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1

SAMMENDRAG

I denne årlige oppdateringen av Gjennomføringsplan og Økonomisk langtidsplan for IKT
oppsummeres de overordnede planene i programmene i den totale regionale IKTprosjektporteføljen i Helse Sør-Øst. Planene viser behov for både finansiering og
gjennomføringstid for å levere det omfanget som er beskrevet i mandatene.
Gjennomføringsplanen skal være i samstemt med pågående prosjekter i den til enhver tid
gjeldende økonomiske langtidsplan.
Dette dokumentet vil komme i to versjoner.
Versjon 1: Når budsjett 2019 er godkjent
Versjon 2: Når Økonomisk langtidsplan (ØLP) 2020-2023 er godkjent (Q2 2019)
Gjennomføringsplan og Økonomisk langtidsplan for IKT viser først hvilke prosjekter i
programmene som skal gjennomføres i 2019 med tilhørende økonomi. Deretter viser planen den
totale oversikten over programmenes varighet og nåværende estimater.
Den totale regionale IKT-prosjektporteføljen er delt opp i tre programmer, andre prosjekter som
ikke inngår i programmene, og regional forvaltning. Den regionale forvaltningen er organisert
som linjefunksjon i Helse Sør-Øst RHF.
Følgende prioriteringsrekkefølge er lagt til grunn for å støtte opp under styringsmålene:










Fullføre de styrevedtatte prosjektene:
 Regional EPJ Journalinnsyn
 Regional kurve- og medikasjonsløsning,
 Regional løsning for medikamentell kreftbehandling,
 Regional laboratoriedataløsning
 Regional økonomi og logistikkløsning
 Regional ambulansejournal
Starte overgangen til DIPS Arena
Anskaffe regional løsning for multimediearkiv og radiologi
 Gjennomføres av Oslo universitetssykehus på vegne av regionen
Realisere pasientens netthelsetjeneste gjennom innføring av nye innbyggertjenester og
innføre digitale innbyggertjenester på helsenorge.no (som journalinnsyn, digital
utsending av brev og skjema)
Etablere digital dialog mellom fastleger og helseforetak
Anskaffe regional løsning for klinisk logistikk
Ivareta og effektivisere regional forvaltning
Innføre mobile løsninger og understøtte kliniske arbeidsprosesser inkludert
pasientlogistikk

I 2019 skal programmene i hovedsak videreføre prosjekter fra 2018, men det vil også starte nye
prosjekter.
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Prosjekter som videreføres i 2019

Planlagte prosjekter i 2019 (ikke
besluttet)

Regional klinisk løsning:

Regional klinisk løsning:













Regional EPJ Journalinnsyn fase 1
(byggekloss 1-2)
Regional EPJ Modernisering (Arena &
strukturert journal)
Regional kurve- og medikasjonsløsning
Regional løsning for medikamentell
kreftbehandling
Regional laboratoriedataløsning (patologi)
Regional radiologiløsning og
multimediearkiv (Gjennomføres i regi av
OUS)
HF til HF kommunikasjon henvisning
Dialogmelding mellom helseforetak og
fastleger
Digitale innbyggertjenester
Innføring av automatisk tildeling av
fødselsnummer trinn 2
Regional ambulansejournal



Klinisk logistikk



Datavarehus

Virksomhetsstyring:


Regional ERP Release 4

Regional IKT for forskning:



Forskningsportalen Helse Sør-Øst
Innføring av forskningsverktøy,
applikasjoner og programvare

Øvrige prosjekter:






Videreutvikling av nasjonal LIS løsningen
Elektronisk sykemelding (Digisyfo)
Omlegging Rettsmedisinsk Institutt til OUS,
trinn 2 og 3
Fullskalapilotering av Dossier ved
Sykehuset i Vestfold
HR - Reanskaffelse av system for
spørreundersøkelser

Øvrige prosjekter:



GS1-standardisering
Logganalyse
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Prosjekter som videreføres i 2019

Bidrag i Nasjonale Prosjekter





Modernisering av folkeregisteret (MF)
Robust mobilt helsenett
Digital patologi
IKT for AMK (i regi av Helse Vest)

Planlagte prosjekter i 2019 (ikke
besluttet)







Leger i spesialisering
Kjernejournal Kritisk info
Kjernejournal Innsyn
Helse ID
SAFEST
Pasientens legemiddelliste

Tabell 1: Prosjekter planlagt i 2019

Kapittel 10 oppsummerer hvilke regionale leveranser som forventes å treffe de enkelte foretak i
2019 og utover.
De fem høyeste risikoene i gjennomføringsplanen handler om:
1. at etablering av felles infrastrukturplattform i regionen kommer med riktig funksjonalitet
og til forventet tidspunkt
2. at kvaliteten i leveranser fra leverandører er gode nok
3. at det er tilstrekkelig tilgang til nøkkelkompetanse for å gjennomføre prosjektene
4. at gevinst- og endringsledelse planlegges og gjennomføres i riktig samspill mellom linjen i
helseforetakene og prosjektene og at helseforetakene klarer å ta ut og dokumentere
gevinstene fra programmene i den regionale IKT-porteføljen, samt gjøre de nødvendige
organisatoriske endringene
5. at helseforetakene og forvaltningen er i stand til å ta imot løsningene som skal rulles ut
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2

OMFANG OG ORGANISERING

2.1

Bakgrunn

Den totale regionale IKT-prosjektporteføljen skal gi bedre kvalitet og pasientsikkerhet, økt
effektivitet og bedre samhandling mellom aktørene som er involvert i pasientbehandlingen.
Sykehusene skal bli i stand til å møte samfunnets forventninger til bruk av IKT og muligheter for
selvbetjening.
Gjennomføringsplanen er forankret i IKT-strategi Standardisering av teknologiske løsninger og
arbeidsprosesser, Desember 2017. Denne strategien skal revurderes i Q1 2019 og eventuelle
endringer i strategien som påvirker denne gjennomføringsplanen vil bli innarbeidet i neste
versjon av dette dokumentet.
Dette dokumentet er ikke et styrende dokument, men et dokument som oppsummerer planer og
økonomi for den regionale IKT-porteføljen.
Omfanget av hva hvert enkelt program leverer er beskrevet i de respektive programplanene for
hvert program i kapitlene under.

2.2

Effekt- og resultatmål

Gjennomføring av programmene skal bidra til forbedringer og gevinstrealisering innenfor fem
områder:
•
•
•
•
•

2.3

Bedre pasientsikkerheten og kvaliteten i helsetjenestene
Effektivisere helsetjenestene
Understøtte samhandling mellom alle parter som inngår i leveransen av helsetjenestene
Møte samfunnets forventninger til bruk av IKT og muligheter for selvbetjening
Effektivisering av regionale IKT-leveranser som grunnmur for videre utvikling

Organisering

Den totale regionale IKT-prosjektporteføljen er delt opp i programmene som vist under:

Figur 1: Oversikt over den regionale IKT-porteføljen

I tillegg til disse programmene vil regional forvaltning av IKT-løsninger være en funksjon i
linjeorganisasjonen i Helse Sør-Øst RHF. Enkelte av helseforetakene har også mindre lokale IKTinvesteringer.
Helse Sør-Øst RHF har også særskilt oppfølging av de nasjonale prosjektene som berører Helse
Sør-Øst.
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Etablering av en regional infrastruktur som blant annet understøtter innføring av regionale og
nasjonale løsninger er overført til Sykehuspartner. Sykehuspartner har etablert et program for
standardisering og infrastrukturmodernisering (STIM). Ansvaret for finansiering og
gjennomføring av STIM-programmet ligger i linjen hos Sykehuspartner og vil ikke være en del av
denne gjennomføringsplanen.
Prioriteringene innenfor IKT-området gjøres samlet for foretaksgruppen. Disse skjer på grunnlag
av helhetlige vurderinger knyttet til behov for standardisering, omstilling og utvikling. I styresak
078-2011 Mål og budsjett 2012 står følgende: «Helseforetakene skal ikke gjennomføre egne
investeringer på området. Kun unntaksvis, og etter dialog med det regionale helseforetaket, kan
helseforetaket finansiere IKT-anskaffelser til eget bruk, foretatt gjennom Sykehuspartner.»
Det er etablert et prioriterings- og godkjenningsregime for tjenesteendringer, som inkluderer
lokale IKT-investeringer. Helse Sør-Øst RHF vil gjøre en tydeligere avgrensning til det som
defineres som regionalt forvaltningsansvar, og dette må sees i forbindelse med økt
tjenesteorientering og regional styring av porteføljen i Sykehuspartner HF.
Programmet Regional klinisk løsning er styrt av et programstyre som er satt sammen av
representanter fra alle helseforetakene, tillitsvalgte og Helse Sør-Øst RHF. Programstyret
rapporterer til ledelsen i Helse Sør-Øst RHF.
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3

BUDSJETT OG LEVERANSER 2019

Dette kapittelet sammenstiller programmenes leveranser og tilhørende økonomi for 2019 (ref.
sak 266-2016 17. november 2016).

3.1

Oppsummert budsjett 2019

Programmene har lagt til grunn en total ramme på 721 millioner kroner i 2019. Den er fordelt på
545 millioner kroner i investeringer og 175 millioner kroner i driftsmidler.
Budsjettet for infrastrukturmoderniseringen i Sykehuspartner (STIM) er ikke en del av den
regionale IKT-porteføljen og rapporterer budsjett og fremdrift i egen linje.
Budsjettinnspill 2019
Regional IKT-prosjektportefølje
Regional klinisk løsning
Virksomhetsstyring
Regional IKT for forskning
Porteføljestyring og kvalitetssikring

Sum IKT- prosjektportefølje
Konsept/ide nye prosjekter
Forbedringstiltak i porteføljen

Sum konsept og forbedringstiltak
Regionale mottaksprosjekter - Nasjonal IKT
Logganalyse - Informasjonssikkerhet

Sum øvrige
Sum regional IKT-prosjektportefølje

Invest

Drift

Sum

363
77
3
0
444
2
43
45
42
15
57

69
13
26
7
114
13
19
32
24
5
29

432
90
29
7
558
15
62
77
66
20
86

545

175

721

Tabell 2: Oppsummert budsjett 2019
Fordelingen per prosjekt er vist i tabellen under
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PROGRAM
RKL

Regional løsning

Prosjekt

Regional Elektronisk Pasientjournalløsning (EPJ)

Regional EPJ Journalinnsyn fase 1 (byggekloss 1-2)
Regional EPJ Modernisering

Budsjett 2019
Invest
Drift
62
40
20
82
18
72
3
7
10
7
4
24

DIPS-lisenser
Regional kurve- og medikasjonsløsning
Regional løsning for medikamentell kreftbehandling
Regional laboratoriedataløsning
Klinisk logistikk
Regional radiologiløsning
Regional multimedia
Regional radiologiløsning og multimedialøsning (OUS)
Prehospitale tjenester
Samhandling

Regional løsning for medikamentell kreftbehandling
Regional laboratoriedataløsning fase 3-4
Regional radiologiløsning
Regional multimedia
Regional radiologiløsning og multimediearkiv (OUS)
Regional ambulansejournal
AMK-løsning (HV)
Automatisk tildeling av fødselsnummer trinn 2
Dialogmelding HF-Legekontor
HF til HF - forenklet henvisning

Digitale innbyggertjenester i HSØ
SUM PROSJEKTER
Programledelse

RKL Programledelse
RKL Arkitektur og design
RKL Test og releas

SUM PROGRAMLEDELSE

SUM RKL
VIS

Regional økonomi- og logistikkløsning (ERP)

Felles økonomi- og logistikkløsning for Helse Sør-Øst

Datavarehus

SUM VIS
RIF

Regional IKT for forskning

Forskningsportalen Helse Sør-Øst
Verktøy og tjenester
Forskningstjenester

SUM RIF
Øvrige prosjekt

Porteføljestyring og kvalitetssikring 2019

0
2
7
1
8
1
8
3
2
1
12

348
15
15
363
67
10
77

45
21
3
24
69
8
5
13

3

15
5
6
26
7

3
Porteføljeadministrasjon

SUM REGIONALE PROGRAM- OG PROSJEKTPORTEFØLJE

444

114

Tabell 3 Budsjett 2019

I 2019 vil det vil også bli startet opp diverse konseptutredninger i regi av Helse Sør-Øst RHF, som
vist i tabellen under
Konsept og kontinuerlig forbedring

Budsjett 2019
Invest

Konsept/ide nye løsninger
Nytt konsept
Klinisk logistikk
Analyseplatform
Interaktiv henvisning og rekvisisjon(IHR)
Bone-Expert konseptfase
Prosjektorganisert etablering av nye linje funksjoner
Virksomhetsarkitektur (Informasjonsforvaltning)
GS1-Koordinering (inkl. GS1 og ISBT)
SUM

Drift

2,0
0,5
1,5
0,5

2
2

5,0
3,5
13

Tabell 4 Budsjett 2019: Konseptutredninger
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I tillegg til programmene er det enkelte prosjekter, både regionale og nasjonale som følges opp
særskilt, De nasjonale og øvrige prosjektene er beskrevet i kapittel 12.4 og 12.5Nasjonale
prosjekter

Regionale mottaksprosjekter, Nasjonal IKT og
Informasjonssikerhet
Regionale mottaksprosjekter - prosjektportefølje i Nasjonal IKT
Modernisert folkeregister
Robust mobilt helsenett
Digital patologi
Øvrige nasjonale prosjekt
Kjernejournal kritisk info
Kjernejournal XDS dokumentdeling
Helse ID
SAFEST
Pasientens legemiddelliste
Sum
Informasjonssikkerhet
Logganalyse
Totalt

Budsjett 2019
Invest
Drift
10
2
4

3
0
0

0
4
5
8
10
42

2
4
9
5
2
24

15
57

5
29

Tabell 5 Budsjett 2019: Fordelingen på øvrige prosjekter
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3.2

Leveranser pr regional løsning 2019

Under er en kort beskrivelse av leveransene per prosjekt i 2019. Se kapittel 12 for en mer
detaljert beskrivelse av prosjektene.

Program

Regional løsning

Prosjekt

Planlagte leveranser 2019
Regional EPJ journalinnsyn:

Regional EPJ Journalinnsyn Prototyping og ROS av
byggekloss 1
fase 1 (byggekloss 1-2)
Detaljert design og test av
byggekloss 2
Regional EPJ

Regional EPJ
Modernisering

Planlegge og starte gjennomføring
av videre pilotering av Arena
versjon 17.2 eller nyere.
Programstyret ønsker å prioritere
å støtte andre prosjekter som
henvising, digitale
innbyggertjenester og
integrasjoner med Kjernejournal
Etablering av Arena ved Oslo
universitetssykehus, Sørlandet
sykehus og Sykehuset Østfold for
psykiatrien og pakkeforløp

RKL

Oppstart pilotering av henvisning
2.0 mellom «Arena Sykehus»

DIPS-lisenser
Regional kurve- og
medikasjonsløsning

Regional kurve- og
medikasjonsløsning

Kjøp av lisenser for å
standardisere DIPS installasjonene
på helseforetakene
Fullført innføring ved Oslo
universitetssykehus,
Radiumhospitalet
Fullført innføring ved Sykehuset
Telemark, Sykehuset i Vestfold,
Sørlandet sykehus og Sunnaas
sykehus
Forberedende aktiviteter for
innføring ved Vestre Viken og
Sykehuset Innlandet.
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Program

Regional løsning

Prosjekt

Planlagte leveranser 2019

Regional løsning for
medikamentell
kreftbehandling

Flytte Sykehuset Østfold inn i
regional SIKT-installasjon.

Regional løsning for
medikamentell
kreftbehandling

Innført løsningen ved Sykehuset
Telemark, Sykehuset Innlandet og
Akershus universitetssykehus i
regional SIKT-installasjon
Overlevere løsning til forvaltning i
Sykehuspartner, fagforvaltning i
OUS og Regionalt senter for
kliniske IKT-systemer (RSKI).
Etablere regional løsning for
patologi

Regional
laboratoriedataløsning

Fase 3 og Fase 4 Patologi

Klinisk logistikk

Klinisk logistikk

Digital patologi

Digital patologi

Regional radiologiløsning
og multimediearkiv (OUS)

Regional radiologiløsning
og multimediearkiv (OUS)

Innført LVMS som
patologiløsningen for Sykehuset
i Vestfold og Akershus
universitetssykehus.
Prosjektforslaget inneholder
midler til gjennomføring av en
planleggingsfase og evt. oppstart
av anskaffelse i 2019.
Planlegging av anskaffelse for
digital patologi kan ikke starte
før tentativt årsskiftet
2019/2020, med sikte på fullført
anskaffelse tidlig i 2021.
Anskaffelsesprosess
gjennomføres av OUS på vegne
av regionen.

Gjennomføre anskaffelse av
regional ambulansejournal
Ambulansejournal
Prehospitale tjenester

Startet innføring av regional
ambulansejournal
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Program

Regional løsning

Prosjekt

Planlagte leveranser 2019

AMK-løsning (HV)

Følge anskaffelsen av AMKløsning i regi av Helse Vest
Innføre trinn 2 av ATF (automatisk
fletting av hjelpenummer og
fødselsnummer) for alle
resterende helseforetak i Helse
Sør-Øst (OUS og SiV) ble
gjennomført i 2018.

Automatisk tildeling av
fødselsnummer trinn 2

Samhandling
Dialogmelding HFLegekontor

HF til HF - Henvisning

Digital utsending av brev

Innsyn i journal og logg
Digitale innbyggertjenester
i HSØ
Konseptarbeid og
deltagelse i DIS

Innføre dialogmelding mellom
helseforetak og legekontorene.
Innføre henvisning basert på
epikrisemelding.

Innføre digital utsending av brev
basert på helsenorge.no
Innføre innsyn i journal og logg for
pasienter på helsenorge.no
Delta i konseptarbeid som
hovedsamarbeidspartner for
visning av prøvesvar og
gjennomføres konseptarbeid for
bruk av tjenester for dialog, timer
og skjema på helsenorge.no
Vedlikeholde målbilde og veikart.
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Program

Regional løsning

Programledelse

Prosjekt

Programledelse &
A&D/T&R

Regional økonomi- og
logistikkløsning (ERP)

VIS
Regional ERP

Datavarehus

Planlagte leveranser 2019
Ledelse og administrasjon på
programnivå, herunder felles
arkitekturarbeid, felles test- og
releaseplanlegging,
leverandørstyring,
kommunikasjonsarbeid,
risikostyring og endringsledelse
Videre innføring av regional ERP til
Sykehuset Innlandet
Oppstart av et prosjekt med
målsetting om å effektivisere og
forbedre regional løsning for
virksomhetsstyring. Prosjektet
omhandler både
konsernrapportering og
foretakenes tilgang til egne
virksomhetsdata.
Forskningsportalen i Helse SørØst: Fullføre anskaffelsesgrunnlag
og utlysning
Regional Eduroam tilgang for HSØ

Forskning

Tjeneste for Sensitive Data (USIT
/UIO) nett-tilgang fra regionale
foretak i HSØ samt datatransport
via filsluse

Regional IKT for forskning

Tilretteleggelse av
forskerapplikasjoner og
forskerklienter

Øvrige
prosjekter

Ny løsning for
spesialistutdanning - LIS
Dossier

Ny løsning for
spesialistutdanning - LIS
Dossier

Dossier: Tilpasning
regional løsning

Dossier:

Reanskaffelse av system
for spørreundersøkelse

Reanskaffelse av system
for spørreundersøkelse

Tilpasning regional løsning fullskalapilot i SIV - LIS
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Program

Regional løsning
Omlegging Rettsmedisinsk
Institutt til OUS, Trinn 2
Omlegging Rettsmedisinsk
Institutt til OUS, Trinn 3

Statistisk logganalyse

Prosjekt

Planlagte leveranser 2019

Flytting og oppgradering av Embla,
Omlegging Rettsmedisinsk
sakssystemet som benyttes bl.a.
Institutt til OUS, Trinn 2
av KRIPOS
Omlegging Rettsmedisinsk Flytting /overtakelse av det
Institutt til OUS, Trinn 3
lukkede nettet i Rettsmedisinsk
Institutt
Bidra til at alle sykehus i
helseforetakene får etablert
loggkontrollør og
mottaksapparat i organisasjonen
ved positive funn som behandles
i klinikken.
 Etablering av løsning,
inkludert infrastruktur,
verktøy og oppsett av
scenarier, alt etablert i
Nasjonalt helsenett
 Etablere faste uttrekk av
loggdata fra DIPS, samt
grunndata fra Paga om
ansatte, hvilken
organisasjonsenhet de er
ansatt i, når de har vært
ansatt og hvilken rolle de har

Tabell 6: Overordnet beskrivelse av leveranser i 2018
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ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2019-2022

Programmenes økonomiske langtidsplan for perioden 2019-2022 er vist i Tabell 7
ØLP tabellen under viser tallene fra ØLP 2018 og vil i løpet av Q1-2019 oppdateres ØLP 2020-2023.
De strategiske programmene er basert på IKT-strategi (styresak 86-2015), som beskriver
satsninger innen tre hovedområder og øvrige enkeltstående prosjekter:





Regional klinisk løsning
Virksomhetsstyring
Regional IKT for forskning
Øvrige prosjekter

I tillegg etableres det regional forvaltning av IKT-løsningene. På grunn av usikkerhetene som har
oppstått som følge av at infrastrukturmoderniseringen ble satt i bero frem til 14. juni 20181, er
det usikkerhet knyttet til både varighet og kostnader på prosjektene i tabellen under. Planene vil
bli oppdatert når det foreligger nye planer for infrastrukturmoderniseringen (STIM).
Prosjekter
Styrebehandlet
Medikamentell kreftbehandlingsløsning (MKB)
Økonomi- og logistikkløsning (ERP)
Regional radiologiløsning
Regional kurve- og medikasjonsløsning
Regional laboratoriedataløsning
Regional Elektronisk Pasientjournalløsning (EPJ) - Journalinnsyn fase 1 (byggekloss 1-2)
Sum besluttede prosjekter
I prosess:
Regional Elektronisk Pasientjournalløsning (EPJ) - Modernisering og DIPS-lisenser
Regional IKT for forskning
Klinisk logistikk
Mobilitet
Regional laboratoriedataløsning - resterende områder
Multimedia
Digital patologi
Digitale innbyggertjenester i HSØ
Prehospitale tjenester - Ambulansejournal
Samhandling - Automatisk tildeling av fødselsnummer trinn 2
Samhandling - Dialogmelding HF-Legekontor
Samhandling - HF til HF - forenklet henvisning
Programledelse RKL - Arkitektur og design
Sum prosjekter i prosess
Konsept/ide nye løsninger
Forvaltning regionale IKT løsninger
Øvrige prosjekter
Datavarehus
Regionale mottaksprosjekter, Nasjonal IKT
Informasjonssikerhet
Sum
Sum

Budsjett
2019
18
67
3
82
72
62
304

ØLP
2020

ØLP
2021

ØLP
2022

Bud+ØLP
Sum

0
39
50
76
44

0
9
30
70
0

0
0
43
0
0

209

108

43

165
20
70
5
0
30
10
34
20

202
0
85
0
0
30
50
31
40

166
0
0
0
40,2
30
50
48
40

354

438

374

154
24

122
29

120
24

10
42
15
111

178

151

144

545

741

697

561

60
3
0
0
0
0
0
24
7
10
7
4
15
130
2
43

18
115
126
228
116
62
664
593
23
155
5
40
90
110
137
107
10
7
4
15
1 296
2
439
77
10
42
15
584
2 544

Sykehuspartner HF har i foretaksmøte 14. juni 2018 fått i oppdrag å etablere et nytt program for å
standardisere og utvikle regionens IKT-infrastruktur.
1
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Tabell 7: Økonomisk langtidsplan 2019-2022 for resterende regionale IKT-portefølje. Tallene er i millioner kroner.
Forutsetninger






Det er lagt til grunn samme investeringsnivå på investeringer i Sykehuspartner HF som
2017 i årene 2018-2022. Dette må oppdateres dersom innspillet fra Sykehuspartner HF
avviker betydelig fra dette nivået.
Økonomisk langtidsplan for lokale investeringer er avhengig av innspill fra
helseforetakene. Tall for dette er dermed ikke presentert i denne økonomiske
langtidsplanen, da det er for tidlig i prosessen.
Prosjekter i tidlige prosjektfaser som ikke har fått godkjent investeringsbeslutning har en
større usikkerhet i estimatene fremover i tid.
Anbefalingen i utredningen om eventuell flytting av funksjoner og tjenesprisorganisering
vil kunne få konsekvenser allerede for neste års økonomiske langtidsplan.
Infrastrukturkostnader er ikke del av porteføljen og bestilles fra Sykehuspartner.
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GEVINSTER OG GEVINSTPLANER

Programmene, med underliggende prosjekter, skal levere business case og
gevinstrealiseringsplaner i henhold til Helse Sør-Østs prosjektveiviser. Fremdriften av
prosjektleveranser innen gevinstrealisering skal rapporteres per prosjekt.
Identifisering av gevinster og utvikling av business case er gjort i programmet
Virksomhetsstyring. I Regional klinisk løsning pågår identifisering av gevinster og utvikling av
business case i de største prosjektene: Regional EPJ, regional kurve- og medikasjonsløsning,
regional løsning for medikamentell kreftbehandling, regional laboratoriedataløsning og regional
ambulansejournal.
Gjennomføring og oppfølging av gevinstrealisering i helseforetakene skal styrkes, og dette er et
viktig tiltak for hele regionen. Helseforetakene er ansvarlige for realisering av gevinstene og
oppfølgingen av gevinstene skal være en del av helseforetakenes vanlige virksomhetsoppfølging.
Oppfølging av nøkkeltall relatert til gevinstrealisering inngår i tertialrapporteringen fra Helse
Sør-Øst RHF til helseforetakene og ble startet i 2017 og 2018. Dette arbeidet er planlagt til å
utvides og forbedres i 2019.
Status på gevinstrealisering desember 2018
Det er etablert et godt rammeverk for gevinstrealisering. På program-, prosjekt- og
helseforetaksnivå er det større oppmerksomhet rettet mot gevinstarbeidet og endringsledelse
enn de tidligere gjennomgangene har vist. Gevinstrealiseringen er imidlertid fortsatt ikke godt
nok integrert i de ulike prosjektfasene. Det er ikke etablert en systematisk oppfølging av
gevinstrealiseringen, og det gis uttrykk for at det er nødvendig å styrke rolleforståelse,
kompetanse og erfaringsutveksling i forbindelse med gevinstrealiseringen.
Plan for 2019
 For å bidra til at rammeverket for gevinstrealisering brukes og forankres på de ulike nivåene,
skal prosjektledere gis opplæring i rammeverket.
 For å sikre en mer systematisk oppfølging av gevinstrealiseringen skal programstyret og
styringsgruppene ha nødvendig kjennskap til rammeverket, forventninger, roller og ansvar.
Nye medlemmer vil få opplæring i PROFF-programmet.
 For å sikre at gevinstrealiseringsarbeidet får tilstrekkelig fokus og forankring, skal program
og styringsgruppene sikre regelmessig oppfølging av gevinstrealiseringsarbeidet.
Gevinstrealisering bør være fast på agendaen i styringsgruppe- og programstyremøter.
Samtidig bør arbeidet med å utvikle KPI-er og nullpunktmålinger fortsette for å gi et bedre
grunnlag for å evaluere om program og prosjekter når målene.
 For å synliggjøre resultatene av endringene som innføring av de nye systemene får ved
helseforetakene, vil Helse Sør-Øst RHF påse at ledelsen ved helseforetakene selv følger opp
nøkkeltall i eget foretak. Helse Sør-Øst RHF vil samtidig etablere nøkkeltall for å følge opp
gevinstrealiseringen for hele regionen.
 Det skal innføres tiltak for å sikre bedre erfaringsutveksling og kompetanseoverføring innen
gevinstrealisering på nivåene program-, prosjekt- og helseforetak. Allerede etablerte arenaer
bør tas i bruk der dette er hensiktsmessig. For eksempel kan fagnettverket være et relevant
fora for å sette utfordringer og læringspunkter med gevinstrealisering på agendaen.
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PROGRAMPLAN FOR REGIONAL KLINISK LØSNING

Programmets formål er å bedre pasientsikkerhet og kvalitet i pasientbehandlingen i Helse SørØst gjennom å standardisere, konsolidere og modernisere regionens kliniske løsninger og
prosesser. Programmet skal samtidig være et klart bidrag i retning av bedre elektronisk
samhandling, det nasjonale målet om en journal per innbygger i Norge og understøtte pasientens
helsetjeneste.

6.1

Implementeringsplan for Regional klinisk løsning i 2019

I 2019 videreføres hovedtyngden av pågående utviklingsaktiviteter i tråd med planverk fra de
programmene som understøtter nødvendige utviklingsbehov i helseforetakene. Tabell 1 viser de
prosjektene som videreføres fra 2018 eller som starter opp i 2019. Den overordnede
implementeringsplanen for å levere alle prosjektene i Regional klinisk løsning er vist i Figur 2.

6.2

Totalplan for Regional klinisk løsning

Innenfor de kliniske løsningene fortsetter standardisering av elektronisk pasientjournal og
forprosjekt for konsolideringen fullføres. I figuren under vises den totale oversikten over planen
for å ferdigstille leveransene som er beskrevet i programmandatet. Grønn linje viser hvor langt
prosjektet har kommet i henhold til plan, og røde piler viser endringer i milepæler siden i forrige
gjennomføringsplan.
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Helse Sør-Øst RHF.
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Figur 2: Oversikt over alle prosjekter i Regional klinisk løsning i perioden frem til 2022. Oppdatert ved Tertialrapport 2
2018

6.3

Økonomisk langtidsplan for Regional klinisk løsning

I forbindelse med budsjetteringen for 2019 har programmet også periodisert forventede
kostnader for programmets resterende gjennomføringsperiode etter 2019. Disse kostnadene er
vist pr. prosjekt i Tabell 7.

6.4

Programmets risikovurdering

Oppsummert er programmets viktigste risikoer:





Mangel på nøkkelkompetanse hos Sykehuspartner, kan føre til utsettelse av innføring av
nye løsninger i helseforetakene.
Omstendelige prosesser for overføring av forvaltningsoppgaver fra prosjekt til
forvaltning, kan føre til at prosjektene blir ansvarlig for forvaltning lenger enn planlagt
Manglende videreutvikling av eksisterende plattformer i Helse Sør-Øst, kan føre til
problemer for produksjonssetting av lokal implementering av regionale løsninger.

Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo,
Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Virksomheten er organisert i ett morselskap,
Helse Sør-Øst RHF, og 11 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med
Helse Sør-Øst RHF.
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Variabel kvalitet på leveranser fra eksterne leverandører, kan føre til forsinkelser og
kostnadsoverskridelser i prosjektene, samt redusert omfang og reduserte gevinster i
klinikkene.

Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo,
Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Virksomheten er organisert i ett morselskap,
Helse Sør-Øst RHF, og 11 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med
Helse Sør-Øst RHF.
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7

PROGRAMPLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING

Programmet skal arbeide for å sikre oppnåelse av det strategiske målbildet for
virksomhetsstyring, herunder styring av aktivitet, kvalitet og pasientsikkerhet, logistikk, HR,
økonomi og prosjekter. Programmet skal arbeide for standardisering av prosesser. Felles
grunndata og kodeverk skal standardiseres på tvers av systemer der dette er hensiktsmessig.
Ved juni 2018 er regional økonomi- og logistikkløsning (ERP Release 4) innført ved Akershus
universitetssykehus, Sykehuset i Østfold, Sykehuset i Vestfold, Sykehuspartner, Helse Sør-Øst
RHF, Sykehuset Telemark, Sunnaas sykehus og Vestre Viken.
Løsningen er i stabil produksjon, og Sykehuspartner drifter den som en ordinær tjeneste.
Det er kun tre helseforetak som gjenstår, Sykehuset Innlandet, Sykehuset Sørlandet og Oslo
universitetssykehus.
Planen er at Sykehuset Innlandet skal gi i produksjon med løsningen våren 2019. Før
innføringsprosjekt for Oslo universitetssykehus kan begynne, må de siste deler av release 4
ferdigstilles. tillegg må en plattform være tilgjengelig for regional drift som tilfredsstiller
informasjonssikkerhetskravene som Oslo universitetssykehus stiller.

7.1

Implementeringsplan for Virksomhetsstyring i 2019

Den overordnede implementeringsplanen for å levere alle prosjektene i Virksomhetsstyring er
vist i Figur 3.

Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo,
Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Virksomheten er organisert i ett morselskap,
Helse Sør-Øst RHF, og 11 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med
Helse Sør-Øst RHF.
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7.2

Totalplan for Virksomhetsstyring

Figuren under viser den totale oversikten over planen for å ferdigstille leveransene som er
beskrevet i programmets mandat.

Figur 3: Milepælsplan for Virksomhetsstyring

I henhold til opprinnelig plan skulle utviklingen av løsningen vært ferdigstilt ved leveranse av
Release 3. Det har imidlertid etter dialog med Oslo universitetssykehus blitt besluttet å utvikle et
antall tilpasninger, som har resultert i en ny release (Release 4) der Release 4.1 er
produksjonssatt. Resten av Release 4 må ferdigstilles ved innføringen av Oslo
universitetssykehus.

Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo,
Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Virksomheten er organisert i ett morselskap,
Helse Sør-Øst RHF, og 11 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med
Helse Sør-Øst RHF.
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I forbindelse med budsjetteringen for 2019 har programmet også periodisert forventede kostnader
for programmets resterende gjennomføringsperiode etter 2019. Disse kostnadene er vist i Tabell 7.

7.3

Programmets risikovurdering

ERP prosjektet har i flere år hatt en risiko knyttet til avhengigheten til Regional Plattform (RPL) for
å kunne innføre løsningen ved Oslo universitetssykehus. Denne risikoen har slått til og rapporteres
som et problem.
Kravet fra Oslo universitetssykehus om RPL er opprinnelig knyttet til krav fra Oslo
universitetssykehus om å ivareta informasjonssikkerhet og personvern på en måte som de kan
godta. Sykehuspartner har tatt et initiativ sammen med ERP-prosjektet ovenfor Oslo
universitetssykehus for å se på om det er mulig å komme frem til et teknisk løsningsdesign som
ivaretar informasjonssikkerheten uten at regional plattform er realisert. Hvis dette er mulig kan
innføringsprosjektet startes 1. mars som planlagt.
Prosjektet har etablert en ny risiko fordi det er usikkert om dette er mulig. Konsekvensene av å ikke
kunne starte innføringsprosjektet i Q12019 som planlagt er at prosjektets totale levetid økes og
derved vil de totale kostnadene øke

7.4

Gevinster og gevinstplaner

Helseforetakene lager gevinstrealiseringsplaner i hvert innføringsprosjekt. Det regionale ERPprosjektet bistår mottaksprosjektene i dette arbeidet.

Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo,
Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Virksomheten er organisert i ett morselskap, Helse
Sør-Øst RHF, og 11 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med Helse SørØst RHF.
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8

PROGRAMPLAN FOR REGIONAL IKT FOR FORSKNING

Formålet med programmet er å gi forskere i helseregionen en betydelig forbedret IKT-støtte og
tilrettelegge for løsninger som bidrar til at forskernes arbeidskapasitet konsentreres mot utførelse
av forskningsoppgavene.
Et løft av IKT-støtten er en forutsetning for å kunne drive forskning av høy kvalitet effektiv og godt.
Helse Sør-Østs omdømme og betydning i nasjonal og internasjonal forskningsutvikling og -praksis
avhenger av god og effektiv organisering av tekniske og materielle tjenester.
Godt organiserte tekniske tjenester er fundamentet for å kunne utføre krevende forskning.
Tildeling av forskningsmidler krever god og tydelig forvaltning av tekniske ressurser og
forskningsmaterialer. God infrastruktur og verktøy er viktig for å styrke kvalitet i forskernes
prestasjoner. Tydelige og sikre IKT-tjenester er viktig for å sikre forskernes og foretakenes
produksjon av forskningsresultater og etablering av kompetansemiljøer.. Disse faktorene er viktig
for å opprettholde Helse Sør-Østs omdømme innen helseforskning.

8.1

Totalplan for Regional IKT for forskning

På grunn av usikkerheten rundt infrastrukturmodernisering har programmet delt opp leveransene
i to trinn, Trinn 1 er leveranser som er uavhengige av infrastrukturmoderniseringen, mens Trinn 2
er leveranser som forutsetter at ny infrastruktur er tilgjengelig.
Figuren under viser den totale oversikten over planen for å ferdigstille leveransene som er
beskrevet i programmandatet.

Tabell 8: Plan for Regional IKT for forskning
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I forbindelse med budsjetteringen for 2019 har programmet også periodisert forventede kostnader
for programmets resterende levetid etter 2018. Disse kostnadene er vist i Tabell 7.

8.2

Programmets risikovurdering

Oppsummert er programmets viktigste risikoer:



Manglende tilgang til nøkkelkompetanse (eksternt, i Sykehuspartner eller i helseforetak) kan
føre til behov for å utsette prosjekter eller enkeltvis leveranser.
Gjennomføring av flere store og høyt prioriterte programmer samtidig (Regional klinisk
løsning, Virksomhetsstyring) kan føre til at Regional IKT for forskning blir nedprioritert.
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9

PLAN FOR REGIONAL FORVALTNING

Regional forvaltning består av forvaltningen av de regionale kliniske og administrative løsningene.
Det pågår som nevnt en gjennomgang av den totale regionale IKT-prosjektporteføljen som kan
påvirke overleveringer fra prosjekt til forvaltning de neste årene. Endring i praksis hos
Sykehuspartner basert på revisjon av SLA kan også føre til endring i økonomisk langtidsplan.
Flere løsninger som var beskrevet i gjennomføringsplan er nå oppgradert hvert år iht. gjeldende
SLA. Disse inkluderer DIPS PAS/EPJ, både Classic og Arena, Partus føde / barsel / svangerskaps
løsning, MaxManus talegjenkjenning, Datavarehus LIV. Der det er behov for utvikling eller
tjenesteendringer som ikke dekkes av SLA blir disse beskrevet i tabellen under.
Det pågår også et arbeid for å bredde og samle informasjonsforvaltningen som skjer ulike steder i
regionen knyttet til ulike IKT-løsninger.
Prioriteringene innenfor IKT-området er gjennomført samlet for foretaksgruppen. Disse skjer på
grunnlag av helhetlige vurderinger knyttet til behov for vedlikehold, standardisering, omstilling og
utvikling. Dette medfører at det regionale ansvaret for å ivareta forvaltning av regionens IKTløsninger øker.

9.1

Implementeringsplan for regional forvaltning i 2019

Budsjett for forvaltning i 2019 er:
Prioritet 1
FIA

Beskrivelse kliniske løsninger
Samhandling

Tiltak knyttet til FIA Samhandling (Direktoratet for ehelse) udefinert behov

Investering
2,00

Helse regioner er forpliktet gjennom lov og forskrift å
oppgradere elementer i meldingsutveksling. FIA
Samhandling er et nasjonalt tiltak for å koordinerer dette
på tvers av aktørene
Forsterovervåkning

Fødesystemer

Overvåkning av barn ifm. fødsel baseres på cardiotokografi
(CTG) MTU utstyr og det er behov for et mellomvare
mellom CTG apparatet og fødeløsningen, Partus. Det pågår
flere lokale anskaffelser da det er behov for oppdateringer
og utskiftninger. RKMTU har anskaffelse av CTG i sine
planer og det er behov for å sette i gang et regionalt
prosjekt for vurdering og ev. anskaffelse av mellomvare.

9.0

Max Manus

Talegjenkjenning

Løsningen for talegjenkjenning i DIPS, Partus og ev.
Patologi vedlikeholdes under SLA. En del av gevinstene
ved bruk av løsningene er avhengig av hvor godt systemet
et trent opp av brukere. Treningen bygges opp på
ordbøker spesifikt for fagområdene for å øke
treffsikkerheten. Forvaltning av ordbøkene er
tidskrevende og anbefalingen er at dette gjøres regionalt
fordi ordbruk er stort sett det samme fra HF til HF. Ved å
gjøre det oppnådd både besparelser og bedre kvalitet.

1,50
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Koordinering
er og
anskaffelser
ifl. ny
strålevernfor
skrift

Radiologi
systemer

Regjeringen har vedtatt ny strålevernforskrift som vil tre i
kraft 1. januar 2017. Den nye strålevernforskriften er
hjemlet i strålevernloven av 2000 og erstatter gjeldende
strålevernforskrift fra 2010 som oppheves samme dato.
Den nylig vedtatte forskriften innebærer både strukturelle
og innholdsmessige endringer sammenlignet med 2010forskriften.

10,0

Ny forskrift implementerer det nye strålevernsdirektivet i
EU; European Basic Safety Standard – Rådsdirektiv
2013/59/Euratom (EU-BSS), så langt det er praktisk mulig
eller hensiktsmessig å gjennomføre per i dag.
Medisinsk strålebruk
I kapittelet om medisinsk strålebruk er det vedtatt flere
materielle og strukturelle endringer, blant annet er kravet
til berettigelse tydeligere definert og virksomhetens
ansvar er presisert. Dokumentasjon på generisk
berettigelse vil forvaltningsmessig bli knyttet opp mot Nye
metoder. Henvisningsbestemmelsen er utvidet til å også
omfatte symptomfrie individer og det presiseres at en
henvisning skal baseres på en klinisk vurdering og
inneholde tilstrekkelig informasjon til å vurdere
undersøkelsens berettigelse samt vurdering opp mot
henvisningskriterier, standardiserte pakkeforløp og
nasjonale retningslinjer. I den vedtatte forskriften ligger
også krav til at utstyr skal kunne overvåke pasientdoser,
og at disse dosene automatisk skal kunne overføres til et
system som støtter analyse og rapportering. Sistnevnte
trer i kraft fra 1. januar 2020.
Total kliniske løsninger
Prioritet 1
CA PPM

22,5
Beskrivelse administrative løsninger

Prosjekt og
Programstyring

CA-PPM er nå tatt i bruk av både RHFet (forvaltning og
prosjekt), Sykehuspartner forvaltning og HFene lokal IKT
porteføljestyring. RHFets IKT økonomi kontrollerer skal ta
i bruk løsningen for å få tall på tiltakene.
Det er identifisert 5 forbedringstiltak av prosjektmodulen
til 2019
- Flytte CA PPM til skyløsning – design/ROS/Oppstart –
inkl. integrasjon mot ERP
- Basisinformasjon - vedlikehold
- Forbedre rapportering – Legge til rette for rapportering
også fra MS Power BI
- Tilpasse for risikostyring
- Integrasjoner mot ERP

Investering
/drift
1,0/4,6
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GAT

Ressurs og
arbeidsplansystem

Pilotering av integrasjon mot DIPS. En slik integrasjon
legger til rette for avansert ressursplanlegging. Erfaringer
fra de andre helseregionene viser et stort effektiviserings
potensiale gjennom bedre utnyttelse av
personalressursene. Piloten er gjennomført ved sykehuset
i Telemark og arbeidet i prosjektet fortsetter i 2019

2,0/3,5

ERP

Økonomi og
logistikkløsning

Utvikling av tjenesten i 2019 dekkes i hovedsak av ERPprosjektet. Allikevel viser erfaring at det vil være behov for
å utføre endringer eller tilpasninger gjennom året som
prosjektet ikke dekker. Disse kan f.eks. komme som følge
av strategiske føringer, myndighetskrav eller juridiske
forhold. Investeringsbehovet er ikke spesifisert, men
basert på innspill fra ERP-prosjektet, HSØ RHF og
forvaltningsmiljøet i Sykehuspartner.

4,0/0,0

Nettløsninger

Publisering og
samhandling

Helse Sør-Øst benytter i dag ulike løsninger for publisering
og samhandling. For Publisering av informasjon fra RHF
fagavdelinger til helseforetak benyttes en midlertidig og
nedskalert versjon av tidligere Felles publiseringsløsning
(FPL) som nå er erstattet av helsenorge.no. Denne må
erstattes.

4,0/0,5

Videre benyttes for eksempel Ekstranett og
Prosjektplassen for samhandling. Disse er ikke godkjent av
regional sikkerhetsansvarlig og må erstattes med en egen
løsning som er basert på et løsningsdesign og en ROSanalyse som oppfyller gjeldende sikkerhetskrav.
Det foreslås at det i første omgang iverksettes et
kartleggingsarbeid for å beskrive det totale behovet
knyttet til slike løsninger og at det gis et oppdrag til
Sykehuspartner om å starte utvikling av en eller flere
nødvendige løsninger for å dekke disse behovene
Dossier

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt de fire RHFene i
oppdrag å etablere systemstøtte til det nye spesialistløpet
for leger, klart til bruk ved oppstart av LIS 1 i september
2017 og LIS del 2 og 3 i 2018 – 2019. Mandatet for
arbeidet og utvikling av løsningen for 2018 - 2019 er
godkjent av AD-ene i juli 2017.

3.0/5,9

I 2019 er det behov for å bredde løsning i regionen. Det er
i forbindelse med dette meldt inn 2 behov.
- Pilot fullskala Dossier ved SIVHF
- Fullskala Dossier til flere HF i HSØ.
Questback

Spørreundersøkelser

Re-anskaffelse av støttesystem for spørreundersøkelser

1,0/1,5

HRkompetanse

Læringsportal

Foranalyse for re-anskaffelse av læringsportal

0,0/1,0

NAV

Digisyfo

Elektronisk sykemelding

0,0/2,0
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Total

Administrative løsninger

16,0/19,0

Tabell 9 Oversikt over foreløpig budsjett for regional forvaltning. Alle beløp er i millioner kroner.

9.2

Økonomisk langtidsplan for regional forvaltning

I forbindelse med budsjetteringen for 2019 har den regionale forvaltningen periodisert forventede
kostnader i årene fremover. Disse kostnadene er vist i Tabell 7

9.3

Forvaltningens risikovurdering

Erfaring fra tidligere år viser at den største risikoen er tilgjengelighet på ressurser, både fra
Sykehuspartner og i helseforetakene. Det skyldes at når den totale porteføljen for utvikling og
forvaltning sees som en helhet, er det en del prosjekter som bruker de samme ressursene både i
Sykehuspartner og helseforetakene.
Det er størst risiko rundt ressursene som benyttes til DIPS-oppgradering (dvs. i forvaltning) og
utviklingen av Regional EPJ-prosjektet. Standardiseringsprosjektet bruker mange av
helseforetakenes DIPS forvaltningsressurser som det også er behov for ved DIPS-oppgraderinger. I
2018 har det dessverre tatt lengere tid enn planlagt å få til et godkjent budsjett som gjør at oppstart
av programmets arbeid er 3 måneder forsinket, noe vil mest sannsynlig gjør at en del av
oppgraderingene for noen av helseforetak må utsettes til 2019.
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10 NÅR DE REGIONALE PROGRAMMENE TREFFER HELSEFORETAKENE
Ved samtlige helseforetak er det fremmet behov for gjennomføring av IKT-prosjekter som kommer
I dette kapittelet gis det en kort oppsummering av når leveransene fra de regionale programmene
vil berøre de enkelte helseforetak i 2019 og følgende år. I tillegg er lokale aktiviteter beskrevet der
disse kan ha påvirkning på eller ha avhengigheter til de regionale programmene.
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10.1 Akershus universitetssykehus

10.2 Oslo universitetssykehus

Innføringen av regional ERP ved Oslo universitetssykehus, er ikk vist på figurene over, fordi det
fortsatt er stor usikkerhet knyttet til når dette kan gjennomføres.
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10.3 Sykehuset Innlandet

10.4 Sykehuset i Vestfold
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10.5 Sørlandet sykehus

10.6 Sykehuset Telemark

10.7 Sykehuset Østfold
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10.8 Sunnaas sykehus
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10.9 Vestre Viken
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11 OVERSIKT OVER LØSNING PER HELSEFORETAK
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12 VEDLEGG 1: PROSJEKTBESKRIVELSER
Under er en kort beskrivelse av programmenes prosjekter og utredninger i. Noen av disse er i
sluttfasen og vil ferdigstilles i løpet av 2018, mens andre er i tidligfasen og vil ha aktivitet over flere
år fremover.

12.1 Beskrivelse av prosjektene i programmet Regional klinisk løsning
12.1.1 Regional EPJ
Regional EPJ standardisering ble fullført i 2018.
Videre planer for regional EPJ journalinnsyn fase 1 (tidligere omtalt som konsolidering, byggekloss
1 og 2) blir behandlet i Helse Sør-Øst styremøte 24. august, med basis i faseplan behandlet i RKL
Programstyret 26. april..
Konseptutredning for regional EPJ modernisering ble godkjent av programstyret 26. april.
Planleggingsfasen pågår nå i samsvar med godkjent faseplan. Plan for gjennomføringsfasen
behandles mot slutten av 2018. Dette prosjektet skal planlegge innføring av Arena i tre
installasjoner.
Det vil i 2019 og 2020 være behov for å etablere et høyere nivå for anskaffelse av DIPS lisenser for å
ha mulighet til å gjøre regionale anskaffelser av ny funksjonalitet i DIPS. Budsjettet for dette er
derfor økt i de 2 årene.
I langtidsplanen er det budsjettert med en beslutning om videre planer for EPJ i 2020. Veivalget
hviler på erfaringene med Journalinnsyn (byggekloss 1 og 2), modernisering og hvorvidt
sikkerhetskravene som må tilfredsstilles for å gjennomføre databasesammenslåing (byggekloss 3)
er oppfylt eller om det skal fortsatt etableres flere Arena-installasjoner. Langtidsbudsjett for
regional EPJ omfatter eventuelt byggekloss 3, 4 og 5 og videre arbeid med Arena.
Hovedleveranser i 2019:



Regional EPJ journalinnsyn:
o Prototype og ROS av byggekloss 1
o Detaljert design og test av byggekloss 2
Regional EPJ modernisering:
o Etablering av Arena ved Oslo universitetssykehus, Sørlandet sykehus og Sykehuset
Østfold for psykiatrien og pakkeforløp for psykiatrien.
o Oppstart pilotering av henvisning 2.0 mellom sykehus som i stor grad bruker DIPS
Arena

12.1.2 Løsning for medikamentell kreftbehandling
Prosjektet skal etablere en felles regional systemløsning for medikamentell kreftbehandling for alle
helseforetak og avdelinger av Sykehusapotekene.
Prosjektet er i en gjennomføringsfase, og den valgte løsningen CMS er nå i full produksjon som tre
løsninger ved Oslo universitetssykehus (Ullevål), Sykehuset i Vestfold, Vestre Viken og Sykehuset
Østfold. Siden oppstarten ved Vestre Viken i mai 2018, driftes Sykehuset i Vestfold og Vestre Viken i
samme installasjon. Dette innebærer at CMS i dag fungerer som en ekte regional løsning med
adekvate sikkerhetsmekanismer i samsvar med regionale sikkerhetskrav. Sykehuset Østfold kan
legges over i den regionale løsningen når standardisering av DIPS er fullført i løpet av 2018.
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Prosjektet har i nært samarbeid med kreftavdelingen ved Oslo universitetssykehus, bygget opp et
regionalt kurbibliotek som nå ligger til grunn for hvordan kjemoterapibehandling gis ved de 4
lokasjonene hvor løsningen er innført. Dette representerer et nivå for klinisk standardisering som
til nå ikke har vært gjennomført mellom helseforetak.
Oppstart ved Sørlandet sykehus samt Radiumhospitalet og Rikshospitalet er planlagt høsten 2018.
Videre utbredelse til resterende helseforetak som driver kreftbehandling planlegges i 2019.
Arbeid med overføring av løsningen til regional forvaltning er fortsatt ikke fullført. Prosjektets
budsjetter forutsetter at dette arbeidet blir fullført i løpet av 2018 og det er avtalt at kostnader
knyttet til at prosjektet driver forvaltning dekkes av et annet budsjett enn prosjektbudsjettet.
Hovedleveranser i 2019:




Fullført kurbibliotek for å støtte spesialisert behandling ved Oslo universitetssykehus
Oppstart på Sykehuset Telemark, Sykehuset Innlandet og Akershus universitetssykehus.
Endelig overlevering til forvaltning og prosjektavslutning

12.1.3 Regional radiologiløsning og multimediearkiv (OUS)
Styret i Helse Sør-Øst vedtok i møte 27. april 2017 å anskaffe løsning for regionalt multimediearkiv.
Helse Sør-Øst har en gjeldende leverandøravtale som gjelder for tre helseforetak. Pågående
anskaffelse inneholder en kjøpsforpliktelse for Oslo universitetssykehus, men ikke for de andre
helseforetakene.
Styret i Helse Sør-Øst besluttet i sak 013-2018 å avbestille videre leveranser fra valgt leverandør av
regional radiologiløsning for alle helseforetak bortsett fra Akershus universitetssykehus, Sykehuset
Innlandet og Vestre Viken. I styresak 40-2018 besluttet styret å gi Oslo universitetssykehus i
oppdrag å gjennomføre ny anskaffelsesprosess på vegne av regionen.
Styret ga i sak 40-2018 administrerende direktør fullmakt til å beslutte samordning av
anskaffelsesprosess for regional radiologi og regional multimedia. Med basis i fullmakten, besluttet
administrerende direktør 4. juni å avlyse den pågående konkurransen for regionalt
multimediearkiv.
Mandat for anskaffelse av regional løsning for multimedia og radiologi er under utarbeidelse, og det
planlegges en ny planleggingsfase som vil pågå gjennom annet halvår 2018. Før gjennomføring av
ny anskaffelse, skal plan for denne godkjennes av styret i Helse Sør-Øst.
Selv om ansvaret for gjennomføring av anskaffelsen blir lagt til Oslo universitetssykehus, er det i
budsjettet forutsatt at finansieringen vil skje gjennom Regional klinisk løsning. Budsjettet er
utformet i henhold til dette og tilpasset en relativt optimistisk fremdriftsplan, som innebærer
fullført anskaffelsesprosess i 2. kvartal 2020.
Forrige gjennomføringsplan la til grunn et samlet investeringsnivå for radiologi og multimedia på
80 millioner kroner i 2019. Fordi det nå skal gjennomføres en ny planleggingsfase og
anskaffelsesprosess, vil prosjektet kun kreve driftsmidler i 2019.
Hovedleveranser i 2019:


Anskaffelsesprosess gjennomført

12.1.4 Regional kurve- og medikasjonsløsning
En felles elektronisk kurveløsning innebærer at informasjon om diagnose og medikamenter til
inneliggende pasienter samles i én elektronisk kurve på tvers av fagområder. Løsningen er en viktig
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komponent i lukket legemiddelsløyfe og vil bidra til økt pasientsikkerhet gjennom kraftig redusert
risiko for feilmedisinering og uønskede hendelser.
Elektronisk kurve med regional konfigurasjon er i produksjon ved Sykehuset Østfold, Oslo
universitetssykehus og Akershus universitetssykehus. Lukket legemiddelsløyfe er pilotert ved
Sykehuset Østfold. Innføring av løsningen er fullført ved Sykehuset Østfold og pågår ved Oslo
universitetssykehus og Akershus universitetssykehus. Innføringen ved Akershus
universitetssykehus fullføres i 2018. På grunn av manglende trådløst nettverk, må innføringen ved
Radiumhospitalet forskyves til 2019. Ved resten av Oslo universitetssykehus fullføres innføringen i
2018.
Anskaffelsesprosess for resten av helseforetakene ble avsluttet i desember 2017, og styret
godkjente kontraktsinngåelse og reviderte planer for prosjektet under sak 39/2018 i møte 26. april.
Arbeid med overlevering av ansvaret for videre løsningsutvikling til forvaltning pågår. Det
foreliggende budsjettforslaget for 2019 forutsetter at denne overleveringen fullføres i løpet av
2018.
Hovedleveranser i 2019:




Fullført innføring ved Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet
Fullført innføring ved Sykehuset Telemark, Sykehuset i Vestfold, Sørlandet sykehus og Sunnaas
sykehus
Forberedende aktiviteter for innføring ved Vestre Viken og Sykehuset Innlandet.

12.1.5 Regional laboratoriedataløsning
Prosjektet skal implementere et felles regionalt laboratoriedatasystem som dekker de fire
fagområdene; medisinsk biokjemi, medisinsk mikrobiologi, patologi og blodbank. Andre labområder planlegges ikke dekket av regional løsning per i dag.
Et felles laboratoriedatasystem i Helse Sør-Øst skal styrke laboratorienes evne til å understøtte en
helhetlig og god pasientbehandling gjennom å:




Øke grad av standardisering og forenkle arbeidsprosessene
Understøtte best mulig faglig kvalitet og krav til kvalitetsarbeid
og akkreditering
Sikre bedre informasjonsflyt og prøvelogistikk, samt forenkle integrasjon mot andre IKTsystemer i helseforetakene

Prosjektet har innført regional laboratorieløsning for fagområdene medisinsk biokjemi,
mikrobiologi og patologi ved Sykehuset Østfold. Det er vedtatt å innføre regional løsning for alle
helseforetak innen fagområde patologi. Da denne beslutningen ble tatt, var det forutsatt at ny
regional plattform var tilgjengelig i 2018.
En ny versjon av LVMS som gir mulighet for flere sykehus i samme løsning blir nå levert på SIKTplattformen i løpet av 2018. Sykehuset i Vestfold planlegger å starte opp patologi på denne
løsningen tidlig i 2019.
En forutsetning for de tidligere planene har vært etablering av regional plattform, men dette er
forsinket. Basert på de føringene som nå foreligger, etableres det separate installasjoner av
løsningen for Akershus universitetssykehus og Oslo universitetssykehus, noe som innebærer
ytterligere utsettelser og økte utgifter.
Hovedleveranser i 2019:
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Innført LVMS som patologiløsningen for Sykehuset i Vestfold og Akershus universitetssykehus.

12.1.6 Digital patologi
Digital patologi innebærer å erstatte dagens konvensjonelle optiske og analoge prosesser med
prosesser basert på digitale bilder. Teknologien for dette er så langt i en tidlig fase, men er i rask
utvikling. Utviklingen har klare paralleller med utviklingen innenfor radiologi på 1990-tallet.
Programstyret godkjente i juni 2016 oppstart av planleggingsfase for digital patologi. Bl.a. på grunn
av avhengigheter til etablering av funksjonalitet for patologi i LVMS og anskaffelse av Regional
Multimedieløsning, ble videre planlegging midlertidig stoppet høsten 2016. Programstyret ble
orientert om dette i sak 2016 115. I tillegg forventes det avklaringer på nasjonalt nivå gjennom
resultater fra nasjonalt prosjekt i regi av Nasjonal IKT.
Støtte for multimedia er en forutsetning for vellykket innføring av digital patologi på regionalt nivå.
Fordi multimedieløpet nå er utsatt med tentativt 18 måneder i forhold til tidligere planer, blir restart av digital patologi tilsvarende utsatt. Det innebærer at planlegging av anskaffelse for digital
patologi ikke kan starte før tentativt årsskiftet 2019/2020, med sikte på fullført anskaffelse tidlig i
2021. Investeringsmidler er tatt inn i budsjettforslagene fra 2020 til 2024. Det understrekes at
usikkerheten knyttet til budsjettallene er meget stor.
12.1.7 Automatisk tildeling av fødselsnummer
Gjennom første fase av prosjektet Automatisk tildeling av fødselsnummer, er det etablert og innført
en løsning som sikrer at alle nyfødte får tildelt ekte fødselsnummer innen 24 timer, og at
informasjon om dette blir tilgjengelig for Helseforetaket. Dette prosjektet har vært gjennomført
som et nasjonalt prosjekt styrt av Nasjonal IKT.
Gevinsten av prosjektet for sykehusene og primærhelsetjenesten er imidlertid i liten grad hentet ut,
fordi dette ekte fødselsnummeret ikke kommer over i DIPS og de andre spesialistsystemene som
benytter fødselsnummer tidsnok. Her benyttes fortsatt i stor grad det hjelpenummeret som den
nyfødte får ved fødselen. For å få hjelpenummeret erstattet med ekte fødselsnummer, må det pr i
dag gjennomføres en manuell synkronisering – såkalt «fletting».
Prosjektet automatisk tildeling av fødselsnummer fase 2 skal levere en automatisert løsning for
denne oppgaven. Teknisk løsning for dette er allerede pilotert ved Oslo universitetssykehus, men
ikke satt i ordinær produksjon på grunn av manglende integrasjon mot blodbanksystemet.
Prosjektet er i gjennomføringsfase, og skal høsten 2018 levere løsning for automatisk fletting av
fødselsnummer og hjelpenummer ved Oslo universitetssykehus og Sykehuset i Vestfold.
Hovedleveranser i 2019:



Innført trinn 2 av ATF (automatisk fletting av hjelpenummer og fødselsnummer) for Akershus
universitetssykehus, Vestre Viken, Sykehuset Østfold, Sykehuset Telemark, Sørlandet sykehus
og Sykehuset Innlandet.
Overlevering til forvaltning og prosjektavslutning

12.1.8 HF til HF-kommunikasjon
Delprosjektene for laboratoriesvar og epikrise blir avsluttet i 2018.Det gjenstår imidlertid noe
arbeid før gevinstene ved innføringen av elektronisk laboratoriesvar og epikrise kan realiseres fullt
ut i form av papirkutt. Det er derfor satt av midler i budsjettet for 2019 til å sikre grunnlaget for
dette.
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Pilotering av revidert elektronisk henvisningsmelding i april-mai 2016 viste at videre utvikling
både av selve meldingsstandarden og tilhørende funksjonalitet i DIPS er nødvendig før henvisning
2.0 kan tas i bruk. Slik funksjonalitet vil først bli tilgjengelig i DIPS Arena. I påvente av denne
løsningen er det pilotert bruk av epikrisemeldingen også til forsendelse av forenklet henvisning
mellom helseforetak. Basert på erfaringene fra pilotperioden er det planlagt innføring for alle
helseforetak.
Erfaringene med bruk av velprøvde meldingsformater i kommunikasjon mellom helseforetak er så
gode, at det er ønskelig at prosjektet opprettholdes gjennom 2019 for å undersøke og prøve ut det
samme konseptet på andre fagområder.
Prosjektet er foreslått prioritert i 2019 og 2020. Etter dette forutsettes at samhandlingsrettede
leveranser fra andre prosjekter (Regional EPJ og Regional multimedia) kombinert med regional
plattform, vil redusere behovet for denne type løsninger.
Hovedleveranser i 2019:




Gjennomført innføring av forenklet henvisning.
Tilrettelegging for gevinstrealisering – papirkutt
Vurdering av nye anvendelsesområder for standard meldinger mellom helseforetak og
gjennomføring av prioriterte områder

12.1.9 Digitale innbyggertjenester
Styringsdokument for digitale innbyggertjenester ble godkjent av programstyret i august 2017, og
det er etter dette godkjent oppstart av gjennomføring for innsyn og utsendelse av digitale brev.
Prosjektet er rettet inn mot å etablere innbyggerrettede tjenester for Helse Sør-Øst innenfor den
nasjonale helseportalen Helsenorge.no. Tjenestene er gruppert i funksjonalitet for




journalinnsyn
timeavtaler og administrativt
oppfølging og behandling

Veikart og konseptarbeid pågår i parallell med leveranser i delprosjekter. Prosjektet gjennomføres i
samarbeid med Direktoratet for e-helse. Det er etablert en egen styringsgruppe for prosjektet hvor
også Direktoratet for e-helse deltar. Veikartet revideres årlig for å ta hensyn til de tjenestene som er
tilgjengelig på Helsenorge og mulighetene som ligger for å ta disse i bruk
Hovedleveranser i 2019:





Utbredelse av funksjonalitet for utsendelse av digitale brev
Planlegging av skjemaløsninger
Planlegging av laboratoriesvar
Planlegging av løsning for timeadministrasjon

12.1.10 IKT-støtte for prehospitale tjenester
Programstyret vedtok i møte 27. oktober 2017 sak 104, å starte opp konseptfase for
ambulansejournal. Konseptrapport ble lagt fram for programstyret i møte 1. februar 2018, og
planleggingsfase ble vedtatt startet opp.
Arbeidet med å etablere en nasjonal avtale for AMK-området ledes av Helse Vest og det er ønskelig
at Helse Sør-Øst deltar i arbeidet. Dette arbeidet pågår, men anskaffelsesform og Helse Sør-Øst sin
eventuelle deltakelse i nasjonal konkurranse er ikke avklart. Nedenstående budsjettforslag tar
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høyde for investeringer på dette området med oppstart av investeringer i 2021. Det er også satt av
driftsmidler som gir rom for deltakelse i nasjonal anskaffelse i 2019 og 2020.
Hovedleveranser i 2019:




Fullført anskaffelse av regional ambulansejournal
Startet innføring av regional ambulansejournal
Følge anskaffelsen av AMK-løsning i regi av Helse Vest

12.1.11 Dialogmelding mellom fastlege og helseforetak
Dialogmelding mellom legekontor og helseforetak har vært i full produksjon i Helse Vest siden
2017. Tjenesten er også etterspurt fra helseforetak og legekontorer i Helse Sør-Øst.
Programstyret vedtok i møte 21. juni å starte opp planleggingsfase for dette i Helse Sør-Øst.
Planleggingsprosessen er i gang i samarbeid med praksiskoordinator (PKO)-nettverket i Helse SørØst, DIPS forvaltning og integrasjonstjenester i Sykehuspartner. Planleggingsfasen skal være
sluttført i løpet av oktober 2018.
Budsjettforslaget nedenfor tar utgangspunkt i pilotering ved ett helseforetak mot legekontorer i
tilhørende opptaksområde i første halvår 2019, og utbredelse til resten av regionen etter dette.
Planlagt prosjektavslutning 4. kvartal 2020.
Hovedleveranser i 2019:



Pilotering av dialogmelding mellom helseforetak og legekontor ved ett helseforetak
Oppstart utbredelse i resten av regionen

12.1.12 Klinisk logistikk
Klinisk logistikk handler helt overordnet om å sikre riktig informasjon, varer og tjenester til
rett tid og til riktig person slik at de medisinske problemløsningsprosessene kan gjennomføres på
en optimal måte til det beste for pasienten.
Kioskterminaler og elektroniske tavler har fram til nå vært sentralt i dette, men den teknologiske
utviklingen går raskt, blant annet gjennom økte muligheter basert på bruk av mobile enheter – både
for pasienter og sykehusansatte.
Det er behov for en regional satsning på dette området, blant annet for å unngå unødvendige lokale
konkurrerende initiativ og ulikheter i helseforetakenes bruk av DIPS og andre regionale løsninger. I
september 2016 ble det på oppdrag fra Regional klinisk løsning levert en konseptanalyse for klinisk
logistikk. Denne analysen har mangler i forhold til dagens situasjon. Det er derfor behov for
gjennomføring av en ny og mer grundig konseptfase som grunnlag for etablering av et nytt prosjekt
på dette området.
Prosjektforslaget inneholder midler til gjennomføring av en planleggingsfase og evt. oppstart av
anskaffelse i 2019, og gjennomføring med tilhørende investeringsmidler i perioden 2020-2023.
Utfra stadiet dette prosjektet befinner seg på, understrekes det at budsjettallene er svært usikre.
12.1.13 Utredninger i regi av programledelse og/eller arkitektur og design
Før prosjektforslag fremmes til behandling i programstyret, bearbeides de i programledelsen eller
programmets arkitektur- og designgruppe.
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Oppgaver kan bli organisert som egne prosjekter, eller innlemmet i eksisterende prosjekter i RKL
sin portefølje.
Arkitektur- og designgruppen vier i 2018 og 2019 særskilt oppmerksomhet på Legemiddelhåndtering på tvers av IKT-løsninger (FEST, MetaVision, CMS og DIPS er systemene som omfattes
av arbeidet). Kartleggingsarbeidet for første fase skal fullføres i juni 2019. Anbefalinger for videre
arbeid vil bli utarbeidet etter dette.

12.2 Beskrivelse av prosjektene i programmet Virksomhetsstyring
12.2.1 Regional økonomi og logistikkløsning (ERP)
Den regionale ERP-løsningen er nå på release 4 ved 8 helseforetak
Utrullingsprosjekt ved Sykehuset Innlandet er startet og med sikte på produksjonssetting i 2019.
Det er ikke tatt beslutning om hvorvidt Sykehusapotekene skal benytte regional økonomi og
logistikkløsning eller om de skal anskaffe en egen løsning.
Før innføringsprosjekt for Oslo universitetssykehus kan begynne, må release 4 ferdigstilles, og
løsningen må være på en regional plattform i produksjon som Oslo Universitetssykehus godtar.
Det er fortsatt stor usikkerhet rundt når en regional plattform er tilgjengelig, og prosjektet må
tilpasse planene for de resterende utrullingene når planene for den regionale plattformen er klar.
12.2.2 Datavarehus
I Direktørmøtet juni – sak 046-2018, stiller Direktørmøtet seg bak anbefalingen om å etablere et
regionalt prosjekt for datavarehus og forslaget til mandat med de innspill som ble gitt i møtet. Det
skal i mandatet presiseres at det regionale prosjektet ikke skal gå på bekostning av
helseforetakenes lokale systemer. Videre vil det være ulike behov i helseforetakene og dette må
hensyntas underveis i arbeidet.
Løsningen skal inneholde data fra alle typer kildesystemer (kliniske og administrative)
•

Redusere behov for direkte tilgang og integrasjoner til kildesystemer

•

Effektiviserer datafangst - data hentes en gang, og benyttes til mange formål.

12.3 Beskrivelse av prosjektene i programmet Regional IKT for forskning
Tjenestesammensetning – «forskningsportalen Helse Sør-Øst»
Forskningsportalen Helse Sør-Øst skal være en felles tjenesteløsning hvor forskere ved bestilling og
selvbetjening kan administrere tekniske ressurser for sine forskningsprosjekter. Tilpasning av
forskningsprosjektenes arbeidsflate med verktøystøtte skal utformes slik det imøtekommer
prosjektenes individuelle behov. Stordriftsfordeler knyttet til lisenser, maskinkraft, prosessering og
lagring koordineres i forvaltningsorganisasjonen og anskaffes etter etterspørsel og forbruk til felles
fordel for Helse Sør-Øst. Mobilitet i tjenesten både med hensyn til infrastruktur, verktøy,
databehandling og lagring vektlegges for å sikre fremtidige behov for tjenestesammensetning.
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Grunnlaget for anskaffelse av «forskningsportalen Helse Sør-Øst» vil bl.a. inneholde:
 Infrastruktur (hardware) og programvare for administrasjon av forskernes arbeidsflate,
herunder lagring og verktøy til brukere på drift, forvaltning og forskere.
Bestillingstjeneste/administrasjonsportal med oversikt over ressurser, prosjektsone,
lagring, tilgang (temporære prisoverslag utfra behovsestimat, samt oversikt over faktiske
påløpte kostnader) – logging og overvåkning, IAM mv. Prosjekt plan, aktivitet og
arbeidsliste.
 Datakonvertering – import/eksport av informasjon.
 Dialog/kommunikasjon – bruk av eksterne kilder, pasienter, fagpersonell,
multisenterstudier mv. og behandling av spørreskjema.
 Arbeidsflate med verktøystøtte – prosjektsone med fleksibilitet for verktøy- og
metodestøtte, tilgang til maskinkapasiteter med regnekraft/prosessering/analyse og
lagring
 Revisjon og ettersyn – tjeneste som overvåker, fører logg med behandling av
forskningsmateriale.
 Kapasitets- og kompetansebehov som er nødvendig for å supplere Sykehuspartner i drift,
forvaltning og videreutvikling av tjenesten
Det vektlegges høy grad av selvbetjening, hvor forskningsprosjektene kan velge hvilke tjenester og
verktøy som skal være tilgjengelig i den enkeltes prosjektsone.
Prosjektet vil koordinere initiativer og fremme saker til tilstøtende områder som bidrar til bedre
oppgaveløsning for forskerne gjennom programmet Regional IKT for forskning.
 Verktøytjenester – programvare til bruk for forskere
 Samtykkeløsning – behandling og kommunikasjon med pasienter og koordinert dialog i
Minjornal.no /Helsenorge.no
 Databehandleravtaler
 Tilganger til forskningsmateriale, integrasjonsløsninger
 Integrasjoner og etablering av medisinsk teknisk utstyr (MTU)
 Integrasjon og tilgang til tungregning og prosesseringskapasiteter for spesialiserte formål

12.4 Beskrivelse av prosjektene i øvrige prosjekter
I tillegg til programmene er det enkelte prosjekter som følges opp særskilt, og med egne
styringsgrupper. Dette er:

12.4.1 Statistisk logganalyse
Pasientjournalloven § 22 pålegger helseforetakene å sørge for at alle oppslag i pasientjournalen
logges og kontrolleres. Loggkontrollen skal være planlagt og systematisk. Uten egnede
analyseverktøy er eneste alternativ stikkprøvekontroll. Med det store volumet av oppslag som
gjøres hver dag ved norske sykehus, er ikke manuelle stikkprøver tilfredsstillende. Dette har
Helsetilsynet og Datatilsynet påpekt gjentatte ganger siden 2006. Senest i 2014 pekte
Riksrevisjonen på at foretakene ikke oppfyller kravene til systematisk loggkontroll, og det ble
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henvist til mønstergjenkjennings-prosjektet (statistisk logganalyse) ved Oslo universitetssykehus
som en egnet løsning.
Prosjektet har pågått over flere år og i flere faser. Senest i 2016 ble det i regi av Nasjonal IKT (NIKT)
forsøkt etablert som en nasjonal tjeneste med Norsk helsenett (NHN) som driftsleverandør.
Basert på anbefalingene og spesifikasjonene fra 2016 har Helse Sør-Øst RHF besluttet at statistisk
logganalyse skal innføres som en regional tjeneste.
Statistisk logganalyse omfatter følgende tre hovedaktiviteter:




Etablering av løsning, inkludert infrastruktur, verktøy og oppsett av scenarier, alt etablert i
Nasjonalt helsenett
Etablere faste uttrekk av loggdata fra DIPS, samt grunndata fra Paga om ansatte, hvilken
organisasjonsenhet de er ansatt i, når de har vært ansatt og hvilken rolle de har
Bidra til at alle sykehus i helseforetakene får etablert loggkontrollør og mottaksapparat i
organisasjonen ved positive funn som behandles i klinikken.

12.4.2 Omlegging Rettsmedisinsk Institutt til OUS, trinn 3
Flytting av rettsmedisinsk institutt fra UiO til Oslo universitetssykehus innebærer mye it-flytting.
Dette er delt i tre trinn:
Trinn1: flytting av det meste, ikke minst adm.-systemer
Trinn 2: flytting og oppgradering av Embla, sakssystemet som bl.a. KRIPOS benytter
Trinn 3: flytting /overtakelse av det lukkede nettet i Rettsmedisinsk Institutt
12.4.3 HR - Reanskaffelse av system for spørreundersøkelser
Det pågår en foranalyse og anskaffelse av nytt system for spørreundersøkelser i 2018.
Fra 2018 skal det gjennomføres en nasjonal samordnet spørreundersøkelse for i henhold til
føringer gitt fra pasientsikkerhetsprogrammet. Den nye undersøkelsen erstatter de to tidligere
undersøkelsene Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen og medarbeiderundersøkelsen. Det er en
forutsetning at regionene har tilgjengelig system, både til gjennomføring av spørreundersøkelsen,
til rapportering fra spørreundersøkelsen og til oppfølging og monitorering av forbedringsarbeidet i
etterkant (handlingsplanverk).
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12.4.4 Regional løsning for datavarehus
Konseptfase skal fullføres innen utgangen av 2018. Det er ikke besluttet om prosjektet skal ligge
under programmet Virksomhetsstyring eller under øvrige prosjekter.
Helseforetakene uttrykker sterkt behov for raskere og enklere tilgang til egne data, og da primært
fra kliniske datakilder som elektronisk pasientjournal, elektronisk kurve, laboratorieløsninger,
billeddiagnostikk og medikamentell kreftbehandling. Dette må tilrettelegges på en måte som sikrer
at data blir gjort tilgjengelig og blir brukt på en måte som er i henhold til regelverk for
informasjonssikkerhet og personvern.
Løsningen baserer seg på to hovedkomponenter:
1. Foretaksvise datalagre bestående av et lag med indirekte identifiserbare data, og et lag med
anonymiserte data.
2. Et konsernfelles datalager med anonymiserte data.
Anonymiserte data kan deles mellom datalagre etter ønske/behov, mens indirekte identifiserbare
data kun kan benyttes innenfor et helseforetak (i samsvar med regelverk for informasjonssikkerhet
og personvern). Alle datalagre som etableres gjennom prosjektet skal være nøytrale i forhold til
sluttbrukerløsninger slik at data kan benyttes i eksisterende analyse- og rapporteringsløsninger
ved helseforetakene. Det vil også bli etablert en sluttbrukerløsning i forbindelse med det
konsernfelles anonymiserte datalageret, og dette sluttbrukerverktøyet vil også være tilgjengelig for
de helseforetak som måtte ønske å ta det i bruk lokalt. Konseptet legger til rette for at de
helseforetak som ønsker det, skal kunne drive utstrakt gjenbruk av det kliniske datavarehuset ved
Oslo universitetssykehus.
Forut for innarbeidelse av en ny datakilde, gjennomføres det en analyse for å definere hvilke data
som skal hentes fra den aktuelle datakilde samt hvilke oppdateringsfrekvenser dataene skal ha.
Analysene ledes av den aktuelle fagavdeling ved Helse Sør-Øst RHF, og gjennomføres i nært
samarbeid med helseforetakene. I analysen skal det også defineres eventuelle felles prinsipper,
definisjoner, metadata/masterdata samt hvorvidt det skal etableres noe felles på sluttbrukernivå.
Første leveranse fra prosjektet vil være å etablere PAGA som datakilde. Deretter anbefales det å gå
videre med kliniske datakilder, der elektronisk pasientjournal og elektronisk kurve HF for HF blir
de to første. Planfasen vil detaljere hvordan dette er tenkt gjennomført.
12.4.5 Interaktiv henvisning og rekvirering (IHR)
Løsningen for Interaktiv henvisning og rekvirering (IHR), levert av Evry, utvikles ikke videre og
Helse Sør-Øst må dermed foreta en vurdering av og beslutte veien videre. IHR-løsningen er en
viktig komponent for fastleger og eksterne rekvirenter til helseforetakene sine tjenester innenfor
lab og radiologi og det er dermed høyt prioritert.
12.4.6 Fase 2 av LIS/Dossier løsningen
Helse- og omsorgsdepartementet har gitt de fire regionale helseforetakene i oppdrag å etablere
systemstøtte til det nye spesialistløpet for leger (LIS), og del 1 var klart til bruk 2017.
Del 2 og 3 skal gjennomføres i 2018 – 2019.
Systemet skal sikre løpende dokumentasjon av hele LIS-løpet, som for eksempel læringsaktiviteter,
oppnådde læringsmål og gi muligheter for rapportering til nasjonale myndigheter. Det er inngått
avtale om ett felles system i alle regioner, og Helse Vest har påtatt seg prosjektansvaret for å
bestille utvikling av ny modul for å møte kravene til det nye LIS-løpet. Systemet er en ekstern

Dato:
21.12.2018

Side:
54 / 57

Helse Sør-Øst RHF IKT-prosjektportefølje
Gjennomføringsplan 2019
tjeneste som driftes av selskapet Dossier, og Sykehuspartner skal levere dette i Helse Sør-Øst som
tjeneste til helseforetakene, levert av. Løsningen piloteres i 2019 ved Vestre Viken og Oslo
universitetssykehus

12.5 Nasjonale prosjekter
12.5.1 Modernisert Folkeregister.
Skatteetaten arbeider med modernisering av folkeregisteret på oppdrag fra Finansdepartementet.
Dette medfører store endringer for helse- og omsorgssektoren, både i rollen som produsent og
konsument av folkeregisterdata. Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har gitt Direktoratet for
e-helse oppdrag om å koordinere innføring av modernisert Folkeregister i helse- og
omsorgssektoren. Nasjonal IKT (NIKT) koordinerer arbeidet i spesialisthelsetjenesten.

Det nasjonale prosjektet er i gjennomføringsfasen.
Helse Sør-Øst skal bidra med ressurser til det nasjonale prosjektet.
Helse Sør-Øst bidrar med ressurser inn i NIKT sitt prosjekt for å sikre at regionenes behov blir
ivaretatt når de nasjonale løsningene etableres.
Aktiviteter i egen region (mottaksprosjekt)
Helse Sør-Øst har besluttet å etablere et regionalt mottaksprosjekt fra 01 januar 2019 for å utføre
nødvendige arbeid i egen region da modernisert Folkeregister vil medføre behov endringer i både
kliniske og administrative løsninger. Det skal gjennomføres konseptfase og planfase i 2019. For
2019 er det budsjettert med 13 millioner kroner. Det vil også være behov for midler til dette i 2020
og 2021.
12.5.2 Robust mobilt helsenett (RMH)
Prosjektet skal tilrettelegge for robust mobil tilgang til helsenettet, slik at data, lyd, bilder og video
kan sendes via mobil oppkobling. Det nasjonale prosjektet er i gjennomføringsfasen.
Mottaksprosjekt for robust mobilt Helsenett i Helse Sør-Øst er besluttet.
RMH-tjenesten tilrettelegges for utnyttelse ut over ambulansefartøy og den akuttmedisinske
kjeden, men pilotering og klargjøring av tjenesten skjer med utgangspunkt i prehospital bruk.
Det legges også opp til at de tekniske løsningene skal kunne benyttes av hele helsesektoren
(spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten).
Arbeid i 2019



Deltagelse i gjennomføring av test av kommunikasjonsløsning til Norsk Helsenett
Pilot - planlegging, sette opp arkitektur og test av overføring av informasjon via applikasjoner i
HSØ.

Dato:
21.12.2018

Side:
55 / 57

Helse Sør-Øst RHF IKT-prosjektportefølje
Gjennomføringsplan 2019
12.5.3 Digital patologi.
Formålet med Nasjonal IKTs prosjekt 61 'Digital patologi' er å oppnå lik, rask og riktig diagnostikk i
alle landets patologiavdelinger, gjennom standardisering, strukturering og samhandling, fra
rekvirering av prøven til svar foreligger.
Den overordnede hensikten med å gjennomføre prosjektet, er å:
•Tilrettelegge for nasjonal samhandling mellom landets patologiavdelinger
•Effektivisere arbeidsoppgavene i patologiavdelingene
•Effektivisere arbeidet i grenseflaten mellom rekvirent og patolog
Det nasjonale prosjektet er i gjennomføringsfasen.
Helse Sør-Øst bidrar med ressurser inn i NIKT sitt prosjekt i 2019.
Helse Sør-Øst må forberede et eget mottaksprosjekt for å kunne ta dette i bruk i egen region. Se
kapittel 12.1.612.1.6 Digital patologi
12.5.4 Kjernejournal kritisk info
Behandlende lege kan, i samråd med pasienten, registrere informasjon om alvorlige allergier,
implantater eller andre medisinske tilstander som er viktig å kjenne til i en akutt situasjon.
Sykepleier og psykolog kan registrere noen utvalgte tilstander.
Aktiviteter i egen region (mottaksprosjekt)
Planlegging for en innføring av kritisk info integrasjon gjennom kjernejournal

12.5.5 Kjernejournal Innsyn (XDS dokumentdeling)
Det ble utarbeidet en nasjonal profil med metadata for helse- og omsorsgsektoren. Den nasjonale
profilen er etablert,
Norsk profil for IHE XDS metadata beskriver bruk av metadata for dokumenter som deles i XDSløsninger. Metadataene er informasjon om de dokumentene som deles i en XDS-løsning og dette
kan f.eks. være informasjon om pasient eller type dokument.
Formålet med den norske profilen er å understøtte mest mulig lik implementering og bruk av XDS
metadata i Norge. Standardiserte metadata er et grunnlag for at løsninger skal kunne søke, få
oversikt over og få tilgang til kliniske dokumenter i XDS-løsninger på tvers av virksomheter i helseog omsorgstjenesten. Metadataprofilen er basert på spesifikasjoner fra IHE (Integrating the
Healthcare Enterprise, https://www.ihe.net/)
Helse Sør-Øst er hovedsamarbeidspartner med Direktoratet for e-helse for utvikling av innsyn i
journal fra Kjernejournal. Helse Sør-Øst har to representanter i referansegruppen: Jacob Grundt og
Jon Gupta. Det er planlagt og budsjettert med prosjekt for innsyn i journal og for Kritisk
informasjon i Kjernejournal i 2019. Totalt budsjett for 2019 er 10 millioner kroner. I 2018 har
arbeidet med å forberede innsyn i journal fra Kjernejournal blitt utført av ressurser i prosjektet
Regional EPJ Journalinnsyn og vil i 2019 kreve tett koordinering med dette prosjektet.
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12.5.6 HelseID
FIA programmet i regi av Direktoratet for e-helse har utarbeidet HelseID. HelseID er en felles
påloggingsløsning for helse- og omsorgssektoren. Den legger til rette for at helsepersonell kan få
engangspålogging med én elektronisk ID (e-ID) i hele helsetjenesten, og for at sektoren lettere kan
dele data og dokumenter. Det nasjonal prosjektet er avsluttet og overlevert til forvaltning av
tjenesten i Norsk Helsenett.
Helse Sør-Øst har vært med i arbeidet i FIA programmet. (FIA: Program for felles infrastruktur og
arkitektur). Løsningen er ferdig og overlevert til forvaltning i Norsk Helsenett.
Modernisert Folkeregister melding om dødsfall og melding om fødsel må bruke HelseID.
12.5.7 SAFEST - FEST for sykehus
Prosjekt Prosjektets overordnede mål er at spesialisthelsetjenesten og andre kan benytte et felles
nasjonalt legemiddelregister fremfor lokale løsninger for å oppnå:


Sikker, effektiv og korrekt ordinering, istandgjøring og håndtering av legemidler i
spesialisthelsetjenesten.



Felles løsninger som fremmer kvalitet, og særlig standardisering.

Det nasjonale prosjektet FEST for sykehus er i gjennomføringsfasen.
Aktiviteter i egen region (mottaksprosjekt)
Helse Sør-Øst deltar i de nasjonale forberedelsen for å ta i bruk SAFEST og vil etablere et regional
prosjekt når forberedelsene har kommet litt lenger. Prosjektet koordineres for tiden med
legemiddelarbeidet som pågår under Arkitektur og design i RKL.

12.5.8 Pasientenes legemiddelliste (PLL)
Pasientens legemiddelliste (PLL) er et prosjekt i regi av FIA programmet i Direktoratet for e-helse.
PLL prosjektet skal tilgjengeliggjøre pasientens legemiddelopplysninger i én felles, nasjonal
oversikt. Det er mangelfull informasjonsflyt om pasientenes legemiddelbehandling på tvers av
virksomhetene i helsetjenesten.
Ikrafttredelse av forskriftsendring i Reseptformidlerforskriften 01. januar 2019, for å tilrettelegge
for at behandlende helsepersonell får enklere tilgang til legemiddelopplysninger i
Reseptformidleren. Dette legger til rette for å rydde og samstemme legemiddelopplysninger opp
mot sentrale kilder. Dette er viktig for at pasienten skal få riktig legemiddelbehandling. Planlegge
første område for utprøving av pasientens legemiddelliste sammen med sektoren. Ferdigstille
nødvendig utvikling i nasjonale løsninger og løsninger som skal inngå i en begrenset utprøving. Det
nasjonale prosjektet er i gjennomføringsfasen.
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Arbeidet må koordineres med arbeidet med SAFEST og koordineres med legemiddelarbeidet som
pågår under Arkitektur og design i RKL.

