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

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Presentasjonen er oppdatert september 2019. Klinisk legemiddelsamhandling og Klinisk logistikk mangler.



Program for Regional klinisk løsning

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

• Opprettet i 2015
• Årlig budsjett: ca. 500 MNOK
• 12 prosjekter (jan. 2020)
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Fakta om RKL.



Tryggere:
• Samlet journal følger pasienten 
• Aktuell informasjon er lett tilgjengelig for behandler
• Lik praksis gir trygg og lik behandling

Enklere:
• Pasienten får innsyn i egen journal digitalt, og kan lettere

samhandle med behandler
• Felles systemer og arbeidsmåter forenkler informasjonsdeling

Raskere:
• Digital samhandling sparer tid for pasient og behandler
• Standardiserte systemer og arbeidsmåter forenkler drift

Regional klinisk løsning – for bedre pasientbehandling i Helse Sør-Øst

4

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Målbildet til Regional klinisk løsning.



Hvordan nå målene?

Tryggere, raskere og enklere pasientbehandling                                             
skal oppnås gjennom å:

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

• Modernisere løsninger for å møte lovkrav og samfunnets 
forventninger.

• Slå sammen løsninger slik at informasjon blir tilgjengelig på tvers 
av behandlingssteder.
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Med standardisere mener vi å redusere variasjonen i kompleksiteten og forskjeller på alle områder. Det vil si måten vi jobber på, IKT-systemene, plattform og infrastruktur.Programmet skal også sikre sammenslåing (konsolidering) av alle nødvendige kodeverk, grunndata og produksjonsdata som kan slås sammen eller standardiseres deriblant organisasjonskodeverk, medisinske kodeverk, laboratoriekodeverk osv. Å modernisere innebærer å etablere en tilstrekkelig fremtidsrettet IKT- portefølje innenfor de rammebetingelsene som gjelder for Helse Sør-Øst og som understøtter pasientforløpet på en bedre måte enn i dag.



Organisasjonskart for 
Regional klinisk løsning 
per 21.08.20
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Programledelse

Regional EPJ Modernisering

Regional EPJ Journalinnsyn fase 1

Kjernejournal Dokumentdeling

Regional laboratoriedataløsning

Regional kurve- og medikasjonsløsning

Regional ambulansejournal

Digitale innbyggertjenester i Helse Sør-Øst 

Dialogmelding helseforetak - legekontor

Klinisk legemiddelsamhandling

Helselogistikk

Stråledoserapportering

Radiologiløsning og multimediearkiv (OUS)

Arkitektur og design

Programkontor

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Oppdatert versjon og versjon med navn på prosjektledere kan hentes her: https://service.projectplace.com/pp/pp.cgi/r1255707632 





Regional EPJ
– tryggere, enklere, raskere



Mål
• «Én innbygger – én journal»

Regional EPJ Journalinnsyn
Prosjektet arbeider med å forenkle helsepersonells tilgang til journalinformasjon, slik at pasientens journal 
blir tilgjengelig ved alle helseforetak i regionen. Det overordnede målet er at pasienten skal ha én journal 
for spesialisthelsetjenesten.

Kjernejournal dokumentinnsyn 
Prosjektet har som mål å utvide innholdet i kjernejournal, slik at helsepersonell også skal få oversikt over 
sentrale journaldokumenter. Helse Sør-Øst er gjennom dette prosjektet nasjonal hovedsamarbeidspartner 
for Direktoratet for e-helse når det gjelder utvikling, teknisk og funksjonell testing og praktisk utprøving av 
løsningen, og blir første aktør som skal gjøre sentrale dokumenter tilgjengelig for kliniske brukere. 

Regional EPJ Modernisering (FRAM: Fremtidens Regional EPJ Arena Modernisering):
Modernisering av Dips Classic gjennom Dips Arena, for å innføre ny og forbedret funksjonalitet i Dips. 
Første gjennomføringsfase skjer innenfor områdene psykisk helsevern og rusbehandling.  (Prosjektet er 
midlertidig pauset).

Kort om Regional EPJ

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Prosjektet er midlertidig stoppet 



Én pasientjournal i Helse Sør-Øst
Tryggere:
• All journalinformasjon er samlet og følger pasienten gjennom hele 

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

Enklere:
• Pasienten kan slippe å gjenta hele sin sykehistorie .
• Behandlers dokumentasjonsarbeid forenkles .
• Felles system og likere bruk av journalen forenkler kommunikasjon og 

samarbeid.

Raskere:
• Umiddelbar tilgang til journalinformasjon reduserer behandlers tidsbruk.
• Elektronisk informasjonsflyt legger til rette for raskere pasientforløp.
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Mer informasjon om prosjektet
• http://admininfo.helse-sorost.no/digitalfornying_
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http://admininfo.helse-sorost.no/digitalfornying_


Digitale 
innbyggertjenester
– tryggere, enklere, raskere



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

helseforetakene.
• Støtte helseforetakenes behov for omstilling og effektivisering. 

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

helseregionen. 
• Digital utsending av brev er i gjennomføringsfase og skal piloteres fra desember 2019.

Status og veien videre
• Innsyn i pasientjournal og logg ble lansert i september 2019. 
• Digital utsending av brev innføres i foretaksgruppen i løpet av 2020. 
• Videre jobbes det med konsept for tjeneste som skal gi innsikt i planlagt forløp og 

løsning for å sende ut/svare på skjema.

Kort om Digitale innbyggertjenester



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

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

helsetilstand.

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

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

ved poliklinikk.

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

Hva skal prosjektet oppnå?



Mer informasjon om prosjektet

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

15

http://admininfo.helse-sorost.no/digitalfornying_
http://admininfo.helse-sorost.no/digitalfornying_/Sider/Digitale-innbyggertjenester-i-Helse-S%C3%B8r-%C3%98st.aspx


Regional 
laboratoriedataløsning
– tryggere, enklere, raskere



Kort om Regional laboratoriedataløsning
Mål
Prosjektet Regional Lab skal innføre et regionalt, standardisert laboratoriedatasystem (LabVantage Medical Suite, LMVS) i 
Helse Sør-Øst, og gjennom dette redusere uønsket variasjon i analyserepertoar, metoder og svar-rapporter. 

Dagens situasjon
• I dag er det 10 forskjellige laboratoriedatasystemer fordelt på 31 ulike installasjoner i bruk i regionen. 
• Det er ressurskrevende å administrere, vedlikeholde og drifte så mange ulike systemer, samtidig som det skaper 

integrasjonsutfordringer og problemer for samhandling.

Status og veien videre
• Prosjektet er inndelt i faser, der fase 1 og 2 er gjennomført ved innføring av LVMS for alle laboratoriefag ved Sykehuset 

Østfold i 2015. 
• Fase 3 og 4 med innføring innen patologi ved de resterende avdelinger er under gjennomføring. 

• Planer fase 3:
• Sykehuset i Vestfold høst 2019
• Akershus og Oslo universitetssykehus 2020

• Planer fase 4:
• Innføring av LVMS ved patologiavdelingene i Vestre Viken HF, Sykehuset Sørlandet HF, Sykehuset Telemark HF, Sykehuset Innlandet HF i 2021 

(konkret rekkefølge ikke avklart)

• Fase 5-9 (innføring av LVMS for de øvrige laboratoriefagene) er foreløpig ikke vedtatt
• Innføring av systemet for blodbankene i regionen følger en egen plan.
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Hva skal prosjektet oppnå?
Prosjekt Regional Lab skal bidra til tryggere, enklere og raskere pasientforløp i Helse Sør-Øst:

Tryggere:
• Pasientsikkerheten øker ved enhetlig og unik merking, bedre dokumentasjon og enklere 

sporbarhet.

Enklere:
• Elektronisk arbeidsflyt legger til rette for bedre arbeidsprosesser.
• Et felles elektronisk system gir robuste fagmiljøer og økt kompetansedeling.
• Det blir enklere å finne igjen prøvemateriale som følge av enhetlig merking og sporing.

Raskere:
• Ny funksjonalitet blir tilgjengelig på alle helseforetak samtidig.
• En regional løsning gir sikrere og mer effektiv drift.
• Prøvehåndtering blir likere og gjøres èn gang i stedet for i flere omganger ved flere foretak
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Mer informasjon om prosjektet

• http://admininfo.helse-sorost.no/digitalfornying_
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http://admininfo.helse-sorost.no/digitalfornying_
http://admininfo.helse-sorost.no/digitalfornying_/Sider/Regional-Lab.aspx


Regional 
kurve og 
medikasjon
• – tryggere, enklere, raskere



Kort om Regional kurve og medikasjon

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

Hva skal prosjektet oppnå?
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• Gjennomgående elektronisk kurve er tatt i bruk i alle deler av Sykehuset Østfold, og de har 
også innført «lukket legemiddelsløyfe» som innebærer en strekkodebasert dokumentasjon 
av klargjøring og utdeling av legemidler.

• Ved Oslo universitetssykehus er løsningen i bruk på store deler av sykehuset unntatt 
Radiumhospitalet, ortopedisk avdeling, føde/barsel og nyfødt på Rikshospitalet. Videre 
innføring utføres i 2019 og 2020.

• Ved Akershus universitetssykehus er løsningen i bruk på stort sett hele sykehuset. Videre 
innføring fullføres i 2020 i påvente av oppgradering av lokal infrastruktur på Kongsvinger.

• Ved Sykehuset Telemark, Sykehuset i Vestfold og Sunnaas sykehus er løsningen i bruk på hele 
sykehuset.

• Ved Sørlandet sykehus er løsningen i bruk på hele sykehuset, utenom Klinikk for psykisk 
helsevern hvor innføringen regnes å være ferdig innen 2020.

• Innføring av løsningen ved Vestre Viken og Sykehuset Innlandet starter i 2019 og 2020.

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

Status og videre planer



Mer informasjon om prosjektet

• http://admininfo.helse-sorost.no/digitalfornying_
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http://admininfo.helse-sorost.no/digitalfornying_
http://admininfo.helse-sorost.no/digitalfornying_/Sider/Regional-kurve-og-medikasjon.aspx


Dialogmelding
helseforetak – legekontor
– tryggere, enklere, raskere



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

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

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

• Løsningen vil også redusere antall telefoner og papirhenvendelser. 
• Dialogmeldinger brukes fra før mellom sykehus og pleie- og omsorgstjenesten i kommunen og 

mellom pleie- og omsorgstjenesten i kommunen og fastleger. 
• Våren 2019 ble løsningen pilotert ved Vestre Viken. Høsten 2019 ble dialogmelding mellom 

helseforetak og legekontor innført ved Sørlandet sykehus, Sykehuset Østfold, Oslo 
universitetssykehus, Sykehuset i Vestfold, Sykehuset Telemark og Betanien Hospital. Våren 
2020 ble løsningen tatt i bruk ved Sykehuset Innlandet, Revmatismesykehuset, Akershus 
universitetssykehus og Sunnaas sykehus.  

Kort om Dialogmelding helseforetak - legekontor



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

Tryggere fordi:

• Sikrere og mer presis kommunikasjon mellom sykehus og legekontor
• Kommunikasjon mellom legekontor og sykehus dokumenteres i pasientjournalen
• Bedre kvalitet på henvisninger 
• Bedre oppfølging av pasient etter utskriving

Enklere fordi:
• Henvisningsprosess og utskrivningsprosess forbedres
• Informasjonen registreres med en gang og samme informasjon blir tilgjengelig i pasientjournalene på både 

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

Raskere fordi:
• Bruk av dialogmelding erstatter brev og telefoner mellom sykehusleger og legekontor

Hva skal prosjektet oppnå?



Mer informasjon om prosjektet
• http://admininfo.helse-sorost.no/digitalfornying_

http://admininfo.helse-sorost.no/digitalfornying_/Sider/Dialogmelding-helseforetak-legekontor.aspx
http://admininfo.helse-sorost.no/digitalfornying_


Regional 
ambulansejournal
– tryggere, enklere, raskere



Kort om Regional ambulansejournal
Bakgrunn og mål
• I Helse Sør-Øst RHF sin «Plan for strategisk utvikling 2013-2020» fremgår det at det er behov 

for standardisering og utvikling av IKT-løsningene for prehospitale tjenester både regionalt 
og nasjonalt. Prosjektets formål er å anskaffe og innføre en elektronisk ambulansejournal (A-
EPJ) som er med å sikre sikker og stabil drift, slik at tjenestene ivaretar krav til 
dokumentasjon, overføring av opplysninger, beslutningstøtte og samhandling.

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

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

Fremdrift
• Prosjektets konseptfase ble gjennomført fra november 2017 til januar 2018.
• Planleggingsfasen ble gjennomført fra februar 2018 til desember 2018.
• Gjennomføringsfasen – anskaffelse ble startet i desember 2018 og avsluttes Q4 2019.
• Deretter starter implementering og pilotering som vil foregå i 2020.



Hva skal prosjektet oppnå?
Prosjektet skal bidra til bedre kvalitet i prehospitale tjenester i Helse Sør-Øst:

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

Enklere:
• Sikrer god og mer ensartet dokumentasjon av pasientinformasjonen - lagret på en trygg 

måte. 

Raskere:
• Økt kvalitet i pasientbehandlingen og mer effektiv samhandling i den akuttmedisinske 

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

Mer informasjon om prosjektet

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


Klinisk
legemiddelsamhandling
– tryggere, enklere, raskere



Dagens utfordringer
Prosjektet arbeid fokuserer på utfordringer som i dag gir konsekvenser for pasienter i 
form av risiko for:
• feilmedisinering
• allergiske reaksjoner
• uønskede bivirkninger
• uønskede legemiddelinteraksjoner

Mål:
• En samlet og oppdatert liste over pasientens aktuelle legemidler med høy kvalitet og 

som kliniker har tillit til. 
• Sømløs overføring av legemiddelinformasjon mellom aktuelle applikasjoner og mot 

nasjonale tjenester
• En hensiktsmessig og sikker funksjonalitet for registrering og lesing av Cave, 

interaksjonsanalyse og samstemming.

Kort om Klinisk legemiddelsamhandling



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

Tryggere fordi:
• Bedre samhandling mellom kliniske IKT-systemer gir økt trygghet for riktig 

medisinering i sykehus gjennom hele pasientforløpet
• Fjerner behov for å dobbeltregistrere legemiddelinformasjon

Enklere fordi:
• Pasientens legemiddelinformasjon er oversiktlig, oppdatert og lett tilgjengelig for 

behandler

Raskere fordi:
• Opplysninger om pasientens legemiddelinformasjon kan innhentes fra én kilde

Hva skal prosjektet oppnå?



• http://admininfo.helse-sorost.no/digitalfornying....

Mer informasjon om prosjektet

http://admininfo.helse-sorost.no/digitalfornying_/Sider/Klinisk-legemiddelsamhandling.aspx


Anskaffelse 
radiologiløsning og 
multimediearkiv
– tryggere, enklere, raskere



• Det skal anskaffes regional løsning for multimedia, samhandlingsløsning, radiologi- og 
doseovervåkingssystem 

• Radiologiløsningen skal anskaffes med kjøpsforpliktelse for Oslo universitetssykehus HF og 
med mulighet for de øvrige helseforetakene i Helse Sør-Øst til å kjøpe tilsvarende løsning

• Multimediearkiv, samhandlingsløsning og doseovervåkingssystem skal anskaffes med 
kjøpsforpliktelse for hele foretaksgruppen

• Avtale skal inngås med en leverandør
• Radiologiløsning og multimediearkiv skal være fra samme systemleverandør
• Det skal legges til rette for en felles installasjon av løsningene på felles plattform

Anskaffelse av radiologiløsning og multimediearkiv



• Oslo universitetssykehus HF har i dag to ulike radiologiløsninger

• Dette gjør deling av bildeundersøkelser eller bildediagnostisk utredningshistorikk på tvers av sykehusene vanskelig. 

• Dette utfordrer kvaliteten på pasientbehandlingen, da fagpersonalet kan mangle oversikt over hva som har vært gjort 
av tidligere undersøkelser for sammenligning. 

• En løsning for håndtering av multimedia vil legge grunnlaget for en strukturert og helhetlig håndtering av 
medieobjekter fra alle spesialiteter som benytter multimediedannende medisinsk teknisk og annet utstyr. 

• Dagens situasjon utfordrer pasientsikkerheten i forhold til lagring av pasientdata på ikke godkjente medier, og bruk av 
løsninger som ikke har arkiv kapasitet til å ta vare på bildehistorikk som er nødvendig i diagnostikken

• Det er behov for en løsning som understøtter samhandling i form av enklere og raskere kommunikasjon 
mellom sluttbrukere, samt enklere samhandling gjennom deling av data og felles dokumentasjon for hele 
regionen. 

• Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet  innfører fra 01.01.20 krav om rapportering  av stråledose på 
individnivå. 

• Helse Sør-Øst har søkt om utsettelse av frist til januar 2022 i påvente av anskaffelsen

Formål og dagens situasjon



• Anskaffelsen gjennomføres som en konkurransepreget dialog
• Fire leverandører deltar i konkurransen
• Gjennomføringsfasen av prosjektet pågår fra april 2019 – juni 

2020
• Dialogmøter med leverandørene pågår i perioden oktober 2019–

februar 2020
• Fremforhandlet avtale skal etter planen til behandling i styret i 

Helse Sør-Øst i juni 2020

Metode og overordnet plan for anskaffelsen



• http://admininfo.helse-
sorost.no/digitalfornying_/Sider/Anskaffelse-radiologiløsning-og-
multimediearkiv-.aspx

Mer informasjon om prosjektet

http://admininfo.helse-sorost.no/digitalfornying_/Sider/Anskaffelse-radiologil%C3%B8sning-og-multimediearkiv-.aspx


Stråledoserapportering

• Tryggere, enklere raskere



Dagens utfordringer
• Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har besluttet at 

innrapportering skal skje iht. Forskrift om strålevern og bruk av 
stråling (strålevernforskriften) fra og med 1.1.2020. HSØ har søkt 
om og fått dispensasjon (utsettelse) til 1.1.2021.

Mål:
• Prosjektet skal etablere og ta i bruk en løsning for 

doserapportering i regionen der målsettingen er at 
innrapportering til DSA skal skje i henhold til gjeldende forskrift.

Kort om rapportering av stråledoser



• Løsningen vil bidra til å dekke HSØs strategiske målsettinger, blant 
annet følgende:

• Ivareta pasientsikkerheten ved at overvåking og varsling av 
stråledoser på individnivå blir enklere og mer pålitelig enn i dag 
og i samsvar med gjeldende forskrift.

• Økt kvalitet i helsetjenestene ved at løsningen gir bedre 
grunnlag for optimalisering av undersøkelsesprotokoller og 
kvalitetssikring av undersøkelser

• Effektivisere helsetjenestene ved at overvåkning og 
innrapportering skjer elektronisk og løpende og at løsningen 
legger til rette for sammenligning av stråledoser i hele regionen.

Hva skal prosjektet oppnå?
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Avsluttede prosjekter
- Følgende prosjekter er avsluttet



Regional 
multimedia
– tryggere, enklere, raskere

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



Mål
• Etablere én regional multimedieløsning i Helse Sør-Øst. 
• Løsningen skal gjøre det enkelt for klinikere å ta vare på, finne tilbake til og dele multimedia på en sikker 

måte.

Situasjonen i dag
• Helse Sør-Øst mangler en enhetlig løsning for håndtering av multimedia.
• I diagnostikk og behandling av pasienter er det en rask økende bruk av ulike former for multimedia, som for 

eksempel bilder og video. Dette er pasientinformasjon som genererer store datamengder. 
• Ved lagring i dagens løsninger er lagringskapasitet over tid en utfordring. Disse løsningene er vanligvis ikke 

integrert med andre systemer, slik at data og bilder i liten grad er tilgjengelig for andre enn den som utførte 
undersøkelsen.

Status og veien videre
• Prosjektet er i gang med anskaffelsesprosessen (2018).

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

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

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

Enklere:
• Det blir lettere å ta vare på, finne tilbake til og dele multimedia. 
• Elektronisk samhandling på tvers av sykehus blir enklere.

Raskere:
• Multimedia er raskt tilgjengelig for behandlere ved sykehusene i regionen, slik at pasienten slipper å ta de 

samme bildene flere ganger. 
• Pasientforløp dokumentert med multimedia gir bedre og mer effektiv behandling og reduserte ventetider.

Hva skal prosjektet oppnå? 

48



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

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



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

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

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

o enklere elektronisk samhandling
o lavere drifts- og vedlikeholdskostnader, høyere stabilitet og tilgjengelighet
o enklere tilgang til pasientens historikk, noe som både er tidsbesparende og bidrar til økt 

pasientsikkerhet. 

Kort om Regional radiologi



Mer informasjon om prosjektet?

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

Prosjektet er avsluttet. 



Kort om Interaktiv henvisning og rekvirering (IHR)

Hva er IHR?
• IHR er et elektronisk verktøy som brukes av legekontorene og etter hvert sykehjemmene, til å 

rekvirere laboratoriemedisin og henvisning til radiologiundersøkelser.
• IHR integreres mot både legekontorenes/kommunenes journalsystemer og helseforetakets 

fagsystemer.

Mål
• Skal innføre interaktiv (papirløs)  henvisning og rekvirering til helseforetak i hele Helse Sør-Øst, 

både for legekontorer og  kommunehelsetjenesten. 
• Implementeres i kommunehelsetjenesten i 2018.

Status
• Prosjektet ble formelt avsluttet i mars 2018. 

54



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

Tryggere fordi:
• Helhetlig elektronisk prosesstøtte sikrer datakvalitet og dermed kvaliteten og sikkerheten i 

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

Enklere fordi:
• Manuelle og doble prosesser med papir faller bort, da henvisninger og rekvireringer går elektronisk.
• Sporbarheten blir lettere, og det blir enklere å følge med på status for prøvene.

Raskere fordi:
• Det blir raskere og sikrere informasjonsflyt mellom forvaltningsgrensene og innen helseforetak.
• Færre unødvendige undersøkelser for pasienten.
• Mer effektiv flyt av prøver som tas på laboratoriet, gjør at prøvene behandles raskere og  pasienten får 

raskere prøvesvar.

Hva skal prosjektet oppnå?



Mer informasjon om prosjektet

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

Prosjektet er avsluttet. 



Mål
• Innføring av standardisert regional kjernejournal i Helse Sør-Øst. 
• Kjernejournalen skal bidra til rask tilgang til strukturert informasjon i situasjoner der 

manglende oversikt over pasientens helseopplysninger kan svekke pasientsikkerheten.
• Brukere er fastleger og helsepersonell i spesialisthelsetjenesten.
• Økt involvering av pasient gjennom tilgang til egen journal via helsenorge.no.

Status 
• Kjernejournal er nå innført ved alle helseforetakene i Helse Sør Øst, Revmatismesykehuset, 

Martina Hansen og Betanien Hospital.
• Prosjektet ble formelt avsluttet 31. august 2017.

Veien videre 
• Det regionale prosjektet har nådd sine målsetninger. 
• Sykehusene har et ansvar for å bygge opp Kjernejournal til å bli et nyttig hjelpemiddel i all 

pasientbehandling.

Kort om kjernejournal

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


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

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

Enklere:
• Informasjon om pasientens legemidler, allergier, kritisk informasjon, besøkshistorikk ved 

sykehus og nærmeste pårørende finnes på ett sted.

Raskere:
• Behandlere får rask og sikker tilgang til helseopplysninger, uavhengig av geografi og på 

tvers av juridiske enheter.
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Mer informasjon om prosjektet

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

Prosjektet er avsluttet



Mål
• En felles, standardisert løsning for medikamentell kreftbehandling i Helse Sør-Øst innen 2019. Dette 

innebærer:
o å standardisere arbeidsprosesser og kurdefinisjoner
o bygge et felles kurbibliotek for regionen
o å støtte de ulike stegene i pasientbehandlingen

Situasjonen i dag
• I dag er det store forskjeller i hvordan medikamentell kreftbehandling håndteres ved de ulike 

helseforetakene i regionen. Det er derfor behov for et felles system og et felles datagrunnlag som følger 
pasienten med nødvendig historikk.

Status og veien videre
• Arbeidet med å etablere en felles løsning startet i 2013 og systemet CMS (Chemotherapy Management 

System) ble anskaffet som felles løsning i 2015. 
• Løsningen er innført ved Oslo universitetssykehus, Sykehuset i Vestfold, Sørlandet sykehus, Sykehuset 

Østfold, Vestre Viken, Sykehuset i Telemark, Sykehuset Innlandet og Sykehusapotekene.  
Det gjenstår nå kun Ahus som skal innføre løsningen i november 2019.

Kort om Medikamentell kreftbehandling



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

Tryggere:
• Systemet sikrer felles arbeidsprosesser og kurbibliotek.
• Pasienten får lik behandling ved lik diagnose uavhengig av behandlingssted.
• Helsepersonell gis bedre mulighet til å følge beste praksis.

Enklere:
• Systemet gir støtte for de ulike stegene i pasientbehandlingen, som valg og dosering av kur.
• Legene, sykepleierne og apoteket bruker samme system, slik at det vil være lettere å få oversikt over kurbestilling og 

kurforløp.

Raskere:
• Antall oppklaringstelefoner blir færre og kommunikasjonen enklere, når sykehuset og apoteket bruker samme system. 
• Pasienthistorikken er samlet i ett system og gir oversikt over tidligere behandlinger og eventuell doseendring og 

kansellering av kur.

Hva skal prosjektet oppnå? 
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Mer informasjon om prosjektet

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

Avsluttet



Kort om Automatisk tildeling av fødselsnummer – trinn 2

• Våren 2017 innførte alle helseforetak i Norge trinn 1 i Automatisk tildeling av fødselsnummer (ATF). 
Før sendte jordmor inn fødselsmelding på papir, men etter innføring registreres fødselen direkte i en 

web-klient som kommuniserer med Folkeregisteret. 

• Løsningen bidro til at fødselsnummer ble tildelt barnet raskere, normalt 12 - 24 timer etter fødselen, 
men ikke til at fødselsnummeret gikk videre til fagsystemene i sykehuset. For å løse dette og faktisk ta 
i bruk fødselsnummeret raskere, ble det i 2018 etablert et ATF trinn 2 for Helse Sør-Øst. 

• Trinn 2 av løsningen sørger for at fødselsnummeret kommer automatisk inn i pasientjournalen og 
andre fagsystemer på sykehuset. Innføringen gir store gevinster knyttet til økt pasientsikkerhet og 
legger til rette for bedre kommunikasjon mellom sykehus, helsestasjon og fastlege.

• Løsningen skal implementeres ved alle helseforetakene i Helse Sør-Øst i perioden november 2018 til 
oktober 2019. 

• Tilsvarende løsning er allerede implementert i Helse Vest og Helse Midt-Norge. 
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Hva skal prosjektet oppnå?
Prosjekt Automatisk tildeling  av fødselsnummer trinn 2 skal bidra til tryggere, enklere og raskere pasientforløp i Helse Sør-Øst:

Tryggere:
• Når barnet er registrert med fødselsnummer kan sykehuset sende epikrisen elektronisk til primærhelsetjenesten. 
• Pasientsikkerheten bedres ved at fødselsnummeret tas i bruk raskere og at barnet dermed får en unik identifikasjon under hele

oppholdet på sykehuset.

Enklere:
• Helseopplysninger og prøvesvar om det nyfødte barnet samles i større grad i én journal,  noe som gjør det enklere for behandler å 

raskt finne fram til riktige opplysninger om barnet.
• Det blir mulig å kombinere opplysninger fra barnets tidligere sykehistorie med opplysninger i registre fra andre sektorer, hvilket 

blant annet er viktig i forbindelse med forskning.

Raskere:
• Den nyfødte får normalt fødselsnummeret innen 12 timer etter fødselen. (I visse fall kan det ta opp til 72 timer, grunnet manuell 

behandling hos Skatteetaten.)
• Mindre manuelt arbeid for helseforetakene – man unngår en manuell sammenslåing av hjelpenummer og fødselsnummer. 
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Mer informasjon om prosjektet

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

Prosjektet er avsluttet



Hva omfattes av prosjektet?
• Utbredelse av piloterte løsninger for mottak av elektroniske epikriser og laboratoriesvar fra Oslo universitetssykehus til 

øvrige helseforetak i regionen.
• Utprøving av henvisning som epikrisemelding mellom helseforetak.

Mål
• Understøtte målet om helhetlige pasientforløp på tvers av helseforetak i regionen.
• Bidra til at helseforetakene imøtekommer krav i Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten knyttet til 

mottak av epikriser og laboratoriesvar.

Status og veien videre
• Alle helseforetak mottar elektroniske laboratoriesvar fra Oslo universitetssykehus
• Alle helseforetak utveksler elektroniske epikriser med Oslo universitetssykehus (sender og mottar) og parallell 

papirkopi er avviklet. Elektroniske epikriser på tvers av øvrige helseforetak i regionen innføres høsten 2019
• Mellomløsning for elektronisk viderehenvisning av pasienter mellom helseforetak i regionen er tatt i bruk ved tre 

helseforetak og planlegges innført ved de resterende høsten 2019

Kort om HF - HF kommunikasjon



Hva skal prosjektet  oppnå? 

Prosjekt Kommunikasjon mellom helseforetak  (HF – HF kommunikasjon) skal bidra til 
tryggere, enklere og raskere pasientforløp i Helse Sør-Øst:

Tryggere:
• Løsningene gir sikrere og mer presis formidling av informasjon mellom sykehusene.
• Enklere å sammenligne laboratoriesvar fra forskjellige sykehus.

Enklere:
• Avvikling av papir gir forenklede arbeidsprosesser.

Raskere:
• Løsningene gir kortere svartid på informasjon mellom sykehusene.
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Mer informasjon om prosjektet

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



Prosjekter uten besluttet innføringsrekkefølge 

2018 2019 2020 2021 2022

Regional ambulansejournal

Regional EPJ Modernisering

Regional fødejournal 

E-Sykemelding

Dialogmelding HF - legekontor

Digitale innbyggertjenester i Helse Sør-Øst

Regional laboratoriedataløsning fase 5-9

Regional digital patologiløsning

HSØ besluttet 
gjennomføring

Pilot OUS 
+ ett HF

Innføring 
resterende HF

Regional EPJ Journalinnsyn 
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