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1. Sammendrag
Prosjektdefinisjon
Gjennom første trinn av prosjektet Automatisk tildeling av
fødselsnummer, er det etablert og innført en løsning som sikrer at de
fleste nyfødte får tildelt ekte fødselsnummer innen 24 timer, og at
informasjon om dette blir tilgjengelig for helseforetaket. Dette
prosjektet har vært gjennomført som et nasjonalt prosjekt styrt av
Nasjonal IKT.

Bakgrunn:

Gevinsten av prosjektet for sykehusene og primærhelsetjenesten er
imidlertid i liten grad hentet ut, fordi dette ekte fødselsnummeret ikke
kommer over i DIPS og de andre spesialistsystemene som benytter
fødselsnummer. Her benyttes det hjelpenummeret som den nyfødte
får ved fødselen. For å få hjelpenummeret erstattet med ekte
fødselsnummer, må det pr i dag gjennomføres en manuell
synkronisering – såkalt «fletting», eller ev. en oppdatering av
personalia. Det er ønskelig at dette kan skje automatisk.

Prosjektet automatisk tildeling av fødselsnummer Trinn 2 foreslås
etablert for å automatisere denne oppgaven. Teknisk løsning for dette
er allerede pilotert ved Oslo universitetssykehus, men ikke satt i
ordinær produksjon på grunn av avhengigheter mot andre systemer
enn DIPS. For å kunne automatisere denne oppgaven må det etableres
nye integrasjoner mellom systemløsningene i helseforetakene.

Prosjektmål:

Prosjektet skal implementere Trinn 2 i hele regionen med nødvendige
integrasjoner og muligheter for mottak av meldinger med
pasientdemografisk innhold.
Gjennomføringsfase



Tidsperiode: 01.02.18-15.10.19
Budsjett: 17,5 millioner kroner

Kvalitative gevinster


En unik og sikker identitet på det nyfødte barnet under hele
oppholdet i spesialisthelsetjenesten
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Sikker og rask gjenfinning av pasientopplysninger og prøvesvar
Automatisk ivaretakelse av barnets sykehistorie helt fra fødsel
Bredere muligheter for forskning gjennom bruk av en
identifikator som gjelder på tvers av sektorer i samfunnet
Epikrise opprettet på fødselsnummeret ved utskriving. Når
epikrisen opprettes på fødselsnummeret vil
primærhelsetjenesten i større grad kunne overholde lover og
forskrifter på fødselsområdet.
Helse Sør-Øst oppfattes som en pålitelig produsent av
informasjon til Det sentrale folkeregisteret.

Effektivitetsgevinster








Strategisk forankring:

Føringer og
rammebetingelser:
Risiko:

Det opprettes en elektronisk «motorvei» fra Norsk Helsenett
(NHN) og helt inn i sykehusets interne fagsystemer. Dette
klargjør helseforetakene for en raskere tildeling av
fødselsnummer, og vil bidra til å forberede implementering av
Modernisert folkeregister.
Under de bedriftsøkonomiske gevinster sorteres effektene i
form av redusert tid brukt på manuelle prosesser knyttet til
henting av fødselsnummeret i webløsning hos Norsk
Helsenett, mindre tid benyttet til sammensmelting av
hjelpenummer og fødselsnummer, mulighet for automatisk
kontroll av at rutinene for sending av fødselsnummer fungerer
slik de skal etc.
Trinn 2 vil bidra til høyere grad av standardisering gjennom
opprettelse av et regionalt integrasjonsdesign som skal
benyttes ved oppsett av alle integrasjoner i regi av Trinn2.
Fagsystem skal så langt det er formålstjenlig ha ett oppsett av
applikasjon og integrasjon. Dette vil bidra til enklere og mer
effektiv forvaltning både lokalt ved det enkelte helseforetak
og hos Sykehuspartner.
Det kommer «negative gevinster» knyttet til rutiner for
dobbeltmerking av barn. Disse vil falle bort når
fødselsnummeret sendes hyppigere fra folkeregisteret.

Prosjektet støtter opp om forventede gevinster fra Program for
Regional klinisk løsning, herunder gevinster fra Byggekloss 2 i Regional
EPJ Konsolidering, som igjen støtter opp om Helse Sør-Øst sin strategi
for perioden 2013-2020.
Prosjektet vil kun ta for seg prioriterte integrasjoner og endringer slik
dette er beskrevet i dette dokumentet samt sørge for push/pullmuligheter i forhold til disse, når dette ikke allerede er bestilt eller
planlagt i regi av forvaltningen i SP, eller det enkelte helseforetak.
Leverandørenes vilje og evne til å prioritere bestillinger fra prosjektet.
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Forvaltningens kapasitet til å avse nødvendige ressurser.
(Se faseplanen for flere risikoer)

Prosjekttoleranser:

De viktigste
interessentene:

Avvik legges som hovedregel frem for programstyret.
Styringsramme (P50) er estimert til: 17,7 millioner kroner
Kostnadsramme (P85) er estimert til: 18,6 millioner kroner
Dette prosjektet har høyere pasientsikkerhet som overordnet
målsetting. De viktigste interessentene er klinikere som arbeider
innenfor føde/barsel/nyfødtmedisin, administratorer og ledere
innenfor nevnte områder samt syke barn og deres familier.
 Dersom tilpasninger må gjøres, er det en føring at det skal
være færrest mulig variasjoner av en applikasjon. Fagsystem
bør derfor så langt det er formålstjenlig ha ett oppsett av
applikasjon og integrasjon.


I løpet av planleggingsfasen er det utviklet et regionalt
integrasjonsdesign. Ved tilpasninger/endringer skal dette
benyttes.

Eksterne
avhengigheter og
grensesnitt:



Ved innføring av pull-integrasjoner, skal føderert
sikkerhetsløsning som innføres i regi av IAM og Regional EPJ
være førende. Dersom det ikke eksisterer løsning for push/pull
fra tidligere, skal prosjektet utvikle oppslag. (Pull-løsning.)



DIPS skal være regional master for fødselsnummer.



Planlagte føringer fra modernisert folkeregister skal tas i
betraktning så sant dette er mulig i henhold til prosjektets
avgrensninger, herunder budsjett.



Dersom fagsystem kan motta ADT-47 melding skal dette
velges fremfor ADT-40 melding.
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Grov Business Case (Prosjektbegrunnelse)
Kostnadsestimat
Forventede gevinster
(finansielle)
Forventede gevinster
(ikke finansielle)

Se budsjettforslag, pkt. 4.6 i dette dokumentet
Se gevinstrealiseringsplan, vedlagt dokument
Se gevinstrealiseringsplan, vedlagt dokument

Prosjekttilnærming
Prosjektet «Automatisk tildeling av fødselsnummer. Gjennomføre Trinn2», er organisert under
Program for Regional klinisk løsning (RKL).
Prosjektets planleggingsfase startet ved godkjenning av BP2, 28. september 2017. Det skal
gjennomføres en BP3 vurdering den 01.02.2018. Ved en positiv beslutning er det estimert at
prosjektet vil vare frem til 15.10.2019.
Budsjett og omfang for prosjektet besluttes for hele gjennomføringsperioden samlet. Det er
utarbeidet en faseplan som gjelder fra 01.02.2018 – 15.10.2019.
Leveransene i prosjektet beskrives i vedlagte faseplan. De viktigste er følgende:








Installere produkt i DIPS som gjør det mulig å mottak fødselsnummeret fra Norsk
Helsenett samt flette hjelpenummer og fødselsnummer ev. oppdatere personalia, slik at
fødselsnummer blir gjeldende ID videre i barnets liv.
Opprettelse av integrasjoner mellom prioriterte fagsystem og DIPS.
Bestille endringer i fagsystem der dette er nødvendig, slik at fagsystemene kan motta
meldinger med pasientdemografisk informasjon, eventuelt sørge for muligheter for
oppslag mot informasjon.
Fletting av hjelpenummer og fødselsnummer i fagsystem eller ev. oppdatering av
personalia.
Prøvesvar må kunne vises på fødselsnummer i tillegg til hjelpenummer i
laboratoriesystem/DIPS, der dette ikke er mulig i dag.
o I blodbanken må det tilpasses slik at svar på Rhesus-prøver kan sendes til DIPS og
vises på fødselsnummer i tillegg til hjelpenummer der.

Videre vil prosjektet sørge for implementering av automatisk løsning for tildeling av
fødselsnummer til nyfødte i hele Helse Sør-Øst, i henhold til tidsplan. (Se punkt 4.7 samt faseplan
for gjennomføring.)
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2. Prosjektdefinisjon
2.1. Bakgrunn
I perioden 2014 - 2017 har det vært gjennomført et nasjonalt prosjekt i den hensikt å lage en løsning
der fødselsnummeret kommer tilbake til spesialisthelsetjenesten 12-24 timer etter at
fødselsmeldingen er sendt. Trinn1 av løsningen er implementert nasjonalt. Dette er en manuell
løsning som krever at kliniker eller helsesekretær manuelt henter fødselsnummeret fra en
webløsning i Norsk Helsenett og legger nummeret inn i sykehusets interne systemer. Det ble videre
utviklet et Trinn2 som gir en automatisk løsning der fødselsnummeret går inn i PAS/EPJ via
Integrasjonsplattformen. Trinn2 ble pilotert ved Rikshospitalet i perioden 12.10.16 – 02.11.2016. I
denne perioden fikk over 150 barn sitt fødselsnummer mens de var innskrevet ved sykehuset. Det ble
ikke registrert alvorlige feil eller feilsituasjoner, men det ble avdekket behov for ekstra rutiner, bl.a.
behov for tilleggsmerking av nyfødte. Meningen var at Trinn2 skulle implementeres i hele Helse SørØst og det ble satt opp et regionalt prosjekt der omfanget var implementering av både Trinn1 og
Trinn2. Under den nasjonale piloten ved Rikshospitalet ble det avdekket behov for flere integrasjoner
mellom DIPS og fagsystemer med tanke på at det nyfødte barnet skulle ha en, unik ID mens det
befant seg på sykehuset. Det totale omfanget viste seg å være langt større enn opprinnelig estimert.
Det regionale prosjektet ble derfor avsluttet etter implementering av Trinn1 i Helse Sør-Øst.
Programstyret i Regional klinisk løsning har i etterkant av dette bestemt at det skal settes i gang en
mer detaljert planlegging av omfang for Trinn2. Planleggingsfasen har pågått fra den 28.09.17 –
01.02.18. Med bakgrunn i BP2-vedtak den 28.09.2017 har prosjektet har sett på følgende elementer:













Oversikt over fagsystemer ved det enkelte helseforetak og opprettelse av kontakter for et
videre implementeringsløp
Forslag til prioritering av fagsystem med integrasjoner mot DIPS
Push/pull – funksjonalitet og retningslinjer for valg av funksjonalitet
Nødvendige tilpasninger i fagsystem med tanke på mottak av/eller oppslag mot
pasientdemografisk informasjon.
Planlegging av endringene og møter for å avklare mot noen av leverandørene.
Regionalt arkitekturdesign og prinsipper rundt grad av standardisering
Rekkefølge i implementering innenfor regionen.
Kommunikasjonsplan
Utkast til teststrategi
Faseplan for gjennomføring
Gevinstrealisering
Identifisering av risiko

Prioriterte systemer basert på kriterier:






Partus (Har integrasjoner på plass, men må inngå i test).
ProSang/LabCraft (Blodbank)
Metavision (Har integrasjoner på plass og må inngå i test. Breddes til nye foretak i eget
prosjekt)
Analytix/Unilab/Flexlab/LVMS/Swisslab (Kjemisk lab)
Miclis (Mikrobiologisk lab)
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Integrasjoner mellom beslutningsstøttesystemet Neonatal og DIPS var tidligere foreslått prioritert,
men er på et senere tidspunkt tatt ut av planen for å holde omfanget begrenset og en vurdering opp
mot de valgte kriteriene.
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Prioriterte systemer

Produktnavn

Helseforetak

Fødesystem

Partus

Akershus universitetssykehus
Oslo Universitetssykehus
Sykehuset i vestfold
Sykehuset Innlandt
Sykehuset i Telemark
Sykehuset i Østfold
Vestre Viken helseforetak
Sykehuset Sørlandet

Blodbank

ProSang

Oslo universitetssykehus
Sykehuset i Østfold

Sykehuset Sørlandet

10
16
14
11
11
12
12
13
Nei
1

OK

Vestre Viken helseforetak

Sykehuset i Vestfold

Kurve

LVMS

Sykehuset Østfold

Lab.Craft

Vestre Viken helseforetak
Sykehuset i Telemark
Sykehuset Innlandet
Akershus universitetssykehus

Metavision

Analytix

Unilab

Sykehuset i Østfold
Akershus universitetssykehus
Oslo universitetssykehus

Flexlab

Mikrobiologisk lab

Akershus universitetssykehus

Nei

Sykehuset innlandet
Vestre Viken helseforetak

Nei
Nei

Sykehuset i Vestfold
Sykehuset Sørlandet
Oslo universitetssykehus
Sykehuset Telemark
Vestre Viken helseforetak

LVMS

Sykehuset i Østfold

Swisslab
LIMS
Miclis

Oslo universitetssykehus
Oslo universitetssykehus
Sykehuset i Vestfold
Sykehuset Sørlandet
Vestre Viken helseforetak
Sykehuset i Telemark

Dette fungerer. Vil få
fødselsnummeret via
Unilab.
ProSang fases ut ved
Vestre Viken i løpet av
februar 2018, og vil ikke
affisere prosjektet
Benytter scannere, og vil
ikke få problemer med
manglende integrasjon
mellom DIPS og ProSang
Dette fungerer. Vil få
1 fødselsnummer via LVMS
Fra februar/mars vil hele
Vestre Viken være over på
1 Lab.Craft
1
1
1
Implementeringsprosjekt
som vil påvirke rekkefølgen
til helseforetakene ved
21 implementering
12 OK
22 OK
Neste helseforetak på
kurveprosjektets
implementeringsliste

Sykehuset i Telemark
Kjemisk lab

Andre viktige
forhold

Integrasjon

Ønsker ikke integrasjon, før
splitting er utviklet

Blodbanksvarene går
Ja, mottar ADTgjennom Unilab ved SiV og
meldinger fra DIPS Sørlandet
Fødselsnummeret kommer
Ja
fra Unilab til annen lab
1 Dette vet vi fungerer
Nei
Nei

1 Dette er OK
Har meldinger. Stein Erik
Amdahl er
1 applikasjonsansvarlig
Oppslag
Nei
Nei
Ikke relevant

Har ikke sammenslåing
1 OK
Kun lesemodus

Oversikt 1: Oversikt over prioriterte fagsystemer ved det enkelte helseforetak og integrasjoner
mellom PAS og fagsystem.
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Kriterier for prioritering av systemer har vært følgende:




Systemer som benyttes til syke nyfødte barn og er en del av den medisinske behandlings- og
diagnosekjeden skal prioriteres.
Systemer som vanligvis benyttes i løpet av det første levedøgnet skal prioriteres.
Det gjøres ikke endringer der nåværende løsninger gjør det mulig å få tilgang til oppdatert
pasientdemografisk informasjon dersom det ikke kan hentes ut betydelige
effektivitetsgevinster gjennom standardisering.

Oversikt 2: Enkel oversikt over den medisinske behandlings prosessen og hvordan denne er knyttet
mot IKT-systemer

2.2. Prosjektmål











Etablere produkt i DIPS for mottak av fødselsnummer og fletting av hjelpenummer og
fødselsnummer ved alle helseforetak (Bortsett fra OUS der dette allerede er implementert i
forbindelse med pilotering.)
Etablere integrasjon mellom prioriterte fagsystemer og DIPS i helseforetak der dette ikke
finnes i dag.
Sørge for at leverandører av fagsystem klargjør sine systemer for mottak av ADT40meldinger ev. ADT 47-meldinger og sørge for at det blir inngått avtaler der dette er
nødvendig (Mange system har denne muligheten, men ikke alle)
Sikre at alle helseforetak har nødvendige lisenser for «Mottak av ADT40-meldinger eller
eventuelt ADT 47».
Sørge for at helseforetakene etablerer manuelle rutiner i forbindelse med implementering
Gjennomføre kommunikasjonsplan
Tildeling og lagring av lokale hjelpenummer i PAS må gjøres iht. nasjonal og regional
standard. Løsningen hos Norsk Helsenett krever nasjonal standard på fødselsnummer,
hjelpenummer og D-nummer. Hvordan hjelpenummeret vises i DIPS kan konfigureres.
Erfaringer fra prosjektet er at dersom man velger å vise hjelpenummer på en annen måte
enn nasjonal standard, f.eks. at 40 er trukket fra månedsnummeret, vil det medføre feil.
Spesielt vil hjelpenummer som overføres til Partus ikke kunne brukes i andre sammenhenger,
ei heller ved spørring tilbake mot DIPS, fordi verken Partus eller DIPS plusser på igjen 40 ved
spørring på hjelpenummer. Det er derfor viktig å sikre at hjelpenummer vises på
nasjonal/regional standard før implementering starter.
Når fødselsnummeret kommer automatisk tilbake til PAS i Trinn2, skal DIPS skrive en rapport
som viser avvik mellom antall fødte barn (som har fått tildelt hjelpenummer fra DIPS) og
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mottatte fødselsnummer. Prosjektet skal sikre at denne kontroll- og rapporteringsfunksjonen
utvikles og tas i bruk.
Prosjektet skal utvikle metodikk for måling av gevinster og sørge for at det gis opplæring i
dette som en del av implementeringen
Etter produksjonssetting og godkjenning av løsning i hvert foretak skal prosjektet sørge for at
nødvendig dokumentasjon i forhold til overføring til lokal forvaltning utarbeides og signeres.
Overlevering til forvaltning i Sykehuspartner, helseforetak og Helse Sør-Øst utføres så snart
dette lar seg gjøre, dvs. når løsningen er implementert ved alle helseforetak i regionen. Inntil
forvaltningen er overført til Sykehuspartner, er det prosjektet som forvalter Trinn2.

Spesifisering av utvikling/tilpasning av løsning





Det må gjøres tilpasninger/utvikling i blodbanksystemene slik at Rhesus-svar kan sendes til
DIPS og vises på fødselsnummer i tillegg til hjelpenummer.
De kjemiske laboratoriesystemene må tilpasses slik at løsning gir mulighet for å reversere
sammenslåing av hjelpenummer og fødselsnummer, dvs. vise prøvesvar på fødselsnummer i
tillegg til hjelpenummer.
Etablering av integrasjoner mellom Miclis og DIPS. Tilrettelegge for dette i Miclis og DIPS .

Spesifisering av implementering og muligheter for gjenbruk





Utvikle plan for implementering som kan gjenbrukes i det enkelte helseforetak
Utvikling av kommunikasjonskonsept som kan gjenbrukes i det enkelte HF
Sikre at det enkelte HF utvikler egne rutiner før etablering med tanke på pasientsikkerhet.
Etablering av implementeringsrutiner som kan gjenbrukes i det enkelte HF

(For nærmere beskrivelse av leveranser henvises det til faseplan).

Forventede nytteeffekter






Andel av nyfødte barn som får fødselsnummeret automatisk fra Norsk Helsenett og inn i
PAS/EPJ i løpet av 12-24 timer er minst 90 %.
Andel av nyfødte barn som har all dokumentasjon knyttet til fødselsnummeret (på epikrisen)
når de skrives ut fra sykehuset er minst 90 %
Antall sikkerhetsavvik tilknyttet barnets ID, som rapporteres innenfor det regionale
helseforetaket pr. kvartal er null.
Antall timer benyttet til sammensmelting av hjelpenumre og fødselsnummer har sunket med
90 % ved hvert enkelt helseforetak.
Antall forskningsprosjekter som benytter seg av utvidede forskningsmuligheter gjennom
tidlig tildeling av fødselsnummer viser en jevn økning frem mot 2020. Målinger utføres i tråd
med gevinstrealiseringsplan.
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Fornøyde klinikere – herunder jordmor, lege og helsesekretær. Det bør foretas
nullpunktmålinger.
Rutiner for sending av fødselsmelding fungerer hensiktsmessig og utviklet kontrollfunksjon
viser avvik på mindre enn 1 %.
Det skal legges til rette slik at primærhelsetjenesten kan hente ut effektivitetsgevinster hos
henholdsvis helsestasjon og fastlege. Dette settes av helsestasjon/fastlege og måles i forhold
til null-linje.
Det skal legges til rette for uthenting av effektivitetsgevinster hos Sykehuspartner. Måltall må
settes av Sykehuspartner og måles i forhold til null-linje dersom mulig.

Forutsetning for effektmålene:



Fødselsmeldingen må sendes i løpet av den vakten det enkelte barn er blitt født.
Skattedirektoratet må ha en tjeneste for mottak av fødselsmelding og sending av
fødselsnummer som er pålitelig og tilgjengelig nok til at muligheten for å få fødselsnummer i
løpet av 12-24 timer, er stor nok til at effektmålet til Helse Sør-Øst kan oppnås.

2.3. Prosjekttilnærming
Prosjektet «Automatisk tildeling av fødselsnummer. Gjennomføre Trinn2», er organisert under
Program for Regional klinisk løsning (RKL).
Prosjektets planleggingsfase startet ved godkjenning av BP2, 28. september 2017. Det skal
gjennomføres en BP3 behandling den 01.02.2018. Ved en positiv beslutning er det estimert at
prosjektet skal gå frem til 15.10.2019.
Budsjett og omfang for prosjektet besluttes for hele gjennomføringsperioden samlet. Det utarbeides
en faseplan som gjelder i hele gjennomføringsfasen, fra 01.02.2018 – 15.10.2019.
Gevinstovervåking og måling vil skje ved oppstart av gjennomføringsfasen, to ganger underveis i
gjennomføringsfasen samt ved prosjektavslutning/overlevering til Helse Sør-Øst.
Overlevering til det enkelte helseforetak vil skje i forbindelse med avslutning av «Early life support»
ved at nødvendige overleveringsdokumenter utformes og signeres. Overlevering til Sykehuspartner
og Helse Sør-Øst skal skje raskest mulig etter overlevering til helseforetak.
Leveransene i prosjektet vil være følgende;
Tilpasninger av ulike fagsystem slik dette fremgår av punkt 4 i dette dokumentet. (Se også faseplan
for mer detaljert beskrivelse.)
Trinn2 skal implementeres i følgende helseforetak og i følgende rekkefølge:
1.
2.
3.
4.
5.

Oslo universitetssykehus
Sykehuset i Vestfold
Akershus universitetssykehus
Vestre Viken helseforetak
Sykehuset i Østfold
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6. Sykehuset i Telemark
7. Sykehuset Sørlandet
8. Sykehuset Innlandet

Det er laget et regionalt arkitekturdesign som skal benyttes ved oppsett av nye integrasjoner, se
vedlegg 1.

3. Business Case (Prosjektbegrunnelse)
Estimert budsjett er lavere enn opprinnelig antatt. Det er foretatt nye beregninger av nåverdi.
Kost/nytte-analyse:
Forventede forbedringer, gevinster og suksesskriterier for gevinstene:

Kvalitative gevinster
 En unik og sikker identifikasjon på det nyfødte barnet under hele oppholdet i
spesialisthelsetjenesten
 Sikker og rask gjenfinning av pasientopplysninger og prøvesvar
 Egen ID på barnet med tanke på omsorgsovertagelse eller ved andre situasjoner der
barnet ikke kan støtte seg på mors identitet
 Automatisk ivaretakelse av barnets sykehistorie helt fra fødsel
 Bredere muligheter for forskning gjennom bruk av en identifikator som gjelder på
tvers av sektorer i samfunnet
 Muligheter for bedre kommunikasjon rundt barnet mellom spesialist – og
primærhelsetjeneste
 Epikrise opprettet på fødselsnummeret ved utskriving. Når epikrisen opprettes på
fødselsnummeret vil primærhelsetjenesten i større grad kunne overholde lover og
forskrifter på fødselsområdet. (Jordmor skal oppsøke mor i løpet av de tre første
dagene etter utskriving fra sykehuset og helsesøster skal undersøke barnet i løpet av
den første uken etter utskrivelse.)
 Helse Sør-Øst oppfattes som en pålitelig produsent av informasjon til Det sentrale
folkeregisteret (Skattedirektoratet har som krav at vi har effektive rutiner for å
kontrollere at det er sendt fødselsmelding på alle barn, slik at ingen barn blir «glemt
av sykehuset»). Dette er et viktig element i de forventninger Skattedirektoratet har
til spesialisthelsetjenesten. Opprettelse av en kontrollrapport i DIPS, blir en viktig del
i dette bildet.)
Effektivitetsgevinster (kvantitative gevinster)
 Det opprettes en elektronisk «motorvei» fra Norsk Helsenett og inn i prioriterte
fagsystemer ved det enkelte helseforetak. Dette klargjør helseforetakene for en
raskere tildeling av fødselsnummer.
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Norsk Helsenett manifesterer seg også som spesialisthelsetjenestens ytre punkt mot
omverdenen. Dette betyr at mange endringer kan utføres i Norsk Helsenett uten at
dette i stor grad affiserer helseforetakene.
Under de bedriftsøkonomiske gevinster sorteres effektene i form av redusert tid
brukt på manuelle prosesser knyttet til henting av fødselsnummeret i webløsning hos
Norsk Helsenett, mindre tid benyttet til sammensmelting av hjelpenummer og
fødselsnummer, mulighet for automatisk kontroll av at rutinene for sending av
fødselsnummer fungerer slik de skal, høyere grad av standardisering av applikasjoner
innenfor laboratorievirksomhet.
Videre kommer det «negative gevinster» knyttet til rutiner for dobbeltmerking av
barn. Disse vil falle bort når fødselsnummeret sendes hyppigere fra folkeregisteret.
I dag må det føres «bok» over barn som er født og deretter må disse sjekkes opp mot
websiden «Alle fødsler» i Norsk Helsenett for å se om fødselsmelding er sendt og
fødselsnummer er mottatt. Med en kontrollrapport i DIPS vil disse manuelle
rutinene falle bort.
Tilpasninger i laboratoriesystem og utvikling og bruk av regionalt integrasjonsdesign
vil bidra til høyere grad av standardisering, noe som antas å bidra til
effektivitetsgevinster hos driftsleverandør (Sykehuspartner).

Beskrivelse av kvantitative effektivitetsgevinster
Kvantitative gevinster i forbindelser med tidsbesparelser er estimert i work-shop sammen
med jordmødre.
Med utgangspunkt i benyttet tid vil gevinstene ved automatisk mottak av fødselsnummer og
automatisk erstatning av hjelpenummer med fødselsnummer motsvare de negative
gevinstene ved å måtte dobbelt merke barn.
Kliniker benytter ca. 12 minutter til å smelte sammen hjelpenummer og fødselsnummer og
det samme til å dobbeltmerke et barn. Dette vil si at de viktigste finansielle gevinstene først
vil komme når fødselsnummeret kommer sekunder eller få minutter fra folkeregisteret etter
at fødselsmeldingen er mottatt. Det vil da spares inn 12 minutter pr. barn grunnet bortfall av
dobbeltmerking. Det fødes ca. 33.000 barn i Helse Sør-Øst pr. år. Dette vil si at det spares inn
ca. 396.000 minutter, som tilsvarer 6600 timer og litt i overkant av 4 årsverk pr. år når
manuelle rutiner bortfaller. Videre vil det i Trinn2 utvikles en rapport i DIPS som gjør det
enklere å kontrollere at alle fødte barn får fødselsnummer. Tidsbesparelser rundt denne
kontrollen er diskutert med klinikere, som estimerer at en slik rapport vil føre til tids
besparelser tilsvarende 2 minutter pr. barn. For Helse Sør Øst vil dette si ca. 1100 timer, noe
som tilsvarer ca. 2/3 årsverk pr. år. Dette vil si at Helse Sør-Øst vil ha kvantitative
effektivitetsgevinster tilsvarende ca. 4,75 årsverk pr. år etter implementering av Trinn2 og
etter at Folkeregisteret starter nytt sendemønster basert på sending kort tid etter at
fødselsmelding er mottatt.
Det vil videre være kvantitative gevinster knyttet til en høyere standardisering av
laboratorieapplikasjonene og ved at det er utviklet et regionalt integrasjonsdesign.
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Omfang av beregninger
Nedenfor er de finansielle gevinstene regnet ut så godt dette lar seg gjøre på nåværende
tidspunkt. Det er kun tatt med effektivitetsgevinster for helseforetakene. Vi vet at
Skattedirektoratet har tatt ut sine gevinster gjennom ATF Trinn1. Sykehuspartner vil få
gevinster knyttet til bortfall av arbeid med fletting av hjelpenummer og fødselsnummer.
Videre vil Sykehuspartner få gevinster knyttet til høyere grad av standardisering. Vi har ikke
lyktes med å finne gode estimater for disse besparelsene.
Forutsetninger for utregningene:
 Alle utregninger er basert på perioden 2017-2033
 Antall nyfødte pr. år (innenfor Helse Sør-Øst) i perioden 2017-2033 er 33 000 barn
 Klinikers timepris: 500 kroner
 Diskonteringsrenten er 6 %
Gevinst - Helseforetakene
Økte inntekter
Reduserte kostnader fra Trinn2
Tilleggskostnader grunnet manuelle rutiner
Bortfall av manuelle rutiner
Total Gevinst - Helseforetakene

Total

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

NOK

NOK

NOK

NOK

NOK

NOK

NOK

NOK

NOK

NOK

NOK

NOK

NOK

NOK

NOK

NOK

NOK

0
60 000 000
-51 450 000
46 200 000
54 750 000

0
500 000
-450 000

0
1 750 000
-1 500 000

0
3 850 000
-3 300 000

50 000

250 000

Total Gevinst - Andre interessenter

0

0

0

Total Gevinst - Sykehuspartner HF

0

0

0

54 750 000

50 000

18 830 277
754 315
1 659 000
3 815 000
0

1 592 136
504 315

25 058 592

2 096 451

11 038 508

0

0

0

Resultat

29 691 408

-2 046 451

Kontantstrøm
Akkumulert Kontantstrøm

29 691 408
29 691 408

-2 046 451
-2 046 451

TOTALE GEVINSTER

2033
NOK

550 000

0
3 850 000
-3 300 000
3 300 000
3 850 000

0
3 850 000
-3 300 000
3 300 000
3 850 000

0
3 850 000
-3 300 000
3 300 000
3 850 000

0
3 850 000
-3 300 000
3 300 000
3 850 000

0
3 850 000
-3 300 000
3 300 000
3 850 000

0
3 850 000
-3 300 000
3 300 000
3 850 000

0
3 850 000
-3 300 000
3 300 000
3 850 000

0
3 850 000
-3 300 000
3 300 000
3 850 000

0
3 850 000
-3 300 000
3 300 000
3 850 000

0
3 850 000
-3 300 000
3 300 000
3 850 000

0
3 850 000
-3 300 000
3 300 000
3 850 000

0
3 850 000
-3 300 000
3 300 000
3 850 000

0
3 850 000
-3 300 000
3 300 000
3 850 000

0
3 850 000
-3 300 000
3 300 000
3 850 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

250 000

550 000

3 850 000

3 850 000

3 850 000

3 850 000

3 850 000

3 850 000

3 850 000

3 850 000

3 850 000

3 850 000

3 850 000

3 850 000

3 850 000

3 850 000

10 841 139
197 368

6 397 002
52 632
102 000
760 000

105 000
205 000

107 000
210 000

110 000
215 000

112 000
220 000

115 000
225 000

117 000
230 000

120 000
235 000

122 000
240 000

125 000
245 000

127 000
250 000

130 000
255 000

132 000
260 000

135 000
265 000

6 449 634

862 000

310 000

317 000

325 000

332 000

340 000

347 000

355 000

362 000

370 000

377 000

385 000

392 000

400 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-10 788 508

-5 899 634

2 988 000

3 540 000

3 533 000

3 525 000

3 518 000

3 510 000

3 503 000

3 495 000

3 488 000

3 480 000

3 473 000

3 465 000

3 458 000

3 450 000

-10 788 508
-12 834 958

-5 899 634
-18 734 592

2 988 000
-15 746 592

3 540 000
-12 206 592

3 533 000
-8 673 592

3 525 000
-5 148 592

3 518 000
-1 630 592

3 510 000
1 879 408

3 503 000
5 382 408

3 495 000
8 877 408

3 488 000
12 365 408

3 480 000
15 845 408

3 473 000
19 318 408

3 465 000
22 783 408

3 458 000
26 241 408

3 450 000
29 691 408

Prosjekt-/drifts-/forvaltningskostnader
Prosjektkostnader, investeringer
Prosjektkostnader, drift
Drift- og forvaltningskostnader
Kostnader til lisenser og oppgradering
Kostnader utover prosjekt
Total prosjektkostnader
Total finanskostnad/inntekt

Nåverdi
Diskonterings-rate

6 344 308
6,0 % * vedtatt for bruk i RKL prosjekter.

Oversikt 3: Oversikt over utregning av kvantitative gevinster og nåverdi
Resultat av utregningene:
 Total gevinst på: 54,8 millioner kroner
 Totale prosjektkostnader og kostnader knyttet til drift, forvaltning og vedlikehold:
25,1 millioner kroner
 Akkumulert kontantstrøm: 29,7 millioner kroner
 Nåverdi: 6,3 millioner kroner
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Oversikt 4: Gevinstene er høyere enn kostnadene fra starten av 2. halvår 2024.

4. Prosjektplan
4.1. Føringer og rammebetingelser


Prosjektet skal legge til rette for, og sørge for implementering av automatisk tildeling av
fødselsnummer til nyfødte, trinn2, i Helse Sør-Øst. Gjennomføringsfasen går fra 01.02.2018 –
15.10.2019.



Det er en føring at det skal være færrest mulig variasjoner av en applikasjon. Fagsystem bør
derfor så langt det er formålstjenlig ha ett oppsett av applikasjon og integrasjon. I løpet av
planleggingsfasen er det utviklet et regionalt integrasjonsdesign. Ved tilpasninger/endringer
skal dette benyttes.



Det er laget en prioriteringsliste som viser hvilke fagapplikasjoner som skal ha integrasjon
mot PAS. Denne avgrenses til å gjelde blodbankene, systemer innenfor kjemisk lab (i henhold
til prioriteringsliste) samt mikrobiologisk lab. Det er videre viktig at prosjektet tester mot
både Partus versjon 4.3 samt Metavision (der integrasjon er ivaretatt av kurveprosjektet.)



Ved innføring av pull-integrasjoner, skal føderert sikkerhetsløsning som innføres i regi av IAM
og Regional EPJ være førende. Dersom det ikke eksisterer løsning for push/pull fra tidligere,
skal prosjektet utvikle oppslag. (Pull-løsning.)



DIPS skal være regional master for fødselsnummer.
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Planlagte føringer fra modernisert folkeregister skal tas i betraktning så sant dette er mulig i
henhold til prosjektets avgrensninger, herunder budsjett.
Prosjektet skal implementere Trinn2 i et nært samarbeid med det enkelte helseforetak.
Prosjektet skal samarbeide nært med prosjektet Regional EPJ, spesielt med hensyn til
oppsett av integrasjoner mellom PAS og prioriterte fagsystemer.
Prosjektet skal gjennomføres i henhold til Helse Sør-Øst sin prosjektmodell.

4.2. Forutsetninger for gjennomføring














Det er en forutsetning at det opprettes en kontaktperson for prosjektet i hvert helseforetak
Kontaktpersonen skal være tilgjengelig fra planlegging av implementeringen i helseforetaket
starter. Kontaktpersonen skal bistå med å finne og opprette riktige kontaktpunkt for
prosjektet i forhold til føde/barsel, øvrige fagområder som blodbank, mikrobiologisk og
kjemisk lab, IKT osv. Videre skal kontaktpersonen bistå ved informasjon/kommunikasjon,
opplæring og overlevering til forvaltning. Kontaktpersonen disponeres 50 % av prosjektet fra
planlegging til løsning er overlevert til lokal forvaltning.
Implementeringen av Trinn2 forutsetter forvaltningskapasitet for tjenesten i det enkelte
foretak, hos Sykehuspartner, og hos leverandør.
Trinn2 gir store gevinster knyttet til pasientsikkerhet. Samtidig innføres det manuelle
tilleggsrutiner. Dette er først og fremst tilleggsmerking av barn, som først vil falle bort når
fødselsnummeret kommer lagt raskere enn i dag. Det er en forutsetning at helseforetakenes
linjeledelse tar aktivt ansvar for nødvendig endringsledelse og vurderer nåværende
ressursplaner i forbindelse med nødvendige tilleggsrutiner.
Prosjektet innbefatter ikke allerede planlagte eller bestilte endringer fra forvaltning eller
andre prosjekter. Slike endringer forutsettes betalt av miljøet som har planlagt/bestilt.
Dersom det skulle bli nødvendig å forsterke/anskaffe lokal infrastruktur som PCer e.l.,
forutsettes det dekket utenfor prosjektet.
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 i den grad dette er nødvendig. Dette gjelder oppfølging av
nyfødte i miljøenes systemer (laboratoriesystemer, fødesystem, kurve og PAS/EPJ) i
forbindelse med implementering av Trinn2.
Prosjektet har nære avhengigheter til andre prosjektområder i program Regional klinisk
løsning, og det forutsettes godt samarbeid og nødvendige avklaringer i forhold til disse.
Øvrige prosjekter i program Regional klinisk løsning må bidra med miljøer og kompetanse
for at integrasjonene skal bli vellykket.
Det forutsettes at prosjektet får nødvendig hjelp i forhold til styring av leverandører og
avtaleinngåelse fra Sykehusinnkjøp eller programledelsen i RKL-programmet.
Det må gjøres tilgjengelig budsjettmidler for å sikre gjennomføringstakt i samsvar med plan.
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4.3. Overordnet leveranseomfang
Prosjektet har definert to pakker som inneholder nødvendige tilpasninger og utvikling av fagsystemer
med tanke på en vellykket implementering av Trinn2.
Tilpasning/utvikling og implementering av pakke (M1), nødvendig for en kvalitativ
implementering på de tre første helseforetakene. De tre første helseforetakene er Oslo
universitetssykehus, Sykehuset i Vestfold og Akershus universitetssykehus.
M1 består av følgende delleveranser/sluttprodukter:






Tilrettelegging for integrasjon mikrobiologisystemet Miclis i henhold til regionalt
integrasjonsdesign. Dette vil kreve arbeid fra forvaltningen i SP. Tilretteleggingen inngår i
nåværende kontrakt med Miclis. Det er gjennomført avklaringsmøter med Miclis.
Utvikling av blodbanksystemet ProSang. Visning av Rhesusprøver på fødselsnummer i tillegg
til hjelpenummer i DIPS. Det foreligger et tilbud fra tidligere, som prosjektet har støttet seg
til ved utarbeidelse av budsjettet. Det er gjennomført møter med representanter fra
Laboratoriemiljøet ved Oslo universitetssykehus, forvaltningen ved Sykehuspartner,
representanter fra leverandør og prosjekt.
Opprettelse av rapport i DIPS slik at det kan gjøres en automatisk kontroll av at alle barn har
fått tildelt fødselsnummer.

Tilpasning/utvikling og implementering av pakke (M2), nødvendig for en kvalitativ implementering på
de øvrige helseforetakene som har fødselstilbud.
M2 består av følgende delleveranser/sluttprodukter






Løsning for visning av fødselsnummer i tillegg til hjelpenummer i laboratoriesystemet
Analytix med tanke på kontroll. Oppsett av integrasjoner i henhold til regionalt
integrasjonsdesign
Løsning for visning fødselsnummer i tillegg til hjelpenummer i blodbanksystemet
LabCraft med tanke på kontroll. Oppsett av integrasjoner i henhold til regionalt
integrasjonsdesign.
Løsning for visning av fødselsnummer i tillegg til hjelpenummer i laboratoriesystemet
Flexlab med tanke på kontroll. Oppsett av integrasjoner i henhold til regionalt
integrasjonsdesign.

Implementering av Trinn2 samt M1 og M2 i regionen.
Implementeringen omfatter følgende hovedaktiviteter pr. helseforetak:


Planlegging
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Forankring
Gjennomgang av prosesser
Støtte til rutineutvikling
Støtte til spesifisering av ev. endringer i infrastruktur
Test
Opplæring
Produksjonssetting
Earl Life Support
Overlevering til lokal forvaltning i helseforetaket

Trinn2 skal implementeres i helseforetakene i en prioritert rekkefølge, slik dette følger av punkt 2.3
(For nærmere beskrivelse av prosjektplan, leveranser og milepæler henvises det til faseplan).

Detaljert Leveranseomfang
Det er definert opp detaljerte leveranseområder med tanke på ressurser og bestillinger/definering av
ansvarsområder:





Prosjektledelse
Teknologi/arkitektur
Løsning
Test

Prosjektledelse:











Ansvar for prosjektplan og fremdriftsstyring
Prosjektmøter og referat
Møter i dialogmøter, prosjektledermøter
Ansvar for oppsett av møter med leverandører og samarbeidspartnere
Plan for bestilling og oppfølging av leveranser
Utarbeider planverk
Prosjektadministrasjon
Prosjektrapportering
Kommunikasjon og forankring
Overlevering til forvaltning (prosess og dokumenter)

Teknologi/arkitektur:
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Kartlegging og beskrivelse av prosesser
Kommunikasjon mot integrasjonstjenester
Bestillinger til leverandør i forbindelse med tilpasningspakke M1 og M2
Installasjon av løsning/tilpassede løsninger og integrasjoner (M1 og M2)
Releaseplanlegging og produksjonssetting
Kartlegging av lokal infrastruktur
Behovsavklaring ROS
Teknisk rådgivning

Løsning







Gevinstutvikling, uthenting og måling
Prosessutvikling
Rutineutvikling
Innføringsstøtte
Opplæring
Overlevering til forvaltning (opplæring)

Test









Overordnet teststrategi
Testplan
Samhandlingsrutine test
Testverktøy
Sørge for testmiljø (med hjelp fra SP)
Ressursplan for testgjennomføring
Feilrettinger – rutine og ressurser
Gjennomføre test
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Oversikt 5: Leveransenedbrytning

4.3.1.
Prosjektleveransebeskrivelse av tilpasning/utviklingspakke
Produkt ID:
M1
Tittel:
Utvikling og tilpasning 1
Hensikt: Leveransen er en forutsetning for å få på plass en vellykket implementering i de tre
første helseforetakene (Oslo universitetssykehus, Sykehuset i Vestfold og Akershus
universitetssykehus).
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M1 består av følgende leveranser:





Tilrettelegging for integrasjon Miclis i henhold til regionalt integrasjonsdesign. Dette vil
kreve arbeid fra forvaltningen i SP. Tilretteleggingen inngår i nåværende kontrakt med
Miclis. Det er gjennomført avklaringsmøter med Miclis.
Utvikling av ProSang. Visning av Rhesusprøver på fødselsnummer i tillegg til
hjelpenummer i DIPS. Det foreligger et tilbud fra tidligere, som prosjektet har støttet seg
til ved utarbeidelse av budsjettet. Det er gjennomført møter med representanter fra
Laboratoriemiljøet ved Oslo universitetssykehus, forvaltningen ved Sykehuspartne,
representanter fra leverandør og prosjekt.
Opprettelse av rapport i DIPS slik at det kan gjøres en automatisk kontroll av at alle barn
har fått tildelt fødselsnummer.

Ferdigheter: Det er nødvendig med klinisk kompetanse fra føde/barsel samt
laboratoriedivisjonen ved Oslo universitetssykehus (som er det helseforetaket som mottar flest
flerfødsler). Videre er det nødvendig med arkitekturkompetanse samt kompetanse fra Blodbank
og forvaltning SP.
Kvalitetskriterier:
Løsningen skal godkjennes av Programstyret i RKL. Løsningen må også kunne godkjennes av
klinikere og laboranter fra Oslo universitetssykehus og Sykehuset i Vestfold (Disse
helseforetakene er de eneste som har erfaring med automatisk løsning for tildeling av
fødselsnummer fra tidligere.)
Kvalitetsmetode:
Se kapittel 4.2
Kvalitetsansvar:
Produsere: Prosjektleder
Kvalitetskontrollere: Programkontoret
Godkjenne: Programstyret i RKL

Produkt ID:
M2
Tittel:
Utvikling og tilpasning 2
Hensikt: Leveransen er en forutsetning for å få på plass en vellykket implementering i de fem
siste helseforetakene (Dette er Vestre Viken helseforetak, Sykehuset Østfold, Sykehuset
Telemark, Sykehuset Telemark og Sykehuset Innlandet.)
.
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M2 består av følgende leveranser:




Løsning for visning av fødselsnummer i tillegg til hjelpenummer i LabCraft med tanke på
kontroll. Oppsett av integrasjoner i henhold til regionalt integrasjonsdesign. Det er
gjennomført møter og satt opp tidsplan for videre løp.
Løsning for visning av fødselsnummer i tillegg til hjelpenummer i Flexlab med tanke på
kontroll. Oppsett av integrasjoner i henhold til regionalt integrasjonsdesign. Det må
utarbeides spesifikasjon og innhentes tilbud i gjennomføringsfasen.
Løsning for visning av fødselsnummer i tillegg til hjelpenummer i Analytix med tanke på
kontroll. Oppsett av integrasjoner i henhold til regionalt integrasjonsdesign. Dette må
analyseres nærmere i gjennomføringsfasen. Det må utarbeides spesifikasjon og
innhentes tilbud.

Ferdigheter: Det er nødvendig med klinisk kompetanse fra laboratoriedivisjonen ved et av
helseforetakene som benytter løsningene. Videre er det nødvendig med arkitekturkompetanse
samt kompetanse fra Blodbank og kjemisk lab. fra forvaltning SP.
Kvalitetskriterier:
Løsningen må kunne godkjennes av laboranter fra helseforetak som benytter løsningene og som
tester/piloterer tilpasning/utvikling.
Kvalitetsmetode:
Se kapittel 4.2
Kvalitetsansvar:
Produsere: Prosjektleder
Kvalitetskontrollere: Programkontoret
Godkjenne: Programstyret i RKL

4.4. Erfaringer som er brukt
Deltakere i planleggingsfasen har ulik erfaring knyttet til ulike områder innenfor
spesialisthelsetjenesten og Helse Sør-Øst. Dette er følgende:
 Erfaring fra «Automatisk tildeling av fødselsnummer, Trinn1»
 Erfaring fra mottaksprosjekt for Modernisert folkeregister
 Erfaring og kompetanse fra Dips forvaltning
 Erfaring og kompetanse fra forvaltning av de ulike laboratoriesystemene i Helse Sør-Øst
 Jordmødre med lang erfaring innenfor sitt fagfelt
 Helsesekretærer med lang erfaring innenfor sitt fagfelt
 Leger med lang erfaring innenfor sitt fagfelt, og med en betydelig nasjonal kompetanse
innenfor nyfødtmedisin
 Arkitekter med lang erfaring fra Helse Sør-Øst og fra integrasjonstjenester i Sykehuspartner
 Leverandører med god kompetanse om egen applikasjon/eget system
 Forvalter fra Norsk Helsenett.
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4.5. Eksterne avhengigheter og grensesnitt
Prosjektet har avhengigheter og/eller grensesnitt til følgende organisasjoner og prosjekter:



Regional EPJ og kompetanse rundt etablering av integrasjoner
Trinn2 kan ha et grensesnitt mot mottaksprosjektet for Modernisert folkeregister, men ikke
nødvendigvis. Dette avhenger av videre planlegging i mottaksprosjektet for Modernisert
folkeregister.

4.6. Regnskap for planleggingsfasen

Oversikt 6: Regnskap fra planleggingsperioden

4.7. Budsjett for gjennomføringsfasen
Det totale budsjettet for gjennomføringsfasen beløper seg til: 17.488.000 kroner
Av dette er det budsjettert at følgende kostnader vil påløpe i 2018: 11.038.000 kroner
Av dette er det budsjettert at følgende kostnader vil påløpe i 2019: 6.449.000 kroner

Nedenfor vises periodisert budsjett for henholdsvis 2018 og 2019

Oversikt 7: Viser periodisert budsjett for 2018
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Oversikt 8: Viser periodisert budsjett for 2019

4.8. Usikkerhetsanalyse

Oversikt 9: Viser usikkerhetsestimater knyttet til budsjettet
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4.9. Tjenestepris
Kostnadene i forbindelse med prosjektet fordeles etter den %-vise andelen av fødsler i Helse Sør-Øst.

Oversikt 10: Viser %-vis tjenestepris for de ulike helseforetakene basert på andel fødsler i 2016

4.10. Tidsplan

Oversikt 11: Tidsplan fra oppstart av planleggingsfase til overleveringen til helseforetakene er
ferdigstilt inkludert beslutningspunkter.
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Oversikt 12: Faseplan for gjennomføring
Faseplanen inneholder følgende:





Løsningstilpasning
Prosess – og gevinstutvikling
Innføring
Produksjonssetting og overlevering til forvaltning

For en nærmere beskrivelse av leveranser og milepæler henvises det til faseplanen.
Løsningstilpasning
M1 og M2 er beskrevet under pkt. 4.3.1

Prosess og gevinstutvikling
Det legges opp til at hvert helseforetak utvikler sine egne implementeringsrutiner med utgangspunkt
i erfaringer fra piloten Rikshospitalet. Hvert miljø som er påvirket av endringene må utvikle egne
rutiner og samstemme disse med rutiner fra andre miljø/avdelinger. Dette betyr at de ulike
laboratoriene samt føde/barsel, som et minimum, må utvikle og samordne rutiner. Rutinene er en
del av planleggingen.
Det legges opp til måling av gevinster under prosjektgjennomføringen. Prosjektet foretar en
«nullpunktsmåling», og sørger for to målinger under prosjektforløpet for å sikre gevinstinnhenting og
en sluttmåling ved BP6, før resultatet overleveres til Helse Sør-Øst. Det
Følgende skal måles:
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Hvor mange barn som får sitt fødselsnummer inn i journalen (PAS) mens de er på sykehuset
Hvor mange barn som har fødselsnummer på epikrisen som sendes til helsestasjonen

Implementeringsrekkefølgen
Rekkefølgen fremgår av plan og det er tatt hensyn til følgende:




Hvilke fagsystem hvert enkelt helseforetak har, og når ev. endringer og tilpasninger i disse er
planlagt utført
Regionale prosjekter og når disse treffer det enkelte helseforetak
Tilbakemeldinger fra det enkelte helseforetak til prosjekter ved møtevirksomhet i
planleggingsfasen.

Produksjonssetting og overlevering til forvaltning
Det legges opp til produksjonssetting med Early Life Support fra 1- 3 uker. Etter produksjonssetting
overleveres løsningen til forvaltningen i det enkelte helseforetak. På slutten av prosjektet (Oktober
2019) overleveres løsningen til forvaltningen i Sykehuspartner og Helse Sør-Øst.

4.11. Risiko
ID

Risikobeskrivelse

1

Det er en risiko for at
tidsplaner og prioriteringer
hos leverandør ikke tar
hensyn til nødvendige
endringer i forbindelse med
mottak av meldinger med
pasientdemografisk
innhold. Dette vil kunne
føre til forsinkelser i
prosjektet.

2

Det er en risiko for at
klinikere har for høye
forventninger til Trinn2
med hensyn til bortfall av
manuelle rutiner. Dette
kan føre til misnøye og
mulig forsinkelse i
prosjektgjennomføring.

Tiltaksbeskrivelse
1) Utarbeide oversikt over
muligheter (HL/ versjon 2,
versjon 3). Har startet opp mot
enkelte leverandører
2) Informasjon til leverandører. Har
startet opp med enkelte
leverandører.
3) Samarbeid med de andre
helseregionene for å få dette på
plass. Ikke startet.
1) Klinikere inn i prosjektet. Vi
arbeider sammen med klinikere,
men de er ikke frikjøpt i
planleggingsfasen
2) Møter med klinikere. Det er
gjennomført flere møter.
3) Informasjonstiltak. Planlegges i
henhold til
kommunikasjonsplan. Foreløpig
kun avholdt møter.

Side 30 av 33

HSØ Prosjektveiviser - Styringsdokument
Prosjekt: ATF:
Gjennomføre Trinn2
Dato:

3

Eierskapet til Trinn2 er
uavklart i forvaltningen
hos Sykehuspartner, og
dersom dette ikke løses er
det en risiko for at
prosjektgjennomføring og
overlevering til linjen blir
forsinket.

Referanse:

1) Forvaltningsressurser i
prosjektet. Vi arbeider tett med
forvaltningsressurser fra DIPS,
Blodbank, Partus og Neonatal
p.t. Prosjektdeltaker fra
forvaltningen av DIPS.
2) Møter med forvaltningen. Dette
pågår for den del av
forvaltningen der vi har startet
opp dialog med leverandører.
3) Informasjon til forvaltningen. Er
en del av
kommunikasjonsplanen. Kun
møter p.t.

Oversikt 2: Her vises de viktigste risikoene med tiltak. For en oversikt over flere risikoer henvises det
til faseplan

Oversikt 13: De tre viktigste risikoene ved inngang til gjennomføringsfasen

Side 31 av 33

HSØ Prosjektveiviser - Styringsdokument
Prosjekt: ATF:
Gjennomføre Trinn2
Dato:

Referanse:

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. I gjennomføringsfasen vil
det legges vekt på følgende:



Tett oppfølging av leveranser og milepæler innad i prosjektet.
Tydelig rapportering til programledelsen

Prosjektet følger for øvrig det til enhver tid gjeldende regime for styring og kontroll fastsatt av
program Regional klinisk løsning.

5.2. Kvalitetsstrategi
Det legges særlig stor vekt på testaktiviteter i alle ledd. Prosjektet vil gjennomføres i
overenstemmelse med «Sjekkliste kvalitet» som er en del av Helse Sør-Øst sin prosjektmodell.
Prosjektets regime for kvalitetskontroll er innarbeidet i prosjektets teststrategi, og prosjektet vil
implementere strukturerte prosesser for innrapportering og oppfølging av feil og mangler gjennom
støtteverktøyet HP ALM.

5.3. Anskaffelsesstrategi
Prosjektet baserer seg på støtte fra programledelsen i forhold til leverandørstyring og bestillinger.
Det har vært dialog med leverandørene av fagsystemer i planleggingsfasen. Det som skal anskaffes er
tilpasning av integrasjoner. Implementeringsrekkefølgen som er planlagt har tatt hensyn til de
tilbakemeldingene som er gitt i dialogen med leverandørene.

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 overordnet risikostyring i
prosjektarbeidet.

5.5. Kommunikasjonsstrategi
Prosjektet har etablert en kommunikasjonsplan, og vil vedlikeholde egen interessentanalyse.
Kommunikasjonsplan og interessentanalyse vil benyttes som interne dokumenter og vil hele tiden
oppdateres. Kommunikasjonsplanen utformes videre i et samarbeid med kommunikasjonssjef i RKLprogrammet.
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5.6. Konfigurasjonsstrategi
Prosjektet vil i samarbeid med forvaltning etablere interne samhandlingsrutiner og prosesser for
konfigurasjonsstyring.
Prosjektet håndterer og forbereder prioritering av endringsønsker og spørsmål om videreutvikling.

6. Prosjektorganisasjon
Programstyret i RKLprogrammet

Programledelsen i RKLprogrammet

Prosjektet "Automatisk
tildeling av fødselsnummer til
nyfødte. Gjenomføre Trinn2
Prosjektleder

Teknologi
Arkitekter:
Frank Alexander Berger
Sevald Cirkov
Forvalter NN

Løsning
Jordmor NN
Forvalter Ole Peter Weea
Forvalter NN

Test
Testleder NN

Implementering
Samtlige prosjektressurser
Kliniker fra HF

Oversikt 14: Oversikt over prosjektorganiseringen
Prosjektet «Automatisk tildeling av fødselsnummer til nyfødte, gjennomføre Trinn2, er et lite prosjekt
der det er nødvendig at samme person kan utføre flere ulike oppgaver. Det er prosjektprodukter
knyttet til prosjektledelse, teknologi, løsning, test og implementering. Det vil knyttes kjerneressurser
til alle disse produktene, men det vil være behov for fleksibilitet og endringsvilje innad i prosjektet.
Prosjektet organiseres som et selvstendig prosjekt under RKL-programmet, og får tilgang til ressurser
innenfor leverandørstyring, økonomi og kommunikasjon.
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