Begrepsforklaring:
Norsk Helsenett

Enkelt fortalt: "Internett for helsesektoren". Dette er et sikret og
prioritert nett for kommunikasjon innad i helsesektoren. Det er
offentlig politikk at kun dette nettet skal benyttes til å sende
henvisninger, epikriser, resepter, oppgjør til HELFO osv.

EPJ – Elektronisk
Pasientjournal

Er egentlig enhver elektronisk samling av pasientopplysninger.
Brukes her om programmer som er laget for å elektronisk håndtere
pasientjournaler slik tannleger flest kjenner de med oversikt over
fyllinger, behandling osv. (Eks. Opus, Nextsys, Dentica, Orthodontis)

Elektronisk signatur

Sikker identifikasjon av enten person eller virksomhet ved bruk av
elektroniske hjelpemidler. Eksempler på elektronisk signatur er
bankkort + kode, BankID – brikken de fleste bruker ved pålogging til
nettbank, tippekort fra Norsk Tipping eller en kode lagt inn en EDImodul. Kan være en personlig signatur eller virksomhetssignatur.
Hvilken type som kreves avhenger av hva som skal sendes eller
mottas.

Personlig signatur

Elektronisk signatur knyttet til en enkelt person, f.eks. en tannlege.
Brukes til å sikkert identifisere den aktuelle personen som riktig
avsender eller mottaker.

Virksomhetssignatur

Elektronisk signatur knyttet til en virksomhet. Er en "kode" som
brukes i de programmene virksomheten bruker til å sende og motta
meldinger. Brukes til å sikkert identifisere den aktuelle virksomheten
som riktig avsender eller mottaker.

KUHR

Forkortelse for Kontroll og Utbetaling av HelseRefusjoner. Dette er et
automatisk system som gjennomfører den første kontrollen av krav
som sendes inn til HELFO. Systemet vil i løpet av meget kort tid
gjennomføre en kontroll av om det er logiske feil ved regningene
(ugyldig kombinasjon av takster, diagnoser osv.). Dersom det ikke
finnes slike feil vil systemet automatisk godkjenne utbetaling av
regningen. Innsendte krav vil i neste runde kunne være gjenstand for
stikkprøvekontroll i likhet med ved dagens manuelle innsending.

Blålysfunksjon

Funksjon i EPJ for nødrettstilgang.

Nødrettstilgang

Også kalt selvtildelt tilgang. Betyr at man går inn på en pasientjournal
man normalt ikke har tilgang til. Dette gjøres etter at man har oppgitt
grunn til å gå inn, og denne begrunnelsen lagres og kan kontrolleres
og etterprøves. Skal kun gjøres der dette er nødvendig for å gi
pasienten forsvarlig helsehjelp.

Elektronisk
kommunikasjon

Sending av informasjon som henvisning, epikrise, direkte oppgjør til
HELFO osv over nettforbindelse. Utskrift på CD eller USB-penn og
sending i posten regnes ikke som elektronisk kommunikasjon.

Behandlerkrav

Det kravet som sendes til HELFO ved direkte oppgjør.

EDI-modul

Postmannen i den elektroniske kommunikasjonen. Denne modulen
står for pakking av meldingen i en konvolutt, addressering og sending.
Modulen er nært integrert med EPJ og de fleste vil ikke merke at
denne overhodet finnes.

Logging

Kalles også hendelsesregistrering. Registrering av alt som gjøres i det

systemet som logges, f.eks. EPJ. Viser hvem som har gjort hva, og til
hvilken tid. Kan for eksempel avdekke snoking eller dokumentere
hvem som faktisk har skrevet i en journal.
Hendelsesregistrering

Se logging.

Behandling av informasjon Begrepet behandling i informasjonssikkerhet betegner alt som gjøres
med pasientinformasjon, f.eks. registrere en pasient, skrive journal,
lese journal, registrere time.
Databehandlingsansvarlig

Virksomhet, enten dette er en person eller et selskap, som er ansvarlig
for at de pasientopplysningene som samles inn behandles i tråd med
lovverket. Det er denne (juridiske) personen tilsynsmyndighetene vil
holde ansvarlig.

Databehandler

(Juridisk) person som får behandle pasientopplysninger på vegne av
en virksomhet. For eksempel ???

Tilgangsstyring

Styring av hvem som har tilgang til journalsystemet og hva denne
personen kan gjøre. Tilgangsstyringen legger også grunnlaget for
logging og annen etterprøving av journalføring osv.

