn Varighet Kategori
EPIC Ellen White + to til 60 min System leverandør
Cerner Colin Fincham 90 min System leverandør
DIPS AS Bjørn Næss 120min System leverandør
Inter Systems Ethan Gershon -lege 60min System leverandør
Cambio (Scotland)
(Ikke ferdig)

Lege – avtale på gang 

Duodecim Ilkka Kunnamo 60min Kunnskaps leverandør
Elsevier Jørn Hope + flere 60min Kunnskaps leverandør
Up to date Ad-Jan Bos 45min Kunnskaps leverandør
Badalona - Spania • Jordi Piera Jimenez, Chief 

Information and R&D Officer
• Estefania Quevedo Molina, CEO
• 3 tekniske ressurser fra sykehuset

120min Kliniske miljø

Finland (Pegasus) • Erno Vähärautio - lege
• Mirva Weckman - sykepleier

60min Kliniske miljø

Scotland • Mulig avtale
HIMMS John Wayner -lege 45min

Presenter
Presentation Notes
Dette er en relativt liten studie, der det ble  gjort 14 semi-strukturerte intervjuer med kunnskapsleverandører, systemleverandører, klinikere og teknisk personell. Det var stort sett greit å få avtalt intervjuer både de som ble avtalt på bakgrunn av kontakter og der vi tok kontakt via nettsider. De fleste intervju ble gjort på skype men noen ble også gjort ansikt til ansiktVi har og fått demonstrert både Duodecim og Elsevier sine løsninger for beslutningsstøtte.Skulle gjerne gjort intervju med flere klinikere der man har kunnskapsgrunnlag på plass, men det var utfordrende å få til siden det er få land som har dette på plass.



• Rammeverk  for å beskrive samspillet 
mellom teknologi, kunnskap og praksis

• Informasjons Infrastruktur kjennetegnes 
av å være:  

• Delt, åpen, heterogen

• Krever standardiseringsprosesser

• Kunnskapsgrunnlaget defineres som en 
informasjons infrastruktur fordi den skal 
brukes på tvers av organisasjoner og til 
flere formal

• Viktig prinsipp – bygge på eksisterende 
praksis og systemer

• Må kunne skaleres

Teori – Informasjons Infrastruktur

Referanser:
• Hanseth, O., Lyytinen, K., 2004. Theorizing about the design of Information Infrastructures: design kernel theories and principles, in: Sprouts: Working Papers on Information Environments, 

Systems and Organizations 4(Fall 2004): Article 1. W, pp. 1-35.
• Hanseth, O., Monteiro, E., 1998. Understanding Information Infrastructure. http://heim.ifi.uio.no/~oleha/Publications/bok.pdf.

Presenter
Presentation Notes
For å kunne gjøre en vurdering og analyse av de data vi har samlet inn, så har vi lagt til grunne det teoretisk rammeverket for Informasjons Infrastruktur.Dette er et rammeverk som er velegnet for å beskrive samspillet mellom teknologi, kunnskap og praksis En informasjons infrastruktur karakteriseres av å være Delt – I betydningen av at flere klinikere og/eller organisasjoner deler innholdet – i motsetning til et organisasjonsavgrenset kunnskapsgrunnlag som er situasjonen vi har i dag.Åpen – forstått som at det er ingen begrensinger hva informasjons infrastrukturen kan innhold av kunnskap, retningslinjer, prosedyrer  - og hvem som kan bruke den og hvordan den brukes. Heterogen  - i forhold til at en infrastruktur består av ulike typer teknologi, og skal brukes av ulike klinikere i ulike organisasjoner. For å få infrastrukturen til å virke, kreves det standardiserings prosesser – som omfatter både mennesker praksis og teknologi.  Et viktig prinsipp er at II må bygges på eksisterende systemer (Installed base) –  kunnskapsgrunnlaget – som klinikerne kjenner til og er vant til å søk opp i, systemer og måter å jobbe på som allerede er implementert i praksis – eller som er en del av helsepersonells eksisterende arbeidsflyt.I rammeverket for II, er det også noen prinsipper for utvikling av II: Først, “the bootstrapping problem”  – det fokuserer på at ved utvikling av et nasjonal kunnskapsgrunnlag må det I tidlig lanseres en løsning/platform etc. som brukerne ønsker å slutte seg til.  Brukerne må se en nytteverdig av denne løsningen, det må være noen lavthengende frukter - når det egentlig ikke er vant til kunnskap samlet på en plattform, men likevel er vant til å søke kunnskap i eksterne kilder - den må altså tilføre noe utover det klinikerne har i dag.Det neste design prinsippet – “the adaptability problem”  som argumenterer for at kunnskapsgrunnlaget må være utviklet på en slik måte at det teknisk og sosiokulturelt greier å håndtere fremtidige behov som ikke er identifisert eller kan løses på det nåværende tidspunkt. Det er altså viktig å tenke både kortsiktig og langsiktig samtidig….



Sammenfatning av erfaringer rundt etablering av 
kunnskapsstøtte i utlandet
Finland
• The Finnish Medical Society Duodecim - forvalter og oppdaterer et felles kunnskapsgrunnlag til 

leger, sykepleiere, og tannleger. 

• Duodecim er en portal for databaser dedikert til  leger (‘Lääkärin tietokanta’) og sykepleiere 
(‘Sairaanhoitajan tietokanta’). 

• En suksessfaktor er å involvere helsepersonell i utarbeidelsen og oppdateringen av 
kunnskapsgrunnlaget, retningslinjer, prosedyrer. 

• Finland har definert nasjonalt hvilke koder/terminologier/kliniske informasjon modeller som skal 
brukes. 

• «The EPR Minimum Data Set will also be coded on the basis of these classification systems”. 

Presenter
Presentation Notes
For å svare ut det oppdraget vi har fått knyttet til Kunnskapsoppsummeringen – vi vi nå presentere en sammenfatning av internasjonale erfaringer rundt etablering av kunnskapsstøtte.  Det første eksemplet er fra Finland der det  virker som de har en velfungerende organisering av et felles kunnskapsgrunnlag til både leger, sykepleiere og tannleger (og mulig flere) som forvaltes av «The finnish medical society duodecim. En suksessfaktor ser ut til å være at helsepersonell er involvert i utarbeidelsen/oppdateringen av selve kunnskapsgrunnlaget, retningslinjer, prosedyrer, samt utviklingen av et beslutningsstøtte verktøy som kan integreres i ulike EPJ systemer (Duodecim). Helsepersonell bidrag gjennom frivillig ubetalt arbeid til å utarbeide/vedlikeholde kunnskapsgrunnlaget, men arbeidet gir rettigheter til andre kunnskapsbanker, samt anseelse i fagmiljøene.En annen viktig suksess faktor er at Finland har definert hvilke koder/terminologier/kliniske informasjon modeller som skal brukes nasjonalt, og stiller krav til at EPJ leverandørene må slutte seg til dette. Advanced electronic decision support systems, which could automatically give evidence-based medicine (EBM) guidelines covering a wide variety of clinical topics based on structured core data from the EPR system, have been developed by the Finnish Medical Society Duodecim.Advanced electronic decision support systems, which could automatically give evidence-based medicine (EBM) guidelines covering a wide variety of clinical topics based on structured core data from the EPR system, have been developed by the Finnish Medical Society Duodecim.



Sammenfatning av erfaringer rundt etablering av 
kunnskapsstøtte i utlandet
• Badalona er et sykehus i Catalona i Spania

• Helse myndighetene i Catalona har utviklet en interoperabilitets platform, der alle nivå av 
helsetjenester er koblet til «The shared medical record of Catalona»

• Det er mange ulike EPR systemer, alle sender informasjon til det felles regionale systemet ved å bruke 
standarder definert av helsemyndighetene i Catalona. 

• Det er nå mulig for alle å se røntgen bilder, lab svar, utskrivingsnotat osv gjennom dette felles systemet

• Har ikke integrert noen kunnskapsleverandører til sine system. 

• Utviklet egen enkel beslutningsstøtte knyttet til medikasjon f.eks varsel om allergier og kryss reaksjoner 
og ved bestilling av blodprøver får de info om forrige prøvene som var bestilt

• Jobber med å få på plass avansert  beslutningsstøtte tilknyttet pasienter  i «real time» 

Presenter
Presentation Notes
Det andre miljøet vi har sett nærmere på er Badalona sykehus i Catalona SpaniaHer er man  litt på  samme nivå som  i Norge der man jobber med å få på plass klinisk beslutningsstøtte.Det som er deres fortrinn framfor Norge er et man har etablert et felles regionalt system der EPJ systemene på alle nivåer av helsetjenesten i regionen sender inn data basert på standarder definert av helsemyndighetene i Catalona. Dette gir mulighet for alle å se rtg bilder, lab svar utskrivingsnotater osv Her er det kun snakk om regionalt samarbeid ingen snakk om noe nasjonaltI Badalona har man valgt å ikke knyttet seg til eksterne kunnskapsleverandører som Elsevier eller  up to date da de ikke er sikker nok på at kunnskapen som finnes der passer spanske forhold. Har en lokalt utviklet beslutningsstøtte der man får beskjed hvis det er medikamenter som  reagerer med hverandre,  om  pasienten har allergier, man får og info om tidligere blodprøver når man bestiller nye. Det er inkludert retningslinjer og prosedyrer i EPJ men ikke vitenskapelige artiklerJobber med å få på plass beslutningsstøtte tilknyttet pasienter i real time men trenger å få all data over på en datamodell for å få dette på plass. Managing all healthcare continuty primary and specialized healthcare all three levels intermediat care as wellWork together with the Catalonan health department, they have provided a healthcare portal. Share information with all other catalonan service providers. Interoperability platform and the shared EPR of Catalonia. Have three different electronical medical records in Badalona one for each healthcare level. Lot of providers gives a lot of fragmentation. Up to now every service provider has been able to do what they want with their ICT system,  interoperability through the shared healthrecord of Catalona in 2005-2006  an interoperability platform. Whenever there is need for a change every provider have to do the change. New ICT system plan to build the  Epr of catalona around the medical record from primary care developed by the Catalonan Healthcare department.  Reduce the amount of different systems mainly at hospitals.The difference from Norway is the shared healthrecord of Catalona and the Catalonan healthcare department has a tool to negotiate, they have a contractual relationship renued every year. Adding IT objectives from year to year for instance lab reports were at first sent in pdf format now they are sent in structured formate. The healthcare organization get funded some of the investments if they make them in time. Now you can see  x rays, lab reports, discharge notes and so on from wherever you are in the Catalonian healthcare system. Must publish discharge notes within 24 hours so it is not done in realt time . Working towards CDS in realt time this is not so easy since we dont have all the information in one single datamodel- Medication is updated in real time e resept. Send info to the chared medical record of catalona where the information stays and you can see it there.Would like to get feedback from the system if a blod test had resently been taken or other necessary requirements for the patients care. Systems in different areas like for instance lab use same type of standards f.eks loinc and for diagnostics and procedures ICD 10. the Catalonian health department decide on the standards and dont care how this is managed locally  you can use what ever standard you want as long as yo use the stnadards defined by the  Catalonan healt department to move information to the shared record. Do not have knowledge support from up to date or elsevier they have Selv devvelopet support from 3 years f.eks in farmacy you can get a warning be careful this medication is interacting with another one perscribed in primary care or be careful the patient has an allergy to penicillin. When ordering blod test you get information about the last one done have included clincial guidelines and procedures in the Epr but not scientific papers and so on. Did not find it safe enough to integrate  sources like Up to date or Elsevier procedures may not fit workpractice in spain, medicins may not be approved and so on



Land Funn
Sverige • Nasjonale guidelines: 

https://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/nationellariktlinjer/omnationellariktlinjer/riktlinjerinternationellt)
• På nasjonalt nivå er det mest fremtredende eksempelet på kunnskapsorganisering de nasjonale retningslinjene, 

utviklet og  forvaltet av Socialstyrelsen.  

England • NICE (National Institute for Clinical Excellence) (https://www.nice.org.uk/about/who-we-are)
• Forvalter og utvikler kliniske retningslinjer og anbefalinger.

Skottland • The Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) 
• Utvikler og formidler nasjonale kliniske retningslinjer som inneholder anbefalinger for ‘best practice’. 

Danmark • Sundhedsstyrelsen utarbeider nasjonale kliniske retningslinjer som kan brukes som beslutningsstøtte for 
helsepersonell. https://www.sst.dk/da/nkr/om-nkr

Canada • Clinical Practice Guidelines (CPG) Infobase er en database med evidence-baserte kanadiske kliniske praksis 
retningslinjer (CPGs). https://www.cma.ca/En/Pages/clinical-practice-guidelines.aspx

• Vedlikeholdt av Joule ™, et Canadian Medical Association (CMA) selskap.
• Omfatter ca. 1200 CPG’er utviklet eller godkjent av autoritative medisinske eller helseorganisasjoner i Canada.

New Zealand • Guideline Central tilbyr helsepersonell evidence-baserte kliniske beslutningsstøtteverktøy som er oppdatert, 
praktiske og lett tilgjengelige. 

• Samarbeider med ca 35 medisinske organisasjoner og myndighets institusjoner for å fremskaffe referanseverktøy 
som leger kan bruke og finner troverdig når medisinske beslutninger skal tas. 

Presenter
Presentation Notes
Det finnes også Nasjonale retningslinjer i f.eks sverige danmark og skottland. Klinikere er  involvert I arbeidet men det styres på myndighetsnivå nasjonaltRetningslinjer er ikke direkte implementerbar inn I et system men ligger som grunnlag for å sette opp behandlningsprotokoller og pasientforløp. 

https://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/nationellariktlinjer/omnationellariktlinjer/riktlinjerinternationellt
https://www.nice.org.uk/about/who-we-are
https://www.sst.dk/da/nkr/om-nkr
https://www.cma.ca/En/Pages/clinical-practice-guidelines.aspx


• Cerner
• DIPS AS

• EPIC

• Alle systemleverandørene har mulighet for å integrere 
hvilken som helst kilde og nivå av kunnskapsstøtte i sine 
systemer

• Helseorganisasjonene må selv tilrettelegge arbeidsprosesser og 
organisasjons struktur for å kunne benytte seg av effektiv 
kunnskaps- og beslutningsstøtte

Leverandørenes tilrettelegging for 
kunnskapsstøtte i sine løsninger

Presenter
Presentation Notes
Det siste punktet i Kunnskapssoppsummeringen er relevans for Helseplattformen og hvordan leverandørene som var med i Helseplattformens anbudsprosess da prosjektet startet det vil si Cerner og Epic, og i tillegg DIPS, har tilrettelagt for kunnskapsstøtte og beslutningsstøtte i sine løsninger.Leverandørene sier de kan tilby ønsket nivå av kunnskapsstøtte, og bruker de kildene til kunnskapsgrunnlag som helseorganisasjonene måtte ønske. Kunnskapsgrunnlag og tilpasning må forhandles gjennom kontrakter med leverandører.Kunnskaps og beslutningsstøtte følger ikke automatisk med systemene selv om  både Cerner og Epic har en viss form for kunnskaps og beslutningsstøtte inkludert i sitt EPJ system for f.eks medikasjon –I EPIC kommer det opp påminnelser om gjøremål knyttet til pasient, men for mer avansert støtte må man knytte epic til ekstern beslutningsstøtte system.Cerner sier at det er viktig å ha et system der man leder klinikere i rett retning uten at EPJ systemet kontrollerer deres avgjørelserAlle tre har Up to date tilgjengelig som oppslagsverkEPIC har en kunnskapsbank der brukere av systemet legger inn informasjon som alle de andre kan bruke som oppslagsverkDIPS sier Arena er tilrettelagt for å kunne knytte seg til eksterne beslutningsstøtte motorer som f.eks DuodecimGraden av kunnskapsstøtten som bygges opp avhenger av hvordan helseorganisasjonene greier å organisere oppdatere  revidere og forvalte det tilpassede kunnskapsgrunnlag der informasjonen hentes. 



Kunnskapsleverandører
Elsevier
• 7500 ansatte i 46 land
• 14 mill brukere inkludert 25500 akademiske og ledende organisasjoner
• Produsere og forvalter evidensbasert kunnskap tilpasset lokale behov
• Leverer  beslutningsstøtte system som kan integreres med EPJ

Up to date (Wolters Kluwer)
• Evidens basert klinikerstyrt kunnskapsbase
• Over 6500 kliniske forfattere, editorer og peer reviewere
• Mer enn 1.3 mill klinikere og 34000 medisinske institusjoner i 187 land
• Produsere og forvalter evidensbasert kunnskap
• Passivt oppslagsverk utenfor EPJ som ikke kan brukes i de mest avanserte former for beslutningsstøtte

Duodecim
• Den Finske legeforeningen, baserer seg på frivillig arbeid fra medlemmene
• Har over 22000 medlemmer  og 100 medlemsorganisasjoner
• Duodecim driver kommersiell virksomhet hvor leverandører og utenlandske miljøer knytter seg til deres kunnskapsbase 

beslutningsstøtte system
• Produsere og forvalter evidensbasert kunnskap tilpasset lokale behov

Presenter
Presentation Notes
Vi har intervjuet 3 kunnskaps leverandører – og det er flere på markedet, men tenker de representerer tre ulike tilnærminger;  Up-to-date ( som er en del av Wolters Kluwer)  er en stor internasjonal aktør– tilbyr et passivt oppslagsverk utenfor EPJ systemet. Up to date er brukt over 32mill. ganger i måneden og i 2016 viste en studie at klinikere finner svar på det de leter etter i over 94% av gangene.  Mer en 6500Elsivier – global aktør. Kan ikke trekke ut data fra EPJ men man kan legge inn pasientdata i Elsevier sin CDS og få ut beslutningsstøtte. Har 14 mill. brukere pr mnd i science direct og det nedlastes her ca 420 000 publiserte peer-review artikler i året. Har 7500 ansatte i 46 land. 25500 akademiske og ledende organisasjoner bruker Elseviers produkter. Duodecim  - er ‘lokal’ aktør fra Finland som drivers av den finnske legeforeningen og inkluderer 90% av finnske leger(22000), som tilbyr både et kunnskapsgrunnlag – men også beslutningsstøtte motor integrert med EPJ der man får real time beslutningsstøtte. Beslutnintsstøtte systemet brukes i Finland, men Duodecim har også utenlandske kunder der kunnskapskildene tilpasses lokale forhold i samarbeid med Duodecim og forvaltes av kunden. Elsevier er en ledende global publiseringskanal innen vitenskap teknologi og helse som bidrar til bedre kvalitet for institusjoner og aktører i helsevesenet Har 14 mill. brukere pr mnd i science direct og det nedlastes her ca 420 000 publiserte peer-review artikler i året (Elsevier, 2018).Elsevier tilbyr informasjons analyse løsninger og digitale verktøy innenfor blant annet beslutningsstøtte – MEN OPPFATTET DET SLIK AT DE IKKE KAN INTEGRERES DIREKTE MED EPJ OG UTTREKK AV PASIENTSPESIFIKKE DATA  (Elsevier, 2018).Har 7500 ansatte i 46 land. 25500 akademiske og ledende organisasjoner bruker Elseviers produkter.Elsevier utvikler verktøy for å kombinere «rich content», big data og forfatter nettverk på smarte plattformer som gjør forskere i stand til å dele forskning mer effektivt.  Elsevier tilbyr «Clinical key» en søkemotor som bidrar til bedre pasientbehandling ved å tilby muligheten til å raskt kunne finne og anvende relevant og oppdatert kunnskap hvor som helst og når som helst ved å tilby løsninger for både stasjonære og mobile enheter (Elsevier, 2018). Søkemotoren kan tilpasses relevante arbeidsprosesser, referanser og informasjonsbehov, den oppdateres daglig men også fortløpende i løpet av dagen for å sikre at de siste publikasjoner er tilgjengelig og dermed at klinikere skal kunne gjøre sine beslutninger basert på den mest oppdaterte evidens (Elsevier, 2018). Clinical key besvarer spørsmål raskt og effektivt da den tenker som en kliniker og kommer med forslag til relevante kliniske konsepter, kunnskapskilder og forfattere mens du taster. Det er fullt mulig å komme med avanserte problemstillinger og få klinisk relevante svar (Elsevier, 2018). Det er også mulig å søke i mer enn1400 sykdoms sider med enkel tilgang til informasjon om epidemiologi, risiko faktorer, behandling, klinisk presentasjon samt linker til spesifikke svar og relaterte medisiner (Elsevier, 2018).  Up to date er en evidens basert kliniker styrt CDS ressurs klinikere stoler på at tar de riktige kliniske beslutninger. Mer enn 6500 kliniske forfattere, editorer og peer reviewere deltar i en streng redigerings prosess for å samle den nyeste mest relevante medisinske informasjonen i evidens baserte anbefalinger som forbedrer pasient behandling. Mer enn 1.3mill. klinikere og 34000 medisinske institusjoner i 187 land bruker up to date. Har opparbeidet tillit i helsevesenet over 25 år og over 80 studier bekrefter at utbredt bruk av up to date  forbedrer pasientbehandling og kvaliteten ved sykehus inkludert kortere behandlingsopphold, færre komplikasjoner og lavere dødelighet. Up to date er brukt over 32mill. ganger i måneden og i 2016 viste en studie at klinikere finner svar på det de leter etter i over 94% av gangene. Suksessen skyldes bredden (25 spesialiteter) og dybden på det kliniske innholdet (over 10500 tema som hver kan brukes til å svare på en rekke kliniske spørsmål).The Finnish Medical Society Duodecim is Finland’s largest scientific association. It exists to develop the professional skills and clinical practice of doctors through continuing education, publications and research grants. Established in 1881, Duodecim’s membership today comprises more than 22,000 doctors (almost 90% of Finland’s doctors) and medical students, and almost 100 medical associations.The Society plays an active role in the development of the healthcare system by, for example, taking part in public debate on issues, preparing national Current Care Guidelines and arranging meetings of different kinds. With the aid of continuing education and publications, the Society supports the career development of medical professionals. Each year, the Society also confers the country’s most prestigious medical awards, the Matti Äyräpää Award and the Konrad ReijoWaara Award, along with other awards. It also issues Current Care and teaching grants each year.



Forvaltning
Det er viktig med utstrakt forvaltning for å 
• Sikre et pålitelige og oppdatert kunnskapsgrunnlag som er standardisert og 

kvalitetssikret til enhver tid 
• Jobbe kontinuerlig med oppdatering og forbedringer. 

Kunnskapsforvaltning kan deles opp i fire hovedprosesser:
• Lage kunnskapsgrunnlag, hvor kunnskap blir identifisert og beskrevet,  
•Publisere kunnskapsgrunnlag, hvor kunnskapen gjøres tilgjengelig for klinikere
•Bruke kunnskapsgrunnlaget i klinisk praksis  
• Revidere kunnskapsgrunnlag, slik at det alltid er relevant for bruk. 

Presenter
Presentation Notes
For å sikre et pålitelige og oppdatert kunnskapsgrunnlag som er standardisert og kvalitetssikret til enhver tid er det viktig med en utstrakt forvaltningsorganisasjon som kan jobbe kontinuerlig med oppdatering og forbedringer. Forvaltningsorganisasjonen må ha et tett samarbeid med systemleverandører, klinisk personell og leverandørene av kunnskapsstøtten.  Kunnskapsforvaltning kan deles opp i fire hovedprosesser: • lage kunnskapsgrunnlag, hvor kunnskap som skal brukes i realiseringen av kunnskapsbasert praksis blir identifisert og beskrevet,  • publisere kunnskapsgrunnlag hvor den beskrevne kunnskapen gjøres tilgjengelig for klinikere og andre som deltar i realiseringen av kunnskapsbasert praksis, • bruke kunnskapsgrunnlaget i klinisk praksis hvor pasienter diagnostiseres og behandles ved bruk av det kunnskapsgrunnlaget som er utarbeidet  • revidere kunnskapsgrunnlag slik at det alltid er relevant for bruk i praksis. I Norge er det nødvendig å organisere og systematisere det kunnskapsgrunnlaget som man ønsker skal være gjeldende innen helsesektoren. Det finnes flere muligheter for organisering og systematisering av et nasjonalt kunnskapsgrunnlag. Det ene er å bruke allerede etablerte kunnskapsleverandører slik som «Elsevier», «Up to date», «BMJ» og «Duodecim», og tilpasse disse til norske forhold. Det andre er å lage et nasjonalt systemuavhengig kunnskapsgrunnlag. Hvis man skal bygge opp en kunnskapsplattform i Norge vil det være realistisk å kunne bygge opp noe ala Duodecim og at man i tillegg støtter seg på og supplerer med store eksterne aktører som up to date og elsevier.



Funn: 

• For å nå visjonen «til rett person og rett situasjon til rett tid», må kunnskapsgrunnlaget knyttes til 
beslutningsstøtte og integreres i EPJ systemer hvor spesifikk pasientdata kan kobles til 
kunnskapsgrunnlaget og beslutningsstøtten.  

• For å kunne bruke de mest avanserte former for kunnskapsstøtte er det nødvendig med 
strukturerte data og gode integrasjoner mellom systemer

Presenter
Presentation Notes
For å nå visjonen «til rett person og rett situasjon til rett tid», må kunnskapsgrunnlaget knyttes til beslutningsstøtte og integreres i EPJ systemer hvor spesifikk pasientdata kan kobles til kunnskapsgrunnlaget og beslutningsstøtten.Det er og viktig at kunnskapstøtten genererer beslutningsstøtte på relevante områder dvs at hvis klinikere for eksempel skal bastille medikamenter til pasienter med veldig sjeldne tilstander er det viktig at man blir forstyrret av varsel dersom man bestiler noe feil. Derimot hvis det dreier seg om en tilstand som opptrer hyppig og er innenfor klinikerens felt ønsker man ikke å få de samme varsler om og om igjen om det samme. Det er ikke nok å etablere en knowledge platform på utsiden av EPJ systemer – det kan være et første steg å samle de kilder til kunnskap som vi har I dag med tilgang på en platform, men klinikerne har allerede rutiner for å søke I kilder de finner troverdig. En kunnskapsplattform integrert med beslutningsstøttefunksjoner er også en mulighet, men klinikerne må da arbeid i to systemer, hvor overføring av informasjon mellom systemene eller integrasjoner er nødvendig - da kan beslutningsstøttesystemet gjøre beregningene, men dokumentasjonen av kliniske data, vurderinger og beslutninger må gjøres i det tradisjonelle EPR - dette er ikke en foretrukket løsning. Det er tidkrevende og åpner for feil når det må dobbelt dokumenteres. Den foretrukne løsningen er å ha kunnskapsplattform og beslutningsstøtte som en del av EPj-systemet - slik at klinikerne bare kan arbeide i ett system,



Flere funn..
• Silosystemene i norsk helsevesen der pasientjournalen omfatter både EPJ system, medisinsk kurve 

og medikasjonssystem som det er få eller ingen integrasjoner mellom gjør avansert 
kunnskapsstøtte vanskelig å få til 

• Systemleverandører og kunnskapsleverandører må samarbeide med lokale helseorganisasjoner 
for å tilpasse kunnskap til nasjonale/lokale forhold. 

• Klinikere må være med på tilpasning av kunnskapsgrunnlaget og beslutningsstøtten – hvis de skal 
finne den nyting og  troverdig

• Det kreves omfattende forvaltning lokalt, regionalt og nasjonalt for å ivareta en oppdatert 
kunnskapsplattform av høy kvalitet

Presenter
Presentation Notes
Og dette innebærer at - for å lykkes med en nasjonal plattform for bevisbasert kunnskap er det behov for å definere nasjonale standarder for lagring og utveksling av informasjon - fordi hvis plattformen skal støtte helsepersonell på ulike sykehus overalt landet, det må kunne integreres med forskjellige EPR-systemer.Man trenger å kunne  utveksles pasientdata mellom de ulike systemene for å kunne tilby avansert beslutnigsstøtte.HER VIL HELSEPLATTFORMEN STILLE I EN ANNEN KATEGORI ETTERSOM DET ER VALGT EN LEVERANDØR –LIKEVEL – ELLERS I HELSEVESENET ER VI IKKE I DENNE SÆRSTILLING – OG I OVREGANG MELLOM SPESIALIST OG PRIMÆRHELSETJENESTEN KAN KANSKJE DETTE BY PÅ UTFORDRINGER HOS HELSEPLATTFORMEN OGSÅ ????MEN GENERELT I HELSEVESENET HAR VI  flere kliniske systemer innen samme organisasjon – som skal støtte de samme kliniske prosesser; feks  EPJ og Elektronisk kurve fra ulike leverandører  – så MÅ data utveksles imellom på en standardisert måte for å få til en beslutningsstøtte på et fullverdig datagrunnlag. En annen ting er at klinikerne MÅ dokumentere vha den strukturerte info som systemet tilbyr, ellers blir grunnlaget for beslutningsstøtte feil. Dokumentasjon må skje I “real time” for å få til god beslutningsstøtte . Beslutningstøtte system kan kun hente ut strukturerete data.Kunnskapsgrunnlaget må kunne integreres I EPJ for å kunne kjøres gjennom regelmotorer for å kunne tilby avansert pasientspesifik beslutningsstøtte Når man lager og implementerer en ny løsning for kunnskapsgrunnlag hvor retningslinjer og prosedyrer er integrert -  er det viktig at klinikere er involvert i arbeidet for å kunne kjenne seg igjen i og ha tillit til løsningen. Det er også viktig at klinikere føler at det er de som tar avgjørelser og ikke systemet og at kunnskapsgrunnlag og CDS bare er verktøy for å støtte opp om deres avgjørelser.Det spiller ingen rolle hvilken kunnskapsleverandør som er den beste det som er viktig er Hvordan kunnskapen brukes til å styre klinikere og overtale klinikere til å  innse at de ikke vet alt  og  at det er nødvendig å endre Hvordan man tenker dvs inkludere kunnskapskilder mer aktivt I kliniske beslutninger. Det må også bestemmes Hvordan kunnskapsgrunnlaget skal tilpasses og presentert som beslutningsstøtte i ulike organisasjoner for eksempel har det vært foreslått å basere seg på avviksmeldinger for å starte med å tilby støtte på de områder der det er flest utfordringer. Andre spørsmål som er viktig å ta stilling til er f.eks: Skal alle organisasjoner ha like oppsett på beslutningsstøtten  - hva skal det settes opp varsler om? Hvordan skal man unngå Alarm fatique?  Det er også viktig at det er rom for klinikeres vurdering til å gjøre andre valg enn det som systemet anbefalerSystemleverandører samarbeider med lokale organisasjoner (inkl helsepersonell) for å tilpasse valgt kunnskapsgrunnlag, det kreves og en omfattende forvaltning av valgt kunnskapsgrunnlag lokalt, regionalt, nasjonalt for å holde det oppdatert og ved like.  



Sammenfatning

Kunnskaps
plattform

Standardisering

Klinisk
deltagelse

Opplæring

Forvaltning
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Presentation Notes
Så til slutt en sammefatning av hva som kreves for å få på plass en kunnskapsplattform:Standardiseringsprosess - som inkluderer både teknisk og organisatorisk standardiseringInvolvering av helsepersonell –  for å kvalitetssikre innholdet det er også viktig å adresserer behovet for at ledere regional og lokalt organiserer helsepersonellets deltakelse i denne typen arbeid, og Hvordan dette skal kombineres med klinisk arbeid.Forvaltning -  av både Kunnskapsplattformen, beslutningsstøtte motoren og retningslinjer/prosedyrer på flere organisatoriske nivåOpplæring - av helsepersonnell til å bruke nye verktøyDet viktigste er at- plattformen må være troverdig og overtale helsepersonell til å bruke systemet dette avhenger av at informasjon klinikere får er oppdatert, kvalitetssikret og relevant  



Takk for oppmerksomheten 

Spørsmål?
• Line.Silsand@ehealthresearch.no
• Gro-Hilde.Ulriksen@ehealthresearch.no

mailto:Line.Silsand@ehealthresearch.no
mailto:Gro-Hilde.Ulriksen@ehealthresearch.no


Spørsmål til diskusjon
• Bør det lages et nytt fullstendig kunnskapsgrunnlag kontra samle det man har?
• Bør fokuset være på Kunnskapsgrunnlag eller det som er spesifikt for norske forhold som f.eks. 

retningslinjer, prosedyrer

• Bygge opp nasjonal, regionale og lokale forvaltningsenheter for å jobbe sammen for en nasjonal 
kunnskapsplattform

• Har man behov for et kunnskapsgrunnlag nasjonalt dersom leverandører tilbyr dette gjennom 
sine EPJ systemer?

• Hvis man har et kunnskapsgrunnlag integrert med EPJ hvordan skal man da forholde seg til 
eksterne søkemotorer som «Up to date» ?

Presenter
Presentation Notes
Det å lage en total kunnskapsplattform nasjonalt i Norge vil kreve  store mengder ressurser. Det ville være mye mer fornuftig å lage en infrastruktur som gradvis vil støtte utvikling og utrulling av moduler, apper, oversikter og andre komponenter basert på helsetjenestens behov, teknologitrender og økonomiske evner. Man trenger en IT-arkitektur som støtte de innledende ambisjoner, og som kan uten å vente i årevis på at ny funksjonalitet skal utvikles. Og alt dette henger sammen med standardiseringsprosesser – hvordan lages kliniske data – og internasjonalt og i nyeste Gartner rapport snakkes det om at kliniske data må lagres i et livslangt, strukturelt og leverandør-nøytralt klinisk datalager og uavhengig av systemene som opprettet dataene. Det snakkes om åpne plattformer som gjør det mulig å skape et økosystem av applikasjoner.I tråd med infrastruktur tankegangen i det teoretiske rammeverket……
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