
Oppdatert desember 2018 

Presentasjon av prosjektene i program for  
Regional klinisk løsning (RKL) 



Program for Regional klinisk løsning 

• Over 1000 fagpersoner (ca. 200 
årsverk) fra klinikk, 
Sykehuspartner, Helse Sør-Øst 
RHF og leverandører 

• Opprettet i 2015 

• Årlig budsjett: ca. 500 MNOK 

• 13 prosjekter (aug. 2018) 
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Tryggere: 

• Samlet journal følger pasienten  

• Aktuell informasjon er lett tilgjengelig for behandler 

• Lik praksis gir trygg og lik behandling 

 

Enklere: 

• Pasienten får innsyn i egen journal digitalt, og kan lettere 
samhandle med behandler 

• Felles systemer og arbeidsmåter forenkler informasjonsdeling 
 

Raskere: 

• Digital samhandling sparer tid for pasient og behandler 

• Standardiserte systemer og arbeidsmåter forenkler drift 

Regional klinisk løsning – for bedre pasientbehandling i Helse Sør-Øst 
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Hvordan nå målene? 

Tryggere, raskere og enklere pasientbehandling                                             
skal oppnås gjennom å: 

• Standardisere kliniske løsninger for å legge til rette for gode og 
helhetlige arbeidsprosesser i helseregionen på tvers av 
helseforetak. 

• Modernisere løsninger for å møte lovkrav og samfunnets 
forventninger. 

• Slå sammen løsninger slik at informasjon blir tilgjengelig på tvers 
av behandlingssteder. 
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Organisasjonskart for  
Regional klinisk løsning  
September 2018 
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Programledelse 

Regional EPJ Standardisering 

Regional EPJ Modernisering 

Regional EPJ Journalinnsyn 

Regional laboratoriedataløsning 

Regional kurve- og medikasjonsløsning 

Regional løsning for medikamentell kreftbehandling  

HF-HF kommunikasjon 

Automatisk tildeling av fødselsnummer 

Regional ambulansejournal 

Digitale innbyggertjenester i Helse Sør-Øst  

Dialogmelding helseforetak - legekontor 

Vestre Viken radiologi  

Sykehuset Innlandet radiologi  

Arkitektur og design 

Programkontor 

Kommunikasjon 

Test & release  



Regional EPJ 
– tryggere, enklere, raskere 



Mål 

• «Én innbygger – én journal» 

• Innføring av regional standard av EPJ på alle helseforetak i regionen. 

 

Regional EPJ Standardisering 

• Innføre automatisk tilgangsstyring og legge til rette for informasjonsdeling i én felles journal. 

• Regional standard av EPJ er innført på alle foretak i Helse Sør-Øst (nov. 2018).  

 

Regional EPJ Modernisering (FRAM: Fremtidens Regional EPJ Arena Modernisering):  

• Utrede videre modernisering av DIPS gjennom Arena. Planleggingsfase høst 2018. 

 

Regional EPJ Journalinnsyn 

• Utrede en løsning for sikker utveksling av journalinformasjon på tvers av alle helseforetakene i 
Helse Sør-Øst. 

• Samordne utvikling av elektronisk pasientjournal med Helse Vest og Helse Nord på oppdrag fra 
Helse- og omsorgsdepartementet. 

 

Kort om Regional EPJ 



Én pasientjournal i Helse Sør-Øst 
Tryggere: 

• All journalinformasjon er samlet og følger pasienten gjennom hele 
behandlingsforløpet. 

• All informasjon er tilgjengelig for rett behandler til rett tid på rett sted.  
 
 

Enklere: 

• Pasienten kan slippe å gjenta hele sin sykehistorie . 

• Behandlers dokumentasjonsarbeid forenkles . 

• Felles system og likere bruk av journalen forenkler kommunikasjon og 
samarbeid. 

 
 

Raskere: 

• Umiddelbar tilgang til journalinformasjon reduserer behandlers tidsbruk. 

• Elektronisk informasjonsflyt legger til rette for raskere pasientforløp. 
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Regional EPJ Journalinnsyn 

2018 2019 2020 2021 2022 

Oslo universitetssykehus (pilot) 

HF-3 

HF-2 (pilot) 

HF-4 

HF-5 

HF-6 

HF-7 

HF-8 

HF-9 



Mer informasjon om prosjektet 

• http://admininfo.helse-sorost.no/digitalfornying_ 
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Regional løsning for 
medikamentell 
kreftbehandling 
– tryggere, enklere, raskere 



Mål 

• En felles, standardisert løsning for medikamentell kreftbehandling i Helse Sør-Øst innen 2019. Dette 
innebærer: 
o å standardisere arbeidsprosesser og kurdefinisjoner 

o bygge et felles kurbibliotek for regionen 

o å støtte de ulike stegene i pasientbehandlingen 

 

Situasjonen i dag 

• I dag er det store forskjeller i hvordan medikamentell kreftbehandling håndteres ved de ulike 
helseforetakene i regionen. Det er derfor behov for et felles system og et felles datagrunnlag som følger 
pasienten med nødvendig historikk. 

 

Status og veien videre 

• Arbeidet med å etablere en felles løsning startet i 2013 og systemet CMS (Chemotherapy Management 
System) ble anskaffet som felles løsning i 2015.  

• Løsningen er innført ved Oslo universitetssykehus, Sykehuset i Vestfold, Sørlandet sykehus, Sykehuset 
Østfold og Vestre Viken, og skal innføres på alle helseforetakene i regionen innen 2019. 

 

Kort om Medikamentell kreftbehandling 



Prosjekt Medikamentell kreftbehandling skal bidra til tryggere, enklere og raskere pasientforløp i Helse Sør-Øst: 
 

Tryggere: 

• Systemet sikrer felles arbeidsprosesser og kurbibliotek. 

• Pasienten får lik behandling ved lik diagnose uavhengig av behandlingssted. 

• Helsepersonell gis bedre mulighet til å følge beste praksis. 

 

Enklere: 

• Systemet gir støtte for de ulike stegene i pasientbehandlingen, som valg og dosering av kur. 

• Legene, sykepleierne og apoteket bruker samme system, slik at det vil være lettere å få oversikt over kurbestilling og 
kurforløp. 

 

Raskere: 

• Antall oppklaringstelefoner blir færre og kommunikasjonen enklere, når sykehuset og apoteket bruker samme system.  

• Pasienthistorikken er samlet i ett system og gir oversikt over tidligere behandlinger og eventuell doseendring og 
kansellering av kur. 

Hva skal prosjektet oppnå?  
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2018 

jan apr jul okt jan apr jul okt 

Regional løsning for medikamentell kreftbehandling 

2019 

14.feb 

SI 

5.sep 

AHUS 

Rikshospitalet 

18.okt 

Radiumhospitalet 
29.nov 

OUS 

8.nov 

SS 

14.mar 

ST 

29.jan 

SØ regional løsning 

31.mai 

VV 



Mer informasjon om prosjektet 

• http://admininfo.helse-sorost.no/digitalfornying_ 
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Digitale  
innbyggertjenester 
– tryggere, enklere, raskere 



Mål 

• Gi pasientene økt innsyn og deltakelse i egen helse gjennom digital samhandling med 
helseforetakene. 

• Støtte helseforetakenes behov for omstilling og effektivisering.  

 

Tjenester 

• Innsyn i pasientjournal på helsenorge.no er den første tjenesten som innføres for hele 
helseregionen.  

• Andre tjenester som planlegges: Digital utsending av brev, visning av henvisningsstatus og 
planlagte timer, digitale skjemaer og digital dialog med behandler. 

 

Status og veien videre 

• Pasientene ved Oslo universitetssykehus fikk elektronisk tilgang til egne epikriser og 
polikliniske notater via pasientportalen MinJournal i 2013. I 2015 fikk pasienter ved Sykehuset 
Østfold elektronisk tilgang til epikriser og brev. 

• Det foreligger plan for innføring av de ulike tjenestene til og med 2021. Digitalt innsyn i 
pasientjournal blir tilgjengelig for alle innbyggere i Helse Sør-Øst høsten 2018.  

 

Kort om Digitale innbyggertjenester 



Digitale innbyggertjenester skal bidra til tryggere, enklere og raskere pasientforløp i Helse Sør-Øst: 
 

Tryggere: 
• Pasientene kan kvalitetssikre informasjonen i pasientjournalen og feil kan bli oppdaget og rettet opp.  
• Pasienten kan lettere ta kontakt ved behov, og kan dermed få raske avklaringer og hjelp som kan forebygge forverring i 

helsetilstand. 

 

Enklere: 
• Sykehuset oppleves mer tilgjengelig for pasienten. 
• Pasienten kan utføre flere oppgaver selv, og mer av utredningen, oppfølgingen og behandlingen kan gjøres utenfor 

sykehuset.  
• Pasientene får enklere informasjon om egen helse og behandling gjennom digitalt innsyn i pasientjournal. 
• Pasienten kan ta kontakt med sykehuset gjennom digital dialog eller e-konsultasjon i stedet for å vente på oppsatt avtale 

ved poliklinikk. 

 

Raskere: 
• Pasienten får raskere tilgang til innkallingsbrev, informasjon og pasientjournalen på nett.  
• Pasienten kan henvende seg til sykehuset når det passer inn i hverdagen, noe som vil redusere fravær fra jobb/skole.  
• Sykehuset kan besvare henvendelser fra pasienter når det er ledig kapasitet.  
• Sykehuset kan behandle flere ved bruk av digitale løsninger for behandling, oppfølging og kommunikasjon.  

 

 

Hva skal prosjektet oppnå? 



Regionale innbyggertjenester - journalinnsyn 

2018 2019 2020 2021 2022 

Sykehuset  Innlandet 

Sykehuset Østfold 

Vestre Viken 

Akershus universitetssykehus 

Oslo universitetssykehus 

Sykehuset i Vestfold 

Sykehuset Telemark 

Sørlandet sykehus 

Sunnaas sykehus 

3.juni 

19.aug 

19.aug 

19.aug 

19.aug 

19.aug 

19.aug 

19.aug 

3.juni 



Regionale innbyggertjenester – digital utsending av brev 

2018 2019 2020 2021 2022 

Sykehuset Telemark 

Sykehuset i Vestfold 

31.mar 

Vestre Viken 

Sunnaas sykehus 

Sørlandet sykehus 

Oslo universitetssykehus 

Sykehuset Østfold 

Akershus universitetssykehus 

Sykehuset Innlandet 

31.okt 

31.okt 

31.jan 

31.jan 

1.mar 

31.mar 

31.mar 

5.mai 



Mer informasjon om prosjektet 

• http://admininfo.helse-sorost.no/digitalfornying_ 
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Regional 
laboratoriedataløsning 
– tryggere, enklere, raskere 



Kort om Regional laboratoriedataløsning 

Mål 

Prosjektet Regional Lab skal innføre et regionalt, standardisert laboratoriedatasystem i Helse Sør-Øst, samt etablere 
standardiserte laboratoriearbeidsprosesser i regionen. 

 

Dagens situasjon 

• I dag er det 10 forskjellige laboratoriedatasystemer fordelt på 31 ulike installasjoner i bruk i regionen.  

• Det er ressurskrevende å administrere, vedlikeholde og drifte så mange ulike systemer, samtidig som det skaper 
integrasjonsutfordringer og problemer for samhandling. 

 

Status og veien videre 

• Systemet (LVMS) ble tatt i bruk på Sykehuset Østfold våren 2015 for fagområdene generell kjemi, patologi og 
mikrobiologi.  

• Videre planer omfatter i første omgang patologifagområdet:  
• Vår 2019: LVMS for patologi skal være innført ved Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus og Sykehuset i Vestfold. 
• 2019: LVMS for patologi skal være innført ved Sykehuset i Telemark, Sykehuset Sørlandet, Sykehuset Innlandet og ved Vestre Viken. 

• Planer for videre innføring av systemet ved øvrige laboratoriefagområder er foreløpig ikke vedtatt, men målet er innen 
sommeren 2023. 

• Innføring av systemet for blodbankene i regionen følger en egen plan.  

• Et regionalt laboratoriedatasystem forventes å være innført ved alle foretak i regionen i 2024. 
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Hva skal prosjektet oppnå? 
Prosjekt Regional Lab skal bidra til tryggere, enklere og raskere pasientforløp i Helse Sør-Øst: 

 

Tryggere: 

• Tilgang til hele pasientens prøvehistorikk gir bedre grunnlag for å stille rett diagnose. 

• Elektronisk meldingsflyt mellom helseforetak i Helse Sør-Øst øker pasientsikkerheten. 

• Pasientsikkerheten øker ved enhetlig og unik merking, bedre dokumentasjon og enklere sporbarhet. 

 

Enklere: 

• Elektronisk arbeidsflyt legger til rette for bedre arbeidsprosesser. 

• Et felles elektronisk system gir robuste fagmiljøer og økt kompetansedeling blant helsepersonell. 

• Det blir enklere å finne igjen prøvemateriale som følge av enhetlig merking og sporing. 

 

Raskere: 

• Ny funksjonalitet blir tilgjengelig på alle helseforetak samtidig. 

• En standardisert løsning gir sikrere og mer effektiv drift. 

• Felles prosedyrer og kodeverk gir raskere tilgang til sammenlignbare styringsdata. 
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2019 

jan apr jul okt jan apr jul okt 

Regional laboratoriedataløsning - patologi 

2020 

AHUS 

OUS 

SiV 

SS/VV/ST/SI 

SØ 

2.mar 

Oppgradering 
27.apr 

9.nov 

20.mai 



Mer informasjon om prosjektet 

• http://admininfo.helse-sorost.no/digitalfornying_ 
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HF-HF kommunikasjon 
– tryggere, enklere, raskere 



Hva omfattes av prosjektet? 

• Utbredelse av piloterte løsninger for mottak av elektroniske epikriser og laboratoriesvar fra Oslo universitetssykehus til 
øvrige helseforetak i regionen. 

• Utprøving av henvisning som epikrisemelding mellom helseforetak. 
 

Mål 

• Understøtte målet om helhetlige pasientforløp på tvers av helseforetak i regionen. 

• Bidra til at helseforetakene imøtekommer krav i Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten knyttet til 
mottak av epikriser og laboratoriesvar. 

 

Status og veien videre 

• 7 helseforetak har innført mottak av elektroniske epikriser fra Oslo universitetssykehus siden høsten 2016. I tillegg har 
Oslo universitetssykehus innført mottak av epikrisemeldinger fra Vestre Viken. 

• Sørlandet sykehus innførte mottak av elektroniske laboratoriesvar fra Oslo universitetssykehus 31. mai. Det betyr 
at løsningen nå er i produksjon ved alle helseforetak i regionen. 

• Bruk av elektronisk henvisning som epikrisemelding prøves ut gjennom pilotering fra to avdelinger ved Vestre Viken til 
Oslo universitetssykehus høsten 2018. 
 

 

 

Kort om HF - HF kommunikasjon 



Hva skal prosjektet  oppnå?  

Prosjekt Kommunikasjon mellom helseforetak  (HF – HF kommunikasjon) skal bidra til 
tryggere, enklere og raskere pasientforløp i Helse Sør-Øst: 
 
Tryggere: 
• Løsningene gir sikrere og mer presis formidling av informasjon mellom sykehusene. 
• Enklere å sammenligne laboratoriesvar fra forskjellige sykehus. 

 
Enklere: 
• Avvikling av papir gir forenklede arbeidsprosesser. 

 
Raskere: 
• Løsningene gir kortere svartid på informasjon mellom sykehusene. 
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HF-HF kommunikasjon 

2018 

jan mar mai jul sep nov 

24.mai 

1.mai Epikriser SI 

9.apr 

Laboratoriesvar SiV 

 fra St Olavs 7.mai 
 fra OUS 29.mai 

Laboratoriesvar SS  

19.apr 

Laboratoriesvar ST 

Epikrise SUN 

Epikrise SØ 

19.apr 

1.des 



Mer informasjon om prosjektet 

• http://admininfo.helse-sorost.no/digitalfornying_ 
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Regional kurve og 
medikasjonsløsning 
- tryggere, enklere, raskere 



Kort om Regional kurve og medikasjon 

• Elektronisk kurve- og medikasjonsløsning er basert på programvaren MetaVision fra leverandøren 
IMDsoft/EVRY. 

• Løsningen gir oversikt over ulike parametere som temperatur,  blodtrykk, medisindoser, infusjoner, 
lab-svar, observasjoner etc. Løsningen støtter også arbeidsflyt og påminnelser for klinisk personale 
rundt pasienten. 

• Gjennomgående kurve innebærer at den samme dokumentasjonen følger pasienten i alle deler av 
sykehuset; på operasjon, sengepost og poliklinikk, og både i psykisk helsevern og somatikk. 

• Innføring av elektronisk kurve innebærer avvikling av en rekke papirbaserte  dokumentasjonsrutiner. 

• Alle helseforetakene i Helse Sør-Øst har bidratt inn i arbeidet med utformingen av løsningen og i det 
underliggende standardiseringsarbeidet. 

• Løsningen holdes lik i alle helseforetakene som har tatt i bruk elektronisk kurve. Prosjektet legger på 
denne måten til rette for fremtidig gjennomgående dokumentasjon der pasientforløpet omfatter flere 
helseforetak. 

 



Prosjektet skal bidra til tryggere, enklere og raskere pasientforløp i Helse Sør-Øst. 
 

Tryggere: 
• Alle kurvedata følger pasienten gjennom hele behandlingsforløpet.  
• Løsningen bidrar til korrekt ordinasjon av legemidler og reduserer risikoen for feil knyttet til klargjøring og 

utdeling. 
• Regional kurve bidrar til god arbeidsflyt og standardisering av behandlingsrutiner. 

 
Enklere: 
• Kurveløsningen er integrert med andre deler av pasientjournalen.  
• Gjennomgående kurve reduserer dokumentasjonsarbeid for behandlerne. 
• Målinger fra medisinsk teknisk utstyr dokumenteres automatisk. 

 
Raskere: 
• All informasjon om pågående og planlagt behandling er lett tilgjengelig for helsepersonell.  
• Elektronisk informasjonsflyt legger til rette for sikre og effektive interne overflyttinger. 
• God sammenstilling av data gir behandleren oversikt og raskere diagnostikk. 

Hva skal prosjektet oppnå? 
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• Gjennomgående elektronisk kurve er tatt i bruk i alle deler av Sykehuset Østfold (unntak 
Nyfødtavdelingen som følger i 2018). Ved Sykehuset Østfold breddes nå «lukket 
legemiddelsløyfe» som innebærer en strekkodebasert dokumentasjon av klargjøring og 
utdeling av legemidler. 

• Ved Oslo universitetssykehus er løsningen i bruk ved nær alle operasjonsstuer og 
intensivenheter. Den er også i bruk ved hele Aker sykehus og i store deler av Klinikk psykisk 
helse og avhengighet. Videre bredding fullføres i 2018. 

• Ved Akershus universitetssykehus er løsningen i bruk ved nær alle operasjonsstuer og 
intensivenheter. Videre bredding fullføres i 2018. 

• Innføring av elektronisk kurve- og medikasjonsløsning ved Sykehuset Telemark, Sykehuset i 
Vestfold og Sørlandet sykehus starter i 2018. 

• Innføring av løsningen ved Sunnaas sykehus, Vestre Viken og Sykehuset Innlandet starter i 
2019. 

• Arbeidet med innføring av løsningen i hele regionen er planlagt sluttført i 2021. 

 

Status og videre planer 
 



Regional kurve- og medikasjonsløsning 

2018 2019 2020 2021 2022 

AHUS 

OUS 

10.nov 

SI 

21.jan 

SiV 

12.mar 

SS 

20.nov 

ST 

15.okt 

SUN 

26.nov 

VV 



Mer informasjon om prosjektet 

• http://admininfo.helse-sorost.no/digitalfornying_ 
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Automatisk tildeling 
av fødselsnummer 
– tryggere, enklere, raskere 



Kort om Automatisk tildeling av fødselsnummer – trinn 2 

• Våren 2017 hadde alle helseforetak i Norge innført automatisk tildeling av fødselsnummer (ATF). Ved 

hjelp av et dataverktøy sendes fødselsnummeret til alle nyfødte barn i Norge elektronisk til 

Folkeregisteret via Norsk Helsenett (trinn 1). Det betyr at alle nyfødte i Norge får tildelt 

fødselsnummer 12 - 24 timer etter fødselen. 

• Tidligere ble fødselsmelding sendt på papir med en behandlingstid på 3-6 uker. 

• Prosjektet videreføres i 2018 som et regionalt prosjekt i Helse Sør-Øst (trinn 2) . 

• Trinn 2 av løsningen sørger for at fødselsnummeret kommer automatisk inn i pasientjournalen og 

andre fagsystemer på sykehuset. Innføringen gir store gevinster knyttet til økt pasientsikkerhet og 

legger til rette for bedre kommunikasjon mellom nivåene i helsetjenesten. 

• Løsningen skal implementeres ved alle helseforetakene i Helse Sør-Øst i perioden 01.10.2018 – 
15.10.2019.  

• Tilsvarende løsning er allerede implementert i Helse Vest og Helse Midt-Norge.  
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Hva skal prosjektet oppnå? 
Prosjekt Automatisk tildeling  av fødselsnummer skal bidra til tryggere, enklere og raskere pasientforløp i Helse 
Sør-Øst: 

 

Tryggere: 

• Barnets epikrise inneholder barnets fødselsnummer når det sendes videre til helsestasjon eller andre 
instanser i primærhelsetjenesten.  

• Pasientsikkerheten bedres ved at barnet får en unik og sikker ID raskere. 

 

Enklere: 

• Helseopplysninger og prøvesvar om det nyfødte barnet samles i større grad i én journal,  noe som gjør det 
enklere for behandler å raskt finne fram til riktige opplysninger om barnet. 

• Det blir mulig å kombinere opplysninger fra barnets tidligere sykehistorie med opplysninger i registre fra 
andre sektorer. 

 

Raskere: 

• Den nyfødte får fødselsnummeret innen 12 timer etter fødselen.  

• Mindre manuelt arbeid både for helseforetakene og for Skatteetaten. 

 

41 



2018 

jan apr jul okt jan apr jul okt 

Automatisk tildeling av fødselsnummer trinn 2 

2019 

7.feb 

AHUS 

14.nov 

OUS 

19.sep 

SI 

11. des 

SiV 

6.jun 

SS 

2.mai 

ST 

21.mar 

SØ 

7.mar 

VV 



Mer informasjon om prosjektet 

• http://admininfo.helse-sorost.no/digitalfornying_ 
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Dialogmelding 
helseforetak – legekontor 
– tryggere, enklere, raskere 



• Prosjektet Dialogmelding helseforetak – legekontor skal etablere en løsning for 
dialogmeldinger mellom sykehus og legekontorer i Helse Sør-Øst.  

• Målet er en mer effektiv og dokumentert dialog mellom legekontorene og 
sykehuslegene. Dialogmeldingene vil gi bedre kvalitet på henvisninger og 
forbedret oppfølging av pasienter etter utskrivning, noe som vil føre til raskere 
og sikrere pasientforløp.  

• Løsningen innebærer også at kommunikasjon mellom legekontor og 
sykehuslege dokumenteres i pasientjournalen.  

• Løsningen vil også redusere antall telefoner og papirhenvendelser.  

• Dialogmeldinger brukes fra før mellom sykehus og pleie- og omsorgstjenesten i 
kommunen og mellom pleie- og omsorgstjenesten i kommunen og fastleger.  

• Løsning for bruk av dialogmelding mellom helseforetak og legekontor ble 
pilotert i Helse Vest i 2015, og ble i løpet av 2016 og 2017 tatt i bruk i hele 
Helse Vest.  

• Våren 2019 planlegges det pilotering av løsning ved ett helseforetak.  

Kort om Dialogmelding helseforetak - legekontor 



Prosjekt Dialogmelding helseforetak – legekontor skal bidra til tryggere, enklere og raskere pasientforløp i 
Helse Sør-Øst. 

 
Tryggere fordi: 
 

• Sikrere og mer presis kommunikasjon mellom sykehus og legekontor 

• Kommunikasjon mellom legekontor og sykehus dokumenteres i pasientjournalen 

• Bedre kvalitet på henvisninger  

• Bedre oppfølging av pasient etter utskriving 

 
Enklere fordi: 

• Henvisningsprosess og utskrivningsprosess forbedres 

• Informasjonen registreres med en gang og samme informasjon blir tilgjengelig i pasientjournalene på både 
sykehus og legekontor   

• Bruk av epikrise og henvisningsmelding vil ikke lenger bli brukt til dialog om andre temaer 

 

Raskere fordi: 

• Bruk av dialogmelding erstatter brev og telefoner mellom sykehusleger og legekontor 

 

Hva skal prosjektet oppnå? 



Mer informasjon om prosjektet 
• http://admininfo.helse-sorost.no/digitalfornying_ 
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Regional  
ambulansejournal 
– tryggere, enklere, raskere 



Kort om Regional ambulansejournal 

Bakgrunn og mål 

• I Helse Sør-Øst RHF sin «Plan for strategisk utvikling 2013-2020» fremgår det at det 
er behov for standardisering og utvikling av IKT-løsningene for prehospitale 
tjenester både regionalt og nasjonalt. Prosjektets formål er å anskaffe og innføre en 
elektronisk ambulansejournal (A-EPJ) som er med å sikre sikker og stabil drift, slik 
at tjenestene ivaretar krav til dokumentasjon, overføring av opplysninger, 
beslutningstøtte og samhandling.   

• Prosjektet utreder kortsiktige og langsiktige løsninger i påvente av eventuelle 
fremtidige nasjonale løsninger.  

• Vestre Viken er per i dag det eneste helseforetaket i regionen som har elektronisk 
pasientjournal i sine ambulanser.  De andre helseforetakene har fortsatt 
papirjournaler eller forskjellige systemer for etterregistrering.  

 

Fremdrift 

• Prosjektets konseptfase ble gjennomført fra november 2017 til januar 2018. 

• Planleggingsfasen startet opp 1. februar 2018 og skal avsluttes høsten 2018.  

 



Hva skal prosjektet oppnå? 

Prosjektet skal bidra til bedre kvalitet i prehospitale tjenester i Helse Sør-Øst: 

 

Tryggere: 

• Sykehusene oppfyller krav og økte forventninger til dokumentasjon og pasientsikkerhet.  
 

Enklere: 

• Sikrer god og mer ensartet dokumentasjon av pasientinformasjonen - lagret på en trygg 
måte.  
 

Raskere: 

• Økt kvalitet i pasientbehandlingen og mer effektiv samhandling i den akuttmedisinske 
kjede. 
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Avsluttede prosjekter 
- Følgende prosjekter er avsluttet 



Regional  
multimedia 
– tryggere, enklere, raskere 

Prosjektet er avsluttet. Det videre arbeidet 
med regionalt multimediearkiv er slått 
sammen med anskaffelse av regional 
radiologiløsning (besluttet 4. juni 2018). 
Oppdraget er gitt til  Oslo universitetssykehus. 
Prosjektet Regional radiologiløsning og 
multimediearkiv er under etablering.  



Mål 

• Etablere én regional multimedieløsning i Helse Sør-Øst.  

• Løsningen skal gjøre det enkelt for klinikere å ta vare på, finne tilbake til og dele multimedia på en sikker 
måte. 

 

Situasjonen i dag 

• Helse Sør-Øst mangler en enhetlig løsning for håndtering av multimedia. 

• I diagnostikk og behandling av pasienter er det en rask økende bruk av ulike former for multimedia, som for 
eksempel bilder og video. Dette er pasientinformasjon som genererer store datamengder.  

• Ved lagring i dagens løsninger er lagringskapasitet over tid en utfordring. Disse løsningene er vanligvis ikke 
integrert med andre systemer, slik at data og bilder i liten grad er tilgjengelig for andre enn den som utførte 
undersøkelsen. 

 

Status og veien videre 

• Prosjektet er i gang med anskaffelsesprosessen (2018). 

Kort om Regional multimedia 
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Prosjekt Regional multimedia skal bidra til tryggere, enklere og raskere pasientforløp i Helse Sør-Øst: 

 

Tryggere: 

• Multimedia, som for eksempel bilder og video, blir lagret på en sikker måte og i henhold til lover og 
forskrifter. 

• Bedre kvalitet på pasientinformasjonen gir et bedre grunnlag for å gi riktig helsehjelp. 

 

Enklere: 

• Det blir lettere å ta vare på, finne tilbake til og dele multimedia.  

• Elektronisk samhandling på tvers av sykehus blir enklere. 

 

Raskere: 

• Multimedia er raskt tilgjengelig for behandlere ved sykehusene i regionen, slik at pasienten slipper å ta de 
samme bildene flere ganger.  

• Pasientforløp dokumentert med multimedia gir bedre og mer effektiv behandling og reduserte ventetider. 

Hva skal prosjektet oppnå?  
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Mer informasjon om prosjektet 

• http://admininfo.helse-sorost.no/digitalfornying_ 
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Regional radiologi 
- tryggere, enklere, raskere 

 
Prosjektet er avsluttet. Det videre arbeidet 
med regional radiologiløsning er slått sammen 
med anskaffelse av regionalt multimediearkiv 
(besluttet 4. juni 2018). Oppdraget er 
gitt til  Oslo universitetssykehus. Prosjektet 
Regional radiologiløsning og multimediearkiv 
er under etablering.  



• Prosjektet Regional radiologi har til hensikt å innføre en felles regional 
radiologiløsning i Helse Sør-Øst.  

• I påvente av en beslutning om hvordan det videre arbeidet skal organiseres, følger 
prosjektet opp oppgradering av radiologiløsningen på Sykehuset Innlandet og 
Vestre Viken. Disse aktivitetene er planlagt ferdigstilt i 2018. Prosjektet planlegges 
avsluttet i sin nåværende form i løpet av 2018. 

• Målet med en felles løsning for radiologi i Helse Sør-Øst, er å legge til rette for 
deling av diagnostiske data, herunder henvisning, svar og bilder, på tvers av 
sykehus og eksterne partnere. Dette skal bidra til: 

o enklere elektronisk samhandling 

o lavere drifts- og vedlikeholdskostnader, høyere stabilitet og tilgjengelighet 

o enklere tilgang til pasientens historikk, noe som både er tidsbesparende og bidrar til økt 
pasientsikkerhet.  

 

Kort om Regional radiologi 



Mer informasjon om prosjektet? 

• http://admininfo.helse-sorost.no/digitalfornying_ 
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Interaktiv henvisning og rekvirering 
- tryggere, enklere, raskere 

 Prosjektet er avsluttet.  



Kort om Interaktiv henvisning og rekvirering (IHR) 

Hva er IHR? 

• IHR er et elektronisk verktøy som brukes av legekontorene og etter hvert sykehjemmene, til å 
rekvirere laboratoriemedisin og henvisning til radiologiundersøkelser. 

• IHR integreres mot både legekontorenes/kommunenes journalsystemer og helseforetakets 
fagsystemer. 

 

Mål 

• Skal innføre interaktiv (papirløs)  henvisning og rekvirering til helseforetak i hele Helse Sør-Øst, 
både for legekontorer og  kommunehelsetjenesten.  

• Implementeres i kommunehelsetjenesten i 2018. 

 

Status 

• Prosjektet ble formelt avsluttet i mars 2018.  
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Prosjekt IHR skal bidra til tryggere, enklere og raskere pasientforløp i Helse Sør-Øst: 
 

Tryggere fordi: 

• Helhetlig elektronisk prosesstøtte sikrer datakvalitet og dermed kvaliteten og sikkerheten i 
pasientbehandlingen. 

• Automatiserte arbeidsprosesser erstatter manuelle rutiner og reduserer risikoen for feil. 
 

Enklere fordi: 

• Manuelle og doble prosesser med papir faller bort, da henvisninger og rekvireringer går elektronisk. 

• Sporbarheten blir lettere, og det blir enklere å følge med på status for prøvene. 

 

Raskere fordi: 

• Det blir raskere og sikrere informasjonsflyt mellom forvaltningsgrensene og innen helseforetak. 

• Færre unødvendige undersøkelser for pasienten. 

• Mer effektiv flyt av prøver som tas på laboratoriet, gjør at prøvene behandles raskere og  pasienten får 
raskere prøvesvar. 

 

Hva skal prosjektet oppnå? 



Mer informasjon om prosjektet 

• http://admininfo.helse-sorost.no/digitalfornying_ 
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E-resept og kjernejournal 
- tryggere, enklere, raskere 

Prosjektet er avsluttet.  



Mål 

• Innføring av standardisert regional kjernejournal i Helse Sør-Øst.  

• Kjernejournalen skal bidra til rask tilgang til strukturert informasjon i situasjoner der 
manglende oversikt over pasientens helseopplysninger kan svekke pasientsikkerheten. 

• Brukere er fastleger og helsepersonell i spesialisthelsetjenesten. 

• Økt involvering av pasient gjennom tilgang til egen journal via helsenorge.no. 

 

Status  

• Kjernejournal er nå innført ved alle helseforetakene i Helse Sør Øst, Revmatismesykehuset, 
Martina Hansen og Betanien Hospital. 

• Prosjektet ble formelt avsluttet 31. august 2017. 

 

Veien videre  

• Det regionale prosjektet har nådd sine målsetninger.  

• Sykehusene har et ansvar for å bygge opp Kjernejournal til å bli et nyttig hjelpemiddel i all 
pasientbehandling. 

 

Kort om kjernejournal 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjD_c-a6cLWAhXkQJoKHSFlBI4QjRwIBw&url=http://docplayer.me/51416766-Velkommen-til-kurs-om-kjernejournal-side-1.html&psig=AFQjCNEcvRO1B76oey3iWQrkmlmyBzhwIg&ust=1506514270981781


Hva skal prosjektet oppnå? 

Prosjektet skal bidra til tryggere, enklere og raskere pasientforløp i Helse Sør-Øst: 

 

Tryggere: 

• Behandlere får tilgang til informasjon som kan være kritisk i en akuttsituasjon. 

 

Enklere: 

• Informasjon om pasientens legemidler, allergier, kritisk informasjon, besøkshistorikk ved 
sykehus og nærmeste pårørende finnes på ett sted. 

 

Raskere: 

• Behandlere får rask og sikker tilgang til helseopplysninger, uavhengig av geografi og på 
tvers av juridiske enheter. 
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Mer informasjon om prosjektet 

• http://admininfo.helse-sorost.no/digitalfornying_ 
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Tillegg 



Prosjekter uten besluttet innføringsrekkefølge  

2018 2019 2020 2021 2022 

Regional ambulansejournal 

Regional EPJ Modernisering 

Regional fødejournal  

E-Sykemelding 

Dialogmelding HF - legekontor 

Digitale innbyggertjenester i Helse Sør-Øst 

Regional laboratoriedataløsning  fase 5-9 

Regional digital patologiløsning 

HSØ besluttet 
gjennomføring 

Pilot OUS  
+ ett HF 

Innføring 
resterende HF 

Regional EPJ Journalinnsyn  



< 10 MNOK 10 - 25 MNOK 25 - 100 MNOK 100 - 250 MNOK 

Digital patologi E-resept 

E-sykemelding 

Kjernejournal Regional EPJ 
ved OUS 

Regional 
ambulanse-journal 

AMK-løsning 
(HV) 

Regional EPJ 
Journalinnsyn fase 1 

> 250 MNOK 

Regional 
multimedia 

Forbedret PACS 
Vestre Viken 

EPJ Arena OUS 

Regional 
fødejournal 

fase 2 

Regional 
standardi- 

sering klinisk 
dok. 

Innføring DIPS 
ST 

Regional 
Endoskopi 

Regional 
Hjerte 

ultralyd 

DIPS i SIV 
psykiatri 

BUP AHUS, SS og 
SI 

Regional løsning for 
medikamentell 
kreftbehandling 

Regional EPJ, 
Arena og 

integrasjon 

Regional EPJ 
Standardisering 

Radiologi  
Sykehuset Innlandet 

Automatisk 
tildeling av 

fødselsnummer  
trinn 1 

Utfasing av 
usikre svar-
meldinger 

Regional kurve- 
medikasjonsløsning 

fase 3 

Regional kurve- 
medikasjonsløsning 

fase 2 

Regional 
fødejournal 

fase 1  

Regional 
radiologi-

løsning fase 1 

Dialogmelding 
HF - legekontor 

Meldings-
løftet 

Interaktiv 
henvisning og 

rekvisisjon (IHR)  
Fase 1 og 2 

Regional kurve 
og 

medikasjon, 
fase 1 

Regional lab 
fase 1 

Endringer siden 
forrige 
rapportering 

Digitale 
innbygger-

tjenester (DIT) 

Klinisk logistikk 

Prosjekter i Program for Regional klinisk løsning, per 10.12.2018 

Idé Konsept Planlegge Gjennomføre og avslutte Realisere (avsluttet i programmet) 

HF-HF Labsvar 
og epikrise 

Interaktiv 
henvisning og 

rekvisisjon (IHR)  
Fase 3 

PACS AHUS 

Pause 

Regional laboratorie-
dataløsning 

Fase 3-4 

Regional 
laboratorie-
dataløsning 

Fase 5-9 

Regional EPJ 
Modernisering 

HF-HF Forenklet 
Henvisning 

Automatisk tildeling 
av fødselsnr.  

trinn 2 

Regional 
radiologi-

løsning fase 2 

Digitale 
innbyggertjenester: 

Journalinnsyn 

BP1 BP2 BP3 BP5 

Stopp 

Digitale 
innbyggertjenester: 
Digital utsending av  

brev 

Regional 
radiologi-
løsning og 

multimedia 
arkiv (OUS) 



2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 

Regional elektronisk pasientjournal (EPJ) 

Milepælsplan program for Regional klinisk løsning 
10.12.2018 

                               EPJ Standardisering 

DIPS Arena Pilot 

                                  

Regional løsning for medikamentell kreftbehandling 

Regional laboratoriedataløsning 

                             Regional radiologiløsning 
           

 Regional multimedia - anskaffelse  

eResept 

Automatisk tildeling av fødselsnummer 
trinn 1 

Digital patologi  

Fødejournalløsning AMK-løsning (HV) 

Digital patologi 

                 EPJ Konsolidering 

Kjernejournal 

Digitale innbyggertjenester i Helse Sør-Øst 

Interaktiv henvisning og rekvisisjon (IHR) 

Nasjonal løsning for AMK-sentral (NIKT) 

Nasjonalt prosjekt Ikke vedtatt Regionalt vedtak 

Regional kurve- og medikasjonsløsning  

HF-HF kommunikasjonsløsning - pilot HF-HF laboratoriesvar, epikrise og henvisning 

Regional laboratoriedataløsning, fase 5-9 

Automatisk tildeling av fødselsnummer 
trinn 2 

   

BP2 

SØ 

AHUS 

OUS 

Alle HF 

IIFremdrift Utsatt milepæl Pause prosjekt 

SØ 

BP2 

VV SI SS 

SI,ST,AHUS 

Regional laboratoriedataløsning, fase 3-4 

Alle HF 

SiV, OUS,AHUS, 

SS SUN VV AHUS SI SiV BUP OUS ST 

OUS 

OUS AHUS SiV SUN 

SØ SiV VV 

SØ 

SI 

Stopp 

OUS 

ST 

EPJ Modernisering  

Dialogmelding HF og legekontor 

BP3 

Regional ambulansejournal 

VV,SS,SI,ST 

EPJ Journalinnsyn 

BP3 

SS 

BP3 

VV Regional radiologiløsning og multimediearkiv (OUS) 

Klinisk logistikk 




