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Forord 
Dette dokumentet er en «Prosjektbegrunnelse» slik begrepet brukes i PRINCE2-
rammeverket for prosjektstyring. En Prosjektbegrunnelse er et produkt som benyttes 
for å dokumentere grunnlaget for å igangsette prosjektet. Den grove 
Prosjektbegrunnelsen utvikles som en del av Prosjektforslaget i Konseptfasen og tar 
utgangspunkt i Prosjektmandatet fra idefasen. Den grove Prosjektbegrunnelsen 
gjennomgås og forfines i Planleggingsfasen. Videre revideres den ved behov i hver 
faseovergang i Gjennomføringsfasen. Til slutt oppdateres Prosjektbegrunnelsen ved 
Avslutning av prosjektet. 
 
Prosjektbegrunnelsen underbygger og støtter Prosjektforslaget. 
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Ordliste og forkortelser 
Se dokumentet prosjektforslag. 
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1. Sammendrag 
Pasientforløpsprosjektet har som en forlengelse av sin leveranse «Tentativ 
innføringsplan for DIPS Arena» utarbeidet en prosjektidé for innføring av DIPS Arena og 
Metavision. Denne ble lagt frem for styringsgruppen for FIKS-programmet i møte 30. 
juni 2016. Basert på denne prosjektidéen fikk Pasientforløpsprosjektet i oppdrag å 
gjennomføre en Konseptfase som detaljerer og utdyper det anbefalte konseptet (Alt. 2). I 
tillegg innebar oppdraget å beskrive «nullalternativet» (Alt. 0) og et nedskalert 
alternativ (Alt. 1) og å synliggjøre konsekvensene av disse. 
 

1.1 Konsepter 
Tre konsepter er beskrevet: 
 

1. Alternativ 0: Regionen fortsetter å bruke DIPS Classic som i dag og gjør ingen 
tiltak for å innføre DIPS Arena før en migrering tvinges frem. Etterhvert som 
leverandøren gjør funksjonalitet tilgjengelig innføres DIPS Arena i regi av 
linjeorganisasjonen som en driftsoppgave, som om det var en oppgradering til ny 
versjon av Classic. 

2. Alternativ 1: Et minimalisert alternativ der migrering ivaretas ved å etablere et 
prosjekt med mandat til å innføre DIPS Arena og utfase DIPS Classic. Prosjekt for 
innføring DIPS Arena og prosjekt for innføring av Metavision gjennomføres som 
to selvstendige innføringsprosjekt. Koordinering ivaretas operativt på 
prosjektnivå med eskalering til respektive styringsgrupper der enighet på 
prosjektnivå ikke er mulig å oppnå. Dette alternativet vil i begrenset grad 
realisere de gevinster som er skissert i det anbefalte alternativet (Alt. 2) og gir 
moderat reduksjon i årlige kostnader 

3. Alternativ 2: Det anbefalte alternativet. Her etablerer regionen et program rundt 
innføring av Metavision og DIPS Arena som skal sørge for at systemene tas i bruk 
i tråd med ambisjonsnivået for anskaffelsen av klinisk portefølje, og i tråd med 
nasjonale målsettinger for sektoren. Programmet inneholder prosjekter for 
Pasientforløp, Strukturert Journal, samt innføring av DIPS Arena og Metavision. 

 
Prosjektgruppen anbefaler Alternativ 2. Et program for en helhetlig innføring vil gjøre at 
regionen oppnår forventede gevinster i henhold til føringer fra nasjonale og regionale 
strategier samt gir oss mulighet for å ta ut et større potensiale i forhold til strukturering 
og prosess/beslutningsstøtte i og mellom systemene. Ulempen er programmets behov 
for ressurser flere år fremover som kan føre til en ressurstretthet i regionen og at andre 
prosjekter må vente. 
 

1.2 Usikkerheter 
Kort oppsummert vil dette være: 

• Leveranser fra leverandørene 
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• Ressurser 
• Regional gjennomføringskraft 
• Manglende endringsledelse ved HFene 
• Reelt potensiale for standardisering av pasientforløp og beslutningstøtte 
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2. Hensikt 
Gjennom nasjonale og regionale strategier, føringer, og tilstandsrapporter fremkommer 
en tydelig retning for norsk helsetjeneste: det er behov for teknisk mer avanserte og mer 
funksjonelt modne IKT-baserte kliniske støttesystemer. Graden av digitalisering i 
spesialisthelsetjenesten er høy, men individuelle spesialistsystemer opptrer i stor grad 
som isolerte siloer som i beste fall kan kopiere utvalgte data mellom systemer og aktører 
ved hjelp av tekniske integrasjoner og meldingsbasert utveksling. 
 
Spesialisthelsetjenesten er også kommet for kort i forhold til det nasjonale målbildet om 
tett samvirkende systemer på tvers av spesialitet og omsorgsnivå, som understøtter og 
muliggjør et helhetlig pasientforløp. Det skal være på pasientens premisser og med sterk 
og informert pasientmedvirkning. Systemene skal inneha god og evidens-basert 
kunnskaps-, prosess-, og beslutningsstøtte for helsepersonell i alle spesialiteter og 
profesjoner. Videre, ha overvåkings- og styringsmuligheter som skaper mulighet for 
bedre og mer langsiktig planlegging og optimal ressursutnyttelse. I tillegg skal de ha 
tilgang til nødvendig data for kontinuerlig kvalitetsforbedring og forskning. 
 
For å lukke gapet mellom det strategiske målbildet og dagens situasjon kreves en 
vedvarende og målrettet innsats som evner å heve seg over de akutte og kortsiktige 
behovene i hverdagen, og som steg for steg kan realisere de ulike aspektene av 
målbildet. Dette kan ikke oppnås gjennom optimalisering for enkeltaktører, individuelle 
spesialitet- eller profesjonsgrupper, eller omsorgsnivåer. Gevinstene av digitalisering i 
disse «øyene» er i stor grad allerede tatt ut og videre gevinster forutsetter 
optimalisering ut fra et helhetsbilde (vs. lokal suboptimalisering) og med 
prosessperspektiv (vs. systemperspektiv). 
 
Helse Nord har gjennom flere år arbeidet målbevisst mot bedre IT støtte for klinisk 
arbeid. Gjennom anskaffelsen av nye kliniske systemer (AKS - 2009) og innføring av 
disse (FIKS – 2012) har regionen homogenisert systemer og bruken av disse. Vi har nå 
felles pasientjournal som kan åpne for tilgang til helseopplysninger for personell 
uavhengig av hvilket helseforetak opplysningene er registrert fra. Anskaffelsen 
resulterte i at vi skal ta i bruk DIPS Arena som generelt EPJ system, og dette vil bli vårt 
viktigste verktøy på veien videre mot nasjonalt målbilde for sektoren. I det følgende 
beskrives nasjonale føringer og ambisjoner for IT i helsetjenesten. Deretter følger en 
beskrivelse av DIPS Arena som det verktøyet vi skal realisere målene gjennom.  
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2.1 Nasjonale føringer 
2.1.1 Historiske føringer 

Siden slutten av nittitallet har Norge hatt en serie med nasjonale IT-politiske strategier 
som har gitt føringer for bl.a. utviklingen av bruk av IT-baserte verktøy i helsetjenesten, 
herunder spesialisthelsetjenesten. I strategiene fra "Mer helse for hver bIT»1 i perioden 
fra 1997 til «Samspill 2.0»2 i perioden frem til 2013 har fokus i stor grad vært å ta bruk 
grunnleggende IT-baserte dokumentasjonsverktøy (EPJ) og spesialistsystemer 
(RIS/PACS), samt meldingsbasert elektronisk utveksling av informasjon mellom aktører 
og omsorgsnivå. 
 
2.1.2 Én innbygger – én journal3 
I 2012 kom den siste IT-politiske strategien i Meld. 
St. 9 (2012–2013), «Én innbygger – én journal», 
som gir tre «… overordnede mål for IKT-
utviklingen i helse- og omsorgstjenesten …»: 

• Helsepersonell skal ha enkel og sikker 
tilgang til pasient- og brukeropplysninger 

• Innbyggerne skal ha tilgang på enkle og 
sikre digitale tjenester 

• Data skal være tilgjengelig for 
kvalitetsforbedring, helseovervåking, 
styring og forskning 

 
I de påfølgende kapitler detaljeres og underbygges 
disse overordnede målene med følgende særlig 
relevante føringer: 

• Oppdatert kunnskap, prosess- og 
beslutningsstøtte til helsepersonell skal inngå i 
journalsystemet. 

• Innrapportering av strukturerte data til registre skal skje mest mulig automatisk, 
uten dobbeltregistrering, og være en integrert del av de faste arbeidsprosessene. 

• Sammenstilling av oppdaterte data med høy kvalitet skal gjøre det mulig å følge 
utviklingen i helsetilstanden til befolkningen, gjøre systematiske vurderinger av 
tjenestetilbudet, og være grunnlag for styring, kvalitetsforbedring og forskning. 

1 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/mer-helse-for-hver-bit/id87401/ 
2 https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/alle-skal-pa-nett--til-pasientens-beste/id509337/ 
3 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-9-20122013/id708609/ 

Figur 1 Meld. St. 9 (2012-2013) 
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• Opplysninger om pasienter som ligger i ulike fagsystemer som diabetes-, føde-, 
kurve-, eller radiologisystemer, i det «primære» journalsystemet for 
dokumentasjon, og i medisinsk teknisk utstyr som EKG-apparater er alle etter 
forskrift om pasientjournal av 21-12-2000 nr. 1385 (journalforskriften) en del av 
pasientens totale journal. 

• Innføring av nye IKT-løsninger i helse- og omsorgssektoren vil i like stor grad 
være et organisasjonsutviklingsprosjekt som et rent IKT-prosjekt. For å kunne ta 
ut gevinster ved innføring av nye IKT-løsninger, bør arbeidsprosesser og måter å 
samarbeide på endres. 

• Økt bruk av strukturerte data skal bidra til bedre kvalitet på rapportering og 
enklere samhandling ved at informasjon kan deles og gjenbrukes i ulike 
sammenhenger. Grad av strukturering må avstemmes med klinikeres behov og 
krav til enkelhet, og ønsket gjenbruk av data. 

 
2.1.3 Tilstandsrapport for IKT i helse- og omsorgssektoren4 
Som et ledd i utredningen av «Én innbygger – én 
journal» gav Helse- og omsorgsdepartementet i 
januar 2014 et oppdrag til Helsedirektoratet om å 
utarbeide en oversikt over tilstanden for IKT i 
helse- og omsorgssektoren. Dette arbeidet 
produserte 3 rapporter (en overordnet 
oppsummering, en komparativ analyse av de 
regionale helseforetakene på IKT-området, og en 
analyse av det norske leverandørmarkedet for 
elektronisk pasientjournal) som til sammen utgjør 
en nåsituasjonsanalyse av IKT i helse- og 
omsorgssektoren i Norge ultimo 2014. 
 
2.1.3.1 Oppsummering5 
I rapportens oppsummering rettes fokus spesielt 
mot data som viser at det i 2013 var 2,700 
pasienter som døde som følge av uønskede 
hendelser i spesialisthelsetjenesten, og ytterligere 65,400 tilfeller der uønskede 
hendelser i forbindelse med døgnopphold førte til forlenget sykehusopphold eller 
alvorligere konsekvenser; samt at 60-70% av disse kunne vært unngått ved bruk av 
bedre IKT-systemer. 
 
Overordnet identifiseres tre hovedutfordringer: 

• Dagens informasjonsstrukturer og IKT-systemer understøtter ikke arbeidsflyt og 
helhetlige pasientforløp (særlig på̊ tvers av virksomhetsgrenser). 

4 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Tilstandsrapporter-for-IKT-i-helse--og-
omsorgssektoren/id2008809/ 
5 https://www.regjeringen.no/link/775ed4b8ad3e46eb8bad12c93063dd51.aspx?id=2293241 
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Pasientinformasjon er i stor grad ustrukturert og det mangler felles terminologi 
og begrepsapparat som muliggjør semantisk interoperabilitet. 

• Dagens IKT-systemer mangler funksjonalitet for å understøtte beslutningsstøtte 
og kvalitetsforbedring. Disse funksjonene er nødvendige for å styrke 
pasientsikkerheten og heve kvaliteten i helse- og omsorgstjenesten. 

• Dagens elektroniske pasientjournal er ikke autorativ når det gjelder å inneholde 
og lagre alle pasientopplysninger som blir generert. Vesentlige mengder av data 
blir generert i medisinsk-teknisk utstyr, men blir enten behandlet lokalt i egne 
spesialistsystemer som ikke er integrert med hovedjournalen eller blir gjengitt 
summarisk i et fritekstfelt i hovedjournalen. I tillegg er flere viktige dokumenter 
fremdeles på papir ved de fleste sykehus (eksempelvis kurve). 

 
2.1.3.2 Komparativ analyse av IKT-system i regionene6 
I rapporten «Komparativ analyse av de regionale helseforetakene på IKT-området» 
gjennomgås og sammenlignes tilstand og utbredelse av sentrale kliniske IKT-systemer i 
helseregionene. Rapporten er i stor grad en sammenstilling av fakta, men gir en del 
«føringer» i form av beskrevne svakheter. 

• «Det er generell mangel på̊ strukturerte data i EPJ, og eksisterende data benyttes 
i begrenset grad til analyse og kvalitetsforbedring.» 

• «Det er mangelfull systemstøtte for prosesstøtte/arbeidsflyt, beslutningsstøtte, 
operasjonsstøtte, medisinering, samt overvåking. Det er også̊ mangelfull støtte til 
å handtere individuelle planer for pasienter med sammensatte lidelser.» 

• «Det er begrenset mulighet og bruk av elektronisk beslutningsstøtte generelt og 
med evidensbaserte protokoller spesielt.» 

• «Mye av medikamenthåndteringen skjer på̊ papirkurver, som skannes inn, men 
uten struktur eller mulighet for samstemming gir det risiko for feil. Det finnes 
systemstøtte innen noen fagsystemer, men disse er typisk ikke samordnet med 
hoved-EPJ eller andre fagsystemer i samme virksomhet, noe som også̊ gir risiko 
for feil.» 

• «Vurderingen viser at det er i liten grad implementert støtte for arbeidsflyt i 
dagens journalsystemer med begrensede muligheter for å opprette strukturerte 
maler og registrere strukturerte data. Følgelig er det få muligheter for 
regelstyring og kontroll av de data som blir registrert.» 

• «Alle regioner har implementert rutiner for helseovervåking og beredskap, men 
de fleste rutinene har begrenset systemstøtte utover det som er tilgjengelig 
gjennom kvalitetsregistrene.» 

• «Alle regioner arbeider med å bruke eksisterende data for løpende analyser og 
kvalitetsforbedringer. Svarene fra RHFene er unisone på at “her er det stort 
potensiale for forbedringer.”» 

 

6 https://www.regjeringen.no/link/6649aa3b66c34e978e4bf02e0b447005.aspx?id=2293247 
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2.1.3.3 Analyse av leverandørmarkedet for EPJ7 
Rapporten «Analyse av det norske leverandørmarkedet for elektronisk pasientjournal 
(EPJ) og pasientadministrative systemer (PAS)» fokuserer primært på 
leverandørmarkedet og evaluerer leverandører og produkter (EPJ/PAS-systemer) opp 
mot faktorer som funksjonalitet, viabilitet, og markedsposisjon. Dette perspektivet er 
interessant fordi det presenterer verktøy for evaluering av produkter og leverandører 
som også kan benyttes for å evaluere regionens modenhet på området klinisk IKT og 
peke ut retningen for fremtidig utvikling. 
 
Den første av disse er Gartner Groups «generasjonsmodell» for EPJ/PAS-systemer. 

 
Figur 2 Gartner Groups "generasjonsmodell" for EPJ/PAS-systemer 

Modellen deler EPJ/PAS-systemer inn I fem “generasjoner” av funksjonell rikhet som er 
eller vil bli tilgjengelig over tid. EPJ/PAS-systemene som er i bruk i Norge vurderes til å 
befinne seg i Generasjon 2 med et langt utviklingsløp foran seg for å nå Generasjon 3, 
mens de ledende («State of the Art») internasjonalt brukte EPJ/PAS-systemene befinner 
seg i Generasjon 4 og ingen systemer ennå har nådd Generasjon 5. 
Egenskapene til Generasjon 2-4 beskrives i rapporten som følger: 

• Generation 2 systems are basic systems that clinicians can use at the point of care 
to begin to document, rather than merely access, clinical data. 

• Generation 3 systems have the technical capability to bring evidence-based 
medicine to the point of care. Functionality for multiple care venues is required. 
[…] 

• Generation 4 products […] are more advanced systems that provide more 
sophisticated, clinically relevant data synthesis, presentation and navigation 

7 https://www.regjeringen.no/link/d6c4b7d09f32464ba4f5e18fb0911d7b.aspx?id=2293255 
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options along with richer and more complex clinical decision support 
capabilities. The requirements this generation must support represent the 
natural evolution that all workflow/rules-driven applications will traverse. Next 
generation EHRs will be compelled to deal with data and decision support 
differently because of the explosion of new medical knowledge in areas such as 
predictive and prescriptive analytics, evidence-based practice research, and new 
realms of enhanced diagnosis and treatment decision support stemming from 
areas such as genomics and patient behavioral risk research. 

 
Både leverandørmarkedanalysen og den komparative analysen av regionene (cf. 2.1.3.2 
ovenfor) peker også på modenhetsmodellen EMRAM fra HIMSS Analytics («Healthcare 
Information and Management Systems Society»).8 
 

 
Figur 3 HIMSS "EMR Adoption Model" 

EMRAM («EMR Adoption Model») beskriver syv «nivåer» for adopsjon av kliniske IKT-
systemer og er bygget opp rundt veien mot papirløse sykehus (herunder bruk av digital 
radiologi etc.). I bevegelsen fra papirjournaler til elektronisk journal har EMRAM vært 
en anerkjent modell for å måle en enhets modenhet. Noen formell EMRAM evaluering er 
ikke gjennomført i Helse Nord, men en overfladisk vurdering opp mot beskrivelsen av 
nivåene i modellen antyder at det på flere av dem er gjenstående utfordringer, og 
naturlig nok i større grad for de høyere nivåene enn de lavere. 

8 https://app.himssanalytics.org/emram/emram.aspx 
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I 2014 kunngjorde HIMSS en oppdatert modenhetsmodell, kalt CCMM («Continuity of 
Care Maturity Model»). 

 
Figur 4 HIMSS "Continuity of Care Maturity Model" 

Til forskjell fra EMRAM fokuserer CCMM på avansert funksjonalitet tett knyttet opp til 
kliniske prosesser, men benytter en tilsvarende inndeling i nivåer, der grad av 
oppnåelse av hvert nivå måles uavhengig, fra 0-7. Heller ikke CCMM-evaluering er 
gjennomført i Helse Nord, men også her gir en overfladisk vurdering opp mot 
beskrivelsen av nivåene i modellen en pekepinn på behov og retning for videre utvikling. 
 
Rapporten trekker også frem to observasjoner som fremstår spesielt relevant for å 
kunne velge veien videre: 

• «The amount of clinical knowledge is well beyond the abilities of unassisted 
human cognition.» 

• «It is essential that everybody recognizes that EHR implementation is a clinical 
program, not a series of IT projects.» 

 
Implikasjonen av det første punktet er at klinisk beslutningsstøtte i sentrale IKT-
systemer har passert grensen mellom «science fiction» og grunnleggende funksjonalitet. 
Uten omfattende klinisk beslutningsstøtte i IKT-systemene vil mengden klinisk 
informasjon og den rivende utviklingen av medisinsk viten overstige kapasiteten til en 
enkelt menneskelig hjerne. 
 
Det andre punktet understreker viktigheten av å holde fokuset i 
implementeringsprosjekter etter disse linjene på organisasjons- og prosessforbedringer 
i sykehusene heller enn som IKT-prosjekter. Dette innebærer et behov for en videre 
styrking av prinsippet om at tilgjengelig funksjonalitet i kliniske IKT-systemer skal bli 
understøttende, heller enn premissgivende, for klinisk virksomhet. 
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2.1.4 Utredning av «Én innbygger – én journal»9 
Helsedirektoratet fikk i februar 2013 i oppdrag å utrede hvordan målene i Meld. St. 9 
(2012-2013) «Én innbygger – én journal» kan realiseres. I januar 2016 ble anbefalingen 
levert til Helse- og omsorgsdepartementet. 
 
«Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse sin innstilling til Helse- og 
omsorgsdepartementet er at en felles, nasjonal løsning for klinisk dokumentasjon, 
prosesstøtte og pasient-/brukeradministrasjon for helse- og omsorgstjenesten bør være 
målbilde og utviklingsretning for realisering av målene i “Én innbygger – én journal”. 
 
En felles, nasjonal løsning for kommunale helse- og omsorgstjenester bør være 
startpunktet for utviklingsretningen. Spesialisthelsetjenesten skal aktivt delta i 
utviklingen av en felles nasjonal løsning for kommunale helse- og omsorgstjenester og 
tilpasse seg krav som styrker samhandlingen mellom aktørene og som bidrar til best 
samfunnsøkonomisk realisering av “Én innbygger – én journal”. 
 
En felles, nasjonal løsning for “Én innbygger - én journal” setter sterke føringer for videre 
strategi- og utviklingsarbeid i spesialisthelsetjenesten. Det forutsettes et felles arbeid 
mellom de regionale helseforetakene og det nasjonale prosjektet for å sikre at pågående og 
planlagte investeringer i spesialisthelsetjenesten er i tråd med det langsiktige målbildet, 
samt at potensiale for skalafordeler innen spesialisthelsetjenesten realiseres. 
 
 
2.1.5 Sykehustalen 201610 
«Å få til en felles løsning er en krevende oppgave som vil ta mange år. […] De fire 
helseregionene har allerede kommet langt med felles løsninger innen sine regioner. 
Dette arbeidet må fortsette med full kraft, og regionene må styrke samarbeidet seg 
imellom.» 
 

2.2 Regionale føringer 

2.2.1 Strategiplan 2016–2019 (Nasjonal IKT)11 
«Nasjonal IKT skal understøtte de mål som spesialisthelsetjenesten setter seg innenfor IKT. 
Høyt prioriterte mål for spesialisthelsetjenesten er bl.a. å bidra til bedre og mer fullstendig 
dokumentasjon, raskere tilgang til pasientinformasjon, større automatisering av rutine- og 
administrasjonsarbeid og lettere tilgang til informasjon for bruk i f.eks planlegging og 
styring. Fellesnevneren er at mål og tiltak skal understøtte et sammenhengende 
behandlingsforløp gjennom å tilgjengeliggjøre informasjon på rett sted, til rett tid og på 

9 https://ehelse.no/strategi/n-innbygger-n-journal 
10 https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/sykehustalen-2016/id2470065/ 
11 http://www.nasjonalikt.no/no/nyheter/Ny+nasjonal+IKT-strategi.9UFRnY5I.ips 
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rett format. Dette krever at underliggende teknologi som fysisk infrastruktur, nettverk 
(herunder helsenettet) er tilstrekkelig utbygd og kompatibelt. 
 
For å i større grad og raskere kunne realisere fremtidsbildet for IKT innen 
spesialisthelsetjenesten, er det nødvendig med bedre samordning og høyere grad av 
standardisering innen IKT mellom de fire helseregionene. Bedre samordning og høyere 
grad av standardisering innen IKT er strategiens overordnede målsetning. 
 
Strategiene for å nå den overordnede målsetningen er: 

1. Tilrettelegge for økt samordning av felles tjenester og løsninger i fremtiden. 

2. Tilrettelegge for koordinerte IKT-porteføljer på tvers av regionene. 

3. Tilrettelegge for flere felles IKT-anskaffelser. 

4. Tilrettelegge for økt samordning og standardisering innen IKT arkitektur. 

5. Tilrettelegge for økt kompetansedeling og læring innen IKT mellom Nasjonal IKT 
HF og helseregionene. 

6. Etablere IKT-styringsprinsipper som tilrettelegger for helhetlig prioritering, styring 
og gjennomføring. 

7. Etablere finansieringsprinsipper som bidrar til flere felles prosjekter/tiltak.» 
 

2.2.2 Kvalitetsstrategi 2016—2020 (Helse Nord)12 
Satsingsområdene Helse Nord viderefører fra forrige strategi og løfter fram også i 
kommende strategiperiode er pasientens helsetjeneste, pasientsikkerhet, 
kunnskapsforankring og dokumentasjon og analyse av klinisk praksis. 
 
«Gjennom satsingsområdet pasientens helsetjeneste vil vi legge bedre til rette for en aktiv 
pasient- og brukerrolle. 

• Det utvikles selvbetjeningsløsninger slik at pasient og bruker blant annet får 
tilgang til egen journal, timebestilling og kvalitetssikret informasjon på internett. 

• Det legges til rette for at pasients og brukers erfaring med sykehusoppholdet 
(PREM) og effekt av behandling (PROM) samles inn og struktureres for bruk til 
forbedringsarbeid. 

• Det implementeres helhetlige pasientforløp som oppleves som godt koordinerte og 
forutsigbare. Pasientens personlige mål formuleres i samarbeid med pasienten 

• Det gode samarbeidet med kommunene videreføres og forbedres for å sikre en 
sammenhengende helsetjeneste for pasient og bruker. 

• Det bygges strukturer og løsninger for å unngå fristbrudd og redusere ventetidene» 

 

12 http://www.helse-nord.no/kvalitetsstrategi/category27837.html 
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Kvalitetsstrategien har fått undertittelen “Det gode pasientforløp”. Figur 1 skisserer et 
helhetlig pasientforløp. Satsingsområdene skal bidra til at pasienter opplever stor grad 
av forutsigbarhet og trygghet – et godt pasientforløp. For å lykkes med dette vil det være 
behov for å styrke samhandlingen mellom helsetjenester, standardisere tjenesten etter 
beste praksis og redusere uønsket variasjon slik at pasientene kan få samme tilbud 
uavhengig av bosted. 

2.3 Løsningen DIPS Arena 
Anskaffelsesprosessen resulterte i at vi skal ta i bruk DIPS Arena som generell EPJ, og en 
viktig hensikt med et innføringsprogram er derfor å realisere denne løsningen slik at 
potensielle gevinster kan hentes ut.  
 
DIPS Arena er en åpen e-helseplattform med et stort utvalg av spesialiserte 
applikasjoner og moduler som dekker det funksjonelle behovet som vi tenker på som 
elektronisk pasientjournal (EPJ) og pasientadministrativt system (PAS). Arena følger 
Open EHR spesifikasjonen og gir derved store mulighet for fleksibel bruk av lagret data. 
Effekter av dette er at: 

• Kunden får eierskap til sine data og kan gjøre seg bruk av data uten bistand fra 
leverandør. Data er også veldefinert og kunden står dermed langt friere til å ta 
med seg sine historiske data ved et senere valg av en ny leverandør. 
• Kunden kan bruke 3.partsleverandører til å utvikle nye applikasjoner mot sine 
egne data uten behov bistand fra kjernesystemleverandøren. 
• Kundene kan selv på en enkel måte utvide sitt system med nye dataelementer 
samtidig som løsningen består som robust og i henhold til lovkrav. 
• Kunder kan dele egenutviklede applikasjoner mellom seg. 
• Endringsbehov knyttet for eksempel til offentlig rapportering kan innføres 
svært raskt, man kan i løpet av dager etablere nye felt til rapportering og få 
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informert om dette og tatt dette i bruk. I dag er ledetiden ved slike offentlige krav 
lang, gjerne 1 – 2 år. 

 
Arena tilrettelegger for strukturert journal. En vesentlig effekt av strukturert journal 
avhenger av semantisk interoperabilitet som sikrer at informasjonen kan utveksles med 
andre systemer uten ekstraarbeid. Det oppnås gjennom at Arena håndterer Open EHR 
arketyper.  
 
Moderne beslutningsstøtte er kunnskap som anvendes i en digital arbeidsflyt og kan 
ikke begrenses til en enkelt applikasjon. Tradisjonelt har beslutningsstøtte vært sett på 
som programmert funksjonalitet spesifikk for en gitt applikasjon. DIPS ASA har fulgt en 
strategi som skal løfte mest mulig av beslutningsstøtten ut av applikasjonene til et eget 
lag som kan benyttes på tvers av nåværende og fremtidige applikasjoner. Det gjør 
beslutningsstøtte mer tilgjengelig i et forløpsperspektiv, når punktene for beslutninger 
identifiseres. Beslutningsstøtte varierer fra enkle regeldefinerte varslinger til avanserte 
kalkulasjoner av flere faktorer.  
 
Et område som er nært beslektet til klinisk beslutningsstøtte, er klinisk prosess-støtte. 
Dette betegner funksjonalitet som definerer pasientforløp som en plan og sørger for 
oppfølging og dokumentasjon gjennom forløpet. Forløps- og plan-begrepene er vide i sin 
betydning, og det er snakk om forløp og planer for forløp på flere nivåer: Nasjonale 
protokoller, standardiserte behandlingsforløp for definerte pasientgrupper, og 
behandlingsplaner for den enkelte pasient (basert på protokoller og standardiserte 
forløpsmaler). Forløpsmaler muliggjør standardisering av praksis som vil redusere 
uønsket variasjon i behandling i regionen.  
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3. Forretningsalternativ 
I PRINCE2-rammeverket representerer «forretningsalternativ» de valgmulighetene en 
organisasjon har i kontekst av identifiserte problemer eller muligheter. 
Forretningsalternativene analyserer og begrunner prosjektgruppens anbefaling. 
Forretningsalternativene skal representere helt ulike tilnærminger på et overordnet 
nivå og vil ofte representere grunnleggende, prinsipielle, veivalg. Tre hovedkonsepter 
skal alltid inkluderes: å ikke gjøre noe (nullalternativet), å gjøre det minimale som er 
nødvendig, og å gjøre «noe» (det anbefalte konseptet). 
 
Nullalternativet er en beskrivelse av nåsituasjon og videre utvikling dersom 
organisasjonen ikke treffer noen tiltak og representerer dermed basis som de andre 
alternativene beskrives relativt til. Nullalternativet er som regel ikke et reelt alternativ 
fordi ulempene det medfører er for store (e.g. manglende evne til å oppfylle lovkrav), 
eller fordi det ikke vil gi ønskelige gevinster.  
 
Alternativet «å gjøre det minimale» kan være en måte å unngå de ulempene som er 
skissert i nullalternativet, og å delvis oppnå ønskelige gevinster. Dette kan velges for å 
redusere «opportunity cost» av et prosjekt som ikke sammenfaller med organisasjonens 
overordnede strategiske målsetninger eller som framtvinges på et tidspunkt hvor det 
ikke sammenfaller med organisasjonens prioriteringer. For et prosjekt som fremtvinges 
av et lovkrav vil dette være et konsept der man gjør det minimale for å oppfylle kravet, 
uten å søke ytterligere gevinster som muliggjøres av endringen.  
 
Til sist beskrives det anbefalte konseptet. Alternativet skal beskrive en tilnærming og 
omfang som er vurdert som den mest hensiktsmessige for å oppnå flest mulig av de 
identifiserte gevinstene og med en forholdsmessig investering (ressursbruk). I dette 
alternativet er fokuset i større grad rettet mot å oppnå gevinster (både kvalitative og 
kvantitative), relativt til «minimumsalternativet» der fokuset primært er å unngå 
ressursuttak og kostnader. Det ivl være basert på kost—nytte-vurderinger heller enn 
ensidig minimering av kostnadssiden. 

3.1 Alternativ 0—Nullalternativet 
I et «nullalternativ», der Helse Nord ikke gjør noe, vil regionen fortsette å bruke DIPS 
Classic på samme måte som i dag, og utføre mindre oppgraderinger ettersom disse 
gjøres tilgjengelig fra leverandør. 
 
Leverandør har kommunisert en intensjon om å fase ut DIPS Classic til fordel for en 
løsning basert på DIPS Arena-plattformen, men dato for endelig utfasing er ennå ikke 
fastsatt. I foreliggende plan fra leverandør vil Classic og Arena sameksistere frem til 
versjon 17.2 av Arena (foreløpig planlagt tilgjengelig i Q4 2017) og vil deretter skille lag. 
All nyutvikling vil da skje på Arena og Classic vil gå over til å være et historisk datalager.  
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På det tidspunkt vil det ikke lenger være praktisk mulig for Helse Nord å realisere 
eventuelle myndighetskrav som fordrer større endringer i systemet, heller ikke ønskede 
nye funksjoner eller endringer.  
 
Frem til versjon 17.2 vil DIPS Arena bli et mer og mer frittstående produkt med en 
integrert versjon av Classic. I et scenario der Helse Nord fortsatt benytter Classic etter 
dette er det sannsynlig at leverandøren vil overføre sin kostnad for fortsatt vedlikehold 
av Classic plattformen til kunde. Det er grunn til å anta at denne vil være betydelig 
høyere enn i dag fordi økt egenkost for leverandøren og total vedlikeholdskostnad må 
fordeles på færre kunder. Så vidt vi kjenner til har alle øvrige brukere av DIPS Classic 
pågående aktiviteter for innfasing av Arena og påfølgende utfasing av Classic. Det er 
derfor grunn til å tro at vedlikeholdskostnader for Classic vil øke kraftig, og være jevnt 
stigende, fra og med ca. 2019; samtidig som kun kritiske feil vil være grunnlag for å gjøre 
endringer. 
 
En rekke nasjonale og regionale føringer peker på behov for modernisering av IKT-
baserte kliniske støttesystemer. Disse vil i svært liten grad la seg realisere i et scenario 
der regionen fortsetter på Classic. Der det er mulig å realisere vil det ta lengre tid og 
være dyrere. 
 
På dette grunnlaget er det prosjektgruppens vurdering at en overgang til DIPS Arena vil 
tvinges frem i tidsperspektivet 2019–2020. En slik forsinket oppstart av migreringsløpet 
antas å gi omfattende ulemper og merkostnad for regionen, og kan derfor ikke anbefales. 
På det tidspunkt et slikt migreringsløp tvinger seg frem vil etter all sannsynlighet 
prosjektet for Elektronisk kurve- og medikasjonsløsning være nær avslutning. Det betyr 
at løsninger for samhandling, utveksling av data, og integrasjoner som er nødvendig som 
en følge av innføring av DIPS Arena vil bli vanskelige og kostbare å implementere. 
 
Vi anser derfor nullalternativet som et ikke reelt alternativ. 
 

3.2 Alternativ 1— Å gjøre minimalt 

3.2.1 Beskrivelse 
I et minimalisert alternativ gjennomføres en migrering fra DIPS Classic til DIPS Arena 
med laveste mulige ambisjonsnivå. Da unngås ulempene beskrevet i nullalternativet, og 
det gir størst mulig gevinst for minst mulig innsats. 
 
Migrering ivaretas ved å etablere et prosjekt med mandat til å innføre DIPS Arena og 
utfase DIPS Classic. Prosjektet bemannes med prosjektleder og en prosjektgruppe, og 
støtter seg på lokale innføringsprosjekter i hvert helseforetak. 
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Prosjekteierskap plasseres i Eieravdelingen i Helse Nord RHF og prosjektets 
styringsgruppe settes sammen av foretaksdirektørene, fagdirektør i Helse Nord RHF, 
representant fra systemleverandør og IKT-driftsleverandør (Helse Nord IKT HF). 
 
Forvaltningsråd for kliniske IKT-systemer er faglig referansegruppe for å ivareta faglige 
styringslinjer og harmonisering med hhv. forvaltningssenter for EPJ og prosjekt 
Elektronisk medikasjons- og kurveløsning. Prosjektet styres forøvrig som et rent 
innføringsprosjekt. 
 
For å holde omfang og kompleksitet nede settes ambisjonen for funksjonelt 
modenhetsnivå tilsvarende det leverandør har satt for sin release 18.1 hvor Arena fullt 
ut erstatter Classic med eksisterende funksjonalitet. Ut over dette implementeres kun 
funksjonalitet som kommer ferdig fra leverandør (krever ikke tilpasninger hos kunde) 
og fordrer minimalt med endringer i virksomhetsprosesser. Endringer i 
virksomhetsprosesser, prosedyrer, mv. gjøres kun der dette fremtvinges av løsningen. 
Dokumenter struktureres av kunde bare der det er en nødvendig forutsetning for at 
kjernefunksjonalitet i systemet skal fungere, utover dette kjøpes leverandørens 
produkter.  
 
Koordinering med EK-prosjektet ivaretas på prosjektnivå med eskalering til respektive 
styringsgrupper der enighet på prosjektnivå ikke er mulig å oppnå. Koordineringen vil 
ha som hovedmålsetting å unngå konflikter i utrullingsplaner (sikre at innføring av 
Metavision og Arena ikke planlegges samtidig på samme avdeling) og synkronisere 
leveranseplaner og avhengigheter (f.eks. i form av integrasjoner). 
 
Prosjektet jobber initialt etter en regional plan for innføring basert på leveranseplan fra 
leverandør. Dersom detaljplanlegging i prosjektets planleggingsfase tilsier det kan 
annen innføringsstrategi velges. 
 
Tentativ sluttdato vil anslagsvis være ca. 12 måneder etter leveranse av DIPS Arena 
versjon 18.1 (forventet levert siste halvår 2018), hvor testing, konfigurering, utrulling, 
og iverksetting vil foregå.  
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3.2.2 Styringsmodell 

 

3.2.3 Evaluering 
I et slikt scenario vil Helse Nord kunne unngå de fleste ulemper skissert i 
nullalternativet (Alt. 0), men vil også i begrenset grad være i stand til å realisere de 
gevinster som er skissert i det anbefalte alternativet (Alt. 2). Alternativ 1 vil også 
medføre egne ulemper knyttet til prosjektgjennomføring. 
 
I forhold til funksjonelt ambisjonsnivå vil dette alternativet i liten grad gi kunnskaps-, 
prosess-, og beslutningsstøtte unntatt der dette kommer som ferdig funksjonalitet fra 
leverandør. Det er grunn til å tro at en viss basisfunksjonalitet på disse områdene vil 
komme «gratis» med systemet og være anvendbart i Helse Nord. Mye vil være utviklet 
spesifikt med mål om at kunden selv skal tilpasse funksjonaliteten for sine behov, eller 
basert på behov fra andre kunder hvilket ikke uten videre er i tråd med Helse Nords 
behov. Det vil dermed ikke være mulig å unngå behov for kundetilpasninger også i et 
minimalisert alternativ, men et lavt funksjonelt ambisjonsnivå gjør at migreringen kan 
gjennomføres mindre ressursintensiv. 
 
Et redusert funksjonelt ambisjonsnivå gjør at en overgang fra DIPS Classic til Arena kan 
gjennomføres som et løsrevet prosjekt. Prosjektet forankres i linjeorganisasjonen, og 
kjører parallelt med EK-prosjektet, og evt andre prosjekter som berører regionens 
generelle EPJ-system. Hvert prosjekt vil ha sin egen styringsgruppe, og den enkelte 
styringsgruppe må behandle spørsmål av både operativ og strategisk karakter. Dermed 
må sammensetningen av gruppen være bred for å inneha både kompetanse og mandat. 
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Hvert prosjekt vil få delansvar i et pasientforløp, og forløp vil tilnærmes med prosjektets 
system-optimaliseringsperspektiv. Denne tilnærmingen gjør at vekslingspunkter 
mellom systemene søkes løst ved hjelp av tekniske integrasjoner. Koordinering vil i stor 
grad være drevet av hvert prosjekts umiddelbare behov. Det overordnede, helhetlige 
prosessperspektivet vil bli et sekundært hensyn. 
 
Fra et prosjektledelsesperspektiv er det ønskelig å redusere omfanget av et 
innføringsprosjekt mest mulig. Mindre prosjekt har større sannsynlighet for å klare å 
levere i henhold til oppdrag, og innenfor økonomiske og tidsmessige rammer. Et 
prosjekt har heller ikke ansvar for å realisere gevinster, da ansvaret for 
gevinstrealisering ligger i linjeorganisasjonen. For å kunne levere innenfor definerte 
rammer og med forutsigbarhet har et prosjekt behov for å direkte kunne styre de 
ressurser som er nødvendige for å produsere prosjektets leveranser. 
Dette gir sterke insentiver for å redusere eksterne avhengigheter (minimalisere 
samhandling med andre prosjekter), å ikke dele ressurser med andre prosjekter 
(kliniske og tekniske ressurspersoner, test- og utviklingsmiljøer, etc.), og å utelukke 
utvidelser av omfang som kan gi stor gevinst dersom utvidelsen påvirker prosjektets 
evne til å levere på tid og økonomi. 
 
Dette skaper et behov for kompenserende tiltak i form av detaljstyring fra respektiv 
styringsgruppe og koordinering mellom styringslinjene til hvert prosjekt. Fordi 
interessene til prosjektene oftere kan være motstridende, kreves eskalering til et høyere 
styringsnivå. Dette skaper en rigid beslutningsmodell der operative beslutninger gjøres 
gjenstand for formalbehandling på strategisk nivå. Dette kan skape konfronterende 
(konfliktbasert) samvirke fremfor samhandling. I sum fører dette til en betydelig risiko 
for rigid og ineffektiv samhandling som krever fordyrende og forsinkende 
kompenserende tiltak. 
 
Andre prosjekter kjøres autonomt og der disse har avhengigheter til eller påvirker 
Arena eller Metavision er det opp til respektive prosjekt å etablere nødvendige 
samhandlingsarenaer og grenseflater mot disse. 
 
Referansegrupper (klinisk) og nettverk må i stor grad etableres av hvert prosjekt og 
koordinering av ressursbehov for slike grupper gjøres ad hoc. 
 
Med et redusert funksjonelt ambisjonsnivå vil innført løsning i liten grad bidra til å 
realisere nasjonale og regionale strategier, og videre arbeid for å realisere disse må 
derfor iverksettes i etterkant. Dette forskyver realiseringen i tid og gir dårlig utnyttelse 
av den kompetanse og erfaring som er opparbeidet i forbindelse med innføringen, både 
hos prosjektressurser og hos involvert helsepersonell. 
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Prosjektets reduserte ansvarsområde medfører at prosjektet ikke kan ta helhetlig 
ansvar for leverandøroppfølging. Resultater er at regionen ikke opptrer som én kunde 
ovenfor leverandør. Ansvaret hos kunde fragmenteres og leverandør møtes med 
motstridende signaler og bestillinger. Erfaring fra AKS og FIKS tilsier at dette 
vanskeliggjør ønskede og helhetlige leveranser og fører totalt sett til høyere kostnader 
og større internt ressursforbruk. 
 
Kostnadsmessig vil Alt. 1 gi moderat lavere årlige kostnader i innføringsperioden (i 
størrelsesorden ca. 7 MNOK pr år) ved at funksjoner som programledelse utelates. 
Derimot vil bildet i et kost—nytte-perspektiv tilsi at den relativt lave økonomiske 
besparelsen i stor grad vil spises opp av reduserte gevinster. 
 

3.2.4 Anbefaling 
På grunnlag av evalueringen i avsnitt 3.2.3 ovenfor anbefales ikke dette alternativet. 
 

3.3 Alternativ 2—Programorganisering 

3.3.1 Beskrivelse 
I alternativ 2 etablerer regionen et program rundt innføring av Metavision og DIPS 
Arena som skal sørge for at systemene tas i bruk i tråd med ambisjonsnivået for 
anskaffelsen av klinisk portefølje, og i tråd med nasjonale målsettinger for sektoren. 
Programmet inneholder prosjekter for Pasientforløp, Strukturert Journal, samt innføring 
av DIPS Arena og Metavision. Programmet har et programstyre som består av 
direktørene i alle helseforetakene samt eierdirektør i Helse Nord RFH. Programmet skal 
ha støttefunksjoner for prosjektene innenfor områdene økonomi, juss, administrasjon 
og teknisk rådgivning. Programledelsen vil bestå av ledelse, stab og støttefunksjoner og 
prosjektledere for de ulike prosjektene. Programfunksjonene sikrer samspill og 
koordinering mellom prosjektene og justering av prosjektporteføljen i tråd med behov 
for leveranser.  
 
Programmet skal utøve porteføljestyring for prosjekt som er relevante.  
Inklusjonskriterier for nye prosjekter kan være at de påvirker kliniske 
virksomhetsprosesser, inngår i et pasientforløp, bruker sammenfallende ressurser og 
har målformuleringer innenfor programmets målbilde. 
 
Ved å dele leveransene opp i flere prosjekter reduseres prosjektene, og dermed 
ambisjonsnivået per prosjekt. Medvirkning, forankring og risikostyring per leveranse 
understøttes best i mindre prosjekt. De vil trekke inn personell fra helseforetakene, 
funksjonell forvaltning og Helse Nord IKT. Hvert enkelt prosjekt har styringsgrupper 
med representanter som er bemyndiget til å uttale seg på vegne av fagmiljøene.  
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Prosjektet Pasientforløp sørger for at løsningene er forankret i sykehusenes prosesser. 
Prosjektet Strukturert journal sørger for at pasientinformasjon blir strukturert og kan 
gjenfinnes og gjenbrukes effektivt i behandlingsprosessen. Prosjektene for innføring av 
DIPS Arena og Metavision skal sørge for at systemene innføres i takt slik at overgangen 
skjer kontrollert og tar hensyn til pasientsikkerheten og brukerne.  
 

3.3.2 Pasientforløp 
Pasientforløpsprosjektet vil ha en viktig rolle i programmets koordinering av 
innføringsprosjektene. I et landskap der flere IT systemer skal bidra til å oppnå skisserte 
mål for anskaffelsen, blir godt samvirke og klart definert funksjonsfordeling dem 
imellom avgjørende. Hver for seg kan systemene DIPS Arena og Metavision bidra til 
kvalitetsforbedring, men det er reell fare for at de sammen kan bidra til 
kvalitetsforringelse dersom ikke samspillet er klart definert. Dobbelføring, uklarhet om 
hvilket system som bærer oppdatert informasjon og usikkerhet om hvor informasjon 
ligger er eksempler på forhold som kan utgjøre pasientsikkerhetsrisiko når EPJ består av 
flere systemer. Fra et helhetlig prosessperspektiv skal prosjektet bestemme hva som er 
hensiktsmessig samspill mellom systemene, i første omgang Arena og Metavision, men 
også andre applikasjoner som ligger i eller tas inn i systemporteføljen. Prosjektet bygger 
videre på FIKS’ pasientforløpsprosjekt, der det er utarbeidet metodikk for arbeid med 
modellering av prosesser i tråd med den arkitekturpraksis som Helse Nord har 
forpliktet seg til gjennom Nasjonal IKT. Denne metodikken gjør det mulig å gjenbruke 
elementer og skalere opp arbeidet med å bygge forløpsmaler for ulike pasientgrupper 
slik at det fortsatt hviler på de grunnleggende prinsippene for samspill mellom 
systemene. For videre drift og forvaltning av forløpsmaler, dvs selve innholdet i EPJ, er 
det avgjørende at malene har en generisk form som gjør det mulig å vedlikeholde/endre.  
 
Prosjektet skal bidra til reduksjon av uønsket variasjon i behandling av pasienter med 
samme tilstand i regionen. For å kunne yte prosess-støtte i form transparente planer og 
automatisering av oppgaver må arbeidsprosessene som skal støttes skrives inn i 
systemet. Det forutsetter at de er standardisert og definert. Sykehusene i HN har mange 
standardiserte forløp, men det er nødvendig å løfte disse mot en regional standard 
dersom vi skal ha en regional IT-løsning. Pasientforløpsprosjektet vil bidra til dette 
standardiseringsarbeidet i samarbeid med sykehusenes kliniske personell, 
forbedringsagenter og ledere, samt RHFets strategiske enheter. Prosessforbedring er 
godt etablert i regionen, dog med ulik metodikk, og danner et viktig grunnlag for det 
videre arbeid med standardisering av pasientforløp.  
 

3.3.3 Prosjekt for strukturert journal 
Med strukturert journal kan helsepersonell lagre informasjon strukturert, hvilket øker 
muligheten for gjenbruk og automatisering av for eksempel rapportering til 
kvalitetsregistre. Vi får muligheten til å lage dynamiske skjema som tilpasser seg 
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registreringer og beregner forslag til defaultverdier løpende. Dette reduserer brukers 
arbeid med dokumentasjon og sikrer konsistent utfylling av skjema. 
 
Teknologien som er valgt for DIPS Arena vil gi systemeier/ brukere stor fleksibilitet med 
hensyn til å tilpasse teknologistøtte for arbeidsprosesser. Dette legger imidlertid også 
betydelige arbeidsoppgaver på kunde/brukersiden, som å konfigurere systemet og 
definere innholdet. Arena legger til rette for strukturert journal, men det vil kreve 
betydelig innsats å strukturere opp informasjonselementene som pr i dag er fritekst i 
DIPS Classic. Prosesskartleggingene i pasientforløpsprosjektet vil «forsyne» prosjektet 
med informasjon om hvilke data som må være strukturert og tas inn i 
arketypemodelleringen. Prosjektet strukturert journal tar dette videre som innspill til 
det nasjonale redaksjonsutvalget for arketyper slik at de blir nasjonalt godkjent der det 
er hensiktsmessig. Arbeidet med å strukturere journalen vil typisk være oppgaver som 
skal videreføres i forvaltning, men vi har valgt å trekke det som et prosjekt i 
programmet i oppstartsfasen for å sikre nærheten til både pasientforløpsprosjektet og 
innføringsprosjektene der behovene for strukturerte data synliggjøres. Strukturering av 
data er oppgaver som er nye for kundesiden i et EPJ system, og den nødvendige 
kompetansen må utvikles gjennom dette prosjektet. Dette kan ikke skje i et vakuum, 
men må ha tett kopling mot resten av aktivitetene som skal realisere Arena som 
strukturert journal. Prosjektet må jobbe tette sammen med den regionale 
arketypeforvaltningen som skal ligge i regionens forvaltning av DIPS EPJ.  

3.3.4 Innføring DIPS Arena 
Prosjektet skal innføre DIPS Arena i regionen etter hvert som funksjonaliteten 
ferdigstilles fra leverandøren. 
 
Prosjektet blir styrende for implementeringstakten for funksjonalitet og rekkefølge i 
regionen. Prosjektet har også ansvar for å følge opp de utviklingskrav som gjenstår i 
kontrakten samt gjennomføre akseptansetest på de produkt som er utviklet som en del 
av kontrakten.  
 
Innføringen av DIPS Arena gjøres ved at DIPS Classic gradvis erstattes av DIPS Arena. 
Slik kan vi kunne innføre DIPS Arena i det tempo og omfang som regionen ser som mest 
hensiktsmessig. Når hele regionen er løftet over til Arena kan man gå i gang å innføre 
mer avansert funksjonalitet som vil gi regionen ytterligere prosess og beslutningsstøtte.  
 
DIPS EPJ og DIPS Lab er to adskilte applikasjoner og arbeidsverktøy for to ulike fagfelt i 
sykehuset; klinisk/administrativt fagfelt og Laboratoriefagfeltet. DIPS EPJ er 
journalsystem mens DIPS Lab er produksjonssystem for Laboratoriefagene medisinsk 
biokjemi, immunologi og farmakologi. Informasjonen fra disse to applikasjonene ligger 
imidlertid i samme database, har samme administrasjonsverktøy og felles kodeverk. 
Dette gjør at konfigurering og oppsett av systemene må være samstemt.  
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Det er i alle sammenhenger viktig med nært samarbeid mellom EPJ- og Labfeltet i 
prosjektet og Lab inngår derfor i innføringsprosjektet for Arena.  
 
Innføringen av DIPS Arena må gjøres i tett samarbeid med innføringen av Metavision 
med fokus på å gi brukerne best mulig funksjonalitet samlet.  
 

3.3.5 Prosjektet for Innføring av Metavision 
Prosjektet skal innføre en felles EK-løsning. EK skal optimalisere behandlingskvalitet, 
samt sikre høy kvalitet på data relatert til virksomhetsdokumentasjon, undervisning, 
forskning, utvikling og rapportering. Metavision skal innføres som elektronisk 
medikasjons- og kurveløsning for prehospitale tjenester, akuttmottak, intensiv, 
operasjon, anestesi, sengepost, dagbehandling og poliklinikk for alle foretakene i 
helseregionen. Målet er å kvalitetssikre behandlingen og legemiddelhåndteringen, slik at 
dataene følger pasienten gjennom helepasientforløpet. 
 
Kurveprosjektet legger fram egen plan for organisering av innføringsprosjekt, denne er i 
tråd med rammeverket som ligger i denne saken. Planen forutsetter at prosjektet er en 
del av et program.  
 

3.3.6 Innføringsprosjekt per helseforetak 
Det enkelte HF må organisere en mottaksorganisasjon for egen innføring av DIPS Arena 
og Metavision. Prosjektlederne i mottaksprosjektene skal være deltakere i 
prosjektgruppen og i arbeidsgrupper for Innføring av DIPS Arena. De skal også bidra i 
testing før implementering og vil også ha ansvar for opplæring i eget HF. Lederne i 
mottaksprosjektene skal bidra inn i de andre helseforetakenes innføringsprosjekter for 
å sikre erfaringsoverføring til egen organisasjon. Det tas utgangpunkt i modellen og 
metodikken som ble lagt til grunn for HOS innføringsløp for nye prosedyrer.  
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3.3.7 Styringsmodell 

 
 
Helse Nord RHF oppretter et program som har samme strategiske styringsnivå som 
forvaltningssentrene. Dette er et rent strategisk nivå som ikke skal behandle enkeltsaker 
som vedrører prosjektene. Programmet ledes av programleder. Programmet sikrer 
koordineringen av aktivitetene som inngår. De enkelte prosjektene har egne 
styringsgrupper som skal se til at prosjektene når sine mål innenfor de økonomiske 
rammene de har. Forvaltningsrådet for kliniske IKT systemer er referansegruppe for 
prosjektene.  
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3.3.8 Forholdet til funksjonell forvaltning: 

 
 
Metavision er et nytt system som skal erstatte papirartefakter, og derfor vil kreve 
betydelig innsats for utvikling, konfigurering og opplæring, samt tilpasning etter 
implementering. Det regionale kurveprosjektet planlegger å ha ansvaret for feilretting, 
endringsønsker og videreutvikling av konfigurasjonen til systemet er kommet i drift, 
hvorpå erfarne ressurser går videre til forvaltning når prosjektet avsluttes. Planen 
forutsetter en drifts- og vedlikeholdsorganisasjon fra første driftsettelse. Plan for 
implementering og etablering av forvaltning av Metavision er p.t. ikke besluttet. 
 
Til tross for at Arena kontraktsmessig er en oppgradering og pr definisjon en 
forvaltningsoppgave, vil endringene være så omfattende at hensiktsmessig tilnærming 
er å se det som innføring av et nytt system gjennom et eget prosjekt, likt Metavision. Det 
er også her nødvendig å tenke seg at ressurser som er i prosjektet opparbeider seg 
kompetanse på løsningen og viderefører forvaltning av denne. For Arena tenkes dette 
løst ved at ressurser fra forvaltningen leies ut til prosjektet, for så å gå tilbake etter 
prosjektets levetid og ivareta forvaltning av Arena i produksjon. Slik tilføres 
forvaltningen kompetanse på løsningen og forståelse for forvaltningsoppgavene. 
 

3.3.9 Evaluering 
Det som skiller dette alternativet fra alternativ 1 er hovedsakelig programetableringen 
rundt innføringsprosjektene for Metavision og Arena. For å kunne oppnå den ambisiøse 
målsettingen for sektoren er det avgjørende at bruk og innføring av systemene sees i en 
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større sammenheng hvor virksomhetsutvikling, pasientsikkerhet og brukertilfredshet 
bestemmer prinsippene.  
 
Enkeltprosjekter for innføring av systemer vil fokusere på oppgaven som tekniske 
løsninger og være begrenset av eget mandat. Det er for eksempel et viktig prinsipp å 
unngå dobbeltføring av hensyn til pasientsikkerhet og brukervennlighet. Dette krever at 
sambruk av systemene er et eget fokusområde mellom innføringsprosjektene for Arena 
og Metavision. Dette tenkes ivaretatt gjennom en prosesstilnærming, der det er 
pasientforløp, arbeidsprosesser og informasjonsbehov/flyt bestemmer hvordan 
systemene skal tas i bruk. De største og langsiktige gevinstene ligger «mellom» 
innføringsprosjektene og handler om beslutninger knyttet samspill av systemene. Hver 
for seg kan de som tekniske løsninger bidra til bedre kvalitet, men uten nødvendige 
avklaringer for samvirke kan de også bidra til kvalitetsforringing. Selvstendige 
innføringsprosjektet vil ikke ha forutsetninger for å ta hensyn til dette, jfr vurderingen 
av alternativ 1. Det krever at en overbygning i form av et program ivaretar det utvidede 
perspektivet. De høyeste ambisjonene for anskaffelsen er knyttet til å løfte regionen til 
et høyere modningsnivå jfr HIMSS "EMR Adoption Model» nivå 7. DIPS Arena som (3)4 
generasjonssystem jfr Gartners generasjonsmodell muliggjør dette, men det vil ta tid og 
innsats utover systemimplementering å nå dette nivået. Implementeringsprosjekt har 
typisk finansiering og tidsramme for 4-5 år, mens det sannsynligvis vil ta mer tid før vi 
har de virkelig avanserte funksjonene på plass i Arena. Det er derfor viktig å tenke seg 
innføring og ibruktakning i en programsammenheng, der det er fleksibilitet til å starte 
og avslutte prosjekt og derved justere porteføljen slik at det enkelte prosjekt får 
oppnåelige mål og målbare leveranser knyttet til en høyere måloppnåelse. Slik 
organisering vil gi bedre forutsetninger for styring og måloppnåelse uten at de 
langsiktige målene tapes av syne.  
 
 Det er en uttalt målsetting med anskaffelsen å redusere uønsket variasjon/bidra til 
regional standardisering av pasienttilbudet gjennom forløpsmaler og prosesstøtte i 
systemene. Dette innebærer å standardisere kjerneprosessene i sykehusene som 
regionale løsninger, en oppgave som best karakteriseres som virksomhetsutvikling. 
Programmet må derfor samarbeide tett med etablerte strukturer i regionen og spille på 
strategier for kvalitets, ledelses- og organisasjonsutvikling. Det betyr nært samarbeid 
både med kliniske miljø og med strategisk nivå i RHFet.  
 
Gjennom organiseringen med mottaksprosjekt i foretakene som også skal bidra inn i 
prosjektene i programmet sikres en regional forankring av løsningene, samtidig som 
kompetanse og erfaring overføres og gjenbrukes. Dette er vil følge samme metodikk som 
HOS-prosjektet benyttet med godt resultat. I tillegg vil ressurser fra foretakene sitte inn i 
styringsgrupper og referansegrupper for å sikre forankringen, da eierskap til løsningene 
er avgjørende for gevinstrealiseringsfasen hvor ansvaret ligger i linjeorganisasjonen. 
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Å organisere innføring av Arena under et program samsvarer med hvordan Helse Vest 
og Helse Sør Øst løser oppgaven. Nasjonal IKT har ambisjoner om at løsningene skal bli 
så like som mulig gjennom deling av erfaringer og resultat. Like strukturer forenkler det 
interregionale samarbeidet mellom prosjektene.  
 

3.3.10 Anbefaling 
På bakgrunn av evaluering av alle de foreslåtte konseptene anbefales dette konseptet. 
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4. Forventede gevinster 
Ved å velge alternativ 2 kan man forvente gevinster som listet opp under. Gevinstene er 
nærmere beskrevet i kapittel 4. 
 
Ved å etablere prosjektene i samme program, oppnår man felles målbilder, koordinerte 
gjennomføringsplaner og tett og felles innsats for å finne løsninger for en 
sammenhengende og ressurseffektiv innføring av Metavision og DIPS Arena i regionen.  
 

1. Felles metodikk for å definere og modellere prosesser 
2. Bedre funksjonalitet for felles journal i regionen 
3. Ansatte opplever at systemene henger sammen og effektiviserer arbeidet 
4. Bedre portefølje- og leverandørstyring 
5. Bedre ledelsesinformasjon 
6. Innfrielse av myndighetspålagte krav 
7. Mulighet for optimalisering av prosess i sykehuset 

a. Kun nødvendige data registreres 
b. Data tilgjengelig når og hvor de trenges. 
c. Prosesser justeres slik at man tilfører verdi for pasientbehandlingen med 

minst mulig transaksjonskostnad 
8. Fleksibilitet for lokale tilpasninger der regionen ønsker dette. 
9. Prosesstøtte og beslutningsstøtte 

 

4.1 Felles metodikk for å definere og modellere prosesser 
Felles metodikk for å definere og modellere prosesser vil gjøre at man får oversikt over 
og felles forståelse av prosesser i sykehusene, hvordan prosesser interagerer, effekten 
av prosessendringer, og hvordan IT –systemer skal støtte prosesser. Utarbeidelse av 
egnet metodikk er påbegynt i konseptfasen i 2016, og pasientforløpsprosjektet skal i 
prosjektperioden raffinere og forankre den i helseforetakene. 
 
Når metodikken for definering og modellering av prosesser er felles, vil det bli atskillig 
lettere for helseforetakene å lære av hverandre, og se positive og negative effekter av 
prosesser i sammenheng. I tillegg vil felles metodikk bidra til lik forståelse, hvilket kan 
gjøre det enklere å bli enig om prosesser som er felles i helseforetakene. Forhåpentlig vil 
det gjøre at systemet brukes likt i regionene, hvilket vil forbedre effektivitet og kvalitet. 
 
Ved at sammenheng mellom prosesser og IT-systemene blir modellert vil det bli enklere 
å bytte ut komponenter eller hele systemer ved behov. De områdene som blir modellert 
vil sammen med metodikken sikre at man får stadig bedre oversikt over hvilke krav som 
må settes ved endringer, og hva effekten av endringer vil bli. 
 

• Hvem får fordelen? 
o Helseforetakene 
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o Pasientene 
• Hvilket prosjekt utløser fordelen? 

o Pasientforløpsprosjektet 
o Innføring av DIPS Arena 
o Innføring av Kurve 

• Hva må til for å realisere fordelen? 
o For at gevinsten skal realiseres må helseforetakene benytte felles 

metodikk i sitt prosessforbedringsarbeid. 

4.2 Bedre funksjonalitet for felles autorisasjon i regionen 
Autorisasjoner må følge forløpet til den enkelte pasient uavhengig av foretaksgrensene. 
Det gir mulighet for å hente ut mer effekt av felles journal i regionen. Eksempel på dette 
er at man ikke må benytte leserolle eller begrunne eksplisitt tilgang for å se 
pasientinformasjon fra andre helseforetak.  
 

• Hvem får fordelen? 
o Helseforetakene 
o Pasientene 

• Hvilket prosjekt utløser fordelen? 
o Pasientforløpsprosjektet 
o Innføring av DIPS Arena 
o Innføring av Kurve 

• Hva må til for å realisere fordelen? 
o For at gevinsten skal kunne realiseres må regionens system for 

beslutningsstyrt tilgang bli ferdig utviklet. Dette er en tjeneste som skal 
benytte kunnskapen om pasientens forløp til å gi tilgang for ansatte. FIKS 
har bestilt en slik tjeneste hos HN-IKT. 

4.3 Ansatte opplever at systemene effektiviserer arbeidet 
Ved en koordinert innføring av DIPS Arena og Metavision i programmet kan man sikre at 
systemene oppleves å henge sammen. Viktige faktorer her er å unngå 
dobbeltregistrering, gjenbruke data som er registrert, sikre lett gjenfinning av 
registrerte data, og optimalisere systemene slik at nødvendig informasjon blir 
tilgjengeliggjort i prosessen den ansatte jobber i. 
 
Dette vil både effektivisere arbeidet sykehusene og bedre kvalitet og pasientsikkerhet. 
 

• Hvem får fordelen? 
o Helseforetakene 
o Den enkelte ansatte 
o Pasienten 

• Hvilket prosjekt utløser fordelen? 
o Pasientforløpsprosjektet 
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o Strukturert Journal 
o Innføring av DIPS Arena 
o Innføring av Kurve 

• Hva må til for å realisere fordelen? 
o Programmet må gjennomføres og sikre koordinert innføring. 

4.4 Bedre portefølje- og leverandørstyring  
Ved å etablere programmet og drive koordinert porteføljestyring vil regionen få bedre 
informasjon for å vurdere gjennomføringstakt og rekkefølge på prosjekter, få bedre 
kontroll på ressursbruk, og framstå som en felles enhet ved kontakt med leverandører  
 

• Hvem får fordelen? 
o Regionen 
o Helseforetakene 

• Hvilket prosjekt utløser fordelen? 
o Programmet 

• Hva må til for å realisere fordelen? 
o For at gevinsten skal kunne realiseres må regionen vedta at 

porteføljestyring skal utføres som en del av programmet. 

4.5 Bedre ledelsesinformasjon 
Programmet vil jobbe for å få kontroll på informasjonslagringen og utveksling av 
informasjon mellom de største IT-systemene. Når dette blir koblet til sykehusets 
prosesser vil det gi mulighet for vesentlig bedre ledelsesinformasjon som gjenspeiler 
organisering og prosess i helseforetakene.  
 

• Hvem får fordelen? 
o Regionen 
o Helseforetakene 

• Hvilket prosjekt utløser fordelen? 
o Pasientforløpsprosjektet 
o Strukturert Journal 
o Innføring av DIPS Arena 
o Innføring av Kurve 

• Hva må til for å realisere fordelen? 
o For at gevinsten skal kunne realiseres må programmet samarbeide tett 

med LIS.  

4.6 Innfrielse av myndighetspålagte krav. 
Ved innføring av ny funksjonalitet i DIPS Arena vil helseforetakene kunne leve opp til 
myndighetspålagte krav som ikke er støttet i DIPS Classic.  
 

• Hvem får fordelen? 
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o Regionen 
o Helseforetakene 

• Hvilket prosjekt utløser fordelen? 
o Innføring av DIPS Arena 

• Hva må til for å realisere fordelen? 
o Innføre DIPS Arena, og ta i bruk nødvendig funksjonalitet. 

4.7 Mulighet for optimalisering av prosess i sykehuset 
Pasientforløpsprosjektet vil lage metodikk for å forstå og dokumentere 
sykehusprosesser og koblingene til IT-systemene. Dette gir helseforetakene mulighet for 
å fjerne ledd i prosesser der det i dag gjøres unødvendig dobbeltregistrering av 
informasjon, sørge at informasjon lagres slik at den kan støtte beslutninger, logistikk og 
pasientbehandling senere i prosessene, og sørge for at relevant informasjon til enhver 
tid er tilgjengelig for ansatte i den prosessen de jobber. 
 

• Hvem får fordelen? 
o Helseforetakene 

• Hvilket prosjekt utløser fordelen? 
o Pasientforløpsprosjektet 
o Strukturert Journal 
o Innføring av DIPS Arena 
o Innføring av Kurve 

• Hva må til for å realisere fordelen? 
o For at gevinsten skal kunne realiseres må prosessmetodikken forstås og 

benyttes ved analyse og optimalisering av prosessen i helseforetakene. 

4.8 Fleksibilitet for lokale tilpasninger der regionen ønsker dette 
Et viktig resultat av prosjektene er at prosesser i helseforetakene blir standardisert. Det 
gjør at man i større grad kan vurdere hvilke lokale tilpasninger som kan gjøres uten at 
det har negativ effekt for helheten. 
  

• Hvem får fordelen? 
o Helseforetakene 

• Hvilket prosjekt utløser fordelen? 
o Pasientforløpsprosjektet 
o Strukturert Journal 
o Innføring DIPS Arena 
o Innføring Metavision 

• Hva må til for å realisere fordelen? 
o For at gevinsten skal kunne realiseres må prosessmetodikken forstås og 

benyttes ved analyse og optimalisering av prosessene i helseforetakene. 
Ved vurdering av lokale tilpasninger må man bruke modellene for å 
avdekke fordeler/ulemper for helheten. 
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4.9 Prosesstøtte og beslutningsstøtte. 
Programmet ved hjelp av sine koordinerte prosjekter sørger for at behandlingsforløp 
støttes effektivt av IT-system som samspiller. 
 
Prosjekt for innføring av DIPS Arena, innføring av Metavsion og Strukturert journal, vil 
der det er naturlig i tillegg sørge for beslutningsstøtte. Implisitt ved hjelp av den 
informasjonen ansatte presenteres for og ved hjelp av scoringer og kalkulatorer. 
 

• Hvem får fordelen? 
o Helseforetakene 
o Ansatte 
o Pasientene 

• Hvilket prosjekt utløser fordelen? 
o Strukturert Journal 
o Innføring av DIPS Arena 
o Innføring Metavision 

• Hva må til for å realisere fordelen? 
o For at gevinsten skal kunne realiseres må systemene lagre de nødvendige 

kliniske opplysningene strukturert. 
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5. Forventede ulemper 
De negative effektene av programmet vil være særdeles vanskelig å kvantifisere i 
penger. Vi må derfor nøye oss med å beskrive dem. 

5.1 Ulemper rundt ressursbruk i prosjektene 
• Programetablering koster mer på kort sikt, og vil kunne føre til utsettelse/gå på 

bekostning av andre prosjekt. 
• Regionen har over lang tid brukt mye ressurser på gjennomføring av IT-

prosjekter. Ved å etablere et nytt program så nært etter avslutningen av FIKS vil 
man kunne oppleve en ressurs- og motivasjonstrøtthet i regionene. 

5.2 Ulemper rundt systemer og prosess i helseforetakene. 
• Innføringen av DIPS Arena og Metavision med sammenhengende pasientforløp 

og strukturert prosess-støttende journal vil føre til et teknisk mer komplisert 
system med avanserte integrasjoner og samvirkning.  

• Kravene til teknisk og funksjonell forvaltning er høyere når systemene skal støtte 
prosessen i helseforetakene direkte.  

• Endringer i prosesser i klinikken vil være krevende og kunne føre til nedsatt 
produksjon ved innføringen.  

• Vedlikehold av regionenes egendefinerte konfigurasjoner inn i systemene vil bli 
regionens ansvar å feilsøke og vedlikeholde – kan føre til økt bruk av ressurser.  

• Uklart ansvarsforhold mellom regionen kontra leverandørens ansvar for 
systemet.  

• Nye muligheter for konfigurering og definering av pasientforløp vil føre til mer 
klinisk forvaltning enn i dagens DIPS Classic, hvilken gruppering av regionens 
forvaltningsorgan skal ivareta dette? 

• Endring av dokumentasjonspraksis (fra fritekst til struktur) kan oppleves som 
mer krevende og det kan være vanskelig fra et brukerperspektiv å se gevinster.  

 
 

37 
 



6. Prosjektplan 

 
Figure 1 - Tentativ prosjektplan 

Programmets prosjekter er planlagt delt inn i faser i tråd med faseinndelingen gitt i 
prosjektrammeverket. Idefase og Konseptfase er gjennomført i 2016 i regi av FIKS, og 
påfølgende faser vil håndteres av ny programorganisasjon. 
 

 
Figur 5 – Prosjektfaser 

FIKS-programmet vil ha en avslutningsfase i første kvartal 2017 erstattes deretter av en 
etableringsfase for en ny programorganisasjon. Etter programetablering vil de 
individuelle prosjektene starte opp en planleggingsfase tentativt med varighet ut 2018, 
etterfulgt av en gjennomføringsfase. Mest sannsynlig vil det starte implementering av 
funksjonalitet allerede i planleggingsfasen.  
 
I gapet mellom FIKS og ny programorganisasjon må pågående aktiviteter ivaretas. Disse 
er tegnet inn som «Overgangsaktiviteter» gjennom året i 2017 uavhengig av reell 
varighet. De er i utgangspunktet forventet å enten ferdigstilles på et tidligere tidspunkt 
(Kreftpakkeforløp) eller å tas inn i et av prosjektene når disse er etablert.  
 
Parallelt pågår prosjektet for innføring av Metavision med en etablert prosjektplan. 
Prosjektet er derfor her tegnet inn som en gjennomgående linje. Under 
programetablering og prosjektenes planleggingsfaser vil prosjektplanene avstemmes, 
også innføring Metavision innlemmes i felles prosjektplan. 
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7. Kostnader 

7.1 Ressursbehov 2017 – 2021 
Kapitlet tar for seg ressursbehov for programmet eksklusiv prosjekt Innføring 
Metavision, da dette er et eksisterende prosjekt med allerede definert kostnadsestimat. 
Ressurs- og kostnadsestimat er forsøksvis korrekte for Planleggingsfasen (2017–2018), 
men er for påfølgende faser i økende grad usikre og vil avhenge av den detaljerte 
planleggingen i Planleggingsfasen. Grove estimater er inkludert her for referanse. 
 
7.1.1 Ledelse og støttefunksjon (FTE) 

 År 2017 År 2018 År 2019 År 2020 År 2021 
Leder 1 1 1 1 1 

Rådgivere 3 3 3 3 3 
Kommunikasjonsrådgiver 1 1 1 1 1 

Økonomi 1 1 1 1 1 
Jurist 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Konsulent 1 1 1 1 1 
Intern IT 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Sum årsverk 8 8 8 8 8 
 
 

7.1.2 Andre utgifter ledelse/støttefunksjoner 
 År 2017 År 2018 År 2019 År 2020 År 2021 

Reise 400 000 410 000 420 250  430 756 441 525 
Overtid 200 000 205 000 210 125 215 378 220 763 

Husleie, renhold mm 1 639 000 1 679 975 1 721 974 1 765 024 1 809 149 
ADK 950 000 973 750 998 094 1 023 046 1 048 622 

Prosjektplassen 842 000 863 050 884 626 906 742 929 410 
      

Samlet lønn og andre 
utgifter 

11 231 000 11 511 775 11 799 736 12 094 559 12 396 923 

 
 
 

7.1.3 Innføring DIPS Arena (FTE) 
 År 2017 År 2018 År 2019 År 2020 År 2021 

Prosjektleder 0,5 1 1 1 1 
Løsningsansvarlig EPJ 1 1 1 1 1 

Løsningsansvarlig LAB 1 1 1 1 1 
Medisinsk ansvarlig 0,5 1 1 1 1 

Prosjektmedarbeider 1 1 1 1 1 
Teknisk prosjektleder 0,5 1 1 1 1 

Testleder* 0,5 2 2 2 2 
HN-IKT SESI*  1 2 2 2 2 

HN IKT oppdrag* 1 3 1 1 1 
Forvaltning* 2 3 3 1 1 

Opplæring* 1 2 2 2 2 
Sum i årsverk 10 18 16 14 14 

 
*Ressursene legges her men skal kunne utføre oppgaver for alle prosjektene 
 
7.1.4 Kurve innføring 
Se egen sak "Status og planer for Elektronisk Kurve". 
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7.1.5 Pasientforløp (FTE) 

 År 2017 År 2018 År 2019 År 2020 År 2021 
Prosjektleder 0,5 1 1 1 1 

Løsningsansvarlig 1 1 1 1 1 
Prosjektmedarbeider 0,5 1 1 1 1 
Virksomhetsarkitekt 0,5 1 1 1 1 

Informasjonsarkitekt 1 1 1 1 1 
Medisinsk ansvarlig 0,5 1 1 1 1 

Sum i årsverk 4 6 6 6 6 
 
 
7.1.6 Strukturert journal 

 År 2017 År 2018 År 2019 År 2020 År 2021 
Prosjektleder  0,5 1 1 1 1 

Løsningsansvarlig 0,5 1 1 1 1 
Prosjektmedarbeider 0,5 1 1 1 1 

EPJ rådgiver 0,5 1 1 1 1 
Informasjonsarkitekt 1 1 1 1 1 

Medisinsk ansvarlig 0,5 1 1 1 1 
Sum i årsverk 3,5 6 6 6 6 

 
7.1.7 Samlet ressursuttak Program 

 År 2017 År 2018 År 2019 År 2020 År 2021 
Prosjektledelse og støtte 8 8 8 8 8 

DIPS Arena innføring 10 18 16 14 14 
Prosess og forløp 4 6 6 6 6 

Strukturert journal 3,5 6 6 6 6 
Sum i årsverk 25,5 38 36 34 34 

 
7.1.8 Ressursuttak eksterne konsulenter (eksklusive Kurveprosjektet) 
Man må påregne et visst konsulentbidrag fra leverandør og eventuelt andre i perioden, 
dette er estimert til: 

Eksterne konsulenter  5 mill  
(2 årsverk) 

15 mill  
(6 årsverk) 

15 mill  
(6 årsverk) 

7,5 mill  
(3 årsverk) 

7,5 mill  
(3 årsverk) 

 
 
7.1.9 Driftsutgifter for prosjektene 

 År 2017 År 2018 År 2019 År 2020 År 2021 
Overtid 300 000  307 500  315 188  323 067 331 144 

Reiseutgifter 
(interne/eksterne) 2 500 000  5 125 000  5 253 125  5 384 453 5 519 064 

Interne prosjektutgifter 400 000  410 000  420 250  430 756 441 525  
Leie møterom etc 200 000  205 000  210 125  215 378 220 763 

Samlinger 300 000  307 500  315 188  323 067 331 144 
Utvikling integrasjon 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

      
Samlet lønn og 

driftsutgifter 
26 175 000 50 661 000 49 590 388 40 945 206 41 731 336 
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7.1.10 Samlede utgifter  

 År 2017 År 2018 År 2019 År 2020 År 2021 Samlet 
Program 11 231 000 11 511 775 11 799 736 12 094 559 12 396 923 59 033 826 
Prosjekt 26 175 000 50 661 000 49 590 388 40 945 206 41 731 336 209 102 930 

Sum 37 406 000 62 172 775 61 390 124 53 039 765 54 128 259 268 136 756 
 
 
7.1.11 Deltagelse fra foretakene i arbeidsgrupper og lokalt arbeid 
Før DIPS Arena skal tas i bruk vil det være behov for å revidere alle regionale 
prosedyrer, etablere nye, revidere oppsett for tilgangsstyring, definere arbeidsflater, 
m.m. For å kunne ta gevinster av ny funksjonalitet vil det også være behov for ressurser 
som skal være behjelpelig med å beskrive HF-ene sine prosesser og strukturering av 
dokumentasjon.  
 
7.1.12 Ressursuttak fra HF 2016 – 2018 (FTE) 
Ressursuttaket ivaretar det generelle ressursuttaket for programmet. Ressursuttak for innføring for  
f.eks A fløy. Kirkenes sykehus, Pakkeforløp kreft etc. kommer i tillegg. 
 
I tillegg ønske programmet/prosjektene å benytte seg av allerede definerte fagråd og fora i regionen  
for innspill/høring/samspill. 
  
Ressursbehov etter 2018 må defineres i løpet av 2017 i forhold til leveranser fra leverandør og  
mulighetsrommet i DIPS Arena.  

     
    

DELTAKELSE HF 01.03 – 01.05.17 01.06 – 01.09.17  01.09 – 31.12.17 01.01 – 31.12.18 
FIN 2,5 6 15 11 
UNN 2,5 6 15 11 
NLSH 2,5 6 15 11 
HSYK 2,5 6 15 11 

 
7.1.13 Kostander som ikke er medregnet 
Kostnader for HFet sin egen mottaksorganisasjon er ikke beregnet. Men naturlig vil noen 
av deltakerne her også være ressurser som er estimert i ressursuttak punkt 7.1.3 
 
Kostnadsestimat forutsetter at alt av servere og lagring og andre IKT kostnader må 
håndteres gjennom linjen (HN IKT) eller FAKT-programmet. Vi har ikke tatt høyde for 
slike kostnader i Innføring Kurve og DIPS Arena (tid, folk, penger). 
 
Det er her heller ikke medtatt kostnader til modernisering av sluttbrukerutstyr. DIPS 
Arena stiller høyere krav til egenskaper som ytelse og skjermoppløsning som kan utløse 
behov for utskifting av slikt utstyr. Det er videre sannsynlig at det over tid vil være 
behov for å kunne benytte DIPS Arena på håndholdte eller mobile enheter. Slik bruk vil 
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forutsette tilgang på gode trådløse nettverk ut over det som allerede finnes i regionen i 
dag, men dette forutsettes løst utenfor programmets kostnader. 

42 
 



8. Viktige usikkerheter 
 
Program-risiko: 

• Manglende leveranser fra leverandørene: manglende leveranser fra 
leverandørene i det enkelte prosjekt kan medføre økt koordineringsbehov 
mellom prosjekter, tids- og kostnadsøkninger pga. avhengigheter og samtidighet 
mellom prosjekter.  

• Kamp om interne ressurser: Flere prosjekter forutsetter bruk av interne 
ressurser samtidig, og stadige endringer i prosjektbehovene kan være vanskelig å 
koordinere og styre. 

• Uavklart målarkitektur, prosesser/ arbeidsflyt på tvers av systemområder, 
informasjonsmodell og dupliserende systemstøtte/funksjonalitet mellom DIPS-
MV m.fl.: En sammensatt systemportefølje der ulike prosjekter innfører hver sine 
systemer, med for svakt prosess- og arkitekturarbeid og styring på tvers, gir en 
risiko for at det blir overlappende funksjonalitet for brukeren for de samme 
prosessene/ arbeidsoppgavene, duplisering/tap av informasjon, og manglende 
dataintegritet. Det innebærer igjen en risiko for at brukeren ikke får en helhetlig 
prosess- og beslutningsstøtte, og en mangel på kvalitetssikring som i siste instans 
utgjør en trussel for pasientsikkerheten.  

• Avhengighet til prosjekter utenfor programmet: For å ha kontroll på 
systemporteføljen, god lederforankring og styring samt ha en stemme mot 
leverandøren bør man vurdere om det er flere regionale prosjekt som bør 
omfattes av programmet.  

• Forskyvning av tidsplan/avhengigheter: Tidsplan forskyves pga forsinkelser i 
interne beslutninger og prosjekter/andre regionale prosjekt. 

• Regional gjennomføringskraft: Innføring av prosesstøttende og strukturerte 
system vil føre til store endringer i sluttbrukers arbeidsprosesser og det vil være 
nødvendig å gå nye regionale runder i forhold til standardisering og opplæring i 
bruk av systemene.  

• Manglende avtaler med forpliktelser fra HFene: For å lykkes er programmet 
avhengig av at HF ene avgir ressurser, organiserer en mottaksorganisasjon og 
realiserer gevinster.  

• Manglende kompetanse system: Innføring av prosesstøttende og strukturerte 
systemer i regionen fordrer ny funksjonell og teknisk kompetanse som ikke er 
etablert.  

• Manglende kompetanse i programmet/prosjektene 
 

Tiltak program-risiko: 
- Et program er i seg selv et risikoreduserende tiltak, dette er beste praksis for å 

håndtere faglig og ressursmessige avhengigheter i kliniske innføringsløp. 
- Tidlig og ressursmessig prioritet av prosess- og arkitekturarbeidet i 

Pasientforløpsprosjektet. 
- Avklart styringsstruktur, der saksgangen for beslutninger av både faglig, 

økonomisk og operativ art er avklart og besluttet, også mot forvaltning. 
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- Vurdere om programmet bør inkludere flere prosjekt i sin portefølje. 
- Programmet må se til at det etableres styringslinjer for regionale 

beslutninger/endringer. 
– Etablere avtaler med HFene i forhold til ressurser, krav til mottaksorganisasjon 

og gevinstrealisering. 
– Etablere opplæringspakker/kompetanseheving hvis nødvendig. 

 
Prosjekt-risiko  
Følgende risiko er identifisert knyttet til DIPS Arena 

• Migrering fra DIPS Classic til DIPS Arena: leverandøren har i sin Masterplan 
skissert at i versjon 18.1 vil DIPS Arena bryte med DIPS Classic. Alle HF må være 
opplært og tatt i bruk versjon 17.2 før man går over på 18.1. 

• Behov for arketyper: DIPS Arena baserer sin strukturerte journal på Open EHR 
sin løsning for arketyper. Det er Nasjonal IKT som er ansvarlig for å bygge opp 
arketypebiblioteket via Nasjonalt Redaksjonsutvalg for arketyper (NRUA). Dette 
arbeidet baserer seg på høringsrunder blant klinisk personell som stiller frivillig 
inn. Dette er et arbeid som har tatt lang tid, pr i dag er det 47 nasjonalt godkjente 
arketyper. Dette gir oss en utfordring i forhold til om nødvendige arketyper vil 
foreligge for strukturering av journalinnhold.  

 
Prosjekt-risiko Innføring Metavision 
Følgende risiko er identifisert knyttet til leveranser fra EVRY/ iMDsoft: 

• Manglende tilgang på kompetanse og ressurser hos leverandør (EVRY og/eller 
iMDsoft), samt mangelfull rolleforståelse, prosess-ledelse og utførelse av 
leverandørs gjennomføringsansvar iht kontrakt. Leverandøren har «tatt seg vann 
over hodet». 

• Leverandør mangler erfaring med innføring av én regional løsning, som 
innebærer støtte for en regional organisasjon med flere HF, oppsett og 
vedlikehold av et stort antall brukere, og nye krav for leverandøren til 
autentisering, autorisasjon og tilgangsstyring, herunder beslutningsstyrt tilgang. 

• En svært spredt prosjektorganisasjon både for Helse Nord og leverandør (Oslo, 
Tel Aviv), med ulike nasjonaliteter, gjør tett og god kommunikasjon vanskelig. 
Risiko for «lost in translation» mellom Norge og Israel. 

• Leverandøren har ikke et gjennomtenkt løsningsforslag for hvordan 
konfigurasjonen fra Helse Sør-Øst skal bli Helse Nords. Leverandøren er 
ansvarlig, men Helse Nord kan bli skadelidende av leverandørs manglende 
erfaring og leveransedyktighet. 

• Mange feil i løsningen fra leverandør, spesielt innen medikasjon. 
• Leverandør undervurderer sitt kontraktsmessige ansvar og det store 

koordineringsbehovet mellom mange parter knyttet til utvikling og realisering av 
integrasjoner. 
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Det vises for øvrig til prosjektets risikovurdering, som tar hensyn til all risiko, også på 
Helse Nords side. 
 
Prosjekt-risiko Pasientforløp 

• Samhandling med FAKT: Prosjektet er avhengig av arkitekturressurser fra 
FAKT/HN-IKT i videre arbeid 

• Samvirke: DIPS Arena vil ha et sterkt behov for samvirke med andre systemer i 
tillegg til Metavisison som for eksempel Sectra, Sympathy, LabCraft, Analytix, 
Imatis med flere. Pasientforløp-prosjektet må ha et gjennomgående prosessfokus 
der man også kartlegger behovene for bedre integrasjoner, sekundærvisninger 
og tjenester for samvirke. Dette vil kunne føre til merarbeid og nye kostnader 
som er vanskelig å estimere omfanget av pr nå. 

 
Tiltak prosjektrisiko 

– Legge forpliktende planer sammen med leverandøren i forhold til innføring og 
leveranser.  

– Regional styring av innføringstakten i det enkelte HF.  
– Aktivt bidra i regionens arbeid med arketyper. Ha fokus på å få fortgang i 

arbeidet med å kartlegge nye arketyper, beskrive de, sende de til NRUA, og se til 
at klinisk personell fra regionen stiller inn i høringsrunder. Dette arbeidet må 
gjøres i samarbeid med den regionale arketypeforvaltningen som skal etableres 
som en del av Forvaltningssenter for EPJ. 

– Etablere gode rutiner for kontraktsoppfølging. 
– Utarbeide risikomatriser for det enkelte prosjekt. 

 
Manglende endringsledelse ved HFene 
Innføring av DIPS Arena og Metavision fører til større endringer i 
virksomhetsprosessene. Endringsprosesser i en virksomhet vil mislykkes i forhold til 
målsettingen hvis det ikke foreligger både endringsevne og endringsvilje. Følgene av 
manglende endringsvilje vil kunne være tidstap, kostnadsoverskridelser, organisatorisk 
frustrasjon og svekket tillit. Det er viktig for det videre arbeid at målsetting og planer er 
godt fundamentert i hele regionenes virke, og at ledelsen i alle ledd tar ansvar for å drive 
frem prosessen. 
 
Et tiltak er at prosjektene stiller krav til HFene i form av «gevinstavtaler», slik at 
prosjektet initierer og legger grunnlaget for en videre endringsledelse ved HFene. 
Gevinstavtalene må blant annet inneholde: 

• Forpliktelser knyttet til hvilke nytte-effekter som skal oppnås på den enkelte 
avd/klinikk 

• Forpliktelser knyttet til endring/ revisjon av lokale rutiner/ prosedyrer opp mot 
de regionale 

• Forpliktelser knyttet til at de ansatte får – og prioriterer opplæring iht. plan 
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Reelt potensiale for standardisering av pasientforløp og beslutningsstøtte 
Helsepersonell har i dag lite kunnskaps-, prosess-, og beslutningsstøtte integrert i 
journalsystemene. Dette innebærer at helsepersonell selv må holde seg oppdatert på 
gjeldende retningslinjer og oppdatert klinisk informasjon av typen «best practice» i 
arbeidshverdagen. Dette øker risikoen for at vurderinger om forsvarlig helsehjelp ikke 
baserer seg på evidensbasert kunnskap. 
 
Standardiseringsprosesser har vist seg svært vanskelig å gjennomføre i helsesektoren. 
Det finnes mange grunner til at ulike sykehus har utviklet egne rutiner og 
behandlingsopplegg. Samtidig vet vi at det tar svært lang tid fra anbefalinger fra 
forskning implementeres i praksis (14 år, ref) Dette betyr at selv om helsepersonell gis 
tilgang til kunnskapsstøtte og beslutningsstøtte som grunnlag for å standardisere 
behandling i tråd med dette, er det langt fra sikkert at praksis endres. Det krever et 
tydelig ledelsesfokus å drive fram de nødvendige tiltak slik at retningslinjer og 
anbefalinger legges til grunn for pasientforløpene. 
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