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I løpet av det siste tiåret er IKT blitt en helt sentral del av 
 den daglige virksomheten i sykehusene. Svikt i systemer, 
eller svikt i bruk av systemer, kan få store konsekvenser 
for den enkelte pasient.  

Vi har i dag en situasjon der mange ulike systemer er i 
bruk i foretaksgruppen for å løse de samme oppgavene, 
der systemene i begrenset grad gir mulighet for effektiv 
informasjonsutveksling og der IKT- infrastrukturen ikke 
gir en så trygg og stabil grunnmur som vi har behov for. 
Flere av løsningene er dessuten utdaterte.
 
Det er derfor et felles engasjement blant sykehuslederne 
i foretaksgruppen om å fornye og standardisere de 
digitale løsningene. Dette er et krevende arbeid som  
forutsetter involvering og engasjement på alle nivåer. 
 
Et nytt IKT-system gir i seg selv ikke alltid forbedringer. 
Det er hvordan vi organiserer oss for å ta i bruk og 
utnytte de nye løsningene som avgjør hvor store 
forbedringene blir. Derfor vil vi i gjennomføringen ha 
like stor oppmerksomhet på organisering og 
standardiserte arbeidsprosesser og på opplæring, 
som til den tekniske innføringen av løsningene. 

Vårt mål med Digital fornying er å skape synlige og 
varige forbedringer – for pasienter, helsepersonell 
og samfunnet. 

Digital fornying ble etablert våren 2013 og skal gå over 
flere år. I denne meldingen ønsker vi å formidle status 
for arbeidet så langt og gi eksempler på hvordan satsingen 
gir konkrete forbedringer i sykehushverdagen.

God lesing!

Bjørn Erikstein,  
administrerende direktør ved Oslo universitetssykehus 
og leder for programstyret for Digital fornying.

Mars 2014

Et langsiktig arbeid

Et vanlig pasientforløp involverer mange aktører 
både internt i sykehuset og eksternt. Felles teknolo-
giske løsninger og standardiserte arbeidsprosesser 
legger til rette for trygg og god samhandling rundt 
pasienten. Dagens situasjon i sykehusene møter 
ikke forventninger til bruk av moderne teknologi 
verken hos pasientene eller medarbeiderne.  

Nødvendig satsing
I løpet av en fireårsperiode skal Helse Sør-Øst 
investere 5-6 milliarder kroner på å utvikle 
organisasjonen, tjenestene og de teknologiske 
løsningene gjennom programmet Digital fornying. 
Dette er en stor, men helt nødvendig, satsing. 

I løpet av 2013 er det etablert en felles organisasjon 
og struktur for målrettet styring og oppfølging. 
Arbeidet er i gang, og framdriften er samlet sett god 
i de seks strategiske programmene som inngår i 
Digital fornying. Gjennomføringsplanen for 2014 er 
vedtatt, med en budsjettramme på nærmere 

1,7 milliarder kroner. Arbeidet med å planlegge for 
2015 er i gang. 

De fleste vil bli berørt
Digital fornying involverer en rekke områder –  
fra løsninger og prosesser som brukes i den daglige 
pasientbehandlingen til administrative systemer. 
Innfasingen skjer løpende i sykehusene over flere 
år. De fleste av de over 70 000 medarbeiderne i  
foretaksgruppen vil bli berørt av endringene. 
Gjennom Digital fornying skal medarbeiderne få 
bedre støtte i det daglige arbeidet med gi pasientene 
god og trygg behandling. Oppgaver skal kunne løses 
enklere og mer effektivt enn i dag. Rett 
informasjon skal være tilgjengelig på rett sted til 
rett tid. 

Innføres gjennom seks programmer
Digital fornying innføres gjennom seks programmer. 
På de neste sidene er det enkelt program nærmere 
beskrevet. 

En tryggere, enklere og 
bedre hverdag
Helse Sør-Øst etablerte i 2013 Digital fornying. 
Programmet er regionens felles løft for å fornye og 
standardisere teknologiske løsninger og arbeids-
prosesser. Satsingen skal gi en tryggere, enklere 
og bedre hverdag for pasienter og medarbeidere. 
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KLINISK 
DOKUMENTASJON
Programmet skal etablere standardiserte løsninger for  
håndtering av informasjon og logistikk i planleggingen 
og gjennomføringen av pasientbehandlingen.  I 2013 har 
arbeidet vært konsentrert om innføring av nytt pasient- 
administrativt system og elektronisk pasientjournal 
(DIPS) og ny kurve- og medikasjonsløsning.  

• Elektronisk pasientjournal og
   pasientadministrasjon
• eResept
• Kurve og medikasjon

• Fødejournalsystem
• Systemstøtte for  
   medisinske  spesialiteter
• Medikamentell kreftbehandling

Dette betyr tiltakene for... 

Dette er gjort i 2013

•  Innført DIPS ved Sykehuset Telemark   
    og Betanien Hospital i mai
•  Regional kurveløsning ved en rekke
    enheter i Oslo universitetssykehus
•  Prosjekt for elektronisk pasientjournal ved Oslo    
    universitetssykehus startet og i store trekk  
    gjennomført etter framdriftsplanen med  
    overgang  20. oktober 2014
• Nye løsninger for endoskopi og hjerteultralyd        
   

    anskaffet
•  Plan for innføring av eResept etablert 
•  Regional kurveløsning tatt i bruk ved Sykehuset  
    Østfold
•  Planlagt og startet etablering av regionale standarder
•  Etablert planer for sentrale standardiserings- 
    prosjekter innen klinisk dokumentasjon
•  Etablert felles fødejournal for sykehusene i Vestre  
    Viken

Klinisk 
dokumentasjon

Radiologi

Klinisk 
dokumentasjon

Laboratoriedata

Digital  
samhandling

Virksomhetsstyring

Infrastruktur- 
modernisering

 
Det skal utvikles blant annet standardiserte arbeidsprosesser og løsninger innen følgende områder: 

Pasienten

Kvaliteten på informasjonen som 
ligger til grunn for behandlingen 
blir høyere, og farene for feil- 
behandlinger og uønskede 
hendelser reduseres.Standard-
iserte behandlingsforløp gjør 
at pasientene kan være tryggere 
på at de får riktig og god 
behandling, samme hvor i 
regionen de får behandling. 

Helsepersonell

Arbeidsdagen blir enklere og 
bedre ved at  systemene gir 
god støtte for standardiserte 
arbeidsprosesser. Samarbeidet 
mellom ulike helseaktører  
forbedres. Ansatte får enklere 
tilgang til rett informasjon, på 
rett sted til rett tid. Kompetanse 
og kunnskap kan brukes på 
tvers av foretaksgruppen.

Samfunn

Felles systemer og arbeids-
prosesser styrker kvalitet og 
pasientsikkerhet og gir bedre 
ressursutnyttelse, blant annet 
gjennom bedre planlegging av 
pasientforløp, raskere tilgang på 
nødvendig  informasjon og bedre 
samhandling rundt pasienten. 
Standardiserte prosesser 
sikrer også bedre kvalitet 
på informasjon i overgangen 
mellom behandlingsnivåene.

1

I mai innførte Sykehuset Telemark DIPS som pasientadministrativt 
system og elektronisk pasientjournal. Målet er å skape bedre  
arbeidsflyt og økt pasientsikkerhet. 

Ønsker mer åpenhet

I det nye systemet registreres alle opplysninger om 
pasienten ett sted. Alle behandlere får tilgang til samme, 
oppdaterte pasientinformasjon. Dette bidrar blant annet 
til å styrke og kvalitetssikre pasientbehandlingen. 

Viktig å dele erfaringer
Innføringen av DIPS på Sykehuset Telemark involverte 
en arbeidsgruppe bestående av ansatte fra sykehuset, 
Sykehuspartner og leverandører. Overgangen til DIPS 
har stort sett gått bra, men prosjektleder Benedicte 
Børge-Ask legger ikke skjul på at det også har vært 
utfordringer underveis. Hun er derfor opptatt av at 
sykehusene er åpne om sine erfaringer ved endringspro-
sjekter, slik at andre sykehus kan ta lærdom av dette.  

Kjenn organisasjonen!
Børge-Ask mener det er særlig én grunnleggende faktor 
som må være på plass for å lykkes med et så stort prosjekt.
– Som prosjektleder må du kjenne organisasjonen og den 
kulturen som preger den svært godt. Dette er helt avgjø-
rende for å få med både ledere og ansatte på så omfattende 
endringer, sier hun. Børge-Ask er ærlig på hvilke erfaringer 
som er gjort, og hun gir gjerne tre oppsummerende råd 
om hvordan man skal lykkes med denne type prosjekter:
 
 

•  Godt samarbeid
Forutsetningen for å lykkes øker når flere fagmiljøer 
med ulik ekspertise kan jobbe tett sammen. Ved innfø-
ringen av DIPS har det gode og tette samarbeidet 
mellom Sykehuset Telemark, Sykehuspartner og  
leverandørene vært avgjørende.

•  Forankring i ledelsen
Bruk tid på å forankre prosjektet i ledelsen i de ulike 
delene av organisasjonen. Betydningen av dette 
blir særlig synlig når det overordnete prosjektet 
avsluttes, og det er den enkelte avdelingsleder som 
må ta seg av den daglige oppfølgingen i linjen.

•  Trygghet for de ansatte
Mange ansatte føler utrygghet i møte med en ny arbeids-
flyt. For å skape trygghet må man bruke tid på å forklare 
den nye arbeidsflyten og hva gevinstene av den blir.

Som prosjektleder må du kjenne organisasjonen 
og kulturen som preger den svært godt. Dette 
er helt avgjørende for å få med både ledere 
og ansatte på så omfattende endringer.
Benedicte Børge-Ask, 
prosjektleder ved Sykehuset Telemark

”
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RADIOLOGI

Programmet skal innføre en regional løsning 
for radiologi og nukleærmedisin. I løpet av 
2013 er leverandøren av løsningen for radio-
logi valgt. Konfigurering, lokal tilpasning og 
opplæring i systemet er påbegynt. 

Programmet omfatter blant annet

• Løsning for henvisning, visning, diagnostisering  

   og lagring av radiologiske og nukleærmedisinske   

   bilder, som røntgenbilder, MR-bilder og CT-bilder 

 

• Kommunikasjonsløsning som gjør at syke- 

   husene kan utveksle radiologisk informasjon  

   med andre sykehus, også utenfor Helse Sør-Øst

Dette er gjort i 2013

Leverandør for felles løsning 
valgt og kontrakt inngått
Standardisert arbeidsflyt for hele 
regionen godkjent i programstyret

Leveranseprosjekter planlagt og igangsatt 
ved Sykehuset Innlandet og Oslo univer-
sitetssykehus, Radiumhospitalet. Dette 
inkluderer også kommunikasjonsprosjektet.

Pasienten

Pasientens behandler vil alltid 
ha tilgang til nødvendige og 
oppdaterte røntgen-, CT-, MR- 
eller andre typer bilder som 
er tatt av pasienten. Man unngår 
 at bilder må tas om igjen når 
pasienten flytter fra et sykehus 
til et annet. Pasientene vil 
slippe å ta med bilder på CD 
ved besøk til ulike sykehus 
og etter undersøkelse hos 
private røntgeninstitutt.

Helsepersonell

Arbeidsflyten i det daglige 
radiologiske arbeidet forbe-
dres. Det blir enklere å dele 
bilder internt på sykehuset, og 
det blir mulig å sende bilder 
elektronisk mellom sykehus 
i regionen. Muligheten for 
behandling og bearbeiding 
av bilder øker betraktelig på 
grunn av økt ytelse og hurtig-
het i bildelagringssystemet. 

Samfunn

Samhandlingen og 
informasjonsutvekslingen 
sykehusene imellom blir bedre 
og mer effektiv. Ved at samme 
radiologiløsning brukes ved 
samtlige sykehus i regionen, 
tilrettelegges for enklere 
opplæring for ansatte som 
flytter mellom sykehusene. 

Radiologi

Klinisk 
dokumentasjon

Laboratoriedata

Digital  
samhandling

Virksomhetsstyring

Infrastruktur- 
modernisering

Dette betyr tiltakene for... 

•

•

•
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I dag benyttes femten radiologiløsninger innenfor Helse 
Sør-Øst, fra flere ulike leverandører. Dette er systemer 
for pasientadministrasjon og behandling av radiologiske 
bilder. Mange av løsningene er utdaterte, i tillegg til at 
de kommuniserer dårlig sammen. Det gjør det vanskelig 
å utveksle radiologiske bilder og pasientinformasjon. 

Standardisert arbeidsflyt
Sykehuset Innlandet er pilot for den standardiserte 
radiologiløsningen. Som ledd i piloteringen skal 
standardisert arbeidsflyt nå prøves ut. Deretter 
vil løsningen bli innført i alle helseforetakene. 

En løsning – mange fordeler 
– Den nye radiologiløsningen muliggjør standardiserte 
arbeidsprosesser, bedre arbeidsflyt og vil tilrette-
legge for samhandling på tvers av foretakene på en 
helt annen måte enn i dag, forteller Bjørn Hjelmstad, 
RIS/PACS-koordinator ved Sykehuset Innlandet. Han 
lister opp flere fordeler med den nye løsningen: 

•   Enklere utveksling av bilder internt og mellom 
     sykehusene

•   Internt blir det enklere å gjøre elektroniske  
     henvisninger, og kvaliteten på disse blir høyere
•   Svar fra radiologer lagres raskere og blir  
     tilgjengelig umiddelbart
•   Behovet for manuell behandling av bilder 
      reduseres
•   Support og vedlikehold blir tryggere og bedre
•   Generell tidsbruk går ned og effektiviteten opp 
•   Bedre samhandling gir færre unødvendige 
     undersøkelser

Større kapasitet og muligheter
Kapasitet, hurtighet og mulighetene for bilde- 
behandling og -arkivering blir større med den nye 
løsningen. For pasientene innebærer den nye regionale 
løsningen styrking av pasientsikkerheten og et bedre 
og mer effektivt behandlingstilbud.  Pasientene vil 
slippe å ta med seg bilder ved besøk til ulike sykehus 
og etter undersøkelse hos private røntgeninstitutt.

Den nye radiologiløsningen vil tilrettelegge for  
samhandling på tvers av foretakene på en helt 
annen måte enn i dag.
Bjørn Hjelmstad,  
RIS/PACS-koordinator ved Sykehuset Innlandet 

”

Sykehuset Innlandet spiller en sentral rolle i utviklingen av 
en ny standardisert regional radiologiløsning. Løsningen skal 
gjøre det enklere å behandle og utveksle radiologiske bilder.

På vei mot en felles  
radiologiløsning 



Digital fornying – årsmelding 2013 Digital fornying – årsmelding 20138 9

LABORATORIEDATA

Programmet skal innføre ett felles standardisert laboratorie- 
informasjonssystem i Helse Sør-Øst. I 2013 har hovedaktiviteten 
vært knyttet til tilrettelegging av løsning og forberedelser for 
innføringen ved Sykehuset Østfold. 

•  En felles løsning for mikrobiologi,  
    patologi, generell laboratorie-  
    medisin og blodbank
•  Grunnløsningen utvikles og   
    tas i bruk med første modul 

    ved Sykehuset Østfold    
    sommeren 2014
•  Resterende funksjonalitet  i    
    regional løsning utvikles og   
    innføres ved Oslo universitets- 

    sykehus. Deretter ved de andre 
    helseforetakene.
•  Én inngang til de fire laboratorie- 
    fagene og en entydig felles  
    svarrapportering fra disse

Dette er gjort i 2013
•  Oppbemannet og omstrukturert organisa- 
    sjonen, med nytt mandat, nytt programstyre

og ny programledelse. Etablert samhandlings-
modell med Prosjekt nytt østfoldsykehus.

•  Styrket samarbeid med leverandør, som har      
    styrket sin leveransekapasitet og etablert
    Norgeskontor
•  Restrukturert og replanlagt innføringen 

   
    ved Sykehuset Østfold i tråd plan for flytting 
    til nytt sykehus, milepæler nådd i tråd med 
    revidert plan
•  Definisjoner for generell kjemi og mikrobiologi 
    ferdigstilt i tråd med den nye planen –
    omfatter totalt 1012 analyser
•  Leveranseprosjekt overfor Oslo universitets- 
    sykehus startet

Pasienten

Økt samhandling mellom labora-
toriene muliggjør døgnkontinuerlig 
service på analysesvar som i dag 
kun utføres på dagtid. Dette gir 
raskere svar og øker kvaliteten på 
pasientbehandlingen. Ved at alle 
laboratorieanalyser for samme 
pasient kan gjøres tilgjengelig på 
tvers av laboratoriefagene i 
samme datasystem i helsefore-
taket kan laboratoriepersonellet 
få et bedre totalbilde. Alle 
laboratoriesvar overføres 
automatisk til pasientjournalen. 
Det gir økt sikkerhet for at 
prøvesvar blir fulgt opp riktig.

Helsepersonell

Risikoen for å gjøre feil reduseres. 
Samme system, begreper og 
arbeidsprosesser blir brukt ved 
alle laboratoriene. Datasystemet 
er satt opp ut fra de definerte 
arbeidsprosesser. Hverdagen blir 
enklere ved at prøvesvar blir lett 
tilgjengelig i samme system. Det 
vil ikke lenger være nødvendig å 
logge seg inn i ulike datasystemer 
for å finne nødvendige prøvesvar. 
Ny felles løsning tilrettelegger for 
samhandling mellom labora- 
toriene innad i samme helse- 
foretak og mellom helseforetakene. 

Samfunn

Ett felles system gir mer effektiv 
forvaltning og utvikling. Det 
legger også til rette for neste 
trinn- at fastleger og andre 
eksterne får bedre mulighet til å 
rekvirere elektronisk. Dette vil 
blant annet gi raskere prøvesvar 
og færre feilkilder. Samhandling 
styrkes ved at løsningen som 
innføres er i tråd med norsk  
laboratoriekodeverk, som blir 
obligatorisk fra oktober 2014. 
Laboratoriearbeidet effekti- 
viseres. 

Radiologi

Klinisk 
dokumentasjon

Laboratoriedata

Digital  
samhandling

Virksomhetsstyring

Infrastruktur- 
modernisering

Dette betyr tiltakene for... 

Programmet omfatter blant annet
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Ved Sykehuset Østfold pågår arbeidet for fullt med å planlegge 
driften i senter for laboratoriemedisin, som skal etableres i det 
nye sykehuset på Kalnes. Her skal alle de ulike laboratoriene 
samles i en egen laboratorieetasje. Det nye felles datasystemet 
for laboratoriene blir ryggmargen i senteret.

Raskere diagnoser med nytt
laboratoriedatasystem

Alle prøvesvar i samme system
- En av de store forbedringene vil være at alle prøve- 
svarene for samme pasient vil ligge i samme datasystem. 
Dermed vil det bli enklere og raskere å få et helhetsbilde  
og det beste grunnlaget for å gjøre en god analyse av  
prøven. For pasienten kan dette bety en raskere og ofte  
bedre diagnose, sier avdelingssjef Anne Palacios Karlsen.  
Hun er leder for senter ved laboratoriemedisin ved  
Sykehuset i Østfold.

- I dag må vi logge oss ut av laboratoriesystemet vi jobber i  
og inn i den elektroniske pasientjournalen og der lete opp 
pasienten for å finne de andre prøvesvarene, sier Anne  
Palacios Karlsen. Hun er sikker på at den nye løsningen  
vil forenkle hverdagen. 

Gode tjenester til fastlegene
Laboratoriesenteret vil dekke alle de fire områdene 
generell kjemi, mikrobiologi, patologi og blodbank, med ett 
felles prøvemottak.  Årlig vil senteret motta og analysere 
mange millioner laboratorieprøver. Bare blodprøvene 
utgjør i dag ca sju millioner analyser hvert år. Om lag 

tredel av prøvene er bestilt fra sykehusets egne avdelinger. 
Resten er rekvirert av fastleger eller andre eksterne. 

For Sykehuset Østfold har det alltid vært viktig å levere 
gode tjenester til fastlegene. Bare tre prosent av laborato-
rierekvisisjonene fra primærhelsetjenesten går til private 
laboratorier. Sykehuset har så godt som hele markedet. 
Dette utgjør en viktig inntektskilde for sykehuset. 

Prøvesvar rett inn i pasientjournalen
Datasystemet blir integrert mot den elektroniske pasient- 
journalen ved sykehuset slik at prøvesvar går rett inn i 
journalen. I tillegg blir det integrert mot det økonomiske 
systemet, slik at fakturaer og administrativ håndtering 
av eksternt bestilte laboratorieprøver kan håndteres 
langt mer effektivt i dag. Laboratoriene vil få en løpende 
og bedre oversikt over kostnader og inntekter.

En av de store forbedringene vil være at alle  
prøvesvarene for samme pasient finnes i samme 
datasystem. Dermed vil vi enklere og raskere få et 
helhetsbilde og det beste grunnlaget for å gjøre 
en god analyse.
Anne Palacios Karlsen, 
leder for senter for laboratoriemedisin ved Sykehuset Østfold

”
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DIGITAL 
SAMHANDLING
Programmet skal etablere løsninger for kommunikasjon 
mellom sykehusene og med kommunehelsetjenesten og 
i det videre med pasient og pårørende. I 2013 er det særlig 
arbeidet med innføring av standardiserte elektroniske pleie- 
og omsorgsmeldinger mellom sykehus og kommuner. 

• Innføring av elektroniske pleie-    

   og omsorgsmeldinger for å    

   styrke samhandlingsreformen

• Løsning for elektronisk  

   henvisning og rekvirering for  

   laboratoriefag og bildediagnostikk 

• Elektronisk kommunikasjon    

   mellom helseforetak

• Pasientrettede tjenester            

   gjennom helsenorge.no, blant    

   annet kjernejournal og  

   selvbetjeningsløsninger 

Dette er gjort i 2013
• Fullført innføring av pleie- og omsorgsmeldinger   
   mellom sykehus og kommuner i Agder  
   (Sørlandet sykehus), Akershus (Akershus   
   universitetssykehus), Vestfold (Sykehuset i  
   Vestfold) og Østfold (Sykehuset Østfold) 
• Innført pleie- og omsorgsmeldinger mellom  
   sykehus og 31 av 70 kommuner i Buskerud 

   (Vestre Viken), Hedmark og Oppland  
   (Sykehuset Innlandet)
• Oppdatert 8 av 9 sykehus og 415 legekontor 
    til Norsk Helsenetts adresseregister 
•  Levert løsning for elektronisk henvisning og   
    rekvirering på regionalt nivå.  Utbredelse til  
    helseforetak og legekontorer gjenstår. 

Pasienten

Behandling og oppfølging vil bli 
mer helhetlig ved at sykehus, 
kommuner og andre involverte 
aktører kan kommunisere effek-
tivt med hverandre. Henvisn- 
inger og rekvisisjoner kommer 
raskere fram og hjelpen kan gis 
raskere. Mindre fare for feil ved 
at utvekslet informasjon går  
automatisk inn i pasientjournalen 
og finnes tilgjengelig der. Det blir 
enklere å få innsyn i egen journal 
og kommunisere med sykehuset.

Helsepersonell

Det blir enklere å sørge for god 
samhandling rundt pasienten. 
Kvaliteten på pasientinfor-
masjonen blir bedre ved at 
kommunikasjonsløsninger er 
koblet mot pasientjournalen. 
Et nytt adresseregister sikrer 
at elektronisk informasjon 
kommer fram til riktig mottaker. 
Økt sikkerhet ved at fastlegen 
kan sende henvisninger og 
rekvisisjoner elektronisk.

Samfunn

Mer effektiv og riktig bruk av 
ressursene i helsetjenesten 
gjennom økt samhandling og 
ved at pasientene i størst mulig 
grad får behandling på riktig 
nivå. Økt selvbetjening og tilgang 
til egen informasjon styrker 
pasientenes mulighet til å ivareta 
sine rettigheter og påvirke 
utvikling av helsetjenesten. 

Digital  
samhandling

Radiologi

Klinisk 
dokumentasjon

Laboratoriedata

Virksomhetsstyring

Infrastruktur- 
modernisering

 Programmet omfatter blant annet

Dette betyr tiltakene for... 

4

Sørlandet sykehus var først i landet med å ta i bruk elektroniske  
pleie- og omsorgsmeldinger overfor samtlige 30 tilhørende 
kommuner. Den nye meldingsløsningen har gitt store 
gevinster både for helsepersonell og pasienter. 

På nett med kommunene

Elektroniske pleie- og omsorgsmeldinger (PLO-meldinger) 
er standardiserte meldinger, som sørger for sikker og 
effektiv kommunikasjon mellom helseforetak og pleie- og 
omsorgstjenesten i kommunene. De brukes særlig i  
forbindelse med at pasienter skal skrives ut fra sykehus og  
kommunen skal overta ansvaret for den videre oppfølgingen  
av pasienten.
 
Økt kvalitet og pasientsikkerhet
Sørlandet sykehus ser flere gevinster ved bruk av PLO- 
meldingene.

– Medarbeiderne sparer tid, og kvaliteten på informasjons- 
utvekslingen og samhandlingen mellom sykehus og 
kommuner er blitt mye bedre, sier prosjektleder Hege Mari 
 Johnsen ved Sørlandet sykehus.

Sykehuset får nå raskere tilgang til mer presis pasient- 
informasjon. Opplysningene hentes fra og legges direkte 
i pasientens journal, og et standardisert adressesystem 
sikrer at informasjonen kommer frem til rett mottaker.  
Elektroniske PLO-meldinger ble innført ved 25 enheter i  
somatikken i mai 2013. I oktober fulgte 20 enheter  
innenfor psykiatri og rus.

Ny og bedre arbeidssituasjon
– Helsepersonell melder tilbake at de har fått en bedre 
arbeidshverdag. Tidligere utvekslet sykehus og kommune 
pasientopplysninger over telefon, faks eller brevpost. 
Mange opplevde det som tidkrevende å få kontakt med 
helsepersonell og saksbehandlere i kommunene, sier 
Johnsen. 
 
Med det nye meldingssystemet, slipper de ansatte også å 
måtte forholde seg til ulike varianter av papirskjemaer
overfor de forskjellige kommunene. Nå bruker alle aktører 
ett og samme system.

Kommet lengst
På landsbasis er det sykehusene og kommunene i Sørøst- 
Norge som har kommet lengst i å utveksle elektroniske 
pleie- og omsorgsmeldinger. Ved utgangen av 2013 var elek-
troniske pleie- og omsorgsmeldinger tatt i bruk i 115 av 171 
kommuner i Helse Sør-Øst. Akershus universitetssykehus 
har deltatt i den nasjonale piloteringen av PLO-meldinger 
siden 2010, og nådde i oktober 2013 full utbredelse overfor 
alle kommuner og Oslo-bydeler i opptaksområdet. 

Medarbeiderne sparer tid, og kvaliteten på infor-
masjonsutvekslingen og samhandlingen mellom 
sykehus og kommuner er blitt mye bedre.
Hege Mari Johnsen,  
prosjektleder ved Sørlandet sykehus

”
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VIRKSOMHETSSTYRING

Radiologi

Klinisk 
dokumentasjon

Laboratoriedata

Virksomhetsstyring

Infrastruktur- 
modernisering

Digital  
samhandling

Programmet skal etablere standardiserte løsninger og 
arbeidsprosesser innen virksomhetsstyring. I 2013 har 
hovedaktiviteten vært å utvikle den regionale økonomi- og 
logistikkløsningen og forberede effektiv varelogistikk ved 
Sykehuset Østfold med støtte fra denne løsningen.

Programmet omfatter blant annet

•  Felles løsning for økonomi, innkjøp og logistikk 

    og standardiserte arbeidsprosesser knyttet til  

    disse oppgavene

•   Regional løsning for rapportering og datavarehus,    

     det vil si en løsning for sammenlignbare data innen  

     aktivitet, kvalitet, økonomi og personalressurser

Dette er gjort i 2013
Regional økonomi- og logitikkløsning anskaffet
Kostnads- og risikonivå er redusert 
gjennom gjenbruk av løsningen som er i 
bruk ved Akershus universitetssykehus 
Detaljspesifikasjoner utarbeidet og godkjent i 
tråd med planen – omfatter blant annet      

løsning for administrasjon av forbruks-
lager, utgående e-faktura og håndholdte enheter
Løsning for rapportering på konsernnivå  
med felles rapporteringsløsning etablert

Pasienten

Kvaliteten på behandlings- 
tilbudet bedres ved at oppdatert 
og sammenlignbar informasjon 
blir lettere tilgjengelig og svak-
heter kan oppdages og rettes.   
De nye systemene legger til rette 
for å frigjøre tid og ressurser fra  
administrative oppgaver og i  
stedet bruke dette på pasient- 
behandling.  
 

Helsepersonell

Tilgang på oppdaterte og  
sammenlignbare data vil gjøre 
det enklere å lære av andre og  
arbeide systematisk med forbe-
dring. Forbruksvarer vil være på 
plass når det er behov for dem 
ved at systemet gjør innkjøps-  
og logistikkoppgaver mer  
effektive og gir bedre støtte for 
riktig innkjøp. Det blir enklere 
for ledere å styre virksomheten 
godt ved at systemene gir bedre
oversikt og støtte.

Samfunn

Befolkningen får bedre tilgang på 
helsetjenester ved at sykehusene 
bruker tilgjengelige ressurser 
best mulig. Sammenlignbare data 
om kvalitet og aktivitet blir 
lettere tilgjengelig. Dette legger 
til rette for økt åpenhet og mer 
kunnskap om sykehusenes 
resultater og utfordringer. Dette 
er viktig for å kunne utvikle en 
helsetjeneste med best mulig  
kvalitet.

Dette betyr tiltakene for... 

•
•

•

•
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Akershus universitetssykehus legger om driften på sengepostene 
- med støtte fra økonomi- og logistikksystemet. Dermed frigis  
mer tid til pasientbehandling.

Legger om driften 
– mer tid til pasientene

Sykehuset testet i 2013 ut en ordning med egne ”forsy-
ningsportører,” som sørger for at sengepostene til en hver  
tid har forbruksvarene de trenger. I dag blir disse oppgavene 
ofte ivaretatt av sykepleiere eller merkantilt personell. 
Erfaringene var svært positive – med mer tid til pasient- 
behandling for helsepersonell og reduserte innkjøps- 
kostnader. Nå innføres ordningen på alle sengepostene 
i sykehuset. 

Enklere å følge opp
- Det oppgraderte økonomi- og logistikksystemet som vi  
får fra 2014 understøtter denne omleggingen på en svært 
god måte. Innkjøpssystemet blir fullt integrert med andre  
systemer og det blir enklere å følge opp at postene har det 
de trenger til enhver tid, sier innkjøpssjef ved Akershus 
universitetssykehus Heidi Kristensen Iannetta.

- Sykepleiere som deltok i pilotprosjektet sa det var en stor 
lettelse at de ikke behøvde bekymre seg for om de hadde  
det de trengte av forbruksvarer, eller måtte etterlyse  
bestilte varer. I stedet fikk de frigitt tid som kunne brukes 
på pasienter, sier hun. Pilotprosjektet viste også at  
omleggingen ga økonomisk gevinst. De to sengepostene 

reduserte kostnadene til forbruksvarer med henholdsvis  
17 og 26 prosent. 

Forebygger feilkjøp
- Det nye økonomi- og logistikksystemet vil gi full tilgang 
på alle kataloger og vareutvalg som gjelder for sykehuset. 
Det gir støtte som forebygger feilkjøp. Når vareutvalget 
endres blir dette oppdatert med en gang. Vi får dessuten 
tatt i bruk nye avtaler mye raskere enn tidligere. Rett vare 
til rett tid og i rett mengde er vårt motto, og dette får vi nå 
bedre støtte til å oppnå, sier Heidi Kristensen Iannetta. 

Standardisert økonomi- og logistikkløsning
Akershus universitetssykehus fikk nytt økonomi- og  
logistikksystem da sykehuset var nytt i 2008. Gjennom 
2013 er denne løsningen utviklet videre til det som skal  
bli den regionale løsningen. Fra 2015 skal den felles 
økonomi- og logistikkløsningen tas i bruk i Sykehuset 
Østfold. Ved at løsningen da allerede er utprøvd ved 
Akershus universitetssykehus reduseres risikoen for  
oppstartsproblemer. Oslo universitetssykehus bruker  
tre ulike løsninger i dag og har også behov for raskt å 
komme over på den nye løsningen. 

Sykepleiere som deltok i pilotprosjektet sa det var 
en stor lettelse at de ikke behøvde bekymre seg 
for om de hadde det de trengte av forbruksvarer, 
eller måtte etterlyse bestilte varer. I stedet fikk 
de frigitt tid som kunne brukes på pasienter
Heidi Kristensen Iannetta,

innkjøpssjef ved Akershus universitetssykehus

”



Digital fornying – årsmelding 2013 Digital fornying – årsmelding 201314 15

INFRASTRUKTUR-
MODERNISERING

Radiologi

Klinisk 
dokumentasjon

Laboratoriedata

Virksomhetsstyring

Infrastruktur- 
modernisering

Digital  
samhandling

Programmet skal gi sykehusene en moderne og stabil IKT- 
grunnmur som driften og nye teknologiske løsninger kan 
baseres på. I 2013 har arbeidet særlig vært rettet mot å 
innføre den standardiserte IKT-plattformen i alle sykehusene. 

Programmet omfatter blant annet 

• Oppgradere PC-er og annet datautstyr som brukes i  
    sykehusene
• Etablere regionale datasentre 
• Bygge et regionalt nettverk med høy kapasitet og  
    trygge reserve løsninger  

• Oppgradere lokale nettverk og bygge ut trådløse nett 
• Forenkle og standardisere servere og lagringsløsninger 
• Skifte ut gamle telefonsentraler og telefoniløsninger 

Dette er gjort i 2013

• Videreført arbeidet med å bringe alle  
   sykehusene over på standard regional  
   plattform. Omlegging gjennomført ved  
   Sykehuset Telemark, Betanien Hospital    
   og  Martina Hansens Hospital.

• Integrasjoner mellom plattformen og          
   nye regionale løsninger, blant annet   
   for DIPS ved  Sykehuset Telemark
• Forberedt nytt moderne regionalt datarom    
   på Grorud i Oslo, åpnes februar/mars 2014

Pasienten

Behandlingstilbudet blir bedre 
og tryggere ved at sykehuset 
bruker moderne dataløsninger og 
kan basere driften på en stabil og 
driftssikker IKT-infrastruktur 
og løsninger som tilrettelegger 
for samhandling. 

Helsepersonell

Hverdagen blir enklere gjennom 
systemer som er integrert 
med hverandre, hurtigere 
pålogging, færre passord, opp-
datert programvare og betydelig 
redusert risiko for driftsavvik. 
Samhandling med andre aktører 
blir enklere gjennom regionale 
nettverk med høy kapasitet 
og trygge reserveløsninger.    

Samfunn

Moderniseringen og  
standardiseringen legger til 
rette for mer effektiv drift og 
vedlikehold av IKT-løsningene i 
sykehusene og dermed god 
bruk av ressursene.  

Dette betyr tiltakene for... 

6

Helse Sør-Øst har en aldrende og sammensatt IKT-infrastruktur. 
Dagens situasjon gir økt risiko for hendelser som kan påvirke  
pasientsikkerheten.  Den gir heller ikke god nok grunnmur for nye  
regionale løsninger. Derfor er modernisering av IKT-infrastrukturen  
et svært viktig program.

Trygg, moderne og standardisert  
infrastruktur

Ved inngangen til 2014 overtok Ingvild Berlin Kalleberg som 
leder for programstyret for infrastrukturmodernisering. 
Hun er fra før direktør for IKT-tjenester i Sykehuspartner.

- Selv om infrastruktur ofte ikke er det medarbeiderne i 
sykehusene er mest opptatt av, er moderniseringsarbeidet 
helt avgjørende for at sykehusene skal kunne ta i bruk de nye  
regionale løsningene i Digital fornying,sier Ingvild Berlin 
Kalleberg. 

Oppgradert datautstyr
- I tillegg til å være ”grunnmursleverandør” til de andre  
programmene i Digital fornying, omfatter program for  
infrastrukturmodernisering også prosjekter med mer 
synlig og direkte effekt for brukerne, fortsetter Kalleberg. 
Hun trekker frem delprosjektet ”Sikker print”, som skal gi  
medarbeiderne i sykehusene en mer fleksibel utskrifts- 
løsning og i tillegg bidra til økt sikkerhet når dokumenter 
skrives ut.  
 
Medarbeiderne vil også merke effekten av flere omleggings- 
prosjekter som inngår i programmet, blant annet oppgrade-
ring av datautstyr lokalt i sykehusene og nytt operativ- 
system og arbeidsflate, slik at datasystemene kan brukes 
mer effektivt og på nye måter. 

Prioritering
Sykehuspartner bidrar med betydelige ressurser i program  
for infrastrukturmodernisering, både når det gjelder  
kapasitet og kompetanse.

– Det er viktig at Sykehuspartner er tungt inne i de ulike 
prosjektene slik at vi sikrer kontinuitet og kompetanse- 
overføring mellom prosjekt og linje. Samtidig er vi opptatt 
av å styre ressursbruken på en god måte. Vi skal levere både 
til prosjektene og sikre tilstrekkelig ressurser til løpende 
driftsoppgaver. Pasientsikkerheten kommer alltid først, og 
det betyr at vi må ha et bevisst forhold til hvordan vi  
prioriterer. Sykehuspartner vil også bruke leverandør- 
markedet aktivt for å sikre gjennomføring av moderniseringen, 
sier Ingvild Berlin Kalleberg. 

- Jeg tror det er mulig å få til et ”ja takk – begge deler”, nemlig 
at vi både bygger fremtidens teknologi og samtidig sikrer 
den daglige driften av sykehusenes IKT-tjenester, sier hun.

- Programmet er jo nettopp et instrument for å gjøre den 
daglige driften mer stabil og sikker og bygge løsninger som 
skal gi økt pasientsikkerhet, avslutter Ingvild Berlin 
Kalleberg.

Programmet er jo nettopp et instrument for å 
gjøre den daglige driften mer stabil og sikker, og 
bygge løsninger som skal gi økt pasientsikkerhet

Ingvild Berlin Kalleberg, 

leder for programstyret for Infrastrukturmodernisering 

”
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Bedre IKT-systemer er en forutsetning for 
økt pasientsikkerhet og kvalitet på behandling. 
Vi har derfor store og positive forventninger 
til Digital fornying, sier Øistein Winje, 
leder for brukerutvalget i Helse Sør-Øst. 

Kvalitet og pasientsikkerhet
Brukerutvalget har en viktig rolle som rådgivende 
organ for det regionale helseforetaket. Som 
leder for rådet har Øistein Winje lagt stor vekt 
på at det er viktig å styrke kommunikasjon og 
samhandling mellom helsepersonell og mellom 
pasient og helsepersonell. Denne samhandlingen 
og kommunikasjonen er ikke alltid god nok. Ifølge 
Winje er en viktig årsak til dette at Helse Sør-Øst 
har en foreldet og sammensatt IKT-infrastruktur, 
og at de mangler standardiserte moderne digitale 
løsninger. Han er derfor svært fornøyd med at  
helseregionen nå er i gang med Digital fornying, 
som skal bøte på dette.

Færre uønskede hendelser
Både for pasientsikkerhet og behandlingskvalitet 
er det viktig å ha trygghet for at alle pasient- 
opplysninger til enhver tid er oppdatert og tilgjengelig 
for behandlerne, uansett hvor i systemet disse 
befinner seg. 

– Denne tryggheten øker med de nye standardi-
serte løsningene som Digital fornying introduserer. 
Forhåpentligvis kan dette bidra til å hindre 
uønskede hendelser, som for eksempel feilmedisin- 
eringer, sier Winje.

Kontroll over egen informasjon
Han ser frem til at brukerne etter hvert får bedre 
oversikt og kontroll med egne pasientopplysninger.

– Pasientjournalen inneholder sensitive opplysninger 
og er i prinsippet pasientens eiendom. Pasienten  
må derfor enkelt kunne få innsyn i egen journal, og 
ha trygghet for at den behandles på en sikker måte. 
Dette kommer vi ett skritt nærmere, nå som det 
innføres en standardisert elektronisk pasient- 
journal ved sykehusene i Helse Sør-Øst, sier Winje. 
Han har også store forhåpninger til at Digital 
fornying kan bidra til bedre samhandling.

Nasjonal samhandling er målet
– Som pasient skiller du ikke på nivå i helsevesenet 
eller lokasjonen til en helsetjeneste. Uansett hvor 
vi er i systemet, forventer vi at behandleren har 
tilgang til alle relevante pasientopplysninger om 
oss der og da. Med forventet justering av lovverket 
blir dette nå mulig innen Helse Sør-Øst. På sikt er
målet at helsevesenet nasjonalt samhandler på 
denne måten, sier han.   

Store forventninger 
fra pasientene 

Øistein Winje,

leder for brukerutvalget i Helse Sør-Øst

Digital fornying ledes av fornyingsstyret, der alle de  
administrerende direktørene ved samtlige helseforetak i 
regionen deltar, sammen med tillitsvalgte og representanter 
for Sykehuspartner og Helse Sør-Øst RHF. Administrerende 
direktør ved Oslo universitetssykehus Bjørn Erikstein 
ledet fornyingsstyret i 2013.

For hvert av de seks strategiske programmene er det 
etablert et programstyre som ledes av toppledere fra 
helseforetakene. Samtlige helseforetak er representert i  
alle programstyrer. Noen programstyrer har også 
eksterne representanter.

Fornyingsstyrets programkontor er sekretariat og følger 
opp saker for fornyingsstyret. Programkontoret inngår 
i avdeling for teknologi og eHelse i Helse Sør-Øst RHF.

Tall og fakta i 2013
•  Felles styresak om Digital fornying behandlet i styrene 
    for alle helseforetakene
•  Fornyingsstyrets programkontor etablert i mars 2013
•  Fornyingsstyret ble oppnevnt i mars 2013 og hadde  
    sitt første møte 3. april
•  Gjennomføringsplan for 2013 vedtatt i mai 2013, med     
    økonomisk ramme på cirka 1,3 milliarder kroner 
•  Mandater for seks strategiske program godkjent, med til 
    sammen rundt 70 prosjekter
•  Seks programstyrer oppnevnt, med til sammen rundt 
    80 medlemmer
•  Nettside for Digital fornying etablert i juni
•  Prinsipper for prioritering av investeringsporteføljen 
    vedtatt 
•  Ansvar og grensesnitt mellom Prosjekt nytt østfold- 
    sykehus og Digital fornying definert 
•  Gjennomføringsplan for 2014 vedtatt av fornyingsstyret, 
    med økonomisk ramme på cirka 1,7 milliarder kroner
•  Fornyingsstyret hadde 8 møter i 2013 og behandlet  
    45 saker 

Organisering og styring
Fornyingsprogrammet er en felles satsing for alle helseforetakene i 
Helse Sør-Øst. Fordi løsningene skal være standardiserte og gjelde for 
hele regionen, er alle helseforetakene involvert i gjennomføringen.

Vårt viktigste innsatsområde i årene framover er å 
styrke kvalitet og pasientsikkerhet. En viktig forut- 
setning for å lykkes med dette er at vi bedre utnytter 
mulighetene som moderne teknologi gir oss.
Derfor er Digital fornying en viktig regional satsing. 
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 Peder Olsen, 
administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF



Digital fornying – årsmelding 2013 Digital fornying – årsmelding 201318 19

Status ved utgangen av 2013 

Fremdrift
Digital fornying har en tilfredsstillende fremdrift, 
men programmene melder noen avvik per 
15. januar 2014. 
 
Laboratoriedata rapporterte høsten 2013 om høy 
risiko. Situasjonen har bedret seg, og programmet 
leverer i tråd med revidert planverk og med leve-
ranser i tråd med behovene til nytt østfoldsykehus. 
Leveranseplanen for programmet er likevel svært 
stram.  
 
Risikoen for forsinkelse i Radiologi har økt på grunn 
av forsinkelser i leveranser fra leverandøren.  
 
Klinisk dokumentasjon og prosjekt for innføring av 
DIPS ved Oslo universitetssykehus har enkelte forsin-
kelser på integrasjoner og konvertering, men vurderer 
at dette foreløpig ikke påvirker leveransedato i 
oktober 2014.  

Digital samhandling har i sum god fremdrift, særlig 
i arbeidet med å etablere elektroniske pleie- og 
omsorgsmeldinger mellom helseforetakene og  
kommunale enheter. Helse Sør-Øst har over halv- 
parten av sine kommuner i gang med dette, og er med 
dette langt foran øvrige helseregioner.  

 
Virksomhetsstyring og Infrastrukturmodernisering 
går stort sett etter plan. 
 
Risiko
Digital fornying har per 15. januar 2014 fortsatt 
middels til høy risikoprofil. Den høyeste risikoen er 
faren for en lavere gevinstoppnåelse enn forventet. 
Dette skyldes i hovedsak at etablering av regionale 
standarder innenfor de enkelte programområdene 
utfordres av tidspress. Stramme krav til framdrift 
for mange prosjekter krever avvik fra regional 
standardisering.  
 
Risiko for forsinkede leveranser fra Laboratorie-
data er redusert fra høy til medium/høy. I tillegg har 
 risikoen økt til medium for at drift og forvaltning 
ikke vil være tilstrekkelig etablert ved program- og 
prosjektslutt. Det er identifisert og iverksatt tiltak 
som skal bidra til å redusere risikobildet i Digital 
fornying. I løpet av første halvår 2014 vil tilnærming 
til risikostyring og -rapportering forbedres ved at 
risiko rapporteres og følges opp på en konsistent 
måte.

 

Gevinstrealisering
Det ligger til grunn for gjennomføringen av Digital 
fornying at det skal jobbes målrettet for å sikre realisering 
av gevinster og nytteeffekter fra programmene, og på 
den måten øke pasientsikkerhet og kvalitet. I siste tertial 
2013 har programkontoret jobbet tett med programmene 
for å sikre at effektmålene er målbare og kan legges til 
grunn i en gevinstrealiseringsplan. Dette arbeidet vil 
forsterkes inn i 2014. Oppdaterte effektmål vil bli 
behandlet i alle programstyrer og fornyingsstyret i løpet 
av første tertial.  

Det utarbeides gevinstrealiseringsplaner for Digital 
fornying som et hele og ned til hvert enkelt prosjekt.

Økonomi
Den totale rammen for IKT i Helse Sør-Øst RHF i 2013  
var på 1 152 MNOK i investeringer og 373,8 MNOK i  
driftsmidler.

Resultat regional 
IKT-portefølje 2013

Investering Drift Total

Budsjett 2013 
Regional portefølje

            1152,0     373,8  1525,8

hvorav Digital fornying             1237,9     177,6 1415,5
Øvrige IKT-aktiviteter                     4,9       88,5      93,4
Underforbruk 2013                -90,9     107,7      16,8

Tabell 1: Resultat regional portefølje 2013. Tallene er under endelig revisjon.    

Revidert nasjonalbudsjett ga en øremerket tildeling til 
Helse Sør-Øst RHF på 37,8 MNOK knyttet til raskere 
innføring av elektroniske meldinger. Digital fornying 
har brukt 21 MNOK av tildeling i 2013 og resultatet på 
16,8 MNOK overføres til 2014. 

Tiltak og forbedringer
I Digital fornying arbeides det med kontinuerlig  
forbedring av programmets gjennomføring og tiltak for å 
redusere risiko. Fornyingsstyrets programkontor har i 
første halvår 2014 særlig oppmerksomhet på områdene 
gevinstrealisering og standardisering, risikostyring, 
leverandøroppfølging og arkitektur.

2013 har vært et etableringsår for Digital fornying med konstituerende 
møte i fornyingsstyret 6.mars 2013 og påfølgende arbeid med å etablere 
rutiner og prosesser for gjennomføringen av programmet. I 2013 har 
det fra fornyingsstyrets programkontor vært prioritert å få på plass en 
helhetlig gjennomføringsplan for programmet, samt etablering av  
felles veiledninger og rutiner.
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Et svært viktig år 

2014 blir et svært viktig år for Digital fornying og 
arbeidet med å styrke kvalitet og pasientsikkerhet. 
Mange av de nye regionale løsningene skal tas i 
bruk i sykehusene, nye arbeidsprosesser skal 
etableres og det skal tas tydelige skritt på veien 
mot regional standardisering. 

I alt skal det brukes nær 1,7 milliarder kroner 
gjennom Digital fornying i 2014. Dette er en større 
investering i teknologisk fornying enn noe år 
tidligere i Helse Sør-Øst. I alle helseforetakene vil 
det være prosjekter og aktiviteter knyttet til forny-
ingsarbeidet. På ulike måter skal prosjektene bidra 
til en tryggere, enklere og bedre hverdag for 
pasienter, pårørende og helsepersonell. Det er 
fornyingsstyret, der alle helseforetakenes admin- 
istrerende direktører og tillitsvalgte deltar, som 
styrer gjennomføring og prioriteringer, innenfor 
rammene fastsatt av Helse Sør-Øst RHF. 

I 2014 er det særlig tre områder som er prioritert:

Sykehuset Østfold skal i løpet av året innføre 
flere nye løsninger som er helt avgjørende for at 
det nye sykehuset på Kalnes kan tas i bruk som 
planlagt. Sykehuset skal blant annet innføre et 
nytt felles datasystem for alle laboratoriene, et 
såkalt ”kurveløsning” som samler og gjør tilgjen-
gelig all løpende informasjon knyttet til innlagte 
pasienter, inkludert en legemiddelløsning for 
tryggere fordeling av medisiner til pasientene 
og et nytt økonomi- og logistikksystem.

Oslo universitetssykehus skal i løpet av året ta i  
bruk en felles løsning for elektronisk pasientjournal 
for hele sykehuset og gjennomføre ytterligere 
oppgraderinger knyttet til dette. Dette er en  
omfattende omlegging som involverer mange 

tusen medarbeidere. Løsningen som etableres 
ved Oslo universitetssykehus vil bli den regionale 
løsningen som alle sykehuseneetter hvert skal 
over på. 

Modernisering av IKT-infrastrukturen er 
det tredje prioriterte området. Regionen har en 
aldrende og sammensatt IKT-infrastruktur som 
det er helt nødvendig å modernisere. Dette skal  
redusere risikoen for hendelser som kan gå ut 
over pasientsikkerheten og gi en god nok grunn- 
mur for løsningene som skal innføres. Med de 
store satsingene i Østfold og ved Oslo univers- 
itetssykehus i 2014 vil det innenfor rammen bare 
være rom for helt nødvendig infrastruktur- 
modernisering. I 2015 og 2016 vil modernisering 
av IKT-infrastrukturen være blant hoved- 
prioritetene. 
 

Sikker og stabil drift
Samtidig som arbeidet med å bygge den moderne 
digitaliserte helsetjenesten pågår, skal sikker og 
stabil drift opprettholdes med dagens sammensatte 
og aldrende løsninger. Det er en krevende utfor-
dring, men en klar forutsetning for arbeidet. Målet 
er hele tiden å styrke kvalitet og pasientsikkerhet.

• 

• 

• 

Innføre felles elektronisk pasientjournal ved 
Oslo universitetssykehus slik at hele sykehuset 
bruker samme løsning. Gjennom dette arbeidet 
utvikles regional standard som deretter skal 
innføres i resten av foretaksgruppen.

Videreføre arbeidet med å etablere elektronisk 
kommunikasjon med kommunehelsetjenesten 
slik at det nasjonale målet om full dekning i 2014 
nås. I 2014: Sykehuset Telemark, Sykehuset 
Innlandet,Vestre Viken og Oslo universitets- 
sykehus. 

Innføre samme system for elektronisk føde- 
journal ved Oslo universitetssykehus som i 
resten av regionen. Oppgradere og standardisere 
fødejournalsystemet i hele regionen og sørge for 
integrering mot andre systemer og mot blant 
annet Skattedirektoratet, slik at fødselsnummer 
automatisk føres inn i journalen.

Innføre kurveløsning ved Sykehuset Østfold, 
det vil si system for håndtering av informasjon 
om pasienten under sykehusinnleggelse. 

Innføre regional løsning for radiologi (visning, 
arkivering, deling med mer) ved  
Sykehuset Innlandet.

Innføre regional løsning for laboratoriedata 
ved Sykehuset Østfold. Løsningen er sentral 
for driftsmodellen for det nye sykehuset – og 
må være på plass og innkjørt før flytting.  

Oppgradere økonomi- og logistikkløsningen 
ved Akershus universitetssykehus til 
regional løsning. Deretter innføres denne ved 
Sykehuset Østfold og blir helt sentral for 
effektiv vareflyt i det nye sykehuset – som 
bygges uten sentrallager.

Gjennomføre helt nødvendig modernisering 
av IKT- infrastruktur i 2014 og forberede 
langsiktig strategi for moderniseringsarbeidet. 
Etablere nytt regionalt datasenter på Grorud 
og skifte ut gamle telefonsentraler og 
telefoniløsninger.

Oppgradere PC-er og annet datautstyr for å gi 
raskere og enklere tilgang til informasjon 
og innføre sikker print i sykehusene.

Innføre felles regionalt saksarkivsystem 
ved Sykehuset Telemark, Akershus universitets- 
sykehus, Sykehuset Østfold, Sykehuset i  
Vestfold og Sykehuset Innlandet.

Migrere systemet GAT ved Sykehuset Østfold 
til regional løsning, som det siste sykehus 
i regionen.

Inngå regional rammeavtale for dokument- 
styring og forbedringssystem. Sykehuset 
Telemark blir første som tar i bruk.

Sentrale prosjekter i 2014 

Les mer om Digital fornying på www.helse-sorost.no 
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