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Aims for Health Care Delivery System

• Equitable

• Safe

• Effective

• Patient-Centered

• Timely

• Efficient

IOM:Crossing the Quality Chasm, 2001



+ age

+ tech

+ Knowledge



~ 10 million citizen

~ 50 Public Hospitals

~ 356 Primary Care Centres

~ 90% running SPMS ICT 
solutions (ADT and EHR)

~ 60 ICT Solutions 
(SPMS portfolio)

PORTUGAL realm

PT Ministry 
of Health

DGS

Clinical 
Guidance

ACSS

Financial
and ruler

SPMS

Technical 
Implementation



Background…
Interoperability and eID…

• Interoperability Frameworks and EU projects

• eID levels – EXPAND Discussion Paper…
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• Interoperability in eHealth is the challenge facing 
countries and organizations today and will be for 
many years to come. Many resume it to the “use of 
Standards”. 

• While Standards and Profiles are essential to 
interoperability they are but basic stones upon and 
with which to build a designed and architectured, yet 
living and dynamic, InfoStruture in HealthCare.



Interoperability is “good will”

Barriers:

– Different languages

– Different health systems

– Different infrastructures

Appropriate treatment ↔ Access
to comprehensible medical
information
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Interoperability: ‘the ability of two or
more systems or components to exchange
information and to use the information
that has been exchanged’

Assets: guidelines, terminologies and
architectural specifications

eID?



Fonte: eHealth EIF - Figure 3 Resulting eHealth EIF structure, © European Union, 2013 

eHealth European Interoperability Framework - eHealth EIF 



Fonte: Antilope project - D1.1: Refinement Definition document Revision: 1.0 



Fonte: Antilope: D1.1-Refinement of Antilope Use Cases v1.0



Fonte: eHealth EIF - Figure 3 Resulting eHealth EIF structure, © European Union, 2013 

eID?



eID



EU Landscape

eID?



EXPAND Vision

Fonte: EXPAND Vision Document



New 2015
eStandards
ASSESS CT
VALUeHEALTH
eHN-JA

Oportunidades



http://www.expandproject.eu/



APPROACH

Governance 
arrangements

Priority Use 
cases 

Process for 
assessmen
t of assets

Priorities from EHN

Criteria for 
re-usability 
of assets

Identification 
of other 
project assets

Assessment 
of first set 
of 
deployable 
assets

Assessment of project outputs

Semantic 
assets

Technical 
specs, stds, 

profiles, OSS

Legal  
agreements 

Business 
model

Creation of 
epSOS assets

As input to 
defined 
process for 
agreeing  
asset 
suitability

Semantic 
assets

Central 
Services

Code of 
Practice
Agreements

Finance for 
continued 
operation

Continued operation 
of epSOS services

First set of 
(epSOS) 
assets for 
CEF 
deploymen
t of assets



Lessons from Trillium Bridge and the EU/US 
patient summary exchange to PHC34 and 
the eHN JA

Catherine Chronaki

euoffice@HL7.org

Funded under 
FP7-610756

www.trilliumbridge.eu

http://www.trilliumbridge.eu/


Shaping new culture
for large scale eHealth deployment

www.estandards-project.eu

May 6-7, 2015 eStandards kickoff, NICTIZ, Den Hague 20



Patients and professionals eID Levels

• Patients and professionals eID can be analyzed into 5 
different levels of technical and functional 
robustness; these relate to use-cases and needs of 
specific care and legal contexts. Identification, 
authentication and authorization are often 
misunderstood and confused, such needs to be 
clarified. 



EXPAND Discussion paper on eID
Sources of information

• Policy doc
– eIDAS regulation

– Docs discussed in the eHN produced by eHGI
• D7.5.0_EHGI-WP7Roadmap-ExecSummary_final

• 2014-08-29-EHGi-Roadmap-WP7-VF2cleanfinal

• Projects docs
– Stork II Deliverables

– D3.6.2 epSOS very useful

– eSENS WP5.2 on eID General Architecture



Docs produced by eHGI:
D7.5.0_EHGI-WP7Roadmap-ExecSummary_final
2014-08-29-EHGi-Roadmap-WP7-VF2cleanfinal

2doc discussed in the eHNetwork

(draft JAseHN D5.2.1 eID specific
Framework for Health – Task Lead 

GEMATIK  (nov)

eID working
paper coming

from eSENS WP 
5.2  REVIEW

Short Doc for 
eHNetwork Nov

adoption on use of
eID in CEF ehalth

services
(table of levels vs

use case 
indication)

Global Document
integrating the

Framework, and
eID in eHealth



Introduction

• Identification: The process to determine that presented identity information (associated 
with a particular entity) is sufficient to unambiguously recognize the entity in a particular 
domain of applicability. This process is usually based on a unique identifier, which has 
been assigned to an entity in the course of a registration procedure. 

• Authentication: the provision of assurance of the claimed identity of a person. The 
identity is claimed by using a user identifier eg.: Biometrics, ID card, passport, 
authentication token, PIN, password.

• Authorisation: the process to allow access to requested data. Authorisation is delivered 
by the entity in charge of managing the data. It depends on the role of the requester at 
the moment of the request.

• role itself depends not only on the status of the requester – eg. Dr. Smith is a doctor, and 
doctors have access to these data – but also of the relation with the person concerned by 
the data – eg. Dr. Smith is now engaged in medical relation with this person. 

Who are you?

Are you
really the

one

What are your role 
in this instance



Introduction

• eID Management system for eHealth is a fundamental 
building block and a precondition for the deployment of cross 
border eHealth services. 

• eID management for healthcare typically involves eIDs for 
patients and eIDs for healthcare professionals 

• patient eID provides the identity of the patient in the digital 
world

• health professional eID
• identify uniquely a health professional
• process of authentication
• associate assertions about the identity, such as 

professional competence and thus support authorization 



Legal

• Directive 95/46/EC – Data Protection
• Directive 2011/24/EU – application of patients’ rights in cross-

border healthcare 
• Regulation 2014/910/EU – eIDAS – is the regulation of cross-

border electronic transaction transactions. 



Crossborder Care-settings
Type Care process 
regarding National 
Borders

Diagram Implications for eID

Over-the Border Care

• Identification of the Patient in Clinical
Data Exchange Systems can be different
(although not ideally) than that of
admin/financial systems.

• Links only the process to respective
payment.

• Needs to be unique and consistent over
time.

Cross-Border Care

• Identification of the Patient in
Clinical Data Exchange Systems
needs to be equal to that in
admin/financial systems.

• Needs to be unique and consistent
over time.

€

Data Processes

*

Data

€



eID levels
Level 0 – manual input of ID

This is the most basic level of identification. It only requires the Health 
Professional to identify the patient by requesting his/her ID, and enter 
it manually in the system.

Level 1 –Passive read of eID token
This level requires the existence of an eID token, usually this token is a 
smart card. The token has identification attributes that can be publicly 
read. 

Level 2 –Localy signed eID with token
This level also requires the existence of an eID token, as the previous 
on, but this token has to be capabl of patient authentication, usually 
by entering a PIN code.
Signing of a patient consent is made possible with the introduction of 
this level.



eID levels
Level 3 – Localy signed eID with realtime validation

This level has the same functionality of the previous, but with the 
availability of a network connection and connectivity to the required 
PKI infrastructures. 

Level 4 – Distributed Cross-Border Authentication (DCA)
This level introduces the e-SENS Authentication Broker, that is 
leveraged by the STORK 2.0/ eIDAS infrastructure. 

Level 5 – Virtual eID (mobile eID)
This level leverages the previous by giving the possibility of 
authentication and authorization without the need of a physical eID
token, just using a mobile app a smartphone with a virtual token, 
specifically developed for this.
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Portugals eID efforts…
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Portugals eID efforts…

• Index for patients and professionals

• Roll out of SmartCards (with papperless
prescription project)

• Linking systems

• Mobile eID… patient portal
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NHS number 

Citizen’s Card using 
a card’s reader or 
The Digital Mobile 

Key

Why is eID important…
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The Digital Mobile Key (CMD) is an alternate authentication service, 
which has a set of national data, such as mobile phone number, PIN 
and Mobile Key temporary security code sent by SMS or email. This 
Mobile Key will help citizens access to public services through 
efficient and effective authentication mechanism, and without 
requiring the player and his citizen card.

Authentication mechanism
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Mantém-se 
possibilidade de 
dispensa de prescrições 
não desmaterializadas

Identificação inequívoca do utente
Não necessita saber assinar

Resolve questão relacionada com os 
utentes que não têm CC (de forma 
permanente ou temporária)
Acesso a guia de tratamento digital

Possibilidade de extravio da Guia de 
tratamento, existem meios 
alternativos de acesso  à prescrição

Consulta BDNP para verificação de 
existência de prescrição
Diminuição da fraude

Possibilidade de efetuar 
dispensas parciais (p.e. 
receitas renováveis)
Possibilidade de 
dispensa em mais do que 
uma farmácia (p.e. 
ruturas de stocks)
Implementação de 
regras de conferência no 
momento da dispensa

Atualiza BDNP com dados de dispensa
Medicamentos dispensados ficam 
indisponíveis
Possibilidade de disponibilizar 
informação a prescritores para verificar 
adesão terapêutica



Portugal’s Experience…

• Registos Centrais:
– Registo Nacional de Utentes

• Enquadramento
• Master Patient Index
• Dependências de outros SI / Entidades
• Evolução

– Registo Nacional dos Profissionais
• Enquadramento
• Integração com Ordens
• Estado Atual
• Funcionalidades

• Arquitetura SIS – AS IS
• Arquitetura SIS – TO BE
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Registo Nacional de Utentes
-- Enquadramento --

• O Registo Nacional de Utentes (RNU) foi criado em 2007;
• Permite a identificação inequívoca através do número de Utente, ao

nível do Sistema Nacional de Saúde (Público, Privado e Social);
• O RNU é um dos pilares do Sistema de Informação da Saúde (SIS),

funcionando em três grandes eixos:
– Suporta os processos do cartão de cidadão, no que ao ministério da saúde

dizem respeito (geração do número de Utente e confirmação/atualização de
dados dos cidadãos);

– Promove a gestão dos dados de identificação dos Utentes, através de uma
aplicação Web disponível nos centros de saúde e nos hospitais (neste caso com
funcionalidades mais limitadas);

– Disponibiliza dados sobre os Utentes a um conjunto de entidades e sistemas do
SNS, devidamente autorizadas para o efeito, para confirmação de identidade e
atualização de alguns dados demográficos (funcionando como um Master
Patient Index de todo o sistema).



• Desde a sua génese que o RNU tem a ambição de se manter
atualizado, nos diferentes momentos da vida dos Utentes que
contactam com o SNS:
– O primeiro registo no RNU deveria ser concretizado idealmente logo no

momento de nascimento (Projeto Nascer Utente);

– A cessação do registo faz-se no momento de registo de um óbito
(através do SICO e do MJ) ou no caso de um cidadão estrangeiro, pelo
abandono do País;

– Entre estes dois momentos, os dados dos Utentes vão sofrendo naturalmente
atualizações, através da requisição/atualização do cartão de cidadão, de uma
inscrição nos CSP ou num ato administrativo normal de atualização de dados
junto das instituições de saúde.

Registo Nacional de Utentes
-- Master Patient Index --



• Nascimento
• Requisição de CC
• Obtenção Cidadania

• Óbito

• Óbito
• Perda de residência

 Expulsão
 Não revalidação
 Desistência

Unidade Saúde CSP

• Inscreve-se / Transfere-se
• Pede Médico de Família
• Utiliza serviços

• Consulta dados
• Atualiza dados

Hospitais

• Adere ao Subsistema
• Utiliza Serviços

Subsistemas de Saúde
(Financiadores)

Entidades que 
“atestam” Benefícios 

• Reclama benefício

• Consulta dados
• Actualiza dados

• Obtenção residência

10.163.025 Utentes 
(vivos) com n.º de SNS 
entraram no RNU via CC

10.781.079 Utentes 
inscritos nos CSP

RNU
Actualização de Dados
Registo de benefícios (relacionados 
com patologias)

Apresentação_Montagem_Final_wmv.wmv
Apresentação_Montagem_Final_wmv.wmv
Apresentação_Montagem_Final_wmv.wmv
Apresentação_Montagem_Final_wmv.wmv


SAGMD

SIARS
SIM@SNS

IGAS

SIGLIC
CCC

SISO

CTH

Registo Nacional de Utentes
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• Dependências RNU e outros SI / Entidades

SITAM
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SAUDE 24

GID

SS 
(SAPA)DGSRENTEV

SICO
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RNP

PDS

SIGAI

CIT
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SONHO

SGTD

SINAVE IEFP

IRN/MJ

SEF
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ARS 
ALGARVE
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NORTE
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ALENTEJO
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CENTRO
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ANPC 
(RNPB)

ACSS

AT



• Nascer Utente (rollout do módulo de registo nas maternidades, enquanto
não é operacionalizada a integração automática com o MJ) Inicio em 2014

– Rollout Nacional a decorrer (em falta a ARS Centro)

• Óbitos – Integração com o SICO – Concluído em Fevereiro 2014

– ≈ 95% dos Óbitos registados no RNU são marcados através do SICO

• Integração de dados com as Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores

– RAA – em produção desde 2013

– RAM – em produção desde Dezembro 2014

Registo Nacional de Utentes
-- Evolução -- Iniciativas de Consolidação de Dados

N.º de Utentes com SNS

atribuído na maternidade

2013 2014
2015

Total
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out

1.188 2.675 331 328 355 352 295 406 985 1.056 1.101 1.097 6.306



• Identificação de Utentes Não Frequentadores – Processo de 2015

• Identificação de Utentes Não Frequentadores – Processo de 2016

– Estimamos nova execução em Maio de 2016

ARS
N.º de Utentes "Em Avaliação" Data limite 

para ativação 
da inscrição

N.º de Utentes "Não Frequentador" 

Total Com MdF Sem MdF
Sem MdF
por Opção

Total Com MdF Sem MdF
Sem MdF
por Opção

Lisboa e Vale do Tejo 170.421 112.370 56.390 1.661 24-09-2015 102.308 62.735 37.997 1.576 

Algarve 7.674 4.752 2.878 44 03-09-2015 5.176 3.011 2.143 22 

Centro 35.600 31.665 3.490 445 03-09-2015 20.476 17.643 2.424 409 

Alentejo 2.819 2.424 392 3 02-09-2015 1.657 1.416 238 3 

Norte 82.466 75.794 6.177 495 23-12-2015 0 0 0 0 

Observação: 
Ainda está a decorrer o processo na ARS Norte. Os Utentes notificados que não manifestarem interesse em manter a inscrição ficarão Não 
Frequentadores e Sem Médico de Família, em 23-12-2015.

Registo Nacional de Utentes
-- Evolução -- Iniciativas de Consolidação de Dados



• Cruzamento de óbitos com o IRN

Está em curso a preparação do processo de cruzamento de dados entre o
RNU e o IRN, com base num ficheiro de utentes falecidos entre 01-01-1970
e 31-12-2013 (abrangendo o período prévio à integração com o SICO)

Registo Nacional de Utentes
-- Evolução -- Iniciativas de Consolidação de Dados



• Auditoria e Correção de Dados no RNU

Está em curso uma iniciativa na área da Qualidade de Dados,
que visa:

– Data Profiling
– Processos de limpeza / correção de dados

• Identificação e resolução de Utentes potenciais duplicados.
• Identificação e correção de registos com inconsistência de dados:

– Revisão do Modelo de Dados
– Auditoria aos dados
– Procedimentos de Monitorização
– Firewall de Qualidade

Registo Nacional de Utentes
-- Evolução -- Iniciativas de Consolidação de Dados



Registo Nacional de Utentes
-- Evolução -- Outras Iniciativas

• Integração com S.I. de outros Ministérios (iniciativas no âmbito do
Combate à fraude / Simplificação de processos administrativos):

– IEFP: Identificação de Utentes e atribuição de benefício de ITM por

condição de desempregado

– AT: Atribuição de Benefício de ITM por Atestado Multiuso por

incapacidade > 60%

– ANPC - Autoridade Nacional de Proteção Civil: Identificação de Utentes

e atribuição de benefício de ITM por condição de Bombeiros

– Subsistemas de saúde: ADSE, IASFA, SAD PSP e SAD GNR, Identificação

de Utentes e atualização de dados relativos a Beneficiários de

Subsistemas Públicos



Enquadramento

Registo do 
Profissionais

Validação 
Profissionais

Gestão de 
Carreira

Porta de 
Entrada 
Única

Centralização

Visão 
Centrada 

no 
Profissional

Maior Segurança

Diminuir 
Custos

Uniformização
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Médico
Médico-
Dentista Enfermeiro

Psicologos
Nutricionista 

+ Dietista

Administrativos

Terapeuta 
Não 

Convencional 
+ Podologista

Que Profissionais? 

TDT



Integração com as Ordens
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Médico

Médico-
Dentista

Nutricionista 
+ Dietista

Lei INPS

Enfermeiro



Integração com as Ordens
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Enfermeiro Psicologos

Terapeuta 
Não 

Convencional 
+ Podologista

Administrativos

TDT

Lei INPS

Nota: Para estes profissionais não existem ordens 
profissionais. No caso dos TDT, TNC e Podologistas quem 
regula a profissão é a ACSS.



Um só registo..
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Acesso a vários sistemas!



Registo Nacional dos 
Profissionais
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Estado Atual
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Categoria
Profissionais

Estado Ativo Estado Inativo

44 136 7

8 592 65

Médico

Médico-
Dentista

• Estado Inativo: Suspensão pela ordem profissional ou pelo Inspeção-geral das 
Atividades em Saúde (IGAS)



Gestão da informação

TO BE

• Vai existir mais informação constante no repositório central:
• Habilitações Literárias, Qualificações Profissionais, Pais e Instituição de Formação, 

Subespecialidade, Número de Identificação Civil ou Passaporte, Regime de Trabalho
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AS IS
• O profissional pode alterar:

– Credenciais de acesso;

– Informação Pessoal

• Nome, Número de Identificação Fiscal, Sexo, Data Nascimento

– Contactos

• Morada, email, telefone fixo e telefone móvel



Associação
Profissional  Especialidade
AS IS

- O profissional identifica as suas especialidade;
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Identifica 
especialidadesOrdem

Profissional

Identifica 
especialidadesTO BE

- A ordem profissional identifica as especialidades dos 
profissionais;



Associação 
Profissional  Estabelecimento

AS IS

- O profissional e/ou estabelecimento identifica os 
locais de trabalho de cada profissional;
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Identifica os seus 
profissionais

Estabelece associação

TO BE
- O estabelecimento identifica os seus profissionais;



Arquitetura SIS – AS IS
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Módulo de Gestão Entidades e 
Estabelecimentos

Módulo de Gestão de Profissionais de 
Saúde

Módulo de Gestão Entidades e 
Estabelecimentos

Módulo de Profissionais de Saúde

Módulo de Gestão Entidades e 
Estabelecimentos

Módulo de Gestão de Profissionais de 
Saúde

Módulo de Gestão Entidades e 
Estabelecimentos

Módulo de Gestão de Profissionais de 
Saúde

Módulo de Gestão Entidades e 
Estabelecimentos

Módulo de Gestão de Profissionais de 
Saúde

Camada 
de 

Serviços

Registos Centrais Aplicativos

………
.



2015

2009… 2013

2007

< 2007

2015



Arquitetura SIS – TO BE
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Módulo de Gestão Entidades e 
Estabelecimentos

Módulo de Gestão de Profissionais de 
Saúde

Módulo de Gestão Entidades e 
Estabelecimentos

Módulo de Gestão de Profissionais de 
Saúde

Módulo de Gestão Entidades e 
Estabelecimentos

Módulo de Gestão de Profissionais de 
Saúde

Módulo de Gestão Entidades e 
Estabelecimentos

Módulo de Gestão de Profissionais de 
Saúde

Camada 
de 

Serviços

Registos Centrais Aplicações

………
.

Ordens Profissionais

Entidades Externas

Camada 
de 

Serviços

Sistemas
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Conclusion and wrap-up

• World Challenges…

• eID … Migrants, travellers etc

• eID and services… are related – levels of trust/security

• INDEX… for patients (update challenges)

• INDEX… for professionals (… who, can do what…)

• Examples from PT to ilustrate

MORE INFO – henrique.martins@spms.min-saude.pt

mailto:henrique.martins@spms.min-saude.pt



