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Det ble i styremøte 21.06.17 i sak 53/17 Rapportering fra virksomheten protokollert 
følgende: 

Etter spørsmål fra styret, vil adm. direktør gi en grundig gjennomgang av effekten av 
de store IKT-prosjektene, både de som er gjennomført og de som er under gjennom-
føring, i Helse Stavanger HF de siste årene. 

 
Denne saken gir en kort beskrivelse av utviklingen i bruk av IKT siden helseforetakene ble 
etablert, og en oversikt over aktuelle prosjekter. Det blir også gitt noen vurderinger av 
potensiale og utfordringer med denne type prosjekter. 
 
Etablerte fellessystem i Helse Vest 
Ved etableringen av Helse Vest var det forskjellige IKT- systemer i helseforetakene. Det var 
forskjellige journalsystemer og mange forskjellige laboratoriesystemer. For eksempel var det 
innen radiologi fire forskjellige løsninger. Deler av systemlandskapet i 2004 så slik ut:  
 
System Helse Stavanger Helse Fonna Helse Bergen Helse Førde 
Laboratorie FlexLab FlexLab Unilab Lab-DIPS 
Røntgen Carestream Siemens Agfa Siemens/DIPS 
Operasjon Orplan DIPS Orbit DIPS 
Journal Tieto/IMX Tieto/IMX PIMS/Doculive DIPS 
Arkiv ePhorte ePhorte DocuLiveSAK eDok 
Innkjøp Visma Visma Merida Merida 
 
En prioritert oppgave for Helse Vest RHF var å innføre regionale fellesløsninger innen 
pasientbehandling, økonomi, HR, sak/arkiv og datavarehus. Viktig i denne forbindelse var 
opprettelsen av Helse Vest IKT AS der det tidlig ble prioritert investeringsmidler for å 
etablere følgende: 

• Et felles kundesenter 
• Et regionalt nettverk (LAN) 
• Et PC oppsett og sentralisert distribusjon av programvare 
• Samlet drift av servere, lagring, backup, antivirus mm. 

 
Bassert på denne samordning og innføring av nye felles systemer er systemlandskapet i dag: 
System Status 
Laboratorier En konseptstudie er utarbeidet  
Røntgen Digitalt media arkiv, RIS/PACS (2018/2019) og løsning for teleradiologi 
Operasjon Fortsatt 3 forskjellige systemer (konseptstudie utarbeidet) 
Journal Felles elektronisk journal 
Personal - HR Felles system 
Sak/arkiv Felles system 
Økonomi logistikk Felles system 
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Etablering og konsolidering av en felles elektronisk pasientjournal (EPJ) har vært spesielt 
viktig. DIPS er etablert som felles journalsystem for alle foretakene og de private ideelle, 
innen både somatikk og psykiatri. Dette innebærer: 

• > 22 000 brukere 
• > 2600000 journaler 
• > 100000000 dokument 

 
Den elektroniske journalen er integrert med ca 80 andre system og er etablert som en 
regional database med backupsystem. 
 
Som en konsekvens av denne utviklingen har pasientene nå elektronisk tilgang til egne 
journaldokumenter og tilgang til logg over innsyn gjennom 
helsenorge.no/vestlandspasienten.no. 
 
Tjenesteutsetting av IKT-leveranser fra Helse Vest IKT («Outsourcing») ble aktualisert ved 
Helse Sør-Øst sitt prosjekt «Modernisering av IKT-infrastruktur». Helse Sør-Øst valgte høsten 
2016 å inngå avtale med HP Enterprise (nå DXC Technologies) om samordning og 
modernisering av deres samlede IKT-infrastruktur.  
 
Helse Vest IKT engasjerte Gartner Norge for å få en egen vurdering av tjenesteutsetting. 
Sammenligning med Gartner sine kostnadstall viste at Helse Vest IKT sine samlede kostnader 
for IKT, både målt mot omsetning og målt som IKT-kost per tilsatt, er lavere enn gjennom-
snittet i Gartner sitt referansegrunnlag. I tillegg er den delen av de samlede kostnadene som 
er knyttet til de operative tjenestene vesentlig lavere enn for referansegrunnlaget. Ut fra 
denne helt overordnede kostnadssammenligningen, er det ikke sannsynlig at kostnadene for 
de operative tjenestene kan reduseres ved å sette tjenesten ut til andre.  
 
Dette bekreftes også av Direktoratet for e-helse, jf. komparativ analyse fra juni 2017:  
«IKT-driftskostnader per DRG-poeng har økt ved alle RHF siden 2014 og ligger i dag på 
mellom 3 600 kroner (Helse Vest) og 5 300 kroner (Helse Midt-Norge). Med unntak av Helse 
Nord har derimot IKT-driftskostnadene som andel av foretaksgruppenes totale 
driftskostnader blitt redusert.» 
 
Den viktigste årsaken til kosteffektivitet er knyttet til de tidlige grepene som ble tatt i Helse 
Vest med hensyn til samordning og standardisering av infrastruktur (2005–2008) og 
systemlandskap (fra 2007 –). 
 
HELIKS programmet 
Helhetlige kliniske systemer (HELIKS) er det overordnede regionale programmert for 
elektronisk legemiddelkurve (KULE), digitalt mediaarkiv (DMA), overgang DIPS arena (ODA), 
og felles radiologiløsning (FERD).  Prosjektet er organisert i Helse Stavanger i prosjekt-
avdelingen med en HELIKS-koordinator og 3 prosjektledere.  
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Organisering av HELIKS som program ble gjort for blant annet å fremme samhandling og 
trekke på felles prinsipper innen prosjektstyring og -kontroll, oppfølging av gevinster og 
håndtering av risiko.  
 
KULE (kurve og legemiddelhåndtering) 
KULE Innføring skal tilrettelegge, pilotere og innføre en helhetlig kurve- og legemiddel-
logistikkløsning for alle foretak i Helse Vest. Gjennom omfattende anskaffelsesprosjekt har 
Helse Vest valgt elektronisk kurve fra tyske Meona GmbH (kontraktspart er Baxter Norge as). 
 
Med målsetningen helhetlig kurve menes: 

- Den dekker alle fagområder og disipliner 
- Den gir oppdatert pasientinformasjon tilgjengelig gjennom hele pasientforløpet 
- Den gir støtte i legemiddelprosessene 
- Den er integrert med andre kliniske løsninger, og har samspill med nasjonale løsninger 

 
Kurve- og legemiddellogistikkløsningen skal bidra til å 

- redusere antall unngåelige, uheldige legemiddelhendelser 
- forbedre pasientsikkerhet og kvalitet 
- understøtte et helhetlig pasientforløp 
- effektivisering av arbeidsprosesser i klinikken 
- understøtte målsetningen om «Éin vestlending – éin sjukehusjournal» 

 
I det lokale forprosjektet til KULE-innføringen i Helse Stavanger ble det utarbeidet en 
overordnet gevinstplan tilpasset lokale forhold. Basert på overordnet regional gevinstplan har 
lokal gevinstplan i HST vektlagt å differensiere mellom gevinstpotensialet i form av frigitt 
arbeidstid og målbare økonomiske gevinster som kan omsettes.  
 
Man regner med å kunne ta ut gevinster på følgende områder: 

- Bortfall av registreringstid knyttet til overføring mellom avdelinger 
- Reduksjon av kassasjon legemidler 
- Bruk av standardiserte opplæringspakker med sertifisering gjennom læringsportalen.  
- Bortfall av arbeid knyttet til scanning og makulering av kurvepapir, samt innkjøp/lagerhold av 

kurvepapir 
- Gangtid/arkiv/apotek/sengepost, ringetid ift å finne nærmeste lokale lager 
- Øket pasientsikkerhet pga bortfall av behov for overføringer mellom kurver 
- Uttrekk av data – reduksjon av manuelle uttrekk 

 
Innføringen har blitt forsinket ved svakheter i leverandørens leveranser: 

- Løsningen er ikke ferdig utviklet, og krav videre utvikling og tilpasning på mange områder medfører 
stort press på ressurser hos både Meona og i det regionale prosjektet og internt i Helse Stavanger. 

- Det er ulike arbeidsprosesser og ansvarsfordelinger i Norge og Tyskland, noe som krever at 
løsningen tilrettelegges for norske forhold 

- Meona er ikke tilpasset mobile løsninger som nettbrett og smarttelefon. Bruken av nettbrett i 
avdelingene har derfor vært svært utfordrende.  
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Interne utfordringer 
- Helseforetakene i Helse Vest har mange ulike fagsystemer og støttesystemer. Dette stiller store krav 

til integrasjoner og samhandling med de ulike løsningene. Eksempelvis er labsvar sterkt forsinket 
grunnet blant annet at Meona må integreres med mange ulike labsystemer. 

- Det lokale prosjektet har ikke et eget budsjett. Dette medfører at kostnader blir belastet den enkelte 
avdeling som er berørt av innføringsprosjektet. 

- Løsningen innføres over tid, noe som gir foretaket utfordringer ved å måtte forholde seg til både 
elektronisk løsning og papirløsning over en relativt lang periode. 

- Løsningen til Meona støtter automatisk datafangst fra medisinsk utstyr.  MTI-avdelingen i Helse 
Stavanger har stått i en krevende ressurssituasjon. Dette har medført at en foreløpig ikke har kommet 
i gang med testing av aktuelt utstyr. 

 
På grunn av forsinkelser i leveransene av Meona, replanlegges prosjektet og vil få ny 
innføringsplan i løpet av høsten 2017. 
 
DMA – digitalt media arkiv 
DMA har som formål å etablere et regionalt bildearkiv tilgjengelig fra elektronisk pasient-
journal. 
 
Det regionale arkivet er på plass. DMA har begynt å få fotfeste i Helse Stavanger, klinikere 
rapporterer at løsningen er funksjonell, enkel og stabil i bruk. Kvinneklinikken lagret i juli i år 
digitale bilder og videosekvenser for 1018 unike pasienter. Vi forventer at nytteverdien vil 
øke ytterligere ettersom arkivet fylles med innhold og modenheten i organisasjonen øker. Den 
lokale ressurssituasjonen er i bedring, systemansvarlig for DMA er på plass i fagsenteret og 
øremerket personell på medisinteknisk enhet(MTI) er ansatt og under opplæring.  
 
Effekter: 

• Digitale bilder og videosekvenser vil være tilgjengelig fra ett regionalt arkiv for alle 
foretakene i Helse Vest 

• Digitale bilder og videosekvenser i arkivet vil være sikkert lagret, styrt av rettigheter/ 
brukerprofil, samme som for elektronisk pasientjournal – DIPS 

• Økonomiske gevinster vil kunne knytte seg til: 
• innføring av et system som håndterer majoriteten av bildene i regionen og 

medfører besparelser i drift og forvaltning. 
• samordnede arbeidsprosesser og tilgjengelighet av bilder på tvers vil kunne 

redusere pasienttransport og redusere at undersøkelser utføres om igjen fordi den 
opprinnelige ikke er tilgjengelig 

• effektiv arbeidsflyt både for merkantilt og klinisk personell 
 
Det er også utfordringer i forbindelse med innføringen. Helse Stavanger har i lang tid benyttet 
Endobase til innsamling av digitale bilder og videosekvenser, et verktøy som har tilsvarende 
funksjonalitet som det prosjektet leverer (Vidiview). Endobase inneholder god funksjonalitet 
for sporing, noe som klinisk ledelse tillegger stor verdi, og Endobase må derfor beholdes inntil 
en god nok løsning for sporing er på plass. 
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ODA – overgang DIPS Arena 
Helse Vest benytter i dag DIPS Classic som elektronisk pasientjournal. Dagens løsning støtter 
ikke Helse Vest sine krav til fremtidsrettede journalløsninger. Samtidig har DIPS ASA besluttet 
at all videre utvikling vil skje i en ny versjon, DIPS Arena. Helse Vest må derfor over på DIPS 
Arena. 
 
Overgang til DIPS Arena (ODA), er en del av Program HELIKS. Dette er Helse Vest sitt viktigste 
initiativ for å nå målene i «Strategiplan for Felles EPJ i Helse Vest frem mot 2020». Strategien 
omfatter både pasientjournalen, kurvedelen og det digitale mediearkivet. Programmet skal 
gjennom prosjektene bidra til at: «Helse Vest jobber etter omforente og felles helhetlige 
kliniske prosesser, som er understøttet av felles IKT-system i strukturert form og med aktiv 
beslutnings- og prosess-støtte.» ODA omfatter også elektronisk løsning for tavlemøter som 
innføres og piloteres i Helse Stavanger.  
 
Det er videre et krav at prosjektene i programmet skal samarbeide på tvers og ha fokus på 
helhetlige arbeidsprosesser fremfor system, og at dette vil bidra til forenkling i helse-
personellets daglige arbeid og tryggere pasientbehandling gjennom å : 

• forbedre pasientsikkerhet og kvalitet 
• understøtte et helhetlig pasientforløp 
• forbedre datakvalitet/gjenbruk av data som gir mer effektiv tidsbruk og bedre oversikt 
• forenkle rapportering 
• forbedre samhandling og tilgang til informasjon på tvers  
• redusere variasjon i behandling 
• understøtte målsettingen om «Ein vestlending – ein sjukehusjournal» 

 
Det er en utfordring at utviklingen av DIPS Arena er 2– 3 år bak plan.Dette henger sammen 
med at leverandør ikke har greid å ferdigstille nødvendige funksjonalitet iht. opprinnelig plan. 
Helse Sør-Øst og Helse Nord er også kunder av DIPS og venter på DIPS Arena. Helse Vest er, 
gjennom ODA, kommet lengst i planlegging av testing, pilotering og utrulling av neste versjon 
av DIPS Arena. Helse Vest vil dermed være først ute, noe som både gir økt risiko, men som 
også gir muligheter for påvirkning av produktet og tidligere nytte.  
 
Alle møter 
Alle Møter har som formål å bidra til et bedre tilbud til pasientene med god og forenklet 
kommunikasjon med pasienter og pårørende, kortere ventetid, ventelister og ingen 
tidsfristbrudd. Pasienten skal møte et likt og forutsigbart system i hele Helse Vest, uavhengig 
av geografisk tilknytning eller konsultasjonsbehov.  
  
For å oppfylle dette har prosjektet følgende delmål:  

• Bedre forløp og effektiv planlegging av pasientbehandling skal gjennom standardisering 
og automatisering av dagens prosesser for planlegging av arbeidstid og oppgaver for 
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leger, og etter hvert andre grupper, bidra til en optimalisert kapasitetsutnyttelse i helse-
foretakene.    

• Gode kommunikasjonsløsninger for medarbeidere og innbyggere. Bygge en «digital 
motorvei» for enkel og effektiv samhandling mellom den aktive pasient og 
helseforetaket.  

• Selvbetjente løsninger for innbygger 
  
Alle Møter består av 6 aktive delprosjekt (Vestlandspasienten, Vel Møtt, Åpen Linje, Mitt 
Timevalg, Optimal timetildeling, Bedre planlegging og gjennomføring av poliklinikk), og 4 
avsluttede delprosjekt (Avansert Oppgaveplanlegging, Standardtekster og fraser (brevmaler), 
Samskapt planlegging, Ringetjenesten/SMS), der hvert underliggende delprosjekt har sine 
særskilte effekter og utfordringer.  
 
Det er flere gevinster og nytteeffekter for Alle Møter :  

• Reduksjon i antall og andel pasienter som ikke møter til planlagt time.  
• Reduksjon i antall og andel re-planlagte avtaletidspunkt for pasienter 
• Bedre kommunikasjon med pasienter og pårørende 
• Bedre pasientforløp 
• Kortere ventetider for primærhenvisninger (ekstern venteliste) 
• Reduksjon i planlagte timer som er passert for sekundærhenvisninger (intern venteliste) 
• Bedre bruk av sykehusressurser 
• Større forutsigbarhet i hverdagen for medarbeidere 
• Bedre planlegging av ferie, fri og fravær 

  
Ut fra dette er KPIer/nøkkeltall definert og følges opp i hvert foretak ved hjelp av eget KPI 
dashbord:  
http://styringsportalen.helse-vest.no/lokal/Sider/Helse%20Vest/KPIAlleMoeter.aspx 
 
Her vil en finne informasjon om: Fristbrudd, ventetid, pasienter som ikke møter, re-
planlegginger tildelt time innen 10/24 dagen, netto månedsverk og gjennomsnittlig 
vurderingstid 
 
Alle Møter synes å vokse med innføring av delprosjekter som integreres sterkt i den etablerte 
løsning. Følgelig synes den initiale rammen å ikke være stringent avgrenset i omfang. De 10 
delprosjektene er isolert sett bygget på en optimalisering av helhetlig løsning. Dog må det 
anføres at det skjer en ytterligere ressurs og kostnadsbelastning for Helse Stavanger som ikke 
er budsjettert eller hensyntatt tidlig. På den annen side er de gevinster en ser betydelige og 
Alle Møter har avgjort bidratt til effektiv pasientlogostikk. 
 
Alle Møter har gjennom prosjektet Vel møtt gjennomført en anskaffelse etter systemstøtte 
innenfor følgende områder; (1) Finne frem til sykehus og fremmøtested, (2) Pasientens 
selvbetjening for innsjekk og betaling og (3) Styring av pasientflyt og ressurser. Kontrakter 
for disse områdene er nylig tildelt danske Systematic (1) og norsk Imatis (2 og 3).  
 

http://styringsportalen.helse-vest.no/lokal/Sider/Helse%20Vest/KPIAlleMoeter.aspx
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Andre prosjekter 
LIBRA – logistikk, innkjøp, budsjettering, regnskap og anskaffelse. Prosjektet er i oppstart-
fasen. Det er utarbeidet en egen gevinstrealiseringsplan 
 
LIBRA-programmet ble startet opp delvis fordi dagens regnskapssystem er relativt gammelt 
og om kort tid ikke lenger vil bli vedlikeholdt av leverandør, og delvis for å få innført nye og 
mer tidsriktige verktøy innenfor regnskap, økonomistyring, e-handel og lagerstyring mm.  
 
I LIBRA-programmet arbeides det mye med å få på plass nye, bedre og regionalt like 
prosesser knyttet til funksjonene Lager, Innkjøp, Budsjett, Regnskap og Anskaffelser.  I 
forprosjektet ble mulige gevinster kalkulert til 125 millioner kroner for hele regionen. 
Mesteparten av disse gevinstene er knyttet til innføring av bedre verktøy og prosesser 
innenfor forsyning og lagerstyring, samt flere og bedre innkjøpsavtaler. 
 
Etter en omfattende anbudskonkurranse er det nylig foretatt valg av og inngått kontrakt om 
ny løsning (SAP S/4 HANA) med leverandør og kontraktspartner IBM. For tiden arbeides det 
mye med tilretteleggelsen av det nye systemet før det skal innføres og tas i bruk. Planen er at 
alle foretakene starter 1.1.2019 med budsjett og regnskap. Helse Stavanger er første foretaket 
til å ta i bruk e-handel og lagerstyring fra samme dato. Helse Bergen skal innføre samme 
løsning fra 1.11.2019 og de andre foretakene følger deretter suksessivt etter dette. 
 
LIBRA sitt viktigste bidrag til resten av sykehuset vil være mindre bruk av ressurser på det 
administrative arbeidet og mer tid til det pasientnære arbeidet. Lokal organisering Helse 
Stavanger har ansvar for forankringen i Helse Stavanger og at endringer blir innført. De lokale 
mål er: 

1. Sikre at Helse Stavanger gjennom lokalt eierskap lykkes med å innføre arbeidsprosessene 
som blir gjort mulig av de nye systemene i LIBRA-programmet og tar ut de gevinstene dette 
medfører. 

2. Gjennom samhandling med LIBRA-programmet sikre at det velges løsninger som er gode 
for Helse Vest som helhet samtidig med at kompleksiteten og de behovene Helse Stavanger 
har blir ivaretatt. 

 
Gevinstrealisering 
Gevinstrealisering er komplekst, særlig innen helsesektoren. 
For å lykkes med prosjektene i Helse Stavanger HF må arbeidet med god gjennomføring 
prioriteres av alle ledere. Det må legges vekt på at de riktige prosjektene settes i gang 
(porteføljestyring), at vi gjennomfører prosjektene på en god måte (prosjektledelse) og ikke 
minst at nytteeffektene hentes ut (gevinstrealisering). IKT-prosjektene skal bidra til at de 
overordnede målsetningene for foretaket nås. Metodikken som benyttes i Helse Stavanger HF 
er den samme som ellers i Helse Vest og foretaket er representert i en nylig opprettet regional 
faggruppe for endring og gevinstrealisering organisert under de regionale programstyrene.  
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Nye roller 
Ved å ha større fokus på gevinstrealisering endres roller, oppgaver og ansvar. Ansvaret for å 
hente ut nytteeffektene av IKT investeringene er hos linjeledelsen med støtte fra prosjekt og 
stab.  Gevinstrealiseringsmetodikken tydeliggjør linjelederes ansvar som gevinsteiere og 
gevinstansvarlige som skal hente ut nytteeffektene i drift lenge etter at selve prosjektet er 
avsluttet. Dette krever et tett og godt samarbeid mellom prosjektorganisasjon og linje. 
Styringsgruppenes får også en viktig rolle i å følge opp gevinstrealiseringen på vegne av 
prosjekteier.    
 
Uten endring, ingen gevinst 
Klinikere og linjelederes medvirkning, forståelse og eierskap til prosjektene, helt fra de 
igangsettes, er helt avgjørende for å lykkes med gevinstrealisering. De som skal ta i bruk de 
nye verktøyene (IKT leveransene) må forstå det nye og ville endre gammel praksis for at 
nytteeffekter kan hentes ut. Det er viktig å ha fokus nettopp på de endringene som må til for å 
nyttiggjøre seg av nyanskaffelsene.  
 
Gevinster er ikke bare økonomiske, men også faglige både i form av bedre kvalitet og mulighet 
til å gi pleie, diagnostisere og behandle flere pasienter. Videre er det en utfordring at 
prosjekter i stor grad ikke gjennomføres iht. tidsplan, men har forsinkelser vesentlig på grunn 
av leveranser som blir skjøvet i tid. Dette medfører at det blir lengre mellom kostnaden en 
legger inn i prosjektet og når gevinstene kan tas ut. 
 
Et godt eksempel på hvordan en kan visualisere gevinster og følge dem over til er arbeidet 
med KPI-er i Alle møter som er beskrevet tidligere.  
 
Fra mars 2017 ble det allokert en egen ressurs knyttet til gevinstrealisering.  Denne 
rådgiveren tilhører Prosjektkontoret og jobber sammen med program- og prosjektledere mot 
en helhetlig og systematisk tilnærming til gevinstrealisering i Helse Stavanger HF. Opplæring, 
erfaring og kunnskapsdeling er sentralt, støttet av målrettet pilotering i ulike avdelinger 
og/eller poster. Prosjektkontoret vil og kan bistå med dette. 
 
Utfordringer  
Gjennomgangen viser at det er til dels store utfordringer knyttet til gjennomføringen av IKT-
prosjektene. Disse utfordringene påvirker og forsinker arbeidet med å hente ut gevinstene fra 
prosjektene. En vesentlig årsak er kontinuerlige utviklingen av funksjonalitet. Anskaffelses-
prosessen makter ofte ikke å avdekke hvor ferdigutviklet en løsning er på tidspunktet for 
inngåelse av kontrakt. Dette har særlig vært situasjonen for kurve- og legemiddelsystemet 
Meona.  
 
I tillegg må det gjøres omfattende integrasjonsarbeid i prosjektperioden. Erfaringene viser at 
dette arbeidet er krevende fordi integrasjonene involverer valgt leverandør, Helse Vest IKT 
sitt Integrasjonssenter og de leverandørene som den nye løsningen skal integreres med (3. 
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parter). Det er i tillegg mye erfaring som tilsier at ferdigstilling av integrasjonene lett blir en 
serie av iterasjoner mellom flere parter som er tidkrevende.    
 
Utviklingen av DIPS Arena (ODA prosjektet i HELIKS) har en særlig utfordring. DIPS Arena er 
ikke en videreutvikling forrige versjon av DIPS (DIPS Classic). DIPS Arena er et fullstendig 
omarbeidet produkt, egentlig en nyutvikling av et EPJ. IKT-systemer gjennomgår slike 
generasjonsskifter ca. hvert 10–15 år. Forrige generasjon av DIPS ble levert i 1999. Det er 
svært beklagelig at DIPS har feilvurdert omfanget i tid med dette generasjonsskiftet. For Helse 
Vest har forsinkelsene ikke ledet til økte kostnader til DIPS da overgang til DIPS Arena inngår 
i vedlikeholdsavtalen, men gevinstene med et modernisert EPJ er kraftig forsinket.  
 
For LIBRA har Helse Vest inngått kontrakt om siste generasjon av SAP (SAP S4/HANA). 
Dermed kommer vi inn etter et generasjonsskifte, men da med risiko for mindre 
erfaringsgrunnlag fra andre kunder og mer feil som følge av en omfattende nyutvikling.  
 
For de kliniske IKT-løsningen er det en kontinuerlig oppgave å sørge for god balanse mellom 
pasientsikkerhet og personvern. Arbeidet med denne balansen kan lede til utfordringer der 
ulike perspektiv må sees i sammenheng. Det er viktig at de helsefaglige perspektivene sees 
sammen med de juridiske vurderingene. Disse avklaringene kan, om konklusjoner ikke 
trekkes, lede til forsinkelser.  
 
Innføring av nye IKT-løsninger forutsetter at det gjøres nødvendig organisasjonsutvikling. 
Disse store prosjektene er ikke IKT-prosjekter, de er organisasjonsutviklingsprosjekter. Det 
faktum at IKT-løsningen videreutvikles, forbedres og integreres gjennom hele 
prosjektperioden, skaper utfordringer for arbeidet med organisasjonsutvikling. Dermed er 
det en viktig erkjennelse at her gjøres det parallelt arbeid med organisasjonsutvikling og 
utvikling av systemer og integrasjoner.  
 
Det blir av mange pekt på at summen av gevinster først fremkommer når alle har gått over til 
nye løsninger og arbeidsprosesser. Omfanget av disse prosjektene gjør innføring for alle på 
samme tidspunkt umulig. Dermed skaper de lange innføringsperiodene utfordringer for å 
hente ut effektene. En erkjennelse her bør være at estimatene over gevinster bør plasseres 
lenger ut i tid og ta hensyn til tidspunktet for at IKT-løsningene er fullt ut innført. 
 
 
Fremtidige prosjekter 
Summen av prosjekter som gjennomføres innenfor HELIKS og Alle møter vil sørge for at 
pasienter i Helse Vest får en samlet elektronisk pasientjournal som inneholder den 
pasientadministrative informasjon og journaldokumentene (DIPS), kurve og legemiddel-
håndtering (Meona) og den digitale billed- og videodokumentasjonene (DMA). Disse 
løsningene er innført som felles regionale løsninger med tilgang på tvers for helsepersonell 
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som trenger tilgang til informasjon for å yte helsehjelp. Gjennom Alle møter vil pasientene få 
tilgang til informasjon og tjenester for selv å være informert og kunne bidra.  
 
Det er viktig å se dette regionale utviklingsarbeidet i sammenheng med det nasjonale arbeidet 
med «Én innbygger – én journal» i regi av Direktoratet for e-helse.  
 
Oppfølgning 
Helse Vest IKT har 500 ansatte og et driftsbudsjett på 1 milliard kroner, av dette er 280 
millioner tjenester til Helse Stavanger. Investeringene i de prosjekter som er omtalt i denne 
saken er for 2017: HELIKS 80 millioner, Alle møter 65 millioner, Libra 65 millioner og 30 
millioner kroner til øvrige prosjekt.  
 
Helse Vest IKT er en av de viktigste samarbeidspartnere Helse Stavanger har, og som har stor 
betydning for at våre oppgaver løses på en god måte. Adm. direktør ser det som naturlig at 
styret årlig får en bredere gjennomgang av IKT-prosjekter og at denne gjennomgangen skjer i 
samarbeid med Helse Vest IKT. 
 
Ved styremøtet vil adm. direktør Erik M Hansen i Helse Vest IKT være tilstede og orientere om 
Helse Vest IKT og deres prosjekter.  


