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Introduksjon 
Helse Sør-Øst har i en periode over flere år hatt et program for realisering av 
regionale kliniske systemer. Fra tidligere har regionen hatt DIPS (pasientjour-
nal og -administrasjon) og Partus (svangerskaps-, fødsels- og barselsjournal). I 
løpet 2019 blir systemene CMS (kreftbehandling) og MetaVision (overvåk-
ning) overlevert fra programmet til regional forvaltning, og flere systemer vil 
bli overlevert i kommende år. 
 
Noen av disse systemene vil ha et stort antall brukere og berøre praktisk talt 
alle pasienter i Helse Sør-Øst. DIPS har om lag 70.000 brukere. Andre syste-
mer har et mer avgrenset i bruksområde, for eksempel CMS som brukes i for-
bindelse med kreftbehandling og har et hundretalls brukere. Flere av de nye 
systemene vil i større grad enn tidligere integreres i de medisinske arbeids-
prosessene. Dette vil forsterke kravene til kvalitet og at systemene er tilpasset 
de medisinske prosessene. En forutsetning for et velfungerende klinisk IT-
system med tilrettelagt funksjonalitet er at systemet forvaltes slik at det gir 
nytteverdi i de medisinske prosessene. 
 
Modellen for forvaltning av de regionale kliniske systemene har tre aktører i 
foretaksgruppen; det regionale helseforetaket, Sykehuspartner HF og helse-
foretakene. Som en fjerde aktør kommer i tillegg programvareleverandørene. 
Revisjonen er gjennomført ved Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner HF. Som 
utvalgte representanter for helse regionens øvrige helseforetak er revisjonen 
i tillegg gjennomført ved Akershus universitetssykehus HF og Vestre Viken HF. 
 
Målet for revisjonen har vært å vurdere om det er etablert en hensiktsmessig, 
overordnet styrings- og forvaltningsmodell for de regionale kliniske syste-
mene i hele foretaksgruppen og om denne fungerer etter hensikten. I dette 

inngår at organisering og ansvarsfordeling er tydelig definert, opplæring og 
veiledning er satt i system og tilpasset brukernes behov, samt at det er etab-
lert prosesser for videreutvikling av funksjonalitet i løsningene.  
 
Revisjonen har følgende problemstillinger: 

1. Er det definert og etablert en overordnet styringsmodell for de regionale 
kliniske løsningene, som definerer aktører, oppgaver og ansvar i foretaks-
gruppen som helhet? 

2. Er det etablert prosesser for funksjonell videreutvikling av de regionale 
kliniske systemene? 

3. Er opplæring og veiledning satt i system og bidrar til at de som har en 
rolle i forvaltning og bruk av regionale kliniske systemer har tilstrekkelig 
system- og fagkompetanse? 

 
Revisjonen er gjennomført i tidsrommet mars - juni 2019. 
 
Parallelt med gjennomføringen av revisjonsoppdraget har det regionale hel-
seforetaket arbeidet med å oppdatere styringsmodellen for forvaltning av 
IKT-systemer. Denne oppdateringen inngår som en del av en større gjennom-
gåelse av styring og organisering av IKT-området i Helse Sør-Øst. Ved avslut-
ningen av revisjonen forelå det et høringsutkast for en fornyet modell. Det 
har ikke vært innenfor rammene av revisjonen å foreta en fullstendig revisjon 
av utkastet. Like fullt har vi vurdert hovedtrekkene i modellen på et overord-
net nivå.  
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1. Konklusjoner og anbefalinger 
1.1 Potensial for mer effektiv forvaltning – ny forvaltningsmodell under utarbeidelse

Revisjonen viser at det er etablert en modell for forvaltning av de regionale 
kliniske systemene i Helse Sør-Øst som omfatter alle helseforetakene i fore-
taksgruppen. Ansvar og roller er plassert blant aktørene. Det er definerte pro-
sesser for funksjonell videreutvikling og opplæring. Dette ligger som en forut-
setning for at forventede gevinster fra innføringen av de nye regionale syste-
mene skal kunne realiseres. Like fullt er det et vesentlig potensial for en mer 
effektiv forvaltning av regionale kliniske systemer. En forbedret forvaltning vil 
kunne legge til rette for at endringene i informasjonssystemene i større grad 
støtter klinikernes arbeidsprosesser og beslutninger slik at pasientbehand-
lingen blir bedre og mer effektiv. Dette er den gevinsten man ønsker å oppnå 
når Helse Sør-Øst investerer i den regionale kliniske systemporteføljen. 
 
Tiltak på følgende områder i forvaltningen av de regionale kliniske systemene 
kan bidra til mer effektive arbeidsprosesser og helsetjenester med høyere 
kvalitet: 

 Formalisere og sluttføre planlagte endringer i den regionale forvaltnings-
modellen 

 Forenkle prosessene for funksjonell videreutvikling 

 Sterkere regional styring, koordinering og profesjonalisering av opplæring 
 
Formalisere og sluttføre planlagte endringer i den regionale forvaltnings-
modellen 
Gjeldende forvaltningsmodell er fra 2014. Modellen ble utarbeidet av et pro-
sjekt for IKT-styringssystem og ble i sin tid godkjent av prosjektets styrings-
gruppe. Modellen ble innført med utydelighet rundt den formelle godkjen-
nelsen som et styrende dokument for foretaksgruppen. Senere endringer i 
styringsstruktur og forutsetninger for forvaltningen har fram til nå ikke blitt  

innarbeidet. Det har derfor heftet noe usikkerhet både ved modellens aktuali-
tet og gyldighet. Denne usikkerheten har forplantet seg videre til forståelsen av 
mandatene for styrende organer, ansvaret mellom aktørene og til rolleinnhold. 
Dette har virket hemmende på styring og koordinering på tvers av alle helse-
foretakene i foretaksgruppen. Modellen, slik den har vært, har derfor vært 
mindre egnet som et styringsverktøy for at helseforetakene sammen skal 
kunne realisere de forventede gevinstene fra de regionale kliniske systemene. 
På denne bakgrunn har det regionale helseforetaket tatt initiativ til å fornye 
forvaltningsmodellen. Et fornyet styringsdokument ble sendt på høring 21. juni 
i foretaksgruppen med svarfrist 30. september 2019. 

Konsernrevisjonen mener at det er en riktig prioritering å videreutvikle den 
regionale forvaltningen av IKT-systemer. Hovedtrekkene i modellen slik de er i 
høringsutkastet, vil kunne gi grunnlag for en forbedret regional forvaltning. Det 
er en forutsetning at prosessene blir etablert i praksis, og at styring og ansvar i 
modellen etter noe tid blir evaluert og eventuelt justert basert på erfaringer. 

Forenkle prosessene for funksjonell videreutvikling 
De regionale nettverkene skal sikre at endringer og prioriteringer er i tråd med 
foretakenes behov. Nettverkene er også et bindeledd mellom den regionale 
forvaltningen og foretakenes lokale forvaltning. Alle endringsforslag behandles 
i samme prosess uten vurdering av kompleksitet og prinsipiell betydning. En 
omfattende og omstendelig behandling av endringsforslagene i nettverkene vil 
medføre unødig bruk av ressurser og lang behandlingstid. 
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Sterkere regional styring, koordinering og profesjonalisering av opplæring 
Riktig og effektiv bruk av informasjonssystemene er en forutsetning for å 
realisere gevinstene ved innføring av de regionale systemene. 
Informasjonssystemene blir stadig mer integrert i arbeidshverdagen i 
helseforetakene, og klinikerne blir stadig mer avhengig av systemene for 
beslutningsstøtte. Tilstrekkelig kompetanse om systemene er en betingelse 
for riktig og effektiv bruk av systemene. Dagens organisering av opplæring i 
regionen er lite strukturert og ansvars- og oppgavefordelingen mellom 
aktørene i foretaksgruppen kan oppfattes som til dels utydelig. Kartlegging av 
brukermønster for å avdekke opplæringsbehov er i liten grad satt i system. 
Samlet sett gir dette en forhøyet risiko for utilstrekkelig brukerkompetanse 
med påfølgende brukerfeil og mindre effektive arbeidsprosesser. 

1.2 Anbefalinger 
For å realisere potensielle gevinster gjennom videre utvikling av forvaltningen 
av de regionale kliniske systemene anbefaler konsernrevisjonen følgende: 
 
Det regionale helseforetaket 

 Det regionale helseforetaket bør gi de endrede styringsdokumentet for 
forvaltningen av de kliniske regionale systemene en formell godkjen-
nelse. 

 Det regionale helseforetaket bør vurdere om deler av saksmengden i de 
regionale nettverkene kan gis forenklet behandling. Dette vil gi rom for 
en mer effektiv saksbehandlingsprosess med mindre belastning av invol-
verte medarbeidere. 

 Det regionale helseforetaket bør vurdere premissene og mulighetene for 
sterkere regional styring og koordinering av opplæring i foretaksgruppen. 
Godt tilrettelagt opplæring vil bidra til at systemene brukes på en best 
mulig måte. Standardisert opplæring vil bidra til ensartet praksis på tvers 
av helseforetakene. Et samlet regionalt opplæringsmiljø vil gi grunnlag 
for større pedagogisk tilrettelegging av opplæringstilbudet. 

 Det regionale helseforetaket bør vurdere hvordan Sykehuspartner HF og 
de øvrige helseforetakene i fellesskap kan analysere data fra henvendelser 
til brukerstøtte ved problemer og feil. Analysene kan gi grunnlag for å 
identifisere områder og miljøer med behov for opplæring og veiledning. 

 
Vestre Viken HF 
Vestre Viken HF bør vurdere å formalisere sin lokale forvaltningsmodell i større 
grad. Det er i den sammenheng sentralt at 

 roller og ansvar er definert og at det er samsvar mellom ansvar og myndig-
het  

 eierskap til virksomhetsomfattende prosesser i forvaltningen plasseres 
tydelig 

 det er oversikt over omfang og ansvar for brukeropplæring for alle yrkes-
grupper, herunder leger, ved helseforetaket. 

 
Akershus universitetssykehus HF og Sykehuspartner HF 
Konsernrevisjonen har ingen anbefalinger.
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2. Kontekst
2.1 Regionale kliniske systemer 
Helse Sør-Øst har over flere år utviklet regionale kliniske systemer som et 
ledd i modernisering og standardisering av helseregionens systemportefølje. 
 
Fram til nå har to systemer vært i forvaltning i en regional forvaltningsmodell: 
- DIPS (elektronisk pasientjournal og pasientadministrasjon) 
- CSAM Partus (svangerskaps-, fødsels- og barselsjournal). 
 
I løpet av 2019 er det planlagt at ytterligere to systemer skal overleveres fra 
prosjekt til regional forvaltning: 
- CMS (medikamentell kreftbehandling) 
- MetaVision (kurve og medikasjon). 
 
De store investeringene i disse systemene er begrunnet i gevinster. Gevins-
tene skal realiseres gjennom mer effektive kliniske arbeidsprosesser kombi-
nert med bedre kvalitet i prosessene. Dette gjelder arbeidsprosesser internt i 
og på tvers av helseforetakene, og mellom helseforetakene og eksterne hel-
seaktører som fastleger, kommunale helsetjenester, private institusjoner og 
avtalespesialister. 
 
Videre er løsningene integrert med nasjonale e-helseløsninger som e-resept, 
meldingsbaserte samhandlingsløsninger med videre. En viktig forutsetning for 
at gevinstene skal kunne realiseres, er at den funksjonelle utviklingen av sys-
temene tilfredsstiller behovene som oppstår i de kliniske prosessene. Bru-
kerne må også ha tilstrekkelig innsikt i systemenes funksjonalitet. Det er en 
forutsetning for at systemene skal kunne brukes optimalt. Videre er det etab-
lert forvaltningsprosesser for å tilrettelegge for gevinstrealiseringen. Disse 
prosessene må også fungere effektivt. Koordinering mellom mange aktører i 

en sammensatt verdikjede forutsetter definerte prosesser med tydelig forde-
ling av ansvar og roller. 
 

2.2 Hva er regional forvaltning? 
Systemforvaltning kan betraktes som en prosess. I en forenklet fremstilling av 
prosessen har revisjonen vektlagt følgende: 

 Identifisering av behov 

 Videreutvikling av systemene 

 Veiledning og støtte til brukerne. 
 
Begrepet regional forvaltning er i denne rapporten benyttet i vid forstand. Det 
vil si at den regionale forvaltningen ikke bare består av prosesser i de regionale 
enhetene Regionalt senter for klinisk IKT (RKSI), det regionale helseforetaket og 
de regionale nettverkene. Regional forvaltning består av alle forvaltningspro-
sessene som er knyttet til de regionale systemene på alle helseforetak. Selv om 
ansvar for enkelte oppgaver er plassert lokalt på et helseforetak, inngår dette 
som komponenter i den samlede regionale forvaltningen. 
 

2.3 Aktørene i Helse Sør-Øst 
Forvaltningen har tre aktører på et regionalt nivå. Aktørene har hver sine 
ansvarsområder. 
 
Det regionale helseforetaket 
Det regionale helseforetaket er regional systemeier og har ansvar for: 

 overordnede strategier og retningslinjer 

 overordnet forvaltningsmodell 

 regional samordning for funksjonell videreutvikling av systemene 

 faglig innhold i systemene 

 tilrettelegging for opplæring av sluttbrukere. 
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Sykehuspartner HF 
Sykehuspartner HF er regionens felles leverandør for IKT-tjenester og har 
innenfor revisjonens avgrensninger ansvar for: 

 supporttjenester 

 test og innføring av nye versjoner og oppdateringer 

 bistå ved etablering og videreutvikling av opplæringsmateriell 

 dialog på operativt nivå med systemleverandørene. 
 
Utover revisjonens avgrensninger har Sykehuspartner HF ansvar for teknisk 
forvaltning og drift som omfatter konfigurering, tilgangsstyring, 

brukerhåndtering, feilhåndtering, oppgradering, vedlikehold av kodeverk med 
videre. 
 
Helseforetakene 
Helseforetakene har i sin lokale forvaltning ansvar for: 

 Lokal brukerstøtte og -kompetanse 

 Gevinstrealisering 

 Behovskartlegging og -spesifikasjon 

 Lokal akseptansetest av nye versjoner og oppdateringer 

 

 

Figur 1: Aktører i regional forvaltning av kliniske systemer. 
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2.4 Regionale samhandlingsarenaer 
Det har vært egne nettverk for hvert av systemene som forvaltes regionalt. 
Nettverkene er opprettet som en del av realiseringen av løsningene. Det kan 
også være egne nettverk for enkelte moduler innenfor et system. Nettver-
kene er sammensatt av representanter fra alle regionens helseforetak og det 
regionale helseforetaket, samt Sykehuspartner HF som har tale- og forslags-
rett. Alle tar del i saksbehandlingen og RSKI fungerer som sekretariat. Fag-
nettverkene beslutter etter konsensus hvilke endringsønsker som skal priori-
teres i den funksjonelle videreutviklingen av systemene. 
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3. Tilnærming
3.1 Metodisk tilnærming 
Revisjonen er gjennomført ved bruk av revisjonsmetodene dokumentunder-

søkelse og intervju. 

 

3.2 Omfang og avgrensning 
Revisjonen har omfattet følgende områder: 

 Overordnet forvaltningsmodell for de regionale kliniske IKT-systemene og 

hvordan oppgaver og ansvar er definert, fordelt og implementert 

 Rutiner som er etablert for funksjonell videreutvikling av systemene. 

 Systemer og rutiner for opplæring av nye brukere, faglig støtte, informa-

sjon og opplæring ved nye versjoner, og felles opplæring og fagkompe-

tanse i systemforvaltningen. 

 På revisjonstidspunktet er det to kliniske systemer, DIPS og Partus, som 

fullt ut inngår i den regionale forvaltningsmodellen. Systemene CMS 

(medikamentell kreftbehandling) og MetaVision (pasientovervåkning) er i 

ferd med å bli overført til regional forvaltning og har i en begrenset grad 

vært omfattet av revisjonen. 

 Forvaltningsprosessene på helseforetakene er ikke revidert i sin helhet. 

Det vil si: 

 Revisjonen har vært konsentrert om miljøene som er en del av for-

valtningen. Det er ikke undersøkt hvordan prosessene fungerer i 

praksis på avdelingene i de kliniske miljøene. 

 Revisjonen har vært på et overordnet nivå. Det er ikke undersøkt 

hvordan detaljerte prosedyrer fungerer i praksis. 

 De nye systemene CMS og MetaVision gir muligheter for klinisk forskning 

og legemiddelutprøving. Revisjonen har ikke vurdert hvilke krav dette 

eventuelt stiller til forvaltningen av systemene. 

 

Revisjonen har ikke omfattet teknisk forvaltning og drift i Sykehuspartner HF. 

 

3.3 Revisjonskriterier 
Revisjonen har lagt til grunn følgende revisjonskriterier: 

 Helhetlig forvaltningsmodell er forankret og kjent 

 Definerte oppgaver og ansvar som er kjent og avklart blant de involverte 
aktørene 

 Definerte og effektive styrings- og beslutningsprosesser 

 Videreutvikling av systemene må skje i tråd med helseforetakenes krav og 

behov innenfor en ramme med felles grunnleggende premisser og over-

ordnet strategi 

 Ønsker om endringer satt i system i det enkelte helseforetak og samlet i 

foretaksgruppen 

 Effektiv beslutningsprosess for å prioritere endringsønsker 

 Prosess er etablert for overlevering av nye IKT-systemer fra prosjekt til for-

valtning 

 Kompetansekrav i tilknytning til forvaltningsorganisasjonen og til brukere 

 System for opplæring og veiledning slik at brukerne kan gjennomføre de 

kliniske arbeidsprosessene mer effektivt 

 Effektive arbeidsprosesser er et linjeansvar i helseforetakene og forvalt-
ning av de kliniske systemene er en støttefunksjon.
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4. Vestre Viken HF
4.1 Overordnet vurdering 
Vestre Viken HF har i flere år hatt lokal forvaltning av to regionale kliniske 
systemer – DIPS og Partus. I tillegg har Vestre Viken HF i 2018 tatt i bruk 
systemet CMS som helseforetaket også forvalter lokalt. CMS ble over-
levert til regional forvaltning i juni 2019. 
 
Revisjonen har vist at Vestre Viken HF har etablert en lokal forvaltning av 
de regionale kliniske systemene som ivaretar helseforetakets ansvar 
innenfor rammene av den regionale forvaltningsmodellen. Ansvar, opp-
gaver og roller er plassert, og en prosess for lokale bidrag til videreutvik-
ling av systemene er etablert. Samtidig framkommer det at det mangler 
en helhetlig oversikt over forvaltningen ved Vestre Viken HF utover 
ansvaret som er plassert i avdeling Klinisk IKT. Enkelte deler av lokalfor-
valtningen framstår også som lite formalisert, for eksempel kompetanse-
styringen. Forvaltningsprosedyrene i helseforetakets eHåndbok vil bli 
oppdatert i forbindelse med endringer av organisasjonen i 2019. 
 
For at Vestre Viken HF skal utvikle en hensiktsmessig ramme for lokal for-
valtning av de nye regionale kliniske systemene som skal innføres, kan 
det være hensiktsmessig å etablere en helhetlig forvaltningsmodell ved 
Vestre Viken HF som inneholder alt som er relevant med hensyn til 
ansvar, roller, definisjoner og prosesser. 
 

4.2 Forvaltningsmodell 
I denne problemstillingen har vi undersøkt om det er etablert en hen-
siktsmessig forvaltning av de regionale kliniske systemene ved Vestre 
Viken HF. I dette inngår at de samlede oppgavene og ansvaret i lokalfor-
valtningen er definert i et helhetlig system egnet for styring og oppføl-
ging, og at den enkelte medarbeider i forvaltningen er kjent med sine 
oppgaver og sitt ansvar. 
 

4.2.1 Observasjoner 
I Vestre Viken HFs kvalitetssystem (eHåndbok) er det utbeidet prosedyrer og 
funksjonsbeskrivelser som definerer ansvar, myndighet og arbeidsoppgaver i 
den lokale systemforvaltningen. Flere av disse prosedyrene er ikke oppdatert 
eller ferdigstilt. Rollene som Klinikk-kontakter og superbrukere har så langt ikke 
vært dokumentert. I forbindelse med Vestre Viken HFs virksomhetsomfattende 
organisasjonsutviklingsprosjekt vil også disse prosedyrene bli oppdatert og fer-
digstilt. Prosjektet skal sluttføres i 2019. 
 
Lokalforvaltningen i Vestre Viken HF er bygget rundt følgende roller og fora: 
 

Forum/rolle Ansvar og oppgaver 

Systemeier Beslutningsansvar i saker som gjelder blant annet: 
- Prioritering av behov for ny eller endre funksjonalitet 
- Opplæring 
- Saker i som behandles i regionale forvaltningsfora. 

Systemansvarlig Rådgiver for systemeier: Endringshåndtering, opplæring, mv. 

Klinikk-kontakter 
(DIPS) 

DIPS-koordinator på klinikkene: Samordning av endrings- og 
kompetansebehov. Bindeledd mellom stab og klinikk mht. 
informasjonsdeling mv. 

Superbrukere 
(Partus) 
Brukerkontakter 
(DIPS) 

Støtte og veilede sluttbrukere på klinikkene. 

 
Rollene er plassert dels i de sentrale stabsenhetene og dels i klinikkene. Sys-
temeierskapet for DIPS og Partus er plassert i stab Fag (fagdirektør). For CMS er 
det i tillegg en uformell rolle, kalt "operativ systemeier", plassert i en klinikk, 
som handler på systemeiers vegne. I avdeling Klinisk IKT, stab Teknologi, ivare-
tar de systemansvarlige og andre forvaltningsressurser hovedvekten av forvalt-
ningsoppgavene for de regionale kliniske systemene. For DIPS er det i klinik-
kene klinikk-kontakter. Klinikk-kontaktene er bindeleddet mellom DIPS-forvalt-
ningen i stab og klinikkene, og leder et nettverk satt sammen av brukerkontak-
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tene i avdelingene. Brukerkontaktene bistår brukerne, videreformidler 
informasjon fra klinikk-kontaktene, og fanger opp og videreformidler 
behov for endringer. Superbrukerne i Partus veileder og rådgir 
sluttbrukerne.  
 
Det er etablert en struktur med faste ukentlige møter for aktørene som 
er involvert i forvaltningen av kliniske IKT-systemer. I møtet deltar sys-
temeier, systemansvarlige, seksjon Klinisk dokumentasjon sykepleie, og 
informasjonssikkerhetsfunksjonen. Møtene brukes til koordinering, infor-
masjonsdeling med videre. For at møtet skal være beslutningsdyktig, må 
systemeier være til stede. 
 
Revisjonen viser at oppgavene som normalt inngår i forvaltning av et sys-
tem i stor grad blir utført. Det er ikke definert kvalitetsmål eller andre 
parametere som grunnlag for måling og styring av kvaliteten på forvalt-
ningstjenestene. 
 

4.2.2 Vurderinger 

For å sikre en hensiktsmessig forvaltning av de regionale kliniske syste-
mene i Vestre Viken HF er det av betydning at ansvar, oppgaver og pro-
sesser er beskrevet i en sammenheng i et helhetlig system. Vestre Viken 
HF har utarbeidet dokumenter i eHåndbok for roller, oppgaver og ansvar. 
Forvaltningsprosessene er i liten grad definert med hensyn til formål og 
omfang. Fordeling av myndighet og rollenes samhandling på tvers av 
organisasjonsenhetene er tilsvarende lite beskrevet. Manglende grunn-
leggende definisjoner og dokumenterte prosesser for forvaltningen kan 
medføre uklare ansvarsforhold og prioriteringer av oppgaver, og kan gi et 
svekket grunnlag for effektiv styring. 
 
Det pågående arbeidet med å oppdatere prosedyrene i eHåndbok er vik-
tig for at praksis skal være i samsvar med styrende dokumenter, og for at 
den enkelte medarbeider skal kjenne til både sitt og andres ansvar. 
 

Definerte kvalitetsmål eller styringsparametere vil gi et bedre grunnlag for å 
vurdere effekten og kvaliteten av forvaltningstjenestene. Vurderinger som 
igjen kan inngå i helseforetakets prosesser for kontinuerlig forbedring. 
 

4.3 Funksjonell videreutvikling  
I denne problemstillingen har vi undersøkt om det er etablert prosesser for 
funksjonell videreutvikling av de regionale kliniske systemene i Helse Sør-Øst. 
Vi har undersøkt om Vestre Viken HF har etablert en rutine for innsamling og 
behandling av endringsønsker lokalt, og om denne inngår i en regional prosess 
for felles prioritering av endringsønsker. Videre er det undersøkt om Vestre 
Viken HF tester nye versjoner og oppgraderinger lokalt og godkjenner dem 
etter gitte kriterier før produksjonssetting. 
 

4.3.1 Observasjoner 
Vestre Viken HF har utarbeidet en prosedyre for behandling av lokale og regio-
nale endringsønsker i DIPS. Lokalt sendes ønskene fra klinikkledelsen til forval-
tergruppen for DIPS. Forvaltergruppen saksbehandler og fagdirektør godkjen-
ner endringsønskene før de meldes inn til regional behandling. Tilsvarende er 
det en rutine for Partus der forslag til endringer sendes i e-post fra klinikkene 
til systemansvarlig Partus. 
 
Systemansvarlig registrerer ønskene i sakssystemet Jira. Forvaltergruppen på 
Vestre Viken HF kan lese, kommentere og internt forberede ønskene før de 
regionale foraene behandler endringsønskene. De systemansvarlige, eventuelt 
også annet fagpersonell ved Vestre Viken HF, deltar i de regionale nettverkene 
hvor helseforetakene i Helse Sør-Øst prioriterer endringsønskene. 
 
Sykehuspartner HF tilrettelegger for test av nye versjoner og oppgraderinger. 
Vestre Viken HF har ansvar for lokal akseptansetest som godkjennes av system-
eier før produksjonssetting på helseforetaket.  
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4.3.2 Vurderinger 

Den lokale prosessen for funksjonell videreutvikling skal sikre at brukere 
kan gi innspill til forbedringer, slik at de regionale kliniske systemene 
utvikles i tråd med helseforetakenes behov. De systemansvarliges 
kvalitetssikring av innspill danner et godt grunnlag for kvalitet i 
endringsønskene før de oversendes til de regionale nettverkene. Vestre 
Viken HFs deltagelse i de regionale nettverkene gjør at helseforetakets 
interesser kan bli ivaretatt. 
 

4.4 System for veiledning og opplæring 
I denne problemstillingen har vi undersøkt om det er satt krav til kompe-
tanse, og hvordan Vestre Viken HF har satt opplæring og veiledning av 
brukere og forvaltningsressurser i system. 
 

4.4.1 Observasjoner 

Det er et linjeansvar å sørge for at brukerne har tilstrekkelig kompetanse 
med henblikk på bruk av de kliniske systemene. 
 
Det er satt kompetansekrav i funksjonsbeskrivelsene til de systemansvar-
lige i stab. Forvaltningen i avdeling Klinisk IKT har medarbeidere med lang 
forvaltningspraksis og erfaring fra innføring av regionale systemer på 
Vestre Viken HF. Det er imidlertid ikke utarbeidet oversikt over avdeling-
ens kompetansebehov eller individuelle kompetanseplaner for medarbei-
derne i seksjon Klinisk IKT. 
 
Klinikkene har et overordnet ansvar for at superbrukere og sluttbrukere 
får tilstrekkelig opplæring og veiledning slik at systemene brukes på en 
hensiktsmessig måte. Seksjon Klinisk dokumentasjon sykepleie (KDS) i 
stab Fag har et helhetlig ansvar for opplæring og veiledning innenfor 
sykepleie. I seksjonens virksomhetsplan framgår mål og oppgaver, og sek-
sjonen stiller krav til opplæring. Det er etablert et system for obligatorisk 
opplæring i DIPS for sykepleiere med faste instruktører, sjekklister og 

oversikter over gjennomført opplæring. Linjeledelsen har ansvar for å følge opp 
at medarbeidere deltar på opplæringen. 
 
Et tilsvarende system som KDS forvalter, er ikke etablert for leger eller andre 
aktuelle yrkesgrupper ved Vestre Viken HF. Det gis imidlertid en kort innføring i 
DIPS som en del av LIS-programmet. Det er ingen øvrig obligatorisk opplæring i 
DIPS for legene. For slutt- og superbrukere i CMS er det utbeidet en retnings-
linje for opplæring. 
 
Sykehuspartner HF har opplæringstilbud for superbrukere i Partus. I forbin-
delse med innføring av nye versjoner eller større oppgraderinger utarbeider 
Sykehuspartner HF kurspakker. 
 
Funksjonell brukerstøtte for DIPS og Partus gis lokalt av superbrukere og 
instruktører på den enkelte avdeling og seksjon. Henvendelsene fra brukerne 
registreres ikke i et system for å systematisere brukerhenvendelsene som 
grunnlag for videre analyser. Tilbakemeldinger fra superbrukerne og instruktø-
rene til systemforvalterne kan sporadisk tas opp på de ukentlige avdelings-
møtene i Klinisk IKT. 
 

4.4.2 Vurderinger 

Kompetanse om de kliniske systemene er en forutsetning for både effektiv sys-
temforvaltning og for at helseforetakene skal kunne realisere gevinster gjen-
nom mer effektive og tilrettelagte arbeidsprosesser for sluttbrukerne. 
 
Vestre Viken HF har et system for veiledning og opplæring av sluttbrukerne. 
Systemet har svakheter i form av at det ikke omfatter alle aktuelle yrkesgrup-
per, og at det ikke er helhetlig ved at ansvar og oppgaver er fullt ut avklart og 
fordelt mellom de ulike delene av organisasjonen ved Vestre Viken HF. Det er 
et potensial for å analysere erfaringstall fra brukerhenvendelsene i Vestre 
Viken HF. Områdene med størst opplæringsbehov kan identifiseres og danne 
grunnlag for å utarbeide mer målrettede opplæringstiltak. 
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Dagens medarbeidere i forvaltning i avdeling Klinisk IKT synes å ha god 
kompetanse. Kompetanseforvaltningen i avdeling Klinisk IKT, både samlet 
og individuelt, er likevel uten en fast struktur og kompetansemål. Inntil 
kompetanseutviklingen settes i system er det derfor en latent risiko for at 
seksjonens kompetanseprofil ikke videreutvikles for å møte fremtidige 
krav. 
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5. Akershus universitetssykehus HF
5.1 Overordnet vurdering 
Akershus universitetssykehus HF har lokal forvaltning av to regionale kliniske 
systemer – DIPS og Partus. I tillegg har Akershus universitetssykehus HF tatt i 
bruk MetaVision som helseforetaket også forvalter lokalt. MetaVision vil bli 
overlevert til regional forvaltning i løpet av 2019. 
 
Revisjonen har vist at Akershus universitetssykehus HF har etablert en lokal 
forvaltning av regionale kliniske systemer som ivaretar helseforetakets ansvar 
innenfor rammene av den regionale forvaltningsmodellen. Ansvar, oppgaver 
og roller er plassert og prosess for videreutvikling er etablert. Samtidig fram-
kommer det at enkelte funksjoner ikke er aktive eller har en uklar status. 
 
Det er vår vurdering av den lokale forvaltningsmodellen på Akershus universi-
tetssykehus HF kan være en hensiktsmessig ramme for de nye regionale kli-
niske systemene som skal innføres. For at dette skal bli en helhetlig modell 
bør den imidlertid kompletteres med alt som er relevant med hensyn til 
ansvar, roller, definisjoner og prosesser. 
 

5.2 Forvaltningsmodell 
I denne problemstillingen har vi undersøkt om det er etablert en hensiktsmes-
sig forvaltning av de regionale kliniske systemene ved Akershus universitets-
sykehus HF. I dette inngår at de samlede oppgavene og ansvaret i lokalforvalt-
ningen er definert i et helhetlig system, og at den enkelte medarbeider i for-
valtningen er kjent med sine oppgaver og sitt ansvar. 
 

5.2.1 Observasjoner 
Til grunn for forvaltningsmodellen ved Akershus universitetssykehus HF ligger 
Helse Sør-Østs dokument "IKT Styringssystem – styringsområde forvaltning". 
Modellen er forankret i et vedtak i ledergruppen, og eierskapet er lagt til divi-
sjon Diagnostikk og Teknologi. Modellen er etablert i forbindelse med innfø-
ringen av MetaVision, og skal danne mønster for forvaltningen av øvrige regi-
onale kliniske systemer ved Akershus universitetssykehus HF. 
 

I kvalitetssystemet (EQS) er det utarbeidet funksjonsbeskrivelser som definerer 
ansvar og oppgaver for de sentrale rollene systemeier og systemansvarlig samt 
for aktuelle fora. I juni 2019 ble en prosedyre som beskriver rolleinnholdet til 
ressurspersonene godkjent. I tillegg er det utarbeidet ytterligere definisjoner 
og beskrivelser av andre roller, råd og nettverk. Prosesser er dokumentert i 
presentasjoner og notater. Lokale roller og fora skal reflektere tilsvarende 
regionale roller og fora. 
 
Lokalforvaltningen i Akershus universitetssykehus HF er bygget rundt følgende 
roller og fora: 
 

Forum/rolle Ansvar og oppgaver 

Systemeier Beslutningsansvar i saker som gjelder blant annet: 
- Prioritering av behov for ny eller endre funksjonalitet 
- Opplæring 
- Saker i som behandles i regionale forvaltningsfora. 

Systemansvarlig Rådgiver for systemeier: Endringshåndtering, opplæring, mv. 

Fagråd Rådgivende organ for systemeier: Prioritering av behov mv. 

Klinisk fagråd Overordnet råd for fagrådene: Informasjonsutveksling og avklare 
avhengigheter mellom systemene 

Superbrukere Støtte og veilede sluttbrukere på klinikkene 

 
Rollene er plassert dels i de sentrale stabsenhetene og dels i klinikkene. Sys-
temeierskap plasseres prinsipielt til en leder på nivå to. Systemeierskapet for 
DIPS er plassert hos fagdirektøren og eierskapet for Partus plassert hos Kvinne-
klinikkens direktør. I seksjon Kliniske IKT (KIKT) ivaretar de systemansvarlige og 
andre forvaltningsressurser hovedvekten av forvaltningsoppgavene for de 
regionale kliniske systemene med unntak av Partus. I klinikkene er det super-
brukere som veileder og rådgir sluttbrukerne. For DIPS er det i tillegg to res-
surspersoner for henholdsvis somatikk og psykiatri. Superbrukerne er ikke 
beskrevet som en del av forvaltningsmodellen og superbrukergruppen for DIPS 
er for tiden ikke aktiv. 
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Fagrådene har egne mandater. Aktuelle klinikker eller divisjoner samt nær-
mere spesifiserte avdelinger er representert. Saksområdene er endringer og 
nye versjoner, vurdering av nye behov, behandling av saker som skal behand-
les regionalt, opplæring mv. Møtefrekvensen er bestemt i mandatene. Klinisk 
forvaltningsråd er nylig etablert, men er så langt ikke gitt et eget mandat. 
 
Det er utarbeidet et årshjul for forvaltningen av MetaVision. Årshjulet viser 
forvaltningsaktiviteter som fagnettverks- og arbeidsgruppemøter, opplæring 
med videre. 
 
Revisjonen viser at oppgavene som normalt inngår i forvaltning av et system i 
stor grad blir utført. Det er ikke definert kvalitetsmål eller andre parametere 
som grunnlag for måling og styring av kvaliteten på forvaltningstjenestene på 
nåværende tidspunkt. 
 
Det siste året har der vært stor utskiftning av medarbeidere i DIPS forvalt-
ningen i seksjon Klinisk IKT og for øvrig, og flere stillinger har i perioder vært 
ubesatt. Dette har medført at leveransen fra forvaltningen på mange områder 
ikke har vært som ønsket. 
 

5.2.2 Vurderinger 
For å sikre en hensiktsmessig forvaltning av de regionale kliniske systemene i 
Akershus universitetssykehus HF er det av betydning at ansvar, oppgaver og 
prosesser er beskrevet i en sammenheng i et helhetlig system. Akershus uni-
versitetssykehus HF har dokumentert forvaltningen i en modell som viser 
sentrale roller og ansvarsområder. Et unntak er superbrukerne som ikke er 
definert i modellen. Videre er deler av forvaltningen dokumentert i notater og 
presentasjoner utenfor kvalitetssystemet. Like fullt er helseforetakets modell-
beskrivelse et godt utgangspunkt for å etablere en struktur for forvaltnings-
prosessene med samhandling på tvers av organisasjonsenhetene. 
 
Akershus universitetssykehus HF har for tiden ingen aktiv superbrukerordning 
for DIPS. Dette innebærer at forvaltningsfunksjonen i divisjon for diagnostikk 

og teknologi mister et bindeledd mot klinikkene for informasjonsdeling, inn-
henting av brukerbehov mv. 
 
Definerte kvalitetsmål eller styringsparametere vil gi et bedre grunnlag for å 
vurdere effekten og kvaliteten av forvaltningstjenestene. Vurderingene kan 
igjen inngå i helseforetakets prosesser for kontinuerlig forbedring. 
 

5.3 Funksjonell videreutvikling 
I denne problemstillingen har vi undersøkt om det er etablert prosesser for 
funksjonell videreutvikling av de regionale kliniske systemene i Helse Sør-Øst. 
Vi har undersøkt om Akershus universitetssykehus HF har etablert en rutine for 
innsamling og behandling av endringsønsker lokalt, og om denne inngår i en 
regional prosess for felles prioritering av endringsønsker. Videre er det under-
søkt om Akershus universitetssykehus HF tester nye versjoner og oppgrade-
ringer lokalt og godkjenner disse etter gitte kriterier før produksjonssetting. 
 

5.3.1 Observasjoner 
Akershus universitetssykehus HF har utarbeidet en prosedyre for behandling av 
lokale og regionale endringsønsker i DIPS. Lokalt meldes ønskene til system-
ansvarlig for DIPS enten via en felles e-post eller de kommer fra lederlinjen. De 
systemansvarlige kvalitetssikrer ønskene som godkjennes i fagrådene. Tilsva-
rende er det en rutine for Partus der forslag til endringer sendes i e-post til sys-
temansvarlig Partus. 
 
På grunn av stor saksmengde har Akershus universitetssykehus HF opprettet et 
sekretariat for DIPS fagråd. Sekretariatet skal forberede sakene for fagrådet. I 
tillegg skal sekretariatet få fullmakt til å behandle enklere saker etter gitte kri-
terier og som ikke trenger full behandling i fagrådet. 
 
Systemansvarlig registrerer lokale endringsønsker i sakssystemet Jira før 
sakene behandles regionalt. Fagrådene tar stilling til regionale saker før de 
behandles i de regionale nettverkene. De systemansvarlige deltar på vegne av 
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Akershus universitetssykehus HF i de regionale nettverkene der endringsøns-
kene prioriteres. 
 
Sykehuspartner HF tilrettelegger for test av nye versjoner og oppgraderinger. 
Akershus universitetssykehus HF har ansvar for lokal akseptansetest. System-
ansvarlig organiserer og tilrettelegger for test lokalt. Universitetssykehuset 
opplyser at de har et godt testmiljø og gode testverktøy for DIPS. Nye versjo-
ner av Partus testes i en regional fellessesjon før lokal akseptansetest. Syste-
meier har ansvar for å godkjenne akseptansetest før produksjonssetting på 
helseforetaket. 
 

5.3.2 Vurderinger 
Den lokale prosessen for funksjonell videreutvikling skal sikre at brukere kan 
gi innspill til forbedringer, slik at de regionale kliniske systemene utvikles i 
tråd med helseforetakenes behov. De systemansvarliges kvalitetssikring av 
innspill danner et godt grunnlag for kvalitet i endringsønskene før de oversen-
des til de regionale nettverkene, og Akershus universitetssykehus HFs delta-
gelse i de regionale nettverkene gjør at helseforetakets interesser kan bli iva-
retatt. 
 

5.4 System for veiledning og opplæring 
I denne problemstillingen har vi undersøkt om det er satt krav til kompetanse, 
og hvordan Akershus universitetssykehus HF har satt opplæring og veiledning 
av brukere og forvaltningsressurser i system. 
 

5.4.1 Observasjoner 

Det er et linjeansvar å utarbeide rutiner for opplæring slik at brukerne har til-
strekkelig kompetanse med henblikk på bruk av de kliniske systemene. 
 
Det er ikke formalisert særskilte kompetansekrav for de systemansvarlige, 
eller øvrige forvaltningsmedarbeidere i staben. Systemansvarlig for DIPS har 
lang erfaring fra en tilsvarende stilling i et annet helseforetak. Systemansvar-

lig Partus har forvaltet systemet helt siden forløperen til Partus ble implemen-
tert på helseforetaket. Systemansvarlig Partus får førstehåndskjennskap til ny 
funksjonalitet gjennom å aktivt delta i testingen av nye versjoner. 
 
Det er ikke utarbeidet oversikt over kompetansebehovet eller utarbeidet indi-
viduelle kompetanseplaner for medarbeiderne i seksjon Klinisk IKT. Akershus 
universitetssykehus HF opplyser at dette skyldes hyppige lederbytter de siste 
tre årene, samt store ressurskrevende oppgaver som standardisering EPJ og 
overføring av Kongsvinger sykehus har blitt prioritert. 
 
Stor stabilitet blant Partus superbrukere på Akershus universitetssykehus HF 
gjør at deres opplæringsbehov er begrenset. Systemleverandøren CSAM hadde 
tidligere egne superbrukerkurs, men nå tar systemansvarlig seg av eventuell 
opplæring.  
 
De systemansvarlige har ansvar for å legge til rette for nødvendig opplæring. I 
opplæringen av nyansatte jordmødre på kvinneklinikken er en halv dag satt av 
til Partus. Opplæring av legene er ikke satt i et strukturert opplegg.  
 
Alle nyansatte skal gjennom tilrettelagt opplæring ved helseforetaket. Det er 
egne, tilpassede opplæringsløp for ulike yrkesgrupper som sykepleiere og 
leger. Det gis opplæring i blant annet DIPS og MetaVision. Systemansvarlig DIPS 
har ansvar for gjennomføring av obligatorisk opplæring av nyansatte. Fra 
læringsportalen hentes statistikk for å følge opp om kursene blir gjennomført. 
Videre lager systemforvaltningen for DIPS opplæringsopplegg på bestilling fra 
avdelingene. Akershus universitetssykehus HF gir uttrykk for at det er ønskelig 
med et regionale samarbeid om opplæringsmateriell. Det er en regelmessig 
dialog mellom systemforvaltning DIPS og enheten som har ansvar for klinisk 
dokumentasjon sykepleie. 
 
I henhold til prosedyre skal effekten av opplæring og kompetanseheving evalu-
eres blant annet ved kontinuerlig oppfølging av avviksstatistikk, medarbeider-
samtaler og interne revisjoner. Systemansvarlig Partus har analysert journaler 
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for å identifisere områder med behov for forsterket opplæring. Systemansvar-
lig DIPS får jevnlig uttrekk over brukerhenvendelser fra Sykehuspartner HFs 
database. Uttrekket brukes for å analysere årsakene for brukerhenvendel-
sene. 
 

5.4.2 Vurderinger 

Kompetanse om de kliniske systemene er en forutsetning for både effektiv 
systemforvaltning og for at helseforetakene skal kunne realisere gevinster 
gjennom mer effektive og tilrettelagte arbeidsprosesser for sluttbrukerne. 
Akershus universitetssykehus HF har et system for veiledning og opplæring av 
sluttbrukerne. Det er potensiale for å utvide systemet å omfatte alle aktuelle 
yrkesgrupper som er brukere av DIPS og Partus. 
 
Dagens medarbeidere i forvaltning i seksjon Klinisk IKT synes å ha god kompe-
tanse. Kompetanseforvaltningen i seksjon Klinisk IKT er likevel uten en fast 
struktur. Inntil kompetanseutviklingen settes i system er det derfor en latent 
risiko for at seksjonens kompetanseprofil ikke videreutvikles for å møte frem-
tidige krav.
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6. Sykehuspartner HF
6.1 Overordnet vurdering 
Revisjonen har vist at Sykehuspartner HF har etablert en hensiktsmessig for-
valtning innenfor rammene av den regionale forvaltningsmodellen for de kli-
niske systemene. Ansvaret for funksjonell videreutvikling er ivaretatt gjennom 
etablerte roller og prosesser. Sykehuspartner HF har iverksatt omorganisering 
og prosessendringer for å forbedre leveransene til helseforetakene. Sykehus-
partner HF synes å forberede seg godt for å ta imot nye systemer til regional 
forvaltning gjennom planmessig oppbygging av relevant systemkompetanse 
og tilpasning av organisasjonen til nye oppgaver. 
 
Vurderingen gjelder kun områdene som faller inn under revisjonens omfang. 
Sykehuspartner HFs øvrige ansvar for drift og teknisk forvaltning er ikke vur-
dert. 
 
Virksomhetsområdet Klinisk IKT i Sykehuspartner HF har iverksatt et omfat-
tende transformasjonsprosjekt for tjenesteleveransene. Målet er mer effek-
tive tjenester som gir større verdi for helseforetakene. Prosjektet omfatter 
rammebetingelser, leveranseoppdragsprosess, styringsinformasjon, avtale-
verk, kommunikasjon og økonomi. Etter vår vurdering er følgende forutset-
ninger viktig for at de nye prosessene skal resultere i forbedret forvaltning: 

 Tydelige regionale føringer med hensyn til ansvar, roller og oppgaver i de 
regionale forvaltningsprosessene. 

 Utforming av roller, ansvar og terminologi i Sykehuspartner HF må være 
konsistent med den regionale forvaltningsmodellen. 

 

6.2 Forvaltningsmodell 
I denne problemstillingen har vi undersøkt om det er etablert en hensiktsmes-
sig forvaltning av regionale kliniske systemer ved Sykehuspartner HF. I dette 
inngår at de samlede oppgavene og ansvaret er definert i et helhetlig system, 
og at den enkelte medarbeider i forvaltningen er kjent med sine oppgaver og 
sitt ansvar. 
 

6.2.1 Observasjoner 
Forvaltning av regionale kliniske systemer er en del av Sykehuspartner HFs tje-
nesteleveranser. Forvaltningens omfang og innhold er definert i tjenestebeskri-
velsene, som er en del av avtalene med helseforetakene, og i Sykehuspartner 
HFs kvalitetssystem. Ansvaret omfatter oppgraderinger, kurs- og testmiljø, 
funksjonell rådgivning og kontakt med leverandøren. 
 
I Sykehuspartner HF er ansvaret for forvaltningen av de regionale kliniske sys-
temene plassert i det nydannede virksomhetsområdet VO Kliniske IKT-tjenes-
ter. Virksomhetsområdet har seksjoner med ansvar for henholdsvis kliniske fel-
lesapplikasjoner (DIPS) og kliniske spesialistapplikasjoner (Partus og CMS). 
Begge seksjonene er overflyttet fra VO Produksjon. Seksjonene rapporterer 
månedlig på produksjonsmål, forvaltning med videre. Internt i seksjonene er 
oppgavene i forvaltningen definert, fordelt og dokumentert i ansvarsmatriser 
(HUKI). 
 
Regional tjenesteansvarlig har vært en sentral rolle i de regionale forvaltnings-
prosessene. Rollen har vært hovedkontaktpunktet mot RSKI og leverandørene 
ved behandling av feil og endringsønsker, og har deltatt i prosessen for å priori-
tere utviklingsbehov i regionen. I Sykehuspartner HFs nye rollegalleri vil de 
regionale oppgavene bli ivaretatt av rollen som tjenesteansvarlig. 
 
Sluttbrukerstøtte blir levert av det ordinære brukerstøtteapparatet i Sykehus-
partner HF, med faglig støtte av seksjonene i Kliniske IKT-tjenester med flere. 
 
VO Kliniske IKT-tjenester er i ferd med å utvikle og implementere KPI-er til 
intern rapportering. Intensjonen er at KPI-ene skal måle kvalitet på tjenestene 
og utfylle øvrig rapportering på økonomi og aktivitet. 
 

6.2.2 Vurderinger 
Sykehuspartner HF har etablert en organisasjon med fordeling av ansvar med 
definerte roller og prosesser som ivaretar helseforetakets forpliktelser i den 
regionale forvaltningsmodellen. 
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6.3 Funksjonell videreutvikling 
I denne problemstillingen har vi undersøkt om det er etablert prosesser for 

funksjonell videreutvikling av de regionale kliniske systemene i Helse Sør-Øst. 

Dette innebærer at Sykehuspartner HF har etablert rutiner som understøtter 

prosessene for funksjonell videreutvikling i de regionale nettverkene og RSKI. 

6.3.1 Observasjoner 
I de regionale nettverkene prioriterer helseforetakene i fellesskap ønskene 

om funksjonell videreutvikling. Sykehuspartner HF er involvert i saksbehand-

lingen som rådgiver. Sykehuspartner HF kan også på eget initiativ foreslå end-

ringer i systemene. 

Nettverkenes vedtatte endringsønsker blir til bestillinger overfor Sykehuspart-

ner HF. Bestillingene inngår i Sykehuspartner HFs årlige leveranseplan som av-

tales med Helse Sør-Øst. På vegne av foretaksgruppen håndterer Sykehus-

partner HF den videre prosessen mot systemleverandørene. De øvrige helse-

foretakene har ingen direkte formell dialog med leverandørene. 

Det er etablert rutiner for endringshåndtering. Sykehuspartner HF tilretteleg-
ger for test av nye versjoner og oppgraderinger, og forvalter test- og kursmil-
jøene. Sykehuspartner HF er ansvarlig for systemtest, mens helseforetakene 
er ansvarlig for akseptansetest. 
 
Sluttbrukernes henvendelser til Sykehuspartner HFs apparat for brukerstøtte 
kan i prinsippet analyseres for å identifisere mulige forbedringer i systemer og 
prosesser. Dette er et potensiale som i liten grad har vært utnyttet, blant 
annet fordi Sykehuspartner HFs Service Management-system ikke har vært 
konfigurert med et slikt formål. Sykehuspartner HF er i ferd med å utvikle et 
"dashboard" for oppfølging samt sette opp Service Management-databasen 
korrekt i henhold til tjenesteavtalene med helseforetakene. 
 

6.3.2 Vurderinger 
Den regionale prosessen for funksjonell videreutvikling skal sikre at systemene 
utvikles i tråd med helseforetakenes behov. Sykehuspartner HF har en tydelig 
rolle i denne prosessen. Sykehuspartner HF har etablert prosesser for regional 
saksforberedelse, for dialog med systemleverandørene og for test og imple-
mentering av nye versjoner. Sykehuspartner HFs omlegging til mer tjeneste-
orienterte leveranseprosessen vil kunne bidra til bedre kvalitet i tjenestene. 
 

6.4 System for veiledning og opplæring 
I denne problemstillingen har vi undersøkt om det er satt krav til kompetanse, 
og hvordan Sykehuspartner HF har satt opplæring og veiledning av brukere og 
forvaltningsressurser i system. 
 

6.4.1 Observasjoner 

Sykehuspartner HF har hatt en intern kompetansekartlegging i 2018. De aktu-
elle seksjonene i VO Kliniske IKT-tjenester opplyser at de har den nødvendige 
kompetansen tilgjengelig for å løse sitt ansvar innenfor den regionale forvalt-
ningsmodellen. Ved rekruttering stilles det krav til virksomhetsforståelse og 
generell IT-kompetanse. Klinisk fagkompetanse tillegges vekt. Individuelle kom-
petanseplaner håndteres i den årlige medarbeidersamtalen. 
 
Sykehusparter HF har startet kompetansebygging på DIPS Arena, blant annet 
gjennom et samarbeid med Diakonhjemmet Sykehus som fullt ut har konver-
tert til den nye versjonen av DIPS. Videre har medarbeidere fra forvaltnings-
organisasjonen i Sykehuspartner HF vært utleid til prosjektene som har reali-
sert CMS og MetaVision. De har bistått innenfor testing og utarbeidelse av 
dokumentasjon og prosedyrer, og bygget kompetanse gjennom dette. På 
denne måten har Sykehuspartner HFs medarbeidere tilegnet seg inngående 
systemforståelse som skal videreføres i den kommende forvaltningen. Videre 
bestiller Sykehuspartner HF opplegg for ytterligere kompetanseoverføring fra 
prosjektene hvis vurderinger av kompetansebehovet viser at det er nødvendig. 
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Sykehuspartner HF har første- og andrelinje brukerstøtte for brukere på hel-
seforetakene. Sykehuspartner HF håndterer også dialogen med tredjelinje 
brukerstøtte som er hos systemleverandørene. For at førstelinje skal kunne 
løse flest mulig saker, overføres kunnskap fra andrelinje. Overføringen skjer 
gjennom hospiteringer og tilrettelagt informasjon i HP Service Manager med 
svar på vanlige spørsmål, detaljerte prosedyrer for problemløsning, generell 
informasjon om utvalgte tema eller funksjonalitet mv. 
 
Sykehuspartner HF har et undervisningstilbud rettet mot helseforetakenes 
superbrukere på Partus. Sykehuspartner HF kompenserer således noe for 
RSKIs mangler på området, jamfør avsnitt 7.3. Videre utarbeider Sykehuspart-
ner HF mer generelle e-læringskurs, og Sykehuspartner HF kan også tilby til-
rettelagt opplæring og kursing av sluttbrukere på forespørsel fra helsefore-
takene. 
 
Sykehuspartner HF har ikke en organisert opplæring av superbrukere eller 
sluttbrukere på DIPS. DIPS AS har utarbeidet e-læringskurs for DIPS som Syke-
huspartner HF gjør tilgjengelig for helseforetakene. 
 

6.4.2 Vurderinger 

For en effektiv bruk av de kliniske systemene er det nødvendig at de som for-
valter løsningene og bistår brukerne har nødvendig kompetanse. Sykehus-
partner HFs eget kompetansebehov ivaretas gjennom kompetansekartleg-
ging, rekruttering, kompetanseutvikling og kompetansedeling mellom medar-
beiderne. 
 
Det fremstår som uavklart hvilke forventninger det er til at Sykehuspartner HF 
skal bidra til gjennomføring av opplæring og tilrettelegging av undervisnings-
materiell innenfor den regionale forvaltningsmodellen. 
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7. Helse Sør-Øst RHF
7.1 Overordnet vurdering 
Revisjonen har vist at det er etablert en regional forvaltning av kliniske 
systemer som i hovedsak ivaretar plassering av ansvar og prosesser for 
videreutvikling. Det øverste regionale ansvaret har vært plassert til Forny-
ingsstyret. RSKI og de regionale fagnettverkene styrer prosessen for funk-
sjonell videreutvikling av systemene. Imidlertid har det for alle involverte 
aktører blitt stadig tydeligere at styringsmodellen for de regionale kliniske 
systemene ikke har blitt oppdatert og blitt gradvis mer irrelevant og at 
organiseringen av forvaltningen har rom for forbedringer.  
 
Styringsmodellen fra 2014 var godkjent i Fornyingsstyret. Den videre for-
maliseringen av modellen som et styringsverktøy i foretaksgruppen har 
vært utydelig. Helhet og førende premisser for alle aktører i foretaksgrup-
pen har ikke i tilstrekkelig grad blitt vektlagt i modellen. Senere endringer 
har ikke blitt innarbeidet. Dette har medført at den regionale koordine-
ringen på enkelte områder har vært mangelfull. 
 
På denne bakgrunn har det regionale helseforetaket tatt initiativ til forny-
else og forbedring av styringsmodellen. Rammene for den nye styrings-
modellen er besluttet i det regionale helseforetakets ledergruppe. Prin-
sippet for regionalt systemeierskap er endret ved at rollen gjennomgå-
ende plasseres til direktør på nivå to i det regionale helseforetaket. Regio-
nalt systemeiermøte og fagnettverk for regionalt systemansvar er forma-
lisert og etablert. Andre endringer skal implementeres i nær fremtid. RSKI 
er skilt ut fra Oslo universitetssykehus HF og plassert i det regionale 
helseforetaket. Dette tiltaket er tatt positivt imot av Sykehuspartner HF 
og de øvrige helseforetakene, og vil styrke RSKIs regionale perspektiv og 
objektivitet. 
 
Konsernrevisjonen mener at det er en riktig prioritering å videreutvikle 
den regionale forvaltningen av IKT-systemer. Forslaget til ny modell tar 
utgangspunkt i dagens situasjon og skal klargjøre roller, ansvar, definisjo-
ner og prinsipper.  Hovedtrekkene i modellen vil kunne gi grunnlag for en 

forbedret regional forvaltning. Det er imidlertid en forutsetning at prosessene 
blir innført og tatt i bruk, og at modellen etter noe tid blir evaluert og eventuelt 
justert basert på erfaringer. 
 
Samtlige helseforetak behandler alle sakene som legges fram for de regionale 
nettverkene. Dette er en omfattende og omstendelig prosess for funksjonell 
videreutvikling. Riktig nok betyr dette at alle foretakene kan være med å 
påvirke utviklingen av systemene, men prosessens innretning går også på 
bekostning av effektivitet. 
 
Regional styring, koordinering og profesjonalisering av opplæringstilbudet har i 
liten grad vært til stede. Regionalt styrt opplæring vil kunne bidra til standardi-
sering på tvers av helseforetakene og videre forebygge at lokale fortolkninger 
legger grobunn for uensartet praksis for bruk av systemene for bruk av syste-
mene. 
 

7.2 Forvaltningsmodell 
I denne problemstillingen har vi undersøkt om det regionale helseforetaket har 
lagt til rette for en effektiv forvaltning av regionale kliniske systemer i Helse 
Sør-Øst. I dette inngår å legge premissene for en helhetlig forvaltningsmodell 
som definerer oppgaver og ansvar til det regionale helseforetaket, helsefore-
takene og Sykehuspartner HF. I dette har vi også sett på rutinene for overleve-
ring fra prosjekt til forvaltning. 
 
I tillegg har vi undersøkt om det regionale helseforetaket internt har etablert 
en hensiktsmessig forvaltning. I dette inngår at oppgaver og ansvar er definert 
og kjent, og at den enkelte medarbeider i forvaltningen er kjent med sine opp-
gaver og sitt ansvar. 
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7.2.1 Observasjoner 
 
Rammer for den regionale forvaltningen 
"Styringssystem – styringsområde forvaltning" fra 2014 er et rammeverk 
som omfatter blant annet styringsområder, hovedlinjer og styringsstruk-
tur. Dokumentet har ikke hatt en formell forankring som et styrende 
dokument, og har ikke vært oppdatert i tråd med endringer i styrings-
struktur og forutsetninger som siden har oppstått. Dette har medført 
uklarheter i ansvarsforhold og samhandlingsmønstre i regionen. I denne 
revisjonen har det fremkommet at Sykehuspartner HF stiller spørsmål ved 
premissene for overlevering av løsninger fra RKL for drift og tekniske for-
valtning. Videre har både Vestre Viken HF og Akershus universitetssyke-
hus HF gitt uttrykk for at det et behov for å avklare helseforetakenes 
ansvar for tilrettelagt opplæring og de regionale premissene som skal leg-
ges til grunn for innretning av lokalforvaltningen. 
 
Det regionale helseforetaket har under ledelse av Teknologi og e-helse 
påbegynt en oppdatering og omarbeidelse av prinsipper, ansvarsområder 
og samhandlingsarenaer i forvaltningsmodellen. Dette blir omtalt som en 
ny forvaltningsmodell. Helse Sør-Øst RHFs ledergruppe har besluttet at 
rollen som regional systemeier skal plasseres i faglinjen. Problemstillinger 
i styringsmodellen blir utredet og beskrevet, og skisser til rammeverk 
forankres i ulike regionale fora. 
 
Avdeling Teknologi og e-helse sendte i juni 2019 et dokument for sty-
ringsområde forvaltning i IKT-styringssystem for Helse Sør-Øst til høring. I 
dokumentet framkommer det at det skal det ligge et sett prinsipper til 
grunn for forvaltningen. Forvaltningen er strukturert i to lag, et lag for 
overordnet styring ("governance") og et lag for operasjonelle prosesser 
("management"). I dokumentutkastet er rollene og foraene som inngår i 
forvaltningen beskrevet. Rollene og foraene er gitt mandater med angi-
velse av rapporteringslinje, ansvar og myndighet. 
 

Dagens forvaltning av de regionale kliniske systemene er sentrert om applika-
sjonene. Avdeling Teknologi og e-helse har en ambisjon om å gjøre forvalt-
ningsprosessene mer prosessorientert, dels fordi det anses for å være interna-
sjonal beste praksis og dels for å understøtte den regionale IKT-strategien og 
den regionale utviklingsplanen. Det vil si at arbeidsprosessene er førende for 
hva som skal prioriteres av funksjonell utvikling. Prioriteringene skal være hel-
hetlige hvor henholdsvis volum, kompleksitet og forbedringer i arbeidsproses-
sene er avgjørende. 
 
Organisering av forvaltningen i det regionale helseforetaket 
Avdeling Teknologi og e-helse ved enhet e-helse har ansvar for forvaltningen av 
de regionale kliniske løsningene internt i det regionale helseforetaket. I enhe-
ten er det funksjonen Regionalt senter for klinisk IKT (RSKI) som utfører de ope-
rative oppgavene i forvaltningen. 
 
RSKI ble opprettet i 2015 og ble virksomhetsoverført fra Oslo universitetssyke-
hus 1. mars 2019. RSKI har fått et regionalt ansvar for å koordinere og legge til 
rette for funksjonell utvikling av de regionale kliniske systemene. Gjeldende 
styringsmål skriver seg tilbake til et tildelingsbrev fra 2017. 
 
RSKI har siden oppstarten forvaltet DIPS og Partus. To nye regionale systemer 
(CMS og MetaVision) er produksjonssatt i flere helseforetak og har inntil videre 
vært forvaltet i programmet for regional klinisk løsning (RKL). Systemene blir i 
løpet av 2019 overført fra RKL til RSKI for forvaltning. 
 
Det regionale helseforetaket har utarbeidet en prosedyre som skal ligge til 
grunn for overlevering av IKT-systemer fra prosjektene i RKL til regional forvalt-
ning. Fra overleveringsprosessen starter opp til den er ferdigstilt i alle helse-
foretak, kan det gå flere år. Hvilke kriterier som skal legges grunn for å bes-
temme når forvaltningen skal overleveres til RSKI, går ikke tydelige fram i 
framlagt dokumentasjon eller av intervjuer. 
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Regionale fagnettverk er samarbeidsorgan for endring og forbedring av 
arbeidsprosesser. Nettverkene prioriterer og beslutter utvikling av 
funksjonalitet i de regionale systemene. Alle regionens helseforetak 
deltar i nettverkene og RSKI styrer saksbehandlingen. Nettverkene har to 
nivåer, et besluttende fagnettverk med en eller flere saksbehandlende 
nettverksgrupper.  
 

7.2.2 Vurderinger 
Som grunnlag for en effektiv regional forvaltning bør det foreligge en hel-
hetlig og oppdatert modell som tydelig viser roller, ansvar, forutsetninger 
mv. Formell forankring og tydelig eierskap vil bidra til at premissene for 
regionale forvaltning får legitimitet og autoritet. 
 
Den regionale forvaltningsmodellen er fra 2014, har siden ikke vært 
oppdatert og har manglet en tydelig formell forankring. Dette har skapt 
grobunn for usikkerhet rundt premissene for forvaltningen og kan nok til 
dels forklare uklarheter i blant annet grensesnittet mellom RKL, RSKI og 
Sykehuspartner HF. Et initiativ til å oppdatere av forvaltningsmodellen ble 
tatt i 2016 og dette ble etter hvert satt inn i en større sammenheng med 
evaluering av de regionale utviklingsprogrammene og -prosjektene. 
 
Oppdateringen av forvaltningsmodellen som nå pågår vil presumptivt gi 
tydeligere premisser for alle involverte aktører. Helseforetakene vil videre 
få tydeligere rammer når de skal innrette sin organisasjon og sine proses-
ser for lokal forvaltning av regionale systemer. I denne forbindelse er det 
viktig å definere modellens omfang og avgrensninger og at forvaltnings-
prosessene har et regionalt perspektiv. Mandatene for regional system-
eier, regional systemansvarlig med tilhørende fora skal forankres i fore-
taksgruppen og fremlegges for ledermøtet i det regionale helseforetaket 
for godkjennelse. Det er viktig at også øvrige elementer i forvaltnings-
modellen på tilsvarende vis gis tilstrekkelig formell godkjennelse. 
 

For å få en smidig overlevering av forvaltningen fra prosjekt til de permanente 
forvaltningsprosessene, er det nødvendig å starte planleggingen tidlig i system-
utviklingen. Både innhold og innretning må avklares slik at mottagende enhet 
RSKI kan planlegge og tilrettelegge for nødvendig kapasitet, kompetanse, ruti-
ner og finansiering før de overtar forvaltningen. Usikkerhet knyttet til overleve-
ringstidspunkt og finansering kan føre til at RSKI ikke får forberedt seg tilstrek-
kelig. Forvaltning som ikke er overlevert etter at løsningen er satt i produksjon, 
må finne sted i prosjektet som en provisorisk løsning.  
 

7.3 Funksjonell videreutvikling 
I denne problemstillingen har vi undersøkt om det er etablert prosesser for 

funksjonell videreutvikling av de regionale kliniske systemene i Helse Sør-Øst. 

Dette innebærer at Sykehuspartner HF har etablert rutiner som understøtter 

prosessene for funksjonell videreutvikling i de regionale nettverkene og RSKI. 

7.3.1 Observasjoner 

Som pådriver og rådgiver for kontinuerlig forbedring og gevinstrealisering er 
fagnettverkene opprettet av Helse Sør-Øst. Nettverkene er gitt regionale man-
dater og er beslutningspunktet for hva som skal prioriteres i videreutviklingen. 
Nettverkene er sammensatt av representanter fra alle helseforetakene. På sine 
nettsider har RSKI gjort relevant informasjon tilgjengelig. 
 
Det er nettverk på to nivåer - fagnettverk og nettverksgrupper. Fagnettverkene 
beslutter prioritering av funksjonell videreutvikling innenfor rammene av de 
rådende kjøps- og vedlikeholdsavtalene. Konsensus skal ligge til grunn for vide-
reutvikling. Ved eventuelt manglende konsensus har saker etter den gamle 
modellen kunnet eskaleres til møtet mellom de administrerende direktørene. I 
den nye modellen er det foreslått at det regionale systemeiermøtet fungerer 
som eskaleringspunkt for fagnettverkene. Nettverksgruppene er nettverk med 
spisskompetanse på avgrensede områder og skal utrede saker og gi sin anbefa-
ling til fagnettverkene. 
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RSKI har ansvar for å drive prosessen i nettverkene. Gjennom nettverkene 
kommer innspill til funksjonell videreutvikling fra regionens helseforetak, 
systemleverandørene og RSKI. RSKI er med på å forberede beslutnings-
sakene og viderefører nettverkenes beslutninger som bestillinger til Syke-
huspartner HF. Til saksbehandling brukes verktøyet Jira. Alle helsefore-
takene skal behandle samtlige saker, men det foreligger ikke felles regio-
nale vurderingskriterier. Hvis saksomfanget er stort, eventuelt med 
mange innspill, kan saksbehandlingstiden strekke seg over flere måneder. 
 

7.3.2 Vurderinger 
Nettverkene legger til rette for at alle helseforetakene tar del i beslut-
ningene om funksjonell videreutvikling. Tilslutning fra alle helsefore-
takene gjør at foretaksgruppen kan føre en samlet dialog inn mot leve-
randøren. RSKI håndterer sitt ansvar for saksprosessen og tilrettelegger 
for funksjonell videreutvikling i tråd med sitt mandat. 
 
Det er mange nettverk med mange representanter. Alle saker, uavhengig 
av omfang og kompleksitet, behandles etter samme prosess. Dette inne-
bærer at mye tid medgår til behandling og prioritering av endringsøns-
kene. Det kan være tjenlig å differensiere mellom sakene for å få større 
effektivitet i saksbehandlingen. De mest sammensatte sakene med stor 
innvirkning på virksomhetenes arbeidsprosesser, kan gis en omfattende 
behandling. Saker med mindre konsekvenser kan gis en forenklet 
behandling. I styringsdokumentet som nå er ute til høring, nedfelles det 
som et prinsipp at faste regler etableres der det er mulig, for å unngå 
unødvendig saksbehandling. 
 
Alle endringsønskene skal behandles av samtlige helseforetak. Fraværet 
av et felles regionalt kriteriesett som grunnlag for vurderingene, gir risiko 
for at helseforetakene legger ulike kriterier til grunn for sine vurderinger. 
 

7.3 System for veiledning og opplæring 
I denne problemstillingen har vi undersøkt om det er satt krav til kompetanse, 
og hvordan RSKI har satt opplæring og veiledning av brukere og forvaltnings-
ressurser i system. 
 

7.3.1 Opplæring og veiledning 

RSKI har i henhold til sitt oppdrag ansvar for regional tilrettelegging av opplæ-
ring. Enhet e-helse oppgir at dette har blitt nedprioritert og i liten grad utført 
på grunn av manglende budsjettdekning og kapasitet. RSKI ønsker å begrense 
seg til å koordinere og styre opplæringstilbudet. Selve utformingen og tilrette-
leggingen kunne da eventuelt legges til Sykehuspartner HF. I tråd med dette 
har RSKI ved et tilfelle benyttet seg av HRØR i Sykehuspartner HF til å utforme 
e-læringskurs. I styringsdokumentet som nå er ute på høring er ansvaret for ko-
ordinering av opplæring og opplæringsmateriell plassert hos rollen regional 
systemansvarlig. 
 
Konsernrevisjonens inntrykk er at RSKIs systemansvarlige har relevant kompe-
tanse innenfor sine ansvarsområder. De har erfaring innenfor området fra sine 
tidligere arbeidsgivere i tillegg til klinisk fagkompetanse. Medarbeidere i RSKI 
har ikke hatt individuelle kompetanseplaner. Etter overføringen av medarbei-
derne til det regionale helseforetaket er det gjennomført en enkel kompetan-
sekartlegging og diskutert kompetansehevende tiltak. I tillegg pågår en mer 
detaljert kompetanseprofilering. RSKI har så langt ikke etablert tilstrekkelig og 
relevant forvaltningskompetanse for CMS og MetaVision. Kompetansebehovet 
for overgang til en mer prosessorientert forvaltning er ikke kartlagt. 
 

7.3.2 Vurderinger 

Fravær av kompetanseplanlegging i RSKI har svekket utviklingen av kompe-
tanse som skal dekke både enhetens nåværende og fremtidige behov. Medar-
beiderne arbeider i skjæringspunktet mellom fagene medisin, informatikk og 
økonomi. Individuelle kompetanseplaner er nødvendig for å utvikle kompetan-
sen til den enkelte medarbeider slik at enheten samlet sett har den nødvendige 
kompetansen for oppfylle sitt ansvar. Den pågående kompetansekartleggingen 
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og -profileringen er en forutsetning for at funksjonens samlede kompe-
tanse skal kunne tilpasses behovet. 
 
Gevinstene fra utviklingen av de regionale systemene realiseres gjennom 
bedre og mer effektive arbeidsprosesser i helseforetakene. Dette krever 
god opplæring slik at helsepersonellet har nødvendige kunnskaper om og 
ferdigheter i systemene. RSKI har ikke vært i stand til å fylle sitt ansvar for 
regional tilrettelegging for opplæring. Sykehuspartner HF og helsefore-
takene har til dels kompensert for manglende regional tilrettelegging for 
opplæring. Sykehuspartner HF tilbyr opplæring innenfor noen områder og 
helseforetakene har noe intern opplæring. 
 
En regional styring og koordinering av opplæring vil være effektivt med 
tanke på at samme opplæringsmateriellet kan tilbys og gjenbrukes på alle 
helseforetak. I tilfellet DIPS har foretaksgruppen sytti tusen brukere. 
Videre vil dette kunne understøtte standardisering av arbeidsprosessene 
på tvers av helseforetakene. 
 
Opplæring av sluttbrukere i de kliniske systemene krever en kombinasjon 
av fagkompetanse innenfor aktuelle IKT-systemer og helsefag. Utvikling 
av undervisningsopplegg med effektive virkemidler og differensiert 
undervisning for ulike brukergrupper, vil i tillegg fordre pedagogisk fag-
kompetanse utover det som kan forventes av hvert enkelt helseforetak. 
En regionalt samordnet opplæring kan derimot gi rom for at pedagogisk 
fagkompetanse i større grad legges til grunn i utarbeidelse av undervis-
ningsopplegg.
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Vedlegg 1
 

Tabell 1: Informasjonsgrunnlag 

Dokumentasjon 

HSØ: IKT Styringssystem Forvaltning 2014 Ahus: Lokalt fagråd Regional kurve og medikasjon (kvalitetshåndboken) 

HSØ: IKT Styringssystem Forvaltning. Utkast juni 2019 Ahus: Onkologi – Cytodose – Mandat fagråd (kvalitetshåndboken) 

HSØ: Regional IKT-forvaltning. Ledergruppesak 27. mars 2019 Ahus: Oversikt over undervisning MetaVision 2018-2019 

HSØ: Overlevering fra prosjekt til regional forvaltning. Veiledning samt til-

hørende dokumenter 
VV: Introduksjonssystem for nye medarbeidere. Prosedyre. 

HSØ: RSKIs hjemmesider med informasjon om blant annet: 

- Om Regional senter for kliniske IKT-løsninger 

- Forvaltning gjennom fagnettverk 

VV: Mandat til forvaltergruppe Regional EPJ Standard. Mandat. 

Ahus: Lokal forvaltningsstruktur for kliniske IKT-løsninger VV: Regional EPJ Standard Forvaltning. Prosedyre. 

Ahus: Lokalforvaltning kliniske IKT-løsninger VV: Systemansvar DIPS. Funksjons-/stillingsbeskrivelse 

Ahus: Systemeierskap og etablering av fagråd for DIPS PAS/EPJ. Ledegruppe-

sak, 12. juni 2012. 

VV: IKT-systemeier – ansvar og oppgaver. Funksjons-/stillingsbeskri-

velse 

Ahus: DDT Kvalitetshåndbok VV: Systemansvarlig CMS. Funksjons-/stillingsbeskrivelse 

Ahus: Systemeier IKT-systemer (kvalitetshåndboken) VV: Virksomhetsplan 2018. Stabsområde Medisin og helsefag – KDS 

Ahus: Systemansvarlig IKT-systemer (kvalitetshåndboken) VV: KDS-instruktører. Oversikt 

Ahus: DIPS fagråd (kvalitetshåndboken) VV: KDS-rapport for helse VV 
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Dokumentasjon 

VV: Sjekkliste nyansatte KDS-seksjon SP: Presentasjon av Kliniske fellesapplikasjoner 

VV: Sjekkliste instruktør 
SP: Kliniske fellesapplikasjoner. Bestillinger fra RSKI. Implementere end-

ring på regional standard PAS/EPJ, juni 2018 – juni 2019 

VV: Sjekkliste sluttbruker lesetilgang SP: Prosedyre for endringshåndtering 

VV: Sjekkliste sluttbruker skrivetilgang SP: Rollebeskrivelse applikasjonsansvarlig 

VV: PLO – Sjekkliste for instruktører SP: Rollebeskrivelse tjenesteansvarlig 

VV: PLO – Sjekkliste for sluttbrukere SP: Rollebeskrivelse tjenesteutvikler 

SP: Regional tjenestebeskrivelse Partus SP: Rollebeskrivelse tjenesteporteføljeansvarlig 

SP: Regional tjenestebeskrivelse. Regional kurve og medikasjon  

SP: Regional tjenestebeskrivelse. Regional CMS kjemoterapi  

SP: Kliniske fellesapplikasjoner  

SP: Årshjul leverandørsamarbeid  

SP: Kliniske fellesapplikasjoner. Ansvarsmatrise  

SP: Tjenesteavtale DIPS  

SP: Regional tjenestebeskrivelse DIPS  

SP: Tjenestebeskrivelse DIPS  

SP: Bilag 2 – Prosessflyt HUKI-diagram  

SP: Diverse ansvarsmatriser  

SP: Mal KFA – Individuell kompetanseplan  
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Vedlegg 2
 

Tabell 2: Gjennomførte samtaler 

Dato Navn og stilling/funksjon 

31. mai 2019 Rune Simensen, HSØ. Direktør Teknologi og eHelse 

16. mai 2019 Ulf Sigurdsen, HSØ. Enhetsleder eHelse 

29. mars 2019 Andy Hyde, HSØ. Spesialrådgiver, enhet eHelse 

14. mai 2019 Hanne Lie, RSKI. Spesialrådgiver. Regional systemansvarlig Partus 

14. mai 2019 
Jorun-Iren Ulvund, RSKI. Spesialrådgiver. Regional systemansvarlig DIPS 

 

14. mai 2019 Berit Bungum, RSKI. Spesialrådgiver 

9. mai 2019 Halfdan Aass, VV. Fagdirektør. Lokal systemansvarlig kliniske systemer 

9. mai 2019 

24. mai 2019 
Cecilie Løken, VV. Direktør stab Teknologiledelse 

2. april 2019 Jan Rune Nilsen, VV. Leder avdeling Klinisk IKT 

2. april 2019 Oddveig Ballangrud, VV. Rådgiver, avdeling Klinisk IKT. DIPS forvaltning 

2. april 2019 Tone Beate Berg, VV. Rådgiver, avdeling Klinisk IKT. DIPS forvaltning 

2. april 2019 Guro Tonning, VV. Sykepleier, avdeling Kreft poliklinikk. CMS forvaltning 

2. april 2019 Hanne Thorkildsen, VV. Rådgiver, avdeling Klinisk IKT. Partus forvaltning 

2. mai 2019 Janne Pedersen, Ahus. Direktør divisjon Diagnostikk og teknologi 
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Dato Navn og stilling/funksjon 

2. mai 2019 Trine Brenna, Ahus. Leder avdeling Medisinsk teknologi og e-helse 

2. mai 2019 Monica Brenna, Ahus. Leder seksjon Klinisk IKT 

10. mai 2019 Trond Jakobsen, Ahus. Rådgiver, Klinisk MTE. Lokal systemansvarlig DIPS 

10. mai 2019 Hildegunn Faraas, Ahus. Avdelingsleder, Kvinneklinikken. Systemansvarlig Partus 

30. april 2019 
Geir Ove Staalen, SP. Direktør virksomhetsområde Kliniske IKT-tjenester 

Mette-Linn Holte, SP. Prosjektleder 

4. april 2019 
Hanne Marie Huitfeldt, SP. Seksjonsleder Kliniske spesialistapplikasjoner 

John Ottar Akselsen, SP. Seniorkonsulent Pasientnære applikasjoner 

4. april 2019 Tine Wirsching, SP. Seksjonsleder Kliniske fellesapplikasjoner 

4. april 2019 Cille Nygren, SP. Rådgiver, Kliniske fellesapplikasjoner. Tjenesteansvarlig 

 


