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Oppsummering 
 
Prosjekta som er omtala i saka kan karakteriserast som forbetrings- og effektiviseringsprosjekt der 
gevinstane i føretaksgruppa vil vere auka systematisering av verksemda, auka kompetanse, 
kvalitetsforbetringar og forbetring av organisering, arbeidsprosessar og rutinar. 
 
Både Helse2020 i stort og Samhandlingsreforma spesielt tilseier eit omfattande behov for forbetring og 
effektivisering. Samtidig kan tempo og omfang i mange prosjekt opplevast som stort. Det er difor lagt 
stor vekt på leiarmessig god forankring av prosjekta og eit styrt gjennomføringstempo. 
 
Blant dei mest styrande faktorane for gjennomføringstempo er tilgangen til fagleg kompetanse, kapasitet 
og evne til endring i den enkelte organisasjonseining samt kompetanse i styring og leiing av prosjekta. 
 
Regionalt investerer føretaksgruppa årleg i storleik 200 MNOK i utvikling og forbetringsprosjekt gjennom 
Helse Vest IKT AS. I prosjektgjennomføringane blir det brukt i storleik 50 MNOK i føretaksgruppa til 
direkte prosjektkostnader som ikkje kan aktiverast. I tillegg til dette utgjer bruk av eigne medarbeidarar i 
prosjektarbeidet ein vesentleg ressurs og innsatsfaktor, vi snakkar her i sum om fleire hundre årsverk. 
 
 
Fakta 
 
Den samla prosjektporteføljen skal understøtte og levere på overordna mål og strategiar. 
Styret for Helse Vest RHF vedtok i 2007 Helse2020 som langsiktig strategi for helseregionen, og 
strategien er revidert i 2011. Helse2020 inneheld ei rekke tiltak for å nå våre overordna mål, og 
strategien tek også opp i seg nasjonale føringar som m.a. Nasjonal Helseplan. 
Utgangspunktet for strategien har vore at Helse Vest i åra som kjem vil bli stilt overfor auka krav til eit 
godt og tilgjengeleg tenestetilbod, med rett kvalitet og god pasienttryggleik, og der vår evne til fagleg og 
organisatorisk vidareutvikling vert utfordra.  
 
Tiltak innan dei konkrete forbetringsområda blir i mange tilfelle organiserte som prosjekt eller 
programområde. (Eit program er ei samling av tilstøytande prosjekt som understøttar felles mål).  
Prosjekta som er omtala her kan karakteriserast som forbetrings- og effektiviseringsprosjekt der 
gevinstane i føretaksgruppa vil vere auka kompetanse, auka systematisering av verksemda, 
kvalitetsforbetringar og forbetring av organisering, arbeidsprosessar og rutinar. 
Nokre av prosjekta omhandlar også utarbeiding av delstrategiar og planar for delområde i forhold til 
hovudmåla. Døme på slike er samla plan for rusfeltet og samla plan for kirurgi. 
  
Prosjektområde som ikkje er med i denne oversikten: 

- Byggeprosjekt 
- medisinfagleg forsking 
- tidleg-fase av innovasjonsprosjekt 

 
 
Kommentarar  
 
Den samla porteføljen av utviklings- og forbetringsprosjekt kan delast opp i følgjande deler: 
i) Direkte tiltak i tiltaksplanen for Helse2020 
ii) Den regionale prosjektporteføljen, forbetringsprosjekt med IKT-støtte 
iii) Andre regionale prosjekt 
iv) Nasjonal IKT, prosjektportefølje 
v) Andre nasjonale prosjekt 
 
I tillegg blir det på regionalt nivå tildelt ei rekke mindre prosjekt for lokal og regional gjennomføring: 
vi)  Såkornmidlar til fagleg kvalitetsforbetring 
vii) Samhandlingsmidlar til HF og private ideelle for støtte til gjennomføring av Samhandlingsreforma 
 
Utover dette blir det til ei kvar tid gjennomført mange lokale utviklings- og forbetringsprosjekt i det 
enkelte HF som det vil føre for langt å ta med her. 
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i) Direkte tiltak i tiltaksplanen for Helse2020 
 
Tiltaksplanen i Helse2020 er utarbeidd i overordna tiltaksområde, som kvar kan utgjere fleire enkelttiltak. 
For tiltak som naturleg vil bli gjennomførte som prosjekt, vil det normale vere å starte med eit strategisk 
forprosjekt som skal sikre at vi gjennomfører målretta tiltak tufta på eit godt avgjerdsgrunnlag. Typisk 
leveranse frå eit forprosjekt vil vere kostnads- og nyttevurderingar, avgrensing av innhald og vurdering 
av risikoelement som tilgang på teknologi og kompetanse.  
 
For mange av tiltakspunkta i Helse2020 vil det også finnast underliggande prosjekt som støttar opp 
under tiltaket. Dette kan vere både på nasjonalt, regionalt eller lokalt nivå. 
 
Denne tabellen gir oversikt over den samla tiltaksplanen for perioden 2011-2015: 
 

Tiltak nr. Tiltaksområde 2011 2012 2013 2014 2015
Gjennomføring i prosjekt, program eller i linja

1 Realisering av kvalitetsstrategien for kjerneverksemda
2 Systematisk og heilskapleg arbeid med pasienttryggleik
3 Legemiddelbehandling og pasienttryggleik
4 Praktiske konsekvensar av samhandlingsreforma
5 Berekraftige fagmiljø
6 Felles regional tilnærming til klinisk prioritering
7 Pasienten sitt ansvar, eigenmeistring og rolle i behandlinga 
8 Rutinar for systematisk måling av pasienterfaringar

9 Pasientfokusert organisering av helseføretak/sjukehus 
10 Funksjons- og oppgåvefordeling i regionen
11 Sekundær- og tertiærførebyggande aktivitetar
12 Unngå fristbrot og redusere ventetider 
13 Unngå korridorpasientar
14 Revisjon av plan for rusområdet
15 Satsing på barn og unge
16 Samla plan for laboratorieverksemda
17 Plan for radiologi
18 Samla plan for kirurgi
19 Samordna satsing på medisinsk metode og teknologi
20 Strategisk bruk av IKT
21 Administrative rutinar og felles tenestesenter
22 Innkjøpsprogrammet
23 Eigedomsverksemd og arealeffektivisering
24 Utarbeiding av regional arealplan

25 Rekruttering
26 Kompetanseutvikling
27 Organisasjonsutvikling
28 Utvikle gode leiarar på alle nivå
29 Styringsmodellar for mål- og resultatoppnåing
30 Organisasjonsstrukturar og ansvarsforhold
31 Heilskapleg styringsinformasjon
32 Forsking
33 Innovasjon og utvikling
34 Kommunikasjon og omdømme
35 Miljø- og klimasatsing  
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ii) Den regionale prosjektporteføljen, forbetringsprosjekt med IKT-støtte 
 
Regional prosjektportefølje Beskriving 

Program Felles EPJ 

Om lag 15 prosjekt p.t. 

Innført felles regional løysing for elektronisk pasientjournal. 
Inneheld ei rekke innførings- og forbetringsprosjekt. Programmet 
blir i stort avslutta pr. 31.12.2011, men prosjekt som ferdigstilling 
av BUP, talegjenkjenning, databasekonsolidering og 
optimalisering av løysing vil skje både i 2012 og seinare. 

Overlevering til regional drift og forvaltning pågår. 

LOP 4 

Legemiddel og pasientsikkerheit, ligg i 
dag under Felles EPJ-programmet 

Omfattande forprosjektrapport er levert, går inn i ein 
anskaffingsfase i heile 2012. 

Kvalitetsprogrammet 

Fire prosjekt under porteføljen p.t. 

Verktøy for pasientundersøkingar (spørjeundersøkingar) er under 
ferdigstilling. 
Synergi, system for rapportering av uønska hendingar, er ferdig 
innført i alle føretaka. 
Utvikling og etablering av ei rekke kvalitetsregister ligg også under 
kvalitetsprogrammet. 
 

Meldingsløftet (Regionalt og nasjonalt 
program) 

Inneheld 6-8 prosjekt i regionen 

Innføring av elektroniske meldingar mellom sjukehus, legekontor 
og kommunane (Henvisingar, epikriser, rekvisisjonar og svar i 
ulike område, …) Etablering av forvaltning av meldingane lokalt 
og regionalt. 

Teleradiologi Innføring av saumlaus teleradiologi i Helse Vest med ei rekke 
integrasjonar mot røntgen- og PACS-leverandørane samt mot 
Felles EPJ og DIPS. Særleg leveransane frå RIS- og PACS-
leverandørane har teke svært lang tid i dette prosjektet. 

PACS-oppgraderingar (Picture Archive 
Communication System) 

Nødvendige driftsmessige oppdateringar av system, ferdig levert i 
Bergen og Førde, pågår i Fonna og Stavanger. 

Heilskapleg styringsinformasjon Program er avslutta i 2011, og det pågår etablering av regime for 
forvaltning og drift, samt oppfølgingsarbeid for å betre ta i bruk dei 
ulike delane og rapporteringane innan styringsinformasjon.  

Innkjøpsprogrammet Har hatt lite framdrift dei siste par åra, særleg grunna 
personellmanglar. Planlagt vidareføring i 2011 og 2012. 

Samlepunktet –                               
felles brukaradministrasjon 

Innføring av felles brukaradministrasjon med rettigheter til dei 
ulike system basert på organisasjonskart og brukar innplassering i 
organisasjonen.  

Automatisk frikort  Innføring av automatisk frikort inneber oppdatering av fleire 
system og utfasing av gammal løysing, POLK 

Frå bestilling til betaling Prosjekt som inneheld delprosjekt for forbetra arbeidsprosessar, 
oppgradering av Visma-systemet og innføring av inngåande e-
faktura. 

Personalportalen Personalportalen er eit leiarverktøy for tilsettingar, endringar og 
avslutning av arbeidsforhold. Løysinga blir no rulla ut i alle 
helseføretaka.  Det dekker også arbeidsprosessane for å sikre 
alle aktivitetar i høve til leige av vikarar, samt arbeidsprosessar 
som skal understøtta aktivitetane knytt til studentar.  Det 
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inkluderer gjennomgåande arbeidsprosessar gjennom alle HR 
systema som skal sikra kvalitet i prosess og resultat.  
Personalportalen er del av styringsdokumenta for 2011. 

Oppgradering HR systema Det føreligg kontinuerlige forbetringsprosessar i alle HR systema.  
Nokre av systema blir oppgradert for å ta i bruk støtte til nye 
arbeidsprosessar innan arbeidsplanlegging, innovasjonsprosjekt 
innan strategisk kompetansestyring og leiar-medarbeidar 
samhandlinga.  Det blir også gjort endringar i Agresso for å ta ut 
ennå meir av det potensialet som ligg i systemporteføljen.  Dette 
inneber at nyvinningar og utvikling av arbeidsprosessar i høve til 
målbilete i Helse2020 blir i varetatt. 

Det er etablert nært opp til 45 ulike nettverk på HR området som 
skal legga til rette for prosessforbetring og innovasjon som blir del 
av standardleveransar frå leverandørane.  

Farmapro 5 – oppgradering Oppgradering av apoteksystem som førebuing for innføring av 
elektroniske reseptar. 

Neste generasjon PC-plattform Omlegging til Microsoft Windows 7. Betre sikkerheitsfunksjonar, 
raskare inn-logging og eit sett med forbetra funksjonar i 
arbeidsstasjonane.  

 
 
I den regionale prosjektporteføljen brukar vi ofte forprosjekt for å kvalifisere til hovudprosjekt. 
Forprosjekta skal beskrive tilstrekkeleg underlag for å kunne gå vidare. Dette inneber tydelege mål, 
strategisk forankring og dokumentasjon av kost og nytteberekningar. 
Følgjande forprosjekt er no aktive i porteføljen: 
 
Strategiske forprosjekt Beskriving 

Pasienttransport Optimalisering av soneinnkallingar og pasientkoordinering i 
timebok. 

Generisk timebok Funksjonar for felles timebooking (helst på tvers av ulike system 
og leverandørar) 

Intranett Intern kommunikasjon. Strategi og felles rammeverk for utvikling 
og forbetring av intranetta i føretaksgruppa. 

Strategi for lagring og visning av 
bildedokumentasjon 

Svært mykje bildemateriale, ikkje berre PACS, blir i dag lagra på 
ulike måtar og i ulike system. Skal vurdere betre samordning. 

Konsolidering av Felles EPJ databaser Opererer i dag med 4 ulike databaser. Samordning for meir 
effektiv drift og forvaltning. 

Anskaffing og innføring av Stamcelle-
programvare, IVF. 

Bergen og Fonna saman med HF utanfor regionen. 

Etablering av rammeverk for arkitektur Verksemdarkitektur, informasjonsarkitektur, systemarkitektur og 
teknisk infrastruktur. Beskriv korleis dei mange systemløysingane 
heng saman. 

Tele- og signal-løysingar Utgreiingsstudie innan ulike felt om korleis ein eventuelt kan 
samordne mellom samansmeltande teknologiar. 
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iii) Andre regionale prosjekt  
 
Regionale prosjekt i dei ulike 
fagområda 

Beskriving 

Oppfølging av samhandlingsreforma Regional gruppe samt deltaking nasjonalt. Støttar tiltak 4 i 
Helse2020 

Ventelisteprosjekt – redusere ventetid 
og unngå fristbrot 
 

Regional oppfølging. Støttar tiltak 12 i Helse2020 

Utvikle, koordinere og gjennomføre 
nasjonal pasientsikkerheitskampanje 
 

Igangsett – koordinert med kvalitetsprogrammet 
Støttar tiltak 2 i Helse2020 

Ferdigstille revidert regional plan for 
psykisk helse 

Vedtatt av styret juni 2011 

Utarbeide eigen plan for redusert og 
kvalitetssikra bruk av tvang i psykisk 
helsevern 

Under høring – eiga styresak 

Regional plan for diagnostikk og 
behandling av brystkreft 

Frå oppdragsdokumentet 

Regional plan for diagnostikk og 
behandling av prostatakreft 

Frå oppdragsdokumentet 

Regional plan for diagnostikk, 
behandling og rehabilitering ved 
hjerneslag 

Frå oppdragsdokumentet 

Regional plan for kirurgi 
 

Støttar tiltak 18 i Helse2020 

Plan for funksjonsfordeling innan 
kreftkirurgi 

Inngår i kirurgiplanen 

Revidering av regional rusplan   
 

Støttar tiltak 14 i Helse2020 

Rullering av regional beredskapsplan 
 

Til høyring 

Etablere felles retningslinjer innan 
radiologi  
 

Støttar tiltak 17 i Helse2020 

e-sjukemelding og e-refusjon I samarbeid med leverandør. Forprosjektrapport er sluttført. 
Helseføretaka behandlar refusjonar for sjukefråvær og 
foreldrepermisjon på om lag kr. 500 millionar kroner.  Innføring 
og bruk av allereie eksisterande elektroniske løysingar og trekka 
desse inn i ordinære arbeidsprosessar har stort potensiale for 
forbetringar og ennå meir fokus på andre deler av prosessane. 

VOX – reduksjon av deltid Føretaksgruppa Helse Vest er tildelt om lag 7,5 millionar kroner.  
Det vil bli etablert regionale og lokale prosjekt i heile 
føretaksgruppa.  Det er også inngått avtale med Fagforbundet 
som del av dette arbeidet.  Det er også utvikla andre pilotprosjekt 
for å kunne redusera deltid. 

 
 
iv) Nasjonal IKT, prosjektportefølje 
Strategien for Nasjonal IKT 2010-2011 inneheld fire satsingsområde: 
 
Satsingsområde 1: Innhald - Kliniske informasjonsprosesser 
Satsingsområde 2: Struktur - Systemarkitektur, informasjonsgrunnlag og sikkerhet 
Satsingsområde 3: Samhandling 
Satsingsområde 4: Deling av metodikk og erfaring 
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Prosjektporteføljen til Nasjonal IKT som understøttar dei fire satsingsområda inneheld no til saman 
prosjekt og tiltak innan 12 område: 
 
Tiltak Nasjonal IKT Beskriving 

5.12 Elin-H Det overordnete målet med ELIN-h-prosjektet er å sikre 
brukeren/pasienten helhetlige forløp i helse- og omsorgskjeden 
gjennom elektronisk mange til mange kommunikasjon. Prosjektet 
skal utvikle løsninger for elektronisk informasjonsutveksling 
mellom helsestasjonstjenesten i kommunene, fødeinstitusjoner og 
fastleger. 

15.5 Folkeregister i Norsk Helsenett Prosjektet skal ferdigstille katalogtjenesten i Norsk Helsenett som 
skal gi alle helseforetak kvalitetssikret tilgang til folkeregisteret via 
egnet kommunikasjonsprotokoll, forankret i anbefalinger og 
konklusjoner i Nasjonal IKTs styringsdokument ”Tjenesteorientert 
arkitektur i spesialisthelsetjenesten”. 
 

15.6 Nytt hjelpenummer i helsenettet 
Prosjektet skal etablere en løsning for tildeling av unikt 
hjelpenummer i helsenettet. Løsningen skal sikre tildeling av unik 
ID for identifisering av personer. Tildeling skal gjøres tilgjengelig 
gjennom web-services og via nettleser. Løsningen skal etableres i 
henhold til vedtatte standarder for tjenesteorientert arkitektur i 
helsesektoren. 

24.2 Medikasjonstjeneste Medikasjonstjenesten (MT) er spesialisthelsetjenestens løsning 
for en enhetlig måte å utveksle medikasjonsinformasjon. 
Hovedfokuset for det nasjonale prosjektet blir å støtte, koordinere 
og spesifisere arbeidet i de ulike fasenen. Herunder arbeidet med 
tjenestebeskrivelser og å koordinere utviklingen i de regionale 
prosjektene. Prosjektmobilisering under arbeid 

29.2 FEST (Forskriving og 
EkspedisjonsSTøtte) som grunnlag for 
elektronisk forskrivning i sykehus 

Målet for prosjektet er å utarbeide en løsning for nasjonal 
distribusjon og forvaltning av FEST som grunnlag for elektronisk 
forskrivning i sykehus; både for intern og ekstern forordning. 
Hovedmålet er å utvide FEST til å inneholde spesifikke 
sykehusapotekvarer. 

31.3 IKT støtte i akuttmottak Prosjektet skal videreføre utviklingen av de spesifiserte nasjonale 
IT-tjenestene og de spesifiserte nasjonale funksjonelle kravene 
beskrevet i tiltak 31.2. Prosjektet, skal kartlegge de regionale og 
lokale behovene for IT-tjenester og funksjonalitet, sammenlikne 
disse med tilsvarende fra tiltak 31.2 og komme med forslag til 
videre arbeid. Prosjektdirektiv under utarbeidelse. 

32.1 Nynorsk talegjenkjenning - Pilot Pilot talegjenkjenning for nynorsk (somatikk og radiologi). 

37 Anskaffelse av MTU og BHM 
(BehandlingsHjelpeMiddel) 

Prosjektet skal muliggjøre en felles anskaffelse av datasystem for 
medisinsk teknisk utstyr (MTU). Et eventuelt felles system må 
standardisere infrastruktur, systemer og prosesser innenfor 
logistikk og økonomi.  

39 Termer og symboler Prosjektet skal utvikle og forankre en standard for termer og 
symbolspråk for anvendelse i brukergrensesnitt på 
behandlingsrettede IT-systemer. 
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41 Arketyper med mer i et 
kurvesystem 

Prosjektet skal realisere utvikling av en definisjonskatalog av 
datastrukturer med tilhørende terminologi til bruk i elektroniske 
kurvesystemer og medisinske kvalitetsregistre som er basert på 
arketyper / templat metodikk og teknologi. 

42 Videreutvikling av arkitektur Prosjektets hovedmål er å konstruere og validere en prosess- og 
tjenestemodell som inkluderer forskning og utvikling, opplæring av 
helsepersonell, opplæring av pasienter og pårørende. Prosjektet 
skal også vurdere med bakgrunn i utarbeidede modeller hva disse 
betyr for den eksisterende arkitekturen på de øvrige områdene 
som arkitekturen dekker. 

45 Foranalyse klinisk logganalyse Formålet med foranalysen for logganalyse i kliniske systemer er å 
legge grunnlaget for at det kan identifiseres gode løsninger og 
prosesser for oppfølging av logger i kliniske system. 

 

 
 
v) Andre nasjonale prosjekt  
 
Nasjonale prosjekt under 
Helsedirektoratet 

Beskriving 

Nasjonal helseportal 
(www.helsenorge.no) 

Lansert 15.juni 2011 
RHF-a deltek i styringsgruppe og referansegruppe 
 

Kjernejournal Basert på helsefaglege behov skal det gradvis innførast avgrensa 
løysingar med reell nytte. 
 

eResept  
(www.eresept.no) 

Innføring av elektroniske reseptar. Os er pilotkommune og 
kommunane i Hordaland er først ute. 
 

Nasjonalt Meldingsløft Nasjonalt program som gir premissar for og samordnar dei 
regionale meldingsløfta. 
 

Andre nasjonale prosjekt  Beskriving 

Miljø- og klima-prosjektet 
(Grønt sjukehus) 
 

Nasjonalt prosjekt under leiing av Helse Vest 

NPSS (Nasjonalt program for stab og 
støtte) 

Programmet er avslutta i si noverande form. Det blir arbeida 
vidare med oppfølging av felles retningslinjer/rutinar. 

NR-database Database over lovbestemt legebemanning i spesialist‐
helsetenesta. Eiga styringsgruppe frå 2010. 

Nasjonale HR-indikatorar.  Kombinert 
med felles standard for rapportering til 
BUS, SSB og Spekter 

Etablering av felles styringsindikatorar innan HR-området.  Dette 
arbeidet blir leia av Helse Vest RHF. 
 
Målet er at det skal utviklast og leggast til rette for 
gjennomgåande rapportering basert på HR data frå alle regionar 
for å sikra best mogleg kvalitet i rapportering og analysar.  Det vil 
bli satt i verk tiltak for å etablera felles kjelde for rapportering. 

Ny anskaffing innleige av 
helsepersonellvikarar 

Basert på hendingar i 2011 vil det bli ein ny og grundig strategisk 
vurdering av kontrakts strategi, krav og forventningar for ny 
anskaffelsesprosess.  Helse Vest leiar arbeidet på vegne av alle 
regionar i samarbeid med HINAS. 
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Funksjons- og oppgåvedeling innan 
psykisk helsevern – strategigruppe II 

Helse Vest deltak i nasjonal gruppe 

Nytt Nødnett 
 

Nasjonalt prosjekt – implementering i Helse Sør-Øst – oppstart og 
førebuing i Helse Vest 

Innføre nytt kodeverk radiologi  
 

Nasjonalt arbeid, innføring frå 2012 

Prosjekt helikopterlandingsplass ved 
sjukehusa 

Arbeid pågår – leda av Luftambulansen ANS 

Gjennomgang av 
høyreapparatformidlinga og 
ortopediske hjelpemiddel 

Overføring til spesialisthelsetenesta leia av Helse SørØst 

 
 
vi) Såkornmidlar til fagleg kvalitetsforbetring 
 
Tildeling av såkornmidlar har føregått i omlag fem år og er ein del av kvalitetssatsinga i Helse Vest. 
Lokale kvalitetsutviklingsprosjekt blir prioritert og tildelt mellom føretaka, og kvart såkornprosjekt er i 
storleik eit par hundre tusen kroner. 
For 2011 er det tildelt prosjektmidlar på 4,5 MNOK fordelt på om lag 30 ulike prosjekt. 
Liste over tildelte såkornmidlar for 2011 er vist i vedlegg 1. 
 
vii) Samhandlingsmidlar til HF og private ideelle for støtte til gjennomføring av 
Samhandlingsreforma 
 
Styret i Helse Vest vedtok i sak 122/10 å vidareføre og styrkje satsinga på samhandling. Som eit ledd i å 
understøtte samhandlingsreforma er det i 2011 sett av 10 mill. kr til prosjekt og tiltak innanfor 
samhandling. Dette er ei auke på 5 mill. kr frå 2010. 
 
Liste over tildelte samhandlingsmidlar for 2011 er vist i vedlegg 2. 
 
 
Konklusjon 
 
Både Helse2020 i stort og Samhandlingsreforma spesielt tilseier eit omfattande behov for forbetring og 
effektivisering. Samtidig kan tempo og omfang i mange prosjekt opplevast som stort. Det er difor lagt 
stor vekt på leiarmessig god forankring av prosjekta og eit styrt gjennomføringstempo. 
 
Blant dei mest styrande faktorane for gjennomføringstempo er tilgangen til fagleg kompetanse, kapasitet 
og evne til endring i den enkelte organisasjonseining samt kompetanse i styring og leiing av prosjekta. 
 
Regionalt investerer føretaksgruppa årleg i storleik 200 MNOK i utvikling og forbetringsprosjekt gjennom 
Helse Vest IKT AS. I prosjektgjennomføringane blir det brukt i storleik 50 MNOK i føretaksgruppa til 
direkte prosjektkostnader som ikkje kan aktiverast. I tillegg til dette utgjer bruk av eigne medarbeidarar i 
prosjektarbeidet ein vesentleg ressurs og innsatsfaktor, vi snakkar her i sum om fleire hundre årsverk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg:  
 
Vedlegg 1: Liste over tildelte såkornmidlar for 2011. 
Vedlegg 2: Liste over tildelte samhandlingsmidlar for 2011. 
 


	Prosjektet skal etablere en løsning for tildeling av unikt hjelpenummer i helsenettet. Løsningen skal sikre tildeling av unik ID for identifisering av personer. Tildeling skal gjøres tilgjengelig gjennom web-services og via nettleser. Løsningen skal etableres i henhold til vedtatte standarder for tjenesteorientert arkitektur i helsesektoren.

