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1. Bakgrunn 
Etter at St. Olavs hospital tok i bruk Helseplattformen 12. november ble det meldt flere 
bekymringsmeldinger fra klinisk personell hos St. Olavs om lavere volum på henvisninger og 
rekvisisjoner enn forventet, samtidig som bl.a. flere fastleger meldte om manglende 
epikriser og svar på henvisninger i kombinasjon med uleselige meldinger fra St. Olavs. 
Helseplattformen jobbet fortløpende med å rette feil etter hvert som de ble avdekt, men når 
radiologimiljøet mandag 28. november fikk tilgang til et overvåkningsverktøy for å overvåke 
og følge opp feilmeldinger knyttet til e-meldinger innenfor radiologiområdet ble det raskt 
klart at man på grunn av høyt volum på feilmeldinger ikke hadde en forsvarlig oppfølging av 
e-meldingstrafikken.  
 
Med dette som bakgrunn vedtok den regionale styringsgruppen for innføring av 
Helseplattformen onsdag 30. november 2022 å etablere en felles arbeidsgruppe for å sikre 
en forsvarlig håndtering av e-meldinger. Helseplattformen, St. Olavs Hospital og Hemit ble 
bedt om å stille nødvendige ressurser til arbeidsgruppen og Hemit ble pekt ut til å lede 
arbeidet i arbeidsgruppen. Denne arbeidsgruppen ble raskt etablert og har siden jobbet 
kontinuerlig med å løse feilene og å følge opp at det blir etablert en forsvarlig oppfølging av 
e-meldingene. 
 

2. Oppsummering av arbeidet med e-meldingstrafikken 
Siden midten av desember har man hatt en ganske god kontroll på at alle e-meldinger som 
løpende blir forsøkt sendt ut av eller mottatt i Helseplattformen kommer rett frem eller 
følges opp løpende manuelt (retting av feil og resending). Dette er meldinger som valideres 
av mottakende journalsystem og kvitteres korrekt. Denne tekniske kontrollen i e-
meldingssystemet er ikke det samme som en garanti for at meldingen har korrekt innhold, er 
leselig i mottakersystemet, er sendt til riktig mottaker eller at alle meldinger som burde vært 
sendt er sendt ut fra Helseplattformen. 
 
Feil i e-meldingssystemet 
Det er fortsatt et høyere andel meldinger som feiler enn det som er ønskelig. For å redusere 
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dette volumet med feilsituasjoner jobbes det bl.a. å legge inn sperringer med tilbakemelding 
til kliniker for at e-meldinger som ikke er ferdigstilt eller korrekt adressert må 
korrigeres/fullføres før de kan sendes og en rekke andre forbedringer. Det er p.t. identifisert 
60 ulike årsaker til at meldinger feiler. Disse feilene er kategorisert etter grad av alvorlighet 
(konsekvens for flyten av e-meldingene). 16 av disse feilene er verifisert rettet. Det jobbes 
med å øke kapasiteten på feilretting i Helseplattformen for å raskere å få løst flere av 
feilene. Noen av feilene avhenger av ombygg av arbeidsflyter i Epic, mens andre feil krever 
teknisk integrasjonskompetanse. Flere av feilene kan unngås ved riktig bruk av 
løsningen/opplæring.  
 
Krevende å ettergå at alle meldinger som skulle vært sendt blir produsert 
Det som er mest krevende å ettergå, er å sikre at alle e-meldinger som skulle vært sendt ifm. 
gjennomført aktivitet på St. Olavs blir produsert/ferdigstilt av utførende helsepersonell. For 
å sette klinikkene i stand til å følge opp dette løpende, jobbes det med å få bedre rapporter 
som kan gi en indikasjon på om antall utsendte epikriser harmonerer forholdsmessig med 
antall opphold og konsultasjoner. Samtidig følges det som avdekkes i feil av bruken av 
løsningen løpende opp, slik at sluttbruker får tilbakemelding og lærer av sine feil. Det er 
gjennomført flere opplæringssesjoner for å sikre at helsepersonell føler seg trygge på sin del 
av jobben og forstår hvordan en e-melding skal opprettes og ferdigstilles i ulike deler av 
løsningen. Det jobbes med å ettergå at arbeidsflyter og forordninger som automatisk bør 
trigge produksjon av en melding gjør dette uten behov for manuell behandling. 
 
Uleselige meldinger 
Når det gjelder lesbarhet på meldinger som sendes ut, så kan disse feilene i hovedsak 
tilskrives at mange av de ulike journalsystemene som benyttes i sektoren ikke er oppdatert 
med støtte for det som er gjeldende standard for formattering av e-meldinger. 
Helseplattformen hadde opprinnelig kun basert seg på å støtte den gjeldende standarden, 
men dette var ikke aktørene i sektoren tilstrekkelig forberedt på. Svært mange aktører er 
ikke i stand til å ta imot eller vise meldinger som følger gjeldende standard på korrekt måte. 
Det har derfor vært behov for å tilpasse meldingsstandarden til hva slags format det enkelte 
journalsystem er i stand til å håndtere. I parallell har det vært testet ut ulike «hybrid-format» 
for å finne et felles format som vil fungerer akseptabelt på alle journalsystemene. Et format 
på utgående epikriser som gir akseptabelt nivå på formattering på alle testede 
journalsystemer, er til endelig verifisering og vil snarlig bli tatt i bruk.  
 
Etterslep på feilmeldinger 
Det jobbes fortsatt med å ettergå det store volumet med feilmeldinger som oppsto i den 
første perioden etter go-live og frem til de mest kritiske tekniske feilene var løst i midten av 
desember. Denne jobben gjøres for å sikre at det ikke er reelle meldinger som har blitt 
liggende igjen uhåndtert i det store volumet av feilmeldinger. Det ble tidlig gjort 
risikobaserte tilnærminger og systematiske gjennomganger for å sikre det som med en viss 
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sannsynlighet kan være reelle meldinger er luket ut og fulgt opp. Etterslepet er derfor i 
utgangspunktet antatt å være feil som ikke trenger oppfølging, men det har blitt avdekt 
enkeltmeldinger som har skjult seg bak feil som ikke har vært identifisert tidligere.  
 
Feilsendte meldinger 
Når det gjelder feilsendte e-meldinger, så er det bestilt utvikling for å gjøre det tydeligere 
når det velges en ekstern kommunikasjonspart i stedet for intern og å få satt enhetens 
avsenderadresse som standard på alle typer meldinger. Samtidig er det gjort 
opplæringstiltak for å bevisstgjøre klinisk personell på at adressesøk i Helseplattformen gjør 
direkte oppslag blant alle tilgjengelige helsetjenester i Norsk Helsenett (Adresseregisteret), 
og at interne tjenester hos St. Olavs har STO først i tjenestenavnet. Meldinger som er 
feilsendt er ettergått og fulgt opp at er levert til riktig enhet. 
 
Korrekt innhold i meldinger 
En e-melding produseres med utgangspunkt i strukturert informasjon som er registrert i 
journalen. Dette kan derfor være konfigurert for den enkelte forordning. Leger ved St. Olavs 
hospital har gjort stikkprøver for å validere at de ulike typene epikriser har korrekt klinisk 
innhold. Det er funnet noen feil som kan skyldes maler i Epic, men jevnt over ser innhold i 
epikriser rett ut. Dette arbeidet står nå på vent og vil bli gjenopptatt så snart ny versjon av 
formatering for epikriser er tatt i bruk. 
 
Verifisering av korrekt visning av innhold i e-meldinger 
Selv om en e-melding er korrekt kvittert er ikke det noen garanti for at den vises riktig eller 
har korrekt innhold. Når arbeidsgruppen ble etablert, ble det samtidig satt ned en gruppe 
som skulle følge opp aktører for å verifisere at meldinger hadde en korrekt visning og korrekt 
innhold på deres side. For å understøtte samhandlingen med særlig legekontor, ble det fra 8. 
desember 2022 tatt i bruk et verktøy for skjermdeling slik at legen kunne dele på en trygg 
måte hvordan e-meldingene ble vist frem i sitt eget journalsystem. Fra 13. desember ble det 
også tatt i bruk en kanal hvor fastleger kan melde inn feil til St. Olavs hospital og 
Helseplattformen med sikker deling av sensitiv informasjon. 
 
Teamet kontaktet alle 33 aktørene som hadde sendt radiologiske rekvisisjoner på gammelt 
format som det ført ble etablert støtte for håndtering av 5. desember 2022 og sikret at alle 
rekvisisjonene ble håndtert og varslet aktørene om når det var klart for å sende digitale 
rekvisisjoner på gammelt format igjen. 
 
Videre ble det sjekket et utvalg på nærmere 200 radiologiske svar som det var usikkerhet på 
om var kommet frem. Ca 2/3 var ikke kommet frem hvorav et fastlegesystem stod for 
flertallet av disse. Radiologisvarene ble enten resendt eller sendt på papir.  
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Løpende håndtering og oppfølging av feilmeldinger - radiologi 
Når arbeidsgruppen ble etablert, var det ikke etablert dekkende rutiner og verktøy for 
overvåkning og oppfølging av e-meldinger. Dette ble først avdekt på radiologiområdet da 
radiologimiljøet skulle ta i bruk et eget verktøy (MTM – Message Tracking Monitor) for å 
overvåke og følge opp e-meldinger. Når miljøet fikk tilgang til dette verktøyet mandag 28. 
november var det over 4000 logginnslag som lå til oppfølging. Nærmere 90% av 
logginnslagene skyldtes meldinger som ikke var behov for å sende ut (automatisk utsendelse 
av preliminære svar og kopi til fastlege på interne meldinger) og feil i oppsett av 
overvåkningen der gyldige bekreftelser på leverte e-meldinger ikke ble riktig koblet med 
sendt melding i overvåkningsverktøyet. Omfanget gjorde det allikevel svært krevende å vite 
hva som måtte følges opp blant de mange logginnslagene. 
 
Nedenfor vises en statistikk for utgående radiologisvar pr uke siden go-live natt til lørdag i 
uke 45. Mørkegrønne er meldinger som er positivt bekreftet i overvåkningssystemet, mens 
lysegrønne er meldinger som manuelt er kontrollert at er OK/håndtert. Siden uke 50 har 
omfanget av manuell oppfølging vært på et mer håndterbart nivå, selv om det fortsatt er 
høyere enn hva som ansees normalt. Mye av dette handler om å sikre at bekreftelser på 
mottatt melding (suksess) blir koblet med riktig sending, slik at sendingen blir oppdatert med 
riktig status. Det gjenstår fortsatt noe etterslep fra go-live og det må etableres gode 
prosesser og en endelig avtales en tydelig ansvarsdeling mellom Helseplattformen og 
St.Olavs for å sikre en forsvarlig forvaltning som kan ta over oppgavene som løses løpende av 
den etablerte arbeidsgruppen. 
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Løpende håndtering og oppfølging av feilmeldinger – øvrige meldingstyper 
Alle andre e-meldinger enn radiologi (epikriser, henvisninger, dialogmeldinger, PLO-
meldinger m.m.) følges opp ved hjelp av rapporter og arbeidslister i Helseplattformen. 
Utgående meldinger som feiler havner i «brevkø» for oppfølging, mens inngående meldinger 
havner i ulike «Inbasket», som er satt opp for hver tjeneste. 
 
For å sette klinikkene i stand til å følge opp feilede e-meldinger har det vært behov for å få 
utarbeidet og oppdatert brukerveiledninger, gjennomført opplæring og gitt tilganger til 
nødvendige rapporter m.m. Første runde med opplæring på dette området ble gjennomført 
5. desember, slik at klinikkene og dokumentsenteret hos St. Olavs kunne starte på jobben 
med å følge opp feilede e-meldinger og håndtering av oppgavemeldinger. 
Brukerveiledninger har vært tilpasset flere ganger og det har blitt klarlagt hvordan 
henvisninger skal følges opp, funksjonalitet for å sende videre henvisninger kom på plass i 
midten av desember. Funksjonalitet og brukerveiledninger for å håndtere innkommende 
epikriser og dialogmeldinger har nylig kommet på plass. En andel av feilene som havner på 
listene for oppfølging i Epic kan kun løses av Helseplattformen og må manuelt settes som en 
sak til Helseplattformen for håndtering. Dette burde vært løst ved at disse feilene hadde blitt 
filtrert ut av overvåkningssystemet, med det krever tuning av overvåkning for å kunne skille 
på hvilke type feilmeldinger som går til Helseplattformen og hvilke som går til St. Olavs.  
 
Behovet for opplæring og løsning/reduksjon av feil som medfører at utgående meldinger 
feiler er betydelig. Feilvolumet knyttet til epikriser er redusert, men fortsatt på et for høyt 
nivå. Figuren nedenfor viser antall utgående epikriser som krever manuell oppfølging 
(søyler/venstre aksen) sett i forhold til meldinger bekreftet tatt imot av mottaker 
(linje/høyre akse).  
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Som for radiologi må det etableres gode prosesser og en endelig avtales en tydelig 
ansvarsdeling mellom Helseplattformen og St.Olavs for å sikre en forsvarlig forvaltning som 
kan ta over oppgavene som løses løpende av den etablerte arbeidsgruppen. 
 

3.  Oppsummering av status pr 18. januar 2023 
E-meldingstrafikken fra dag til dag flyter godt. Nivået på manuell oppfølging er fortsatt 
høyere enn ønskelig. Høyere omfang av manuell oppfølging tar kapasitet fra arbeidet med å 
få lukket etterslepet som oppsto med feilmeldinger etter go-live. Det er anslått at det 
vesentligste av etterslepet vil være håndtert i løpet av et par uker.  
 
Flere av feilene som løpende oppstår i e-meldingstrafikken kan løses med bedre opplæring, 
og skyldes at det er lett å gjøre feil i løsningen. Samtidig er det en del feil knyttet til e-
meldinger som tidligere har feilet som forsøkes sendt på nytt, eller e-meldinger som sendes 
ut knyttet til undersøkelser som ble avtalt før overgang til Helseplattformen (migrerte 
undersøkelser).  
 
Det gjenstår størst usikkerhet knyttet til om alle e-meldinger som skulle vært sendt ifm. 
gjennomført aktivitet på St. Olavs blir produsert/ferdigstilt. Her er det både behov for mer 
trening/opplæring av helsepersonell og behov for tilpasning av arbeidsflyter/forordninger, 
slik at e-meldinger trigges automatisk der hvor det er hensiktsmessig. Det jobbes med videre 
opplæringstiltak og å sette klinikkene bedre i stand til å ettergå om produserte meldinger 
står i forhold til den aktiviteten som klinikken har. Dette har også avhengigheter til arbeidet 
med å forbedre grunnlaget for rapportering. 
 
Det jobbes med siste testing av et nytt format på epikriser, som skal bidrar til god struktur og 
lesbarhet i journalsystemene til alle aktørene det kommuniseres uten at de blir uleselige i 
enkelte journalsystemer. Så snart dette formatet er ferdig testet og rullet ut, vil det bli fulgt 
opp med videre verifisering av at meldinger som sendes ut etter dette tidspunktet har god 
lesbarhet og riktig klinisk innhold.  


