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1 PROSJEKTETS NAVN 
 
 
Prosjektets navn er Regional EPJ ved OUS (Oslo universitetssykehus HF).  
Dette direktivet gjelder fasen Gjennomføring iht prosjekt og porteføljemodellen i Helse Sør-Øst. 
 

2 PROSJEKTEIER 
 
· Prosjekteier: Administrerende direktør Bjørn Erikstein 
· Leder av styringsgruppen: Administrerende direktør Bjørn Erikstein  
· Prosjektleder: Medisinsk direktør Einar S. Hysing 
 
Prosjektet er en del av program Regional Klinisk Dokumentasjon (RKD). 
 

3 BAKGRUNN FOR, HENSIKT MED OG KORT BESKRIVELSE AV PROSJEKTET  
 

3.1 Bakgrunn for prosjektet 

 
· Helse Sør-Øst gjennomførte i perioden mai 2011- desember 2011 en utredning av de 

strategiske føringene for klinisk dokumentasjon frem mot 2020, samt et scenarioarbeid 
knyttet til ulike leverandørstrategier. Det ble avklart at det vil kreves store investeringer, 
omfattende endringsprosesser inkludert høy grad av standardisering for å kunne 
nyttiggjøre de funksjonelt rikeste løsningene. Styringsgruppens konklusjon ble derfor, 
basert på investeringsmidler tilgjengelig, at konsolidering på DIPS som PAS/EPJ med 
fokus på standardisering av bruk og innhold gir mest nytte for Helse Sør-Øst i et 5-7 års 
perspektiv. 

· Fra februar – juni 2012 ble det gjennomført en foranalyse der man så på konsekvenser av 
å innføre DIPS PAS/EPJ. Ut fra kartlagte arbeidsprosesser fant man at DIPS i hovedsak 
har lik eller bedre funksjonalitet. På noen områder har DIPS manglende eller 
utilstrekkelig funksjonalitet, og disse må nærmere utredes i forprosjektet. Det ble også 
beskrevet hvordan et forprosjekt kunne gjennomføres i forhold til omfang, tid og 
ressurser (økonomi), dokumentreferanse 1. 

· Styret i OUS behandlet 10.08.12 sak 56/2012 “Anskaffelse av DIPS som PAS/EPJ ved 
Oslo universitetssykehus HF” og fattet følgende enstemmige vedtak: 
 

 
1. Med bakgrunn i Helse Sør-Østs IKT-strategier gir styret 
administrerende direktør fullmakt til å gjøre avrop på 
regional rammeavtale og inngå kjøpskontrakt med DIPS ASA 
for innføring av DIPS ved Oslo universitetssykehus HF. 
 
2. Styret vedtar et budsjett for forprosjekt DIPS i 2012 på 63 
millionerkroner. 
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3. Styret legger til grunn at godkjenning av forprosjekt for 
oppstart av hovedprosjekt skal vedtas av styret primo 2013. 
Styret ber administrerende direktør utarbeide en plan som 
omfatter fremdrift og budsjett for hovedprosjekt, samt plan for 
gevinstrealisering og ibruktagelse. Det må sikres bred 
involvering av brukere og tillitsvalgte. 
 
4. Styret forutsetter at Oslo universitetssykehus får en 
sentral rolle i videreutvikling av systemene for PAS/EPJ i 
Helse Sør-Øst. 
 

 
· Fra august 2012 til januar 2013 gjennomføres forprosjekt (B3-fasen) for Felles PAS/EPJ 

ved OUS. Forprosjektets hensikt har vært å gjennomføre de forberedelser som er 
nødvendige for at et felles PAS/EPJ hovedprosjekt kan starte effektivt primo 2013 som 
en del av en samlet plan for IKT-prosjekter i perioden 2013-14. Dette innebærer revisjon 
av planer og budsjett som ble utarbeidet i foranalysen, se dokumentreferanse 2 og 3. 
Dette direktivet er utarbeidet i denne fasen. Prosjektet endrer navn til “Regional EPJ ved 
OUS” fra gjennomføringsfasen. 
 

3.2 Hensikt med prosjektet 

Prosjektets hensikt er å: 
· Sikre at pasientinformasjon er tilgjengelig på tvers av fag og geografi i OUS med en 

journal og en felles løsning for prøvesvar. 
· Etablere en felles elektronisk pasientjournal og pasientadministrasjon for både somatikk, 

psykiatri, rus og avhengighet i hele OUS. 
· Etablere like arbeidsprosesser for bruk av EPJ på tvers av OUS for bedre samarbeid 

internt. 
· Etablere den nye regionale standarden for EPJ. 
· Bedre pasientsikkerhet gjennom fokus på arbeidsprosesser, opplæring og 

kompetanseheving for alle yrkesgrupper og sikre systemstøtte i ny EPJ. 
 

4 AVGRENSNINGER 
 

4.1 Andre prosjekt/program 

Prosjektet har avgrensninger til andre prosjekt/program. 
 
Prosjekt/program Ansvar/avhengighet 

Regionalt Lab-prosjekt Tidsplan for innføring av C5LIMS ved OUS per desember 2012 tilsier at 
oppstart DIPS ligger 6 mnd eller mer før oppstart av C5LIMS. Dette 
medfører at Regional EPJ ved OUS vil utvikle integrasjoner med 
eksisterende lab-systemer. C5LIMS prosjektet blir ansvarlig for å utvikle 
integrasjoner med DIPS. 
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Prosjekt/program Ansvar/avhengighet 

Regional Føde Tidsplan for dette prosjektet gir oppstart av Partus som fødejournal på 
Ullevål og som erstatning for Obstetrix som fødejournal på Rikshospitalet i 
2013. Dette prosjektet vil utvikle integrasjoner mot Partus, ikke Obstetrix. 

Meldingsløftet/Digital 
samhandling 

Det er avklart med Meldingsløftet at Regional EPJ ved OUS vil inkludere 
teknisk tilrettelegging og opplæring i arbeidsprosesser for elektronisk 
henvisning og PLO-meldinger fra oppstart. 
Meldingsløftet har ansvar for dialog med primærhelsetjenesten og 
organisatorisk tilpasning av henvisningsmottak. 

Program RKD 
· Standardisering 

Standardiseringsprosjektet i RKD-programmet er ansvarlige for utarbeidelse 
av standarder og retningslinjer som skal benyttes i dette prosjektet. 
Prosjektet skal arbeide nært sammen med Regional EPJ ved OUS og være 
tett koordinert med dette prosjektet sin fremdriftsplan da OUS er første 
sykehuset som innfører regional EPJ. 

Program RKD 
· Ekko 
· Endoskopi 

Som del av forprosjektet har det blitt identifisert behov for å initiere to 
anskaffelser. Disse vil bli etablert som egne prosjekt i program RKD. Disse 
prosjektene har ansvar for å gjennomføre disse anskaffelsene og innføre 
disse løsningene i OUS med koordinert oppstart med dette prosjektet. 

Regional RIS/PACS Foreløpig tidsplan for innføring av ny regional RIS/PACS-løsning for OUS 
ligger med prosjektoppstart i 2014 og produksjonssetting i 2015. Det 
medfører at Regional EPJ ved OUS må utvikle integrasjoner mot 
eksisterende RIS/PACS-applikasjoner. Regionalt RIS/PACS prosjekt skal 
utvikle integrasjoner mot DIPS. 

Plattformprogrammet Det er flere deler av Plattformprogrammet som må koordineres med 
Regional EPJ ved OUS. Det gjelder både omlegging OUS og etablering av 
ny regional integrasjonsplattform og utvikling av integrasjoner. 

 

4.2 Fase 2 

Å få ut ønsket verdi ved innføring av et nytt pasient- og journalsystem er en tidkrevende prosess 
og krever fokus fra organisasjonen gjennom design av løsning, idriftsettelsesfasen og oppfølging 
i etterkant av idriftsettelse. 
 
Figuren under viser hvordan den ønskede effekt av en ny løsning utvikler seg over tid ved 
overgangen til en ny løsning. Det er normalt å oppleve en negativ verdi av løsningen umiddelbart 
etter overgang til et nytt system.  Årsaker til dette er bl. a at organisasjonen må investere mye 
kapasitet i opplæring samt at det tar tid å bli kjent med nye rutiner og nytt system etter at det er 
tatt i bruk. Den første perioden må man også regne med noen oppstartsutfordringer som kan være 
krevende for organisasjonen. Den ønskede verdien som OUS ønsker fra prosjektet vil det ta noe 
lengre tid å ta ut.  
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Tid

Verdi

Årsaker til verdifall

¡ Opplæring

¡ Oppstartsutfordringer

¡ Nytt system og nye 
rutiner – tar tid å bli kjent 
med dette Årsaker til verdiskapning

¡ Ny funksjonalitet -
Hurtiggevinster

¡ Endrede mer effektive 
arbeidsprosesser

¡ Endrede mer effektiv 
rollefordeling

Fase 1

Design og 
idriftsettelse

Fase 2

Stabilisering, optimalisering 
og ny funskjonalitet

 
 
Dette direktivet beskriver fase 1 – Gjennomføringsfasen, som er perioden fra prosjektet starter 
07.01.13 frem til løsning er tatt i bruk og oppstartsperiode gjennomført 31.12.2014. Fase 1 
avsluttes derfor i en periode der verdien for organisasjonene er på det laveste. Prosjektet legger 
derfor til grunn at det umiddelbart i etterkant av fase 1 vil starte en fase 2 med fokus på 2 
hovedområder. Som en del av Fase 1 skal prosjektet utarbeide en plan og budsjett for aktiviteter 
som skal være en del av Fase 2. Grovt sett kan aktiviteter i Fase 2 deles i to hovedelementer: 
 
1. Stabilisere løsningen 
En viktig del av Fase 2 er arbeidet med å stabilisere og best mulig utnytte den løsning som er satt 
i drift i Fase 1. Dette er endringsarbeid ut mot den kliniske virksomheten for å institusjonalisere 
bruken av den nye løsningen. Dette krever god kunnskap om løsning og klinikk. Arbeidet kan 
betegnes som optimalisering. Området bør avgrenses i kalendertid (timeboxing) for å legge press 
på at videre oppfølging må tas over av forvaltningen. I denne perioden vil arbeidet med 
gevinstrealisering og endringsledelse fortsette. 
 
Erfaringer fra forankringsarbeidet med de enkelte klinikker i 2014 og status etter gjennomført 
oppstartsperiode vil legges til grunn for hvilke områder/prosesser det vil fokuseres på. Erfaringer 
fra andre implementeringer viser at det ofte er behov for ekstra fokus på prosessene for intern 
henvisning og ekstern henvisning. Det vil også være aktuelt å ha et spesielt fokus på legegruppen 
i denne fasen. 
 
2. Innføre ny funksjonalitet 
En felle oppstart på en nytt PAS/EPJ system for helse OUS er en krevende øvelse. Fase 1 har 
derfor som hovedfokus å erstatte den funksjonalitet som har systemstøtte i dag. . I fase 2 vil 
prosjektet implementere restanser fra Fase 1 og ny funksjonalitet/integrasjoner som ikke var 
planlagt innført i Fase 1. Dette er tradisjonelt innføringsarbeid, men organisert ofte som flere små 
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delprosjekter. Dette avsluttes når antall og omfang på prosjekter blir lite og kan mer effektivt 
håndteres i linjen. 
 
Det er ved utarbeidelse av direktivet allerede skissert følgende områder for å innføre ny eller 
bredde funksjonalitet: 

· Bredde elektronisk dokumentasjon for sykepleie til enheter som ikke har dette i dag. 
· Bredde DIPS operasjonsplanlegging til de enheter som ikke har dette i dag 
· Erstatte Hippokrates med funksjonalitet for strukturert journal i DIPS 
· Innføre elektronisk henvisning til radiologisk undersøkelse 
· Innføre nye integrasjoner. I fase 1 vil det gjøres en vurdering og prioritering av nye 

integrasjoner som skal være en del av fase 2 (ref styringsgruppesak 12-63) 
 

 

5 INTERESSENTER 
Prosjektet må forholde seg til individer, enheter og organisasjoner som direkte eller indirekte 
påvirker prosjektets utforming og utførelse og som selv påvirkes av prosjektets utfall. 
 
OUS har en geografisk struktur som skaper utfordringer i den interne kommunikasjonen og 
hvordan de enkelte målgrupper skal nås. Totalt er det pasientvirksomhet på 46 ulike adresser. Det 
vil være viktig at ingen av disse blir nedprioritert på grunn av avstanden, men at de blir håndtert 
på en god måte. 
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Interessentene vil ha ulike krav, behov og forventninger til prosjektet. For å ha en proaktiv 
styring må dermed prosjektet ha bevisste strategier knyttet til prosjektets interessenter. Det vil 
være sentralt at en løpende gjennom prosjektperioden vurderer hva slags innflytelse 
interessentene har på prosjektforløpet og at en velger strategier i forhold til dette. 
 
Nedenfor gis en oversikt over de mest sentrale interessentgruppene til prosjektet på et overordnet 
nivå. I gjennomføringsfasen vil prosjektet oppdatere sin detaljerte interessentanalyse løpende.  
 
Følgende interne interessenter, som i ulik grad og ulikt format vil bli direkte berørt av prosjektet, 
er identifisert: 
 

· Gruppe 1: Administrerende direktør. Stabs- og klinikkledere (N1 og N2) 
· Gruppe 2: Avdelingsledere (N3)  
· Gruppe 3: Seksjonsledere og enhetsledere (N4, N5, N6)  
· Gruppe 4: IKT-kontakter, informasjonskontakter, instruktører, superbrukere og andre 

ressurspersoner 
· Gruppe 5: EPJ-brukere (sluttbrukere som registrerer i EPJ)  

o Behandlere 
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o Støttefunksjoner  
o Ansatte innen psykisk helsevern  

 
· Gruppe 6: Hovedtillitsvalgte og hovedverneombud  
· Gruppe 7: Andre  

o Ventelistenettverk i OUS og ventelisteansvarlige i klinikkene 
o Helsejurister (representanter fra ventelistenettverk) 
o Omliggende prosjekter 

 
 
Følgende omgivelser vil også være berørt av prosjektet som eksterne interessenter, hvor ulike 
kommunikasjons- og forankringstiltak fortløpende vurderes og gjennomføres:  

· Pasienter og pårørende 
o Brukerutvalg. Pasienter viktige interessenter til journalen og bør involveres i 

hovedprosjektet gjennom brukerutvalget 
o Pasientorganisasjoner 

· Politikere 
· HOD 
· Helsedirektoratet 
· HSØ RHF 
· Sykehuspartner 
· Omliggende prosjekter og programmer (Program Regional Klinisk Dokumentasjon, 

Regional EPJ standardisering, Regional medikasjons- og kurveløsning, Regionalt 
fødesystem, Program Regionalt laboratoriesystem, Plattformprogrammet, andre lokale 
prosjekter, Innføring av DIPS på STHF) 

· Pasienter og pårørende (pasient-/pårørendeorganisasjoner) 
· Primærhelsetjenesten 
· Media 
· Rapporteringsinstanser (SSB, KITH) 
· Leverandører 

 
Prosjektet har utarbeidet en overordnet kommunikasjonsplan, der interessentene og deres 
beskrives nærmere. Formålet med kommunikasjonsplanen er å legge et grunnlag for målrettet og 
strukturert kommunikasjon med alle parter som berøres av innføringen av regional standard for 
EPJ ved OUS. Kommunikasjonsansvarlig i prosjektet sørger for at tiltak og kanaler tilpasses de 
ulike interessenter og deres behov. Det utarbeides en detaljert tiltaksplan, som identifiserer 
kommunikasjonsaktivitet, tidsfrist og ansvar.  
 
Kommunikasjonsarbeidet vil være knyttet til målsettinger, milepæler og aktiviteter i prosjektet, 
og til målene i kommunikasjonsstrategien for OUS.  
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6 KRITISKE SUKSESSFAKTORER 
For den enkelte medarbeider vil bytte av system medføre vesentlige endringer i måten å arbeide 
på. Prosjektet vil legge vekt på at endring i organisering av arbeidsprosesser er mer krevende enn 
selve systembyttet. Det er spesielt tre forhold som påvirker tilnærmingsmåte ved utarbeidelse av 
funksjonell løsning:  
· Størrelse: OUS består av de tidligere sykehusene Ullevål, Rikshospitalet/Radiumhospitalet 

og Aker, og består av fagområdene somatikk, voksenpsykiatri, rus og barne- og 
ungdomspsykiatri (BUP). OUS er det største helseforetaket som innfører DIPS med hensyn 
til antall ansatte og aktivitet. At hele helseforetaket skal opp på samme løsning gir en unik 
mulighet for å utarbeide felles EPJ rutiner og arbeidsprosesser. For prosjektgjennomføringen 
er det avgjørende at alle berørte områder er involvert i utarbeidelsen, og at de kan påvirke 
hvordan de kommende arbeidsprosesser skal være. 

· Kultur: På tross av sammenslåing opplever brukerne en sterk tilknytning til «sitt» 
geografiske sykehus. Det beskrives ulike måter å jobbe på ved sykehusene, spesielt ulikheter 
mellom Ullevål og Rikshospitalet. Utnyttelse av funksjonalitet med elektronisk 
kommunikasjon og oppgaveoverføring på tvers, vil kreve diskusjoner om hvordan enhetene 
skal samarbeide i en mer elektronisk hverdag.  

· Variasjon i bruk av rutiner: Foranalysen identifiserte stor variasjon i dagens rutiner. Det er 
mye bruk av papir og sidesystemer som støtte til de pasientadministrative arbeidsprosessene. 
Enkelte enheter har tatt i bruk mer funksjonalitet i dagens system og jobber tilnærmet 
«fullelektronisk». Valg av ambisjonsnivå for elektronisk arbeidsflyt må ta hensyn til hvor 
mye det er mulig å løfte helseforetaket. Løsningen som utarbeides må ta sikte på å ivareta de 
som i dag er elektroniske, og i størst mulig grad løfte de enhetene som er mer papirbasert. DP 
Løsning vil derfor identifisere ulikhetene som en del av metoden, og deretter forankre 
endringen, spesielt for de enheter hvor arbeidsprosessen må vesentlig endres. 

 
Prosjektets kritiske suksessfaktorer: 

· Prosjektet må ha forankring i ledelsen ved sykehuset og må få nødvendig prioritet.  
Det må være solid forankring i alle lederledd, og de må stille seg bak prosjektet og være 
synlige i både med- og motgang  

· Prosjektet må ha tilgang til ressurser i riktig omfang og med rett kompetanse gjennom 
hele prosjektperioden. Dette gjelder både ressurser fra OUS, Sykehuspartner, DIPS og 
andre eksterne leverandører.  

· Endringen som skal gjennomføres ved innføring av like arbeidsprosesser på tvers av fag 
og geografi er stor. Det er derfor kritisk at prosjektet blir gjennomført med sterk 
deltakelse fra klinikkene og solid forankring av nye arbeidsprosesser slik at berørte 
interessenter tar eierskap til endringene. 

· Det vil være behov for å ta prinsipielle beslutninger fortløpende i løsningsutarbeidelsen. 
Det er kritisk for fremdriften at beslutninger blir tatt raskt i nødvendige fora. 

· Det er et overordnet mål å etablere felles rutiner og arbeidsprosesser for helseforetaket. 
Det er avgjørende at arbeidsgruppedeltakerne er motiverte for og har klinikkens aksept 
for å utvikle nye rutiner.  

· Det vil være et stort behov for kontakt med klinikken, både i form av innsamling av data 
og kartlegging. Det er avgjørende at prosjektet har tilgang til møte med klinikken i angitte 
perioder. 
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7 PROSJEKTORGANISERING OG STYRING 
Prosjektet gjennomføres som et samarbeidsprosjekt, noe som innebærer en integrert 
prosjektorganisasjon hvor Oslo universitetssykehus, Sykehuspartner og DIPS arbeider tett 
sammen for å utforme de fleste av prosjektets leveranser. 
 
I den løpende prosjektplan vil det identifiseres den enkeltes ansvar for leveranser og aktiviteter i 
prosjektet. Sykehuspartner og DIPS har ansvar for å stille ressurser som er tilgjengelig med riktig 
kompetanse og kapasitet i forhold til prosjektets bestilling. Disse ressursene står under ledelse av 
prosjektleder og delprosjektleder. 
 
I tillegg skal DIPS levere programvare med den funksjonalitet som fremgår av inngått kontrakt. 
Sykehuspartner sitt ansvar er i tillegg å levere spesifikke leveranser som bestilles av prosjektet 
(eksempelvis installasjon av teknisk miljø, utvikling av integrasjoner som bestilles av prosjektet 
etc.). 
 
Oslo universitetssykehus har totalansvaret for gjennomføringen av prosjektet. Dette innebærer at 
OUS formelt leder og gjennomfører prosjektet. Alle beslutninger underveis i prosjektet fattes av 
OUS.  
 

7.1 Prosjektets forhold til linjen 

Det legges opp til utstrakt forankring av prosjektet i linjeorganisasjonen. Prosjektet er avhengig 
av at linjen stiller med ressurser i prosjektet, og at prosjektet kan innhente informasjon fra det 
kliniske og administrative miljøet underveis i prosjektperioden.  
 
Linjens ansvar: 

· Sikre at ressurser som avgis til prosjektet er frigjort fra normale arbeidsoppgaver i avtalt 
periode. 

· Være tilgjengelig for prosjektet i forhold til avklaringer og spørsmål som har betydning 
for prosjektet. Dette gjelder både klinisk- og administrativt personell. 

· Ledere må sikre at alle nødvendige yrkesgrupper får frigjort tid til å delta på opplæring.  
· Gjennomføre anbefalt opprydding av data i dagens systemer for å ivareta eller øke 

datakvaliteten ved oppstart av DIPS. 
 
Prosjektets ansvar: 

· Sikre at beslutninger for innføringen blir formidlet til organisasjonen. 
· Koordinere og samle spørsmål til klinikk og sykehusledelse slik at drift forstyrres i minst 

mulig grad. 
· Utarbeide prosesser og rutiner sammen med linjen og gjennom dette sikre forankring i 

klinikken.  
· Holde organisasjonen oppdatert med viktig informasjon om prosjektet og fremdrift. 
· Etablerte råd og utvalg (EPJ-råd) brukes til rådgivning i viktige beslutninger. 
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· Sikre økonomisk kompensasjon til enheter som avgir ressurser gjennom frikjøp, slik at 
disse får tilbakeført budsjettmidler etter de regler som er vedtatt. 

 

7.2 Organisering 

Den regionale styringsmodellen for programmet: 

Programstyre

Programledelse

Prosjektledelse
Regionale 
prosjekter

Innføringsprosjekt 
HF

Prosjekter

• Beslutter strategier, overordnede prinsipper og føringer
• Behandler og godkjenner programmandater/-direktiver
• Anbefaler programbudsjett
• Følger opp programmet på tid, kost og kvalitet
• Fatter overordnede faglige beslutninger

• Styrer eget prosjekt i henhold til 
godkjent prosjektdirektiv

• Rapporterer status på tid, kost og 
kvalitet

• Faglige beslutninger som ikke omfattes 
av den regionale løsningen

• Ressursstyring internt i prosjektet

• Ansvarlig for at prosjektet leverer på 
kost, tid og kvalitet

• Ivareta linjeorganisasjonens oppgaver 
inn mot prosjektet

• Ansvarlig for en funksjonell løsning i tråd 
med regionale føringer.

Regionale prosjekter: 
Referansegrupper

• Anbefaler faglige føringer innenfor 
prosjektenes mandat.

• Støtte realisering av beslutninger tatt i 
prosjektet

• Koordinere de lokale innføringsprosjekter og styrer de 
regionale prosjekt under programmet

• Oppfølging av tid, kost og kvalitet i prosjektene
• Fatter faglige beslutninger som ikke skal opp til 

programstyret
• Risikovurderer og kvalitetssikrer prosjektene
• Sikre implementering av regionale standarder

 
 
Prosjektet vil forholde seg til de gjeldende prosesser og styringsmekanismer som er etablert i 
programmet.
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Prosjektet i OUS organiseres slik: 

 
 
 
 

Roller Ansvar Kommer fra Navn 
Prosjekteier Øverste ansvarlig for prosjektet OUS Bjørn Erikstein 
Program RKD Mottar rapportering fra prosjektet 

og gir retningslinjer for utarbeidelse 
av regionale føringer 

HSØ Bengt Nilssen 
(programleder) 

Styringsgruppeleder Leder av styringsgruppen OUS Bjørn Erikstein 
Styringsgruppemedlem Deltar i Styringsgruppen OUS, SP, HSØ, 

DIPS 
Se kapittel 7.3. 

Prosjektleder Leder og ansvarlig for prosjektet  OUS Einar Hysing 
Ass. Prosjektleder og 
Prosjektleder SP 

Assisterende til prosjektleder SP Eli Stokke Rondeel 

Prosjektleder DIPS/Deloitte Hovedansvarlig for leveranser og 
ressurser fra DIPS og Deloitte 

DIPS/Deloitte Jan Kåre Torrissen 

Delprosjektledere Leder for delprosjekt OUS, SP Se organisasjonskart. 
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7.3 Styringsgruppen 

Styringsgruppens sammensetning: 

 
 

Beskrivelse Overordnet ansvarlig for styringen av prosjektet.  

Leder av styringsgruppen er prosjekteier. Styringsgruppemedlemmer er ansvarlige for 
realisering av prosjektets resultatmål innenfor prosjektmandatets rammer og sikre gode 
arbeidsforhold for prosjektet. Tillitsvalgte skal være representert i styringsgruppen. 

Myndighet Styringsgruppen styrer prosjektet og tar nødvendige beslutninger innenfor prosjektets 
mandat.  

Ansvar og 

oppgaver 

Styringsgruppen skal sikre at prosjektet etableres iht. Helse Sør-Østs modell for prosjekt-, 
program-, og porteføljestyring. 

Styringsgruppen er ansvarlig for prosjektets resultater, og bistår og følger opp 
prosjektleder for å sikre at prosjektet når sine mål. 

Styringsgruppen godkjenner prosjektdirektiv, beslutningsunderlag, 
prosjektstyringsdokumenter, prosjektets resultat og leveranser.  

Styringsgruppen foretar nødvendige prioriteringer og løser eventuelle prioriteringskonflikter 
som måtte oppstå. 

Leder av styringsgruppen er ansvarlig for å gjennomføre og lede styringsgruppemøter. 

Styringsgruppen følger opp saker fra styringsgruppemøtene som de er ansvarlige for, og 
sikrer at egen organisasjon lever opp til sine forpliktelser overfor prosjektet. 

Øvrige oppgaver er å: 
· støtte prosjektleder og prosjektet  
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· sikre at prosjektets ressurs- og kompetansebehov dekkes 
· støtte prosjektet i egen organisasjon 
· være proaktiv overfor saker som prosjektet bør være oppmerksomme på/må løse 

tidlig 
· sikre at prosjektet ikke går utover sitt mandat 
· gi styringssignaler og andre innspill til prosjektleder 

 
Styringsgruppen skal sikre at beslutninger som får konsekvenser i egen organisasjon eller 
i Helse Sør-Øst for øvrig, er forankret på rett nivå før beslutninger fattes. 

 
Det legges opp til månedlige styringsgruppemøter. Prosjektleder kaller inn til 
styringsgruppemøter i samråd med styringsgruppens leder. Dokumentasjon sendes ut senest tre 
virkedager før møtene, dersom ikke annet er avtalt. 
 

7.4 Arbeidsutvalg 

Det er etablert et arbeidsutvalg bestående av fem av Styringsgruppens medlemmer som skal være 
et mer operativt forum for prosjektet å søke forankring hos og bruke som sparringspartner i saker 
som krever beslutning av Styringsgruppen. 
 

7.5 Prosjektleder og andre sentrale roller 

Dette kapitlet beskriver de sentrale rollene. For øvrige rollebeskrivelser, se dokument referanse 
12. 
 

Beskrivelse Prosjektleder leder prosjektet.  

Myndighet Prosjektets styringsgruppe gir prosjektleder myndighet til å styre prosjektet. 

Ansvar og 

oppgaver 

Prosjektlederen er ansvarlig for å styre prosjektet slik at det når sine mål innenfor godkjent 
prosjektmandat og -direktiv (økonomi, ressurser, tid). 

· Daglig ledelse av prosjektet og prosjektgruppen  
· Planlegge og gjennomføre kick-off 
· Utarbeide og revidere prosjektdirektiv 
· Prosjektets løpende styring og fremdrift av leveranser og milepæler i forhold til tid, 

kost og kvalitet, inkludert statusrapportering til og forankring mot styringsgruppen 
og ledergruppen  

· Som ansvarlig for den daglige ledelse av prosjektet skal prosjektlederen sikre at 
de ressursene som er i prosjektteamet spiller konstruktivt sammen, både 
innbyrdes og i forhold til de målene som eksisterer for prosjektet 

· Informere om og forankre prosjektet i organisasjonen  
· Vurdere risikobildet ved innføring av Regional EPJ  
· Vurdere avhengigheter til andre prosjekter  
· Prosjektleder har myndighet til å omfordele midler innad og mellom 

kostnadselementer.  

Prosjektleders ansvar i forhold til styringsgruppen er å sørge for grunnlaget for 
styringsgruppens beslutninger og rapportering av status på regelmessige 
styringsgruppemøter. Prosjektleder innkaller til styringsgruppemøter etter avtale med leder 
av styringsgruppen. 

Prosjektleder rapporterer til styringsgruppen og sikrer rapportering til HSØ via Clarity. 
Rapportering i Clarity gjøres hver måned.  
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Prosjektleder skal identifisere behov for prosjektressurser og bemanne prosjektet iht. 
prosjektdirektivet. 

Prosjektleder er ansvarlig for å følge Helse Sør-Østs modell for prosjekt-, program- og 
porteføljestyring. 

 
 

Rolle Oppgaver og ansvar 
Assisterende 
prosjektleder 

Assisterende prosjektleder utøver den daglige ledelsen av prosjektet på vegne av 
prosjektleder. For øvrig rollebeskrivelse som prosjektleder. 
Assisterende prosjektleder deltar på Styringsgruppemøter og er her referent. 

Prosjektleder 
DIPS/Deloitte 

Prosjektleder for DIPS/Deloitte rapporterer til prosjektleder og bistår prosjektleder med 
etablering og gjennomføring av prosjektet, samt utarbeide utkast til styrende 
dokumenter etter avtale med prosjektleder. Prosjektleder DIPS/Deloitte skal være 
bindeledd mellom kunde og Leverandør (DIPS), sikre ressurser fra DIPS/Deloitte og 
følge opp at nevnte ressurser ivaretar sin rolle/funksjon. I tillegg skal det rapporteres 
ukentlig timeforbruk.  
Sammen med prosjektleder skal prosjektleder DIPS/Deloitte være pådriver for fremdrift 
i prosjektet, og bidra til at oppgaver og leveranser leveres i henhold til prosjektplan 
innenfor avtalte rammer og tidsfrister. 
 
 Dette innebærer blant annet oppgaver som: 

· Bistå med prosjektetablering (malverk, rapporteringsveier etc.) 
· Utarbeide utkast til styrende dokumenter etter bestilling fra prosjektleder 
· Rapportere time- og reise kostander jevnlig til Controller og prosjektleder 
· Sikre rutiner for innmelding av endringsønsker i DIPS 

Prosjektleder 
Sykehuspartner 

Prosjektleder for Sykehuspartner rapporterer til prosjektleder og bistår prosjektleder 
med etablering og gjennomføring av prosjektet. Prosjektleder er bindeleddet inn mot 
Sykehuspartner, og skal sikre ressurser fra Sykehuspartner, samt følge opp at 
ressurser ivaretar sin rolle og funksjon.  
Prosjektleder for Sykehuspartner skal følge opp de tekniske delprosjektene (test, 
konvertering, integrasjoner og teknisk infrastruktur), samt at oppgaver og leveranser 
leveres i henhold til prosjektplan innenfor avtalte rammer og tidsfrister.  
 
Dette innebærer blant annet oppgaver som: 

· Bistå prosjektleder med informasjon og leveranser for delprosjektene 
integrasjon, test, konvertering og teknisk infrastruktur, og sikre nødvendig 
dokumentasjon av dette  

· Sikre og følge opp risiko, samt følge opp at tiltak blir håndtert i Sykehuspartner 
· Sikre tilgjengelig ressurser i utarbeidelse av konfigurering og oppsett slik at SP 

er forberedt til å forvalte DIPS etter overlevering 
· Rapportere time- og reisekostnader jevnlig til Controller og prosjektleder 

Delprosjektleder Delprosjektleder har ansvar for å lede, planlegge og følge opp delprosjektets 
leveranser. Delprosjektleder rapporterer til prosjektleder innenfor tid, kost og kvalitet 
(herunder omfang) i delprosjektledermøter på det formatet som er gitt fra prosjektleder. 

Prosjektdeltaker Prosjektdeltaker er ansvarlig for å utføre de oppgaver som er avtalt med 
delprosjektleder innen de rammer som er avtalt og rapportere fortløpende aktivitet og 
avvik på det formatet som gjelder i prosjektet. 

Arbeidsgruppeleder Arbeidsgruppeleder er leder for en arbeidsgruppe med ansvar for å koordinere og lede 
arbeidsgruppesamlinger, sikre gode prosesser og forankring som ledd i utarbeidelse av 
anbefalinger i henhold til OUS sine interessenter. Arbeidsgruppeleder rapporterer 
status til delprosjektleder. 

Arbeidsgruppe-
deltaker 

Deltakere i arbeidsgruppen skal delta på avtalte møter og skal sørge for at de oppgaver 
som er angitt i mandat for arbeidsgrupper blir utført. De rapporterer fremdrift/risiko til 
sin arbeidsgruppeleder. 
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7.6 Ekstern QA 

Helse Sør-Øst har inngått avtale med Terramar om ekstern QA ifm B4-beslutningen. Ekstern QA 
rapporterer til styret i OUS og styret i Helse Sør-Øst. Det er per januar 2013 ikke avklart hvorvidt 
denne funksjonen fortsetter etter mars 2013, men det er ønskelig. Styringsgruppen vil holdes 
orientert om arbeidet med ekstern QA. 
 

7.7 Avvikshåndtering 

Den som blir klar over et avvik, rapporterer dette til prosjektleder som er ansvarlig for å finne 
korrigerende tiltak og følge opp avviket. Det er også definert en intern kvalitetssikringsansvarlig 
i prosjektet som har fokus på å identifisere avvik og risiko som oppstår under gjennomføringen 
av prosjektet. For øvrig håndteres avvik også som del av risikohåndteringen. 
 

7.8 Stabsfunksjoner 

7.8.1 Prosjektkontor 

Prosjektkontoret er en stab som organiserer prosjektets administrative støttefunksjoner. 
Prosjektkontoret har følgende funksjoner: 

· Prosjektintern kvalitetssikring 
· Økonomi 
· HR 
· Kontrakter og andre juridiske spørsmål 
· IKT og prosjektintern infrastruktur 
· Prosjektlokaler og møterom 
· Sekretariat 

 
Prosjektintern kvalitetssikring 
Prosjektintern kvalitetssikring er en proaktiv funksjon der man i alle sentrale prosesser i 
prosjektets arbeid legger inn sjekkpunkter og rutiner for samarbeid og overvåkning for å sikre 
kvalitet i alle prosjektets leveranser, avdekke risiko og treffe risikoreduserende tiltak. Dette er 
dokumentert i prosjektets Kvalitetsplan.  
 
Økonomi 
Prosjektet fører sitt regnskap i Sykehuspartners systemer. Prosjektets controller er ansvarlig for 
alle rutiner omkring budsjett, bestilling/ innkjøp, fakturagodkjenning, timeregnskap og 
regnskap/rapportering. Prosjektets rutiner følger tilsvarende rutiner hos Sykehuspartner. 
 
HR 
Prosjektet har en spesialrådgiver fra klinikk i OUS som HR-ansvarlig. HR-ansvarlig er ansvarlig 
for gjennomføringsprosesser ved frikjøp av OUS-ansatte fra klinikkene til prosjektets 
delprosjekter. HR-ansvarlig skal sikre at prosjektdeltagere rekrutteres til og fases ut fra prosjektet 
etter avsluttet oppgave tilbake til sin opprinnelige stilling. HR-ansvarlig skal utøve øvrig HR 
rådgivning til prosjektet. Prosjektet har også egne HR-retningslinjer som regulerer 
tilknytningsformer, personalansvar og refusjonsrutiner for kompensasjon til klinikkene når 
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medarbeidere er frikjøpt. Prosjektets rutiner lages i samarbeid med direktørens HR stab. HR i 
prosjektet følger opp omdisponert personell i dialog med HR i klinikk og HR sentralt.  
 
 
Kontrakter og andre juridiske spørsmål 
Prosjektkontoret har et løpende samarbeid med OUS’ juridiske avdeling og innkjøpsavdelingen i 
Sykehuspartner i spørsmål om anskaffelsesmessige og juridiske problemstillinger som angår 
prosjektet. Prosjektkontoret har prosjektets kontraktarkiv og arbeider med kommersiell 
oppfølging av prosjektets leverandører. 
 
IKT og prosjektintern infrastruktur 
Prosjektkontoret har ansvar for prosjektets interne infrastruktur. Dette inkluderer PCer, 
skrivere/kopiering, lokale nettverk og tilrettelegging for dette i prosjektets lokaler. 
Prosjektkontoret er bestiller overfor Sykehuspartner på dette området. Prosjektkontoret og 
delprosjekt Infrastruktur har et nært samarbeid om den totale DIPS konfigurasjonen. 
 
Prosjektlokaler og møterom 
Prosjektkontoret har ansvar for prosjektets lokaler og tilpasning av omfang og funksjon i 
prosjektets ulike faser, inklusive leiekontrakter, bygningsmessige forandringer, møblering etc. 
Prosjektkontoret samarbeider med OUS’ Eiendomsavdeling. Området omfatter også tildeling av 
adgangskort til prosjektdeltagerne. 
 
Sekretariat 
Prosjektkontoret har prosjektets sekretariat med prosjektsekretær som støtter delprosjektene på 
alle områder der det er produktivt med avlastning og sekretærstøtte. Sekretariatet har oversikt 
over deltagere ut og inn i prosjektet, utlån av utstyr etc. 
 

7.8.2 Innførings- og endringsledelse 

Innførings- og endringsledelse har som hensikt å sikre at prosjektet bidrar til de ønskede 
endringer i OUS.  
 
Faktorer som påvirker en vellykket endring: 

· Kompetanseutvikling 
· Håndtering av usikkerhet 
· God kommunikasjon  
· Oppfølging av brukere  

o Bidrar til medvirkning og mestringsfølelse 
· Forståelse – Forankring – Forpliktelse 
· Realistiske forventninger 
· Sterk og tydelig ledelse 

 
OUS har behov for å utvikle seg til å jobbe mer likt, utvikle samhandling og forstå hvorfor og 
hvordan pasientadministrative rutiner må følges for å få best mulig utnyttelse av den nye 
regionale EPJ-løsningen, DIPS.  
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Terskelen for endring må gradvis senkes ved at organisasjonen er i en kontinuerlig 
endringsprosess. Funksjonen Innførings- og endringsledelse skal bidra til at sykehusets 
medarbeidere ikke opplever at de får en stor terskel som skal forseres rett i forkant av 
systeminnføringen. DIPS er et IKT-verktøy, men verdien for organisasjonen er å få medarbeidere 
som blir i stand til å etterleve enhetlige, effektive og gode arbeidsprosesser, for å gjennomføre 
god pasientbehandling og ivareta pasientsikkerheten på en best mulig måte.   
 
Alle kommunikasjonsaktiviteter og -tiltak gjennom oppfølging ute på klinikkene må fokusere på 
hva som kan gjøre medarbeiderne bedre forberedt til systeminnføringen i tidligere faser av 
prosjektet.  Konkretisering og oppfølging av ”små steg” i hele prosjektets levetid og de små 
”suksesshistoriene” vil være nødvendig for å bidra til å bevege organisasjonen mot det ønskede 
resultatet. De ”små steg” og ”suksesshistoriene” konkretiseres gjennom delmilepæler i egne 
tiltaksplaner ute på klinikkene. Dermed kan måloppnåelse følges opp, og korrigerende tiltak 
iverksettes. 
 
Som del av Innførings- og endringsledelse ligger ansvaret for kommunikasjonsplaner og -
aktiviteter for involvering av sykehusets ansatte og øvrige målgrupper. 
Kommunikasjonsaktivitetene skal støtte prosjektledelsen i dialogen med de ulike målgruppene 
og prosjektets interne informasjonsbehov. Retningslinjer og planer for dette er samlet i 
prosjektets Kommunikasjonsplan. 
 
For å sikre en god innføring er det lagt vekt på: 

· Bred forankring fra alle klinikkene i arbeidsgruppene i DP Løsning. 
· Tidlig start av opplæringsaktiviteter med opplæringsansvarlig fra hver klinikk allerede fra 

2013. 
· Kontinuitet i prosjektdeltagelse fra klinikkene på tvers av delprosjektene. Medarbeidere 

fra OUS som er med i arbeidsgrupper i bl.a. delprosjekt løsning og integrasjon, er ønsket 
videreført gjennomføring av test av løsningen og deretter videre i opplæringen av 
sluttbrukere. 

· Tidlig involvering og prosjektdeltagelse av de medarbeiderne som har et varig 
forvaltningsansvar både i OUS og SP. 

· God involvering av tillitsvalgte og verneombud og etterlevelse “12 prinsipper for 
medvirkning i omstilling” 

 
Innførings- og endringsledelse er en koordinerende funksjon som er avhengig av et godt 
samarbeid med delprosjektene Løsning, Beste praksis, Opplæring, Forvaltning og Test. 
Innførings- og endringsledelse rapporterer til prosjektledelsen. 
 
Leveranser fra Innførings- og endringsledelse: 

· Interessentanalyse 
· Kommunikasjonsplan 
· Kommunikasjonsaktiviteter og kommunikasjonslogg 
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· Tiltaksplan for innføring av endringer – endringsleder eier planen og har mandat til å 
koordinere på tvers av delprosjektene og støtter prosjektledelse i oppfølging av 
klinikkene 

7.8.3 Virksomhetsarkitektur 

Virksomhetsarkitektur har hovedansvar for at alle applikasjoner som til sammen utgjør Regional 
EPJ ved OUS samspiller på en effektiv og god måte. De skal vedlikeholde applikasjonskart og 
planer for utskifting av applikasjoner i prosjektets periode. 
 
Virksomhetsarkitektur har ansvar for koordinering mellom prosjektet og regionale og lokale 
programmer og prosjekter og sørge for at leveransene fra de ulike prosjektene er avstemt med 
hverandre både i tid og innhold. 
 
Virksomhetsarkitektene deltar i og kvalitetssikrer delprosjektenes leveranser og påser at 
dokumentasjonen er i tråd med regionale standarder og sørger for at dokumentasjonen kan lastes 
inn i regionens register for virksomhetsarkitektur. 
 
Konsekvensene av at sykehuset innenfor de kommende år også skal gjennomføre en utskiftning 
av IKT-systemer innenfor både laboratorieområdet og RIS/PACS-området belyses. 
 
Virksomhetsarkitektur forbereder løpende saksgrunnlag for nødvendige beslutninger i prosjektets 
styringsoganer og sørger for at beslutningene er koordinert med andre programmer og prosjekter. 
 
Virksomhetsarkitektene organiseres som en stabsfunksjon i prosjektet, og rapporterer til 
prosjektledelsen. Virksomhetsarkitektene skal sikre en helhetlig løsning på tvers av 
delprosjektene og i tråd med virksomhetens mål og målsetninger i mandatet. 
 
Leveransene fra virksomhetsarkitektur er: 
 
Leveranse Mottaker Kritisk linje Fristdato 
Plan for sanering av systemer Delprosjektene 

Klinikkene 
Nei 30.04.2013 

Funksjonskart og 
applikasjonslandskap v. 1.0 

Delprosjektene 
Klinikkene 

Nei 30.06.2013 

Funksjonskart og 
applikasjonslandskap v.2.0 

Delprosjektene 
Klinikkene 

Nei 20.12.2013 

Datagrunnlag for innlasting i 
regionalt register for arkitektur 

Regional 
virksomhets-
arkitektur 

Nei 20.12.2013 
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7.9 Delprosjekt 

7.9.1 Løsning 

Delprosjekt Løsning (DP Løsning) har ansvar for å planlegge og gjennomføre aktiviteter som til 
sammen designer en funksjonell løsning og oppsett i DIPS for OUS. Flere aktiviteter ligger på 
kritisk linje og er prosjektinterne leveranser til andre delprosjekt. I løsningsutarbeidelsen vil 
delprosjektet:  

· ivareta de regionale føringene som gjelder for standardisering av DIPS 
· i størst mulig grad gjenbruke arbeid som er gjort i tidligere prosjekter 
· samarbeide med pågående prosjekter som har sammenfallende aktiviteter  
· bidra til kompetanseoverføring for videre forvaltning av løsningen 

 
Løsning utarbeider et prosjektdirektiv som ytterligere spesifiserer aktiviteter i delprosjektet, 
metoder og leveranser. Direktivet vil fungere som mandat for hovedaktivitetene og være klart til 
medio januar 2013. 
  
Nedenfor beskrives kort hovedaktiviteter for DP Løsning og leveranser. Alle aktiviteter ut mot 
klinikken dokumenteres og kvalitetssikres før oppsett og funksjonell løsning besluttes og 
konfigureres. Løsningen vil bli utarbeidet i henhold til plan for prøvekonvertering og test.  
 
Organisasjonsoppsett 
Det er utarbeidet regionale føringer for organisasjonsoppsett i DIPS. Disse ligger til grunn for de 
lokale prinsippene som er utarbeidet i forprosjektet og besluttet januar 2013. Disse er ikke på et 
detaljeringsnivå som gir tilstrekkelig informasjon til å kunne sette opp OUS organisasjon i DIPS. 
For å sikre pasientadministrativ flyt, styring og aktivitetsrapportering, må det kartlegges hvordan 
virksomheten er og bør være organisert på avdelingsnivå. En god dialog ved møteaktivitet og 
diskusjon innen klinikkene er nødvendig for å oppnå forståelse og motivasjon for ev endringer i 
forhold til dagens organisering.  
 
Leveranser Organisasjonsoppsett 
Leveranse Mottaker Kritisk linje Fristdato 
Dokumentasjon av beslutninger av 
anbefalt org.oppsett per avdeling 

DP Løsning Nei 31.05.13 

Innlesningsark organisasjonsoppsett DP Konvertering Ja 31.05.13 
Informasjonsmateriell PL  Nei Oppstart DIPS 
Løsningsbeskrivelse – org.oppsett Forvaltning Nei 05.12.14 
 
Tilganger 
Det er utarbeidet regionale føringer for tilganger i DIPS. Disse ligger til grunn for de lokale 
prinsippene som er utarbeidet i forprosjektet og besluttet januar 2013. Det gjenstår noe 
prinsipparbeid som må utarbeides i hovedprosjektet. Det er blant annet enkelte avklaringer 
vedrørende roller og tilganger, behov for skjerming av sensitive opplysninger, bruk av sperre-
funksjonalitet og varighet av tilgang. Forprosjektet har avklart at det er mulig å gjenbruke 
tilganger for journal og noe mer usikkert vedrørende funksjonell tilgang fra dagens oppsett. 
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Metode for oppretting av brukere til oppstart er uklart, og det gjenstår avklaringer på dette 
området. 
Det er behov for kartlegging på avdelingsnivå for å utarbeide tilgangsprofiler; arbeidsgruppe-
tilgang og organisasjonstilgang. Funksjonelle tilganger vil bli kartlagt pr identifiserte rolle. Det 
skal videre opprettes et regelsett for maskinell oppdatering av tilganger for brukere. Nye brukere 
må ivaretas med tilganger underveis i prosjektperioden. 
 
Leveranser tilganger 
Leveranse Mottaker Kritisk linje Fristdato 
Dokumentasjon av kartlegging DP Løsning Nei 30.09.13 
Innlesningsark: 

o Tilgangsprofiler 
o Brukertypeoppsett 
o Regelsett for IDM løsning 

DP Konvertering Ja 15.12.13 

Informasjonsmateriell oppstart PL Nei Oppstart DIPS 
Løsningsbeskrivelse – tilganger Forvaltning Nei 05.12.14 
 
 
Skanning 
Det er utarbeidet en anbefaling om sentralisering av skanning. Hovedoppgaven blir å innhente og 
kategorisere papir/skjema som i dag skannes, gjennomgå disse og tilpasse skanningsinstruksen. 
Det er utarbeidet en regional standard for journalstruktur. Den vil ligge til grunn for oppstart med 
DIPS, og det er derfor nødvendig å justere ryddemalen i henhold til denne. Det må også 
utarbeides navn på dokumenttyper for skanning, utarbeide kodeverk/rutiner for journalplassering 
og journaltyper og systemoppsett for skanning. 
 
Leveranser fra skanning 
Leveranse Mottaker Kritisk linje Fristdato 
Innlesningsark for dokumenttyper  DP Konvertering Ja 15.12.13 
Systemparameter for skanning DP Konvertering. Ja 15.12.13 
Rutiner for: 

o skanning i DIPS 
o journalplassering i DIPS 

Klinisk 
dokumentsenter 

Nei 21.12.13 

Tilpasset skanningsinstruks Klinisk 
dokumentsenter 

Nei 05.12.14 

Løsningsbeskrivelse skanning Klinisk 
dokumentsenter 

Nei 05.12.14 
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Maler og brev 
Det er utarbeidet regionale føringer for maler og brev i DIPS. Disse ligger til grunn for de lokale 
prinsippene som er utarbeidet i forprosjektet og besluttet januar 2013. Maler og brev fra dagens 
system konverteres ikke. OUS vil derfor opprette maler og brev direkte i DIPS. Dette er et stort 
arbeid hvor man først må samle inn og kategorisere dagens elektroniske maler (journal) og brev, 
og beslutte hvilke som skal videreføres. Arbeidet vil foregå i 2013. I 2014 vil gruppen 
kvalitetssikre forslag til maler og brev med klinikken ved avdelingsvise møter. I arbeidet inngår 
også utarbeidelse av innlesningsark for journalstruktur og utarbeidelse av navn på dokument-
typer. Gruppen vil også diskutere og eventuelt anbefale bruk av fraser. Fraser må også opprettes i 
DIPS til oppstart. 
 
Leveranser - maler og brev 
Leveranse Mottaker Kritisk linje Fristdato 
Innlesningsark for journalstruktur  DP Konvertering Ja 31.05.13 
Rutiner Forvaltning Nei 21.12.13 
Oversikt - opprettede maler og 
blanketter i basen 

Forvaltning Nei 21.12.13 

Informasjonsmateriell  PL Nei Oppstart DIPS 
Løsningsbeskrivelse for maler/brev Forvaltning Nei 05.12.14 
 
Kodeverk 
Det er mange ulike kodeverk i DIPS-applikasjonene. Kodeverkene er for ekstern og intern 
rapportering. Noen er lokalt redigerbare. Arbeidet med kodeverk består i å innhente uttrekk fra 
avgivende system, inkludert DIPS/Aker, for å vurdere om disse skal videreføres. Dersom verdier 
i avgivende system er ulike i forhold til verdier i DIPS, må disse mappes før konvertering. Regler 
for mapping utarbeides i Løsning i samarbeid DP Konvertering. Enkelte kodeverk vil diskuteres i 
arbeidsgruppene som en del av rutineutarbeidelse. Det er lagt opp til at det er en intern ressurs 
som har ansvaret for kodeverk som aktivitet i DP Løsning.  
 
Leveranser - kodeverk 
Leveranse Mottaker Kritisk linje Fristdato 
Regler for kodeverk til mapping – 
testkonvertering 

DP Konvertering Ja 30.06.13 

Regler for kodeverk til mapping – 
prøvekonvertering 

DP Konvertering Ja 31.10.13 

Når kodeverk er ferdig konfigurert 
til systemtest 

DP Test Ja 15.12.13 

Løsningsbeskrivelse for kodeverk Forvaltning Nei 05.12.14 
 
 
Systemoppsett 
Aktiviteten «Systemoppsett» innebærer både å sette opp systemet slik at det understøtter 
prosessene og definisjon av feltoppsett i DIPS. Hvilke systemparameter som må besluttes, 
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avhengig av hvilke moduler som tas i bruk ved OUS. Løsningsgruppen vil jobbe med 
systemoppsettet parallelt med de øvrige aktivitetene.  
 
Leveranser - systemoppsett 
Leveranse Mottaker Kritisk linje Fristdato 
Løsningsbeskrivelse for 
systemoppsett 

Forvaltning Nei 05.12.14 

 
 
Behandlingsplan for sykepleie (EDS) 
I foranalysen ble det identifisert at sykepleiere/miljøtjenesten i Klinikk for psykisk helse og 
avhengighet benytter behandlingsplan i DIPS og i DocuLive via KPO modellen. Det er besluttet 
at de enheter som benytter strukturert dokumentasjon av sykepleie i dag, skal ta i bruk 
behandlingsplan i DIPS fra oppstart. DIPS behandlingsplan benytter seg av kodeverkene NIC og 
NANDA. KPO-modellen brukes i psykiatrien i dag og det er et ønske at gruppen diskuterer 
innarbeidelse av NOC som del av fritekst i DIPS behandlingsplan fra oppstart. I hovedprosjektet 
skal det planlegges for en utrulling av de øvrige enheter i fase 2. Det har pågått og pågår et 
regionalt arbeid med utvikling av veiledende behandlingsplaner for Helse Sør Øst. De regionale 
veiledende behandlingsplanene vil ligge til grunn for arbeidet med veiledende behandlingsplaner 
i hovedprosjektet. 
Arbeidet vil bestå i å kartlegge dagens veiledende planer regionalt og ved OUS for å vurdere 
videreføring, revidering, eller utvikling av nye. Utarbeide en overordnet strategi for bruk av 
behandlingsplan. Gjennomgang av dagens rutinebeskrivelser for bruk av behandlingsplan i DIPS. 
Utarbeide opplæringsplan for fase 1 og for utrulling i fase 2 
 
Leveranser EDS 
Leveranse Mottaker Kritisk linje Fristdato 
Strategi for EDS DP Løsning Nei 21.12.13 
Plan for opplæring fase 1 DP Opplæring/ 

Forvaltning 
Nei 30.04.14 

Noen veiledende behandlingsplaner 
til test 

Test og opplæring Ja 31.12.13 

Veiledende behandlingsplaner  PL Ja Oppstart DIPS 
Plan for utrulling EDS fase 2 Forvaltning Nei 05.12.14 
 
Operasjonsmodul 
DP Løsning har initiert en aktivitet for å kunne se nærmere på operasjonsmodulen i DIPS for 
OUS Aker. Beslutningen vedrørende DIPS operasjonsmodul versus Albert, er ikke avklart, og 
det er usikkert når denne vil foreligge. Det er derfor ikke spesifisert konkret aktivitet, ei heller 
knyttet ressurser til aktiviteten foreløpig.  
 
 
 
PAS risiko 
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PAS risiko kan defineres som struktur for overvåking og internkontroll av pasientadministrative 
prosesser og rutiner. Dette gjelder blant annet områder hvor oppgaver og ansvar flytter seg 
mellom enheter og personell (eks. eksterne og interne henvisninger som sendes elektronisk). Det 
er gjennomført prosjekter i regi av Helse Sør Øst («Glemt av sykehuset») og det pågår et lokalt 
prosjekt i OUS, «Gjennomføringsprosjektet» som ledd i tiltak knyttet til konsernrevisjon. Dette 
vil ligge til grunn for det videre arbeidet i hovedprosjektet. Målet med eget fokus på PAS risiko i 
hovedprosjektet er å etablere et strukturert system for internkontroll for pasientadministrative 
EPJ prosesser. Dette skal gjøres ved å jobbe via arbeidsgruppene i DP Løsning. Arbeidsgruppene 
vil utarbeide beskrivelse av arbeidsprosesser i DIPS. PAS risiko vil bistå arbeidsgruppene med å 
identifisere risiko og foreslå egnede kontroller. PAS risiko vil kvalitetssikre leveransene, før 
disse forankres i klinikken. I tillegg vil gruppen utarbeide overordnede risikovurderinger og 
foreslå kontroller for utvalgte prosesser. I dette arbeidet vil PAS risiko bygge på prosedyrer og 
maler som finnes per i dag. 
 
Leveranser - PAS risiko 
Leveranser spesifiseres nærmere i prosjektdirektiv for DP Løsning og mandat for PAS risiko. 
Leveranse Mottaker Kritisk linje Fristdato 
Nivå 1-prosedyrer for eHåndbok  Forvaltning/MHU 

 
Nei 31.05.13 

Arbeidsprosesskart med risikoer – 
arbeidsgrupper vår 2013 

Forvaltning/MHU 
 

Nei 30.06.13 

Arbeidsprosesskart med risikoer – 
arbeidsgrupper høst 2013 

Forvaltning/MHU 
 

Nei 21.12.13 

 
 
Arbeidsgrupper for utarbeidelse av rutiner og prosesser 
Det er planlagt aktivitet innenfor områdene: Elektronisk arbeidsflyt (i DIPS), poliklinikk, 
sengepost og journal for våren 2013, og økonomi, rapporter, psykiatri/BUP modul, 
akuttfunksjon, operasjonsmodul og spesialfunksjoner høsten 2013 som organiseres i 
arbeidsgrupper. Arbeidsgruppene har som hovedmål å utarbeide rutiner/ prosedyrebeskrivelser 
for bruk av DIPS ved oppstart. Enkelte av gruppene vil også få ansvar for systemoppsett, 
kodeverk og utarbeidelse av innlesningsark. Dette fremkommer i leveranseoversikten for den 
enkelte arbeidsgruppe. 
Arbeidsgruppene vil jobbe ut fra samme metode. Først skal de identifisere dagens nivå 1 prose-
dyrer, og deretter beskrive hvordan avdelingene faktisk jobber i dag.  
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Fig. Viser metode for arbeid i arbeidsgrupper 
 
Fra foranalysen er det kjent at dagens rutiner følges i varierende grad, og at det er stor variasjon i 
hvor stor grad de utnytter funksjonaliteten i dagens systemer. Arbeidsgruppedeltakerne må derfor 
kartlegge prosessene i «sin» klinikk og utarbeide prosessbeskrivelse som skal benyttes til 
forankring senere. Arbeidsgruppene utarbeider rutiner for hvordan DIPS skal tas i bruk ved 
oppstart, og det utarbeides prosessbeskrivelse for kommende praksis. Ved utarbeidelse av rutiner 
i DIPS vil man ta utgangspunkt i dagens nivå 1 prosedyrer, vurdere rutiner fra andre helseforetak 
som har startet med DIPS, og deretter utarbeide OUS spesifikke rutiner. Det vil utarbeides ca 200 
rutinebeskrivelser. 
 
Leveranser - arbeidsgrupper 
Leveranse Mottaker Kritisk linje Fristdato 
Prosessbeskrivelser - dagens 
praksis 

DP Løsning Nei 21.12.13 

Prosessbeskrivelser - oppstart 
med DIPS 

DP Test/ DP Opplæring og 
Forvaltning 

Nei 21.12.13 

Rutiner DP Test/ DP Opplæring og 
Forvaltning 

Nei 21.12.13 

Kodeverk- lokale DP Konvertering Ja 15.12.13 
Systemoppsett DP Konvertering Ja 30.06.13 
Innlesningsark arbeidsflyt DP Konvertering Ja 30.06.13 
 
 
NPR 
For å sikre god kvalitet på rapporteringsgrunnlaget, legges det opp til gjennomgang av NPR 
uttrekket etter prøvekonvertering i 2014. Aktiviteten vil bestå i å vurdere NPR uttrekk fra DIPS 
og avgivende system for å avdekke eventuelle avvik. Funn av eventuelle feil i oppsettet vil 
dokumenteres og korrigeres. 
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Leveranser - NPR 
Leveranse Mottaker Kritisk linje Fristdato 
Dokumentasjon av funn ved 
gjennomgang av NPR uttrekk 

 Nei 31.03.14 

 
 
Restoppgaver 
Med restoppgaver menes vedlikehold av løsningen underveis i prosjektperioden. Det vil være ca 
ett år fra rutiner er ferdigstilt fra løsning, til man skal gå i produksjon. Det kan derfor avdekkes 
behov for nye løsninger under testløpene. Omfanget av slike behov er ukjent, men fra tidligere 
erfaringer er områdene organisasjonsoppsett, tilganger, oppsett for arbeidsflyt, maler og brev, 
kodeverk og systemoppsett hovedområder for endring. Tilsvarende avdekker man gjerne feil og 
uhensiktsmessige rutiner i test og opplæring. Rutinene må fortløpende diskuteres, oppdateres og 
godkjennes. Behov for feltoppsett (default) besluttes i etterkant av konvertering. 
 
Konfigureringsstyring 
DP Løsning eier løsningsdesign frem til oppstart. DIPS arkitekten er ansvarlig for styring av 
endringer i konfigurering av løsningen, og ansvarlig for prosjektets DIPS-miljø i prosjekt-
perioden.  
 
Leveranser - restoppgaver 
Leveranse Mottaker Kritisk linje Fristdato 
Dokumentasjon av endringer Prosjektinternt Nei Fortløpende 
 
Forankring 
Med forankring menes ulike aktiviteter etter at oppsett og funksjonell løsning er utarbeidet og 
besluttet. I 2014 vil DP Løsning i enda større grad arbeide sammen med DP Test og DP 
Opplæring. Forankringsaktiviteter: 

o Avdeling-/ klinikkvis gjennomgang av prosessbeskrivelser som viser dagens praksis og 
kommende praksis, med tilhørende diskusjon om hva som skal til for å skape nødvendig 
endring 

o Delta i og utarbeide informasjonskampanjer  
o Utarbeidelse av informasjonsmateriell til oppstart 
o Bistand til kompetanseoverføring til test 
o Involvering i utarbeidelse av opplæringsinnhold og materiell 

 
Leveranser - forankring 
Leveranse Mottaker Kritisk linje Fristdato 
Dokumentasjon av møter med 
klinikken 

Prosjektinternt Nei 01.10.14 

Presentasjoner og 
informasjonsmateriell 

Prosjektinternt Nei 01.10.14 
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7.9.2 Opplæring 

Delprosjekt Opplæring har ansvar for at alle brukere av elektronisk pasientjournal og 
pasientadministrativt system i OUS får tilbud om en kvalitetssikret og tilpasset opplæring i DIPS 
før oppstart. 
Opplæringstilbudet skal reflektere den elektroniske virkeligheten den enkelte bruker arbeider 
innenfor. Opplæringen skal bidra til effektive arbeidsprosesser, god registreringspraksis og god 
arbeidsflyt i systemet. 
 
Viktige hovedaktiviteter for delprosjektet vil være kartlegging av opplæringsbehov i klinikkene, 
videre planlegging av de opplæringsaktiviteter som skal gjennomføres, utarbeide en detaljert 
logistikkplan, planlegge/budsjettere og sørge for nødvendige endringer i midlertidige kursrom 
samt gjennomføre opplæring av 120 instruktører og ca. 12.500 sluttbrukere. 
 
Detaljert aktivitetsplan og milepælsplan 
Delprosjektet skal utarbeide en detaljert plan over de aktiviteter og milepæler som er knyttet mot 
opplæring, samt sørge for at planlagte aktiviteter gjennomføres som planlagt. 
 
Plan og ferdigstilling av midlertidige kursrom 
Delprosjektet skal fullføre sin utredning om hvilke lokaler i OUS som egner seg best som 
midlertidige kursrom. Dette gjelder lokaler ved lokasjonene Ullevål, Rikshospitalet, 
Radiumhospitalet, SSE og Dikemark. Delprosjektet vil sørge for nødvendige avtaler med de 
klinikker som disponerer lokalene. 
 
Delprosjektet vil samarbeide med delprosjekt Infrastruktur og Prosjektkontoret om lokal 
infrastruktur i aktuelle rom. Det vil i samarbeid med Sykehuspartner gjennomføres en markstudie 
for å sørge for at alle rom innehar nødvendig standard når det gjelder teknisk infrastruktur. 
 
Delprosjektet vil utarbeide en detaljert plan over hvilke rom som skal benyttes til kursrom i 
opplæringsperioden. 
 
Delprosjektet vil sørge for at alle kursrom er ferdig utrustet før opplæringen starter. 
 
 
Kartlegging av opplæringsbehov i klinikkene 
Delprosjektet skal kartlegge om det eksisterer særskilte behov for opplæring i de ulike 
klinikkene. Det skal også kartlegges hvor mange ansatte per brukergruppe pr klinikk som skal ha 
opplæring. 
 
Logistikkplan 
Delprosjektet skal utarbeide en detaljert logistikkplan som vil være nødvendig for planlegging og 
gjennomføring av opplæring. Planen skal inneholde oversikt over kapasiteten i de ulike 
kursrommene og auditoriene samt oppsett og fordeling av ulike kurs/ undervisning i ulike 
kursrom/ auditorier. 
 
Detaljert opplæringsplan 
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Delprosjektet skal utarbeide en detaljert opplæringsplan. Planen vil beskrive valgt 
opplæringsstrategi i detalj, og bygge videre på opplæringsplanen som ble utarbeidet under 
foranalysen og forprosjektet.  
 
Interaktive opplæringspakker 
Delprosjektet skal sørge for at det blir utarbeidet spesialtilpassede e- læringskurs for aktuelle 
brukergrupper, samt at disse blir tilgjengeliggjort i Læringsportalen senest åtte uker før oppstart 
av DIPS. 
 
Gjennomføre opplæring av instruktører og sluttbrukere 
Delprosjektet utarbeide opplæringsmateriell og skal gjennomføre opplæring av 120 instruktører 
og ca. 12.500 sluttbrukere, dette i perioden 01.08.14 til 01.12.14. Opplæringen vil foregå i 
kursrom, auditorier og i brukerkaféer.  
 
Evalueringsrapport 
Delprosjektet skal gjennomføre en evaluering etter at all opplæring knyttet til prosjektperioden er 
gjennomført. Resultatene skal beskrives i en evalueringsrapport. 

 

7.9.3 Teknisk infrastruktur 

Delprosjekt Teknisk infrastruktur har ansvaret for følgende leveranseområder som beskrives mer 
utførende nedenfor: 

· Produksjonsmiljøet for DIPS samt sanering av dagens løsning for PAS/EPJ i OUS 
· Prosjektmiljøer for hele prosjektet 
· Lokal infrastruktur som ikke er dekket av Plattformprogrammet 
· De prosjektinterne prosessene Configuration Management, Release Management og 

Change Management 
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Produksjonsmiljø 
Produksjonsmiljøet er den høytilgjengelige tekniske infrastrukturen som må etableres for å kunne 
kjøre DIPS med tilhørende integrasjoner. Det består av tre datasentre som vist i figuren nedenfor. 
To identiske, komplette tekniske infrastrukturer etableres i to regionale datasentre. I tillegg 
etableres et datasikringsmiljø.  
 

 
 
Dagens produksjonsmiljø for PAS/EPJ i OUS vil i en overgangsperiode være aktivt samtidig 
med det nye produksjonsmiljøet. Når overgangsperiode utløper, så skal delprosjektet sørge for at 
dagens produksjonsmiljø saneres.  
 
 
 
Prosjektmiljøer 
Prosjektet har behov for flere prosjektmiljøer. De fleste miljøene har en klar funksjon og det er 
en klar definisjon for hvordan de skal bygges opp, men for noen miljøer gjenstår det en del 
designarbeid før alle detaljer er på plass. Tabellen nedenfor beskriver hvert enkelt miljø i mer 
detalj. 
 
Prosjektmiljø Beskrivelse 
Demomiljø · Dette er det enkleste prosjektmiljøet. Det består kun av to 

virtuelle servere hvor siste versjon av DIPS skal installeres.  
· Hensikten med miljøet er i hovedsak å kunne demonstrere DIPS 

som løsning ifm arbeidsmøter som fokuserer på arbeidsprosesser 
og rutiner. 

· Databasen består av konstruerte data. Den skal aldri inneholde 
skarpe data. 

Utviklingsmiljø Dette er et mye mer komplekst miljø som består av følgende 
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Prosjektmiljø Beskrivelse 
elementer: 
· To virtuelle servere hvor siste versjon av DIPS er installert. 
· Et sett med virtuelle servere hvor kjøremiljøet til BizTalk er 

installert. 
· Et sett med virtuelle servere hvor utviklingsverktøyene for 

BizTalk er installert. 
· Det kan bli aktuelt med et sett virtuelle servere for å etablere en 

ekstra instans av verktøy for konfigurasjonsstyring og 
versjonskontroll. 

Testmiljøer Dette er det mest komplekse prosjektmiljøet. Det endelige antall 
parallelle testmiljøer er ikke fastlagt enda. Testmiljøet består av 
følgende elementer: 
· Et sett med virtuelle servere som kjører DIPS 
· Et sett med virtuelle servere som kjører BizTalk kjøremiljø med 

tilhørende grensesnitt. 
· Et sett med virtuelle servere som enten simulerer og/eller er 

kopier av testmiljøene til eksterne fagsystemer som DIPS skal 
integreres med. 

 
Etablering og forvaltning av testdata inngår ikke i omfanget til 
delprosjekt Teknisk Infrastruktur. 

Kursmiljø · Et sett med virtuelle servere som kjører DIPS. 
· Gode, anonymiserte data som gir en god læresituasjon. 
 
Etablering og forvaltning av kursdata inngår ikke i omfanget til 
delprosjekt Teknisk Infrastruktur. 

Konverteringsmiljø · Et sett med virtuelle servere for de verktøy som DP Konvertering 
skal bruke. 

· Fysiske servere for kjøring av konverteringsløsningen samt for 
konverteringsdatabaser. 

ProdKopiMiljø · En komplett kopi av databasen til alle kildesystemer som skal 
konverteres.  

· I første omgang tas bare en komplett kopi ved å bruke 
eksisterende backupfiler. På et senere tidspunkt skal det etableres 
en synkronisering av databasene slik at ProdKopiMiljøet 
kontinuerlig oppdateres og er synkronisert med produksjon. 

Produksjonslikt 
testmiljø x2 

· Dette er et miljø som strukturelt sett skal ligne på produksjon. Det 
betyr man bare baserer seg på virtuelle servere, men at disse skal 
stemme med de fysiske serverne som finnes i produksjon.  

· De to produksjonslike testmiljøene egner seg ikke til å kjøre 
ytelsestester. 

 
Etablering og forvaltning av testdata inngår ikke i omfanget til 
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Prosjektmiljø Beskrivelse 
delprosjekt Teknisk Infrastruktur. 

Ytelsestestmiljø · Dette miljøet skal brukes til fullskala ytelsestest av første versjon 
samt fremtidige versjoner av DIPS. 

 
Lokal infrastruktur 
Dette leveranseområdet dekker flere aktivitetsområder. De viktigste aktivitetsområder er: 

· Dekke gapet mellom faktisk behov og faktisk utførte oppgraderinger av lokal 
infrastruktur utført i regi av Plattformprogrammet.  

· Lokal infrastruktur knyttet til prosjektmiljøer, bl.a. kurs og testlaber. 
· Økt behov for lokal infrastruktur pga. nye arbeidsprosesser som etableres ved innføring 

av DIPS. 
 
Prosjektinterne prosesser 
Delprosjektet skal etablere samt håndtere følgende prosjektinterne prosesser: 

· Configuration Management 
· Release Management 
· Change Management 

 
De prosjektinterne prosessene baserer seg på samt integreres med de samme prosessene i linjen 
til Sykehuspartner. 
 

7.9.4 Konvertering 

Delprosjekt Konvertering har hovedansvar for å planlegge, forberede og gjennomføre 
konvertering av data fra kildesystemene til DIPS, for de kildesystemene som skal erstattes av 
DIPS. Dette gjelder PasDoc, DocuLive, DIPS Aker, BUP-data og RUS-data.  
 
Delprosjektet skal planlegge, utarbeide og implementere de nødvendige konverteringsregler i 
konverteringsprosessen som sikrer: 

· Ivaretagelse av historiske data som er kritiske for en konsistent pasienthistorikk og for 
fremtidig behandling av pasienter 

· Konsistens i dataene som lastes inn i DIPS, slik at konverterte data blir tilgjengelig i DIPS  
 
Delprosjektet skal designe og implementere en konverteringsprosess som; 

· Er skalert og tilpasset for å konvertere de dataene som skal ivaretas i DIPS (mengde, type 
data)  

· Ivaretar de definerte konverteringsreglene for datatransformeringen  
· Sikrer sporbarhet i datatransformeringen i tilstrekkelig grad  
· Er skalert for å konvertere data fra kildesystemene til DIPS innenfor begrenset nedetid 

(lesemodus på kildesystemene) 
 
Delprosjektet skal bistå OUS med anbefalinger om hvilke data som må ryddes opp i 
kildesystemene for å bevare eller mulig øke datakvalitet i overgangen til DIPS. Delprosjektet skal 
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også fortløpende i prosjektperioden informere OUS om hvilke data som avviker fra 
konverteringsregler, kvalitetssjekker i konverteringen, og som må ryddes i kildesystemene. 
 
 
Data som skal konverteres: 
Fargekoder:  

· Grønn = Skal konverteres til DIPS 
· Rød = Skal ikke konverteres til DIPS, men ivaretas på annen måte 
· Hvit = Uavklart  
· Grå = Innlesninger av nye kodeverk, strukturer og registre 
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Leveransene er: 
 
Leveranse Beskrivelse 
Utarbeidelse av 
konverteringsregler 
 

Delprosjektet skal utarbeide konverteringsregler som er nødvendig 
for gjennomføring av konvertering og data transformasjon fra 
kildesystemene til DIPS. Dette inkluderer; vask av data på tvers av 
kildesystemene, regler i datatransformasjonen, mappingregler, regler 
knyttet til datakvalitet og konsistenssjekk på tvers av kildesystemene 
eller de forskjellige dataelementene 
 

Kvalitetssikring av data 
 

Delprosjektet skal, som del av konverteringsprosessen, kvalitetssikre 
data: 

· Sikre sporbarhet og kvalitet i datatransformasjonen 
· Sikre riktig datakonsistens i datagrunnlaget som leses inn i 

DIPS 
· Gi anbefalinger til OUS om hvilke data som må ryddes i 

kildesystemene som følge av avvik i datakonsistens eller 
kvalitet som oppdages i konverteringsprosessen 
 

Utvikling av 
konverteringsscript 
 

Delprosjektet skal utvikle konverteringsscript som er nødvendig for 
å gjennomføre datatransformeringen fra kildesystemene til DIPS. 
Dette gjelder: 

o Uttrekk av data fra alle kildesystemene 
o Script for håndtering av datatransformasjon (regler, datavask, 

mapping) 
o Innlesningsscript til DIPS 
o Script for å håndtere delta (endringer i kildesystemene etter 

hoved konverteringen) gjennom hele konverteringsprosessen 
 

Implementering og 
konfigurasjon av 
konverteringsprosessen 

Delprosjektet skal utvikle script og mekanismer for å sette sammen 
den helhetlige konverteringsprosessen, inkludert mekanismer for; 
migrering, deltalogging, deltakonvertering, kjørerutiner og 
kjøreplan. 
 

Uttrekk til dataanalyse 
 

Delprosjektet skal bistå andre delprosjekter med nødvendige 
datauttrekk fra kildesystemene. I hovedsak gjelder dette uttrekk av 
kodeverk, registre og datastrukturer som skal benyttes til dataanalyse 
som del av arbeidet med å definere de nye kodeverkene, registrene 
og strukturene i DIPS. 
 

Innlesning og 
vedlikehold av 
systemdata i 
prosjektperioden 

Delprosjektet skal gjennomføre den tekniske innlesningen av de nye 
systemdataene til den nye DIPS databasen; eks: kodeverk, registre, 
org.oppsett og andre systemdata. 
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Leveranse Beskrivelse 
 I perioden etter innlesning og frem til produksjonssetting skal 

delprosjektet sørge for rutiner og mekanismer for vedlikehold av 
systemdata og mappinger som benyttes i konverteringen 
 

Gjennomføre en 
Testkonvertering 
 

Som en del av Utviklingsperioden, skal delprosjektet gjennomføre 
en testkonvertering med et begrenset antall pasienter. 
Testkonverteringen er en teknisk test som gjennomføres av 
delprosjekt konvertering 
 

Gjennomføre 
Prøvekonvertering #1 og 
#2 
 

Delprosjektet skal gjennomføre to prøvekonverteringer, som skal 
være en komplett konvertering av alle data som skal konverteres. 
Prøvekonverteringen skal også teste deltamekanismene som skal 
brukes i deltakonverteringen 
 

Gjennomføre 
datakonverteringen i 
produksjonssettingen 
 

Delprosjektet skal gjennomføre datakonverteringen, som en del av 
produksjonssettingen 

Etterarbeid etter 
produksjonssetting 
 

Delprosjektet skal etter produksjonssettingen være med å 
kvalitetssikre datakvaliteten i de konverterte dataene i overgangen til 
DIPS, og gjennomføre evt. etterkonverteringer eller justeringer 
dersom dette er nødvendig 

 

7.9.5 Integrasjon 

Delprosjekt Integrasjon har hovedansvar for å ivareta alle integrasjoner med felles PAS/EPJ. 
Arbeidet organiseres i tre arbeidsgrupper: Laboratoriefag, Radiologi og Øvrige integrasjoner. 
Løsningene som utarbeides og settes opp skal være godt forankret hos de sentrale interessentene, 
som derfor må bidra med representanter gjennom deltagelse i arbeidsgruppene. Delprosjektet er 
ansvarlig for å iverksette nødvendige bestillinger mot leverandører, inkludert Sykehuspartner. 
Bestillinger til DIPS utarbeides av delprosjekt integrasjon. 
 
Delprosjektet skal utarbeide en detaljert funksjonell beskrivelse av hvordan de prosesser som er 
knyttet til laboratorie- og radiologivirksomheten skal løses. Det er spesielt prosesser knyttet til 
bestilling (herunder radiologihenvisninger og funksjonsfordeling mellom laboratoriene), svar, 
svaroppfølging (begrenset til områder hvor lab/rad er premissgivere, arbeidsflyten i DIPS og 
rutiner knyttet til kvittering/signering ligger til DP Løsning) og etikettløsninger, som 
delprosjektet må utarbeide detaljerte beskrivelser av. 
  
Spesifikasjonene skal benyttes for å sette opp DIPS slik at DIPS understøtter de beskrevne 
prosessene. Spesifikasjonene vil også være en del av grunnlaget for test og opplæringen av 
sykehusets brukere og vil i så måte være delprosjektets leveranse til delprosjekt Test og 
delprosjekt Opplæring. 
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En viktig leveranse for delprosjektet er også dokumentert kvalitetssikring og forankring av at 
integrasjonsgrensesnittene vil dekke behov og inneha nødvendig funksjonalitet hos de ulike 
interessentene ved OUS, Sykehuspartner og DIPS. Deltagelse fra interessentene i delprosjektet 
og arbeidsgruppene sikrer dette. 
 
Delprosjektet skal også sikre at funksjonalitet for videre forvaltning/overvåkning av 
integrasjonsløsninger etter oppstart av DIPS vil være tilstrekkelig og må derfor også ivaretas 
gjennom utvikling/anskaffelser der det er nødvendig. 
 
Ambisjonsnivå for integrasjoner 
Delprosjektet skal ivareta at integrasjoner med DIPS dekker tilsvarende funksjonelle nivå som de 
har i dag. Behov for ytterligere integrasjoner planlegges til fase 2. I tillegg til eksisterende 
integrasjoner legges det til rette for elektroniske henvisninger og PLO- meldinger i samarbeid 
med meldingsløftet. Der det er mulig skal eksisterende integrasjonsfunksjonalitet breddes til nye 
brukergrupper. 
 
De viktigste integrasjonene: 

System Grensesnitt Retning Type Format Ver. Protokoll 
Unilab Rekvisisjoner medisinsk biokjemi Inn Meldinger HL7 2.5 MLLP 
Unilab Svar på laboratorieundersøkelser Ut Meldinger HL7 2.5 MLLP 
Unilab Logistikkmeldinger for pasienter Inn Meldinger HL7 2.4 MLLP 
Unilab Oppslag av demografisk 

informasjon 
Inn Tjeneste Propriet

ær 
 Webservice 

Swisslab Rekvisisjoner medisinsk biokjemi Inn Meldinger HL7 2.2 FIL 
Swisslab Svar på laboratorieundersøkelser Ut Meldinger HL7 2.2 FIL 
Swisslab Logistikkmeldinger for pasienter Inn Meldinger HL7 2.3 FIL 
Swisslab Oppslag av demografisk 

informasjon 
Inn Tjeneste HL7 3 Webservice 

Flexlab Rekvisisjoner medisinsk biokjemi Inn Meldinger Edifact  FIL 
Flexlab Svar på laboratorieundersøkelser Ut Meldinger KITH 

XML 
1.3 FIL 

Flexlab Logistikkmeldinger for pasienter Inn Meldinger HL7 2.4 MLLP 
Flexlab Oppslag av demografisk 

informasjon 
Inn Tjeneste Propriet

ær 
 DIPSAPI 

PNA Svar på laboratorieundersøkelser Ut Meldinger HL7 2.4 MLLP 
DocuLive 
Patologi 

Svar på patologiske 
undersøkelser 

Ut Meldinger KITH 
XML 

1.3 Fil 

DocuLive 
Patologi 

Oppslag av demografisk 
informasjon 

Inn Tjeneste HL7 3 Webservice 

Prosang Oppslag av demografisk 
informasjon 

Inn Tjeneste HL7 3 Webservice 

Siemens RIS Svar på radiologiske 
undersøkelser 

Ut Meldinger KITH 
XML 

1.2 FIL 

Siemens RIS Logistikkmeldinger for pasienter Inn Meldinger HL7 2.4 MLLP 
Siemens RIS Oppslag av demografisk 

informasjon 
Inn Tjeneste HL7 3 Webservice 

Siemens 
PACS 

Verktøyintegrasjon åpning PACS-
viewer 

     

Sectra RIS Svar på radiologiske 
undersøkelser 

Ut Meldinger KITH 
XML 

1.4 FIL 

Sectra RIS Logistikkmeldinger for pasienter Inn Meldinger HL7 2.4 MLLP 
Sectra RIS Oppslag av demografisk 

informasjon 
Inn Tjeneste HL7 3 Webservice 

Sectra Verktøyintegrasjon åpning PACS-      
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System Grensesnitt Retning Type Format Ver. Protokoll 
PACS viewer 
Agfa RIS Svar på radiologiske 

undersøkelser 
Ut Meldinger HL7 2.4 FIL 

Agfa RIS Logistikkmeldinger for pasienter Inn Meldinger HL7 2.4 MLLP 
Agfa RIS Oppslag av demografisk 

informasjon 
Inn Tjeneste HL7 3 Webservice 

Agfa RIS Pasientsporing Inn Tjeneste HL7 3 Webservice 
Agfa PACS Verktøyintegrasjon åpning PACS-

viewer 
     

Felles klinisk 
bildelager 

Verktøyintegrasjon åpning PACS-
viewer 

     

Albert Oppslag av demografisk 
informasjon 

Inn Tjeneste Propriet
ær 

 Webservice 

Blodspor Logistikkmeldinger for pasienter Inn Meldinger HL7 2.4 MLLP 
Cytodose Svar på laboratorieundersøkelser Inn     
Cytodose Oppslag av demografisk 

informasjon 
Inn Tjeneste HL7 3 Webservice 

Aria Logistikkmeldinger for pasienter Inn Meldinger HL7 2.4 MLLP 
Medfolio Logistikkmeldinger for pasienter Inn Meldinger HL7 2.4 MLLP 
Medfolio Oppslag av demografisk 

informasjon 
Inn Tjeneste HL7 3 Webservice 

Medfolio Oppslag av pasienttilhørighet Inn Tjeneste HL7 3 Webservice 
Metavision Svar på laboratorieundersøkelser Inn Meldinger    
Metavision Logistikkmeldinger for pasienter Inn Meldinger HL7 2.4 MLLP 
Nytt 
skopisystem 

Oppslag av demografisk 
informasjon 

Inn Tjeneste HL7 3 Webservice 

Nytt 
skopisystem 

Timebok Inn Tjeneste Propriet
ær 

 DIPSAPI 

Hippokrates Oppslag av demografisk 
informasjon 

Inn Tjeneste HL7 3 Webservice 

Partus Oppslag av demografisk 
informasjon 

Inn Tjeneste HL7 3 Webservice 

Neonatal Oppslag av demografisk 
informasjon 

Inn Tjeneste Propriet
ær 

 Webservice 

Nyre/HLA-
lab 

Oppslag av demografisk 
informasjon 

Inn Tjeneste HL7 3 Webservice 

SPISS Oppslag av demografisk 
informasjon 

Inn Tjeneste HL7 3 Webservice 

IDM Brukerprovisjonering Ut Tjeneste   Webservice 
DIPS Regional (nasjonal) 

folkeregisterløsning 
Inn Tjeneste HL7 3 Webservice 

DIPS Regional (nasjonal) 
hjelpenummertjeneste 

Inn Tjeneste HL7 3 Webservice 

 
Leveransene er: 

· Dokumentasjon/spesifikasjon på hvordan de funksjonelle løsningene skal settes opp og 
fungere. 

· Enhetstestede løsninger som ivaretar dagens funksjonelle nivå i de ulike applikasjonene 
· Fortløpende utvikling, feilretting, enhetstesting, integrasjonstesting og tilpasninger av 

integrasjonsgrensesnitt i mellomvareløsninger etter behov (eksempelvis i forbindelse med 
nødvendige oppgraderinger av systemer underveis i prosjektperioden) 
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7.9.6 Test 

Delprosjekt Test har ansvar for å planlegge, forberede og gjennomføre testnivåene 
installasjonstest, systemtest, systemintegrasjonstest og akseptansetest. Delprosjektet skal sikre at 
arbeidsprosesser, løsning, integrasjoner, konvertering og ytelse testes i tilstrekkelig grad for å 
måle kvaliteten av ulike leveranser som leveres i løpet av prosjektperioden. Hovedmålet er at 
løsningen holder høy kvalitet og risiko for feil ved produksjonssetting er lav.  
 
Viktige hovedaktiviteter for delprosjekter vil være å: 

· identifisere produktrisikoer på systemet/produktet  
· avstemme testløpet i forhold til innføringsstrategier 
· bistå i arbeidet med etablering av testmiljøer (kartlegging av behovene) 
· etablere testorganisasjonen 
· tilrettelegge, planlegge og gjennomføre test 
· rapportere feil og påse at retting gjennomføres i det aktuelle delprosjekt 
· reteste og regresjonsteste etter overlevering av testede rettelser fra leverandør 

 
Delprosjektet har ansvar for at testarbeidet utføres i henhold til Sykehuspartners etablerte 
testmetodikk og at det gjennomføres i henhold til Rammeavtale K bilag 5 «Testing og 
godkjenning». 
 
Ansvaret for testgjennomføringen er fordelt mellom DIPS, OUS og SP. Alle testledere rapporter 
til DPL Test, som har ansvar for å følge opp samtlige testaktiviteter og rapporterer til 
prosjektledelsen.  
 

7.9.6.1 Tester som DIPS har ansvar for 
Test av løsning EPJ 
Som første del av systemtest, skal det gjennomføres en brøytetest på DIPS-løsningen og den skal 
kontrollere at konfigurasjon og parametersetting av programvaren er i henhold til 
løsningsspesifikasjon, samt kontrollere at systemet er klargjort for å gjennomføre systemtesten. I 
løpet av brøytetestperioden skal leverandør fortløpende korrigere eventuelle feil som oppdages 
under denne testen. Testspesifikasjoner vil bestå av sjekklister og enkle testprosedyrer for å 
kontrollere funksjonalitet.  
 
Systemtesten skal dokumentere at leveransen fungerer i henhold til løsningsbeskrivelser, derav 
prosess – og rutinebeskrivelser som er utarbeidet av DP løsning. Systemtest av DIPS-løsningen 
er en formell test som omfatter primært funksjonelle tester av systemet i henhold til godkjent 
løsningsbeskrivelse. Test skal ha fokus på arbeidsprosesser og ende-til-ende test i DIPS. Det skal 
vektlegges å verifisere definerte rutiner innenfor områder som: Poliklinikk, sengepost, journal, 
elektronisk arbeidsflyt, økonomi, skanning, akuttfunksjon, spesialfunksjon og EDS.  
 

7.9.6.2 Tester som Sykehuspartner har ansvar for 
Test av Integrasjoner 
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Systemintegrasjonstesten skal teste leveransen fra DP integrasjon, dvs. verifisere at integrasjoner 
som blir reetablert mellom DIPS og OUS sine fagsystemer fungerer i henhold til 
løsningsspesifikasjonen og -design. Systemintegrasjonstesten vil omfatte funksjonell test av 
arbeidsprosesser på tvers av DIPS og fagapplikasjon, samt ikke-funksjonell-/tekniske tester.  
 
Installasjonstest 
Installasjonstest er en test som å verifisere installasjonen av maskinvare, operativsystem og 
mellomvare. Testen gjennomføres som en sjekklistetest og skal verifisere at teknisk infrastruktur 
er satt opp i henhold til løsningsdesign. Testen skal først gjennomføres for testmiljøer som skal 
benyttes under systemtest av løsning – EPJ og systemintegrasjonstest og den endelige og 
formelle installasjonstesten gjennomføres for det nye produksjonsmiljøet for ny EPJ-løsning. 
Testen gjennomføres med bistand fra DIPS. 
 
Teknisk Systemtest 
Teknisk systemtest er fasen hvor tekniske krav og kriterier skal prøves og blir den viktigste og 
mest omfattende tekniske fasen. I denne perioden skal ytelse, pålitelighet, failover, back up og 
recovery, redundans og rapportkjøring settes på prøve. Teknisk testing av mellomvare og 
integrasjoner mot eksterne fagsystemer inngår i dette begrepet. 
Målet er å avdekke så mange feil som mulig slik at senere akseptansetest passerer. 
 
Teknisk Akseptansetest 
Teknisk akseptansetest kjøres sammen med funksjonell akseptansetest (i parallell eller 
sekvensielt) Teknisk akseptansetest skal inneholde utsjekk av de kritiske ikke-funksjonelle 
kravene, verifisere akseptansekriteriene og bekrefte at områder som under systemtestene hadde 
mange defekter fungerer tilfredsstillende. Sykehuspartner har ansvaret for strategi, planlegging, 
gjennomføring og analyse. Prosjektledelsen evaluerer testleders anbefaling i sluttrapporten. 
 
 

7.9.6.3 Tester som OUS har ansvar for 
Funksjonell Akseptansetest 
Etter at Leverandøren har meldt installasjonsdag og systemintegrasjonstest integrasjoner er 
gjennomført, skal kunden (OUS) gjennomføre en funksjonell akseptansetest. Akseptansetesten 
skal ikke teste ny funksjonalitet, men være en regresjonstest med formål å kontrollere at 
leveransen av den totale løsningen, DIPS inkludert integrasjoner, er levert i henhold til 
spesifiserte krav og løsningsbeskrivelser. Akseptansetesten skal gi grunnlag for beslutningen om 
aksept og om løsningen er god nok for driftssetting. 

 
Test av konvertering, Systemtest og akseptansetest 
DP Konvertering skal gjennomføre 2 prøvekonverteringer før en den endelige konverteringen og 
migreringen gjennomføres til det nye produksjonsmiljøet. I denne sammenheng vil det 
gjennomføres systemtest 1 og 2 samt en akseptansetest for å kontrollere datakvaliteten fra disse 
kjøringene. Testen vil gjennomføres ved å sammenligne data mellom kildesystemene og DIPS, 
samt kontrollere data som hentes inn fra innlesningsark utarbeidet av DP løsning.  
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7.9.6.4 Leveranser 
Leveransene fra delprosjekt Test er: 

· Detaljerte testplaner, gjennomførte tester, sluttrapporter og evaluering for: 
o Systemtest – Løsning EPJ 
o Systemintegrasjonstest 
o Funksjonell akseptantens 
o Installasjonstest  
o Systemtest Teknisk Infrastruktur 
o Teknisk Akseptansetest 

· Strategi, detaljertdetaljert testplan, gjennomført test, sluttrapport og evaluering for: 
o Ytelsestest 

· Testspesifikasjoner dokumentert i tester i testverktøy HP ALM 
 
 

7.9.7 Beste praksis 

Delprosjekt Beste praksis har hovedansvar for å identifisere områder for verdiskapning for OUS i 
forbindelse med innføring av regional EPJ, kvalitativt og kvantitativt.  
 
Selve innføringen av et nytt IKT system som erstatter et annet vil ikke automatisk generere bedre 
kvalitet eller mer effektive arbeidsprosesser. Dette krever et systematisk, tverrfaglig arbeid med 
god lederstøtte.  
 
Delprosjekt Beste praksis vil sammen med delprosjekt Løsning etablere gode og effektive 
arbeidsprosesser for kliniske enheter ved OUS. Det vil bli tatt utgangspunkt i en sengepost og 
poliklinikk som ønsker å bli foregangsenhet på kvalitet, kapasitetsutnyttelse og gode 
arbeidsprosesser. Foregangsenhetene, eller ”fyrtårnene” skal vise vei for andre enheter. Disse 
enhetene blir et mål å strekke seg etter totalt sett for OUS med hensyn på bedre kvalitet, tid og 
kapasitet knyttet til pasientbehandling.  
 
Disse foregangsenhetene vil jobbe i et tett samarbeid med prosjektet. Det skal gjennomføres en 
grundig kartlegging av dagens arbeidsprosesser i samarbeid med delprosjekt Løsning, samt 
etablering av en nullinjemåling for identifiserte indikatorer. Kartlegging av dagens prosesser 
gjøres i samarbeid med delprosjekt Løsning. Kartleggingen tar blant annet utgangspunkt i 
allerede tilgjengelig materiale fra tidligere prosjekter, som for eksempel Klinisk arbeidsflate, 
Felles klinisk informasjonsgrunnlag og Gjennomføringsprosjektet. Videre skal målbildet for 
arbeidsprosessene utarbeides og forankres. Endringstiltakene defineres ut i fra forskjellen mellom 
dagens situasjon og fremtidens målbilde.  
 
Enkelte tiltak vil være systemuavhengige, som prosjektet kan realisere før systeminnføringen, 
mens andre endringstiltak ikke vil kunne realiseres før systemet er innført.  
 
For å gi best og mest mulig verdi samlet sett til klinikkene i forhold til de initiativer som pågår i 
OUS, er det svært viktig å ha et kontinuerlig fokus på å koordinere delprosjektets aktiviteter med 
andre prosjekter. Endringstiltakene skal blant annet ta hensyn til handlingsplanene som 
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utarbeides for hver klinikk i regi av Gjennomføringsprosjektet. Dette for å skape minst mulig 
forstyrrelser for den daglige driften i klinikkene. 
 
Erfaringer fra tidligere (Ahus, Helse Vest, VVHF) og pågående (STHF) innføringsløp av DIPS 
skal videreføres og hensyntas i forhold til gjennomføringen av prosjektaktivitetene.  
 
Delprosjektet skal utvikle tids-/kapasitets- og kvalitetsindikatorer i samarbeid med LIS1-gruppen, 
som gjør det mulig å ta stilling til OUS’ løpende måloppnåelse. Hensiktsmessige indikatorer som 
gir relevant informasjon om tidsbruk, kapasitetsutnyttelse og aktivitetsutførelse kan bidra til å 
tydeliggjøre evt. flaskehalser og/eller forbedringsområder, slik at ledelsen kan fatte gode 
operative beslutninger.  
 
Det skal gjennomføres indikatormålinger gjennom prosjektperioden for å kunne iverksette 
korrigerende tiltak for å nå målbildet. 
 
Indikatorene må kunne brukes videre i kommende driftssituasjon for videre forbedringsarbeid 
etter avsluttet prosjekt. Derfor må indikatorene være relevante på tvers av OUS og ta 
utgangspunkt i eksisterende og pålagte indikatorer som foreligger regionalt/nasjonalt.  
 
Etter at ”fyrtårnene” er etablert, vil videre bredding av tiltak og erfaringer gjennomføres innenfor 
de andre enhetene i OUS og hele tiden i et koordinert løp med aktivitetene til delprosjekt Løsning 
og delprosjekt Opplæring. 
 
 
Leveransene er: 

· Gevinstavhengighetsmatrise, som synliggjør effektmål, gevinster og tiltakene for å 
realisere verdi. 

· Oppdatert gevinstrealiseringsplan med definerte indikatorer for måling. 
· Identifisert og forankret foregangsenheter/”fyrtårn” (sengepost og poliklinikk). 
· Detaljert kartlegging av nåsituasjon for ”fyrtårn”. 
· Resultat av nullinjemåling og et etablert rapporteringsregime i samarbeid med linjen. 
· Utarbeidet målbildet for arbeidsprosesser/arbeidsflyt i ”fyrtårn”- enhetene. 
· Forankret målbildet med prosjektets interessenter. 
· Utarbeidet endringsanalyse. 
· Innføring av endrede arbeidsprosesser i samarbeid med delprosjekt Løsning. 
· Dokumentasjon på beste praksis sengepost og poliklinikk på OUS. 
· 2-3 gjennomførte målinger på ”fyrtårn”-avdelingene. 

 

7.9.8 Forvaltning 

Delprosjekt Forvaltning har hovedansvar for å planlegge den fremtidige forvaltningen av Felles 
PAS/EPJ i OUS og Sykehuspartner herunder at roller og ansvar er i tråd med regionale modeller. 

                                                 
1 LIS står for Ledelse og informasjonssystem  
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Delprosjektet skal planlegge for å sikre varig og kvalifisert bruk av løsningene gjennom 
utarbeidelse av gode rutiner samt sørge for at klinikkens brukere besitter riktig og nok 
kompetanse slik at helhetlig pasientflyt kan understøttes. Delprosjektet skal samarbeide med 
delprosjektene Løsning, Opplæring og Beste praksis .  
 
 
Leveransene er: 

· Utarbeide plan for fremtidig forvaltning 
· Utarbeide en omforent beskrivelse/forståelse av rollefordelig mellom SP, AKS og 

klinikk. 
· Arbeidsprosesser og rutiner utarbeidet i delprosjekt Løsning skal kvalitetssikres og være 

klare til overlevering til forvaltning 
· Brukerveiledninger og opplæringsmateriell utarbeidet i delprosjekt Opplæring skal 

kvalitetssikres og overleveres til forvaltning  
· Rekruttere og utvikle ressurspersoner som skal ha en aktiv rolle i prosjekt og forvaltning 

(instruktører, superbrukere etc) 
· Etablering av forsterket linje med mobilisering fra OUS, SP og DIPS for oppstarten 

o Brukerstøtte,  
o Tilstedeværelse 
o Task-force/særskilt mottak av henvendelser inkludert utvidet åpningstid og 

beredskapskapasitet og varighet 
o Spesifisere beredskapsrom (OUS og SP) 
o Detaljplan for ambulerende team (i samarbeid med opplæring) 

· Plan for overlevering til forvaltning og drift (OUS og SP) 
o Tidspunkt og prosess 
o Hva skal overleveres 

· Plan for hvordan man skal realisere og bredde erfaringer som blir gjort ifra delprosjekt 
Beste praksis sine fyrtårnsenheter etter oppstartsperiode i samarbeid med aktiviteter i 
Fase 2.  

 
 

8 RESULTATMÅL, EFFEKTMÅL OG GEVINSTER 
 

8.1 Effektmål 

Prosjektet skal nå følgende effektmål: 
 

· Kvalitet og trygghet i pasientbehandlingen 
· Pasientopplevd kvalitet og trygghet 
· Tidsbesparende, forenklede arbeidsprosesser 
· Bedre planlegging og rapportering 
· Bedre oppfølging av myndighets-/eierkrav 
· Bedre elektronisk samhandling  
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· OUS effekt av stordriftsfordeler hos Sykehuspartner 
 

8.2 Resultatmål 

Prosjektet skal gjennomføre systemskifte med tilhørende prosessendringer iht tid, kost og 
kvalitet. Dette innebærer følgende resultatmål: 
 

· Innført DIPS som PAS/EPJ ved OUS iht regional standard 
· Innført arbeidsprosesser og rutiner for å støtte effektiv og sikker pasientbehandling 
· Konvertert data fra PasDoc, DocuLive, DIPS Aker, BUP og Rus 
· Etablert integrasjonsløsninger på tilsvarende funksjonelle nivå som eksisterende 

integrasjoner 
· Løsningen med tilhørende data og integrasjoner skal være testet til å ha den kvalitet og 

ytelse som kreves for at risiko for feil ved produksjonssetting er akseptabel 
· Systemløsningen tilfredsstiller krav til stabilitet, ytelse og informasjonssikkerhet. 
· Det er etablert plan for beste bruk av EPJ og denne er forankret med linjeledere 
· Gjennomført tilpasset opplæring av ca 12.500 brukere 
· Prosjekt er gjennomført med høy grad av involvering og forankring 
· Forvaltningsorganisasjon er etablert i OUS og SP iht regional modell 
· Utarbeidet plan for Fase 2 

 

8.3 Gevinster 

Det er utført mange kartlegginger av arbeidsprosesser, spesielt knyttet til det 
pasientadministrative arbeidet de siste årene2, samt revisjon av intern styring og kontroll av 
pasientadministrativt arbeid. Alle konkluderer med at det er store variasjoner i forhold til 
hvordan enhetene gjennomfører de samme arbeidsprosessene. Gjennomføringsprosjektet har 
beskrevet følgende vedrørende prosessen ”Ekstern henvisning”: 

Det er store variasjoner i arbeids-/papirflyt, følgende varianter er beskrevet;  
• Henvisning mottas i henvisningsmottak, registreres i Pasdoc og skannes i Doculive (svarer 

til nivå I prosedyre) deretter følgende avvikende varianter: 
• Mottak av post i eget journalrom/-arkiv (post kommer direkte og ikke via felles 

postmottak i OUS) 
• Det skrives ut vurderingsskjema som stiftes fast i henvisning, begge deler leveres til 

lege for vurdering. Lege vurderer på papirskjema som etterregistreres av 
støttepersonell.  

• Kun vurderingsskjema skrives ut og legges til lege for vurdering. Lege fremfinner 
henvisning i Doculive. Lege vurderer på papirskjema som etterregistreres av 
støttepersonell.  

                                                 
2 Blant annet: Revisjon av intern styring og kontroll av pasientadministrativt arbeid, Prosjekt klinisk arbeidsflate, Dips 

foranalyse og Gjennomføringsprosjektet. 
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• Papirvurderingsskjema blir etterregistrert i Pasdoc, skannes ikke 
papirvurderingsskjemaer oppbevares i permer eller makuleres 

• Papirvurderingsskjema blir etterregistrert i Pasdoc, skannes, lege vurderer etter 
elektronisk pasientene som står på ”Henvisningsliste”  

 
Siden det ikke gjennomføres standardiserte arbeidssteg, er det tungt å jobbe på tvers av OUS. Det 
gjøres dobbeltarbeid ved at flere medarbeidere må ta tak i de samme arbeidsoppgavene gjentatte 
ganger, som følge av manuelle og individuelle prosesser og rutiner. Slike forskjeller gir 
utfordringer i forhold til pasientsikkerhet og datakvalitet, samt forårsaker mye unødig tidsbruk. 
Det er utstrakt bruk av ulike støttesystemer i form av papir/permer og andre elektroniske 
støttesystemer utover dokumentasjonen i dagens PAS/EPJ. Gjennomføringsprosjektet gjør en 
stor jobb med opplæring og utarbeidelse av prosedyrer, som skal videreføres i Regional EPJ ved 
OUS for å styrke forbedringsarbeidet.  
 
For å skape mest mulig verdi for OUS er målsetningen at prosjektet skal realisere kvalitative 
gevinster gjennom innføring av mer elektronisk arbeidsflyt og samhandling, forbedret kvalitet og 
sikkerhet i pasientbehandlingen, samt mer effektive og standardiserte rutiner/prosedyrer.  
Det er begrenset hvilke målbare økonomiske gevinster som er mulig å realisere ut i fra et 
systembytte for PAS/EPJ. Prosjektet skal likevel vurdere i samarbeid med Sykehuspartner 
mulige stordriftsfordeler som på sikt kan realiseres ved innføring av regionale standarder av 
fellessystemer. Dette er i tråd med målsetningene til RKD-programmet (Regional Klinisk 
Dokumentasjon). 
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For å lykkes med prosjektets gevinstmål, som kan gi en reell verdi for OUS, er det en 
forutsetning at klinikkene i samarbeid med prosjektet identifiserer kandidater til å være 
foregangsenheter/”fyrtårn” (poliklinikk/sengepost). De identifiserte enhetene må etter eget ønske 
engasjere seg for å forbedre egne arbeidsprosesser, -flyt og rutiner i et tett samarbeid med 
prosjektet.  

Prosjektet vil følge Helse Sør-Øst sin metodikk for gevinstrealisering og jobbe sammen med 
Helse Sør-Øst RHF for å følge opp alle gevinstområdene. I tråd med HSØs metodikk har 
prosjektet utarbeidet en gevinstavhengighetsmatrise. Matrisen synliggjør sammenhengen mellom 
prosjektets effektmål, gevinstmål og hvilke tiltak som må iverksettes for å kunne realisere de 
identifiserte gevinstene. Se figur: 

 

Figur: Gevinstavhengighetsmatrise i tråd med HSØs metodikk for gevinstrealisering 

 

Prosjektet har valgt å fokusere primært på tid spart og kvalitet, fremfor økonomi og har valgt å 
dele opp gevinstene på følgende måte: 

 

 Tid spart Økt kvalitet Økonomisk gevinst 

Områder • Innhenting av korrekt 
informasjon 

• Mindre 
dobbeltføringer og 
mindre bruk av papir 

• Redusert antall 
fristbrudd 

• Elektronisk arbeidsflyt 
medfører mer 
forutsigbare 

• Redusert tid og kost 
på utvikling, test og 
forvaltning 

• Enklere og bedre 
brukerstøtte 
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 Tid spart Økt kvalitet Økonomisk gevinst 

• Mer elektroniske 
prosesser (elektronisk 
henvisning etc) 

• Bedre utnyttelse av 
kapasitet/ressurser 

prosesser  

• Bedre omdømme 

• Økt kvalitet på 
dokumentasjon og 
rapportering 

• Færre applikasjoner 
gir lavere 
driftskostnad 

• Redusert bruk av 
faks og 
papirforsendelser 

Målinger • Nullinjemåling og 
ettermåling 

• Utarbeide indikatorer 
og verktøy som kan 
brukes i kontinuerlig 
forbedring 

• Styringsparametre og 
kvalitetsindikatorer 

• Pasienttilfredshets-
undersøkelser 

• (Omdømmemålinger i 
kommunen) 

• Effekt på 
driftsoverføringer til 
SP 

• Målinger av 
brukerfeil før og 
etter innføring 
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9 PROSJEKTPLAN OG HOVEDMILEPÆLER 
 

9.1 Prosjektplan 

Prosjektets overordnede prosjektplan: 
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9.2 Milepæler 

Prosjektet arbeider iht milepælene nedenfor. 
 
Milepæl Beskrivelse Kriterium Dato 

M0 Gjennomføringsfasen er startet Prosjektets ressurser for 
gjennomføringsfasen er avklart og 
prosjektfasen har startet 

7.1.2013 

M1 Styret beslutter oppstart 
gjennomføringsfasen 

Styret i OUS beslutter oppstart av 
gjennomføringsfasen 

14.2.2013 

M2 Design av løsning som påvirker 
konvertering ferdig, design av 
konvertering og integrasjoner ferdig 

Løsning har ferdigstilt 
Organisasjonsoppsett, kodeverk og 
journalstruktur. 

Design av konvertering er ferdig 

Design av integrasjoner er ferdig. 

Nåsituasjon Beste praksis er ferdig 

1.7.2013 

M3 DIPS hovedversjon klar for 
installasjon 

Den versjonen som inneholder den 
funksjonalitet som skal tas i bruk ved 
OUS er tilgjengelig for installasjon 

Ansvarlig: DIPS 

1.11.2013 

M4 Rutiner og utvikling er ferdigstilt og 
klar til test 

Rutiner er utarbeidet og løsningen er 
konfigurert klar til test 

Konverteringsjobber er utviklet og klare 
til test 

Integrasjon er utviklet og klare til test 

Gevinstrealiseringsplan er ferdig 

20.12.2013 

M5 Testaktiviteter startet Brøytetest har startet 7.1.2014 

M6 Prøvekonvertering 1 gjennomført 

Instruktører rekruttert 

Prøvekonvertering 1 er gjennomført og 
testet. 

Instruktører er rekruttert 

Testene kan benytte konverterte data 

1.4.2014 

M7 Systemtest avsluttet 

Installasjonsdag 

Systemtest er avsluttet og 
kontraktmilepæl Installasjonsdag 
oppnås. 

1.6.2014 

M8 Konvertering startet Konvertering av data har startet opp 11.8.2014 

M9 Sluttbrukeropplæring startet Sluttbrukeropplæringen har startet 1.9.2014 

M10 Akseptansetest godkjent Akseptansetesten er godkjent 19.9.2014 

M11 Løsning i produksjon Opplæring er gjennomført 

Testen har gitt akseptabel kvalitet 

Løsningen er satt i produksjon 

20.10.2014 

M12 Prosjekt avsluttet Sluttrapport er skrevet 

Prosjektet avsluttes 

20.12.2014 

M13 Godkjenningsdag/Leveringsdag Godkjenningsperioden er avsluttet og 
kontraktmilepæl 
godkjenningsdag/leveringsdag oppnås  

20.1.2015 
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10 BUDSJETT (OVERORDNET) 
Budsjett for gjennomføringsfasen er utarbeidet i 2013-kroner og er vist nedenfor i ulike 
oppstillinger for å vise de ulike dimensjonene. Det er fortsatt usikre poster i budsjettet. Dette er 
vist i noter til budsjettet nedenfor.  
 
Budsjett per delprosjekt: 
Delprosjekt Organisasjon 

Budsjett 
totalt 

Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 

Programvare DIPS Anskaffelser (1) 40 053 716 1 700 000 19 176 858 19 176 858 

Totalt Programvare DIPS   40 053 716 1 700 000 19 176 858 19 176 858 

Arkitektur (5) SP ressurser (2) 2 059 848 1 264 347 795 501   

  OUS ressurser (3) 4 868 325 2 483 250 2 385 075   

Totalt Arkitektur   6 928 173 3 747 597 3 180 576   

Forvaltning SP ressurser 6 144 503 - 6 144 503   

  OUS ressurser 1 648 245 124 163 1 524 083   

  
DIPS/Deloitte ressurser 
(4) 

3 358 058 - 3 358 058   

Totalt Forvaltning   11 150 805 124 163 11 026 643   

Beste praksis (5) SP ressurser 888 694 682 133 206 561   

  OUS ressurser 3 643 958 2 218 238 1 425 720   

  DIPS/Deloitte ressurser 5 177 277 2 477 790 2 699 487   

Totalt Beste praksis   9 709 928 5 378 160 4 331 768   

Infrastruktur SP ressurser 38 347 672 19 000 203 19 347 470   

  Anskaffelser 55 003 059 31 355 792 23 647 267   

Totalt Infrastruktur   93 350 731 50 355 995 42 994 737   

Integrasjon SP ressurser 23 642 612 11 447 573 12 195 039   

  OUS ressurser 4 810 191 2 683 543 2 126 648   

  DIPS/Deloitte ressurser 11 130 494 6 168 393 4 962 101   

  DIPS/Deloitte reisekost 2 415 000 1 207 500 1 207 500   

  Andre/Anskaffelser (6) 6 020 000 4 550 000 1 470 000   

Totalt Integrasjon   48 018 296 26 057 009 21 961 287   

Konvertering SP ressurser 23 611 308 11 193 828 12 417 480   

  OUS ressurser 6 590 719 4 402 320 2 188 399   

  DIPS/Deloitte ressurser 47 175 818 23 907 413 23 268 404   

  DIPS/Deloitte reisekost 3 255 000 1 627 500 1 627 500   

  Andre/Anskaffelser (7) 25 000 000 15 500 000 9 500 000   

Totalt Konvertering   105 632 845 56 631 061 49 001 783   

Løsning SP ressurser 4 158 960 3 090 840 1 068 120   

  OUS ressurser 41 946 431 29 505 154 12 441 278   

  DIPS/Deloitte ressurser 55 566 676 30 245 526 25 321 151   

  DIPS/Deloitte reisekost 2 415 000 1 207 500 1 207 500   

  Andre/Anskaffelser 500 000 500 000 -   
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Totalt Løsning   104 587 068 64 549 019 40 038 048   

 Opplæring OUS ressurser 47 920 549 4 432 613 43 487 936   

  DIPS/Deloitte ressurser 9 832 914 2 608 200 7 224 714   

  DIPS/Deloitte reisekost 330 000 200 000 130 000   

  Andre drift 4 389 000   4 389 000   

  Andre investering 3 381 961    3 381 961   

  OUS Sluttbrukertimer (8) 37 781 250   37 781 250   

Totalt Opplæring   103 635 674 7 240 813 96 394 861   

Prosjektkontor (5) SP ressurser 1 729 890 603 720 1 126 170   

  OUS ressurser 1 318 144 614 719 703 425   

  Andre ressurser 7 790 720 3 816 800 3 973 920   

  Annet investering 437 500 437 500     

  Annet drift (9) 16 194 477 9 086 083 7 108 394   

Totalt Prosjektkontor   27 470 731 14 558 822 12 911 909   

Prosjektledelse SP ressurser 14 519 110 7 127 725 7 391 385   

  OUS ressurser 1 984 500 967 500 1 017 000   

  DIPS/Deloitte ressurser 6 572 664 3 204 360 3 368 304   

  Annet 575 000 275 000 300 000   

Totalt Prosjektledelse   23 651 274 11 574 585 12 076 689   

Innførings- og endringsledelse 
(5) 

OUS ressurser 3 507 338 1 498 763 2 008 575   

  Andre ressurser 6 311 844 2 943 540 3 368 304   

Totalt Innførings- og endringsledelse 9 819 182 4 442 303 5 376 879   

Test SP ressurser 26 808 499 10 203 523 16 604 977   

  OUS ressurser 11 940 471 3 147 456 8 793 015   

  DIPS/Deloitte ressurser 10 487 572 4 600 865 5 886 707   

  Annet 100 000 100 000     

  Andre/Anskaffelser 1 364 742 555 240 809 502   

Totalt Test   50 701 284 18 607 083 32 094 201   

Totalsum   634 709 705 264 966 608 350 566 239 19 176 858 

 
Budsjett fordelt på finansieringsform: 
Finansieringsform Budsjett totalt Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Kommentar 

Leveranseprosjekt 500 394 117  247 781 171  233 436 088  19 176 858  
 

Drift 27 133 231  14 221 322  12 911 909   -  
 

Investering 473 260 886  233 559 849  220 524 179  19 176 858  
 

Mottaksprosjekt 134 315 589  17 185 438  117 130 151   -  
 

Drift 130 933 628  17 185 438  113 748 190   -  Viderefaktureres OUS direkte 

Investering  3 381 961   -   3 381 961   -  Låneavtale må inngås 

Totalsum 634 709 705  264 966 608  350 566 239  19 176 858  
 

 
Leveranseprosjekt - All prosjektaktivitet knyttet til å planlegge, bygge og levere løsningen 
karakteriseres som leveranseprosjekt. Dette vil være aktiviteter som leder frem til leveransen. 
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Slike aktiviteter (delprosjekt) er prosjektledelse, prosjektkontor, arkitektur, programvare, teknisk 
infrastruktur, løsning, integrasjon, konvertering og test. Leveranseprosjekt finansieres av Helse 
Sør-Øst RHF. 
 
Mottaksprosjekt - All prosjektaktivitet knyttet til å ta i bruk løsningen i organisasjonen 
karakteriseres som mottaksprosjekt. Dette vil være aktiviteter som i hovedsak gjennomføres etter 
at løsningen er levert og som dermed ikke bidrar til å bygge løsningen. Slike aktiviteter 
(delprosjekt) er opplæring, forvaltning og gevinstrealisering. Mottaksprosjekt finansieres av 
OUS. 
 
Noter til budsjettet: 

1. Lisenspris for kjøp av DIPS er reforhandlet. Det er sendt inn en del endringsønsker til DIPS. Noen er 
besvart, men andre er fortsatt utestående. Det er budsjettert med 5 MNOK i kjøp av moduler som resultat 
av endringene. Dette vil også medføre økt vedlikeholdskostnad. 

2. Timepris for Sykehuspartner er justert til 2013-priser. 
3. Ressurser fra OUS er budsjettert med en dagrate som er beregnet ut fra to kategorier ressurser: 

Leder/Lege, sykepleier/kontor/øvrige. For disse kategoriene er det brukt gjennomsnittslønn + 39%.  
4. Timepris for DIPS/Deloitte er i forhandlingene redusert med 10% og deretter justert til 2013-priser. 
5. Områdene Arkitektur, Beste praksis, Innførings- og endringsledelse og Prosjektkontor er nå budsjettert som 

egne områder. 
6. Det er fortsatt usikkerhet i kostnader til 3. part ved utvikling/endring av integrasjoner. Budsjett er basert på 

erfaringer fra tidligere prosjekt. Inkluderer estimert bistand fra CSAM. 
7. Det er fortsatt usikkerhet i kostnader til 3. part ved konvertering. Det pågår forhandlinger som antas 

ferdigstilt i januar/februar 2013. Inkluderer estimert bistand fra CSAM og Siemens. 
8. Kursdeltagelse for sluttbrukere er skilt ut som eget punkt. Totalt omfang for sluttbrukeropplæring økt med 

10.000 timer pga PLO-meldinger. 
9. Leie av prosjektlokaler, møtekostnader og lokal infrastruktur til prosjektgjennomføringen er i hovedsak 

budsjettert under Prosjektkontor. 
 

 

11 RISIKOANALYSE / USIKKERHETSANALYSE 
Risiko vil følges opp fortløpende og rapporteres til Styringsgruppen. Det er i hovedsak to typer 
risiko som vurderes: Prosjektrisiko og Produktrisiko.  
 
Prosjektledelsen vil løpende vurdere både produkt- og prosjektrisiko i samarbeid 
delprosjektlederne og intern og ekstern QA.Alle risikopunkter skal ha en eier som har ansvaret 
for risikoreduserende tiltak.Slike tiltak blir fulgt opp i ukentlige prosjektledermøter. 
 
 

11.1 Prosjektrisiko 

Prosjektrisiko er risiko knyttet til gjennomføringen av prosjektet og analyserer risiko i forhold til 
alle faktorer som inngår i en effektiv og produktiv arbeidsplan for å frembringe prosjektets 
resultat iht tid, kostnad og kvalitet.Følgende elementer vil være de sentrale i denne vurderingen: 

· Prosjektstyring og kvalitet i styrende dokumenter 
· Kontrakter 
· Planer, estimater og budsjett 
· Prosjektledelse, organisering og ressurser 
· Prosessutvikling og gevinster 
· Systemintegrasjon og datakonvertering 
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· Testplaner 
· Infrastruktur 
· Opplæring 
· Produksjonsstart og planer for forvaltning 
· Videreføring og optimalisering etter produksjonsstart 

Hovedmålet med styringen av prosjektrisiko er å sikre at hele prosessen frammot ferdig løsning 
har akseptabel risiko. 
 
Prosjektrisiko vurderes iht den klassifisering som er utarbeidet av RKD-programmet basert på: 

Sannsynlighet  Konsekvens 

Hvis ett eller flere av punktene under inntreffer: 

1. Sluttmilepæl vil ikke nås 

2. Kvalitet på leveranser blir ubrukelig 
Svært 
Stor 

S > 90% Svært 
Alvorlig 

3. Budsjettsprekk>25 % (beløp under 1,0 MNOK gir stor 
konsekvens) 

Hvis ett eller flere av punktene under inntreffer: 

1. Viktige milepæler blir vesentlig forsinket og godkjent 
sluttmilepæl er i fare. 

2. Kvalitet på leveranser blir vesentlig dårligere enn planlagt 
Stor 60% < S ≤ 90% Alvorlig 

3. Budsjettsprekk [25%,10%] (beløp under 0,5 MNOK gir 
moderat konsekvens) 

Hvis ett eller flere av punktene under inntreffer: 

1. Noen milepæler blir forsinket, men sluttmilepæl holdes. 

2. Kvalitet på leveranser blir dårligere enn antatt 
Moderat 30% < S ≤ 60% Moderat 

3. Budsjettsprekk <10%(beløp under 0,1 MNOK gir lav 
konsekvens) 

Hvis ett eller flere av punktene under inntreffer: 

1. Mindre justeringer på milepæler, men hovedmilepæler er ikke 
truet 

Liten 10% < S≤ 30% Lav 

2. Kvalitet på leveranser må justeres 

Meget 
liten  

 S ≤ 10% Ubetydelig Får liten eller ingen påvirkning på prosjektgjennomføringen 
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Prosjektrisiko vurderes ved oppstart slik: 

Id Kort navn Uønsket hendelse S 
Sannsyn-

lighet 
Konsekvens (beskrivelse) K Konsekvens R Risiko 

3 

Ressurser fra OUS med 
korrekt kompetanse er ikke 
tilgjengelig 

Ressurser fra OUS er ikke tilgjengelig.  
Dette kan skyldes manglende prioritering, mange 
parallelle prosjektinitiativ regionalt og lokalt. Ressurser 
som er avgitt blir likevel ikke fristilt for prosjektet. Spesielt 
innen Lab og Rad er dette kritisk. 4 Stor 

Prosjektet blir ikke ferdig 
innenfor planlagt tid. 
Uholdbar ressurssituasjon 
innenfor et eller flere av 
delprosjektene. 4 Alvorlig 16 Høy 

16 

Manglende 3. 
partsleveranser og 
kompetansebistand 
forsinker konvertering  

Manglende 3. partsleveranser forsinker prosjektet.  
Dette kan skyldes at kravspesifikasjoner til 3. parts-
leveranser kommer for sent ute eller manglende kvalitet. 
Det kan skyldes manglende kapasitet fra 3. part. 3 Moderat 

Leverandører av 
konverteringsjobber blir 
forsinket/feiler med sine 
leveranser og forsinker 
større eller mindre deler av 
prosjektet. 

4 Alvorlig 12 Middels 

31 Forankringen i klinikken på 
beslutninger er mangelfull 

Forankringen i klinikken på beslutninger er ikke god nok 
slik at det blir mange omkamper/endringer. 
Kommunikasjonskapasitet/Budskap/Formidling 4 Stor 

Det blir flere omkamper. 
Endringer blir ikke 
gjennomført. Arbeidsrutiner 
blir ikke fulgt. 

3 Moderat 12 Middels 

32 Kritiske endringer i DIPS 
kommer for sent 

Endringer i DIPS kommer for sent - både tekniske og 
funksjonelle endringer 

3 Moderat 

Funksjonalitet eller 
teknologi blir ikke 
tilgjengelig/tilfredsstillende. 
Får ny versjon under test 
med ny funksjonalitet som 
medfører lengre/mer 
kompleks test. 

4 Alvorlig 12 Middels 
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Id Kort navn Uønsket hendelse S 
Sannsyn-

lighet 
Konsekvens (beskrivelse) K Konsekvens R Risiko 

40 Kritiske integrasjoner blir 
ikke klare i tide 

Utvikling av kritiske integrasjoner blir forsinket og ikke 
klare til test enten pga kompleksitet eller kapasitet eller 
andre avhengigheter 2 Liten 

Kritiske integrasjoner innen 
Lab og Radiologi må være 
klare til oppstart. Uten dette 
blir oppstarten forsinket. 

5 Svært alvorlig 10 Middels 

1 

Kritiske beslutninger 
kommer for sent 

Det vil være et stort behov for beslutninger på flere nivåer 
i gjennomføringsfasen. Det er kritisk at disse kommer i 
tide. 

3 Moderat 

Prosjektets framdrift blir 
hindret med forsinkelser og 
økt kostnad som 
konsekvens 3 Moderat 9 Middels 

8 

Avhengighet til 
plattformprogrammet er ikke 
godt nok ivaretatt 

De komponentene i plattformprogrammet som dette 
prosjektet er avhengig av forsinkes eller planer er ikke i 
samsvar med prosjektets behov. 

3 Moderat 
Mer kompleks infrastruktur 
å forholde seg til. 3 Moderat 9 Middels 

12 

Det er mange 
konkurrerende aktiviteter i 
klinikkene som kan gi 
endringstrøtthet.  

Det er mange konkurrerende aktiviteter i klinikkene med 
motstridende interesser som fører til lav motivasjon for 
prosjektet og de endringer dette medfører.  3 Moderat 

Endringer blir ikke 
gjennomført som planlagt 
og gevinster/effekter av 
prosjektet uteblir. 

3 Moderat 9 Middels 

13 

Ressurser fra 
Sykehuspartner er ikke 
tilgjengelig 

Ressurser fra Sykehuspartner er ikke tilgjengelig.  
Det kan være manglende kapasitet og/eller kompetanse 
hos Sykehuspartner til å støtte prosjektet 3 Moderat 

Dette fører til manglende 
leveranser, utilstrekkelig 
kvalitet og/eller forsinkelser 
og økte kostnader 

3 Moderat 9 Middels 

36 Tekniske miljø blir forsinket Tekniske miljø kommer for sent (konvertering, løsning, 
test, kurs, produksjon++) 3 Moderat 

Aktiviteter får forsinket 
oppstart som igjen kan 
påvirke oppstartsdato 

3 Moderat 9 Middels 



 

 

Dato: 
05.02.2013 

 
 

Side: 
56 / 61 

Regional EPJ ved OUS 
Prosjektdirektiv  
Gjennomføringsfasen 
 

 

Referanse PPM-
verktøy: PRJ01455 
 
 

 

Referanse til regnskap: 
SP Prosjektnr: 58211 
 

 

 
   
 

Id Kort navn Uønsket hendelse S 
Sannsyn-

lighet 
Konsekvens (beskrivelse) K Konsekvens R Risiko 

15 

Datakvaliteten er for dårlig. Datakvaliteten er for dårlig for en effektiv og sikker 
konvertering fra dagens systemer til DIPS 

4 Stor 

Datakonvertering forsinker 
og fordyrer prosjektet. 
Dårlig kvalitet kan flyttes 
over til DIPS. Behov for 
flere ryddejobber enten 
manuelle eller maskinelle 
som krever ressurser og gir 
økt kostnad. 

2 Lav 8 Middels 

30 Instruktørene har ikke 
tilstrekkelig kompetanse til å 
gjennomføre opplæringen 
på en god måte 

Opplæringen av instruktørene og videre til sluttbrukerne 
er ikke lik eller i tråd med rutinene 

2 Liten 

Opplæringen videre til 
sluttbrukerne blir ikke god 
nok og løsningen blir ikke 
tatt i bruk som planlagt. 

4 Alvorlig 8 Middels 

35 Anskaffelser blir forsinket 
for Ekko, Endo 

Nye anskaffelser som følge av bortfall av funksjonalitet i 
PasDoc forsinker oppstart 2 Liten 

Gir bortfall av 
funksjonalitet, eventuelt 
forsinket oppstart. 

4 Alvorlig 8 Middels 

39 Konverteringsjobbenekan 
ikke gjennomføres som 
planlagt 

Konverteringsjobbene tar lang tid eller konverteringen går 
ikke som planlagt 

2 Liten 

Metode for konvertering 
eller gjennomføring av 
konvertering må endres og 
det kan føre til forsinket 
oppstart eller lengre 
kjøretid med lengre 
nedetid. 

4 Alvorlig 8 Middels 
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Prosjektrisiko presentert i risikomatrisen: 

1 2 3 4 5 Risiko oppdatert
Dato: 17.jan.13

Risiko

Kritisk

Moderat

Lav

Svært alvorlig

Konsekvens

Ubetydlig Lav Moderat Alvorlig

2Liten

1
Meget 
liten

4Stor

3Moderat

Svært stor

S
an

n
sy

n
lig

h
et

5

13

3

1

16

12

31

32

40

836

15

3035

39

 

11.2 Produktrisiko 

Med produktrisiko menes risiko knyttet til at den løsningen som skal settes i produksjon ikke 
oppnår tilfredsstillende kvalitet og risikostyring langs en rekke dimensjoner, hvorav følgende vil 
være de mest sentrale 

· Systemkvalitet; systemet utfører de oppgaver som forventes 
· Systemsikkerhet; alle typer sikkerhetskrav tilfredsstilles 
· Ytelse og driftsstabilitet er i henhold til krav 
· Kompatibilitet med alle relevante lovverk og forskrifter 
· Effektivitet i etablerte rutiner og opplæring 

Hovedmålet med styring av produktrisiko er å sørge for at den løsningen som settes i drift har 
den sikkerhet og kvalitet som kreves. 
 
Som en del av arbeidet med produktrisiko, vil det foregå et kontinuerlig arbeid med ROS-analyse 
iht norm for informasjonssikkerhet av selve løsningen, dvs DIPS med tilhørende integrasjoner, 
prosesser og rutiner både for sluttbrukere, forvaltere og drift av løsningen. Dette organiseres som 
en funksjon i prosjektkontoret. 
 
For å sikre at løsningen tilfredsstiller alle relevante lovkrav vil det som en del av vurdering av 
produktrisiko bli gjennomført en gjennomgang av løsningen i samarbeid med juridisk avdeling 
ved OUS. 
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12 KVALITETSSIKRING 
Prosjektet skal ha en helhetlig strategi for kvalitet i alle prosesser; - fra planlegging til ferdig 
implementert systemløsning når denne er tatt i bruk på hele OUS. Prosjektets kvalitetsrutiner og 
rammeverk beskrives i Kvalitetsplanen. Kvalitetsplanen er et levende dokument som publiseres 
på Prosjektplassen. 
 
Prosjektets overordnede strategi er at kvalitetssikring skal bygges inn i alle arbeidsprosesser og i 
all ferdigstillelse av prosjektets leveranser. Dette betyr at prosjektet skal gjennomføres med en 
kvalitetsfilosofi og tilhørende praktiske arbeidsmåter og organisering som omfatter alle prosesser 
og faser i gjennomføringen. 
 
En viktig del av kvaliteten i prosjektets leveranser er å sikre tilstrekkelig forankring av 
leveransene inn mot sykehusets organisasjon og innen prosjektet. Formålet med denne planen er 
å sikre at:  

· Prosjektet utarbeider leveranser som har avtalt innhold, tidsfrist og kvalitet. 
· Leveranser er gjennomgått og forankret hos relevante interessenter i organisasjonen, 

både internt i prosjektet og på sykehuset. 
· Kvalitet er en integrert del av leveranseutarbeidelsen og det er satt av tid til 

kvalitetssikring i fremdriftsplan. 
 

Det er et mål at kvalitetssikrings- og godkjenningsaktivitetene går raskt og med minst mulig 
ressursforbruk. Modellen under skisserer forankringsprosessen. 
 

 
 
Kvalitetsplanen omhandler konkret organisering og ansvar i forhold til kvalitet og de konkrete 
kvalitetstiltakene innenfor følgende områder: 
 

1. Prosjektets mandat og øvrige styrende dokumenter 
2. Prosjektets styring og organisering  
3. Prosess for beslutninger  
4. Arbeidsmetodikk og eksterne rammeverk 
5. Kommunikasjonsplan 
6. Virksomhetsarkitektur 
7. Risikostyring  
8. Faglig kvalitetssikring av dokumenter/leveranser 
9. Styring og kontroll med interne leveranser i prosjektet  
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10. Kvalitetssikring av nye arbeidsprosesser i klinikken som støttes av nytt system 
11. Kontrakter og leverandørstyring 
12. Prosjektadministrative rutiner  
13. Datakonvertering og datakvalitet 
14. Versjonsstyring av programvare /kodeobjekter 
15. Konfigurasjonsstyring av prosjektets IKT miljøer 
16. Testing av systemløsninger / Testplan 
17. Kvalitetssikring av produksjonssetting/Produksjonssettingsplan 
18. Opplæring av instruktører og organisering av oppstartstøtte etter 

produksjonssetting 
19. Opplæring av primærbrukere 
20. Forvaltning av den produksjonssatte løsningen 
 
 

Organisering 
Prosjektet har kvalitetssikring fra ekstern part oppnevnt av styringsgruppen. Prosjektet har også 
en rolle som prosjektintern kvalitetssiker. Denne rollen arbeider nært sammen med 
prosjektledelsen og delprosjektlederne for å avdekke risiko og bedre kvaliteten i alle prosjektets 
leveranser. 
 
Overordnet ansvar for prosjektets kvalitetssikring ligger hos prosjektleder. Hver enkelt 
delprosjektleder har selvstendig ansvar for kvalitetssikring og risikostyring innenfor sitt 
arbeidsområde. 
 

13 ENDRINGSHÅNDTERING 
Prosjektet har etablert en rutine for håndtering av endringer med en endringskoordinator som har 
ansvar for prosjektets endringshåndtering.  
 
Endringer vil oppstå i mange former og de viktigste årsakene til endring vil være: 

· Endring i DIPS for å dekke OUS’ behov 
· Endring i system som DIPS skal integreres med eller konvertere data fra 
· Endringer i teknisk infrastruktur 
· Kommersiell endring i prosjektets kontrakter 
· Endring i planer, ressurser/organisering, systemer etc. initiert av aktør utenfor prosjektet 

og som påvirker prosjektets tid, kost eller kvalitet. 
 
Endringer kan initieres på to måter: 

1. Prosjektinternt initierte endringer – type 1 
2. Eksternt initierte endringer – type 2 

 
Type 1 – Prosjektinitierte endringer 
Disse endringene kommer fra prosjektet og skal dokumenteres og håndteres i prosjektets egen 
endringsrutine. Ved behov skal informasjon gis til aktører utenfor prosjektet. 
 
Følgende rutine gjelder for Type 1 endringer i prosjektet: 
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· Endringer dokumenteres på Prosjektplassen under: 2. Prosjektledelse, d. 
Endringshåndtering 

· Endringer nummereres fortløpende med unikt nummer og loggføres. Alle endringer skal 
ha en intern eier, som har ansvar for framdrift i arbeidet og resultatet av endringen. 

· Logg over endringsønsker vedlikeholdes av prosjektets endringskoordinator og 
inneholder til enhver tid korrekt status. Endringseier rapporterer ny status til 
endringskoordinator ved hver endring i arbeidet. Endringskoordinator rapporterer 
periodisk status til prosjektledelsen for alle endringer som er i prosess. 

 
 
Type 2 - Eksternt initierte endringer  
Type 2 endringer kommer fra andre prosjekt/program eller omfatter oppgraderinger/endringer 
kildesystemer for datakonvertering eller i integrerte systemer eller plattformer og har betydning 
for prosjektet. Utfordringen for prosjektet er å bli informert om disse endringene. For å fange opp 
disse endringene gjelder følgende:  
 

· Prosjektet knytter seg opp til gjeldende endringsprosess i Sykehuspartner, ved jevnlig å ha 
oppdateringer fra CAB og endringskoordinator. 

· Alle fysiske endringer i prosjektmiljø eller produksjonsmiljø skal benytte 
endringsprosessen i Service Manager i Sykehuspartner. 
 

I de tilfeller der en type 2 endring er av en slik karakter at prosjektet må initiere en egen endring 
for å beholde et konsistent forhold til omgivelsene, vil prosjektet initiere en ”type 1 endring”.  
 
Beslutningsnivå 
Endringer som ikke påvirker tid, kost eller kvalitet tas av prosjektledelsen. Alle endringer som 
påvirker tid, kost eller kvalitet, skal fremlegges for styringsgruppen når konsekvensene går ut 
over de fullmakter som er gitt til prosjektledelsen. 
 

14 PROSJEKTAVSLUTNING 
Prosjektet skal ved slutten av prosjektet levere en sluttrapport som skal inneholde følgende: 
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· Vurdering av oppnåelse av resultatmål og effektmål i direktivet 
· Gjennomføring i forhold til prosjektplan (hovedaktivitet og fremdrift) 
· Prosjektorganisering og ressursdisponering. 
· Kostnader og finansiering (prosjektregnskap) 
· Viktige erfaringer 
· Plan for Fase 2 

 


