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Oppsummering  
 

I styremøtet 18. juni 2019 uttrykte styret eit ønskje om ei orientering om innhaldet i 

programma og prosjekta i den regionale prosjektporteføljen. I saka blir det gitt ein omtale av 

innhald, tidslinje, leveransar og overordna status for dagens regionale IKT-program-

/prosjektportefølje, og det blir vist korleis denne er knytt mot mål og tiltak frå Helse 2035. 

Framover vil innhaldet i regional IKT-program-/prosjektportefølje bli påverka av 

ferdigstilling av noverande program og prosjekt, men og av ein rekke drivarar som blir omtala 

i nedanfor.  

Fakta  
 

Det er mange ulike program-/prosjektporteføljer nasjonalt, inter-regionalt, regionalt og 

lokalt. For kvalitet i leveransane og effektiv 

gjennomføring er det viktig å sjå dei ulike 

porteføljane i samanheng. Helse Vest RHF 

arbeider no, gjennom Felles arkitektur- og 

porteføljekontor og saman med alle føretaka, 

med å skape betre oversikt over 

samanhengane for å styrkje vår evne til 

heilskapleg styring og koordinering av 

endringar.  

 

Kommentarar  
 

I denne saka blir det gitt ei omtale av innhald og tidslinje for dagens regionale IKT-program-

/prosjektportefølje, og det blir vist korleis denne er knytt mot mål og tiltak frå Helse 2035.  

Det er venta at innhaldet i den regionale IKT-program-/prosjektporteføljen bli påverka av 

ferdigstilling av noverande prosjekt og program, men også av følgande drivarar: 

 

Investering i nye fagområder  

Til dømes laboratorieområdet, operasjonsplanlegging, sterilforsyning, pre-hospitalt og AMK. 

Det er også behov for ei auka satsing innan psykisk helse og rusomsorg for å imøtekomme 

nasjonale og regionale krav. 

Pasientinvolvering  

Alle Møter har tatt viktige steg med løysingar som involverer pasienten, men det er fortsatt eit 

behov for nye løysingar retta både mot pasient og mot merkantile roller og 

oppgåveplanlegging.  
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Medisinsk avstandsoppfølging/Virtuelle helsetenester  

Det er eit stort potensiale for betre pasientopplevingar og auka effektivitet, men for å kunne 

oppnå større effektiviseringsgevinstar er det nødvendig med ei heilskapleg satsing.  

Samhandling 

Helse Vest må auke satsinga på samhandlingsområdet både for å hente ut effekt av kortsiktige 

tiltak, men også for å påverke utarbeiding av langsiktige nasjonale løysingar. 

Modernisering av infrastruktur  

Gjennom Vel Møtt prosjektet si satsing på styring av pasientflyt og ressursar ser vi nå verdien 

av såkalla lettvekts-IKT og mobil klientplattform. Også medisinsk avstandsoppfølging vil 

krevje nye investeringar i infrastrukturen. 

Byggeprosjekt 

Dei mange byggeprosjekta i Helse Vest er ein sterk drivar for bruk av ny teknologi og for 

samansmelting av tradisjonell IKT, medisinsk teknologi og byggteknologi.  

Innhaldet i dei ulike programma og prosjekta  
 

Dagens portefølje er i stor grad eit resultat av planlagde regionale systemkonsolideringar, 

erstatning av systemversjonar som ikkje lengre vil være støtta av leverandørane, samt 

digitalisering av ei rekkje arbeidsprosessar. Det er nedanfor gitt ei orientering om aktive 

program, prosjekt, forprosjekta og konseptutgreiingane i porteføljen av IKT-

program/prosjekt. Dei viktigaste programma er HELIKS, LIBRA og Alle møter. Det er fyrst gitt 

ei orientering om desse og status for dei viktigaste leveransane for kvart program.   

 

HELIKS 

 

 

Program HELIKS er Helse Vest sitt viktigaste initiativ for å nå måla i «Strategiplan for Felles 

EPJ i Helse Vest fram mot 2020». Strategien omfattar både pasientjournalen, kurvedelen og 

det digitale mediearkivet. Programmet sine visjon er: «éin vestlending – éin sjukehusjournal». 

Programmet skal gjennom prosjekta nå programmet sitt målbilete: «Helse Vest bruker felles 

regionale EPJ system som støtter opp under heilskaplege og standardiserte kliniske 

arbeidsprosessar. Programmets arbeid inneber også tett samarbeid mellom tilgrensande 

prosjekt for å sikre heilskaplege, effektive kliniske arbeidsprosessar og felles rutinar. 
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Dei viktigaste prosjekta i HELIKS er:  
 
ODA (Overgang til DIPS ARENA)  

Prosjektet har ansvar for modernisering av elektroniske pasientjournal ved overgangen frå 
DIPS Classic til DIPS Arena.  
 
KULE innføring  

Prosjektet skal legge til rette for, pilotere og innføre løysing for elektronisk kurve og 
legemiddellogistikk (Meona) for alle føretak i Helse Vest.  
 
Felles radiologiløysning  

Prosjektet FERD skal innføre ei felles regional løysing for radiologi (Sectra) basert på felles 
arbeidsprosessar og med moglegheit for tilgang på tvers av føretaka. 
 
Leveransar frå HELIKS programmet 

ODA prosjektet har gjennomført ei regional omlegging av DIPS PAS/EPJ slik at det er teknisk 

tilrettelagt for utrulling av DIPS Arena i heile Helse Vest. I mai 2019 vart DIPS Arena tatt i 

bruk av Nevrologisk avdeling i Helse Førde. Dette er ein regional pilot for å verifisere 

funksjonalitet i DIPS Arena. Piloten i Helse Førde har avdekka behov for ytterlegare utvikling 

av DIPS Arena. Ny versjon vert sett i produksjon 07.12.2019. 

 

KULE prosjektet har implementert elektronisk kurve og legemiddelhandtering (Meona) ved 

nær alle sengepostar i Helse Vest innanfor somatikk og psykiatri. Meona er og implementert 

ved alle akuttmottak og ved Intensivavdelingar i Helse Førde og Helse Fonna. Per august 2019 

har nær 90 % av sengene og potensielle brukarar fått tilgang til elektronisk kurve. Det 

gjenstår implementering ved Intensivavdelingar i Helse Stavanger og Helse Bergen. I tillegg 

gjenstår elektronisk kurve for nokre spesialavdelingar og for medikamentell kreftbehandling.  

 

3 av 4 helseføretak (Helse Førde, Helse Fonna og Helse Stavanger) er oppgradert til felles 

regional radiologiløysning (SECTRA) i perioden frå desember 2018 til mai 2019. Det er 

planlagt omlegging for Helse Bergen i november 2019.  
 

 

LIBRA 

 

 

LIBRA programmet (Lager, innkjøp, budsjett, regnskap, avtalar) samlar området økonomi, 

innkjøp og logistikk. Programmet har gjennomført prosjekt for samordning av ulike register 

og dataadministrasjon, samt gjort eit betydeleg prosessarbeid i forkant av anskaffinga av 

felles IKT-løysing. 
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LIBRA programmet har våren 2019 teke i bruk økonomiløysinga i alle føretak i 

føretaksgruppa og første versjon av logistikkløysinga i Helse Stavanger. Programmet vil 

framover fokusere på å innføre denne løysinga i alle HF med unnatak av Helse Bergen og 

Sjukehusapoteka Vest. I parallell vil ei oppgradert løysing bli utvikla med sikte på å innføring i 

Helse Bergen og Sjukehusapoteka Vest i 2021, samstundes som alle dei øvrige helseføretaka 

tar i bruk denne vidareutvikla løysinga. LIBRA er ei stor modernisering av systemporteføljen, 

og dette krev og standardisering av prosessar og arbeidsrutinar. Dette har vist seg å være ei 

stor endring som kjem til å ta tid og vil krevja stor innsats å få til. Det blir fortløpande gjort 

vurdering av kor raskt ein kan innføre løysinga i dei ulike føretaka og samstundes få til 

naudsynt endring i helseføretaka. 

 

Leveransar frå LIBRA programmet 

Økonomidelen av SAP ble satt i produksjon for alle føretaka i Helse Vest frå 01.04.2019. 

Løysningen for varelogistikk ble satt i produksjon for Helse Stavanger HF frå 27.05.2019. 

Basert på status for innføring av LIBRA, er det gjort ei replanlegging av den vidare utrulling av 

programmet. Tabellen nedanfor viser opphavleg dato, revidert plan med same rekkefylgje 

som inngår i kontrakten, og til sist endra rekkefølge der det er teke betre omsyn til 

kompleksiteten, ved at Helse Bergen er lagt sist for implementering.  

 

 
 

 

ALLE MØTER 

 
*Prosjekt som står på vent 

**Forprosjekt 
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ALLE MØTER programmet står for digitalisering av samverknaden mellom pasient/brukar og 

helsetenesta. Programmet arbeider både på regionalt og nasjonalt nivå. Ulike offentlege 

sektorar gjennomgår ei digital fornying, og Alle Møter samlar helsetenesta sine initiativ på 

dette området. Alle møter skal bidra til eit betre tilbod til pasientane med gode 

kommunikasjonsløysingar, digitale tenester og god intern organisering. Pasienten skal møte 

ein einskapleg og føreseieleg helseteneste i heile Helse Vest. Dei viktigaste prosjekta i ALLE 

MØTER er: 

Vestlandspasienten 

Prosjektet utviklar løysingar på helsenorge.no for pasientar i Helse Vest for at dei kan logge 

inn og sjå timeavtalane sine, status på tilvisingane og utvalde journaldokument, sende 

melding angåande timen med meir. 

Open Linje 

Prosjektet skal gjere det enklare for pasientar å komme gjennom på telefon når dei kontaktar 

spesialisthelsetenesta, og samtidig sikre at dei som svarar kan skape ei god kundeoppleving. 

Mitt Timeval 

Prosjektet skal utvikle løysingar der pasientar sjølve kan gå inn på nett og endre eller bestille 

timane sine på sjukehuset. 

 

Finne fram 

Prosjektet skal levere løysingar som skal hjelpe pasientar og pårørande til raskt å finne fram 

til og på sjukehuset. Løysingane skal bidra både til å skape tryggleik for pasienten og til at 

pasienten møter på rett stad til rett tid. 

Pasientflyt og ressursar 

Løysingane skal understøtte effektiv pasientflyt og ressursbruk med særleg fokus på 

pasientar med forløp på tvers av fag, avdelingar og system, samt legge til rette for tverrfagleg 

samarbeid og informasjonsutveksling. 

Innsjekk og betaling 

Sjølvbetent innsjekk og betaling skal gje pasienten eller pårørande moglegheit til å melde i frå 

når dei kjem til sjukehuset, samt betale utan å måtte gå i resepsjonen. Dette skal kunne 

utførast på sjølvbetente terminalar på sjukehuset eller er via pasientens eigen mobil. 

Digitale skjema og brev 

Prosjektet skal utvikle ny funksjonalitet knytt til bruk av skjema og brev for 

spesialisthelsetenesta for innbyggjarane i Helse Vest.  Bakgrunnen er et ønske om ein 

overgang til elektronisk kommunikasjon, og elektronisk innhenting av informasjon frå 

pasientar og pårørande. 

Vel heim 

Forprosjektet har fokus på både god utskriving og reduksjon av re-innleggingar gjennom i 
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første omgang å samle kunnskap om utfordringar med utskriving, og deretter identifisere 

tenlege tiltak. 

Vel planlagt 

Prosjektet skal sørge for betre planlegging og ressursbruk i pasientforløp ved å tildele første 

ledige time. Ein skal gi føreseielege forløp i spesialisthelsetenesta. Leiarane skal få betre støtte 

i deira planlegging, og gje medarbeidarane føreseielege arbeidsdagar ved langtidsplanlegging. 

Ny heilskapleg SMS-løysing 

Forprosjektet skal sjå på mogligheit for ei teneste som gjer det enkelt å konfigurere utsending 

av SMS i forhold til antal SMS, avsendartidspunkt og innhald, samt koordinere Helse Vest sine 

varslingstenester med tenestene på helsenorge.no. 

 

Leveransar frå Alle møter programmet 

Programvare for å Finne fram i helseføretaka, levert av danske Systematic, vart sett i 

produksjon for Helse Bergen 07.12.2018. Løysinga er no også i bruk i Helse Førde og Helse 

Stavanger. Løysning for styring av pasientar og ressursar, basert på programvare frå Imatis, 

vart sett i produksjon ved Haraldsplass Diakonale Sykehus frå 10.12.2018. Løysning for 

innsjekk og betaling, også levert av Imatis, vart sett i produksjon for 10 poliklinikkar i Helse 

Stavanger frå 21.05.2019. Det er utarbeid planar for vidare utrulling av desse løysingane i 

helseføretaka i Helse Vest.  

 

ØVRIGE PROSJEKT UTANFOR PROGRAM 

 
*Prosjekt som står på vent 

*** Mikrobiologisk avdeling i Stavanger venter på en oppgradering av Labvantage som er planlagt til 15. september. Først etter denne 

oppgraderingen kan man ta stilling til når prosjektet kan avsluttast. 

 

Labsvar frå føretak til kommunale PLO-løysingar 

Prosjektet skal etablere ei løysing for å kunne sende laboratoriesvar elektronisk til 

kommunane sine løysingar i pleie- og omsorgstenesta. 

Digital Patologi  

Prosjektet skal innføre digital støtte til heile arbeidsprosessen for patologi, frå elektronisk 

rekvirering av patologiske undersøkingar, via digitalisering av patologiske snitt og digital 

gransking, til svarrapportering til rekvirentar både i primær- og spesialisthelsetenesta, samt 

til nasjonale registre. 
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Modernisert Folkeregister 

Dagens folkeregister skal erstattast av Modernisert folkeregister. Det skal kartleggast 

konsekvensar ved at Helse Vest skal bruke tenester og data frå det Moderniserte Folkeregister 

i staden for dagens Folkeregister. 

FDV for MTU og BHM (Medusa)  

Medusa er eit nasjonalt system implementert regionalt for forvaltning, drift og vedlikehald av 

medisinsk teknisk utstyr og behandlingshjelpemiddel. Løysinga skal gjera det enkelt å dele og 

utvikle beste praksis. 

AMK IKT 

Eit fellesprosjekt mellom alle helseregionar for effektiv, sikker og korrekt handtering av 

medisinske naudmeldingar til AMK-sentralane gjennom innkjøp av robuste og framtidsretta 

teknologiske løysningar. 

 

STRATEGISKE KONSEPT OG FORPROSJEKT  

*Prosjekt som står på vent 

****Forprosjektet har ikkje starta 

 

Digital internkommunikasjon og samarbeid  

Planlegge og førebu digital samhandling og internkommunikasjon innan område som ikkje er 

direkte pasientrelatert og/eller som vert løyst av andre fagsystem. 

Forprosjekt medisinsk avstandsoppfølging  

Prosjektet sitt overordna mål er å skildre rammer for ei heilskapleg satsing på medisinsk 

avstandsoppfølging i Helse Vest. Dette skal mogleggjere levering av våre tenester på nye 

måtar. 

Forprosjekt Operasjonsplanlegging 

Harmonisere operasjonsplanlegging på tvers av dei 3 eksisterande løysingane for å forenkle 

samspel med perioperativ kurve (KULE-prosjektet). 
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Norse feedback. Digital pasientmedverknad  

Forprosjektet skal vurdere kvalitativ og kvantitativ nytte ved regional innføring av løysing for 

digital pasientmedverknad og strukturerte kliniske data i behandlingsmiljøa innan 

psykiatrien. 

Robust mobilt helsenett i Vest (RMHV)  

Regional pilot av eit nasjonalt infrastruktur-prosjekt, som i hovudtrekk går ut på å 

ettermontere ruterar med ein eller fleire 4G-oppkoplingar i ambulansar. Ved å dele dette 

breibandet ut på wifi i ambulansen, mogleggjer ein auka informasjonsdeling gjennom heile 

verdikjeda. 

Laboratorieinformasjonssystem 

Førebu og planlegge eventuell anskaffing og innføring av nytt felles 

laboratorieinformasjonssystem (LIMS) for alle føretaka i Helse Vest. 

Prehospital elektronisk kurve og journal  

Forprosjektet skal vurdere om preferert løysing frå Baxter/Meona, som skal brukast i 

klinikkane, kan innførast i den prehospitale kjeda i Helse Vest, eller om vi skal nytte opsjon i 

Helse Sør-Øst si anskaffing av ambulansejournal. 

Felles timebok 

Forprosjektet skal planlegge realisering av løysingskonsept for felles timebok for pasientar og 

ressursar (rom, utstyr, m.m.) i Helse Vest.  

Overordna status for program-/prosjektporteføljen 

Oversikten nedanfor viser rapportert status frå prosjekt per 15.09.2019, samt endringane frå 

førre månads rapportering. Rapporteringa viser høgt aktivitetsnivå, og det er en positivt at få 

prosjekt rapporterer raudt. Det er viktig å vere merksam på at mange prosjekt rapporterer 

gult, noe som krev en tett oppfølging framover. 
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Økonomistatus i portefølje 

 

Økonomistatus som rapportert i Porteføljestyremøtet 02.09.2019 viser prognose i program 

og prosjekt før behandling av endringsmeldingar. Endra ramme for investeringar aktiverbare 

i porteføljen vert behandla i eiga sak i styremøtet for Helse Vest RHF.  

 

 
 

Kopling til mål og tiltak i Helse 2035 

Helse 2035 inneheld fire strategiske satsingsområde: 

 Pasienten si helseteneste 
 Eitt helsevesen 
 Utvikling av helsetenestene 
 Medarbeidaren, leiing og organisasjon 

 
Den gjeldande regionale IKT-program-/prosjektporteføljen er i hovudsak etablert med 

utgangspunkt i «Helse 2020». Når vi ser dagens pågåande IKT-program/prosjekt opp mot 

«Helse 2035», treff difor ikkje alle prosjekta dei strategiske tiltaka direkte. Dei fleste tiltaka i 

«Helse 2035» er også hovudsakleg av fagleg eller organisatorisk karakter. Dette gjer at dei i 

tillegg vert dekka av ei rekke andre initiativ og prosjekt utanfor IKT-program-

/prosjektporteføljen.  

 

Det vil framover bli viktig å sette fokus på at IKT-program-/prosjektporteføljen understøtter 

mål og tiltak i Helse 2035, samt at dei sentrale drivarane drøfta i innleiinga vert ivaretekne. 

Bileta under syner koplinga mellom dagens IKT-program-/prosjektportefølje og tiltaka i 

«Helse 2035». Strategiske konsept og forprosjekt som ligg utanfor programma er ikkje teke 

med i desse bileta.  
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Investering  

aktiverbar

Kostnader ikke 

aktiverbar

Investering  

aktiverbar

Kostnader ikke 

aktiverbar

Investering  

aktiverbar

Kostnader ikke 

aktiverbar

87 856 39 966 100 387 42 009 -13 011 -2 043 

134 972 17 956 154 002 17 930 -19 030 26

59 851 21 760 58 359 17 070 1 492 4 691

22 243 10 967 8 311 9 870 13 932 1 097

304 922 90 649 321 060 86 879 -16 618 3 770

125 000 0 125 000 0 -0 0

Sum portefølje inkl. infrastruktur 429 921 90 649 446 060 86 879

415 000 80 000 415 000 80 000

-14 921 -10 649 -31 060 -6 879 

Måned:

PROSJEKTKOSTNADER

 Prognose  (2019) 
 Avvik mot godkjent budsjett 

(2019) 

Sum Program LIBRA

 Godkjent budsjett etter 

endringer (2019) 

Sum Program HELIKS

Avvik

Sum Alle Møter

Sum øvrige prosjekt

SUM Prosjekt/Program

IKT infrastruktur inkl. PC-leige

Budsjettert ramme
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Pasienten si helseteneste 

 
**Forprosjekt 

 

Eitt helsevesen 

 
**Forprosjekt 
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Utvikling av helsetenestene 
 

 

 

Medarbeidaren, leiing og organisasjon  

 
 
 


