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    Bengt F. Nilsfors/Hilde Rolandsen Bodø, 19.4.2016 
 

Styresak 51-2016 FIKS1-prosjektet - realisering av nytteverdien 
    Saksdokumentene var ettersendt. 
 
Bakgrunn 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 127-2013 Internrevisjonsrapport 11/2012: 
Helse Nord RHFs styring og kontroll med FIKS-programmet – forbedringstiltak, 
oppfølging av styresak 22-2013 i styremøte 27. november 2013 og fattet følgende vedtak 
i punkt 3: Styret ber adm. direktør legge frem en plan for realisering av resultat og 
effektmål innen 30. oktober 2014. 
 
I styresak 133-2014 FIKS-program - realisering av resultatmål og effektmål, inkl. 
økonomiske konsekvenser av IKT-investeringer, oppfølging av styresak 127-2013 
(styremøte 26. november 2014) fattet styret følgende vedtak i punkt 2: Styret ber adm. 
direktør legge frem status for regional forvaltning av kliniske systemer og konkrete 
områder for effekter og gevinster av IKT-investeringene i slutten av 2015. 
 
Delrapport for arbeidet med etablering av funksjonell forvaltning ble godkjent i 
styringsgruppen i februar 2016. Oppfølging av styresak133-2014, vedtakets punkt 2 
legges derfor frem først i april 2016, se vedlegg 1. 
 
Fra styresak 133-2014 om forventede effekter, organisering og ressurser hitsettes: 
Realisering av effekt og gevinster fra FIKS prosjektet må sees i to faser: 
 
1) Kort sikt (fra 2015): Effekter av HOS-prosjektet 
2) Lengre sikt (fra og med 2016): Effekter fra DIPS Arena og sømløse grensesnitt  

 mellom kliniske systemer 
 
I denne saken ble det også poengtert betydningen av å etablere en felles regional 
forvaltning av kliniske systemer.  
 
Felles forvaltning av kliniske systemer 
Det er etablert felles forvaltning for røntgensystemene og en midlertidig felles 
forvaltning for elektronisk pasientjournal (EPJ2), begge ved Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF (UNN).  
 
Forvaltningen av røntgensystemene startet 12. februar 2015 og består av åtte personer. 
Status for tjenesten ble gjennomgått i styringsgruppen 18. februar 2016. De viktigste 
punktene gjengis nedenfor:  
 

1 FIKS: Felles innføring kliniske systemer 
2 EPJ = Elektronisk Pasientjournal 
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• Samarbeidet med Helse Nord IKT og FIKS-organisasjonen fungerer godt. 
• Etableringen har vært krevende, samtidig med innføring og drift av nytt system.  
• Selv om det var laget detaljert ansvarsmatrise i forkant, var den ikke detaljert nok. 

Det har vært flere runder med avklaring og spesifisering med Helse Nord IKT. 
• Endringsønsker kan være utfordrende, i og med at det er felles løsning for alle 

sykehusene (alle må sette seg inn i hva felles regional løsning er). 
• Det er etablert gode samarbeidsmåter/møtefora på tvers av lokasjonene. 
• Gjennomføring av dialogmøter med de ulike HF-ene må bli bedre. 
• «Sprek ettåring, men mye å lære». 
 
Etablering av langsiktig forvaltningsorganisasjon for EPJ har vært krevende.  Arbeidet 
er nå i et godt spor, med bred involvering fra alle HF-ene. Stillingen som senterleder er 
utlyst. Følgende milepælsplan foreligger: 
 
• 30. juni 2016: Organisasjonskart, inkl. prosess- og stillingsbeskrivelser, 

administrative støttesystemer og samhandlingsverktøy foreligger. I tillegg skal 
prosjektet anbefale ansvarsplassering for funksjonell forvaltning for øvrige 
prioriterte kliniske systemer.  

• 8. september 2016: Medarbeidere ansatt i forvaltningen. Styringsdokumenter og 
grensesnitt til andre aktører foreligger.  

• 8. desember 2016: Sluttrapport 
 
Se også vedlegg 1, delrapport prosjekt regional funksjonell forvaltning (av kliniske IKT-
system). 
 
Frem mot beslutning om langsiktig forvaltningsorganisasjon er det etablert en 
midlertidig forvaltning ved UNN. Enheten består ca. 8,5 årsverk, som er en 
minimumsbemanning. Oppgavene består i hovedsak av forvaltning av felles 
prosedyrehåndbok fra HOS3-prosjektet, samt test- og oppgraderingsoppgaver. 
Eventuelle problemstillinger løftes til klinisk IKT-fagråd.  
 
Nærmere om FIKS programmet  
I opprinnelig mandat fra april 2012 skulle programmet i programperioden  
1) innføre anskaffet systemportefølje på seks systemområder 
2) bistå leverandør i utviklingen av de avtalte funksjonene i ny programvare  
3) planlegge og legge til rette for innføringen av ny programvare på EPJ-siden.  
 
To utenforstående faktorer har påvirket planleggingen og gjennomføringen av helheten 
i programmet.  
 
Det første er ny helseregisterlov fra 1. januar 2015, som har gitt muligheten til å 
etablere felles journal på tvers av foretaksgrenser. Programmet tok relativt tidlig høyde 
for muligheten for endringene i lovgivningen, og samlet allerede i juni 2015 samtlige av 
regionens EPJ-installasjoner i en felles database, med mulighet for å gjøre deler av 
journalen felles.  

3 HOS – Harmonisering, optimalisering og sammenslåing. Omfatter både EPJ og laboratoriedelen av 
systemet levert av DIPS ASA. 
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Det andre er at utviklingen av ny EPJ har tatt lengre tid enn leverandøren først hadde 
forutsett og signalisert. Endelig ferdigstilling av ny EPJ sammenfaller i henhold til 
kontrakt med avslutningen av FIKS-programmet. 
 
Forsinkelsene på utviklingssiden har resultert i et endringsbilag hvor Helse Nord fra 
sommeren 2015 bl.a. kompenseres for bidrag som leverandøren måtte etterspørre. 
 
Mandatet til FIKS ble i oktober 2015 justert som følge av at ny EPJ ikke blir klar, før 
programmet avsluttes. FIKS fikk samtidig ansvar for planleggingen og 
forprosjekteringen av Elektronisk medikasjon og kurve (EK). 
 
EK er tett koplet til EPJ. For å planlegge hensiktsmessig arbeidsflyt, hvor systemene 
spiller sammen i den kliniske hverdagen på sykehusene, har FIKS i 2016 etablert 
Pasientforløpsprosjektet. Prosjektet skal i første omgang bidra til å sikre eierskapet til 
ulike dataelement (masterdata) hvor EK og EPJ kan tenkes å konkurrere om eierskap. 
Prosjektet skal i løpet av høsten 2016 legge fram forslag til et mulig innføringsløp for ny 
EPJ-funksjonalitet basert på leverandørens leveringsplan. Prosjektet skal også legge 
fram en første versjon av gevinstrealiseringsplan for ny EPJ innen programslutt.  
 
En foreløpig og konservativ vurdering av nytteeffekten av EK-investeringen viser en 
tilbakebetalingstid på i underkant av to år for en investering på 181 mill. kroner. En 
samlet kostnadsberegning med nytteeffekt vil bli lagt fram for styret høsten 2016, med 
endelig beslutning om implementering. 
 
Kortsiktig nytte av programinvesteringene 
Et av hovedmålene var å lage felles regionale retningslinjer og prosedyrer for bruk av 
systemene, og at systemene etableres i en felles installasjon som kan forvaltes og driftes 
felles. Når de ulike systemene er ferdig etablert i de to regionale datasentrene, er det 
åpenbart at Helse Nord IKT har fått en mer ryddig driftssituasjon enn hva tilfellet var 
før programstart. 
 
I HOS-prosjektet gjenstår nå implementering av felles regionale standarder for 
Finnmarkssykehuset HF og UNN (Trinn II). Dette innbefatter også etablering av felles 
organisasjon i EPJ-systemet pr. helseforetak, noe som bl.a. gir helseforetakene mulighet 
for å håndtere ventelistene felles. 
 
HOS-prosjektet har tatt regionen fra ni ulike EPJ-installasjoner med ulik oppsett og bruk 
i 2012 til én fysisk installasjon for regionen i 2015, hvor man nå ferdigstiller de vedtatte 
regionale føringene for bruken av systemene basert på prosjektets prosedyrehåndbok. 
 
Samlingen av EPJ i én felles database har vært et viktig grunnlag for at pasientene i 
Helse Nord nå kan følge sin egen journal gjennom helsenorge.no, uavhengig av hvilket 
sykehus de har fått behandling ved. Det gjenstår fortsatt noe arbeid før en kan 
implementere den samme funksjonaliteten for alle behandlere.  
 
FIKS har et utprøvingsprosjekt hvor behandlere, i tråd med ny lovgivning, kan få tilgang 
til pasientens samlede journal i regionen, når en har tjenstlig behov for opplysninger 
som ikke er lagret i eget helseforetak.  
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Full åpning av tilganger kan påvirke arbeidsflyten internt i helseforetakene. Dette er 
hovedårsaken til at en i første omgang prøver ut egne brukerroller med lesetilgang i 
felles regional journal. Regelverket rundt journaltilganger setter strenge krav til 
sporbarhet og oppfølging av innsynslogger. Så langt ser det ut til at leserollen kan 
implementeres regionalt innen 1. juli 2016. Dette blir et viktig bidrag til økt sikkerhet 
både for kronikere og for pasienter som blir flyttet mellom helseforetak i en 
akuttsituasjon. 
 
Det er en stor oppgave å sikre ledelsesinvolvering og et opplærings- og kontrollregime 
som sikrer at regionale prosedyrer blir implementert og fulgt av både nye og gamle 
medarbeidere på alle enheter. Lik bruk av systemene er en grunnleggende forutsetning 
for å få sammenlignbare data mellom ulike enheter, og for å bidra til mindre variasjon i 
behandlingen av pasientene. 
 
På radiologiområdet (systemene RIS 4og PACS5) innføres et helt nytt system i 
regionen. De gamle systemene som har eksistert pr. sykehus konverteres rett inn i en ny 
felles regional løsning. På dette området gjenstår bare UNN, før alt er samlet i felles 
regional løsning (oktober 2016). Den nye løsningen gir alle direkte tilgang til 
informasjon og bilder knyttet til eget helseforetak, men kan med tjenstlig behov 
begrunne tilgang til pasientens data uavhengig av hvor data er produsert.  
 
Dette gir allerede gevinster i form av at behandlere ikke lenger trenger å vente på 
oversendelse av radiologiinformasjon fra andre sykehus. På sikt bør fellessystemet også 
bidra til at en reduserer behovet for å gjøre samme undersøkelse på nytt, når pasienten 
blir flyttet mellom sykehus. Etableringen av vaktsamarbeid mellom 
Helgelandssykehuset HF og Nordlandssykehuset  HF er første konkrete 
samarbeidsgevinst av denne systeminnføringen. 
 
Elektronisk rekvirering av laboratorietjenester (ERL) er sykehusenes nye system 
for å tilby laboratorietjenester til primærhelsetjenesten. Prosjektet har hatt en 
utviklingsdel hvor en har bidratt til felles løsning for tjenestetilbudet ved regionens 
laboratorier, samt utviklet integrasjoner mot de ulike legekontorsystemene som er i 
bruk i Norge.  
 
I implementeringsprosjektet er sykehusene nå koplet opp mot 109 av de 148 
potensielle legekontorene. ERL-løsningen fjerner det tidligere behovet for å manuelt 
legge inn prøve- og pasientdata i laboratoriesystemene og har allerede hatt åpenbare 
kvalitetsgevinster. Det er ventet at sluttrapporten fra prosjektet, som skal legges fram 
for styringsgruppen i FIKS i juni 2016, både vil peke på nye tjenesteområder hvor 
systemet vil kunne tas i bruk og også gi en fullstendig beskrivelse av gevinstområdene 
for prosjektet. ERL-løsningen er et svært viktig element i en forbedret samhandling med 
primærhelsetjenesten. 
 
  

4 RIS = Røntgeninformasjonssystem 
5 PACS = Picture Arciving and Communication System (billedlager) 
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Fremover  
Ved utgangen av 2016 vil Helse Nord være langt på vei mot FIKS-programmets visjon én 
journal i nord – uansett kor du bor. De to største systemene EPJ og radiologi har samlet 
pasientens data i tråd med visjonen. Planleggingen av EK følger det samme sporet, og vil 
ved implementering være et felles regionalt system. Det samme gjelder EKG-system, 
som nå er på anbud. 
 
Det nye EPJ-systemet er ventet ferdigstilt ved utgangen av 2016. Den kanskje viktigste 
egenskapen er at det i en helt annen grad enn dagens system vil være et verktøy for å 
planlegge og styre prosessene i et pasientforløp. Dette vil både sette krav til hvordan 
systemet samhandler med de øvrige IKT-systemene i sykehusene, og det vil stille nye 
krav til hvordan systemet skal brukes av de som samhandler om pasientbehandlingen. 
 
På teknisk side betyr dette at det må utvikles andre og bedre grensesnitt for gjenbruk 
av data mellom systemer (integrasjoner). Nye behov for integrasjoner vil vokse fram, 
når systemet tas i bruk av fagfolk på sykehusene. Det vil også bli avdekket nye områder 
hvor vi mangler fullgode løsninger for å lagre og prosessere pasientdata. 
Multimedialagring er allerede holdt fram som et slikt område. 
 
På den organisatoriske siden vil det nye systemet sette enda klarere krav til 
ledelsesinvolvering og endringsledelse på alle nivå. Når systemene i mye større grad 
enn i dag vil gi veiledning og styring av forløpet for enkeltpasienter, vil ledelsens 
tilrettelegging av arbeidsprosessene på den enkelte enhet bli svært viktig.  
 
Med samtlige sykehus i samme system, vil den daglige forvaltningene av systemene 
være kritisk. Enten endringer i systemene er generert av brukerbehov eller er 
prosjektinitiert, blir det viktig at de er regionalt koordinert slik at endringer som 
tilsynelatende løser problemer for noen, ikke lager problemer for andre. 
Kompleksiteten i systemforvaltningen vil øke. 
 
Erfaringen med etablering av felles regionale prosedyrer viser betydningen av regionale 
opplæringsressurser som kjenner systemene. Ledere må forstå at de kliniske IKT-
systemene ikke bare er dokumentasjonsverktøy, men er viktige nøkler i arbeidet med å 
forbedre arbeidsprosesser og samhandlingen om den enkelte pasient. Her har Helse 
Nord fremdeles et stort arbeid å gjøre.  
 
Se vedlegg 3 for referanser til tidligere styresaker hvor dette er belyst. 
 
Adm. direktørs vurdering 
FIKS-programmet er så langt i all hovedsak gjennomført i tråd med plan og 
forutsetninger. Det er etablert en felles regional IKT-plattform med felles register og 
felles prosedyrer. Helse Nord har lagt til rette for ytterligere forbedring av bruk av 
kliniske system internt i sykehusene og til å styrke samhandlingen med pasienten og 
andre aktører. 
 
EPJ-leverandørens forsinkelser har gjort at arbeidet med re-design og optimalisering av 
pasientforløp kommer parallelt med innføring av elektronisk medikasjon og kurve.  
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For å realisere potensialet som ligger i felles kliniske system må regionen stille 
ressurser til rådighet slik at re-design og optimalisering av pasientforløp blir prioritert, 
planlagt og gjennomført på en god måte. Vi må også ha felles regionalt fokus på at alle 
nye system eller elementer i et system skal henge sammen regionalt.  
 
Adm. direktør vil ved rullering av langsiktig plan (styremøte 15. juni 2016), legge frem 
forslag til rammer og finansiering av regionalt prosjekt som viderefører dette arbeidet.  
 
Vi må sikre ressurser til forvaltningen slik at vi kan bygge videre på arbeidet fra HOS-
prosjektet. Adm. direktør vil legge frem sluttrapport for arbeidet med etablering av 
funksjonell forvaltning for kliniske system i desember 2016. Forslag til finansiering av 
forvaltningstjenesten vil gå frem av langsiktig plan slik kommentert i forrige avsnitt.  
 
Adm. direktør mener at realisering av nytteverdien av IKT-investeringen er et 
lederansvar, og at hvert helseforetak har et selvstendig ansvar for å sikre at dette blir 
fulgt opp. Forvaltningsenheten vil bistå i arbeidet. Gevinstrealiseringsplaner vil 
foreligge sammen med sluttrapport for programmet.  
 
Adm. direktør vil legge frem sluttrapport for FIKS-programmet i løpet av 1. tertial 2017. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om etablering av funksjonell forvaltning 

av kliniske system og realisering av nytteverdien av FIKS-programmet til 
orientering.  
 

2. Styret ber adm. direktør legge frem forslag til et eget prosjekt knyttet til arbeid med 
ny generasjon EPJ6 og optimalisering av pasientforløp parallelt med innføringen av 
elektronisk medikasjon og kurve. Rammer og innhold bes lagt frem i forbindelse 
med rullering av langsiktig plan i styremøte 15. juni 2016. Mandat for prosjektet bes 
lagt frem til orientering innen utgangen av 2016. 
 

3. Styret ber adm. direktør innarbeide finansiering av tilstrekkelige ressurser til 
funksjonell forvaltning av kliniske system ved rullering av langsiktig plan.  
 

4. Styret ber adm. direktør legge frem sluttrapport for FIKS-programmet i løpet av 1. 
tertial 2017. 

 
 
Bodø, den 19. april 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 

6 EPJ: Elektronisk Pasientjournal 
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Vedlegg: 
1. Delrapport prosjekt regional funksjonell forvaltning (av kliniske system) 

- 18. februar 2016 
2. Sammendrag av effekter/gevinster, vedlegg 2 til sak 127-2013  
3. Utdrag av kommentarer 
 
Vedleggene er lagt ut på Helse Nord RHFs nettside - se her:  
Styremøte i Helse Nord RHF 26. april 2016  
 
 
Referanseliste: 
• Styresak 25-2011: Anskaffelse av kliniske IKT-systemer (unntatt offentlighet, jf. Offl. 

§ 23, 1. ledd) 
• Styresak 127-2013: Internrevisjonsrapport 11/2012: Helse Nord RHFs styring og 

kontroll med FIKS-programmet – forbedringstiltak, oppfølging av styresak 22-2013 
• Styresak 133-2014: FIKS-program - realisering av resultatmål og effektmål, inkl. 

økonomiske konsekvenser av IKT-investeringer, oppfølging av styresak 127-2013 
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0. Logg 
 

0.1. Endringslogg 
 
Versjon Dato Endring Utført av  
0.1 02.12.15 Innholdsfortegnelse utkast Tove Skjelvik 
0.5 22.01.16 Første QA Prosjektledelsen 
0.7 26.01.16 Andre QA Prosjektledelsen 
0.8 29.01.16 Tredje QA Prosjektledelsen 
0.99 05.02.16 Oppdatert etter innspill fra prosjektdeltakere Prosjektledelsen 
1.0 09.02.16 Oppdateringer etter flere innspill Prosjektledelsen 
1.0 13.03.16 Oppdatert etter vedtak i styringsgruppen 18.02 Prosjektleder 

 
0.2. Distribusjonslogg 
 
Versjon Dato Mottaker 
0.8 29.01.16 Prosjektdeltakere 
0.99 05.02.16 Prosjektdeltakere 
1.0 09.02.16 Styringsgruppen 
1.0 13.03.16 Styringsgruppen 

 
0.3. Definisjoner og forkortelser 
Forkortelse/definisjon Beskrivelse 
HN IKT Helse Nord IKT 
Forvaltningsråd Nytt begrep/navn istedenfor «Klinisk IKT Fagråd» (fra mandatet) 
Systemforvalterforum Nytt begrep/navn istedenfor «Fagforum» (fra mandatet) 
FSR Forvaltningssenter for radiologi 
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Delrapport prosjekt regional funksjonell forvaltning (av kliniske IKT-system) 

1. Sammendrag 
Prosjekt for etablering av funksjonell forvaltning kliniske IKT-systemer ble startet opp høsten 
2015. Prosjektet er delt inn i to faser, hvor første fase (fra 01.10.15 til 18.02.16) omfatter 
utredning av innhold og kompetansekrav til funksjonell forvaltning, samt ansvarfordelingen 
mellom funksjonell forvaltning og øvrige ansvarlige aktører. Denne delrapporten utgjør 
leveransene i første fase:  

1) Etablere en omforent HUKI-matrise 
2) Anbefaling av systemomfang for regional forvaltning første år 
3) Kompetanse- og bemanningsbehov med kostnader for forvaltningsorganisasjonen 

 

I denne rapporten besvares leveranse 2 før leveranse 1. 

Hovedinntrykket etter arbeidet er at: 

• Alle er enige om at det er behov for å få på plass en bedre felles regional forvaltning, og 
arbeidet er «på overtid» 

• Det er varierende roller, ansvar og praksis for de samme oppgavene mellom ulike 
forvaltningsmiljø 

• Systemeierskapet er uklart 
• Det er manglende beslutningsmyndighet i styringen hvor råd/forum er gitt ansvar men 

ingen myndighet. Beslutninger løftes derfor ofte unødvendig opp i beslutningskjeden, 
eller beslutninger blir ikke tatt 

• Det er ulike forventninger til hvordan den fremtidige forvaltningen bør være organisert 
 

Prosjektet leverer i tillegg et utkast til styringsdokument for neste fase som bygger på samme 
prosjektmandat (vedlegg 1), men som også har forslag til milepæler og gjennomføringsplan.  

Prosjektet anbefaler at styringsgruppen i møtet 18.02.16 beslutter gjennomføring av andre fase 
som skal implementere den funksjonelle regionale forvaltningsmodellen for kliniske IKT-
systemer. 

Prosjektgruppen anbefaler også at styringsgruppen (inntil Forvaltningsrådet, tidligere kalt 
«Klinisk IKT Fagråd», er opprettet slik det er beskrevet i mandatet) så raskt som mulig beslutter 
plassering av regional funksjonell forvaltning for systemer der dette ikke er fastsatt. 
Systemforvalterforumet (tidligere kalt «Fagforum») for det aktuelle system må utarbeide et 
beslutningsunderlag. 

Rapporten ble behandlet i styringsgruppen 18.februar, se vedlegg 6 referat. 

  

 
Postadresse: 
Helse Nord RHF 
8038 BODØ 

 
Besøksadresse: 
Sjøgata 10 
8006 BODØ 

 
Tlf.: 75 51 29 00 
Faks: 75 51 29 01 

 
www.helse-nord.no 
postmottak@helse-nord.no 
Org.nr.: 883 658 752 

 4 

http://www.helse-nord.no/
mailto:postmottak@helse-nord.no


Delrapport prosjekt regional funksjonell forvaltning (av kliniske IKT-system) 

2. Innledning og bakgrunn 
Prosjekt for etablering av funksjonell forvaltning av kliniske IKT-systemer ble startet opp høsten 
2015. Prosjektets hovedmål er gitt i mandat av 09.11.15, jf. vedlegg 1: 

Prosjektet skal utrede og etablere en velfungerende funksjonell forvaltning av de kliniske 
systemene i Helse Nord. Prosjektet skal beskrive oppgaver og ansvarsdeling mellom den 
sentrale forvaltningsorganisasjonen og de enkelte HF, herunder bestillerrollen til HF. Modellen 
skal danne grunnlag for annen forvaltning av IKT-systemer i regionen. 

 

2.1. Effektmål gitt i mandatet 
I mandatet er det angitt 11 effektmål som skal oppnås ved å etablere regional funksjonell 
forvaltning. Effektmålene gjengis under. 

Den funksjonelle forvaltningen skal på oppdrag fra Forvaltningsrådet 

1) sikre at IKT-systemene understøtter kjernevirksomheten i helseregionen med kvalitet 
og sikkerhet i pasientbehandling herunder pasientforløp 

2) sikre og understøtte etablering og etterlevelse av regionale standarder 
3) sikre at funksjonaliteten i hvert enkelt IKT-system blir forbedret og optimalisert 
4) sikre at bruken av IKT-system optimaliseres, herunder at nye versjoner tas i bruk 
5) sikre at feil som blir oppdaget håndteres effektivt og i henhold til koordinerte planer 
6) sikre at arbeidsprosesser, rutiner og prosedyrer, opplæringsmateriell, grunndata og 

kodeverk vedlikeholdes og forbedres 
7) sikre en enhetlig og helhetlig utøvelse og tilnærming til forvaltning i regionen 
8) sikre optimalisert bruk av forvaltningsbudsjettene 
9) sikre profesjonell samhandling med leverandørene gjennom tjenesteansvarlige i HN 

IKT 
10) sikre at leverandørene arbeider systematisk for å rette feil og hindre nye feil 
11) sikre at det etableres og/eller videreutvikles brukerstøtte i tråd med helseforetakenes 

behov 
 

Effektmålene har vært styrende og hensyntatt i forslag til delleveransene, for eksempel ved 
fordelingen av ansvar og utførende part anbefalt i HUKI-matrisen. For de aller fleste av målene 
vil effekten imidlertid først kunne vurderes etter at forvaltningsmodellen er etablert og har vært 
i drift i opptil ett år. En forutsetning for å vurdere effekten er å avklare i etableringsfasen hvordan 
det skal gjennomføres (hvordan effekt skal måles og hva status er i dag).  

 

2.2. Sentrale føringer gitt i mandatet 
Prosjektmandatet gir flere andre føringer for leveransene, og prosjektledelsen har så langt det 
har vært mulig etterstrebet å oppfylle disse. Enkelte av føringene legger begrensninger på 
løsningsrommet (for eksempel administrativ plassering), som igjen kan gi en økt risiko for 
lavere måloppnåelse i neste fase.  
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Delrapport prosjekt regional funksjonell forvaltning (av kliniske IKT-system) 

For noen av føringene er det ulike perspektiv og oppfatninger om hvilken enkeltløsning som er 
best. De områdene hvor dette er spesielt fremtredende blir kommentert i de påfølgende 
kapitlene som beskriver leveransene.  

En annen føring og avgrensning for arbeidet er inndelingen av forvaltning i merkantil, 
funksjonell og teknisk forvaltning. Denne inndelingen ble innført i Helse Nord i 2011 med 
etablering av en ny styringsmodell for IKT. Ett av målene med den nye styringsmodellen var å 
rendyrke funksjonell, teknisk og merkantil forvaltning av IKT tjenestene, slik at 
kjernevirksomheten i helseforetakene blir premissgivere for IKT utviklingen. Helse Nord IKT 
(HN IKT) ble i den samme prosessen gitt ansvar for merkantil og teknisk forvaltning inkludert 
drift, mens helseforetakene skal ivareta funksjonell forvaltning gjennom blant annet fagforum. 
En av føringene i prosjektmandatet er at den merkantile og tekniske forvaltningen plassert i 
HN IKT ikke er del av omfanget til prosjektet.  

 

2.3.  Tydeliggjøring av Forvaltningsmodell 
Fremtidens modell for den regionale funksjonelle forvaltningen av kliniske IKT-systemer 
illustreres i figuren, under, og er en tydeliggjøring av modellen i prosjektmandatet. 

 
 

Administrerende direktør på RHF-et er systemeier for samtlige system, og har delegert det 
utøvende systemeierskapet til Forvaltningsrådet. Direktørmøtet konsulteres ved behov. 
Grensesnittet fra funksjonell forvaltning til Forvaltningsrådet er linjebasert og inneholder 
beslutninger (se kapittel 4.2), og rapportering. Forvaltningsrådet styrer funksjonell forvaltning 
gjennom årlige handlingsplaner per regionale system. Den virksomhet som har fått ansvar for 
et funksjonelt forvaltningssenter har ansvar for å levere en tjeneste til samtlige helseforetak. 

Grensesnitt til merkantil forvaltning er 
SLA-basert (avtale) og inneholder 
beslutninger, samhandling og 
rapportering

Funksjonell Forvaltning for Kliniske IKT Systemer 
(uavhengig av system og geografisk plassering)

Adm. Dir. RHF

Forvaltningsråd

Teknisk Forvaltning

Helseforetak

Sluttbruker

Grensesnitt til Forvaltningsråd er 
linjebasert (ikke basert på SLA) og 
inneholder beslutninger og 
rapportering

Grensesnitt til HF er SLA-basert 
(avtale) og inneholder samhandling og 
rapportering

DirektørmøtetKonsulteres ved behov

Merkantil Forvaltning

Grensesnitt til teknisk forvaltning og drift er SLA-basert (avtale) og 
inneholder beslutninger, samhandling og rapportering
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Delrapport prosjekt regional funksjonell forvaltning (av kliniske IKT-system) 

Tjenesten vil reguleres av de årlige handlingsplanene og avtale som inngås med alle 
helseforetakene. Forvaltningssenteret rapporterer status på tjenestekvaliteten. 
Linjeansvarsoppgaver (personal og økonomi) for forvaltningssenteret rapporteres i lederlinjen 
i helseforetaket.. 

Funksjonell forvaltning leverer tjenester til sluttbrukerne på Helseforetakene (se kapittel 6 for 
detaljering av / forventninger til «Helseforetak»-rollen). Grensesnittet til helseforetakene er 
regulert av en tjenesteavtale (SLA) mellom hvert enkelt helseforetak og funksjonell forvaltning, 
og inneholder samhandling og rapportering. Funksjonell forvaltning rapporterer status på 
tjenestekvaliteten til helseforetakene (deres «kunde»). Aktiviteter det samhandles om kommer 
fra HUKI-matrisen (vedlegg 3 «HUKI funksjonell forvaltning») og er de aktivitetene hvor både 
helseforetakene og funksjonell forvaltning er en utførende part: 

• Planlegge og gjennomføre kurs/opplæring for å utvikle og opprettholde funksjonell 
kompetanse i regionen 

• Utarbeide og vedlikeholde kunnskap om bruk av systemene i regionene, samt typiske 
spørsmål fra sluttbrukere (publiseres i en kunnskapsdatabase) 

• Planlegge og gjennomføre funksjonell akseptansetest 
• Følge opp gevinstrealiseringen 
• Delta i møter med funksjonell forvaltning 
• Delta i prosjektaktiviteter som angår regionale systemer 
• Sørge for avtaleforvaltningen av felles regional journal  

 

Teknisk og merkantil forvaltning utføres av Helse Nord IKT (HN IKT). Merkantil forvaltning 
samhandler med funksjonell forvaltning om leverandøroppfølging, samt har (koordinerings-) 
møter med funksjonell forvaltning gjennom et grensesnitt som er regulert av en tjenesteavtale 
(SLA). Merkantil forvaltning rapporterer status på tjenesteavtalen, og kan ikke ta beslutninger 
relatert til funksjonell forvaltning (beslutninger må via funksjonell forvaltning).  

Teknisk forvaltning har samme type grensesnitt som merkantil forvaltning, og kan heller ikke 
ta beslutninger relatert til funksjonell forvaltning. Aktiviteter det samhandles om, hvor både 
teknisk (HN IKT) og funksjonell forvaltning er en utførende part er: 

• Utarbeide og vedlikeholde standardiseringshåndboken, (…), administrasjons-
rettigheter/tilganger og roller som underbygger pasientforløpet 

• Utarbeide og vedlikeholde kunnskap om bruk av systemene i regionene, samt typiske 
spørsmål fra sluttbrukere (publiseres i en kunnskapsdatabase) 

• Utarbeide og vedlikeholde regionale beredskapsrutiner 
• Sørge for at sikkerhetsrutiner/-policy fra informasjonssikkerhetsforum følges 
• Delta i prosjektaktiviteter som angår regionale systemer 
• Delta i møter med funksjonell forvaltning 

 

Grensesnittet med HN IKT detaljeres ytterligere i kapittel 4.5.  

Systemforvaltningsforum (tidligere kalt «Fagforum») er et endringsråd som prioriterer 
endringer som skal gjennomføres på de kliniske IKT-systemene. Systemforvaltningsforum 
inngår dermed som en del av «Funksjonell Forvaltning for Kliniske IKT Systemer», og er en av 
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Delrapport prosjekt regional funksjonell forvaltning (av kliniske IKT-system) 

flere møtefora som funksjonell forvaltning skal ivareta (detaljering av mandat for ulike møtefora 
gjennomføres i neste fase av prosjektet).  

Funksjonell forvaltning må i tillegg forholde seg til Nasjonal IKT og Porteføljestyret i Helse Nord 
RHF. I kapittel 4 detaljeres grensesnitt og aktiviteter som skal ivaretas av «Funksjonell 
Forvaltning for Kliniske IKT Systemer» ytterligere. 

2.4. Organisering av prosjektet 
Prosjektet har vært organisert i tråd med mandatet. Organiseringen fremgår av figuren under.  

 

Det er ikke opprettet egne arbeidsgrupper.  
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Delrapport prosjekt regional funksjonell forvaltning (av kliniske IKT-system) 

Ved oppnevning av prosjektdeltakere ble det vektlagt en bred deltakelse fra foretaksgruppen 
med representasjon fra alle interessentene i regionen.  Tabellen under gjengir alle 
prosjektdeltakerne, hvem de har representert (er oppnevnt av) og hvor de er ansatt til daglig. 
Konsulentselskapet EY har i tillegg deltatt med et team på tre personer.  

Representerer  Navn Ansatt ved Deltakelse i arbeids-
gruppemøter/ merknad 

Helgelandssykehuset Skule Stormdalshei HSYK 2 møter 
Nordlandssykehuset Håvar Jørgensen/ 

Øystein Lorentzen 
NLSH 2/1 møte(r) 

Håvar Jørgensen sluttet på 
NLSH 31.12.2015 

Universitetssykehuset Nord-
Norge 

Susann Bäckstrøm UNN 3 møter 

Finnmarkssykehuset Pal Ivan FSYK 2 møter 
Sykehusapotek Nord Stian Eilertsen SANO 1 møte 
Helse Nord IKT Tore Schei/ 

Per Christian Lindberg 
HN-IKT 2/3 møter 

Camilla Thorsby erstattet 
Schei én gang 

EPJ fagforum Beate Sørslett NLSH 2 møter (hvorav ett delvis på 
video) 

Radiologisk fagforum Gøran Nilsen  NLSH 2 møter 
Lab fagforum Hege Gjelvold 

Brit Finne 
UNN 
NLSH 

3 møter/ Lab fagforum har to 
representanter siden lab-
feltet har mange fagsystemer 

Fagforum for IKT-systemer i AMK 
og ambulansetjeneste 

Loke Gulliksen NLSH Ingen møter 

Fagforum for rapportering og 
analyse 

Paul Chr. Hjemås RHF 1 møte 

Fagforum for fødesystemer Martin Grønberg UNN 3 møter 
Informasjons-sikkerhetsforum Sigurd Finne HSYK 2 møter 
FIKS-prosjektet Anne P. Anderssen RHF 3 møter 

Forvaltningssenter for 
radiologi/Radiologisk fagforum 

Rune Grov Eilertsen UNN 3 møter 

Konserntillitsvalgt  Sissel Alterskjær HSYK Ingen møter 
Helse Nord RHF Tove Skjelvik RHF 3 møter 
Helse Nord RHF/EY Finn Holm  EY  3 møter 
Helse Nord RHF/EY Petter Sørli EY  3 møter 
Helse Nord RHF/EY Thomas Strand EY  3 møter 

 

Som tabellen ovenfor viser har prosjektet hatt tilgang til bred og variert fagkompetanse med 
ulike perspektiv fra blant annet sluttbruker, fagforum, lokal og regional forvaltning og HN IKT. 
Prosjektleder har i samarbeid med innleide konsulenter fungert som et arbeidsutvalg og 
sekretariat. Øvrige prosjektdeltakere har deltatt i opptil tre arbeidsmøter og bidratt med 
avklaringer og informasjon i intervjuer samt på forespørsel. Ingen av deltakerne var frikjøpt til 
prosjektet og for å tilrettelegge for mulighet til deltakelse ble dato for arbeidsmøtene (totalt tre) 
fastsatt så tidlig som mulig. Deltakelsen har til tross for dette variert noe. 
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Delrapport prosjekt regional funksjonell forvaltning (av kliniske IKT-system) 

2.5. Prosjektplan 
Figuren under viser prosjektplanen. I perioden mellom oppstart 01.10.15 fram til første 
arbeidsmøte ble det gjennomført informasjonsinnsamling og gjennomgang av skriftlig 
materiale. I tillegg ble det gjennomført intervju med samtlige prosjektdeltakere supplert med 
flere fra forvaltningsmiljøet i Helse Nord. Informasjonsinnsamlingen, intervju og føringer i 
mandatet var grunnlaget for første arbeidsmøte om forvaltningsmodellen og HUKI-matrisen 
19.11.15. 

 

Intervjuene var viktige for å få innsikt i hvordan forvaltningen gjennomføres i dag og hvilke 
forventninger som finnes til en fremtidig regional funksjonell forvaltning.  

 

2.6. Arbeidsform og gjennomføring 
For å utlede ansvarsforholdene for oppgavene innenfor funksjonell forvaltning var det først 
nødvendig å avgrense funksjonell forvaltning fra teknisk og merkantil. Etter innføring av nytt 
styringssystem for IKT har det vært prosesser i Helse Nord for å avklare og beskrive innholdet 
i de ulike delene av forvaltningen nærmere. Vårt prosjekt bygger videre på disse utredningene 
og annen tilgjengelig informasjon.  

I første arbeidsgruppemøte behandlet prosjektet definisjonen av funksjonell, teknisk og 
merkantil forvaltning som ble lagt til grunn for prosjektet, se figuren under.  
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Delrapport prosjekt regional funksjonell forvaltning (av kliniske IKT-system) 

 

I de øvrige arbeidsmøtene har det vært jobbet videre med en målsetting om å levere en mest 
mulig omforent HUKI-matrise, rollebeskrivelser og kompetansebehov for funksjonell forvaltning 
og systemomfang. Mellom møtene har det vært mulig å gi innspill til delleveransene på 
Prosjektplassen, hvor flere i prosjektgruppen aktivt har bidratt med innspill. 

Prosjektledelsen har på bakgrunn av arbeidsmøtene og innspillene skrevet denne delrapporten 
med anbefaling på delleveransene. Prosjektgruppen er omforent om arbeidsfordelingen for de 
aller fleste aktivitetene i HUKI-matrisen, men det er fortsatt delte meninger om noen av 
aktivitetene (se kapittel 4). Rapporten er blitt sendt ut for innspill/høring fra prosjektdeltagerne 
før ferdigstillelse og oversendelse til styringsgruppen.  

Merkantil forvaltning Teknisk forvaltning og driftFunksjonell forvaltning
• Merkantil forvaltning av 

systemer medfører; 
o Inngåelse og avvikling av 

avtaler 
o Håndtering og oppfølging av 

rettigheter og plikter i 
inngåtte avtaler med 
leverandører

o Årlig budsjettering og 
løpende fakturahåndtering 
(økonomi)

• Forvaltningen av systemene skal 
som minimum etableres i tråd 
med hva som er avtalt mellom 
leverandør og Helse Nord RHF

• Har ansvaret for forvaltning av 
systemene ved å planlegge, 
administrere og koordinere alle 
aktiviteter som er nødvendig for 
å opprettholde funksjonalitet og 
kvalitet for spesifiserte systemer 
på tvers av pasientforløpet

• Ivaretar grensesnitt til 
strategiske føringer 
(rammebetingelser), samt til 
teknisk og merkantil forvaltning

• Forvaltning av funksjonelle krav 
innebærer blant annet;
o Ivaretakelse av brukernes 

behov for endringer
o Opplæring og 

kunnskapsdeling
o Årsplaner per system
o Funksjonell brukerstøtte/test
o Oppfyllelse av gjeldende lov-

og forskriftsmessige krav

• Hovedformålet er å 
opprettholde optimal (stabil) 
drift, ytelse og effektivitet for 
systemene slik at brukerne kan 
anvende systemet slik det er 
forutsatt (i henhold til SLA/OLA) 

• Drift er den daglige tekniske 
oppfølgingen av systemene og 
foretas gjennom teknisk 
overvåking og brukerstøtte

• Teknisk forvaltning medfører;
o Konfigurasjon av systemene 

og systemintegrasjoner
o Sikre tilgjengelighet og 

håndtering av infrastruktur,  
klienter og applikasjoner

o Etablere, dokumentere 
(rapportere) og følge opp SLA 
mot funksjonell forvaltning 
(som ivaretar 
helseforetakene, brukerne)
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3. Anbefalt systemomfang (leveranse 2) 
Leveranse 2 av prosjektet skal beskrive hvilke kliniske IKT-systemer som kan inngå i regional 
funksjonell forvaltning innen ett år. Prosjektet har samlet nødvendig informasjon gjennom 
intervju/samtaler, diskusjon i heldagsarbeidsgruppemøtene og mer detaljerte avklaringer via 
epostkommunikasjon med prosjektgruppen, samt andre relevante interessenter. Totalt er det 
antatt å være over 500 IKT-systemer/applikasjoner i Helse Nord, hvor mange er lokale. 
Etableringen av regional funksjonell forvaltning kan anses som en start for å konsolidere det 
totale systemomfanget. 

I tabellen under er det listet ni kliniske IKT-systemer som prosjektgruppen anbefaler at det 
opprettes regional funksjonell forvaltning for innen ett år. For andre kliniske IKT-system som 
kan anbefales forvaltet regionalt vises til vedlegg 2 «detaljert systemomfang». 

Samtlige system som ifølge mandatet skal inngå i regional funksjonell forvaltning er hensyntatt 
(«i første omgang DIPS EPJ/PAS og Lab inkludert mikrobiologi og blodbank, samt Patologi»). 
De øvrige systemene i tabellen er tatt inn underveis i prosjektet, og styringsgruppen har i møte 
i desember sluttet seg til at Partus (fødesystem/-journal) og ASJ (Automatisert Strukturert 
Journalundersøkelse, understøttet av et verktøy fra SAS) også skal forvaltes regionalt.  

Radiologisystemene skal fortsatt forvaltes i «Forvaltningssenter Radiologi» (FSR) som 
håndterer de regionale radiologisystemene. Evalueringen av FSR skal gjennomføres før det 
gjøres eventuelle endringer i forvaltningsmodellen for radiologi. 

Systemnavn  
(tilfeldig rekkefølge) 

Rasjonale 

DIPS EPJ (Classic/Arena) Brukes av alle HF, og har mange brukere 

ERL Brukes av alle HF, en del av Lab-området, inngår som en del av DIPS 

DIPS Lab (Classic/Arena) Brukes av alle HF, en del av Lab-området, inngår som en del av DIPS 

LabCraft Brukes av alle HF, en del av Lab-området 

Analytix Skal inngå pga. del av Lab-området, anbefalt av prosjekt- og 
styringsgruppen 

Flexlab Sympathy Skal inngå pga. del av Lab-området, anbefalt av prosjekt- og 
styringsgruppen 

MedGen Benyttes som en del av de andre Lab-systemene, anbefalt av 
prosjektgruppen 

Partus Brukes av alle HF 

ASJ (SAS) Brukes på ett HF, og skal rulles ut på de andre i løpet av 2016. Anbefalt av 
styringsgruppen 

 

Beskrivelsen av IKT-systemer skal ifølge mandatet inkludere hvilke fagområder som blir berørt 
av funksjonell forvaltning, herunder spesielt hvilke fagområder som benytter DIPS. Denne 
kartleggingen er ikke gjennomført. Oppgaven ble drøftet i prosjektgruppen som ikke fant at 
kartlegging av fagområder var særlig relevant å prioritere på nåværende tidspunkt. DIPS EPJ 
dekker samtlige fagområder og den funksjonelle forvaltningen vil ved behov måtte trekke på 
fagkompetansen der den finnes (eksempelvis fra helseforetakene). Beskrivelsen av den 
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generelle kompetansen for funksjonell forvaltning av kliniske IKT-systemer (beskrives i kapittel 
5) er vurdert som viktigere i denne fasen av prosjektet.   

 

I styringsgruppemøte #2 ble det ytret et ønske om en prioritering av systemene som kan inngå 
i regional funksjonell forvaltning. For å prioritere systemene kan kriterier som «antall brukere», 
«når systemet ble innført og/eller regionalisert» (det vil si at alle helseforetak benytter samme 
versjon av systemet) og «antall integrasjoner til andre systemer under forvaltning» anvendes. 
Prosjektgruppen har imidlertid ikke prioritert systemene fordi det ikke finnes en god måte å 
sammenligne system som er svært ulike, eksempelvis Partus og LabCraft (benyttes blant 
annet for immunologi). Prosjektgruppen mener det ikke er viktig med en prioritert rekkefølge 
av systemene så lenge det er god progresjon på arbeidet med å etablere regional forvaltning 
av systemene.  

 

3.1. Detaljering av systemomfanget 
DIPS EPJ/PAS (elektroniske pasientjournal/pasientadministrative system), benyttes av 
samtlige helseforetak. DIPS har funksjonalitet for pasientadministrasjon, støtte til kliniske 
prosesser samt spesialmoduler. DIPS Lab er fagsystemet for laboratoriene ved samtlige 
sykehus i regionen og omfatter fagspesialitetene medisinsk biokjemi, immunologi og klinisk 
farmakologi. Som en del av DIPS EPJ oppgraderingen, skal også DIPS Lab oppgraderes til 
samme versjon «Arena». 

LabCraft, Analytix, MedGen og Flexlab Sympathy er andre systemer for laboratoriene, hvorav 
førstnevnte benyttes på samtlige helseforetak innenfor fagfeltet immunologi og 
transfusjonsmedisin. De andre systemene benyttes kun på Nordlandssykehuset (Bodø) 
og/eller UNN (Tromsø), blant annet innenfor patologi og mikrobiologi. 

Partus ble innført i 2004 og det har vært liten utvikling av systemet siden. Systemet benyttes 
på samtlige helseforetak. Det forventes et større behov for arbeidet med Partus, og det må 
vurderes om det er behov for et prosjekt før forvaltningen av systemet kan inngå i en regional 
funksjonell forvaltning. Fra sluttbrukernes ståsted vil det være betydningsfullt at 
forvaltningsaktiviteter iverksettes.  

ASJ (SAS) brukes til å lete etter uønskede pasienthendelser i journal ved automatisk trigger 
undersøkelser.  ASJ (SAS) brukes på Nordlandssykehuset, og i løpet av 2016 skal systemet 
rulles ut til samtlige helseforetak. Forvaltningen av ASJ (SAS) er plassert ved 
Nordlandssykehuset i dag. Ved eventuelle endringer i forvaltningen av ASJ må vurderingen 
gjøres i sammenheng med vurderinger for forvaltningen av den øvrige SAS-løsningen. 

I tillegg til å forvalte de kliniske IKT-systemene hver for seg er det avgjørende å se på hvordan 
systemene jobber sammen gjennom integrasjoner. Mer detaljer om de kliniske IKT-systemene, 
eksempelvis ca. antall brukere og viktige integrasjoner, finnes i vedlegg 2 «detaljert 
systemomfang». 
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4. Regional forvaltning (leveranse 1) 
4.1. Regionale forvaltningsaktiviteter 
For hvert av systemene innenfor omfanget beskrevet i kapittel 3, er det ett sett med funksjonelle 
regionale forvaltningsaktiviteter som må ivaretas. Leveranse 1 av prosjektet er en HUKI-
matrise som beskriver 28 regionale forvaltningsaktiviteter, inndelt i 8 kategorier, (se vedlegg 3 
«HUKI funksjonell forvaltning»). Kategoriene er: 

1) Ledelse 
2) Kompetanseutvikling 
3) Brukerstøtte 
4) Endringshåndtering 
5) Vedlikehold av systemoppsett 

6) Internkontroll 
7) Rapportering 
8) Koordinering og deltakelse i 

møtefora og prosjekter 

 

Aktivitetene innenfor kategoriene ovenfor skal gjenspeile prosjektmandatets føringer og 
grunnleggende prinsipper for funksjonelle forvaltningsaktiviteter. Ifølge mandatet skal 
prosjektgruppen levere et forslag til en omforent HUKI-matrise. Prosjektgruppen er i all 
hovedsak omforent om aktiviteter innenfor kategoriene 2) og 5) til 8). Prosjektgruppen er ikke 
omforent, om alle aktivitetene innenfor 1) Ledelse, 3) Brukerstøtte og 4) Endringshåndtering. 
Disse omtales spesielt i de påfølgende kapitlene. 

HUKI står for hovedansvarlig, utførende, konsultert og informert, se figuren under. 
 

 

En HUKI-matrise brukes til å forstå, etablere og kommunisere roller og ansvar i en prosess, 
eksempelvis prosessen funksjonell forvaltning. Uklare roller og ansvar fører til at aktiviteter ikke 
gjennomføres, eller at samme aktivitet gjennomføres flere ganger. Det skal kun være én rolle 
som er hovedansvarlig per aktivitet. For å unngå uklarheter har prosjektgruppen plassert 
hovedansvarlig og utførende så lavt som mulig i organisasjonen. Alternativt ville 
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Administrerende Direktør RHF være hovedansvarlig for samtlige aktiviteter. Utføres en aktivitet 
av en rolle innebærer det også at den samme rollen er konsultert.  

Figuren under er et utklipp av en aktivitet i HUKI-matrisen, og illustrerer oppbygningen samt 
rollene. Rollene ble beskrevet i kapittel 2.3 (se kapittel 6 for detaljering av «Helseforetak»-
rollen). Rollen «Andre funksjonelle forvaltningssenter» tydeliggjøres i kapittel 4.3. 

 
 

For 2 av de totalt 27 forvaltningsaktivitetene foreslås det at ansvaret og utførelsen plasseres 
på en annen rolle enn regional funksjonell forvaltning. Disse aktivitetene er allikevel tatt med i 
HUKI for funksjonell forvaltning for å synliggjøre diskusjonen rundt aktiviteter i kategori 3) 
Brukerstøtte og 4) Endringshåndtering.  

4.2. Ledelse og beslutningsnivåer 
I forslag til HUKI-matrise er det tre beslutningsnivå i beslutningshierarkiet («H»); «Adm. Dir. 
RHF», «Forvaltningsrådet» og «Regional funksjonell forvaltning». Måten beslutningene tas på, 
avgjøres av beslutningstaker. 

Beslutninger som tas av Adm. Dir. RHF er knyttet til endringer av forvaltningsmodellen, 
deriblant systemomfang og endringer i bevilgninger. Adm. Dir./Direktørmøtet kan også 
konsulteres ved endringer i strategi og ved større investeringer som er på tvers av etablerte 
planer. 

Beslutninger som tas av Forvaltningsrådet er knyttet til: 

• Endringer som går utover budsjettrammene (krever mer finansielle midler) og/eller 
handlingsplanen (ikke i tråd med strategi) til forvaltningssentret 

• Endringer som går utover SLA-avtaler  
• Korrigerende tiltak på tvers av systemene 
• Føringer fra/til Nasjonal IKT 
• Godkjennelse av regionale beredskaps- og sikkerhetsrutiner 
• Brudd/avvik på policy 

 

Beslutninger som tas av funksjonell forvaltning er knyttet til: 

• Prioriteringer og valg innenfor gitte budsjettrammer og handlingsplanen 
• Kompetanseutvikling 
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• Opplæring i bruken av systemene 
• Prioritering av endringsønsker og releaser (i endringsråd/Systemforvalterforum) 
• Valg av løsningen på funksjonelle hendelser/problemstillinger 
• Gjennomføring og godkjennelse av funksjonelle tester 
• Endringer i systemdokumentasjon og tilhørende beskrivelser av arbeidsflyt 
• Rettigheter og tilganger til systemene 
• Godkjenning av internkontrollprosesser 
• Rapporteringsmekanismer 
• Hvordan avtaleforvaltningen for felles regional journal skal ivaretas 

 

Mandatet gir føringer for hvordan strukturen i regional funksjonell forvaltning skal være og 
modellen som utarbeides skal være generell og overførbar til andre systemer uavhengig av 
geografisk plassering. 

 

4.3. Administrativ plassering av funksjonell forvaltning  
Administrativ plassering av forvaltning for DIPS EPJ er besluttet lagt til UNN. For de øvrige 
systemene er plassering ikke besluttet. Arbeid relatert til administrativ plassering av 
systemene, og hvordan helseforetakene organiserer forvaltningen internt hos seg, ligger 
utenfor prosjektets mandat. 

Prosjektgruppen har gjennom sitt arbeid likevel diskutert alternative modeller. Både i forhold til 
plassering og ledelse. De alternative modellene omhandler i stor grad uenighetene som finnes 
rundt både felles ledelse og plassering hvor man kan ha enten ett eller flere administrative 
sentre. Dette illustreres i figurene under.   

Modell med flere funksjonelle forvaltningssentre 

 

Adm. Dir. RHF

Forvaltningsråd

Merkantil Forvaltning Teknisk Forvaltning

Helseforetak

Sluttbruker

Lab / ERL EPJRadiologi

Mål og strategi

Ledelse

Andre…

Mål og strategi

Ledelse

Mål og strategi

Ledelse

Mål og strategi

Ledelse

HNIKT
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Modell med ledelse i ett funksjonelt forvaltningssenter 
 

Det er delte meninger i prosjektgruppen om hvordan ledelsesstrukturen i den regionale 
forvaltningen bør være. Noen konsekvenser av de ulike modellene er: 

• Modellen med en felles ledelse kan føre til en maktforskyvning siden hele senteret kan 
bli liggende i ett enkelt foretak 

• Modellen med flere «forvaltningssentre» vil kunne påføre forvaltningen ekstra kostnader 
i forbindelse med at man må ha dupliserende roller 

• Fra en IKT-leverandør sitt ståsted (i dette tilfellet HN IKT) vil flere forvaltningssentre bety 
flere å forholde seg til, samtidig som forvaltningssentrene seg imellom kan ha forskjellige 
meninger i forhold til viktige beslutninger.  

• Man løper en risiko for at avtaleforvaltningen øker fordi hvert helseforetak må forholde 
seg til flere forskjellige regionale forvaltninger 

• Enighet og arbeid med integrasjoner som må forvaltes på tvers av system kan bli mer 
tidkrevende og kostbart, ettersom pasientforløpene går på tvers av flere system 

• Forvaltningssentrene seg imellom kan måtte koordinere enda mer, og dermed øker 
møtevirksomheten 

o Koordineringskonsekvensen synliggjøres også i HUKI-matrisen (vedlegg 3 
«HUKI funksjonell forvaltning») gjennom at «Andre funksjonelle 
forvaltningssenter»-rollen vil måtte konsulteres på alle aktivitetene (til samtlige 
forvaltningssenter) 

 

I neste prosjektfase skal leveranse 4 «vurdere i hvilket omfang eksisterende ressurser på 
helseforetak som i dag bedriver forvaltning skal flyttes organisatorisk til regional funksjonell 
forvaltning».  

 

Regionalt Funksjonelt Forvaltningssenter for 
Kliniske IKT Systemer

Adm. Dir. RHF

Forvaltningsråd

Merkantil Forvaltning Teknisk Forvaltning

Helseforetak

Sluttbruker

Lab / ERL EPJRadiologi

Mål og strategi

Ledelse

Andre…

HNIKT
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4.4. Brukerstøtte 
Prosjektgruppen har diskutert betydningen av plassering av hovedansvaret for brukerstøtte, 
samt hvem som bør utføre ulike brukerstøtteoppgaver. I dag er det vesentlig variasjon i 
hvordan brukerstøtteprosessen ivaretas for de ulike kliniske IKT-systemene. HN IKT utfører i 
dag 1. linje support for systemet DIPS EPJ. Det vil si at HN IKT er første kontaktpunkt for 
sluttbrukeren når feil oppstår eller ved andre typer henvendelser. Prosjektgruppen foreslår at 
HN IKT skal være ansvarlig for prosessen og utføre 1. linje for alle henvendelser uavhengig av 
klinisk IKT-system/viktighetsgrad (for de systemer som til enhver tid er innenfor omfang for den 
regionale funksjonelle forvaltningen). Dette er også et målbilde som gjenspeiles i 
prosessrammeverk (ITIL) som HN IKT benytter i dag. 

 

Figuren ovenfor illustrerer at hvis HN IKT ikke klarer å løse henvendelsen, blir henvendelsen 
sendt videre avhengig av henvendelseskategori. Funksjonell forvaltning vil dermed i dette 
forslaget ha ansvar og være utførende på 2. linje funksjonell hendelses- og problemhåndtering.  

Det er viktig med felles prosesser/rutiner for eskalering og prioritering (basert på en 
prioriteringsmatrise). Eierskapet til en sak skal ligge hos den som til enhver tid er ansvarlig for 
å løse saken. 1. linje (HN IKT) er ansvarlig for å følge opp uløste saker og purre de ansvarlige 
slik at sakene blir løst. For at brukerstøtteprosessen skal være så sømløs som mulig må felles 
saksverktøy og kunnskapsbase benyttes. 

Superbruker

Sluttbruker

Telefon

Portal
(selv-
betjent)

• Forsøker å løse 
hendelser og svare på 
rutineforespørsler

• Registreres i et felles 
saksverktøy

• Benytter innhold i 
felles kunnskapsbase

Brukerstøtte

HNIKT HNIKT

Forvaltningssenter

Leverandør

• Løser (komplekse) 
tekniske hendelser, 
forespørsler og utbedrer 
underliggende problem

• Løser (komplekse) 
funksjonelle hendelser, 
forespørsler og utbedrer 
underliggende problem

• Løser feil i 
programvaren

• Det finnes to eskaleringsmetoder, og figuren gjenspeiler funksjonell eskalering som baserer seg på prioritet/hastverk
• En sak med svært høy prioritet/hastverk vil følge en hierarkisk eskalering, rett til en spesialist og/eller høyere 

myndighet

Felles prosesser, saksverktøy og kunnskapsbase

Helseforetak
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Fra et sluttbrukerperspektiv er modellen skissert ovenfor mest fordelaktig, da de har ett 
henvendelsespunkt å forholde seg til. Brukerne skal bli besvart innenfor gitte tidsrammer da 
HN IKT tar eierskap til saker (samt rapporterer på uløste saker). For HN IKT vil modellen stille 
krav til økt kunnskap om flere kliniske IKT-systemer for å kunne yte en mer helhetlig 
supporttjeneste. For funksjonell forvaltning vil modellen føre til at mer kompliserte saker løses 
av de rette personene, og hvor disse ikke blir forstyrret fortløpende av forespørsler som burde 
vært løst tidligere i prosessen.  

Ved at all 1.linje brukerstøtte legges til HN IKT fører dette til mulighet for utvidede åpningstider 
og support på samtlige kliniske IKT-systemer en større del av døgnet enn det som er tilfellet i 
dag. Funksjonell forvaltning skal ikke ha kapasitet til å påta seg ansvaret for 1.linje brukerstøtte. 
En slik organisering vil dermed gå utover de andre aktivitetene som må utføres (se vedlegg 3 
«HUKI funksjonell forvaltning»). 

Ettersom det er en sentral brukerstøttefunksjon skal ikke helseforetakene utføre tradisjonell 
brukerstøtte. Helseforetakene skal informeres ved gjentagende saker eller mangler, slik at 
superbrukerne får kunnskap om hvor opplæring eller andre tiltak må iverksettes. 

 

4.5. Endringshåndtering (og leverandøroppfølging) 
I en HUKI-matrise for funksjonell forvaltning skal (jf. innledning i kapittel 4) i utgangspunktet 
hovedansvaret for og/eller utførende for samtlige aktiviteter plasseres på rollen «funksjonell 
forvaltning». I prosjektets forslag er det to aktiviteter hvor dette ikke er tilfelle. Hovedansvaret 
og utførelsen av 1. linje brukerstøtte (aktivitet #6 i vedlegg 2 «HUKI funksjonell forvaltning») 
hvor begrunnelsen er beskrevet i kapittel 4.4 ovenfor. Den andre aktiviteten gjelder 
leverandøroppfølging. Samtlige aktiviteter i HUKI-matrisen som angår systemleverandører, 
eksempelvis endrings- og release-håndtering1, er innenfor merkantil forvaltning og tilhører 
dermed rollen HN IKT.  

Fra mandatet er «rollen til Helse Nord IKT ((…) merkantil forvaltning (…)) ikke en del av 
prosjektet». Dermed opprettholder HN IKT ansvaret for merkantil forvaltning, som i 
utgangspunktet betyr all kontakt med systemleverandørene. Som følge av dette må den 
funksjonelle forvaltningen koordinere all kontakt med leverandørene gjennom HN IKT. 
Samtidig må HN IKT konsultere funksjonell forvaltning før beslutninger tas med/mot 
leverandørene. Hvordan kontakt med leverandøren skal ivaretas i praksis (eksempelvis skal 
alt alltid via HN IKT?) må avtalefestes i neste fase av prosjektet.  

I styringsgruppemøte #2, pekte prosjektledelsen på noen risikofaktorer ved å skille merkantil 
og funksjonell forvaltning. Deler av prosjektgruppen mener fortsatt at dette skillet vil skape et 
unødvendig ekstra lag byråkrati. Dette gjelder spesielt innenfor endrings- og release-
håndtering fordi en del av arbeidet relatert til endringer gjennomføres i samarbeid med 
systemleverandøren(e). 

Funksjonell forvaltning må beslutte hvordan systemer skal settes opp basert på endrings- og 
release-håndteringsprosesser. HN IKT setter i drift tekniske endringer (på bestilling fra 

1 Endrings- og release-håndtering er også prosesser innenfor rammeverket ITIL. En endring kan være en samling 
av maskinvare, programvare, dokumentasjon, prosesser eller andre komponenter som er nødvendige for å kunne 
implementere en eller flere godkjente endringer på den/det kliniske IKT-tjenesten/-systemet. Innholdet i hver 
leveranse styres, testes og produksjonsettes (releases) som en enkelt produksjonspakke. 
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funksjonell forvaltning) basert på de samme prosessene. Definisjonen tekniske endringer 
varierer mellom system, og grensesnittet mellom funksjonell forvaltning og teknisk forvaltning 
(HN IKT) må dermed avtalefestes for hvert system, samt evalueres og endres fortløpende. For 
at endrings- og release-håndtering skal fungere på tvers av funksjonell og teknisk/merkantil 
forvaltning (HN IKT) kreves det felles prosesser, felles systemstøtte og god 
kommunikasjon/samarbeid.  

Innføring av ny funksjonalitet er en undergruppe av endringer. Hvis en endring er stor, eller av 
andre grunner ikke kan utføres av funksjonell forvaltning, vil det opprettes et prosjekt og 
behandles deretter (eksempelvis oppgraderingen til DIPS Arena). Hvis det er uenighet om en 
endring skal produksjonsettes eller ikke, løftes dette opp til Forvaltningsrådet for endelig 
beslutning (se kapittel 4.2 for mer detaljer av beslutningsnivåene).  

 

4.6. Leveranse 1 oppsummert 
Oppsummert er prosjektgruppen omforent om alle overordnende aktiviteter i HUKI-matrisen 
(vedlegg 3 «HUKI funksjonell forvaltning») med unntak av tre elementer: 

• 1) Ledelse; Felles ledelse for all regional funksjonell forvaltning eller flere sentre med 
egen ledelse 

• 3) Brukerstøtte; All 1. linje brukerstøtte legges til HN IKT og funksjonell forvaltning 
utfører (deler av) 2. linje brukerstøtte 

• 4) Endringshåndtering; Hvem skal ivareta leverandøroppfølging (hvordan kontakt med 
leverandøren skal ivaretas i praksis må avtalefestes i neste fase) 

 

Elementene ovenfor vil bli ivaretatt og utredet ytterligere i neste fase av prosjektet (se kapittel 
8 for detaljer). 
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5. Kompetansebehov (leveranse 3) 
I leveranse 3 skal prosjektet utrede kompetanse- og bemanningsbehov for regional funksjonell 
forvaltning med kostnader. Bemanningsbehovet utledes av kompetansebehovet og roller for å 
ivareta funksjonell forvaltning. For å kunne ivareta de regionale funksjonelle 
forvaltningsaktivitetene som beskrevet i kapittel 4 ovenfor må funksjonell forvaltning tilsammen 
dekke kompetanseområdene i tabellen under.  

Beskrivelsen av kompetanse i tabellen under er på et høyt nivå, og er ikke uttømmende. 
Stillingsbeskrivelser og utviklingsplaner for medarbeidere i funksjonell forvaltning kan benytte 
disse kompetanseområdene som utgangspunkt. Dette må konkretiseres ytterligere i neste fase 
av prosjektet før medarbeidere kan ansettes (se kapittel 8 for flere detaljer). 

Kompetanseområde Beskrivelse 

Kliniske 
arbeidsprosesser 

Ressursene som jobber med systemoppsettet må ha kompetanse på de kliniske 
arbeidsprosessene som er understøttet av systemene. Dette vil i praksis si at de 
har relevant erfaring fra å bruke systemene i en klinisk setting gjennom regionale 
prosedyrer og rutiner. I tillegg må ressursene som jobber med DIPS EPJ ha 
kompetanse på arketypeforvaltning, samt konfigurering og modellering av 
oppgraderingen til DIPS Arena2.  

Systemkompetanse I tillegg til kompetansen på de kliniske arbeidsprosessene, er det fundamentalt å 
ha kompetanse på systemoppsettet og funksjonaliteten i systemomfanget. I 
praksis vil det si at ressursene har fått opplæring av systemleverandørene, og 
innehar eventuelle nødvendige sertifiseringer for å kunne foreslå, prioritere og få 
gjennomført endringer i systemoppsettet.  

«IT Service 
Management» 

HN IKT benytter i dag rammeverket for «IT Service Management», ITIL. ITIL-
rammeverket inneholder et begrepsapparat og et sett med beste praksis 
prosesser for blant annet brukerstøtte, endringshåndtering og 
kunnskapsforvaltning. For å kunne utføre en profesjonell systemforvaltning 
generelt, og spesielt aktivitetene som involverer HN IKT, er det essensielt at alle 
ressursene som utfører regionale funksjonelle forvaltningsaktiviteter har 
kompetanse innenfor ITIL, samt kan bruke samme systemstøtte (verktøy) som HN 
IKT benytter. Alle ressursene må ha grunnkompetanse ITIL, «ITIL Foundations»-
sertifiseringen. ITIL har i tillegg prosesser for å understøtte rot- og 
sårbarhetsanalyser. 

Funksjonell testing Resursene som jobber med test bør ha kompetanse på test-metodikk, som ISTQB 
(International Software Testing Qualifications Board). Det finnes også 
sertifiseringer for dette, «ISTQB Foundation Tester» og «ISTQB Advanced 
Testmanager». Videre må ressursene ha kompetanse på prosessene og 
verktøyene som benyttes regionalt. 

2 Kompetanse innen konfigurering og modellering av skjema og pasientforløp i en strukturert journal med prosess- 
og beslutningsstøtte er viktig for oppgraderingen til DIPS Arena. Dette inkluderer å kunne definere strukturerte 
skjema i samarbeid med klinisk personell, eksempelvis i forhold til innhold, regler, flyt og rapportering (felt, visning, 
avhengigheter, arketyper, arbeidsflyt, kodeverk, integrasjoner, utskrift osv.) samt kunne definere aktiviteter og 
prosess- og beslutningsstøtte som bør inngå i pasientforløpet (ut i fra beste kliniske praksis, nasjonale veileder, 
kreftpakkeforløp osv.). 
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Brukeropplæring Resursene innenfor brukeropplæringen må ha kompetanse på utvikling og 
utførelsen av effektive kurs- og opplæringsaktiviteter. I tillegg må den regionale 
forvaltningen ha kompetanse innenfor e-læringsplattformen(e) som benyttes.  

Avtalehåndtering Ressursene som jobber med å utvikle og følge opp avtalene med HN IKT og 
Helseforetakene må ha kompetanse på utforming, oppfølging og 
konsekvensutredning av IT-tjenesteavtaler/SLA (service level agreement). Det må 
i tillegg være tilgang til juridisk avtalekompetanse generelt samt god kompetanse 
på helselovgivning og annen lovgivning som har relevans for IT-systemene som 
skal forvaltes.   

Kommunikasjon og 
samhandling 

Fra kapittel 4.5 synliggjøres viktigheten av god kommunikasjon og samhandling, 
fra samtlige involverte roller/aktører, for å oppfylle sluttbrukernes behov. ITIL 
rammeverket bygger også på god kommunikasjon og samhandling når flere 
roller/aktører er involvert.  

Informasjonssikkerhet Forvaltningen må ha tilgang til god kompetanse om informasjonssikkerhet og 
databehandleransvar. 

 

I tillegg er det behov for generell kompetanse på ledelse, økonomi og internkontroll. 
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6. Nødvendige roller i regional forvaltning (leveranse 3) 
I kapittel 4 og 5 ble det beskrevet hvilke regionale funksjonelle forvaltningsaktiviteter som må 
ivaretas og hvilken kompetanse dette krever. I dette kapittelet beskrives det hvilke roller som 
bør inngå i funksjonell forvaltning. For en mer detaljert beskrivelse, se vedlegg 4 
«rollebeskrivelser i funksjonell forvaltning». I tillegg beskrives to roller som er tilknyttet 
helseforetakene og som angår funksjonell forvaltning av kliniske IKT-systemer.  

Følgende roller bør være på plass innenfor funksjonell forvaltning i regionen: 

Rolle Ansvar 

Leder Ansvarlig for leveransene fra funksjonell forvaltning 

Inkluderer årlig evaluering / kontinuerlig forbedring av funksjonell 
forvaltning, slik at funksjonell forvaltning kontinuerlig understøtter 
tjenesteproduksjonen 

System- og arbeidsprosess-
spesialist (klinisk) 

Sikrer at de funksjonelle kravene fra det kliniske miljøet og andre 
premissgivere ivaretas i systemet 

2. linje brukerstøtte Sørger for at funksjonelle hendelser og problemer løses 

Endringsleder/-ressurser Sikrer at alle endringene i systemene følger endringshåndteringsprosessen 

Testleder/-ressurser Sørger for at endringer tilfredsstiller sluttbrukerkravene før idriftsettelse 

Kunnskapsansvarlig Sikrer at kunnskapen om funksjonell forvaltning og de forvaltede systemene 
er tilgjengelig for de som trenger den 

Kompetanse- og 
opplæringsansvarlig 

Sørger for at det er tilstrekkelig kompetanse på bruken av systemet i 
regionen 

Arkitekt Sikrer at den funksjonelle arkitekturen utvikles i tråd med krav og føringer 
fra arkitekturfunksjonen i regionen 

Avtaleansvarlig Sørger for utforming og oppfølging av avtaler (mot helseforetakene og HN 
IKT) 

 
1.  

«Helseforetak»-rollen (jf. HUKI-matrisen) kan deles opp i: 

• «Bestiller»: Ivaretar helseforetakenes bestilling og mottak av tjenester fra funksjonell 
forvaltning, og er det formelle kontakt/koordineringspunktet for funksjonell forvaltning. 
Sørger for å skaffe ressurser til funksjonell forvaltning som for eksempel superbrukere. 
Rollen krever kompetanse på kliniske IKT-system. Deltakelse (eller delegert til andre på 
helseforetaket) i endringsråd/Systemforvalterforum og andre møtefora detaljeres i neste 
prosjektfase 

• «Superbruker»: Sørger for funksjonell opplæring og akseptansetesting, og andre 
aktiviteter beskrevet i grensesnittet mellom helseforetak og funksjonell forvaltning. 
Superbrukerne er med andre ord ikke bestiller av tjenester fra funksjonell forvaltning. 
Merk at superbrukerne i utgangspunktet ikke er en lokal brukerstøtte rolle. 
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Forutsetningen for den regionale funksjonelle forvaltningsmodellen er at superbruker-
rollen baseres på leveransene som er gjennomført i HOS-prosjektet  

 

Ved endringer i systemene vil «Bestiller» bli konsultert, samt være ansvarlig for eventuelt å 
konsultere med superbrukerne / utvalgte sluttbrukere. «Sluttbruker»-rollen i HUKI-matrisen er 
for alle brukere av systemene. Det er ikke i prosjektets mandat å beskrive eventuelle andre 
roller knyttet til de kliniske IKT-systemene som ikke angår funksjonell forvaltning, eller 
organiseringen av rollene over på helseforetakene. 
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7. Bemanningsbehov og kostnadsoverslag (leveranse 3) 
Den regionale forvaltningen må ha nødvendige ressurser slik at de kan ivareta de aktiviteter 
som er beskrevet i kapittel 4 (detaljert i vedlegg 3 «HUKI funksjonell forvaltning»). 
Bemanningsbehovet i den regionale forvaltning vil variere med antall systemer som skal 
forvaltes. Antall ressurser per system for å ivareta oppgavene vil sannsynligvis også være 
drevet av antall brukere, systemkompleksitet og modenhet på systemet.  

Aktivitetene som skal ivaretas kan organiseres på tvers av systemer, og ressursene som 
utfører disse oppgavene kan også deles på tvers av felles forvaltning av flere kliniske IKT-
systemer. Det totale bemanningsbehovet i regionen for å ivareta alle aktiviteter vil dermed 
avhenge av organiseringen av regional funksjonell forvaltning, for eksempel om det etableres 
ett eller flere sentre. 

Bemanningsbehovet bør ikke være drevet av prosjektaktiviteter, som per definisjon er 
aktiviteter som utføres innenfor en tidsbegrenset periode. Bemanningen for funksjonell 
forvaltning er for den permanente forvaltningsorganisasjonen når systemet er satt i drift. 
Dersom endringer blir store nok, for eksempel innføring av DIPS Arena, må egne prosjekt 
opprettes.  Disse ressursene bør ikke inngå i et permanent bemanningsbehov. 

For forslag til dimensjonering er det lagt til grunn erfaringer fra den midlertidige 
forvaltningsorganisasjonen og innspill fra prosjektgruppen. Det er lite erfaringsgrunnlag å hente 
fra de andre helseregionene. Innenfor beste praksis er det heller ikke direkte sammenlignbare 
eksempler som kan benyttes for dimensjonering, fordi både systemforvaltningen og løsninger 
bygges opp på forskjellige måter. Det beste alternativet er dermed å bygge forvaltning fra ett 
grunnfundament og sørge for tett oppfølging og justeringer etter implementeringen. 

Basert på aktivitetene som må gjennomføres i kapittel 4, er det gjort et estimat for en 
minimumsbemanning for å ivareta DIPS EPJ (Classic).  

 

Roller Årsverk Kommentar 

Leder 1 Ansiktet utad i regionen i forbindelse med regional 
funksjonell forvaltning av DIPS EPJ.  

System- og 
arbeidsprosess-
spesialist (klinisk) 

5 Basert på erfaringer fra midlertidig forvaltning og 
beslutningsunderlaget for «Forvaltning DIPS 
Classic/Arena inkludert prosedyrearbeid og opplæring 
av opplæringsansvarlige på foretaksnivå» som la opp 
til fem årsverk for «prosedyrearbeid og opplæring av 
opplæringsansvarlige på foretaksnivå». 

2. linje brukerstøtte 0 Bør som en minimumsløsning være dekket av 
årsverkene over. 

Endringsleder/-
ressurser 

2 Koordinere endringsønsker og følge opp 
endringsforespørsler fra innmelding, til endringsrådet 
(Systemforvalterforum) og til implementering. 
Beslutningsunderlaget for «Forvaltning DIPS 
Classic/Arena inkludert prosedyrearbeid og opplæring 
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av opplæringsansvarlige på foretaksnivå» legger opp til 
3,5 årsverk til «endringskoordinering inkludert test-/ 
oppgraderingsansvarlig og ROS analyser», og noen av 
disse inngår i prosjektet for oppgradering til DIPS 
Arena. Behovet for testressurser er estimert under. 

Testleder/-ressurser 2 Sørge for at krav som stilles i endringsønskene 
opprettholdes i implementeringen (både små endringer 
og prosjekt, som FIKS i dag). Forventes senere å 
arbeide på tvers av kliniske IKT-systemer i forbindelse 
med endringer. 

Kompetanse- og 
opplæringsansvarlig 
(kan ivareta rollen som 
kunnskapsansvarlig i 
en minimumsløsning) 

2 Ettersom DIPS EPJ har integrasjoner med nesten 
samtlige andre kliniske IKT-systemer, forventes det at 
kompetanse- og opplæringsansvarlig arbeider noe på 
tvers av kliniske IKT-systemer. 

Arkitekt 0,5 Må muligens utvides til ett årsverk dersom det ikke er 
mulige å få til en løsning hvor denne rollen er ivaretatt 
av en ressurs fra RHF-et. 

Avtaleansvarlig 0,5 Må muligens utvides til ett årsverk dersom det ikke er 
mulige å få til en løsning hvor denne rollen er ivaretatt 
av en ressurs fra RHF-et.  

Totalt 13  
 

Beregningen ovenfor er et grovt overslag basert på den allerede etablerte midlertidige 
forvaltningsorganisasjonen for DIPS EPJ, samt informasjonen om de kliniske IKT systemene; 
antall brukere og systemkompleksiteten som er tilgjengeliggjort for prosjektet (se vedlegg 2 
«detaljert systemomfang»). Kostnadsoverslag kan lages ved å legge til grunn en 
gjennomsnittskostnad per årsverk. Den endelig etablerte bemanning må evalueres etter første 
eller senest andre halvår 2017. 

Beregningen er en absolutt minimumsbemanning for å komme i gang med en etablert 
forvaltningsmodell for regional forvaltning av DIPS EPJ. Bemanningen dekker ikke 
prosjektaktiviteter og en forvaltning av DIPS Arena. Aktiviteter mot DIPS Arena vil 
ivaretas gjennom kompetansekartleggingen i neste fase av prosjektet.  

Flere separate forvaltningssentre vil kreve flere årsverk, spesielt innenfor rollene Ledelse, 
Avtaleansvarlig og Endringsleder/-ressurs på bakgrunn av mer koordinering på tvers av 
sentrene. Ved å samle flere system i ett senter, vil det være behov for færre medarbeidere 
totalt sett.   

 
Postadresse: 
Helse Nord RHF 
8038 BODØ 

 
Besøksadresse: 
Sjøgata 10 
8006 BODØ 

 
Tlf.: 75 51 29 00 
Faks: 75 51 29 01 

 
www.helse-nord.no 
postmottak@helse-nord.no 
Org.nr.: 883 658 752 

 26 

http://www.helse-nord.no/
mailto:postmottak@helse-nord.no


Delrapport prosjekt regional funksjonell forvaltning (av kliniske IKT-system) 

8. Fase 2 i prosjektet (leveranse 4) 
Dette er en delrapport for prosjekt etablering av regional funksjonell forvaltning i Helse Nord. 
Prosjektmandatet dekker fire leveranser. Denne delrapporten dekker de tre første leveransene. 
Neste fase (leveranse 4) er etableringen av funksjonell forvaltning. I dette kapitelet foreslås 
innretning til neste fase (leveranse 4), jf. også vedlegg 5. 

 

Tidsplan for neste fase 
Gjennomføringstiden til andre fase av prosjektet estimeres å vare fra 19.02.16 og ut 2016, med 
følgende milepæler (se også vedlegg 5 for utkast til styringsdokument for neste fase): 

1. [04.04.16] Etablert prosjektorganisasjon 
2. [03.06.16] Organisasjonskart for forvaltningsmodellen, inkl. prosess- og 

stillingsbeskrivelser, administrative støttesystemer og samhandlingsverktøy 
3. [05.09.16] Styringsdokumenter og grensesnitt til andre aktører 
4. [05.09.16] Medarbeidere ansatt i forvaltningen  
5. [12.12.16] Sluttrapport av prosjektet 

 

Evaluering av etableringen av regional funksjonell forvaltning bør foretas etter første halvår 
2017, og deretter årlig. Målsettingen må være å sørge for at regional funksjonell forvaltning 
gradvis ivaretar en større del av systemomfanget i Helse Nord samt at dimensjonering og 
kompetanse til forvaltningsorganisasjonen justeres om nødvendig. 

Leveranser for neste fase 
Følgende leveranser bør inngå i neste fase: 

• Etablere organisasjonen og ansette medarbeidere 
o Organisasjonskart for funksjonell forvaltning, med stillingsbeskrivelser 
o Detaljering av kompetansekrav og planer 
o Teknisk infrastruktur med systemer og lokaler, inkludert nødvendig verktøy 

• Utarbeide finanseringsunderlag (og sørge for eventuell oppfølging i Helse Nords 
ordinære planprosess) 

• Etablere samtlige relevante avtaler (SLA) og mandater for møte- og beslutningsfora 
o Inkludert utredningene mellom 1. og 2. linje brukerstøtte samt ansvarsfordelingen 

ved endringshåndtering og nødvendig leverandøroppfølging 
• Plan for videre utvikling av regional forvaltning. Evalueringskriterier etableres. 

 
Organisering av neste fase 
Videreføring av prosjektet anbefales organisert i form av en arbeidsgruppe med en 
representant fra hvert helseforetak (inkludert HN IKT), og Helse Nord RHF. Prosjektledelse må 
besluttes før oppstart. Leder av regional funksjonell forvaltning for DIPS må delta i det videre 
prosjektet så snart rollen er besatt.  
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Delrapport prosjekt regional funksjonell forvaltning (av kliniske IKT-system) 

Prosjektet støttes fortsatt av EY i neste fase. Eventuelt behov for bistand og i hvilket omfang 
avklares mellom prosjektleder og eierdirektør RHF. Forventet omfang fra deltakerne i 
arbeidsgruppen, inkludert prosjektledelse, er opptil tre dager i uken fortrinnsvis fysisk 
samlokalisert.  

Anbefaling 
1. Prosjektet anbefaler at styringsgruppen beslutter oppstart for gjennomføring av andre 

fase slik det er beskrevet i denne prosjektrapporten og i styringsdokument for neste fase 

2. Prosjektgruppen anbefaler at styringsgruppen3 gjør en beslutning om plassering av 
regional funksjonell forvaltning for systemer der dette ikke er fastsatt så raskt som mulig. 
Beslutningen tas i styringsgruppen etter at Systemforvalterforumet (tidligere kalt 
«Fagforum») for det aktuelle system har utarbeidet et beslutningsunderlag 

 

 

  

3 Inntil Forvaltningsrådet, tidligere kalt «Klinisk IKT Fagråd», er opprettet slik det er beskrevet i mandatet 
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Delrapport prosjekt regional funksjonell forvaltning (av kliniske IKT-system) 

9. Vedlegg 
1. Prosjektmandat «151104 Mandat funksjonell forvaltning kliniske IKT system _v_1_0» 
2. «Detaljert systemomfang» 
3. «HUKI funksjonell forvaltning» 
4. «Rollebeskrivelser i funksjonell forvaltning» 
5. Utkast til styringsdokument «Fase 2 funksjonell forvaltning av kliniske IKT system» 
6. Referat fra styringsgruppemøte 18.februar 
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Styresak 127-2013:  
Helse Nord RHFs styring og kontroll med FIKS-prosjektet; vedlegg 2  
 
Sammendrag effekter/gevinster  
 
  

Overordnet 
effekt 

Gevinstmål  

1 Bedre pasient-
behandling; 
kvalitet, 
sikkerhet, 
effektivitet 

Tydelige mål og god organisering av pasientadmin. Arbeid 
1. Reduserte avvik fra riktig pasient til rett sted til rett tid 
2. Standardiserte og tilpassede opplæringsprogrammer 
3. Kortere epikrisetid 
4. Reduksjon i tid fra mottak av henvisning til vurdering av 

henvisningen er fullført 
5. Reduksjon i antall åpne (ikke godkjente) dokumenter i EPJ som 

er mer enn 14 dager gamle 
6. Reduksjon antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten 

ny kontakt 
Effektive, pasient-/brukerorienterte prosesser 

1. Etablert prosess for å innarbeide brukernes/pasientenes 
oppfatninger/erfaringer 

2. Reduksjon i antall avvik knyttet til pasientadm. prosesser 
3. Reduserte køer og ventetider – ikke fristbrudd 
4. Reduksjon i tidsbruk dokumentasjon og dobbeltføring 

Riktig informasjon og god styring 
1. Mer effektiv generering av meldinger, eksempelvis NPR-

meldinger 
2. Standard tekst og redusert antall brev og andre maler – definert 

ansvar for tilgang til å gjøre endringer 
3. Definerte og etablerte målepunkter og måleparametere i 

pasientforløpene (Overordnet og pr. enhet/klinikk)  
4. Større grad av el. samhandling med ulike aktører, f.eks. fastleger 

2 God 
informasjons-
sikkerhet 

1. Større grad likhet for alle ansatte i Helse Nord på et overordnet 
nivå (sikres ved tilgangsstyring).   

2. Redusert papirdokumentasjon med helseopplysninger 
(reduserer faren for brudd på taushetsplikten/ivaretar 
pasientenes personvern) 

3. Etterlevelse av regelverk vedr. pasientjournal, informasjons-
sikkerhet og tilgangskontroll  

4. Dokumentasjon av all informasjonsutveksling, f.eks. ventebrev 
3 Effektive og 

standardiserte 
adm. prosesser 

1. Reduksjon i antall retningslinjer/prosedyrer 
2. Enhetlig opplæring/oppfølging ved innføring av nye og endringer 

i eksisterende regionale prosedyrer 
4 God og 

tilgjengelig 
styrings-inform, 

1. Bedret uthenting av - og tilgjengelighet på - rapporteringsdata  
2. Reell mulighet for sammenligning av data fra sykehusene 
3. Etterlevelse av rapporteringskrav  

5  Bedret 
samhandling   

1. Etablere systemer som sikrer og understøtter god samhandling 
og pasientflyt 

2. Enkelhet for fastleger, legekontor og andre å henvende seg til 
sykehuset med f.eks. henvisninger og laboratorieprøver. 

6 God & 
forutsigbar 
teknisk drift og 
forvaltning 

1. Enklere forvaltning av tilgangsrettigheter ved at brukerroller 
bygges etter samme prinsipper.   

2. Enhetlig forvaltning, oppdatering og vedlikehold av DIPS 



 



Vedlegg 3 – Kommentarer fra tidligere styresaker om fremtidig nytteverdi av IKT-
investeringene 
 
 
Fra styresak 25-2011 Anskaffelse av kliniske systemer:  
Forventet ressursbehov som følger av standardisering av behandlingslinjer, 

prosesser, arbeidsflyt og forløpsmaler 
”… Adm. direktør mener det vil være rett å si at det nå foreligger ett paradigmeskifte hvor 
fokus på kliniske systemer beveger seg bort fra å se på de kliniske systemer som ett 
dokumentasjonsverktøy og over til å betrakte dem som prosessverktøy som ivaretar den 
kliniske informasjonsprosessen som igjen skal understøtte den kliniske produksjons-
prosessen.  
  
Slike systemer understøtter gjerne prinsippene i LEAN på en bedre måte enn dagens 
systemer gjennom: 
 
• God synlighet og mulighet for visualisering av behandlingslinjer/produksjonsforløp 

gjennom intuitive brukergrensesnitt og bruk av prosessmarkører/grafiske indikatorer 
• Gode muligheter for standardisering av prosesser, funksjoner og arbeidsflyt gjennom 

dynamiske lister og tilpasning av brukergrensesnitt 
• God støtte for å organisere prosesser basert på arbeidsteam og delegering av ansvar, 

ref. rolledefinisjoner og bruk av arbeidsteam i lister på rollenivå. 
• God støtte for systematisk forebygging og oppfølging av feil, ref. innebygde 

kontrollrutiner og avviksrapportering 
• Gode muligheter for etablering av flyt gjennom strukturert arbeidsflytgjennomgang i 

innføringsfase og meget gode støttefunksjoner for prosesstyring og -modellering 
generelt 

• God støtte for å minimalisere sløsing ved å styre brukerne inn i produktive 
prosessforløp, samt fjerne unødvendige aktiviteter 

  
Basert på erfaringer fra andre deler av Skandinavia anbefales det at denne type 
etablering av prosessorientert tilnærming i størst mulig grad gjennomføres felles for en 
region slik som Helse Nord. 
  
Ressursbehovet for denne delen av ett innføringsprosjekt er foreløpig ikke estimert, men 
vil komme i tillegg til de estimater som i dag foreligger fra leverandører for innføring av 
valgt løsning. 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



Fra styresak 133-2014 Anskaffelse av kliniske systemer:  
I styresak 133-2014 kommenterte vi hovedkonklusjonen etter dialogen med foretakene 
om realisering av nytteverdi:  
 

1) Effektuttak/gevinstrealisering er et lederansvar. 
 

2) For å få eierskap til nye mål og god oppfølging er det kritisk med involvering av 
førstelinje- og mellomledere. 

 
3) Gevinstrealisering bør organiseres som eget prosjekt i hvert helseforetak og følges 

opp av linjeledelsen. En regional koordinator bør samordne alle programmer. 
 

4) Det er kritisk at det settes av tilstrekkelig med ressurser til området, og at disse 
besitter de rette egenskaper i form av å være proaktive, interesserte i 
endringsledelse og forbedringsarbeid samt gode til å kommunisere med ulike 
enheter og faggrupper. 

 
5) Hver klinikk bør opprette en gevinstansvarlig funksjon som identifiseres i god tid 

før oppstart av hovedprosjektet (min. fem måneder) og videreføres etter 
implementering i vanlig drift. 

 
Utviklingen av en regional forvaltningsorganisasjon samt identifisering av de riktige 
nøkkelpersoner som er innovative og har de rette menneskelige egenskaper til å ”gå 
foran” er kritisk suksessfaktor. 
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