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1. Sammendrag 
Prosjektdefinisjon 

Bakgrunn: 

Prosjektet bygger på den regionale anskaffelsen av kurveløsning fra 

2008 og det påfølgende regionale utviklingsprosjektet. Programstyret 

for program Regional klinisk løsning (RKL) vedtok i møte 18. juni 2015 

mandat for regional kurve og medikasjon som en del av RKL (sak 

39/2015). 

 

Dette styringsdokumentet utgjør overordnet gjennomføringsplan for 

prosjektet. Egen faseplan for fase 2 ble godkjent av Programstyret i sak 

78/2017, og faseplan for fase 3 er vedlagt. 

 

Prosjektmål: 

Prosjektets overordnede mål er å innføre elektronisk kurve og 

medikasjonsløsning ved alle helseforetakene i Helse Sør-Øst 

i prosjektperioden.  

Prosjektet vil gi vesentlige bidrag til bedring av pasientsikkerhet og 

kvalitet i pasientbehandling og diagnostikk. Prosjektet vil også legge 

grunnlag for bedre dokumentasjon av behandlingsresultater og 

ressursforbruk, og for klinisk forskning. 

 

Strategisk forankring: 

Prosjektet er forankret i Helse Sør-Øst IKT-strategi og mandat for 

regional klinisk løsning. 

 

Føringer og 
rammebetingelser: 

Prosjektet er en del av program Regional klinisk løsning under Digital 

Fornying, og forholder seg til overordnede føringer og målsettinger 

under disse. Prosjektet skal ivareta videre utvikling og utbredelse av 

funksjonalitet for kurve og medikasjon som del av regional klinisk 

løsning, etter nedleggelsen av aktiviteten i prosjekt PNØ - 

Gjennomgående kurve per 31.12.2015.  

Påløpte kostnader før 1. januar 2016 er ikke tatt inn i dette dokumentet. 

Risiko: 

Løsningen skal være i bruk ved alle avdelinger hele døgnet året rundt. 

Det er derfor avgjørende å ha kontroll på risiko for driftsavbrudd og 

risiko for redusert ytelse eller funksjonalitet. Riktig bruk av løsningen vil 

være en forutsetning for realisering av gevinster. God opplæring og 

etterutdanning er en suksessfaktor for prosjektet. Regelmessig 

oppdatering og tilpasning til endringer i klinisk drift og medisinske 

metoder samtidig som regional standardisering ivaretas vil også være en 
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forutsetning for langsiktig suksess. 

Prosjektets risikoregister fremgår av kapittel 4.9. 

Prosjekttoleranser: 

I henhold til enhver tid gjeldende regime fastsatt av program Regional 

klinisk løsning. 

 

Hovedinteressenter: 

Prosjektet berører en rekke interessenter innenfor og utenfor foretak. 

Blant sentrale interessenter inngår klinisk personell ved alle 

helseforetakene, ledelse og kvalitetsenheter ved hvert helseforetak, 

drifts- og forvaltningsmiljøer i sykehusene hos Sykehuspartner og 

Regionalt senter for klinisk IKT (RSKI) og Sykehusapotekene samt eier, 

politiske myndigheter, pasienter og pårørende. Prosjektets 

interessenter fremgår av kapittel 5.5. 

 

Eksterne avhengigheter 
og grensesnitt: 

Prosjektet er avhengig av tett samspill med linjeorganisasjonen i 

helseforetakene, og med de øvrige prosjektene i Digital fornying. 

Spesielt er prosjektet avhengig av en klar arbeidsdeling mellom prosjekt, 

forvaltning/drift i helseforetak og Sykehuspartner, og Regionalt 

kompetansesenter etter hvert som avdelingene tar løsningen i bruk. 

Prosjektet er også avhengig av et tett samspill med leverandør i forhold 

til videreutvikling og vedlikehold av løsning. 

Full gjennomføring av prosjektet forutsetter en avklaring av merkantilt 

grunnlag for de helseforetakene som ikke i dag har kontrakt for 

innføring av regional kurveløsning. Dette omfatter alle foretak utenom 

Sykehuset Østfold, Oslo universitetssykehus og Akershus 

universitetssykehus. 

Prosjektets eksterne avhengigheter og grensesnitt fremgår av kapittel 

4.2 og 4.6. 

 

 

Økonomi og gevinster 

Kostnadsestimat 

Prosjektets fase 1 var gjennomføringen på Sykehuset Østfold i perioden 

2013-2015 som en del av PNØ programmet.  

Påløpte kostnader før 1. januar 2016 er ikke tatt inn i dette dokumentet. 

Prosjektfase 2 med en gjennomføringsperiode fra januar 2016 til og 

med desember 2018 er samlet estimert til 139,2 millioner kroner.  
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Prosjektfase 3 med en gjennomføringsperiode januar 2018 til og med 

desember 2021 er samlet estimert til 310,4 millioner kroner. 

Prosjektfase 4 som gjelder konsolidering er ikke estimert da denne 

aktiviteten foreløpig anses som lite aktuelt. 

Detaljert kostnadsestimat for prosjektfase 3 fremgår av vedlegg 3 - 

Faseplan prosjektfase 3. 

Forventede gevinster 
(finansielle) 

Gevinstene realiseres i stor grad i synergi med andre prosjekter i 

program Regional klinisk løsning. 

De største gevinstene realiseres av linjeorganisasjonene i helse-

foretakene ved forbedringer av klinisk drift. Dette skjer etter at 

løsningen er tatt i bruk, og i hovedsak i årene etter at prosjektet er 

sluttført. 

 Korreksjon av inntektsrefusjon til foretak som følge av forbedret 

rapporteringsgrunnlag DRG 

 Mer effektiv DRG-produksjon som følge av forbedret styring av kost 

per pasient 

 Redusert opplæringsbehov som følge av standardiserte prosesser 

og enhetlig kurve på tvers av foretak 

 Reduksjon i antall liggedøgn per planlagt opphold som følge av 

forbedret klinisk praksis og behandlingsoppfølging, og forbedret 

legemiddelsikkerhet 

 Redusert andel reinnleggelser som følge av mer enhetlig klinisk 

praksis og forbedret legemiddelsikkerhet 

 Redusert svinn og overforbruk i legemiddelhåndtering 

 Reduksjon i pasientskadeerstatninger som følge av forbedret 

legemiddelsikkerhet 

Forventede gevinster 
(ikke finansielle) 

Løsningen forventes å medføre forbedring i kvalitet og pasientsikkerhet 

i en rekke pasientforløp. Digitalisering av helsetjenester vil bidra til økt 

pasientmedvirkning, styrket klinisk forskning og innovasjon i 

helsesektoren, og på lang sikt forbedret folkehelse. 

 

Prosjekttilnærming 
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Prosjektet foreslås gjennomført over 3 faser; fase 1 var gjennomføringen på Sykehuset Østfold som 

en del av PNØ programmet i tidsperioden januar 2013 til og med desember 2015, fase 2 i 

tidsperioden januar 2016 til og med desember 2018 og fase 3 i tidsperioden januar 2018 til og med 

desember 2021.  
 

I prosjektets første fase (2013-2015) var det fokus på å etablere en regional løsning som kunne 

produksjonssettes på Sykehuset Østfold i forbindelse med nytt sykehus på Kalnes.  

 

I prosjektets andre fase (2016-2018) har det vært fokus på å sikre sikker, stabil og effektiv drift 

gjennom feilrettinger og prioriterte videreutviklingsleveranser fra leverandør. Samtidig breddet man 

ferdig på Sykehuset Østfold og piloterte Lukket legemiddelsløyfe der. I tillegg er det fokus på å 

bredde løsningen på Oslo universitetssykehus og Akershus universitetssykehus.  

 

I prosjektets tredje fase (2018-2021) vil fokus være bredding av regionalisert, standardisert 

elektronisk kurveløsning til øvrige foretak i regionen. Bredding skal omfatte Sykehuset Telemark, 

Sykehuset i Vestfold, Sørlandet Sykehus, Sunnaas sykehus, Vestre Viken og Sykehuset Innlandet i 

samsvar med Programstyrets beslutning i sak 79/2017. I tillegg skal prosjektet overlevere det 

regionale forvaltningsansvaret til regional forvaltning i Helse Sør-Øst. 
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2. Prosjektdefinisjon 

2.1. Bakgrunn 

Programmandat for Regional klinisk løsning inneholder følgende resultatmål:  

 Det skal etableres en gjennomgående legemiddelhåndtering per pasient i Helse Sør-Øst 

 Det skal etableres en regional og standardisert gjennomgående kurve inkludert lukket 
legemiddelsløyfe per inneliggende pasient i Helse Sør-Øst 

 

Å etablere systemstøtte for kurve og medikasjon er en av forutsetningene for å realisere program 

Regional klinisk løsning sitt programmandat. 

Helse Sør-Øst RHF har hatt regionale prosjekter på dette området i lang tid. Det ble i 2008 inngått 

rammeavtale med ErgoGroup (nå EVRY) om levering av system for kurve. Programvaren heter 

MetaVision og lages av underleverandøren iMDSoft i Israel. Ved rammeavtalens utløp hadde kun 

Oslo Universitetssykehus og Sykehuset Østfold gjort avrop på løsningen. Akershus 

Universitetssykehus hadde anskaffet MetaVision tidligere, og har en vedlikeholdsavtale på produktet. 

Kurveprosjektet i Helse Sør-Øst hadde i 2014 og 2015 sitt tyngdepunkt ved Sykehuset i Østfold, og 

var håndtert som en del av Prosjekt nytt Østfoldsykehus (PNØ). Programstyret for regional klinisk 

løsning vedtok i møte 18. juni 2015 under sak 39/2015 å etablere prosjekt for kurve og medikasjon 

som en del av programmet Regional Klinisk Løsning.  

Helse Sør-Øst RHF har som mål å inngå en ny avtale med Evry som understøtter nødvendig 

videreutvikling av løsningen i perioden 2018-2021 og bredding til alle helseforetak i Helse Sør-Øst. 

Denne avtalen forventes signert i 1. kvartal 2018. 

 

2.2. Prosjektmål 

Prosjektets overordnede mål er å innføre elektronisk kurve og medikasjonsløsning ved alle 

helseforetakene i Helse Sør-Øst. 

 

Prosjektets effektmål er rettet mot pasientbehandling og pasientsikkerhet, og helsepersonellets 

arbeidshverdag.   

Løsningen fører til bedre kvalitet på dokumentasjonen, med flere detaljer og større nøyaktighet, 

arbeidsbesparelse gjennom automatisk registrering og mindre dobbeltføring, samt sikrere og enklere 

flyt av informasjon. Dette bidrar til økt pasientsikkerhet, og er spesielt viktig fordi pasientenes 

mobilitet mellom sykehus har blitt større. Alt innhold skal standardiseres, noe som gir et enhetlig 
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datagrunnlag for utveksling av informasjon og for sammenligning. Elektronisk kurve vil også kunne 

avgi kvalitetsdata til forskningsformål, kvalitetsledelse og administrative behov. 

Oversikt og kontroll på pasientenes medikasjon gjennom sykehusopphold og når pasienter går inn og 

ut av sykehus, er avgjørende for pasientsikkerheten. Innføring av elektronisk støtte for disse 

prosessene gir behandlende personell en oversikt over medikasjon som øker kvaliteten. Muligheten 

for etablering av lukket legemiddelsløyfe (en elektronisk legemiddelkurve med elektronisk 

beslutningsstøtte) vil redusere feilmedisinering og derved pasientskader knyttet til feilmedisinering. 

 

2.3. Prosjekttilnærming 

2.3.1. Overordnet tilnærming 

Prosjekt Regional kurve og medikasjon bygger videre på et flerårig arbeid med å utvikle og ta i bruk 

elektronisk kurve i Helse Sør-Øst. Utviklingen og innføring av elektronisk kurve i Helse Sør-Øst har 

vært organisert i flere prosjekter og følger et fasedelt løp: 

 Gjennomført Fase 0 – Innføring av anestesi-, intensiv- og operasjonskurve ved Oslo 

universitetssykehus (2009-2013) 

 Gjennomført Fase 1- Ferdigstilling av regional løsning og ibruktakelse av elektronisk kurve 

ved Sykehuset Østfold (2013-2015). 

 Pågående Fase 2 – Innføring av gjennomgående elektronisk kurve ved Oslo 

universitetssykehus og Akershus universitetssykehus. Videre utvikling av regional 

kurveløsning og pilotering av lukket legemiddelsløyfe ved Sykehuset Østfold. Gjennomføring 

av anskaffelsesprosess, og kartlegging og forberedelser til innføring av elektronisk kurve ved 

øvrige helseforetakene i Helse Sør-Øst (januar 2016 – desember 2018). 

 Planlagt Fase 3 – Innføring av elektronisk kurve- og medikasjonsløsning for de resterende 

seks helseforetak i Helse Sør-Øst. Etablering av felles løsningsplattform for regionen og 

mottak av videreutviklet løsning i henhold til ny avtale med leverandør. 

 Ikke planlagt Fase 4 – konsolidering. 

Prosjektet er nå i fase 2. Ved Sykehuset Østfold er løsningen tatt i bruk på hele helseforetaket 

(breddet fullt ut). Pilotering av lukket legemiddelsløyfe ved Sykehuset Østfold er gjennomført, og 

bredding av lukket legemiddelsløyfe til hele sykehuset er planlagt utført i 2018. 

Nødvendig avtalegrunnlag for elektronisk kurve til resterende foretak i regionen, herunder 

gjennomføring av en anskaffelsesprosess, pågår og ventes sluttført innen utgangen av 2017. 

Kontraktsinngåelse av ny avtale vil bli forelagt styret Helse Sør-Øst. 
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Ved Oslo universitetssykehus er løsningen breddet til om lag 950 av planlagte 2 200 

senger/behandlingssteder. Manglende lokal nettverksinfrastruktur inkludert trådløse nett ved 

sengepostene hindrer effektiv bredding til alle enheter. Prosjektet er avhengig av at slik infrastruktur 

bygges ut ved Oslo universitetssykehus i 2018 for å kunne sluttføre bredding. 

Ved Akershus universitetssykehus har prosjektet gjennomført en vellykket oppgradering til regional 

kurveløsning, og løsningen er tatt i bruk ved samtlige lokasjoner som tidligere har hatt MetaVision 

elektronisk kurve. Dette omfatter i størrelsesorden 79 senger/behandlingssteder innenfor anestesi-, 

intensiv- og operasjonsområdet (AIO). Videre bredding til nye enheter ved foretaket har vært 

avhengig av harmonisering av brukeridenter og oppgradering av DIPS til regional løsning, som kom på 

plass i november 2017. Bredding til nye enheter i foretaket vil således i hovedsak gjøres i 2018. 

Faseplan fase 3 legger opp til at breddingsaktivitetene ved Oslo universitetssykehus og Akershus 

universitetssykehus under prosjektfase 2 pågår i parallell med oppstart av prosjektets fase 3, slik at 

maksimale synergier i prosjektgjennomføringen mellom fase 2 og 3 ivaretas. Regionalt kjerneteam og 

regionale prosjektaktiviteter er forutsatt å håndtere både pågående fase 2 og ny fase 3 i 2018.  

Faseplanen for fase 3 utgjør planen for bredding av elektronisk kurve til følgende seks helseforetak; 

Sykehuset Telemark, Sykehuset i Vestfold, Sørlandet sykehus, Sunnaas sykehus, Vestre Viken og 

Sykehuset Innlandet. 

Detaljert fremstilling av prosjektomfanget i fase 3 fremgår av vedlegg 3 – Faseplan prosjektfase 3. 
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2.3.2. Forholdet til standardisering, regionalisering og konsolidering 

 

Utvikling av en standardisert, regional elektronisk kurve- og medikasjonsløsning er en overordnet 

målsetting for prosjektet, i samsvar med mandat for program Regional klinisk løsning: 

“Det skal etableres en regional og standardisert gjennomgående kurve inkludert lukket 

legemiddelsløyfe per inneliggende pasient i Helse Sør-Øst.” 

Prosjektet har i sitt arbeid så langt hatt høy fokus på standardisering og regionalisering av 

kurveløsningen. Dagens løsning er innrettet med standardisert konfigurasjon, funksjonalitet og 

løsningsoppsett på tvers av foretak, og det benyttes én felles konfigurasjonsbase i løsningen. Lokale 

tilpasninger tillates ikke.  

 

Av tekniske hensyn er det satt opp egne instanser av kurveløsningen per foretak, som speiler den 

regionale standardiserte løsningskonfigurasjonen. Samtidig hensyntar løsningsoppsettet det 

praktiske forhold at de enkelte foretak kan ha ulike versjoner av samhandlende systemer som DIPS, 

og dermed har behov for ulike versjoner av integrasjonsgrensesnitt mot kurveløsningen. 

 

Prosjektet vil videreføre fokus på å ivareta utvikling av én felles regional og standardisert elektronisk 

kurve- og medikasjonsløsning. I dette arbeidet legges det opp til tett involvering av fagnettverk og 

brukermiljøer på tvers av regionen for å sikre enhetlige og standardiserte prosess- og løsningsvalg.  

 

Etter prosjektets vurdering er utviklingen av ett felles regionalt, standardisert løsningskonsept for 

elektronisk kurve i Helse Sør-Øst et betydelig skritt på veien mot etablering av én felles konsolidert 

løsning for elektronisk kurve i regionen. På veien videre mot en felles konsolidert løsning ser 

prosjektet flere avhengigheter og forhold som må avklares: 

 

 Elektronisk kurve er tett integrert med elektronisk pasientjournal, blant annet når det gjelder 

pasientlogistikk. Ulike instanser og versjoner av DIPS ved de ulike foretakene medfører behov 

for ulike instanser av integrasjoner mot kurve, som vanskelig kan håndteres i én konsolidert 

løsning. Konsolidering av elektronisk kurve bør derfor sees i sammenheng med og følge 

konsolideringen av elektronisk pasientjournal. 

 Dagens kurveløsning er anskaffet med utgangspunkt i foretaksvis innføring og egne instanser 

av løsningen per foretak. Løsningen har funksjonelt sett begrensninger i forhold til 

håndtering av organisasjonsstruktur og organisasjonsnivåer som er adressert i et fremtidig 

utviklingsløp for å tilpasses én felles konsolidert løsning. 

 Én felles konsolidert løsning forutsetter at løsningens tekniske arkitektur er i stand til å 

håndtere det volum av data og brukere som kreves for å håndtere samtlige foretak i én 

instans. Elektronisk kurve medfører høsting og prosessering av betydelige datamengder, som 
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stiller store krav til ytelse. For at en konsolidert regional kurve kan realiseres må det sikres at 

teknisk løsningsarkitektur og plattform er i stand til å håndtere ytelse på et slikt nivå. 

 Effektivt vedlikehold av en felles konfigurasjonsbase er en viktig forutsetning for 

konsolidering, og for bredding forut for eventuell konsolidering.  Det har vært jobbet mot 

leverandør for å sikre bedre forvaltbarhet og bedre støtte for bredding gjennom økt 

tilrettelegging for versjonskontroll og fleksibilitet ved konfigurasjonsoppdateringer. 

 

3. Prosjektbegrunnelse – gevinster  

3.1. Forventede gevinster fra innføring av regional kurve og medikasjon 

Forventede gevinster fra innføring av Regional kurve og medikasjon er beskrevet i detalj i eget 

dokument “Prosjektbegrunnelse”, vedlegg 2 til Styringsdokumentet. 

Gevinstene er gruppert i følgende områder: 

Verdielement 1: Bortfall av direkte kostnader til dagens kurveløsning 

De viktigste gevinstene er bortfall av utgifter til trykking, transport og scanning av papirdokumenter, 

og bortfall av lisenskostnader til andre typer elektronisk kurve som fases ut. 

Verdielement 2: Standardisering effektiviserer kliniske informasjonsprosesser 

Gevinstene er knyttet til automatisering av datafangst, redusert opplæringsbehov og gjenbruk av 

informasjon gjennom pasientforløpet. 

Verdielement 3: Bruk av kurveinformasjon i økonomiprosesser 

Elektronisk kurve gir detaljert strukturert informasjon om faktisk ressursbruk i pasientforløpet. Dette 

gir grunnlag for riktig koding, kostnad pr. pasient og innspill til korreksjon av kostnadsvekter.  

Verdielement 4: Effekt av strukturert kurveinformasjon på praksis i medisin og helsefag  

Dette er det største gevinstområdet. Riktig bruk av elektronisk kurve vil påvirke diagnostikk og 

behandling i alle pasientforløp og spesialiteter. 

Verdielement 5: Effekt av gjennomgående regional kurve på legemiddelforsyning 

Elektronisk kurve gir grunnlag for detaljert styring og forbedring i forsyning og bruk  av legemidler. 

Verdielement 6: Reduksjon i pasientskadeerstatninger 

Gjennomgående elektronisk kurve gir bedre etterlevelse av planlagt pasientforløp, bedre grunnlag 

for informasjon til pasientene, bedre overvåkning av klinisk tilstand og mindre risiko for feil i 

pasientbehandlingen.  
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3.2. Foreløpig gevinstestimat 

Prosjektets Business Case indikerer potensielle gevinster i størrelsesorden 1 527 millioner kroner 

over perioden 2016-2025. Gevinstene er identifisert innenfor 6 hovedområder, som fremgår av 

tabellen under.  

Hensyntatt prosjektgjennomføringskostnader og økninger i drifts- og forvaltningskostnader anslås 

nettogevinst over perioden 2016-2025 til ca 160 millioner kroner. Med en diskonteringsrate på 6 % 

gir dette et foreløpig nåverdiestimat på ca 8 millioner kroner. Gevinstberegningene anses som 

konservative da kvalitative gevinster i liten grad er beregnet. 

Tabell 1: Foreløpig gevinstestimat per gevinstområde. Tall i millioner kroner. 

 

*) Beregnet kostnad for prosjektgjennomføring fase 2 og fase 3.  

Kostnadene angitt ovenfor omfatter perioden fra og med januar 2016 og til innføring av kurve og 

medikasjon er fullført ved utgangen av 2021 og videre i fire år til (2025).  

4. Prosjektplan 

4.1. Føringer og rammebetingelser 

Prosjektet legger revidert faseplan for fase 2 (Programstyrets sak 78/2017) og vedlagte faseplan for 

fase 3 til grunn for fremdriftsplanen i prosjektet.  
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En god funksjonalitet for kurve og medikasjon er en helt sentral del av konseptet Regional Klinisk 

Løsning i Helse Sør-Øst. Dette innebærer en rekke føringer og avhengigheter til de øvrige delene av 

løsningen for eksempel EPJ, laboratorieløsning, pasientadministrativt system osv.  

Prosjektet skal i samsvar med etablert prosjektmandat gjøre de tiltak som er nødvendig for å nå 

resultatmålene i program Regional klinisk løsnings programmandat. Dette innebærer:  

 Videreføre arbeidet med utvikling av regional løsning til et nivå slik at den fungerer godt for 

Sykehuset Østfold, Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus og øvrige 

helseforetak i Helse Sør-Øst 

 Foreta nødvendige faglige avklaringer relatert til arbeidsdeling og integrasjoner mellom 

applikasjonene DIPS, CMS, Partus og Metavision. 

 

Prosjektet skal i tett samarbeid med lokale helseforetak ta ansvar for å gjennomføre bredding i 

helseforetakene.  

 

Prosjektet skal forholde seg til Sykehuspartner for leveranse av servermiljøer, men må selv ivareta 

kostnaden for installasjon av applikasjonen i disse miljøene. 

 

Prosjektet skal gjennomføres i henhold til Helse Sør-Østs prosjektmodell Prosjektveiviseren og 

definerte kvalitetskrav i Helse Sør-Øst RHF. 

Prosjektet skal forholde seg til finanseringsprinsipper som fremlagt i sak til Programstyret 38/2016, 

og legger disse prinsipper til grunn for budsjettering.  

 

4.2. Forutsetninger for gjennomføring 

Prosjektet legger til grunn følgende forutsetninger for gjennomføring: 

 

 Innføringen av en regional elektronisk kurve- og medikasjonsløsning forutsetter oppbygning 

av tilstrekkelig forvaltningskapasitet for løsningen regionalt, i det enkelte foretak, hos 

Sykehuspartner og hos leverandør. Prosjektet forutsetter at nødvendig kapasitet og 

kompetanse finansieres og bygges opp på forvaltningssiden sentralt og lokalt parallelt med 

prosjektgjennomføringen slik at prosjektet kan overlevere de enkelte delleveranser i 

henhold til plan. Prosjektet har forutsatt at regional forvaltning overtar prosjektets ansvar 

for oppfølging av utviklingen av løsning hos leverandør, videreutvikling og konfigurering av 

løsning og dokumentasjon av utviklet løsning innen 1. januar 2019. 

 

 Prosjektet forutsetter at det ikke kreves betydelige endringer i eksisterende 

løsningsplattform og servermiljøer under prosjektfasen. Prosjektet er avhengig av 
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koordinert og felles ressursutnyttelse av test- og utviklingsmiljøer som anvendes både av 

prosjekt og linje i prosjektperioden. Det forutsettes at prosjektet kan disponere disse 

miljøene den tid prosjektet vurderer som nødvendig for å møte sine leveranser. 

 

 Elektronisk kurve forutsetter en betydelig endringsprosess knyttet til foretakenes 

arbeidsprosesser. Det er en forutsetning at helseforetakenes linjeledelse tar aktivt ansvar 

for nødvendig endringsledelse i forbindelse med innføring og ibruktakelse. Som del av dette 

må linjen følge opp endringer av klinisk praksis der hvor det foreligger uhensiktsmessig 

variasjon. 

 

 Lokal innføring i helseforetakene forutsetter deltakelse av ressurser fra de enkelte foretak 

utover prosjektets egen organisering. Helseforetakene må selv bidra med nødvendige 

ressurser i breddingsperioden. Prosjektet forutsetter at kostnad knyttet til deltakelse av 

ressurser fra foretakene utover regionalt finansiert delprosjektteam dekkes av foretakene 

selv. Dette omfatter avgivelse av ressurser som instruktører og superbrukere i forbindelse 

med planlegging, gjennomføring av og deltakelse i sluttbrukeropplæring, forsterkning av 

bemanning i klinikk i forbindelse med ibruktakelse og eventuell innleie av vikarer og annen 

inndekning av personellkostnader som følge av avgivelse av ressurser og deltakelse i 

opplæring. 

 

 Lokal infrastruktur herunder kliniske PC-er, digibokser, strøm, nettverkspunkter, takarmer, 

medisinske traller og annen tilrettelegging av arealer for anvendelse av elektronisk kurve 

samt eventuelle kostnader knyttet til medisinskteknisk utstyr (MTU) forutsettes ivaretatt og 

finansiert av de enkelte helseforetak. 

 

 Prosjektet har nære avhengigheter til andre prosjektområder i program Regional klinisk 

løsning (RKL), og det forutsettes godt samarbeid og nødvendige avklaringer i forhold til 

disse. Øvrige prosjekter i RKL programmet må bidra med miljøer og kompetanse for at 

integrasjonene skal bli vellykket. 

 

 Utbedring eller modernisering av regional IKT infrastruktur, herunder utrulling av nødvendig 

trådløst nettverk forutsettes dekket av andre regionale prosjekter eller programmer, 

Sykehuspartner eller lokale midler. 

 

 Breddingsaktiviteter i prosjektets regi ved de seks resterende helseforetak vil ha en 

spesifisert sluttdato. Bredding utover denne datoen forutsettes gjennomført i regi av 

regional og lokal forvaltning.  
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4.3. Overordnet leveranseomfang 

Prosjektet hadde opprinnelig et overordnet leveranseomfang som følger (se Styringsdokument 

versjon 1.0);  

 Fase 1 i tidsperioden januar 2016 – juni 2017: 

o Fokuset skulle være å sikre sikker, stabil og effektiv drift gjennom å sikre feilrettinger 

og leveranse av prioriterte videreutviklingsleveranser fra leverandør som skal 

forbedre generell funksjonalitet i løsningen, samtidig som bredding mot foretak som 

i dag har løsningen i bruk sluttføres 

 Fase 2 i tidsperioden juni 2017 – desember 2018: 

o Fokuset skulle være bredding av regionalisert, standardisert elektronisk kurveløsning 

til øvrige foretak i regionen. 

 Fase 3 i tidsperioden 2019-2020 for å ivareta konsolidering av regional kurveløsning til én 

felles instans for regionen.  

 

Prosjektet har nå følgende overordnede leveranseomfang; 

 Fase 1 i tidsperioden januar 2013 – desember 2015: 

o Fokuset var på å etablere en regional løsning som kunne produksjonssettes på 

Sykehuset Østfold i forbindelse med nytt sykehus på Kalnes 

 Fase 2 i tidsperioden januar 2016 – desember 2018: 

o Fokuset har vært på å sikre sikker, stabil og effektiv drift gjennom feilrettinger og 

prioriterte videreutviklingsleveranser fra leverandør. Samtidig breddet man ferdig på 

Sykehuset Østfold og piloterte Lukket legemiddelsløyfe der. I tillegg er det fokus på å 

bredde løsningen på Oslo universitetssykehus og Akershus universitetssykehus 

 Fase 3 i tidsperioden januar 2018 – desember 2021: 

o Fokuset vil være på bredding av regionalisert, standardisert elektronisk kurveløsning 

til øvrige foretak i regionen. Breddingen skal omfatte Sykehuset Telemark, Sykehuset 

i Vestfold, Sørlandet Sykehus, Sunnaas sykehus, Vestre Viken og Sykehuset Innlandet 

i samsvar med Programstyrets beslutning i sak 79/2017. I tillegg skal prosjektet 

overlevere det regionale fagforvaltnings-ansvaret til regional forvaltning i Helse Sør-

Øst. 

 

4.4. Detaljerte leveranseområder 

Prosjektets samlede leveranseomfang er inndelt i følgende hovedområder: 

Prosjektledelse 

 Etablere nødvendige styringsdokumenter og beslutningsunderlag 

 Håndtere beslutningspunkter i utviklingsavtalen 
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 Understøtte anskaffelse av programvare for elektronisk kurve og medikasjon for de 

helseforetak som ikke har slik avtale. 

 Løpende prosjektstyring og rapportering 

 Ivaretakelse av kommunikasjon og forankring mot prosjektets interessenter 

 Gjennomføring av kravspesifisering og ledelse av anskaffelsesprosess knyttet til etablering av 

ny rammeavtale for bredding av elektronisk kurve til øvrige foretak i regionen. 

 Bidra til å avklare og etablere en tydelig forvaltningsmodell for elektronisk kurve, og sørge for 

at definerte forvaltningsoppgaver ivaretas i prosjektet inntil disse kan overføres til 

linjeorganisasjonen i Sykehuspartner, foretak og regionalt kompetansesenter  

 

Arkitektur 

 Utarbeidelse av overordnet veikart for løsningen i hele prosjektperioden 

 Gjennomføring av konsekvensvurderinger knyttet til løsningsvalg og –arkitektur 

 Oppfølging av prosesser rundt klinisk arbeidsflyt og samhandling med andre systemer 

 Ledelse av prosess knyttet til videreutviklingsbehov og utarbeidelse av brukerhistorier for 

videreutviklingsbehov 

 Ivaretakelse av dialog med program Regional klinisk løsning og delprosjekter på 

arkitekturområdet, og representasjon i relevante regionale og nasjonale arkitekturfora 

 

Løsning 

 Planlegging og oppfølging av nye utviklingsleveranser fra leverandør 

 Kravspesifisering knyttet til nye utviklingsbehov 

 Nyutvikling og videreutvikling av løsningskonsepter, løsningskonfigurasjon og arbeidsflyt 

innenfor de enkelte løsningsområder omfattet løsningen 

 Deltakelse i planlegging og utvikling av gevinstområder for regional elektronisk kurve- og 

medikasjonsløsning 

 Planlegging og tilrettelegging for konsolidering av løsning 

 

Teknologi og integrasjon 

 Etablering og oppfølging av løsningsmiljøer, i samarbeid med Regional Plattform (RLP) 

 Installasjon og oppgradering av kjerneløsning og integrasjoner i de miljøer prosjektet har 

ansvar for  

 Planlegging og oppfølging av produksjonssettinger og konfigurasjonsoppdateringer i løsning 

 Bistand til kartlegging og oppfølging av lokal infrastruktur i de enkelte foretak som del av 

innføring 

 Teknisk oppfølging løsning og deltakelse i tekniske fora knyttet til løsningen 

 Planlegging og tilrettelegging for teknisk konsolidering av løsning 
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Test 

 Planlegging og ledelse av testgjennomføring i regionale og lokale løsningsmiljøer 

 Utarbeidelse av testdokumentasjon og rapportering knyttet til testgjennomføring 

 Rapportering og oppfølging av feil og mangler i løsning, herunder administrasjon av 

feilhåndteringssystem HP ALM 

 

Løsningsinnføring ved hvert helseforetak 

 Innføringsplanlegging og kartlegging 

 Beskrive og forankre endringsprosess og ansvar for endringsledelse knyttet til innføring og 

ibruktagelse av elektronisk kurve 

 Etablering av lokal infrastruktur 

 Bestilling av oppsett og løsningskonfigurasjon ifm oppstart nye enheter 

 Lokal test og validering av løsning 

 Planlegging og gjennomføring av opplæringstiltak og kommunikasjon 

 Tilstedeværelse og oppfølging ifm ibruktagelse av løsning i klinikk 

 Planlegging og gjennomføring av overlevering produksjonssatte løsninger til forvaltning 

 

Private ideelle foretak som har driftsavtale med Helse Sør-Øst er ikke inntatt i prosjektomfang.  

Prosjektets mer detaljerte leveranseomfang i fase 3 er beskrevet i vedlegg 3 – Faseplan prosjektfase 

3. 

 

4.5. Erfaringer som er brukt 

Utformingen og gjennomføringen av prosjektet bygger på at prosjektdeltakerne har mange ulike 

tidligere erfaringer med kurveløsninger: 

 

• I Journalprosjektet på Rikshospitalet i perioden 1995-1999 ble de fleste arbeidsflytene 

gjennomgått. Dette la grunnlaget for nye og standardiserte kurver og 

dokumentasjonsskjemaer for hele sykehuset 

• Erfaringene fra tidligere elektroniske kurveløsninger ble oppsummert gjennom det 

tidligere regionale kurveprosjektet under RKD: Metavision fra Akershus 

universitetssykehus, Oslo universitetssykehus Ullevål og Rikshospitalet, PICIS ved 

Sykehuset i Vestfold og GE ved Sørlandet sykehus 

• Utvikling av Metavision 6.0 og innføring av gjennomgående kurve ved Sykehuset Østfold 

• Oppgradering til Metavision 6.0 ved Oslo universitetssykehus og samtidig konvertering av 

alle gamle kurvedata ved sykehuset 

• Utvikling og innføring av regional EPJ DIPS ved Oslo universitetssykehus 
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• Erfaringer fra oppgradering av kurveløsning ved Akershus universitetssykehus fra 

Metavision versjon 5.45 til versjon 6.7  

• Erfaringer fra omfattende breddingsaktivitet ved Oslo universitetssykehus, Sykehuset 

Østfold og Akershus universitetssykehus. 

• Pilotering og evaluering av løsningskonsept for sengepost ved Sykehuset Østfold i 2015 

• Pilotering og evaluering av løsningskonsept for lukket legemiddelsløyfe ved Sykehuset 

Østfold i 2016 og 2017 

• Erfaringer fra produksjonssetting av et stort antall versjonsoppgraderinger og 

feilrettingsversjoner 

 

4.6. Eksterne grensesnitt 

Prosjektet har eksterne grensesnitt mot andre parter på flere nivåer: 

Organisatoriske grensesnitt 

• Prosjektet er avhengig av et tett samspill med forvaltningsorganisasjoner for elektronisk 

kurve i henholdsvis Sykehuspartner, det enkelte helseforetak og i Regionalt senter for 

kliniske IKT-løsninger (RSKI) 

• Vellykket innføring vil kreve tett samspill med og aktiv deltakelse av ressurser fra de 

enkelte kliniske miljøer som berøres av løsningsinnføring 

• Videre utvikling av regional elektronisk kurve bør i et langsiktig perspektiv koordineres 

tett med Regionalt senter for kliniske IKT-løsninger (RSKI), og prosjektets aktivitet bør 

koordineres med oppbygning av funksjoner i et slikt kompetansesenter 

• Prinsipielle vurderinger knyttet til anvendelse av elektronisk kurve bør forelegges 

regionalt fagnettverk for elektronisk kurve 

• Prosjektets innvirkning på opplæringsbehov i universitet og høgskoler må vurderes og 

koordineres med opplæringsansvarlige 

• Prosjektets effekt på arbeidsprosesser i Sykehusapotekene og mellom helseforetak og 

Sykehusapotekene må vurderes og koordineres 

Grensesnitt mot andre prosjekter/programmer 

Elektronisk kurve- og medikasjonsløsning har berøringspunkter og grensesnitt mot løsningsområder 

og arbeidsprosesser som omfattes av andre prosjekter og programmer i Helse Sør-Øst.  

• Dette omfatter flere prosjekter i Program for Regional klinisk løsning (RKL), herunder 

Regional EPJ, Medikamentell kreftbehandling (MKB), Regional ambulansejournal, 

Regional Lab og Regional multimedia (RMA), hvor koordinering av felles arbeidsflyt og 

integrasjoner har stor viktighet.  
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• Dette omfatter prosjekt IAM (Identitets- og tilgangsstyring) i forhold til IDM-løsningen og 

andre løsninger for autentisering og autorisasjon herunder automatisert tilgangsstyring.  

• For gjennomføring av bredding til nye helseforetak er prosjektet avhengig av at pågående 

og nye initiativ for utbygging av trådløs nettverksinfrastruktur sikrer at lokale 

forutsetninger for bredding til helseforetaket er til stede fra avtalt tidspunkt. 

• For test av ny funksjonalitet i løsningen og pilotering på de nye helseforetakene, må 

Sykehuspartner ha etablert tilstrekkelige testmiljøer.  

• For oppstart av opplæring og senere produksjon på de tre neste helseforetakene må 

bestilte servermiljøer være levert og satt opp av Sykehuspartner innen hhv 1. mai 2018 

for Sykehuset Telemark og Sykehuset i Vestfold og 1. september 2018 for Sørlandet 

sykehus. 

• For oppstart av opplæring og senere produksjon på de tre siste helseforetakene, må 

servermiljøer være levert og satt opp av Sykehuspartner innen 2020. 

 

Andre ressursmessige avhengigheter 

 Prosjektet er avhengig av at nødvendig kapasitet og kompetanse finansieres og bygges opp 

på forvaltningssiden sentralt og lokalt slik at prosjektet kan overlevere de enkelte 

delleveranser i henhold til plan. 

 Prosjektet er avhengig av koordinert felles ressursutnyttelse av de test- og utviklingsmiljøer 

som anvendes både av prosjekt og linje. Prosjektet må kunne disponere disse miljøene den 

tid prosjektet vurderer som nødvendig for å møte sine leveranser. 

 Prosjektet er avhengig av at helseforetakene stiller nødvendige ressurser for ivaretakelse av 

mottaksaktiviteter ved de enkelte foretak, i henhold til vedtatte finansieringsprinsipper. 

 Prosjektet er avhengig av at helseforetakene stiller nødvendige ressurser for ivaretakelse av 

gevinstutvikling og gevinstrealisering ved de enkelte foretak. 

 

4.7. Budsjett 

4.7.1. Prosjektkostnader 

Prosjektet legger i sin budsjettering til grunn prinsipper for regional finansering som behandlet i 

Programstyrets sak 38/2016. Dette innebærer at prosjektet i sitt budsjett bærer kostnad for regional 

løsningsutvikling og gjennomføringskostnader i forbindelse med dette, lisenskostnader per 

helseforetak og ressurskostnader i forbindelse med lokale delprosjekter for bredding. Kostnader 

knyttet til lokal infrastruktur og periferiutstyr forutsettes dekket av de enkelte foretak. Kostnader 

knyttet til etablering av infrastruktur for sentrale løsningsmiljøer forutsettes dekket av 

Sykehuspartner.  



 

 

Dato: 

21.12.2017 

 

 

 

Side: 

23 / 34 

Prosjekt regional kurve og 
medikasjon 

Referanse: Referanse til regnskap: 

101537 

Styringsdokument 

 

 Styringsdokument – Regional kurve og medikasjon 

4.7.2. Prosjektkostnader – prosjektfase 2 (2016-2018) 

Prosjektets fase 2 med en gjennomføringsperiode januar 2016 til og med desember 2018 er samlet 

estimert til 139,2 millioner kroner. 

 

Tabell 1: Estimert prosjektkostnad for prosjektfase 2 (tall i millioner kroner inkl. mva) 

 

4.7.3. Prosjektkostnader - Prosjektfase 3 (2018-2021) 

Prosjektfase 3 med en gjennomføringsperiode januar 2018 til og med desember 2021 er estimert til 

en totalkostnad på 371,2 millioner kroner, der regional finansiering er 310,4 millioner kroner. 
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Tabell 2: Estimert prosjektkostnad for Fase 3 (tall i millioner kroner inkl. mva) 

Kostnadskategori 2018 2019 2020 2021 Sum 
Regionalt finansiert: 81,5 77,4 79,9 71,7 310,4 

A. Investering 73,4 68,2 76,3 69,9 287,8 

B. Drift 8,1 9,2 3,6 1,7 22,6 

Lokalt finansiert: 8,9 18,3 16,2 17,4 60,7 

a. Investering - - - - - 

b. Drift 8,9 18,3 16,2 17,4 60,7 

Totalsum 90,4 95,6 96,1 89,1 371,2 
 

Detaljene i kostnadene for fase 3 er gitt i vedlegg 3 – Faseplan prosjektfase 3.  

 

4.7.4. Prosjektkostnader – samlet kostnadsestimat for hele prosjektperioden 

Samlet kostnadsestimat for prosjektgjennomføring av prosjektfase 2 og prosjektfase 3 i perioden 

2016-2021 utgjør 449,8 millioner kroner fordelt på årene 2016-2021. Legges lokalt finansiert 

prosjektkostnad også til grunn blir total prosjektkostnad på 527,7 millioner kroner. Av dette utgjør 

avtalekostnaden med leverandøren 178,3 millioner kroner. 

 

Kostnadskategori 2016 2017  2018 2019 2020 2021 Sum 

Regionalt finansiert: 52,2 63,9 104,7 77,4 79,9 71,7 449,8 

C. Investering 51,2 60,1 96,5 68,2 76,3 69,9 422,2 

D. Drift 1,0 3,8 8,2 9,2 3,6 1,7 27,5 

Lokalt finansiert: - 2,9 23,2 18,3 16,2 17,4 78,0 

c. Investering - - - - - - 0 

d. Drift - 2,9 23,2 18,3 16,2 17,4 78,0 

Totalsum 52,2 66,8 127,9 95,6 96,1 89,1 527,7 

 

Tabell 3: Prosjektkostnad 2016-2021, prosjektfase 2 og 3 samlet (tall i millioner kroner inkl. mva)  
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4.7.5. Kostnader utover prosjektets budsjett 

Kostnader relatert til innføring og bredding av elektronisk kurve, som ikke er inntatt i prosjektets 

budsjettramme er beskrevet under. 

Etablering av server-infrastruktur 

Prosjektet forutsetter at Sykehuspartner dekker kostnad for infrastruktur og etablering knyttet til 

løsningsmiljøer for elektronisk kurve inkludert lisenser for operativsystem og databaseplattform. 

Dette omfatter etablering av regionale og lokale miljøer, herunder produksjons-, test-, referanse-, 

kursmiljøer og preproduksjons-/ produksjonslike miljøer.  

Lokal infrastruktur og periferiutstyr per helseforetak 

Lokal infrastruktur herunder kliniske og ikke-kliniske PCer, digibokser, strøm, nettverkspunkter, 

takarmer, medisinske traller og annen tilrettelegging av arealer for anvendelse av elektronisk kurve 

samt eventuelle kostnader knyttet til MTU-utstyr forutsettes ivaretatt og finansiert av de enkelte 

helseforetak.  

Personellkostnader utover lokale prosjektteam 

Lokal innføring i helseforetakene forutsetter deltakelse av ressurser fra de enkelte foretak utover 

prosjektets egen organisering. Helseforetakene må bidra med nødvendige ressurser i 

breddingsperioden. 

Prosjektet forutsetter at kostnad knyttet til deltakelse av ressurser fra foretakene utover regionalt 

finansiert lokalt delprosjektteam dekkes av foretakene selv. Dette omfatter avgivelse av ressurser 

som instruktører, superbrukere og breddingsstøtte i forbindelse med planlegging og gjennomføring 

av opplæring, innføring og bredding, deltakelse i sluttbrukeropplæring, forsterkning av bemanning i 

klinikk i forbindelse med ibruktakelse og eventuell innleie av vikarer og annen inndekning av 

personellkostnader som følge av avgivelse av ressurser. 

 

4.8. Tidsplan 

Tidsplan prosjektfase 2 (1. kvartal 2016 – 4. kvartal 2018) 

Figuren under viser overordnet tidsplan for prosjektets fase 2, fra og med første kvartal 2016 til og 

med fjerde kvartal 2018. Planen viser aktiviteter fordelt på aktivitetsområdene løsningsutvikling, 

prosess- og gevinstutvikling, innføring, anskaffelse og overlevering til forvaltning. 



 

 

Dato: 

21.12.2017 

 

 

 

Side: 

26 / 34 

Prosjekt regional kurve og 
medikasjon 

Referanse: Referanse til regnskap: 

101537 

Styringsdokument 

 

 Styringsdokument – Regional kurve og medikasjon 

 

 

Figur 2: Overordnet tidsplan Fase 2 

 

Tidsplan prosjektfase 3 (1. kvartal 2018 – 4. kvartal 2021) 

Figuren under viser overordnet tidsplan for prosjektets fase 3, fra og med første kvartal 2018 til og 

med fjerde kvartal 2021. Planen viser aktiviteter fordelt på aktivitetsområdene løsningsutvikling, 

prosess- og gevinstutvikling, innføring og overlevering til forvaltning. 
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Figur 3: Samlet tidsplan for prosjektfase 3 

 

I 2018 vil prosjektfase 3 overlappe med prosjektfase 2.  

Tidligere prosjektfase 4 er nå kun konsolidering av elektronisk kurve og medikasjon og ligger 

tidsmessig etter 2021. 

Prosjektet avsluttes når videre utvikling av planlagt funksjonalitet er gjennomført, løsningen er 

innført og breddet ved samtlige helseforetak, og ansvar for videre forvaltning er overlevert og 

akseptert av forvaltningsorganisasjonene.  
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4.9. Risiko 

Prosjektet følger løpende opp risikostyring og tiltak gjennom eget risikoregister under 

prosjektforløpet. Risikomatrise og utdrag fra risikoregister er gjengitt nedenfor. 

 

Figur 4: Risikomatrise basert på prosjektets risikoregister per november 2017 
 

ID Risikobeskrivelse Tiltaksbeskrivelse 

12 Mangler i lokal teknisk infrastruktur eller 
applikasjonsplattform kan medføre at 
bredding ikke kan gjennomføres som 
planlagt 

1. Teknisk kartlegging 

2. Samordning mot øvrige initiativer i RKL 

3. Informasjon om ny partner gjennom RKL 

4. Oppfølging identifiserte tekniske mangler 

5. Replanlegging iht begrensninger gitt av tekniske 
mangler 

1 Feil og mangler i løsning kan medføre 
utsettelse av planlagte 
produksjonssettinger og forsinket 
ibruktagelse av funksjonalitet og 
feilrettinger 

1. Leverandørdialog for prosessforbedring i 
leveranser. Oppfølging av aksjonspunkter fra Tel 
Aviv 

2. Delprosjektleder leverandør 

3. Samtest og 14-dagers releaser inn i testplan 

4. Samhandlingsrutiner 
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ID Risikobeskrivelse Tiltaksbeskrivelse 

15 Manglende finansiering av vesentlige deler 
av prosjektomfanget kan medføre at 
viktige mål ikke kan realiseres i prosjektet 

1. Godkjent faseplan fase 2 (gjennomf) 

2. Budsjettering over prosjektets samlede tidsforløp 
Fase 2 og Fase 3 (tidlig kommunikasjon av 
finansieringsbehov) 

3. Dialog med programstyret ift prioritering i 2018-
2019 

6 Mangel på komplette kurs, test-, 
referanse- og produksjonslike miljøer kan 
medføre at kritiske prosjektaktiviteter ikke 
kan gjennomføres i planlagt omfang og 
med tilstrekkelig kvalitet 

1. Miljøkoordinering 

2. Samhandlingsrutiner 

3. Utvidelse av miljøer etter faktisk behov 

4. Sikre regional teststrategi, kapasitet i regionalt 
testsenter og regionalt testmiljø 

5. Sikre midlertidig allokering av nødvendige 
ressurser 

6. Tidlig melding om pakking og distribusjon av nye 
versjoner og tillegg 

7. Koordinert releaseplanlegging RKL 

19 Mangelfull koordinering av prosjekter på 
tvers av RKL kan hindre fremdrift som 
følge av ikke-identifiserte avhengigheter 
mot andre prosjekters leveranser og 
fremdrift. 

1. Felles koordinering gjennom aktuelle fora i RKL 

2. Egen dialog med Regional EPJ og Ahus ift 
prod.settinger på Ahus med ukentlige møter 

3. Tilgang til hverandres tekniske ressurser uten 
unødvendig forsinkelse ved kritiske situasjoner 

22 Svakheter i løsningsdesign og 
implementering av nødløsning kan hindre 
effektiv realisering og forvaltning ved 
oppstart av nye enheter 

1. Møte med forvaltning vedr løsning 
2. Utarbeidelse av revidert løsningsdesign 

(anskaffelse) 

10 Mangelfull testing kan medføre at 
løsningsfeil ikke avdekkes før 
produksjonssetting 

1. Strukturert testplanlegging 
2. Samtest med leverandør 
3. Fokus på presis og tidlig 

leveransedokumentasjon 
4. Sikre tilstrekkelig testbemanning og involvering 

av HF i testgjennomføring 

14 Manglende ressurskapasitet i regionalt 
prosjektteam og/eller lokale delprosjekter 
kan hindre leveranse av kritiske milepæler 
til rett tid og kvalitet 

1. Tidlig ressursbestilling 
2. Strukturerte ressursavtaler 
3. Opplæring og bygging av ressurser 
4. Intro-opplegg for nye prosjektressurser 
5. Sikre tekniske tilganger 

 

8 Utilstrekkelig ivaretakelse av drift og 
forvaltning i linjen kan medføre at 
prosjektets ressurser bindes opp i drifts- 
og forvaltningsoppgaver 

1. Samhandlingsrutiner / oppgavefordeling og 
ansvarsavklaring 

2. Strukturerte prosesser for overlevering 
3. Strukturert opplæringsplan fra linjen 
4. Oppbemanning av linje 
5. Styrking av lokal forvaltning HF 
6. Egen rolle i prosjektet - koordinator mot 

forvaltning  
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ID Risikobeskrivelse Tiltaksbeskrivelse 

20 Manglende standardisering av 
utrullingsmetodikk kan medføre ekstra 
planleggingsarbeid og ineffektive 
innføringsprosesser per foretak 

1. Utarbeidelse av felles metodikk for delprosjekter 
innføring 

2. Erfaringssamling på tvers av innføringsprosjektene 

21 Manglende regionale prosessbeskrivelser 
og fullt regionalt opplæringsopplegg kan 
hindre planlegging og realisering av 
effektiv løsningsbruk i klinikk 

1. Etablering av arbeidsgruppe opplæring 
(gjennomført) 

2. Utarbeidelse av prosessbeskrivelser gjennom 
lokale delprosjekter (pågår) 

 

5. Gjennomføringsstrategi 

5.1. Strategi for styring og kontroll 

Prosjektet gjennomføres i overenstemmelse med Helse Sør-Øst sin prosjektmodell 

”Prosjektveiviseren” og følger beslutningspunkter i samsvar med denne. Spesielt legges det vekt på: 

 Tydelig organisering med definerte ansvarsområder for prosjektledelse, stabsressurser og 

delprosjekter, klinikk og andre samarbeidspartnere 

 Tett ledelsesmessig oppfølging av leveranser og milepæler innad i prosjektet, og i samspill 

med programledelsen i program Regional klinisk løsning 

Prosjektet følger for øvrig det til enhver tid gjeldende regime for styring og kontroll fastsatt av 

program Regional klinisk løsning, og prosjekttoleranser fastsatt i dette. 

 

5.2. Kvalitetsstrategi 

Det legges sterk vekt på kvalitetskontroll og testaktiviteter i alle ledd av programvareutviklingen og 

driftssettingen av programvaren. Prosjektet gjennomføres i overenstemmelse med ”Sjekkliste 

kvalitet” som er en del av Helse Sør-Østs prosjektmodell. Prosjektets regime for kvalitetskontroll er 

innarbeidet i prosjektets teststrategi, og prosjektet har implementert strukturerte prosesser for 

innrapportering og oppfølging av feil og mangler gjennom støtteverktøyet HP ALM. 

 

5.3. Anskaffelsesstrategi 

Prosjektet har etablert en anskaffelsesstrategi som ble benyttet i anskaffelsen av elektronisk kurve og 

medikasjon for alle helseforetak i Helse Sør-Øst. Anskaffelsen skal være avsluttet innen utgangen av 
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2017. 

 

5.4. Risikostyringsplan 

Prosjektet forholder seg til retningslinjer for risikostyring og tiltaksoppfølging i samsvar med føringer 

fra program Regional klinisk løsning og Helse Sør-Østs prosjektmetodikk. Risikomatrise utarbeides i 

tråd med metodikk i program Regional klinisk løsning og brukes til detaljert risikostyring i 

prosjektarbeidet.  

 

5.5. Kommunikasjonsstrategi 

Prosjektet favner bredt og angår et stort antall brukere og interessenter: 

 Pasienter og pårørende 

 Politiske myndigheter 

 Behandlingsansvarlige klinikere 

 Behandlende klinikere 

 Foretaksledelse 

 Regional foretaksledelse 

 Forskningsmiljøer 

 Kvalitetsmiljøer 

 Eksterne og interne fagmiljøer 

 Drifts- og forvaltningsmiljøer i foretakene 

 Drifts- og forvaltningsmiljøer i Sykehuspartner 

 Regionalt kompetansesenter for kliniske IKT-løsninger 

 Program Regional klinisk løsning 

 Andre programmer 

 Andre prosjekter i Regional klinisk løsning 

 Sykehusapotekene 

 Statens Legemiddelverk 

 

Prosjektet etablerer og vedlikeholder egen interessentanalyse og kommunikasjonsplan. Videre 

utforming av kommunikasjonsplan og –tiltak gjøres i samarbeid med programmet. 

 

5.6. Konfigurasjonsstrategi 

Det er nedlagt et stort arbeid i konfigurasjon av løsningene så den understøtter omforente 

standardiserte kliniske arbeidsprosesser i Helse Sør-Øst. Godt grafisk brukergrensesnitt er vektlagt 

for å understøtte kvalitet og pasientsikkerhet. 
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Prosjektet vil i samarbeid med forvaltning etablere interne samhandlingsrutiner og prosesser for 

konfigurasjonsstyring. 

Prosjektet håndterer og forbereder prioritering av endringsønsker og spørsmål om videreutvikling. 

Prinsipielle spørsmål behandles av regionalt fagnettverk for medikasjon og pasientmålinger. 

Det vil bli etablert samarbeidsordninger med leverandør, Sykehuspartner og lokal forvaltning om 

ytelsesspørsmål som kan være relatert til konfigurasjon. 

Prosjektet har som policy å dele konfigurasjonen med andre norske helseforetak. Dette må reguleres 

i formelle samarbeidsavtaler som sikre erfaringstilbakeføring til Helse Sør-Øst.  

Prosjektet samarbeider med Helse Nord. 

6. Prosjektorganisasjon 
 

Prosjektorganisering 

Prosjektet elektronisk kurve og medikasjon griper dypt inn i daglige arbeidsrutiner ved alle kliniske 

avdelinger i regionen. Innføringen stiller store krav avveiningen mellom nødvendigheten av å 

standardisere, og behovet for å lage tilpasninger ved spesielle behov. Videre innebærer arbeid med 

kurve og medikasjon håndtering av legemidler, medisinsk teknisk utstyr, pasientmålinger og kliniske 

tiltak. Dette feltet gir store muligheter for forbedring av kvalitet og pasientsikkerhet, men samtidig 

risiko for alvorlige feil. 

Viktige krav til prosjektorganisasjonen er: 

 Inngående kjennskap til løsningens tekniske muligheter og begrensninger 

 Inngående kjennskap til kliniske arbeidsrutiner og kompetanse til å tilpasse løsningen til 

kliniske behov 

 Tett kobling til sykehusenes linjeorganisasjon for å sikre god endringsledelse 

 Evne til å styre risiko og ressursinnsats med hensyn på tid, kostnad og kvalitet 

 Håndtering av prosjektoppgaver samtidig som løsningen er i skarp drift 

 Gjennomføring i henhold til Helse Sør-Østs prosjektmodell 

 

Prosjektorganisasjonen som vist under utformes som en matriseorganisasjon der de felles regionale 

funksjonene for løsningsutvikling og innføringsstøtte utgjør den ene aksen, og delprosjektene for 

innføring ved det enkelte helseforetak utgjør den andre aksen. Dette gir fleksibilitet som sikrer 

samordning av ressursinnsats på regionalt nivå samtidig som de enkelte delprosjekter for innføring 

kan trekke på sentrale funksjoner for støtte i det enkelte innføringsløp. Ny funksjon i fase 3 er 
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gevinstkoordinator i Prosjektkontoret. Delprosjekt Legemiddelprosesser vil ikke etableres før tidligst 

2019. 

 
 

Figur 5: Organisasjonskart for Prosjekt regional kurve og medikasjon i fase 2 og fase 3. 

 

Delprosjekt Løsning 

Delprosjektet omfatter aktiviteter knyttet til planlegging og oppfølging av leveransemottak for 

oppgraderinger av kjerneløsning og integrasjoner. Videre omfatter dette delprosjektet 

videreutvikling av løsningskonsepter, arbeidsflyt og konfigurasjon i løsningen for å ivareta ulike 

kliniske behov.  

 

Delprosjekt Teknologi og integrasjon 

Delprosjektet er fokusert på tekniske forutsetninger for at løsningen skal fungere godt; Etablering av 

løsningsmiljøer, herunder servere, nettverk, lokale klienter, medisinsk teknisk utstyr og samspill med 

andre programvare-områder som til sammen utgjør regional klinisk løsning. Delprosjektet omfatter 

også teknisk leveranseplanlegging og miljøkoordinering knyttet til oppgradering og 

produksjonssetting av løsningsmiljøer. 
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Delprosjekt Test 

Før nye deler av programvaren kan settes i produksjon må det gjennomføres omfattende testing som 

skal sikre at løsningen fungerer uten feil i sykehusenes ulike miljøer. Delprosjektet omfatter 

testplanlegging og testgjennomføring i samarbeid med berørte aktører, oppfølging og rapportering 

av test og oppfølging av feil og mangler i løsning. 

 

Delprosjekt Innføring per helseforetak 

Det opprettes ett delprosjekt for hvert helseforetak. De enkelte delprosjekter ivaretar operativt 

ansvar for gjennomføring av innføring og bredding i det enkelte foretak. Dette omfatter 

forberedende planlegging og kartlegging, bestilling og etablering av nødvendig lokal infrastruktur, 

oppdatering av løsningskonfigurasjon for nye enheter, test og validering, planlegging og 

gjennomføring av opplæringsaktiviteter og brukerkommunikasjon, oppfølging rundt oppstart og 

ibruktagelse, og aktiviteter knyttet til overlevering av ansvar for produksjonssatt løsning til 

forvaltning. 

 

6.1. Ressursallokering fase 2 og fase 3 

Ressursallokeringen for fase 2 er vist i faseplan fase 2 (Programstyrets sak 78/2017). 

Ressursallokeringen for fase 3 er vist i vedlegg 3 – Faseplan fase 3. 

Prosjektet vedlikeholder et eget ressurs- og frikjøpsregister, bemanningsoversikt vedlikeholdes 

fortløpende i dette.  

Ressurser fra Sykehuspartner bestilles i CA/PPM. 


