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1. Sammendrag
Prosjektdefinisjon
I forbindelse med behandling av direktiv i programstyret 20.august
2015, ble det besluttet å iverksette nytt regionalt forprosjekt (heretter
kalt planleggingsfase i henhold til terminologi i ny prosjektmetodikk).
Ny regional planleggingsfase startet opp januar 2016, da oppstart av
Pilotprosjektet ved Sykehuset Innlandet ble ytterligere forsinket.

Bakgrunn:

Basert på beslutning i programstyremøte 16.6.2016 hvor Regional
Radiologi fase 2 ble besluttet, presenterer prosjektet forslag til et nytt
styringsdokument som erstatter gjeldende direktiv fra 20. august
2015.
Delprosjekt Forbedret RIS PACS på AHUS under Regional radiologi fase
2 ble i programstyremøte 16.6.2016 besluttet startet opp. Aktivitetene
er innarbeidet i dette styringsdokumentet. Vi henviser til vedlegg med
faseplan for delprosjektet for mer informasjon om dette.

Prosjektmål:

Strategisk forankring:

Delprosjekt Gapanalyse under Regional radiologi fase 2 er beskrevet
mer detaljert i oppdragsdokumentet som også ligger vedlagt dette
dokumentet.
Effektmål for Regional Radiologi:
 En felles løsning for RIS og PACS1 i HSØ vil legge til rette for
deling av diagnostiske data, herunder henvisning, svar og
bilder, på tvers av juridiske skiller
 Enklere elektronisk samhandling mellom sykehus og med
eksterne partnere
 Lavere drifts- og vedlikeholdskostnader
 Høyere stabilitet og tilgjengelighet
 Standardisert opplæring av super- og sluttbrukere
Resultatmål for planleggingsfasen:
Gjennomføre gapanalyse innen utgangen av 2016
Utforme komplett beslutningsunderlag for å beslutte å starte
gjennomføringsfase innen utgangen av 2016
Fullføre planlegging av delprosjektet Forbedret RIS PACS AHUS og
starte opp implementering av løsningen basert på oppgradert Siemens
RIS sammen med Carestream PACS på AHUS i henhold til godkjent
plan.
Digital fornying er Helse Sør-Østs regionale program for fornying og
standardisering av arbeidsprosesser og teknologi. Programmet skal

1

RIS og PACS er forkortelser for Radiology Information System og Picture Archiving And Communication system
og er en betegnelse som brukes på integrerte radiologiløsninger. RIS brukes for å håndtere informasjon og
arbeidsflyt ved en radiologisk organisatorisk enhet. PACS er en betegnelse brukt for datamaskiner eller
datanettverk dedikert til lagring, distribusjon og presentasjon av bilder innenfor medisin. PACS er i dag mest
utbredt brukt innenfor radiologi, men tillater normalt lagring og overføring av alle bilder
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sørge for at målene i IKT-strategien for regionen fram mot 2020 nås.
Digital Fornying har som effektmål å bedre kvalitet og
pasientsikkerhet, øke effektiviteten og bedre samhandling mellom
aktørene som er involvert i pasientbehandlingen. Dette skal blant
annet oppnås gjennom å standardisere, konsolidere og modernisere
regionens kliniske løsninger og prosesser gjennom programmet for
Regional klinisk løsning (RKL). Dette er reflektert i mandat for Regional
klinisk løsning hvor to av resultatmålene er:
 Det skal etableres et sett med standardiserte radiologi
arbeidsprosesser
 Det skal etableres et konsolidert regional, standardisert og
brukervennlig radiologisystem basert på gjeldende regionale
leverandør/avtale
Det har vært vesentlige endringer i norsk lovverk som muliggjør
realisering av regionale løsninger med deling av data på en bedre måte
enn på det tidspunkt avtalen med Leverandøren ble inngått. Det åpner
opp for regionale løsninger med felles lagring av data også innenfor
radiologiområdet. Det aktualiserer også forhold knyttet til sikkerhet
for pasientdata, som er beskrevet i ny dokumentasjon om krav til
regionale løsninger i Helse Sør-Øst.
Prosjektet skal forholde seg til valgt leverandør og valgt løsning, samt
besluttede mål og mandat i Digital fornying og i programmet.
Planleggingsfasen skal være avsluttet innen utgangen av 2016 hvor
fullt dokumentasjonsunderlag for beslutning om faseovergang til
gjennomføringsfasen skal foreligge.
Identifiserte risikopunkter
De viktigste identifiserte risikoene identifisert i planleggingsfasen er

Risiko:

1. Manglende engasjement og forankring i helseforetakene kan
føre til redusert kvalitet og måloppnåelse for prosjektet
2. Manglende tilgang på riktige fagressurser fra Leverandøren i
prosjektet kan føre til senere ferdigstilling av leveranser
3. Manglende tilgang på riktige fagressurser fra helseforetakene i
prosjektet kan føre til senere ferdigstilling av leveranser
4. Time boxing i kombinasjon med manglende ressurser kan
medføre redusert kvalitet på sluttprodukt
Kritiske suksessfaktorer
 De enkelte HF, Sykehuspartner og Leverandør stiller med
tilstrekkelige og kompetente ressurser til rett tid
 At Helse Sør-Østs behov er omforente, veldefinerte og
dokumenterte
 At Leverandørens løsninger er veldokumenterte
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At gapet mellom behov og løsning blir tydelig dokumentert
At gapanalysen sikrer legitimitet og bedre omdømme for
prosjektet og valgte løsning, eksempelvis gjennom
interessentanalyse og kommunikasjonsplan, og aktiv bruk av
disse
At Fagnettverket for Radiologi og Nukleærmedisin er
sammensatt slik at god dialog og endringsvilje sikres

Ikke definert i planleggingsfasen


Hovedinteressenter,
oppsummert:

Eksterne
avhengigheter og
grensesnitt:

Personell og ledelse ved radiologienhetene på
helseforetakene i Helse Sør-Øst
 Styrende organer, som ledelse Helse Sør-Øst RHF,
Programstyret, programledelse RKL og prosjektets
styringsgruppe
 Ledelse i helseforetakene, legekontor og institutter
 Pasienter og brukere
Innføringsprosjektet ved Sykehuset Innlandet, samt andre prosjekters
aktiviteter dokumentert i releaseplaner. Andre IKT leveranser til
helseforetakene, både på infrastruktur og IKT løsninger.
Leverandørens evne til å levere ressurser og ønskede endringer i
produktet.
Kravet til regionale løsninger blant annet knyttet til sikkerhet og
pasientinformasjon i lovverk og hvilke konsekvenser dette får.

Grov Business Case (Prosjektbegrunnelse)
Kostnadsestimat
Forventede gevinster
(finansielle)
Forventede gevinster
(ikke finansielle)

Utarbeides i planleggingsfasen etter avtale med programledelsen
Utarbeides i planleggingsfasen etter avtale med programledelsen
Se effektmål. Videreutvikles i planleggingsfasen etter avtale med
programledelsen

Prosjekttilnærming
I planleggingsfasen skal det gjennom gapanalysen utarbeides en fakta- og erfaringsbasert oversikt
over hva som er gapene mellom Leverandørens løsning og krav i brukermiljøene i Helse Sør-Øst.
Denne kunnskapen skal brukes i videre planlegging av implementering av løsningen fra
Leverandøren (Carestream) som en regional radiologiløsning for Helse Sør-Øst.
Gapanalysen vil gi brukere muligheten til selv å prøve løsningen i praktiske caser.
Det skal etableres en løsning på AHUS som løser helseforetakets akutte problemer med dagens
PACS-løsning med grensesnitt til oppgradert Siemens RIS.
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Det skal etableres en modell for regional forvaltning av radiologi og regional forvaltning av
løsningen på Sykehuset Innlandet skal ivaretas av Regional radiologi fase 2 i samarbeid med
Sykehuspartner.
Erfaringene fra aktivitetene i fasen brukes til å revidere vedtatt plan for utrulling av løsningen i
hele Helse Sør-Øst.
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2. Prosjektdefinisjon
2.1. Bakgrunn
Digital fornying er Helse Sør-Østs regionale program for fornying og standardisering av
arbeidsprosesser og teknologi. Programmet skal sørge for at målene i IKT-strategien for regionen
fram mot 2020 nås. Digital fornying har som effektmål å bedre kvalitet og pasientsikkerhet, øke
effektiviteten og bedre samhandling mellom aktørene som er involvert i pasientbehandlingen. Dette
skal blant annet oppnås gjennom å standardisere, konsolidere og modernisere regionens kliniske
løsninger og prosesser gjennom program for Regional klinisk løsning (RKL). Mandat for regionalt
radiologiprogram ble opprinnelig vedtatt av fornyingsstyret 6. mai 2013. Gjennom konsolideringen av
de klinisk rettede programmene og opprettelse av program for Regional klinisk løsning (RKL), er
ansvar for gjennomføring av det tidligere radiologprogrammets oppgaver lagt til RKL. Dette er
reflektert i mandat for Regional klinisk løsning hvor to av resultatmålene omfatter radiologi, disse er:
Det skal etableres et sett med standardiserte radiologi arbeidsprosesser
Det skal etableres et konsolidert regional, standardisert og brukervennlig radiologisystem basert
på gjeldende regionale leverandør/avtale

Arbeidet med å innføre en felles standardisert regional løsning for radiologi startet i 2011.
Programmet Regional Radiologi ble startet i 2013 etter en toårig anskaffelsesprosess hvor
Carestream Health Solutions ble valgt og avtale ble inngått om leveranse av RIS/PACS løsning for alle
helseforetak i regionen. Saken ble behandlet i styret i Helse Sør-Øst, se sak 055-2013 “Innføring av
regional løsning for radiologi (RIS/PACS). Styret vedtok enstemmig å slutte seg til den fremlagte
planen og estimatet “Programmets estimerte behov i programperioden er 478 millioner kroner.
Dette omfatter kontraktskostnad, anskaffelse av maskinvare, annen programvare og arbeid.”
Opprinnelig plan var å gå i drift med Sykehuset Innlandet som pilotsykehus våren 2014, etterfulgt av
AHUS. Deretter var opprinnelig plan å ta løsningen i bruk ved OUS, som grunnlag for radiologistøtte
som del av en Regional klinisk løsning.
I begynnelsen av 2015 ble Regional radiologi etablert som prosjekt under RKL i forbindelse med
omorganiseringen av Digital fornying. Det ble etter hvert besluttet at prosjektets fokus skulle være å
ferdigstille en fungerende løsning på Sykehuset Innlandet og at videre arbeid med regional løsning
skulle komme senere. Ved Sykehuset Innlandet planlegges det nå en oppstart 23. september 2016.
Programstyret besluttet i møte 20. august 2015 nytt direktiv for Prosjektet Regional radiologi hvor
det blant annet ble lagt til grunn at man etablerte et nytt forprosjekt for å legge grunnlag for videre
bredding av ny regional radiologiløsning. Samtidig har det blitt diskutert løsninger for AHUS som har
et stort behov for å erstatte eksisterende PACS-løsning på grunn av betydelige
kapasitetsbegrensninger og begrenset ytelse.
Ny planleggingsfase i Regional radiologi ble rigget for oppstart i januar 2016 med følgende oppdrag:


Gjennomføre planleggingsfase for Regional radiologi herunder gapanalyse, inkludert:
o Identifisere funksjonelle gap
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Identifisere tekniske gap
Identifisere gap innen personvern, sikkerhet og tilgangsstyring
Identifisere forvaltningsmessige gap
Teknisk og funksjonell tilstand på dagens RIS/PACS
Kartlegging av evne til å implementere en regional løsning
Vurderes hensiktsmessigheten i å splitte opp oppstartsprosjektene ved først å
implementere Carestream PACS med grensesnitt mot eksisterende RIS på de ulike
helseforetakene

Etter oppstart av forprosjektet har det kommet til en ny leveranse som vil omfattes av det regionale
prosjektet for radiologi:


På grunn av at det ved Akershus universitetssykehus (AHUS) er akutte utfordringer knyttet til
kapasitet på PACS, er det besluttet å innføre Carestream PACS integrert med et oppgradert
Siemens RIS (Programstyresak 60/2016). Denne innføringen blir organisert som et
delprosjekt under Regional radiologi fase 2 med eget budsjett og plan.

Etter ny prosjektmetodikk i Helse Sør-Øst – Prosjektveiviseren, vil det utarbeides ny
prosjektdokumentasjon for alle prosjektets aktiviteter og stadier.
Frem til ny organisering av Regional radiologi ble besluttet av programstyret 16. juni 2016, ref sak
60/2016, har prosjektet rapportert på direktivet fra 2015, som er utdatert på grunn av utsettelsene
ved Sykehuset Innlandet. Prosjektet er nå besluttet organisert som følger:
1. Utviklings- og innføringsaktiviteter før 1. januar 2016 sammen med pågående
innføringsaktiviteter på SI defineres som prosjektet «Regional radiologi fase 1».
2. Videre utvikling og innføring av regional radiologiløsning i Helse Sør-Øst defineres som
prosjektet «Regional radiologi, fase 2»
3. Innføring av regional PACS på AHUS defineres som delprosjektet Forbedret RIS PACS på AHUS
under «Regional radiologi fase 2»

2.2. Prosjektmål
Prosjektets målformuleringer er de samme som er besluttet i direktiv fra august 2015.
2.2.1.
Resultatmål
Prosjektet skal levere følgende:









Et felles radiologisystem som muliggjør deling av informasjon mellom helseforetak innenfor
rammen av gjeldende regelverk for informasjonssikkerhet.
Standardiserte arbeidsprosesser som skal støttes av radiologisystemet
Dokumentasjon av løsningen, herunder teknisk dokumentasjon, driftsdokumentasjon,
systemdokumentasjon, brukerdokumentasjon og kursdokumentasjon.
Integrasjonsgrensesnitt løsningen må ha for å støtte arbeidsprosessene og funksjonaliteten i
løsningen
Sikre at nødvendig infrastruktur blir levert fra Sykehuspartner /
Infrastrukturmoderniseringsprogrammet (IMP)
Gjennomføring av test iht. HSØ rammeverk for testing
Migrere data fra gammel til ny løsning
Lære opp sluttbrukere
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Produksjonsette løsningen og etablere tjenesten som regional tjeneste med regional
forvaltning
Overlevere løsningen til Sykehuspartner samt til regional og lokal forvaltning

2.2.2.
Effektmål
 En felles løsning for RIS og PACS i HSØ vil legge til rette for deling av diagnostiske data,
herunder henvisning, svar og bilder, på tvers av juridiske skiller
 Enklere elektronisk samhandling mellom sykehus og med eksterne partnere
 Lavere drifts- og vedlikeholdskostnader
 Høyere stabilitet og tilgjengelighet
 Standardisert opplæring av super- og sluttbrukere

2.3. Prosjekttilnærming
2.3.1.
Overordnet beskrivelse av tilnærming til prosjektet
I planleggingsfasen skal vi utarbeide en fakta- og erfaringsbasert oversikt over hva som er gapene
mellom leverandørens løsning og krav i brukermiljøene i Helse Sør-Øst. Deretter skal vi bruke denne
kunnskapen til videre planlegging av implementering av Carestreamløsningen som en regional
radiologiløsning for Helse Sør-Øst gjennom å:





La brukere selv prøve løsningen i praktiske caser i forbindelse med gapanalysen
Etablere en løsning på AHUS som løser deres akutte problemer for PACS-løsning
Etablere modell for regional forvaltning av radiologi og overta ansvaret for regional
forvaltning av løsningen på Sykehuset Innlandet.
Bruke erfaringene fra aktivitetene i fasen til å revidere vedtatte plan for utrulling av
løsningen til hele Helse Sør-Øst

2.3.2.
Planleggingsfasen
Prosjektet er i en ny planleggingsfase og vil fokusere på å levere best mulig grunnlag for å beslutte
gjennomføring av tiltak for å nå målet om en regional løsning basert på standardiserte
arbeidsprosesser.
2.3.2.1.
Gapanalyse
Planleggingsfasen har fokus på å sikre en faktabasert forståelse av hvordan den anskaffede
Carestreamløsningen best mulig kan brukes for å støtte radiologiprosessene på de ulike
helseforetakene i Helse Sør-Øst. Dette gjøres ved å gjennomføre en gapanalyse hvor vi bruker et
referansemiljø satt opp av Leverandøren og tester ulike scenarier i dette miljøet. Gap vil identifiseres
og danne grunnlag for forslag til måte å lukke gapene på samt en plan for når lukking kan finne sted. I
tillegg til scenarier, vil prosjektet bruke oversikter over funn gjort i testene på Sykehuset Innlandet og
annet materiale som dokumenterer tidligere identifiserte avvik eller gap. Disse vil da bli vurdert og
inngå som en del av gapanalysen hvor leverandøren kan vise hvordan dette er løst i et miljø med en
mer generisk konfigurasjon av løsningen enn det som er satt opp på Sykehuset Innlandet.
I tillegg vil gapanalysen vurdere tekniske gap ved å sammenholde Leverandørens krav til miljø med
Helse Sør-Øst sine krav i standard plattform. Forvaltningsmessige gap vil gjennomgås med hovedvekt
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på identifiserte utfordringer med å gi tilgang til administrasjonsverktøy til andre enn regionale
forvaltere.
I arbeidet med utforming av gapanalysen har dialogen med Fagnettverket for Radiologi og
Nukleærmedisin (fagnettverket) vært svært viktig. Nettverket ble etablert i regi av prosjektet på
bakgrunn av utkast til mandat og har fungert som en viktig sparringspartner for prosjektet. Det er
helt nødvendig å lytte til nettverket, som er den viktigste representanten for brukerne overfor
prosjektet.
Basert på diskusjoner med fagnettverket er det etablert et kjerneteam av representanter fra
helseforetak som frikjøpes til arbeid med gapanalysen.
2.3.2.2.
Etablere Regional radiologi forvaltning
Regional radiologi fase 2 skal som en av delleveransene i planleggingsfasen komme med forslag til
hvordan Strategisk og taktisk forvaltning av den regionale løsningen skal organiseres når Sykehuset
Innlandet går i drift. Det må det være avklart hvordan regionens ansvar for forvaltning av løsningen
skal organiseres i god tid før idriftsetting av Sykehuset Innlandets løsning starter opp, 23. september
2016.
Avgrensning mellom Sykehuspartners ansvar og oppgaver som leverandør av operative forvaltningsog driftstjenester og den taktiske og strategiske regionale forvaltningen må presiseres. Prosessen
rundt regional forvaltning må beskrives og forankres. I første omgang gjelder dette forvaltning av
Sykehuset Innlandet, men vil også gjelde andre helseforetak etter hvert som de tar i bruk regional
løsning.
Prosjekt Regional radiologi fase 2 er opptatt av at Sykehuset Innlandet blir ivaretatt som en regional
løsning fra dag én, og at det blir lagt planer for å migrere Sykehuset Innlandet over på konsolidert
regional løsning når denne foreligger så snart det vurderes som hensiktsmessig.
Inntil videre vil prosjektet ha ansvaret for den taktiske og strategiske forvaltningen av regionale
radiologiløsninger som blir satt i produksjon.
2.3.2.3.
Andre prosjektleveranser – Dokumentasjon Planleggingsfase
Prosjektet skal i planleggingsfasen utarbeide fullstendig dokumentasjon til faseovergang for
gjennomføringsfasen i henhold til Helse Sør-Øst sin prosjektmetodikk. Gapanalysen vil gi mye
materiale til disse dokumentene. I tillegg skal det kartlegges hvilke tilstand de radiologiløsningene på
de ulike helseforetakene er i.
I planleggingsfasen skal det vurderes om det er hensiktsmessig å bruke en alternativ
implementeringsmetodikk som er foreslått av Leverandøren. Dette går ut på å implementere
Carestream PACS først med grensesnitt mot eksisterende RIS, for å hente ut gevinster med felles
billedlager, for så, senere implementere RIS og etablere et komplett Carestream RIS/PACS. En viktig
input til denne vurderingen, blir de erfaringer vi gjør oss med implementering av Carestream PACS
med grensesnitt mot Siemens RIS på AHUS.
2.3.2.4.
Implementere Carestream PACS på AHUS
AHUS har en situasjon hvor de blant annet ikke har kapasitet i eksisterende PACS for nye modaliteter
som er anskaffet. Derfor er det kritisk å få på plass nytt PACS. AHUS har besluttet å innføre
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Carestream PACS integrert med oppdatert versjon av Siemens RIS. Planleggingen av dette prosjektet
er i gang og vil bli fremlagt som separat beslutning for faseovergang. Prosjektet er organisert som et
delprosjekt i Regional Radiologi fase 2 med eget prosjektnummer og fremdriftsplan som legger opp
til oppstart av gjennomføring mens hovedprosjektet er i planleggingsfase.
I tillegg til at dette vil gi AHUS en løsning på de mest akutte utfordringene, vil det gi verdifull erfaring
som prosjektet kan bruke i planleggingen videre.
2.3.3.
Første gjennomføringsfase
Et viktig premiss for arbeidet med ny planleggingsfase, er at prosjektet skal foreslå hvordan videre
implementering av Carestream skal gjøres. Besluttet plan for gjennomføringsfasen vil bli bearbeidet
og justert som følge av erfaringene som innhentes i planleggingsfasen. Dette dokumentet vil da bli
justert i tråd med de konklusjonene og den kunnskap vi får i planleggingsfasen.
Det er ønskelig å starte opp gjennomføringen så raskt som mulig, men også tidsplanen vil være
avhengig av hvordan konklusjonene etter gapanalysen vil være.
Dersom anbefalingen etter planleggingsfase er å starte gjennomføringen, kan man tenke seg flere
scenarier. De ulike scenariene vil vurderes og anbefaling vil utarbeides i planleggingsfasen.
Alternative scenarier kan være:
a. Utrullingsplan som presentert i direktivet fra 2015, forflyttet i tid
b. Utrulling av lokale løsninger etter behov - og etter hvert – når løsningen er klar, én
regional løsning som helseforetakene konsolideres inn i
c. Implementering av felles PACS, grensesnitt mot separate RIS

3. Prosjektbegrunnelse (Business Case)
Gevinstplaner og gevinstavtaler er besluttet relatert til prosjekt ved det enkelte helseforetak, jfr.
gjeldende direktiv vedtatt i august 2015. Når det gjelder gevinster knyttet til Sykehuset Innlandet, er
det laget en gevinstmatrise i prosjektet. Det er også gjort arbeid knyttet til gevinstplanlegging
tidligere i prosjektet, blant annet i arbeidet med effektmålene.
For Regional radiologi fase 2 vil det bli planlagt utarbeidelse av Business Case i planleggingsfasen,
basert på utført arbeid med gevinstplanlegging tidligere i prosjektet og på de effektmål som
foreligger.
Helse Sør-Øst sin metodikk vil bli brukt og programmets ressurser innenfor området vil veilede i
prosessen. I dialog med programledelsen har vi til nå i planleggingsfasen ikke gått videre med
gevinstarbeidet til tross for at dette er en naturlig del av planleggingsfasen. Dialogen med
fagnettverket eller andre brukerrepresentanter som fagnettverket peker på vil være viktig i arbeidet
med effektmål og business case.
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4. Prosjektplan
4.1. Føringer og rammebetingelser
Det har vært vesentlige endringer i norsk lovverk som muliggjør realisering av regionale løsninger
med deling av data på en bedre måte enn på det tidspunkt avtalen med leverandøren ble inngått.
Det åpner opp for regionale løsninger med felles lagring av data. Det aktualiserer også forhold
knyttet til sikkerhet for pasientdata, som er beskrevet i ny dokumentasjon om krav til regionale
løsninger i Helse Sør-Øst.
Prosjektet skal forholde seg til valgt leverandør og valgt løsning, samt besluttede mål og mandat i
Digital fornying og i RKL-programmet.
Planleggingsfasen skal være avsluttet innen utgangen av 2016.

4.2. Forutsetninger








Ressurstilgang fra alle parter; Sykehuspartner, Leverandøren og helseforetakene
God forankring av prosjektet i programledelsen, i felles styringsgruppe og i programstyret.
Beslutningsevne i ledelsen og tydelighet i kommunikasjon i prosjektet av beslutninger som er
tatt.
Tilgang til brukerrepresentanter bl.a. gjennom fagnettverk og kjerneteam, samt annen
involvering og engasjement fra helseforetakene.
Tilgang til et miljø hvor Carestreamløsningen er satt opp med flere helseforetak tilgjengelige
til gapanalysen for alle relevante brukere.
Etablert forståelse av prosjektets mål i brukermiljøene og vilje til å bidra for å nå disse.
Engasjement, proaktivitet og vilje til fremdrift hos Leverandøren.

4.3. Leveringsomfang
Nedenfor vises de ulike leveransene i planleggingsfasen i prosjektet. Resultatet av planleggingsfasen
vil bli en plan for prosjektets gjennomføringsfase.
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Figur 1 - Produktnedbrytningsstruktur

4.3.1.

Overordnet prosjektproduktbeskrivelse
RR-P-1
Produktid:
Godkjent BP3 beslutning
Tittel:

Hensikt:
Basert på dokumentert gjennomført planleggingsfase og beslutningsgrunnlag vil
programstyret kunne beslutte oppstart av første gjennomføringsfase

Sammensetning:
RR-P-1.1: Gapanalyse
RR-P-1.2: Etablere regional radiologiforvaltning
RR-P-1.3: Regional radiologi fase 2 - prosjektleveranser i planleggingsfasen
RR-P-1.4: Forbedret RIS/PACS på AHUS
Format:
Dokumenter i henhold til gjeldende prosjektmetodikk

Ferdigheter:
Kunnskap om arbeidsprosesser innenfor radiologi
Funksjonell kompetanse på nåværende og ny løsning
Teknisk kompetanse til å installere teknisk miljø og løsningen
Prosjektledelse og prosjektgjennomføring
Endringsledelse
Leverandøroppfølging

Kvalitetskriterier:
Dokumenter og prosjektgjennomføring gjøres i tråd med gjeldende metodikk og i tråd med
rutiner i RKL
Godkjente tester, Akseptansetest, integrasjonstest mv. i delprosjekt Forbedret RIS PACS på
AHUS
Konfigurasjon av løsning godkjent av AHus
Gjennomført ROSanalyse og godkjenning fra sikkerhetsansvarlig på AHUS
Metode for gapanalyse utarbeides i samarbeid med fagnettverk og besluttes i prosjektets
styringsgruppe
Godkjent sluttrapport fra gapanalysen som Leverandør, brukerrepresentanter og prosjektet
stiller seg bak
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Kvalitetsmetode:
Behandling av saker i henhold til RKL sin prosjekthåndbok.
Tester i henhold til prosjektdokumentasjon
Rapportering av fremdrift med ukentlige rapporter fra gapanalysen til programledelse og
styringsgruppe.
Risikooppfølging og oppfølging av plan og ressurser i ukentlige statusmøter
Ekstern kvalitetssikring av Digital Fornying

Kvalitetsansvar:
Prosjektleder Knut Lindås

4.4. Erfaringer som er brukt
Prosjektet bruker erfaringer fra innføringsprosjektet på Sykehuset Innlandet, erfaringer fra Sykehuset
i Uppsala samt prosjekt og programdokumentasjon vedrørende tidligere aktiviteter. Videre har
erfaringer fra andre prosjekter i programmet, spesielt Regional laboratorieløsning kommet til nytte i
arbeidet med planleggingen av gapanalysen.

4.5. Eksterne avhengigheter og grensesnitt
Planen for planleggingsfasen påvirkes av aktiviteter i prosjektet ved Sykehuset Innlandet, både ved at
ressurser blir prioritert til dette prosjektet dersom det er nødvendig i implementeringsperioden og
fordi en vellykket innføring her er et suksesskriterium for Regional radiologi fase 2
Leverandørens evne til å levere ressurser og ønskede endringer i produktet er viktig for prosjektet,
samt leveranseevne fra RPL-prosjektet i IMP av teknisk oppsett.
Kravet til regionale løsninger knyttet til sikkerhet og pasientinformasjon i lovverk og hvilke
konsekvenser dette får, vil prosjektet måtte ta inn over seg.
Leverandør av eksisterende løsning på AHUS sin vilje og evne til samarbeid, deres teknologi og
metodikk blir et viktig element i arbeidet med Forbedret RIS PACS på AHUS

4.6. Budsjett
I dette dokumentet presenteres budsjett for planleggingsfasen i Regional Radiologi fase 2, inkludert
budsjett for delprosjekt Forbedret RIS PACS på AHUS.
Forbedret RIS/PACS på AHUS er dokumentert i faseplan vedlagt dette dokumentet.
Budsjett for gjennomføringsfasen for Regional radiologi fase 2 vil kunne fremlegges til beslutning i
forbindelse med faseovergang til første gjennomføringsfase.
Budsjett for planleggingsfasen oppsummeres som følger:
2016
Regional
radiologi fase 2,
planleggingsfase

Jan-juli
5,0

August
1,4

Sept
1,8

Okt
2,0

Nov
2,1

Des
2,0

Sum
15,3
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Forbedret RIS
PACS på AHUS
2017
Regional
radiologi fase 2,
planleggingsfase
Forbedret RIS
PACS på AHUS

1,0

1,3

Jan
0,8

Febr

Mars

3,4

3,5

3,5

3,8
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5,0

4,0

15,1

Sum
0,8

0,7

11,1

Tall i MNOK

Totalt Regional radiologi fase 2, 2016: 30,4 millioner
Totalt Forbedret RIS PACS på AHUS, 2016 og 2017: 26,2 millioner
Totalt Regional radiologi, planleggingsfase og Forbedret RIS PACS på AHUS: 42,3 millioner

4.7. Tidsplan
Prosjektet har hatt fokus på planleggingsfasen og har en detaljert oppfølgingsplan for aktivitetene i
fasen. Dette er oppsummert nedenfor.

Nøkkeldatoer
BP 3 Ahus, oppstart gjennomføringsfase
BP 3 Regional Radiologi fase 2, avslutning planleggingsfase

Dato
22.9.2016
20.12.2016

Når det gjelder planer for gjennomføringsfasene, vil det bli utarbeidet på bakgrunn av arbeidet i
planleggingsfasen. For å gi et bilde av hvordan et implementeringsløp kan se ut har vi laget en skisse,
basert på rekkefølgen fra eksisterende direktiv, tilpasset beslutningen på AHUS om å dele opp
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implementering av RIS og PACS samt tilpasset erkjennelsen at parallelle implementeringer har vist
seg krevende å gjennomføre.

4.8. Risiko
Det er etablert risikoregister i planleggingsfasen for hvert av delprosjektene. Disse blir fulgt opp
løpende i ukentlige statusmøter og rapportert på til programledelsen og styringsgruppen månedlig.
En risikoplan og et overordnet risikoregister for gjennomføringsfasen vil utarbeides i løpet av
planleggingsfasen og presenteres som en del av styringsdokumentasjonen ved faseovergang.
Risikoelementer som løftes frem med høy score i delprosjektenes risikorapportering er knyttet til
følgende tema:
•

Forankring i brukermiljøene

•

Tilgang på ressurser

Begge disse elementene er viktige utover gapanalyse og planleggingsfase.
Nedenfor er risikomatrisen hvor de mest alvorlige risiki for planleggingsfasen er markert. Utdrag fra
risikoregisteret nedenfor beskriver de mest alvorlige risikopunktene. På disse er det iverksatt tiltak
som følges opp i prosjektet og rapporteres videre til programledelsen. Risikoregister og –matrise
oppdateres løpende og er gjenstand for oppfølging i prosjektet.
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Oppdatert dokumentasjon på risikobildet finnes på prosjektets område på prosjektplassen i dedikert
mappe.

5. Gjennomføringsstrategi
5.1. Strategi for styring og kontroll
I styringsdokumentet fokuseres det på aktivitetene i planleggingsfasen. Plan og strategi for videre
arbeid i prosjektet utformes i planleggingsfasen og vil innarbeides i justert styringsdokument som
skal besluttes ved faseovergang til gjennomføringsfasen.
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Det er utarbeidet detaljerte planer i MS Project med aktiviteter og milepæler. Disse er gjenstand for
oppfølging i ukentlige møter i prosjektteamet.
Det er utarbeidet ressursplaner som følges opp i ukentlige planmøte.
Utarbeidelse og oppfølging av budsjett gjøres i tråd med rutiner i programmet med justering av
prognoser månedlig. Oppfølging av økonomien gjøres i prosjektledermøter i forbindelse med
prognoseinnlevering.
Rapportering av status skjer løpende i dialogmøter med programledelsen og i månedlige
statusrapporter i henhold til programmets rutiner.
Prosjektet rapporterer til felles styringsgruppe som tar beslutninger innenfor det som er vedtatt som
rammer for økonomi og tidsplaner i programstyret.

5.2. Kvalitetsstrategi
Prosjektet bruker Helse Sør-Øst sin prosjektveiviser som metodikk for utarbeidelse og kvalitetssikring
av dokumentasjonen. Programmets kvalitetsleveranseplan gir en utfyllende oversikt over innhold og
ansvar.









Ukentlige oppfølgingsmøter pr. delprosjekt
o aktiviteter i detaljert prosjektplan
o risiko
o ressurser
Ukentlige oppfølgingsmøter med delprosjektledere
Dialogmøter med programledelsen hver annen uke
Møter med Arkitektur & Design enheten i programmet hver annen uke
Felles styringsgruppemøte månedlig
Fagnettverket møter hver tredje uke og sikrer forankring mot brukermiljøene
Møter med ekstern kvalitetssikrer månedlig

5.3. Anskaffelsesstrategi
Anskaffelse av løsning er gjort og kontrakten med Carestream vil bli fulgt opp med relevante
endringer løpende, med støtte fra programledelsen.
Ressurser fra Leverandør som ikke er omfattet av kontrakten vil bli avropt og omfang avtales som
endring til kontrakt.
Prosjektressurser bestilles i henhold til gjeldende rutine mot Sykehuspartner.
Ressurser fra helseforetakene er viktig for at prosjektet skal lykkes og frikjøpes i henhold til gjeldende
rutine. Avtaler inngås med helseforetakene pr. frikjøp.
Leveranser av teknisk infrastruktur bestilles via Digital fornying sitt plattformprosjekt i henhold til
gjeldende rutiner.
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Det forventes endringer i dette regimet når avtalene mellom Sykehuspartner og eksterne
tjenesteleverandører trer i kraft.

5.4. Risikostyringsplan
Risikoregister er etablert basert på programmets malverk. Risikoregister og oppsummerende matrise
følges opp i ukentlige statusmøter i prosjektet. Prosjektledelsen rapporterer månedlig til
programledelsen med fokus på de viktigste risikoene. Risiko er dessuten fast tema på dialogmøter
med programledelsen. Prosjektledelsen avholder månedlige møter for gjennomgang og oppdatering
av risikoregister.

5.5. Kommunikasjonsstrategi
Interessentanalyse og kommunikasjonsstrategi er utarbeidet på programmets malverk og foreligger
på prosjektets område på prosjektplassen.
De viktigste tiltak når det gjelder kommunikasjon er å etablere og opprettholde en tett dialog med
fagnettverket, som representerer brukermiljøene. I tillegg er det etablert faste møter med de
viktigste interessentene, inkludert prosjektet ved Sykehuset Innlandet og fagrådet for Radiologi.

5.6. Konfigurasjonsstrategi
Konfigurasjonsstrategi vil adresseres i planleggingsfasen.
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6. Prosjektorganisasjon
Følgende prosjektstruktur er avtalt i kontrakten med leverandør.

6.1. Ressursallokering
Vi har laget følgende oversikt over nøkkelressurser som bistår i prosjektet.

Navn
Janne Pedersen
Knut Lindås
Lena Jonsson
Håvard Roterud
NN Carestream
Gjermund Bjordal

Rolle
Leder felles
styringsgruppe
Prosjektleder
Ass. Prosjektleder
Carestream
Prosjektleder
Gapanalyse
Ass. Delprosjektleder
gapanalyse
Delprosjektleder
RIS/PACS på AHUS

Allokert fra

Allokert til

% allokering

1.1.2016

31.12.2016

100

1.6.2016

31.12.2016

-

1.1.2016

31.12.2016

100

1.4.2016

31.12.2016

50

1.6.2016

31.12.2016

100
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Navn
Leif Naglestad

Jo Eigil Tveitane

Tommy Nordhagen

Tommy André Skårbø
Jon Hareide Aarbakke
Stefano Arata
Badra Aden

Rolle
Ass delprosjektleder
RIS/PACS på AHUS
Ass delprosjektleder
Carestream RIS/PACS på
AHUS
Teknisk koordinator
AHUS
Teknisk
ansvarlig/Teknisk
arkitekt
Funksjonell arkitekt
Ansvarlig arkitekt
Carestream
Prosjektstøtte
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Allokert fra

Allokert til

% allokering

8.8.2016

31.12.2016

40

1.6.2016

31.12.2016

40

1.6.2016

31.12.2016

80

1.3.2016

31.12.2016

50

1.2.2016

31.12.2016

50

1.6.2016

31.12.2016

40

15.8.2016

31.12.2016

60
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