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1

PROSJEKTETS NAVN

Prosjektets offisielle navn er: Regional EPJ
Ved kommunikasjon utenfor HSØ anbefales det å omtale prosjektet som «Regional EPJ i Helse SørØst».

2

PROSJEKTEIER

Prosjektet er en del av programmet «Regional klinisk løsning» som er et strategisk program i Digital
fornying. Eier av prosjektet er programleder i «Regional klinisk løsning».

3

BAKGRUNN FOR OG KORT BESKRIVELSE AV PROSJEKTET

I tråd med målsetningene i stortingsmeldingen “Én innbygger – én journal” (Meld. St. 9, 2012-2013) ble
det i programmet Regional klinisk løsning (RKL) under Digital fornying i 2015 igangsatt en foranalyse for å
utrede én regional PAS/EPJ (pasientadministrativt system og elektronisk pasientjournal) i Helse Sør-Øst.
Mandatet til foranalysen var å utrede konsolidering av dagens foretaksvise DIPS-installasjoner. Gjennom
leserunder og kvalitetssikring fikk prosjektet to viktige føringer til prosjektet:
1. Innføring av DIPS Arena måtte organiseres under samme prosjekt som konsolidering.
2. Standardiseringsarbeidet måtte forseres for å innfri kravene til regional tilgangsstyring så snart som
mulig. Dette ville bidra til å lukke avvik i behandling av pasientinformasjon i forbindelse med
Riksrevisjonens revisjon av regionssykehusene hvor målet med undersøkelsen var å vurdere om
helseforetakenes styring og kontroll av tilgang til helseopplysninger i EPJ-systemet er i samsvar med
gjeldende regelverk.
Foranalysen konkluderte med å anbefale oppstart av et forprosjekt i to faser.
 Forprosjekt Regional EPJ Standardisering
o Planlegge standardisering
o Utarbeide direktiv for Regional EPJ Standardisering
o Tidlig start av standardiserings arbeid på Sykehuset i Vestfold
o Gjennomføres i perioden november 2015 til februar 2016
 Forprosjekt Regional EPJ Konsolidering og Arena
o Planlegge konsolidering og Arena
o Utarbeide direktiv for Regional EPJ Konsolidering og Arena
o Gjennomføres i perioden mars 2016 til desember 2016
Administrerende direktør i HSØ vedtok i november 2015 et forprosjekt i to faser i tråd med anbefaling i
foranalyserapporten. Dette direktivet omhandler gjennomføring av regional EPJ Standardisering.
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4
4.1

OMFANG OG AVGRENSINGER
Omfang

Dagens foretaksvise DIPS-installasjoner er svært forskjellige. Det gjelder blant annet hvordan DIPS er
konfigurert og satt opp, hvilke kodeverk som brukes, hvordan journalstrukturen og dokumenttypene er,
hvilke moduler som brukes og hvordan ulik funksjonalitet brukes i det daglige. De fleste av disse
ulikhetene har ingen basis i grunnleggende forutsetninger for virksomheten, og det vil derfor være
gevinster ved å standardisere flere av disse områdene og fjerne uønsket variasjon. Gevinstene vil være
knyttet til samhandling og deling av informasjon mellom foretakene, men også til forenkling av drift og
forvaltning og potensielt til kvalitetsforbedring av prosesser. I tillegg vil regional standardisering være en
forutsetning for regional tilgangsstyring gjennom IAM-prosjektet.
I Helse Sør-Øst ble det i forkant av DIPS-innføringen på OUS gjennomført et større forankringsarbeid i
regionen for å bli enige om en regional standard på disse områdene i regi av prosjektet Regional
standardisering av klinisk dokumentasjon (RSKD). De regionale standardene er innført på OUS og delvis
innført på ST. De andre foretakene har sluttet seg til standardene, men ikke innført dem på sine foretak.
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Figuren viser utvikling av regional standard i perioden 2012 til 2017
Regional EPJ Standardisering vil omfatte følgende vedtatte standarder:
Områder
Kort beskrivelse
Journalstruktur
Journalstrukturen er kjernen som styrer lese og skrivetilgang. Denne er ikke lik
Dokumenttyper
på foretakene i dag. Journalstruktur er i hovedsak en hierarkisk oppbygging av
Skanningsprinsipper
journaldokumentasjon og en journalgruppe inneholder en samling av
dokumenttyper som hører logisk sammen på grunn av innhold, hvem
dokumentene henvender seg til eller er produsert av. Dette er viktig i forhold til
enkel gjenfinning av pasientinformasjon og unngå dobbelt dokumentasjon. Det er
utviklet standard på navn på dokumenttyper, journalgrupper og koblingen mellom
disse.
Organisasjonsstruktur Organisasjonsenheter må være unike ved sammenslåing av databaser. Det vil si
Navnestandard
at dersom flere HF er i samme database, så kan ikke to avdelinger ha identiske
kortkoder eller lange navn. Det er to leveranser, en som er overordnet og
beskriver ulike nivå i DIPS og at alle nivå skal ha RESH-id. Den andre
leveransen er vesentlig en navnestandard som også ivaretar tilpasning til
konsolidering.
Arbeidsgruppestruktur Med struktur menes arbeidsflyt som er en elektronisk funksjonalitet for å sende
og motta oppgaver knyttet til pasientaktiviteter i EPJ. Det å søke opp en
arbeidsgruppe, skal være enkelt og oversiktlig og gjenspeile bruksområdet. Det
er en navnestandard på arbeidsgrupper i DIPS. Felles arbeidsgrupper er inndelt i
hovedgrupper, der navnet skal bestå av Avd.og type oppgave, mens lokalitet
benyttes bare der det er nødvendig.
eks. Uro Kontor eller Lilleh Kir Kontor, m/lokalitet.
Alle som har dokumentasjonsplikt, skal ha private arbeidsgrupper.
Tilgangsstyring
Det er utarbeidet overordnede prinsipper for tilgang som må til for at den ansatte
(Prinsipper for
skal ha mulighet til å ivareta den rollen han/hun har overfor pasienten eller andre
tilgangsstyring
roller den enkelte er tildelt og som gir grunnlag for tilgang i journal. Det vil si
Regionale rolleliste)
tilganger til funksjoner og data i DIPS (brukertyper, journalgrupper,
medikasjon).» Med rolle menes den funksjon en person har i HF
Kodeverk
Standard kodeverk er en forutsetning for etablering av felles prosedyrer, Det er etablert
forvaltning, entydig rapportering og på sikt en felles database.
prinsipper for
Versjon 0.9

Dato: 24.02.2016

Regional Klinisk Løsning (RKL)

Regional EPJ Standardisering

Referanse PPMverktøy:

Side:
8 / 45

Referanse til regnskap:

PRJ 02068

Prosjektdirektiv for standardisering
kodeverk og
anbefaling på
standard kodeverdier
for flere kodeverk.
Rekvirenter

Veiledende
behandlingsplan for
sykepleiere VBP
Kurs for sykepleier for
oppbygging av VBP
Ventelistebrev

Økonomi

Vedtaksmaler
psykiatri

Systemoppsett

Det finnes både interne og eksterne rekvirenter. Begrepet rekvirent brukes om
kombinasjonen av organisatorisk enhet og person eller tjeneste. Interne
rekvirenter får navn etter PAGA/DIPS-signatur. RESH er et register over enheter
i spesialisthelsetjenesten. Det nasjonale adresseregisteret skal benyttes som
kilde til all informasjon rundt eksterne rekvirenter
VBP er en predefinert liste man kan velge fra når man skal lage en
behandlingsplan til en pasient.
Det kan hentes enkeltelementer fra flere VBP’er inn i pasientens egen
behandlingsplan. Det er utarbeidet 11 evidensbaserte planer i regionen.
Det er vedtatt metode for utarbeidelse av VBP
Det er utarbeidet 32 maler for ventelistebrev. Regionale maler sikrer at brevene
inneholder nødvendig, korrekt, utfyllende og god (tydelig og velformulert)
informasjon til pasienter og pårørende i HSØ
Sikrer at oppsett og innhold i samme type brev er likt, uavhengig av fra hvilket
sykehus, avdeling eller HF i HSØ brevet kommer fra
Sikrer at kommunikasjon ut fra HSØ er ensartet
Standardisering av systemoppsett, kodeverk og fakturamaler er viktig for å ha
enhetlig innkreving i HSØ. Regional standard for økonomi sikrer samme
betingelse og enhetlig fakturering og innfordring i hele HSØ.
Det er utarbeidet kodeverk for hvordan økonomimodulen brukes, samt
fakturamaler
I en konsolidert base vil dokumenttyper som er av type vedtaksdokumenter deles
mellom alle sykehusene i databasen. De vil bli synlig på tvers og valgbare og
det vil være journalgruppeknytningen som blir styrende for om vedtaket kan
lagres. Det faglige innholdet i malen behøver ikke være regional standard.
Felles systemoppsett er grunnlaget for oppsett av systemet. Eksempler på
områder er oppsett av medikasjon, økonomi, røntgen, lab,
pålogging/adgangskontroll, filplassering og hjelpenummerserie.

I tillegg vil det i Regional EPJ Standardisering bli utarbeidet og innført regionale standarder for:
Områder
Kort beskrivelse
Økonomitakster
Takster ved salg av materiell ved poliklinikker brukes svært ulikt ved de ulike HF’
ene i dag Det er lite hensiktsmessig at HF i regionen skal ha ulik praksis på takster
og det er av stor betydning at man har en ensartet praksis i HSØ.
Tilgangsstyring
Flere av foretakene har rolleliste. Disse har varierende detaljeringsgrad. Bestilling av
Innhold i
tilganger til PAS/EPJ skjer på varierende måte fra foretak til foretak. OUS har tatt i
brukerroller
bruk automatisering av tilgangsstyring i DIPS og PAGA er integrert med DIPS. Dette
(brukertyper)
gir som gir en langt større sikkerhet for tilganger, og må vurderes om det skal tas i
bruk i alle HF. Det er behov for navnestandard på brukertyper og tilgangsprofiler.

Den godkjente, regionale standarden omfatter i hovedsak oppsettet i DIPS, og er bare til en viss grad
avhengig av felles arbeidsprosesser. Helseforetakene vil således få en mer lik EPJ, men vil ikke
nødvendigvis få mer like arbeidsprosesser.
Standarden vil bidra til at helsepersonell vil benytte de samme dokumenttypene og gjenfinne disse i
samme journalstruktur i alle HF. På den måten blir det enklere gjenfinning dersom personell beveger seg
mellom helseforetak. Regionale systemoppsett vil være like sånn at for eksempel varsler om
arbeidsoppgaver i DIPS vil være de samme. Tilsvarende vil helseforetakene benytte de samme offisielle
kodeverkene, og kun de som skal være lokale er ulike.
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Et regionalt tilgangsoppsett vil kunne endre arbeidsprosessen for enkelte yrkesgrupper. Dersom dagens
forslag til regionalt tilgangsoppsett blir besluttet, vil annet helsepersonell (fysioterapeuter, sosionomer
etc.) ikke kunne gi seg selv tilgang, noe som vil stille krav til at behandlere må sende henvisning i
arbeidsflyt i DIPS. DP Løsning vil bidra til implementering av endrede arbeidsprosesser der
implementering av regional standard krever en slik endring.
Standardisering av DIPS vil påvirke integrasjoner og fagsystemer tilknyttet DIPS. Innenfor omfanget til
Regional EPJ Standardisering vil prosjektet gjøre nødvendige tilpasninger i Integrasjoner for å sikre at de
fungerer på tilsvarende måte som i dag.
Prosjektet er planlagt gjennomført i løpet av 2016 og 2017 i to puljer
•

Pulje S1 (2016): Sykehuset i Vestfold, Sunaas Sykehus, Vestre Viken, Sykehuset
Telemark og Betanien Hospital Skien
Pulje S2 (2017): Sykehuset Innlandet, Revmatisme sykehuset, Sykehuset Østfold,
Akershus universitetssykehus, Sørlandet Sykehus

•

2016
J

F

M

Standardisering
SIV

Standardisering
SUN
Standardisering
ST / BET
Standardisering
VV

A

M

J

2017
J

A

S

O

N

D

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

17.10.2016

30.10.2016

14.11.2016

28.11.2016

Standardisering
SI /REV

16.10.2017

Standardisering
SS

30.10.2017

Standardisering
SØ

13.11.2017

Standardisering
AHUS

4.2

J

27.11.2017

Avgrensinger

Prosjekt/program

Ansvar/avhengighet

RPL

RPL prosjektet leverer infrastrukturplattformen Regional EPJ installerer
nødvendig programvare på. Regional EPJ er avhengige av at RPL leverer
denne infrastrukturen til rett tid og med rett oppsett (operativsystem, cpu,
minne, disk m.m.), rette tilganger, brannmuråpninger og med databaser
opprettet. Alle prosjektmiljøene og verktøyserverne Regional EPJ har
behov for har en direkte avhengighet til leveransene fra RPL, dette gjelder
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Prosjekt/program

Ansvar/avhengighet
løsning-, konvertering- og testmiljøer og herav også en direkte avhengighet
til de respektive delprosjektene.

Identitets- og tilgangstyring
(IAM)

Prosjekt Identitets- og tilgangsstyring (IAM) har ansvar for utrulling av IdM
løsningen til helseforetakene i Helse Sør Øst. Identitetshåndteringssystem
(IdM) er en teknisk løsning for automatisk å gi brukere tilgang til systemer.
Opplysningene utledes fra HR systemet, PAGA, og ved at nærmeste leder
fyller ut skjema. Reglene for hvordan man finner tilgangsprofiler fra rolle og
organisasjons tilknytning ligger i IdM løsningen. Tilgangsprofilene opprettes
og vedlikeholdes i DIPS. I grensesnittet mellom regelsett i IdM løsningen og
opprettelse av tilgangsprofiler er det behov for et tett samarbeid. For
Prosjekt Identitets- og tilgangsstyring er det viktig med god dialog med HR
vedrørende kvalitet på data i PAGA.

Implementering av ny
Økonomimodul

Sykehuspartner har ansvar for prosjektgjennomføring og implementering av
økonomimodulen i DIPS. DP Løsning har ansvar for å frigi HF ressurser
som er bestilt spesielt til dette. Standardisering er ikke avhengig av at ny
økonomimodul er implementert.

Prosjekt DIPS Psykiatri SiV

Klinikk psykisk helse- og rusbehandling (KPR) har i dag et eget utviklet EPJ
kalt PAPS som ble innført i 1999. Det pågår nå et forprosjekt for å erstatte
DIPS med PAPS, og planen er en felles oppstart, 17.10.16, av regional
standard i somatikk og DIPS i psykiatrien. I den sammenheng er det
planlagt med bruk av felles baser, som innebærer tett samarbeid om
aktiviteter.

Regionalt senter for kliniske
IKT-løsninger

Regionalt senter for kliniske IKT-Løsninger (RSKI) ble etablert på oppdrag
fra Helse Sør-Øst i januar 2016. Senteret har som ansvar å ivareta de
regionale standardene og videreutvikle eksisterende løsninger. RSKI vil på
sikt ivareta områdene pasientadministrasjon, elektronisk pasientjournal,
laboratoriet, radiologi og samhandling. Senteret skal sikre involvering av
klinisk fagkompetanse og følge Helse Sør-Øst sin plan om standardiserte,
regionale, kliniske løsninger.
Fra mars 2016 vil senteret ivareta forvaltningen av de regionale føringene. I
perioden januar og februar 2016 vil prosjektet via DP Løsning ha ansvar for
å forvalte den regionale standarden. En prosjektdeltaker fra Sykehuspartner
har ansvar for sakshåndtering, dokumentasjon og oppdatering av regional
håndbok.
Et godt samarbeid med Regionalt senter for kliniske IKT-løsninger er
avgjørende for kompetanse-overføring og videre forvaltning av regional
standard. DP Løsning vil ha jevnlige møter med RSKI og leder av senteret.
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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.

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.
I arbeidet med gjennomføringen av standardisering av løsning vil det identifiseres og gis en oversikt over
de mest sentrale interessentgruppene til prosjektet på et overordnet nivå. I gjennomføringsfasen vil
prosjektet videre oppdatere sin detaljerte interessentanalyse løpende.
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
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Pasienter og pårørende (pasient-/pårørendeorganisasjoner)
Primærhelsetjenesten
Media
Leverandører

Prosjektet har utarbeidet en overordnet kommunikasjonsplan, der interessentene og deres interesser
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 i
HSØ inkludert standardisering av løsning. 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 foretakene i HSØ.

6

KRITISKE SUKSESSFAKTORER

Dette er et komplekst prosjekt som gjennomføres med stor parallellitet der regional standard, skal
forankres og implementeres i de ulike HF. Prosjektet har identifisert flere kritiske suksessfaktorer som er
viktige for at prosjektet skal nå sine resultat og effektmål.







7

Prosjektet må ha tilgang til ressurser i riktig omfang og med rett kompetanse gjennom hele
prosjektperioden. Dette gjelder både ressurser fra Helseforetakene, Sykehuspartner, DIPS og
andre eksterne leverandører
Foretakene må stille seg lojalt bak de regionale standardene, og de endringer dette vil medføre
for det enkelte HF. Det må være solid forankring i alle lederledd, og de må stille seg bak
prosjektet og være synlige i både med- og motgang
Det vil være behov for å ta prinsipielle beslutninger per helseforetak, men også regionale
beslutninger fortløpende i løsningsarbeidet. Det er kritisk for fremdriften at beslutninger blir tatt
raskt i nødvendige fora
Det må være en god dialog og koordinering med Infrastruktur Moderniserings programmet (IMP)
for etablering av nødvendige prosjektmiljø til riktig tid. Det må også være god dialog og
koordinering med Identity and Access Management (IAM) prosjektet organisert under IMP for
innføring av den regionale løsningen for automatisk opprettelse av brukere.
Det må være en god omfangsstyring av hva som skal være en del av innføring av regional
løsning på et HF. Det er en stram tidslinje og det er ikke rom for å gjennomføre andre aktiviteter
som ikke er direkte relatert til dette.

PROSJEKTORGANISERING OG STYRING

Prosjektet gjennomføres som et samarbeidsprosjekt, noe som innebærer en integrert
prosjektorganisasjon hvor helseforetakene, Sykehuspartner og DIPS arbeider tett sammen for å utforme
de fleste av prosjektets leveranser.
I prosjektplanen vil det identifiseres den enkeltes ansvar for leveranser og aktiviteter i prosjektet.
Sykehuspartner, helseforetakene 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.
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7.1

Prosjektets forhold til linjen

Det legges opp til utstrakt forankring av prosjektet i foretakenes linjeorganisasjon. 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 endringen som prosjektet medfører og følge opp disse etter prosjektets avslutning.
Prosjektets ansvar:
 Sikre at beslutninger for innføringen blir formidlet til organisasjonene.
 Koordinere og samle spørsmål til klinikk og sykehusledelse slik at drift forstyrres i minst mulig
grad.
 Utarbeide prosesser og rutiner sammen med linjen.
 Holde organisasjonen oppdatert med viktig informasjon om prosjektet og fremdrift.
 Etablerte fagnettverk som brukes til rådgivning i viktige beslutninger.
 Sikre økonomisk kompensasjon til enheter som avgir ressurser gjennom frikjøp etter de regler
som er vedtatt.

7.2

Organisering

Prosjektet vil forholde seg til de gjeldende prosesser og styringsmekanismer som er etablert i
programmet.
Prosjektet organiserer seg på følgende måte:

Versjon 0.9

Dato: 24.02.2016

Regional Klinisk Løsning (RKL)

Regional EPJ Standardisering

Referanse PPMverktøy:

Side:
14 / 45

Referanse til regnskap:

PRJ 02068

Prosjektdirektiv for standardisering

Mottak i helseforetaket er operative fora som bestykkes på følgende måte for pulje S1 og tilsvarende for
pulje S2:
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Roller
Programstyret

Ansvar
Vedtar prosjektdirektiv.
Fatter regionale
beslutninger.
Styrer prosjektet.

Tilhørighet
HSØ

Sikre effektiv
prosjektgjennomføring.
Arbeider innenfor
rammer av gyldig
prosjektdirektiv.
Leder av
styringsgruppen

HSØ RHF, RKL, SP,
DIPS

Felles
Styringsgruppemedlem

Deltar i
Styringsgruppen

Mottaksledelse

Fora for diskusjoner og
beslutninger som kun
gjelder eget HF

HSØ RHF, RKL, SP,
DIPS, HF
representant fra HF i
gruppe S1 respektiv
S2
RHF

Program RKL
Felles styringsgruppe

Felles Styringsgruppeleder

Versjon 0.9

HSØ

Evt. navn
Terje Rootwelt
(Leder
programstyret)
Benedicte Børge
Ask (Programleder)

Einar Hysing OUS
(Felles
styringsgruppe
leder)

Dato: 24.02.2016

Regional Klinisk Løsning (RKL)

Regional EPJ Standardisering

Referanse PPMverktøy:

Side:
16 / 45

Referanse til regnskap:

PRJ 02068

Prosjektdirektiv for standardisering
Prosjektleder
Ass. Prosjektleder
Prosjektleder SP
Ass. Prosjektleder
Prosjektleder DIPS/Deloitte

Delprosjektledere
HF prosjektledere

7.3

Leder og ansvarlig for
prosjektet
Assisterende til
prosjektleder
Hovedansvarlig for
leveranser og
ressurser fra DIPS og
Deloitte
Leder for delprosjekt
Leder for etablering og
endring i HF

Helseforetak
SP

Mariann Seland

DIPS/Deloitte

Jan Kåre Torrissen

Helseforetak, SP
Helseforetak

Felles Styringsgruppe

Felles styringsgruppes med foretak som er i forløp – under representert med foretak i gruppe S1:

Det legges opp til månedlige styringsgruppemøter. Prosjektleder kaller inn til styringsgruppemøter i
samråd med styringsgruppens leder. Dokumentasjon sendes ut senest 3 virkedager før møtene, dersom
ikke annet er avtalt.
7.3.1

Ansvarsområde

Felles styringsgruppe skal arbeide på et operativt nivå. Felles styringsgruppe arbeider innenfor rammer
av gyldig prosjektdirektiv vedtatt av RKL programstyre for det enkelte prosjekt.
Felles styringsgruppe har følgende ansvar:
 Beslutte felles planer på operativt nivå
 Følge opp besluttede planer
 Følge opp risiko i prosjektet
Oppnevnte representanter for Helseforetak, Leverandør, Sykehuspartner og RHF/RKL er ansvarlige for å
håndtere avhengigheter inn mot egen organisasjon for å sikre dette
7.3.2

Beslutte felles planer på operativt nivå

Felles styringsgruppe skal beslutte detaljerte planer for prosjektet hva gjelder:
 Omfang (scope)
 Ressurser
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Tid

Med omfang menes både funksjonalitet som inngår i den løsning som skal leveres til det aktuelle HF, og
andre oppgaver som er nødvendige for at prosjektet kan fullføres.
7.3.3

Følge opp besluttede planer

Basert på besluttede planer skal felles styringsgruppe behandle avvik og beslutte korrigerende tiltak.
7.3.4

Følge opp risiko i prosjektet

Felles styringsgruppe skal følge opp risiko i prosjektet. De enkelte interessentene i felles styringsgruppe
skal ta eierskap til identifiserte risiki. Felles styringsgruppe skal beslutte aksjoner for å håndtere
identifiserte risiki, samt følge opp besluttede tiltak.
7.3.5

De enkelte aktørenes ansvar for prosjektgjennomføringen

Felles styringsgruppe har et felles ansvar for vellykket prosjektgjennomføring. For å sikre at felles
styringsgruppe blir et effektivt beslutningsforum i forhold til dette, må oppnevnte
Styringsgruppemedlemmer kunne forplikte egen organisasjon i forhold til organisasjonens ansvar i
prosjektgjennomføringen.
Ansvarsfordelingen kan variere i det enkelte prosjekt, men dersom ikke noe annet er slått fast i gyldig
prosjektdirektiv, gjelder følgende overordnede ansvarsfordeling:
7.3.5.1





7.3.5.2






7.3.5.3







7.3.5.4





Helseforetakets ansvar i prosjektgjennomføringen
Endringsledelse i eget HF, herunder beslutning om og gjennomføring av endrede
arbeidsprosesser og oppnevning av roller i nytt system
Bemanning av prosjektorganisasjon – HF ressurser
Beslutte oppstart og akseptere risiko forbundet med oppstart
Gevinstrealisering
Etablering av forvaltning og drift på HF nivå
RKL/RHF sitt ansvar i prosjektgjennomføringen
Overordnet prosjektstyring
Finansiering
Bemanning av prosjektorganisasjon - kundeside
Kunderolle i henhold til kontrakt
Avhengighet mot tilgrensende prosjekter
Etablering av forvaltning og drift på regionalt nivå
Sykehuspartners ansvar i prosjektgjennomføringen
Etablering av nødvendig IKT infrastruktur for gjennomføring av prosjektet
Samarbeid med leverandør om installasjon og forvaltning av programvare
Etablere applikasjonsdrift
Etablere applikasjonsforvaltning og brukerstøtte
Leveranse, test og implementering av integrasjoner mellom de løsninger prosjektet leverer og
tilgrensende applikasjoner/MTU
Drift og forvaltning av nødvendige IKT miljøer
Produksjonssetting og endringshåndtering
Leverandørens ansvar i prosjektgjennomføringen
Sikre leverandørressurser til prosjektorganisasjon
Sikre prioritet i utviklingsløp for å kunne levere løsning i henhold til omforent scope
Levere løsningsforslag på feil og endringsønsker
Konsekvensvurdering av endringsønsker
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Leverandørrolle i henhold til kontrakt

7.3.6

Oppnevning og deltakelse i felles styringsgruppe

Deltakere til felles styringsgruppe oppnevnes av:
 RKL/RHF:
Programstyre RKL
 Helseforetak:
Administrerende direktør/programstyremedlem fra det enkelte HF
 Leverandør:
Leverandør
 Sykehuspartner:
Programstyremedlem fra Sykehuspartner
Leder av felles styringsgruppe skal oppnevnes av programstyre RKL. Sekretariat for felles styringsgruppe
skal ivaretas av RKL eller den RKL delegerer dette til.
Prosjektleder (RKL) og assisterende prosjektledere fra helseforetak, Sykehuspartner og leverandør møter
i felles styringsgruppes møter.

7.4

Mottaksledelse

Mottaksledelse pr. HF skal understøtte endringsprosessen til regional standard i foretaket og skal være
en støtte og diskusjonspartner for lokal HF prosjektleder. Fora for diskusjoner og beslutninger som kun
gjelder eget HF. Lokal styringsgruppe opprettes på HF i forløp. Det er HF prosjektleder som har ansvaret
for opprettelse av dette fora og som er vil være sekretær i møtene. Leder for dette fora er foretakets
representant i Felles styringsgruppe.

7.5

Prosjektleder og andre sentrale roller

Dette kapitlet beskriver sentrale roller.
Rolle

Prosjektleder

Beskrivelse

Prosjektleder leder prosjektet.

Myndighet

Programledelsen gir prosjektleder myndighet til å lede prosjektet.

Ansvar og

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

oppgaver












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
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styringsgruppemøter. Prosjektleder innkaller til styringsgruppemøter etter avtale
med leder av styringsgruppen.
Prosjektleder rapporterer til programledelsen og sikrer rapportering til HSØ via
Clarity. Rapportering i Clarity gjøres hver måned.
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
Assisterende
prosjektleder

Oppgaver og ansvar
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.

Assisterende
prosjektleder/
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 Appliukasjon), 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 Applikasjon, 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
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Rolle
Delprosjektleder

HF prosjektleder

Prosjektdeltaker

Arbeidsgruppeleder

Arbeidsgruppedeltaker

7.6

Oppgaver og ansvar
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.
HF prosjektleder har ansvaret for å sikre fremdrift og leveranser i henhold til
aktivitetsplan og sikre nødvendig kartlegginger i HF-et, samt sikre nødvendig
kommunikasjons- og forankringsarbeid i HF-et . HF prosjektleder har
følgende oppgaver:
 Sikre riktig HF ressurser
 Følge opp status i arbeidsgruppene og rapportere status
 Ansvar for å forankre løsningen og planlegge informasjons/
kommunikasjonsaktiviteter i HF-et i samarbeid med
kommunikasjonsmedarbeider i prosjektet
 Planlegge og sikre ressurser til testløp
 Sikre at HF arbeidsgrupper får nødvendig opplæring
 Sikre at beslutninger blir løftet til AUAF
HF prosjektleder må ha:
 God kjennskap til arbeidsprosesser og bruk av DIPS i HF-et
 Prosjekterfaring
 Stort nettverk i HF-et
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 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.
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.

Ekstern QA

Digital fornying har inngått avtale med Leverandør for utførelse av ekstern QA. Ekstern QA rapporterer til
programledelsen. 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.

7.8
7.8.1

Stabsfunksjoner
Prosjektkontor

Prosjektkontoret er en stab som organiserer prosjektets administrative støttefunksjoner. Prosjektet har
ikke opprettet eget prosjektkontor, og baserer seg på å bruke programkontoret som prosjektets
prosjektkontor. Dette inkluderer funksjoner som:
 Prosjektkontroller. Prosjektet har en dedikert prosjektkontroller med ansvar for alle rutiner
omkring budsjett, bestilling/ innkjøp, fakturagodkjenning, timeregnskap og regnskap/rapportering.
Prosjektets rutiner følger tilsvarende rutiner hos Sykehuspartner. I tillegg har prosjektkontroller
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ansvar for frikjøpsavtaler, men vil i utførelsen av dette støtte seg på ressurser fra
programkontoret.
IKT og prosjektintern infrastruktur. Innunder dette ligger PCer, skrivere/kopiering, lokale nettverk
og tilrettelegging for dette i prosjektets lokaler
Bistand til kontrakts håndtering og merkantile diskusjoner med leverandører
Prosjektlokaler og møterom
Sekretariatfunksjoner

Hvordan dette fungerer vil vurderes som en del av gjennomføringsfasen.
7.8.2

Kommunikasjon

Kommunikasjonsansvarlig skal i samråd med prosjektledelsen bidra til god intern og ekstern
kommunikasjon) slik at prosjektet gjennomføres på en hensiktsmessig måte og iht plan, herunder:
 kartlegge sentrale og lokale kommunikasjonsbehov knyttet til gjennomføringen av prosjektet
 utarbeide en kommunikasjonsstrategi for prosjektet, inkl. interessentanalyse og plan for
kommunikasjonstiltak med utgangspunkt i prosjektets milepælsplan. Strategien må fange opp både
prosjektsentrale og foretakslokale kommunikasjonsbehov.
 sørge for at tiltakene i kommunikasjonsplanen gjennomføres i henhold til plan, og for oppdateringer
og endringer i plan
 utvikle en grafisk profil med et tydelig budskap for prosjektet, herunder grafiske maler
 etablere et nettverk av kontaktpunkter opp mot kommunikasjonsavdeling og lokale delprosjektledere
i de deltakende helseforetakene
 etablere samarbeidsrutiner og oppgavefordeling opp mot kommunikasjonsavdelingen i HSØ
Vedlagt til direktivet er en kommunikasjonsstrategi som ytterligere beskriver oppgaver, mål og leveranser
for kommunikasjon.
7.8.3

Arkitektur

Det er etablert en stabsfunksjon for virksomhetsarkitektur som skal jobbe på tvers av alle delprosjekt.
Virksomhetsarkitektene skal:
• Sikre bedre arkitekturstyring og koordinering internt i prosjektet
• Bidra til å løse problemstillinger knyttet til avhengigheter mot andre prosjekter i Digital fornying
• Bidra til operative arkitekturbeslutninger og føringer som kreves for at Regional Klinisk Løsning
skal kunne realisere resultatmålene i mandatet
• Sørge for at arkitekturbeslutningene er tilgjengelige for og blir kommunisert til de ulike
interessentene i Regional EPJ på en pedagogisk og tilgjengelig måte
• Sikre etterlevelse av føringer innenfor arkitektur og informasjonssikkerhet gjennom informasjonsog avvikshåndtering i Regional EPJ
• Bidra til videre standardisering og samordning i prosjektet i henhold til gjeldende føringer for
arkitektur
For å sikre god og helhetlig behandling av beslutnings saker, opprettes et forum hvor saker som berører
arkitektur løftes inn i prosjektet. Forumet vil ha navnet Arkitekturforum (AF).
Saker som tas opp her vil i all hovedsak oppstår i prosjektet. Eksempel: uklarheter rundt et definert
standardområde som oppstår i arbeidet mot et HF og som krever avklaring. Arkitekturforum skal:
 Sikre arkitekturstyring og koordinering internt i prosjektet
 Bidra til å løse problemstillinger knyttet til avhengigheter mot andre prosjekter i Digital fornying
 Sikre kontroll på endringer vedrørende arkitektur: kommunikasjon, håndtering og saksgang
I tillegg vil forumet fungere som en informasjonskanal angående føringer/beslutninger som er fattet
utenfor Regional EPJ og som berører arbeidet internt i prosjektet.
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Arkitekturforumet vil ha et eget arbeidsutvalg; Arbeidsutvalg for Arkitekturforum (AUAF). Forumet ledes
av prosjektarkitekt i prosjektet.
Vedlagt er direktiv for arkitektur som i mer detalj beskriver omfang, metode og leveranser.

7.9

Delprosjekt

I dette kapittelet beskrives de enkelte delprosjekt. Det er utarbeidet et eget direktiv for hvert delprosjekt
som i mer detalj beskriver omfang, metode og leveranser.
7.9.1

Løsning

Overordnet mål for delprosjektet er å tilpasse oppsett i DIPS Classic på alle helseforetak i Helse Sør-Øst,
med unntak av OUS som er første foretak på regional standard.
Innunder dette skal delprosjekt løsning:
 Planlegge og gjennomføre aktiviteter som sikrer at helseforetak i Helse Sør-Øst er satt opp i henhold
til regional standard på DIPS Classic
 Løfte problemstillinger der regional standard gir endringer i økonomi, rapportering eller
arbeidsprosesser, eller der regional standard utfordres på annen måte
 Tilpasse oppsett i DIPS Classic slik at det er klart til å ta i bruk IdM løsningen
 Justere prosedyrer og brukerveiledninger i henhold til de endringene som gjøres i oppsett i DIPS
Classic ved det enkelte HF
 Dokumentere endringene som er utført i oppsettet per HF
Under er en beskrivelse av arbeidet delprosjekt løsning skal gjøre for å innføre de regionale standardene.

Organisasjonsoppsett
Det finnes to regionale standarder for organisasjonsoppsettet:
 Regional standard utarbeidet i 2012 beskriver at organisasjonsoppsettet skal settes opp slik det
reelt er i HF’et.
 Regional anbefaling 2014 har fokus på benevnelser, og beskriver at funksjonelt navn bør være
langtnavn i DIPS og bygge på fag og lokalisering (ved tverrgående enheter). Videre at det bør
være regler for oppbygging av kortkode i DIPS samt formelt navn på enheter som kan gjenbrukes
i malvariabler.
Metode for arbeidet
 Oppdatere RESH dersom det er ufullstendig
 Analysere avvik og konsekvens ved å innføre regional standard for organisasjonsoppsett i DIPS
per HF ved å se på dagens oppsett i a) RESH og b) Org.oppsett i DIPS og se at disse er inndelt
tilsvarende regionalt organisasjonsnivå, samt c) oppsett i PAGA.
 Avvik mellom DIPS og RESH krever beslutning på om DIPS eller RESH skal oppdateres ved det
enkelte HF
 Dersom avviket får konsekvenser for økonomi, rapportering eller arbeidsprosesser, må det
utarbeides saksgrunnlag for å drøfte konsekvensene
 Endre navn (kort- og langtnavn) til regional standard (avdeling og seksjon)
 Ved liten endring (kun navn) kan oppsett konfigureres direkte i utviklingsbasen
 Ved store endringer (endring i avdeling/seksjon) kreves mapping i Apex
 Kortkodene må sees i sammenheng med regelsett i IDM-løsningen
 Korrigere avviket og tilpasse til regional standard for org.oppsett i DIPS
 Utarbeide testcase
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Vurdere behov for og eventuelt utføre endringer i brukerveiledere og/eller prosedyrer
Beskrive arbeidet som er utført i den eksisterende løsningsbeskrivelsen, ferdigstille denne

Tilganger
Journalgruppeprofiler og brukertypeprofiler skal være like i den regionale standarden.
Omfanget på arbeidet avhenger av avvik mellom regional standard på følgende områder:
 Organisasjonsoppsett: Tilgangsprofiler må endres som følge av endringer i RESH eller
navnendring på organisasjon.
 Arbeidsgrupper: Tilgangsprofiler må endres dersom arbeidsgrupper må endres, eller navn på
disse må endres
 Journalstruktur: Endringer i journalgrupper krever nye tilgangsprofiler for journalgrupper.
 Brukertyper: Dersom det er samme navn på brukertyper som har ulikt innhold, må brukertyper
endre navn
Regional standard for tilganger
Prinsipper for regional rolleliste (stilling, personellkategori og brukerrolle) ble vedtatt i 2012.
Prinsipper for tilgangsoppsett i DIPS er foreløpig ikke godkjent og det pågår en regional prosess nå.
For å ferdigstille regional løsning ved Sykehuset Vestfold, må prinsippene være godkjent medio mars
2016.
Metode for arbeidet
 Analysere påloggingskoder/ brukerkoder i DIPS for å sikre at disse er unike på tvers av HF. Må
samkjøres med andre systemer, blant annet AD
 Analysere gap mellom tilgangsoppsett fra HF databasen opp mot regional standard og vurdere
konsekvensene ved endringen
 DIPS analyserer på bakgrunn av regelark fra SP
o Organisasjonstilgangsprofiler: Lokale HF-spesifikk og avhenger av gap opp mot
regionalstandard
o Arbeidsgruppetilgangsprofiler: Lokale HF-spesifikke og avhenger av gap opp mot regional
standard
o Journalgruppetilgangsprofiler: Settes ut av bruk. Det må avklares hvem som har hatt tilgang
til hva, og konsekvenser av endringen
o Brukertypetilgangsprofiler: Må avklare hvordan disse er satt opp og om det er avvik
 DP Løsning utarbeider innlesingsark, og bruk av Apex til mapping og konfigurering må avklares
 Analysere personalinformasjon i PAGA (stilling, ansatt-/personellkategori og bruk av HPR nummer)
opp mot regional standard og bruk av IdM-løsning
 Eksisterende brukere settes ut av bruk, og tilganger gis på nytt
 Kartlegge behov for spesialtilganger
 Initiere behov for rydding av brukere som har sluttet. Det lokale HF har ansvar for gjennomføring
 Utarbeide testcase
 Utarbeide informasjonsslides om endringen av tilganger ved det enkelte HF
 Beskrive arbeidet som er utført i den eksisterende løsningsbeskrivelsen, ferdigstille denne

Arbeidsgrupper i DIPS
DIPS arbeidsflyt er elektronisk funksjonalitet for å sende og motta oppgaver knyttet til pasientaktiviteter i
et EPJ. Oppgaveoverføring kan skje både manuelt og automatisk avhengig av type oppgave. Disse
oppgavene er i en arbeidsgruppe der en person enten har ansvaret for arbeidsoppgavene alene
(personlig arbeidsgruppe) eller sammen med andre (felles arbeidsgruppe). Det er ulik praksis i
helseforetakene hvorvidt alle som dokumenterer har en privat arbeidsgruppe eller om det er bare utvalgte
grupper som har private arbeidsgrupper. Regional standard for navngivning av arbeidsgrupper foreligger
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og skal navnes ut fra avdeling og type oppgave, lokalisasjon benyttes i de tilfeller det er nødvendig og er
ikke en del av standarden.

Regional standard for tilganger
Det er utarbeidet regionale prinsipper for private og felles arbeidsgrupper. Det er også utarbeidet regional
standard for navngivning, struktur for oppbygging og oppgavetype - lokalitet, avdeling, type funksjon (20
oppgavetyper med beskrivelse av oppgaver som primært skal komme i denne).
Metode for arbeidet
 Analysere gap mellom arbeidsgruppeoppsettet fra HF databasen opp mot regional standard og
vurdere konsekvensene ved endringen
 Regler for mapping må utarbeides, og alle helseforetakene bør på et tidlig tidspunkt være med å
diskutere disse
 I de tilfeller hvor arbeidsgrupper skal settes ut av bruk må det avklares hvor eventuelle oppgaver skal
flyttes.
 Mapping i Apex med koordingering av DP Konvertering Utarbeide testcase
 Utarbeide informasjonsslides om endringen av arbeidsgrupper i DIPS ved det enkelte HF
 Beskrive arbeidet som er utført i den eksisterende løsningsbeskrivelsen, ferdigstille denne
Systemoppsett
Felles systemoppsett er grunnlaget for oppsett av DIPS pasient- og administrativt system, og er på denne
måten en forutsetning for felles EPJ. Noen eksempler på slike systemoppsett er oppsett av medikasjon,
økonomi, røntgen, lab, pålogging/adgangskontroll, filplassering og hjelpenummerserie.
Regional standard for systemoppsett
Leveranse for regionalt systemoppsett er et Excelark hvor det fremgår hvilke systemoppsett som er
regionale og lokale. Alle regionale systemoppsett har foreslått verdi.

Forslag til metode for arbeidet:
 Analysere gap mellom uttrekk av systemoppsett fra HF-databasen opp mot regional standard og
vurdere konsekvensene ved endringen
 Vurdere om det er behov for mapping, eller om endringen skal gjøres direkte i produksjonsbasen
 Vurdere behov for rydding med hensyn til konsolidering. Ved eventuell rydding må det avklares om
det skal gjøres maskinelt eller manuelt.
 Vurdere behov for og eventuelt utføre endringer i brukerveiledere og/eller prosedyrer
 Utarbeide testcase
 Utarbeide informasjonsslides om endringen av systemoppsett ved det enkelte HF
 Beskrive arbeidet som er utført i den eksisterende løsningsbeskrivelsen, ferdigstille denne
Kodeverk
Kodeverk er grupper i DIPS av sammensatte verdier som benyttes ved registrering i felter. Kodeverkene
er delt opp i flere grupper ut i fra hva slags pasientopplysninger man arbeider med og hvilke opplysninger
som registreres. Noen kodeverk må følge krav til offentlig rapportering til Norsk Pasientregister (NPR) og
lovgivning. Enkelte grupper kodeverk kreves benyttet for grunnleggende funksjonalitet i DIPS.
Regional standard for kodeverk
NPR-kodeverk benyttes til offentlig rapportering og er automatisk en regional standard. Kodeverk som
ikke kan endres lokalt i DIPS, anbefales å være like på tvers av helseforetakene. For kodeverk som kan
endres lokalt i DIPS, skal det så langt det er mulig etableres standard verdier. Utfordringer med regional
standard: a) Arbeidet virker ikke helt ferdig og b) Det er fortsatt uavklarte verdier på regionalt oppsett.
Metode for arbeidet:
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Analysere gap mellom kodeverk fra HF-databasen opp mot regional standard og vurdere
konsekvensene ved endringen
Vurdere om det er behov for mapping, eller om endringen skal gjøres direkte i produksjonsbasen
Vurdere behov for og eventuelt utføre endringer i brukerveiledere og/ eller prosedyrer
Utarbeide testcase
Utarbeide informasjonsslides om endringen av kodeverk ved det enkelte HF
Beskrive arbeidet som er utført i den eksisterende løsningsbeskrivelsen, ferdigstille denne

Journalstruktur og dokumenttyper
Journalstruktur i DIPS er i hovedsak en hierarkisk oppbygging av journalen på journalgruppenivå, det vil
si mappe-nivå. Strukturen skal understøtte effektiv fremstilling og gjenfinning av informasjon i
pasientjournalen. Strukturen legger også til rette for tilgangsstyring og eventuell skjerming av
journaldokumenter
Regional standard for journalstruktur og dokumenttyper
Den regionale standarden består av tre prinsippdokumenter a) Journalstruktur b) Dokumenttyper og c)
Skanning. Standarden er konkret og inneholder Excelark som viser a) journalgrupper og b)
dokumenttyper knyttet til journalgrupper. Den regionale standarden inneholder få dokumenttyper hvor det
er mulig å endre på betegnelse. Det mangler attributter som sier noe om dokumenttyper kan skrives ut og
om det kreves kontrasignering. For enkelte helseforetak vil det være stort gap og store endringer for
brukeren ved å ta i bruk regional standard.
Metode for arbeidet:
 Analysere gap mellom journalstruktur fra HF databasen opp mot regional standard og vurdere
konsekvensene ved endringen
 Identifisere behov for å slå sammen tilnærmet like dokumenttyper og redigere dokumentmaler ved
sammenslåing
 Rydde i dokumenter som ikke er brukt siste to år
 Koble journalgrupper til helseforetaket for å ha en HF-indikator ved konsolideringen
 Utarbeide regler for mapping av eksisterende dokumenttyper til ny journalstruktur i samarbeid med
DP Konvertering. DP Konvertering initierer behov for regel
 DP Konvertering igangsetter og følger opp HF-ressurser i mappingarbeidet som tar utgangspunkt i
regional journalstruktur og mapping av dokumenttyper til denne
 Vurdere behov for og eventuelt utføre endringer i brukerveiledere og/ eller prosedyrer
 Utarbeide testcase
 Utarbeide informasjonsslides om endringen av journalstruktur og dokumenttyper ved det enkelte HF
 Beskrive arbeidet som er utført i den eksisterende løsningsbeskrivelsen, ferdigstille denne

Ventelistebrev
Regionale ventelistebrev inndeles i a) Svar på førstegangs henvisning (med/uten rett og avslag), b)
Innkallingsbrev, c) Svar på videresendte henvisninger, d) Kapasitetsbrev og e) Andre brev.
Regional standard for ventelistebrev
Det er utarbeidet 27 regionale ventelistebrev og åtte prinsipper for ventelistebrev, som blant annet
beskriver oppsett av brevene, signering og vedlegg. Standarden er ikke konkret på hvor mange
ventelistebrev som er et akseptabelt antall.
Metode for arbeidet:
 Analysere gap mellom ventelistebrev fra HF databasen opp mot regional standard og vurdere
konsekvensene ved endringen
 Utarbeide relevante/nødvendige fraser
 Opprette nye maler i løsningsbasen
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Endre layout i alle maler i henhold til regional standard (blant annet HSØ-logo)
Utarbeide og beslutte prinsipper for håndtering av gamle dokumenttyper og maler
Vurdere behov for og eventuelt utføre endringer i brukerveiledere og/ eller prosedyrer
Utarbeide testcase
Utarbeide informasjonsslides om endringen av ventelistebrev ved det enkelte HF
Beskrive arbeidet som er utført i den eksisterende løsningsbeskrivelsen, ferdigstille denne

Prosedyrer og brukerveiledninger
Regionale prosedyrer og brukerveiledere er utarbeidet på OUS, og ble forankret i regionale
arbeidsgrupper i forkant av oppstart av DIPS på OUS oktober 2014. Det var en stor mengde prosedyrer
og brukerveiledere (320 totalt), og det var ikke hensiktsmessig at disse ble besluttet regionalt før de
hadde vært utprøvd på OUS. Erfaring fra andre HF tilsa at det ville være behov for justeringer og
revideringer som følge av optimalisering og stabilisering i perioden etter at prosedyrene og
brukerveilederne var tatt i bruk. Ved avslutning av prosjekt Regional EPJ ved OUS, desember 2015, ble
alle prosedyrer og brukerveiledere overlevert til regional forvalter i HSØ.
Etter kartlegging av prosedyrer, retningslinjer og rutiner ved andre HF, ser man at det til dels er store
forskjeller fra det som er utarbeidet på OUS. Eksempler på forskjeller vises i tabellen under.
Regionale prosedyrer og brukerveiledninger
o Dokumentene er delt i a) prosedyrer som
beskriver hvem som har ansvar for hvilke
oppgaver og b) brukerveiledninger som
beskriver «klikking» i DIPS
o Prosedyrer og brukerveiledninger inneholder
risiko og kontrolltiltak
o Har mange brukerveiledninger for lettere å
søke frem informasjonen man har behov for
o
o

Beskriver at oppgaven kan utføres av flere
yrkesgrupper, og beskriver fremgangsmåtene
for disse i DIPS. Eksempel lege og kontor
Beskriver ulik bruk av funksjonalitet og ulik
registrering dels som følge av at OUS er et
stort HF

Prosedyrer, retningslinjer og rutiner andre HF
o STHF har tilsvarende deling mellom
prosedyrer og brukerveiledninger
o Øvrige HF har ett dokument som beskriver
både ansvar for fremgangsmåte i DIPS.
o Ingen dokumenter inneholder risiko og
kontrolltiltak
o Har færre brukerveiledninger. Eksempel
utarbeidet egen brukerveiledning for lege på
poliklinikk.
o I enkelte HF er det i større grad tillagt lege å
utføre registreringene, og fremgangsmåte for
kontor er derfor ikke en beskrevet
o Beskriver ulik bruk av funksjonalitet og ulik
registrering som følge av å være mindre, har
annet pasientgrunnlag og annen type drift,
eksempel Sunnaas.

Etter vurdering i prosjektet og i samarbeid med Regionalt senter for kliniske IKT løsninger anser man
oppgaven med å implementere de regionale prosedyrene og brukerveiledningene som for omfattende.
Dokumentene må gjennomgås av personell i HF’ene som har kompetanse til å se at måten å benytte
DIPS er ulik, eller at arbeidsprosessene er endret. Deretter må det gjøres et stort arbeid med
lederforankring, endringsprosesser og opplæring av helsepersonell.
Metode for arbeidet:
Regionale prosedyrer og brukerveiledninger vil ligge tilgjengelig på OUS sine nettsider. Prosjektet vil
oppdatere lokale brukerveiledninger slik at disse samstemmer med endringer som er utført i oppsettet.
Tilsvarende vil prosjektet melde behov for å oppdatere brukerveiledninger på OUS sine nettsider dersom
disse berøres ved eventuell justering av standard.
Økonomimodulen
Innføring av økonomimodulen i helseforetakene i Helse Sør-Øst er avhengig av å få prioriterte midler til
oppstart av prosjekt. Fordelingen av midler er i skrivende stund ikke avklart. DP Løsning vil ved
igangsetting av prosjekt for implementering av økonomimodul ha ansvar for å sikre at regional standard
ved å videreformidle prosedyrer og brukerveiledninger. Sykehuspartner har ansvar for
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prosjektgjennomføring. DP Løsning har videre kun ansvar for å frigi ressurser som er bestilt spesielt til
dette.
Veiledende behandlingsplaner
En veiledende behandlingsplan (VBP) er en forhåndsdefinert liste man kan velge elementer (problem,
mål og behov/tiltak) fra når man skal lage en behandlingsplan til en pasient i DIPS. En VBP er, som
navnet tilsier, veiledende for sykepleien til en pasientgruppe eller en problematikk (for eksempel smerte
og slag), og må derfor ikke forveksles med en prosedyre. Det kan hentes enkeltelementer fra flere VBPer inn i pasientens egen behandlingsplan. Elementer hentet fra en VBP kan redigeres slik at de dekker og
beskriver pasientens individuelle behov.
Det er utarbeidet 11 regionale veiledende behandlingsplaner (VBP). Alle de 11 regionale VBP-er skal
importeres. Unntak: Dersom foretaket ikke har pasientgrunnlag for aktuell tematikk i VBP-en.
Det skal ikke gjøres tilføyinger/eller fjernes elementer fra en VBP med Regional betegnelse.
Prosjektet har kun ansvar for å implementere regionale VBP. Sykepleiefaglige prosesser er ikke en del av
prosjektet.
7.9.2

Opplæring

DP Opplæring skal Planlegge å gjennomføre opplæring slik at brukere har kunnskap om og er forberedt
på de endringer som kommer som følge av standardisering.
Prinsipper for opplæring
 Opplæringen vil stort sett være rollebasert. Dette betyr at det vil arrangeres egne auditorie
presentasjoner som dekker endringsbehovene for leger, sykepleiere, kontorpersonell osv.
 Opplæringen skal skje med interne instruktører
 Opplæringen skal gjennomføres i lokale auditorier og møterom
 Læringsportalen skal benyttes til påmelding
 Fokus i opplæringen skal være endringen fra dagens DIPS versjon til den regionale standard i forhold
til rutiner, arbeidsflyt og prosesser
 Sluttbrukeropplæringen gjennomføres innenfor en ramme av 4 uker før oppstart av
produksjonssetting av regional standard EPJ for det enkelte HF
 Instruktøropplæringen skal være på 2 uker og instruktørene rekrutteres i god tid
 Instruktører til opplæring av sluttbrukere fristilles fra sin linjevirksomhet for å være tilgjengelige for sin rolle i
prosjektet.
 Opplæring anbefales fra prosjekt regional EPJ å gjøres obligatorisk, men det er det lokale HF som tar
den endelige beslutning
Målgrupper
Instruktører
Instruktører skal gjennomføre opplæring av sluttbrukere i auditorieundervisning og evt. avdelings/informasjonsmøter.
Instruktøropplæringen vil foregå over 2 uker rett før sluttbrukeropplæringen.
Instruktørene må derfor være fristilt til rollen som instruktører i 6 uker fra oppstart opplæring og frem til
Produksjonssettingsdag. Det er viktig at instruktørene har eierskap til løsningen, at de har god kjennskap
til organisasjonen og til DIPS.
Det er en fordel om de som velges ut som instruktører har eller har hatt andre roller i prosjektet, for
eksempel ved utarbeidelse av løsning og/eller utarbeidelse av opplæringsmateriell. Deltakere i
arbeidsgruppene bør være naturlige kandidater til instruktørjobben
Superbrukere
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DP Opplæring anbefaler at alle superbrukere får utvidet spesialtilpasset kurs Delprosjektet anbefaler at
superbrukeropplæringen skjer i parallell med instruktøropplæringen. Dette vil gjøre superbrukerne i bedre
stand til å besvare henvendelser fra egen avdeling som kan komme under selve sluttbrukeropplæringen. I
tillegg vil superbrukerne kunne gjennomføre internundervisning i egen avdeling.
Sluttbrukere
Alle brukere av DIPS. Det legges opp til tilpasset opplæring til ulike roller.
7.9.3

Konvertering

Delprosjektet skal levere konvertering til Regional standard av alle Helse Sør-Øst sine DIPS-installasjoner
med unntak av OUS sin som allerede er på regional standard. Fem områder standardiseres og
konverteres for alle resterende HF:
1. Organisasjonsoppsett, tilganger og arbeidsgrupper
2. Systemoppsett og kodeverk
3. Journalstruktur og dokumenttyper
4. Ventelistebrev
5. Rekvirenter
Omfanget på leveranser fra DP Konvertering vil avhenge av karakteristikk for de ulike områdene og
graden HFet avviker Regional standard. Karakteristikkene er Mapping, Konverteringsregler, Kompleksitet
og Omfang. Vurdering av karakteristikken er illustrert i figuren under. Det reelle omfanget vil være ulikt for
hvert HF fordi de i ulik grad avviker Regional standard. Kartlegging og analyse av omfanget for hvert
enkelt HF vil skje i gjennomføringsfasen.
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Metodikken for konvertering er fossefallsmetode som legger opp til én produksjonssetting pr. DIPSinstallasjon.

1.
2.
3.
4.

Steg 1 er å utarbeide krav for Standardiseringen. Dette utledes av DP Løsning sin analyse.
Steg 2 er å designe konverteringen
Steg 3 er å utvikle kode for konverteringsscript, og enhetsteste denne
Steg 4 er å gjennomføre konverteringstest. Dette er en test av den endelige løsningen og
simulerer en produksjonssetting
5. Steg 5 er å produksjonssette konverteringen som er implementering av den standardiserte
løsningen
6. Steg 6 er å stabilisere løsningen i produksjon, dersom det er behov for det.

7.9.4

Integrasjon

Delprosjekt Integrasjon har ansvar for å ivareta at alle eksisterende integrasjoner fortsatt fungerer etter
standardisering av DIPS-installasjonene på helseforetakene. I tillegg skal ny integrasjon etableres mot
Adresseregisteret og IAM-løsningen.
For Delprosjekt Integrasjon er det to ting som bestemmer størrelsen på omfanget:
 Graden av nødvendig standardisering av DIPS
 Antall påvirkede fagsystem og integrasjoner
Delprosjekt Integrasjon skal ta høyde for at alle integrasjoner som berøres av standardiseringen av DIPS
skal håndteres. Delprosjektet skal ivareta at integrasjoner med DIPS dekker tilsvarende teknisk og
innholdsmessig nivå som de har i dag. Endringer i fagsystemer håndteres av linjen i henhold til gjeldende
rutiner for forvaltning.
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Delprosjektet etablerer et kjerneteam som jobber på tvers av helseforetakene og sørger for at
kompetansen som blir opparbeidet blir gjenbrukt. Det etableres ukentlige delprosjektmøter for å sikre at
prosjektet gjennomføres på tid, kost og kvalitet. Gjennom deltakelse i tverrfaglige arbeidsgrupper vil
løsningene som utarbeides være godt forankret hos de sentrale interessentene.
Gjennom kartlegging i forprosjektet er det avdekket 571 integrasjoner som skal fungere som i dag etter
standardisering av DIPS. Det skal også etableres integrasjoner mot NHN-Adresseregistet og IDMløsningen i Helse Sør-Øst.
Antall integrasjoner som skal ivaretas per helseforetak
160
140
120
100
80

144

60
95

40
20

57

83
52

62

62
16

0
AHUS

SIHF

SIVHF

SSHF

STHF

Sunnaas

SØHF

VVHF

Antall eksisterende integrasjoner (inkl. verktøyintegrasjoner) som skal fungere som i dag etter
standardisering av DIPS-installasjonene.

7.9.5

Test

Delprosjekt Test har ansvar for å planlegge, forberede og gjennomføre test i forbindelse med
standardisering av EPJ på de enkelte foretak. Hovedmålet er at løsningen holder høy kvalitet og risiko for
feil ved produksjonssetting er lav.
Omfang og metode for testgjennomføringen beskrives i 2 egne testdokumenter
Overordnet testplan for Regional EPJ
Den overordnete testplanen beskriver hvordan testingen skal gjennomføres under standardiseringen og
den skisserer også hvordan testingen er planlagt gjennomført i konsolideringsfasen. Overordnet testplan
er et atskilt dokument som vedlikeholdes i samsvar med endringer i testgjennomføringen. Se «Vedlegg 6
– Overordnet testplan» i listen over prosjektdokumenter i overordnet prosjektdirektiv.
Testplan for hvert HF
For hvert helseforetak lages det en egen testplan. Den beskriver:
- Hva skal testes
- Hvem skal teste og
- Når skal det testes.
Detaljert innhold i testtilfellene blir bare dokumentert i testverktøy HP ALM i egne prosjekter for
Standardiseringen per helseforetak.
I tillegg vil testplanen inneholde eventuelle avvik fra den overordnete testplanen.
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7.9.6

Applikasjon

Delprosjekt Applikasjon har ansvar for forvaltning og etablering av DIPS komponenter for nødvendige
prosjektmiljøer for gjennomføring av standardiseringen av helseforetakene i Helse Sør-Øst. Dette
inkluderer:
 Ansvar for oppfølging av etablering av infrastruktur
 Installasjon av DIPS komponenter
 Tilganger til klienter og servere
 Opprettelse av databaser
 Kloning og kopiering av databaser for standardiseringen, inkludert produksjonskopier
I tillegg vil delprosjektet bistå de andre delprosjektene med teknisk kompetanse og være et bindeledd
mot DIPS som leverandør av programvare og RKLP som leverandør av infrastruktur og plattform.
Delprosjekt Applikasjon vil også bistå med tekniske ressurser i forbindelse med release av standardisert
løsning til de eksisterende test- og produksjonsmiljøene på de ulike foretakene.
Oppgradering og installasjon av DIPS komponenter for foretakene ligger i utgangspunktet utenfor dette
prosjektets omfang. Prosjektet vil dog bistå der det avdekkes gap mellom eksisterende miljøer og
kravene for standardisering. Det er pr dags dato avdekket at prosjektet og delprosjekt applikasjon må
ivareta etablering av server for ServiceBroker og installasjon av DIPS AR Connector og IDM Connector
for foretakene ifm synkronisering av rekvirenter fra Adresseregisteret.
Det vil for de ulike foretakene bli etablert følgende prosjektmiljøer:
Miljø
Sandkassemiljø

Løsningsmiljø

Konverteringsutviklingsmiljø

Beskrivelse
Utviklingsmiljø som
benyttes til prøving og
feiling av løsning samt
demonstrasjon av den
regionale standarden
Utviklingsmiljø som brukes
til å etablere en master for
konfigurasjon som
utgangspunkt for
konvertering
Utviklingsmiljø som brukes
til å utvikle og teste
integrasjonsskript.

DIPS Komponenter
 Classic klient
 Classic
Applikasjonsserver
 Database

Database
Avidentifisert




Classic klient
Classic
Applikasjonsserver
Database

Tom (kun
konfigurasjon, ingen
pasientdata)

Classic klient
Classic
Applikasjonsserver
Database

Komplett
produksjonskopi uten
journalinnhold
(dwJournalInnhold og
dwJournalImage
slettes), vil få
konvertert inn en full
kopi av PAPS
Komplett
produksjonskopi uten
journalinnhold
(dwJournalInnhold og
dwJournalImage
slettes)






Sammenligningsmiljø

Testmiljø som inneholder
produksjonskopien som
var utgangspunkt for
(prøve)konvertering,
benyttes for
sammenligning.





Classic klient
Classic
Applikasjonsserver
Database
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Miljø
Testmiljø

7.9.7

Beskrivelse
Testmiljø som benyttes til
prøvekonvertering 1 og
der systemtest
gjennomføres. Miljøet vil
inneholde DIPS
komponenter for
integrasjoner, men ikke
integrasjonsplattformer
(BizTalk o.l.) eller
fagsystemer.

DIPS Komponenter
 DIPS Classic klient
 DIPS Classic
Applikasjonsserver
 DIPS MessageBroker
 DIPS ServiceBroker
 Database

Database
Komplett
produksjonskopi uten
journalinnhold
(dwJournalInnhold og
dwJournalImage
slettes), vil få
konvertert inn en full
kopi av PAPS

Forvaltning

Delprosjekt Forvaltning har hovedansvar at det i forbindelse med standardisering etableres nye
tjenesteavtaler med helseforetakene med oppdatert tjenestepris, og at forvaltningsorganisasjonene er
forberedt når et helseforetak standardiseres.
DP forvaltning vil i tillegg være et bindeledd mellom forvalting i Sykehuspartner og Prosjektet og sikre
konsoliderte planer for aktiviteter hos foretakene.
Delprosjektets leveranser vil være
 DIPS oppfølging av linjeoppgaver: Sikre at det finnes et plangrunnlag hos regional systemeier/SP
som dekker hele perioden hvor standardisering skal foregå og at foreslått fremdrift av
konsolidering (og øvrige RKL-aktiviteter inngår med detaljering på kvartalsnivå)
 Tjenestebeskrivelse DIPS: Oppdatert Regional tjenestebeskrivelse med ansvarsmatrise som
godkjennes i programstyret.
 Tjenestepris DIPS: Identifisere tjenesteendringer som følger av standardisering per helseforetak
og hvilke priskonsekvenser disse har for helseforetakene i hele millioner.
Forvaltningsprosesser utføres av linjen. Men prosjektet har et ansvar for å revidere prosessbeskrivelser
slik at de ivaretar konsekvenser av tjenesteendringer og endringer i funksjonalitet for
systemadministrasjon i DIPS, samt opplæringsbehov, metode og aktiviteter.
7.9.8

Produksjonssetting

Standardisering omfatter innføring av regionale standarder i forholdt rutiner, kodeverk og systemoppsett i
lokale DIPS installasjoner på hvert enkelt Helseforetak. Standardiseringen er forberedende aktiviteter
som er forutsetninger for å kunne konsolidere helseforetakene inn i regional løsning.
Arbeidet til stabsfunksjonen Produksjonssetting grupperes i følgende områder:




Produksjonssetting
Early Life Support
Overlevering

Produksjonssetting
Det legges opp til tre produksjonssettinger pr helseforetak i deres eksisterende lokale løsning.
Produksjonssetting inn i TEST
Produksjonssetting inn i PREPROD
Produksjonssetting inn i PROD (eksisterende lokale løsning)
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Det vil også være mulig å inkludere i elementer fra andre delprosjekter i samme produksjonssetting om
dette er formålstjenlig. Med dette menes å pakke flere leveranser i en release; eksempelvis endring av
integrasjoner, applikasjon og infrastruktur.

Early-Life Support
Early Life Support (ELS) omfatter tett oppfølging i en periode i etterkant av konverteringen for raskt å
kunne ha ressurser tilgjengelig for å løse hendelser eller feil som oppstår.
Det utarbeides en ELS plan som foreligger for godkjenning to uker før produksjonssettingen. ELS plan vil
inneholde:
 Oversikt over aktuelle problemstillinger som kan komme i ELS perioden
 Oversikt over hvordan man skal håndtere de ulike problemstillingene
 Organisering av ELS arbeidet
 Navngitte ressurser som skal delta i ELS arbeidet
 Oppgavefordeling
 Eskaleringsrutiner
ELS perioden planlegges til å vare fra og med produksjonssettingsdagen og fire uker frem i tid.
Overlevering
Overlevering til lokal systemeier på Helseforetaket, drift og forvaltningsorganisasjonen i Sykehuspartner
samt eventuelt til regional systemeier skal ha spesielt fokus. Arbeidet med å etablere en
overleveringsplan starter tidlig i prosjektet og parallelt med planlegging av produksjonssettingen.
Forberedelsene for overtagelse og forankringen hos mottakerne skal gjennomføres i forkant av
produksjonssettingen. Den faktiske overleveringen skjer så snart Early Life perioden er avsluttet, og i tråd
med definerte planer og rutiner.
Det utarbeides en overleveringsplan for hvert HF som vil inneholde følgende:





8

Oversikt over mottagere/interessenter
Oversikt over krav fra mottagere/interessenter som må møtes for å kunne overlevere
Beskrivelse av formalismen i overleveringen
Beskrive overleveringskriterier

RESULTATMÅL, EFFEKTMÅL OG GEVINSTER

Som beskrevet i Kap. 4 består Regional EPJ i flere løp med et endelig mål om en felles EPJ i en
Konsolidert base. Dette direktivet omhandler Regional EPJ standardisering og både resultat, effektmål og
gevinster er vurdert isolert for dette løpet.
Standardisering er et viktig og nødvendig steg for Konsolidering og av de langsiktige effektmålene er
knyttet til en felles database i Helse Sør Øst. Gevinstene for Konsolidering vil synliggjøres i direktiv for
Regional EPJ Konsolidering og Arena

8.1

Resultatmål

Prosjektet skal innføre de regionale standarder i Helse Sør-Øst og forberede til konsolidering. For alle
helseforetak i Helse Sør-Øst, med unntak av OUS som allerede er på regional standard, er følgende
resultatmål for standardisering definert:
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8.2

Effektmål






8.3

Tilpasset oppsett i DIPS Classic i henhold til regional standard
Samkjørt oppstart med den regionale løsningen for automatisk opprettelse av brukere i DIPS som
er en viktig del i Identitets- og tilgangsstyringsprosjektet (IAM) organisert under
infrastrukturmoderniseringsprogrammet (IMP)
Planlagt og gjennomført nødvendig konvertering som har gitt konsistens i data og sporbarhet
gjennom konverteringsregler ved overgang til regional standard
Gjort nødvendige endringer på integrasjonsløsninger slik at funksjonalitet er tilsvarende som før
standardisering
Testet at løsningen med tilhørende data og integrasjoner hadde den kvalitet som krevdes for at
risiko for feil ved produksjonssetting var akseptabel
Planlagt og gjennomført opplæring slik at brukere hadde kunnskap om og var forberedt på de
endringer som kom som følge av standardisering
Gjennomført informasjonsaktiviteter slik at foretaket var godt kjent med de endringer som kom
som følge av standardiseringen
Forberedt forvaltningsorganisasjon på endringer som kom som følge av standardiseringen, og
sikret at tjenestepris og tjenesteavtaler er oppdatert som følge av endringer
Planlagt og gjennomført en trygg produksjonssetting
Planlagt og gjennomført Early Life Support (ELS) for som sikret en god støtte rett etter overgang
til regional standard
Beskrevet og overlevert justert løsning til forvaltning
Tatt i bruk nasjonalt rekvirent register (Adresseregisteret)

Enklere gjenfinning av informasjon og dokumentasjon for brukere uavhengig av hvilket HF i HSØ
man jobber på
Enklere forvaltning gjennom at løsningene til alle Helseforetak er på regional standard
Bidra til en utvikling av den regionale standarden
Muliggjøre innføring av den regionale løsningen for automatisk opprettelse av brukere i DIPS
som vil lukke avvik i behandling av pasientinformasjon i forbindelse med Riksrevisjonens revisjon
av regionssykehusene
Tilrettelegge for konsolidering som understøtter målsetningene i stortingsmeldingen “Én
innbygger – én journal” og åpner for
o Brukervennlig deling av informasjon på tvers
o Forenklet innføring av DIPS Arena
o Regionalt standardiserte integrasjoner
o Regionale løsninger for strukturert journal, beslutningsstøtte og gjenbruk av data

Gevinster

Regional EPJ Standardisering skal arbeide strukturert med definering, måling og oppfølging av gevinster.
Det er definert en rolle for gevinstkoordinering som er organisert under DP Løsning for å være tettest
mulig på endringer. Arbeidet vil jobbe med gevinster i Regional EPJ også ut over løsning og dermed
samarbeide tett med alle delprosjekt, og med det arbeidet som gjøres i de ulike HF-ene.
Rollen for gevinstrealisering vil forholde seg til de gjeldende prosesser og styringsmekanismer som er
etablert i programmet. Delprosjektledelsen i DP Løsning skal godkjenne planer for gjennomføringen av
gevinstkoordineringen.
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Samarbeid med arbeidet som gjøres på gevinstrealisering på programnivå og i HFene
Det eksisterer allerede en rolle som jobber med gevinstrealisering på programnivå. Det blir viktig å
samarbeide tett med denne rollen for å sikre at man er samkjørte på hva som er målbildet til program og
prosjekt og herunder hva som skal måles, hvordan, av hvem og når. Det er også viktig å tilstrebe å
benytte en felles metodikk for hvordan jobbe effektivt med gevinstrealisering. I tillegg til det arbeidet som
gjøres på programnivå og sentralt i HSØ vil det være kritisk å samarbeide godt med det arbeidet som
gjøres på hvert enkelt HF. Forankring av gevinstrealiseringsarbeidet må gjøres både i prosjektet, men
også i arbeidet som skjer på hvert enkelt HF.
Omfang og avgrensninger
Rollen som gevinstkoordinator har ansvar for å legge til rette for forankring, måling og fremstilling av
gevinster på en god måte. Gevinstkoordinator vil imidlertid ikke ha selvstendig ansvar for at prosjektet
oppnår de målsettingene som er definert i prosjektet.

9

HOVEDMILEPÆLER OG PROSJEKTPLAN

9.1

Hovedmilepæler

Standardiseringsløpet gjennomføres i 2 puljer der 4 foretak standardiseres i løpet av 2016 og de
resterende foretak standardiseres i 2017. Det er 9 generelle overordnede milepæler pr. helseforetak ved
standardisering. I tillegg til dette har prosjektet noen milepæler som omhandler prosjektledelse og for
delprosjektet Arena og integrasjoner 2016.
I oversikten under er milepælene sortert pr område og milepælene er prefikset slik:
Prefiks
PL
SiV
SUN
ST/BET
VV
SI/REV
SS
SØ
AHUS

Kriterium
Milepæler som omhandler prosjektledelse for helse prosjektet
Milepæler som omhandler standardisering av Sykehuset i
Vestfold HF til regional standard
Milepæler som omhandler standardisering av Sunnaas HF til
regional standard
Milepæler som omhandler standardisering av Sykehuset i
Telemark HF og Betanien til regional standard
Milepæler som omhandler standardisering av Vestre Viken HF til
regional standard
Milepæler som omhandler standardisering av Sykehuset
Innlandet HF og Revmatismesykehuset til regional standard
Milepæler som omhandler standardisering av Sykehuset
Sørlandet HF til regional standard
Milepæler som omhandler standardisering av Sykehuset Østfold
HF til regional standard
Milepæler som omhandler standardisering av Akershus
universitetssykehus til regional standard

Prosjektet vil arbeide innenfor følgende milepæler.
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Nr
PL-1
PL-2

PL-3
SiV-1

SiV-2

SiV-3
SiV-4
SiV-5
SiV-6
SiV-7
SiV-8

SiV-9
SUN-1
SUN-2

SUN-3
SUN-4
SUN-5
SUN-6
SUN-7
SUN-8

SUN-9
ST/BET-1
ST/BET-2

ST/BET-3
ST/BET-4
ST/BET-5

Milepæl
Når prosjektdirektiv er vedtatt og
gjennomføringsfasen startet
Når evaluering av S1 er gjennomført og
prosjektdirektiv med oppdatert plan for S2 er
godkjent
Når alle helseforetak i er standardisert og
sluttrapport er skrevet
Når prosjekt er etablert og Kick off gjennomført
(tidlig start)

Kriterium
Prosjektdirektiv godkjent av
Styringsgruppen

Dato
01.03.2016
25.10.2016

21.12.2017
Gjennomført som del av
forprosjektet for Regional
EPJ Standardisering

15.01.2016

Når løsning har klargjort oppsett og
konverteringsregler for overlevering test av
konvertering
Når mapping og konfigurert løsning er
overlevert til prøvekonvertering
Når prøvekonvertering 1 er gjennomført og
systemtestmiljø er klargjort for test
Når systemtest er godkjent
Når prøvekonvertering 2 er gjennomført og
akseptansemiljø er klargjort for test
Når akseptansetest er godkjent
Når sluttbrukeropplæringen er gjennomført og
standardisert regional løsning er
produksjonssatt
Når Standardiseringsprosjekt er avsluttet og
overlevert til forvaltning

18.03.2016

Når prosjekt er etablert og Kick off gjennomført
Når løsning har klargjort oppsett og
konverteringsregler for overlevering test av
konvertering
Når mapping og konfigurert løsning er
overlevert til prøvekonvertering
Når prøvekonvertering 1 er gjennomført og
systemtestmiljø er klargjort for test
Når systemtest er godkjent
Når prøvekonvertering 2 er gjennomført og
akseptansemiljø er klargjort for test
Når akseptansetest er godkjent
Når sluttbrukeropplæringen er gjennomført og
standardisert regional løsning er
produksjonssatt
Når Standardiseringsprosjekt er avsluttet og
overlevert til forvaltning
Når prosjekt er etablert og Kick off gjennomført
Når løsning har klargjort oppsett og
konverteringsregler for overlevering test av
konvertering
Når mapping og konfigurert løsning er
overlevert til prøvekonvertering
Når prøvekonvertering 1 er gjennomført og
systemtestmiljø er klargjort for test
Når systemtest er godkjent

10.03.2016
22.04.2016

Versjon 0.9

13.05.2016
01.06.2016
08.08.2016
24.08.2016
07.10.2016
17.10.2016

17.11.2016

03.06.2016
15.06.2016
26.08.2016
07.09.2016
21.10.2016
31.10.2016

30.11.2016
03.03.2016
06.05.2016

17.06.2016
19.08.2016
07.09.2016
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ST/BET-6
ST/BET-7
ST/BET-8

ST/BET-9
VV-1
VV-2

VV-3
VV-4
VV-5
VV-6
VV-7
VV-8

VV-9
SI/REV-1
SI/REV-2

SI/REV-3
SI/REV-4
SI/REV-5
SI/REV-6
SI/REV-7
SI/REV-8

SI/REV-9
SS-1
SS-2

SS-3
SS-4
SS-5
SS-6
SS-7

Når prøvekonvertering 2 er gjennomført og
akseptansemiljø er klargjort for test
Når akseptansetest er godkjent
Når sluttbrukeropplæringen er gjennomført og
standardisert regional løsning er
produksjonssatt
Når Standardiseringsprosjekt er avsluttet og
overlevert til forvaltning
Når prosjekt er etablert og Kick off gjennomført
Når løsning har klargjort oppsett og
konverteringsregler for overlevering test av
konvertering
Når mapping og konfigurert løsning er
overlevert til prøvekonvertering
Når prøvekonvertering 1 er gjennomført og
systemtestmiljø er klargjort for test
Når systemtest er godkjent
Når prøvekonvertering 2 er gjennomført og
akseptansemiljø er klargjort for test
Når akseptansetest er godkjent
Når sluttbrukeropplæringen er gjennomført og
standardisert regional løsning er
produksjonssatt
Når Standardiseringsprosjekt er avsluttet og
overlevert til forvaltning
Når prosjekt er etablert og Kick off gjennomført
Når løsning har klargjort oppsett og
konverteringsregler for overlevering test av
konvertering
Når mapping og konfigurert løsning er
overlevert til prøvekonvertering
Når prøvekonvertering 1 er gjennomført og
systemtestmiljø er klargjort for test
Når systemtest er godkjent
Når prøvekonvertering 2 er gjennomført og
akseptansemiljø er klargjort for test
Når akseptansetest er godkjent
Når sluttbrukeropplæringen er gjennomført og
standardisert regional løsning er
produksjonssatt
Når Standardiseringsprosjekt er avsluttet og
overlevert til forvaltning
Når prosjekt er etablert og Kick off gjennomført
Når løsning har klargjort oppsett og
konverteringsregler for overlevering test av
konvertering
Når mapping og konfigurert løsning er
overlevert til prøvekonvertering
Når prøvekonvertering 1 er gjennomført og
systemtestmiljø er klargjort for test
Når systemtest er godkjent
Når prøvekonvertering 2 er gjennomført og
akseptansemiljø er klargjort for test
Når akseptansetest er godkjent
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21.09.2016
28.10.2016
14.11.2016

14.12.2016
08.03.2016
20.05.2016

24.06.2016
31.08.2016
22.09.2016
05.10.2016
19.11.2016
28.11.2016

28.12.2016
27.01.2017
24.03.2017

19.05.2017
05.06.2017
01.07.2017
28.08.2017
02.10.2017
16.10.2017

17.11.2017
27.01.2017
07.04.2017

06.06.2017
03.07.2017
28.08.2017
11.09.2017
16.10.2017
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SS-8

SS-9
SØ-1
SØ-2

SØ-3
SØ-4
SØ-5
SØ-6
SØ-7
SØ-8

SØ-9
AHUS-1
AHUS-2

AHUS-3
AHUS-4
AHUS-5
AHUS-6
AHUS-7
AHUS-8

AHUS-9

9.2

Når sluttbrukeropplæringen er gjennomført og
standardisert regional løsning er
produksjonssatt
Når Standardiseringsprosjekt er avsluttet og
overlevert til forvaltning
Når prosjekt er etablert og Kick off gjennomført
Når løsning har klargjort oppsett og
konverteringsregler for overlevering test av
konvertering
Når mapping og konfigurert løsning er
overlevert til prøvekonvertering
Når prøvekonvertering 1 er gjennomført og
systemtestmiljø er klargjort for test
Når systemtest er godkjent
Når prøvekonvertering 2 er gjennomført og
akseptansemiljø er klargjort for test
Når akseptansetest er godkjent
Når sluttbrukeropplæringen er gjennomført og
standardisert regional løsning er
produksjonssatt
Når Standardiseringsprosjekt er avsluttet og
overlevert til forvaltning
Når prosjekt er etablert og Kick off gjennomført
Når løsning har klargjort oppsett og
konverteringsregler for overlevering test av
konvertering
Når mapping og konfigurert løsning er
overlevert til prøvekonvertering
Når prøvekonvertering 1 er gjennomført og
systemtestmiljø er klargjort for test
Når systemtest er godkjent
Når prøvekonvertering 2 er gjennomført og
akseptansemiljø er klargjort for test
Når akseptansetest er godkjent
Når sluttbrukeropplæringen er gjennomført og
standardisert regional løsning er
produksjonssatt
Når Standardiseringsprosjekt er avsluttet og
overlevert til forvaltning

30.10.2017

30.11.2017
03.02.2017
28.04.2017

19.06.2017
21.08.2017
11.09.2017
25.09.2017
30.10.2017
13.11.2017

14.12.2017
03.02.2017
12.05.2017

14.08.2017
04.09.2017
25.09.2017
09.10.2017
13.11.2017
27.11.2017

28.12.2017

Prosjektplan

Under vises prosjektplan på et overordnet nivå for 2016 og 2017 med sentrale hovedaktiviteter. Som
utgangspunkt for dette direktivet er standardisering for pulje 1 i 2016 og pulje 2 i 2017 planlagt med en lik
gjennomføring. Prosjektet vil gjøre en evaluering av gjennomføringen for Pulje 1 og avhengig av
erfaringene kan det komme endringer i planene for gjennomføring av Pulje 2 i 2017.
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2016
J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

M1

M2

M3

Prosjektledelse og Informasjonsaktiviteter

Prosjektledelse

Evaluering S1, plan for S2
Arkitektur - Beslutningsprosesser

M1

Standardisering
SIV

M2

M3

Gjennomgå regionale
standarder

M2

M5

M6

M4

M5

Prosedyrer / brukerveiledere

Gjennomgå regionale
standarder
Konverteringsregler

M6

M7 M8

ST

ELS
Overlevering

Sluttbruker
opplæring

Int

Endre integrasjoner

M9

Akseptanse
test

PK
PK

Mapping /konv.

ELS
Overlevering

Sluttbruker
opplæring

Int

M3

M9

Akseptanse
test

ST

Endre integrasjoner

M2

M7 M8

PK

PK

ELS
Overlevering

Sluttbruker
opplæring

Prosedyrer / brukerveiledere

M1
Forberede

M4

M9

Akseptanse
test

PK
Int

Mapping
/konv.

Overlevering

M7 M8

ST

M3

Konverteringsregler

ELS

M5 M6

Mapping
PK
/konv.
Endre integrasjoner

Gjennomgå regionale
standarder

Forberede

M4

M9

Sluttbruker
opplæring

Prosedyrer / brukerveiledere

Konverteringsregler

M7 M8
Akseptanse
test

ST

M3

M1

Standardisering
VV

M6

Integra
sjoner

M2

Gjennomgå
regionale standarder

Forberede

PK

Endre integrasjoner

M1

Standardisering
ST / BET

M5
PK

Mapping /konv.skript

Konverteringsregler

Standardisering
SUN

M4

Prosedyrer / brukerveiledere

2017
J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

M3

Prosjektledelse

Prosjektledelse og Informasjonsaktiviteter
Arkitektur - Beslutningsprosesser

M1

Standardisering
SI /REV

M2
Gjennomgå regionale
standarder

M3

Standardisering
SS

Gjennomgå regionale
standarder

M4

Gjennomgå regionale
standarder

M1

M5

M4

Prosedyrer / brukerveiledere

Endre integrasjoner

M7

M5
PK

PK

M8

M9
ELS

Sluttbruker
opplæring

Int

Endre integrasjoner

Mapping /konv.skript

Overlevering

Akseptanse
test

ST

M3

M9
ELS

M6

PK
PK

M2
Gjennomgå regionale standarder

M4

M8

Sluttbruker
opplæring

Prosedyrer / brukerveiledere

Konverteringsregler

M7

Int

Endre integrasjoner

Mapping /konv.skript

Overlevering

Akseptanse
test

ST

M3

M9
ELS

M6

PK
PK

M2

Konverteringsregler

M5

Prosedyrer / brukerveiledere
Mapping /konv.skript

M8

Sluttbruker
opplæring

Integra
sjoner

M3

M1

M7
Akseptanse
test

ST

Endre integrasjoner

Konverteringsregler

Standardisering
AHUS

M6
PK

PK

M2

Standardisering
SØ

M5

Prosedyrer / brukerveiledere
Mapping /konv.skript

Konverteringsregler

M1

M4

ST
Int

M6

M7

Overlevering

M8

M9

Akseptanse
test
Sluttbruker
opplæring

ELS
Overlevering

Vedlagt til prosjektdirektivet er en mer detaljert prosjektplan som prosjektet løpende vil vedlikeholde
gjennom prosjektet, og vil være grunnlag for rapportering av fremdrift i prosjektet.
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10 BUDSJETT (OVERORDNET)
Estimatene fra forprosjektet viser at Regional EPJ Standardisering vil kreve i 360 MNOK kroner. Tabellen
under viser estimerte kostnader pr. delprosjekt og med beløp i MNOK.

Delprosjekt
Finansiering
Prosjektledelse og adm.
Løsning
DIPS-lisenser
Applikasjon
Integrasjon
Konvertering
Test
Opplæring
Produksjonssetting
Forvaltning
Totalsum

2016
Investering
9,5
66,9
2,9
4,9
6,4
18,5
26,7

2017
Drift Investering
3,2
9,7
92,9
6,4
13,3
22,6
32,5
3,8

14,2
150,0

17,2
0,0
7,0

194,6

Samlet
Drift Investering
Drift
5,8
19,2
8,9
159,8
2,9
11,3
19,6
41,1
59,2
4,0
7,8
31,4
1,8
1,8
11,5
344,6
18,5

Totalt
28,1
159,8
2,9
11,3
19,6
41,1
59,2
7,8
31,4
1,8
363,1

Kommentar til budsjett:
 Direktiv for Delprosjekt Arena og Integrasjoner har eget budsjett og er ikke inkludert i budsjettet
over
 Estimert budsjett for HF ressurser som deltar i prosjektet er inkludert i estimatene for
delprosjektene.
 Budsjettet gjelder perioden mars 2016 til desember 2017. Budsjettet inkluderer 3,5% prisstigning
for 2017.
 Det er ikke avsatt for usikkerhet i estimatene. I samarbeid med ekstern kvalitetsikrer er det
igangsatt en MonteCarlo-simulering for å vurdere usikkerhet i budsjettene.
 Prosjektledelse og administrasjon: dette inkluderer prosjektledelse, arkitektur og
kommunikasjonsarbeid
 Delprosjekt Løsning: delprosjektet skal tilpasse oppsett i DIPS Classic til regional standard på
foretakene
 Delprosjekt Applikasjon: delprosjektet har ansvar for forvaltning og etablering av DIPS
komponenter for nødvendige prosjektmiljøer på etablert infrastruktur
 Delprosjekt Integrasjon: delprosjektet har ansvar for å ivareta at alle eksisterende integrasjoner
fungerer tilsvarende dagens løsning etter standardisering
 Delprosjekt Konvertering: delprosjektet skal levere konvertering som følge av endringer til
Regional standard på foretakene
 Delprosjekt Test: delprosjektet har ansvar for å planlegge, forberede og gjennomføre test i
forbindelse med standardisering
 Delprosjekt Opplæring: delprosjektet skal planlegge å gjennomføre opplæring slik at brukere har
kunnskap om og er forberedt på de endringer som kommer som følge av standardisering.
Budsjettet inkluderer planlegging og koordinere av opplæring. Budsjett for lokal opplæring må
dekkes av det enkelte helseforetak.
 Delprosjekt Produksjonssetting: delprosjektet skal planlegge og gjennomføre aktiviteter knyttet til
produksjonsetting og early life support (ELS) på hvert foretak inkludert overlevering til forvaltning
 Delprosjekt Forvaltning: delprosjektet har ansvaret for at det etableres nye tjenesteavtaler med
helseforetakene med oppdatert tjenestepris, og forvaltningsorganisasjonene er forberedt når et
helseforetak standardiseres.
 DIPS lisenser: lisenser for IDM Connector som er nødvendig i forbindelse for å lukke avvikene
påpekt av Riksrevisjonen knyttet til tilgang til pasientinformasjon.
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11 RISIKOANALYSE / USIKKERHETSANALYSE
Prosjektet vil legge Risikoplan for RKL til grunn for risikostyringen i prosjektet. Risiko vil følges opp
fortløpende og rapporteres til Programledelsen.
Prosjektledelsen vil løpende registrere, vurdere og følge opp tiltak på prosjektrisiko i samarbeid
delprosjektlederne. Prosjektet vil ha en månedlig felles risikogjennomgang med alle delprosjektledere i
forkant av rapportering til programledelsen. Alle risikopunkter skal ha en eier som har ansvaret for
risikoreduserende som blir fulgt opp løpende.
Prosjektet vil også ha en ekstern QA som følger prosjektet i gjennomføringsfasen. Ekstern QA
rapporterer til programmet. Det skal i februar gjennomføres en Monte Carlo simulering som bl.a vil
vurdere hendelsesusikkerhet og konsekvenser dette kan få for økonomi i prosjektet.
Når prosjektdirektivet leveres er det indentifisert følgende prosjektrisiko for Regional EPJ Standardisering.
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.
ID

Risikobeskrivelse

Årsaker til at risikoen
kan inntreffe

S

K

T

Tiltaksbeskrivelse

CS1

Prosjektet ikke får
ressurser med
tilstrekkelig erfaring,
kompetanse og/eller
kapasitet fra HF, SP
og/eller DIPS/Deloitte
kan føre til forsinkelser
eller reduksjon i omfang

1. Tilgang og Prioritering av
ressurser i Sykehuspartner
2. Tilgang og Prioritering av
ressurser i Helseforetakene
3. Tilgang og Prioritering av
ressurser i DIPS og Deloitte
4. Muligheter/ønske for
reiser

4

4

16

CS2

Risiko for at vedtatte
regionale standarder
overlevert er mangelfulle
eller for overordnet kan
føre til større behov for
beslutningssaker og/eller
lavere kvalitet
Standard for tilganger er
ikke på plass og kan føre
til forsinkelser evt. ulikt
oppsett for de enkelte
HF

1. De godkjente
standardene har mangler i
forhold til bruk i andre HF
som ikke har tatt de i bruk
2. Standardene er
overordnede og gir store
rom for tolkninger
1. Manglende regional
beslutning

3

3

9

4

3

12

1) Etablere samarbeid med
KFA
2) Enes om ressursbruk med
KFA
3) Synliggjøre / Tydeliggjøre
totalt ressursbehov fra HF
4) Etablere en god dialog
med Helseforetakene
5) Etablere dialog på
ressurser fra DIPS og
Deloitte
6) Utarbeide møteplan for å
utnytte ressurser best mulig
2) Bevisst forhold til om det
er behov for å
komplettere/detaljere
standarder som en del av
standardisering
1) Gode rutiner for
håndtering av beslutninger
1) Regional møteserie for å
få besluttet standard
2) Etablere en plan B for
prosjektet dersom denne
ikke blir vedtatt

CS3
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CS4

Lang tid til
beslutningsprosesser
kan føre til kan føre til
redusert fremdrift.

CS5

Tilgang til nødvendige
prosjektmiljøer ikke på
plass i tide medfører
forsinkelser i prosjektet

CS6

Motstand mot regional
standard i HF kan
medføre behov for mer
tid i forhold til forankrings
prosess

CS7

Større gap en forventet
mellom Regional
standard og dagens
oppsett i eksisterende
HF

CS8

Forsinkelse i prosjekt for
innføring DIPS psykiatri
Vestfold gjør at
standardisering SiV ikke
kan starte i henhold til
plan

CS9

Forsinkelser i IAMprosjektet i forhold til
IDM løsningen gjør at vi
må utsette oppstart eller
må gjøre oppstart uten
regional tilgangsstyring

CS10

Helseforetakene vil gjøre
endringer ut over
regional standard som
medfører forsinkelse for
de aktiviteter som er
innenfor planlagt omfang

1. Mangel på konkretisering
av standardene
2. 9 HF som skal enes om
felles standard
3. OUS er måldatabasen
og utgangspunkt for
konsolidering, men kanskje
ikke klar for å endre på
eget oppsett.
1. Prosjektmiljø etableres
ikke i tide fra RPL
2. Tidkrevende å bestille
tilganger til prosjektmiljø
3. Manglende kapasitet på
datasenter på Digiplex
(SDS1) og manglende HF
nettverk på Basefarm
(SDS3)
1. Etter godkjenning er det
ikke gjennomført
forankringsaktivitet overfor
HF'ene
2. Det er først ved analyse
av gap man forstår
konsekvenser for
implementering av
standarder
1. Oppsett lokalt i HF har
store avvik fra regional
standard. Kan gi merarbeid
i prosjektet spesielt om
dette gjelder
organisasjonsoppsett
1. Parallelt med
Standardisering gjøres det
en innføring av DIPS for
KPR som skal inn i samme
måldatabase som
somatikken. Deler også
testmiljø. En forsinkelse i
dette prosjektet vil påvirke
oppstart standardisering
SiV
1. IAM prosjektet arbeidet
parallelt med innføring av
den regionale
tilgangsstyringen, og
prosjektet er avhengig av at
leveranser skjer i henhold
til plan
1. Helseforetakene ønsker
å gjøre ta inn flere
endringer og tilpasninger i
oppsett, samt rydding av
eksisterende data, enn det
som er nødvendig for å
tilpasse regional standard.

Versjon 0.9

3

4

12

1) God prioritering av saker,
beslutninger på riktig nivå
2) Etablering av nødvendige
beslutningsfora med nok
hyppige møter
3) Tidlig involvering av
beslutningstakere i saker

3

4

12

1) Deltakelse i
styringsgruppe RPL
2) Etablere tett dialog mellom
prosjektene
3) Etablere gode rutiner for
bestilling av tilganger.

3

3

9

2) Etablere fornakringsfora
på HF
1) Kommunikasjon og
forankring av regionale
standarder

3

4

12

1) Gjennomføre Gapanalyser pr. helseforetak

2

4

8

1) Etablere god dialog med
prosjekt "DIPS Psykiatri
Vestfold"
2) Støtte prosjektet der mulig

2

4

8

1) Etablere god dialog med
prosjekt "DIPS Psykiatri
Vestfold"
2) Støtte prosjektet der mulig

2

4

8

1) Etablere gode prosesser
for omfangsstyring og
vurdere nøye endringer som
ikke er nødvendig for
konsolidering
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CS11

Stor parallellitet i
innføringen gir
konkurranse om
ressurser og forsinkelser
kan gi følgevirkninger
mellom HF

CS12

Mangelfull forankring av
prosjektet i HFene og for
sent og lite
kommunikasjon gir
motstand mot endringer

1. Mange helseforetak
innfører standardene i
parallell men
produksjonssetting med 14
dagers mellomrom og deler
en del felles ressurser. En
forsinkelse i ett prosjekt kan
gi følgevirkninger for flere.
1. Prosjekt for
standardisering er dårlig
forankret i Helseforetaket,
og gir en motstand mot
endringer og en mer
utfordrende
produksjonssetting

3

3

9

1) God oversikt over
avhengigheter og evt.
følgevirkninger.

2

3

6

1) Etablere
kommunikasjonsplaner for
hvert Helseforetak

*S=sannsynlighet, K=Konsekvens, T=Total
Presentert i en risikomatrise ser risikobildet slik ut:

1

2

3

4

5

Svært stor
> 90 %

5

3

1

Sannsynlighet

Stor
65 - 90 %

5

11

2

Moderat
35 - 65 %

4
6

3

7

10
Liten
10 - 35 %

4

8

12

2

9

Meget liten
< 10 %

1

Marginal

Liten

Moderat

Alvorlig

Svært alvorlig

Konsekvens
Prosjektet vil arbeide aktivt med identifiserte tiltak gjennom prosjektet og oppdatere risikobildet.
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Prosjektet vil legge til grunn og følge rutiner for kvalitetssikring som er beskrevet i Kvalitetsplan RKL. I
dette dokumentet beskrives roller i kvalitetssikringen, prosedyrer for versjonshåndtering og prosedyrer for
dokumentasjon av innspill.
Vedlagt til direktivet er en Leveranse og-kvalitetssikringsplan som beskriver leveranser fra prosjektet og
hvordan disse leveransene skal kvalitetssikres og godkjennes. Tabellen under viser hva dette vedlegget
inneholder. Leveranseplan vil ligge på prosjektplassen og vil og oppdateres løpende i
gjennomføringsfasen.

MP

Leveranse

Milepæl Navn på
fra
leveranse
prosjekt
plan
som
leveran
sen
tilhører

Frist

Beskrivelse
Krav/beskrivelse Ansvarlig kvalitetssikring

Frist
Beskrivelse av
Ansvarlig
for
leveranse og krav for
levera til innhold
utarbeidel
nse
se av
leveranse
(Utfører)

Beskriv de
aktiviteter og
leserunder
som er
planlagt for å
kvalitetssikre
den aktuelle
leveransen
(Eksterne
lesere)

Kvalitetssikrer

Godkjenner

Ansvarlig
for å
kvalitetssikr
e
leveransen

Hvem
skal
godkjenn
e
leveranse
n

13 ENDRINGSHÅNDTERING
Prosjektet vil følge programmets rutiner og male for håndtering av endringer i prosjektet. Alle
endringsønsker skal utredes og konsekvensvurderes ved bruk av endringsskjema, og alle oversikt over
alle endringer gjøres i et endringsregister. Dette vil lagres på et eget område på prosjektplassen.
Endringer vil oppstå i mange former og de viktigste årsakene til endring vil være:
 Ønske om å øke eller minske prosjektets omfang som beskrevet i prosjektdirektivet
 Endring i DIPS for å dekke behov som medfører kan påvirke tid, kost eller kvalitet.
 Endringer i teknisk infrastruktur
 Kommersiell endring i prosjektets kontrakter
 Endring i planer, ressurser/organisering, systemer etc. initiert av aktør eller prosjekt utenfor
prosjektet og som påvirker prosjektets tid, kost eller kvalitet.
Denne prosessen for endringshåndtering vil ikke omhandle prosessen for faglige beslutninger tilknyttet
løsningen, derunder også ønske om endringer i regionale prosedyrer. Her vil virksomhetsarkitektur i
prosjektet ha eierskap til denne prosessen fra prosjektet. Faglige beslutninger kan imidlertid medføre
endring av omfang for prosjektet, og i da skal prosessen for endringshåndtering følges.
Ønsker om endringer i DIPS funksjonalitet skal gjøres i samråd med virksomhetsarkitektur både i
prosjektet og på programnivå.
Endringer som ikke påvirker tid, kost eller kvalitet tas av prosjektledelsen. Alle endringer som påvirker tid,
kost eller kvalitet, skal fremlegges for programledelsen når konsekvensene går ut over de fullmakter som
er gitt til prosjektledelsen.
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14 PROSJEKTAVSLUTNING
Prosjektet skal ved slutten av prosjektet levere en sluttrapport som skal inneholde følgende:
 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

15 VEDLEGG
Følgende dokumenter er vedlagt dette direktivet:
Nr.

Dokumentnavn

Versjon

Dato

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Direktiv DP Løsning
Direktiv DP Applikasjon
Direktiv DP Konvertering
Direktiv DP Integrasjon
Direktiv DP Test
Direktiv DP Opplæring
Direktiv DP Arkitektur
Direktiv DP Forvaltning
Direktiv DP Produksjonsetting
Direktiv DP Arena og Integrasjoner
Kommunikasjonsstrategi
Regional EPJ Leveranse- og kvalitetssikringsplan
Prosjektplan Regional EPJ

0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
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24.02.2016
24.02.2016
24.02.2016
24.02.2016
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24.02.2016
24.02.2016
24.02.2016
24.02.2016
24.02.2016
24.02.2016
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