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1. Hva saken gjelder 

 
Denne styresaken er en oppfølging av sak 021-2013, behandlet i Helse Sør-Øst RHFs styremøte 
14. mars 2013. Styret vedtok da: 

1. Styret tar Oslo universitetssykehus HF sitt vedtak i styremøte 14. februar 2013 vedrørende Regional 
EPJ ved Oslo universitetssykehus og oppstart av gjennomføringsfasen til etterretning. 

2. Styret tar rapport fra ekstern kvalitetssikrer til etterretning og forutsetter at prosjektet følger opp de tiltak 
som er angitt i rapport fra kvalitetssikrer. 

3. Styret tar til etterretning at kostnadene for innføring av PAS/EPJ ved Oslo universitetssykehus HF er 
estimert til MNOK 635. Den økte kostnadsrammen på MNOK 118 og en risikomargin på MNOK 
95 håndteres innen Helse Sør-Øst RHF sitt investeringsbudsjett. Styret tar videre til etterretning at 
kostnadsrammen for innføring av PAS/EPJ i Sykehuset Telemark HF er anslått til å bli 10 MNOK 
lavere enn tidligere estimert, slik at samlet effekt på kostnadsrammen er 108 MNOK. 

 
Regional EPJ ble innført ved Oslo universitetssykehus HF 20.10.14. Prosjektet ble gjennomført i 
henhold til plan knyttet til kvalitet, tid og økonomi. Det har dog i etterkant av innføringen vært 
enkelte utfordringer, både relatert til riktig oppsett av tilgangskontroll for helsepersonell og riktig 
kvalitet på data, blant annet ventelistedata. Allikevel er omfanget av utfordringer ikke større enn 
det som var forventet. 
 
Til grunn for vedtaket om innføring av regional EPJ ved Oslo universitetssykehus HF var det 
forutsatt gjennomføring av en fase 2 for stabilisering av løsningen og optimalisering av 
arbeidsprosessene, samt innføring av nødvendig funksjonalitet som ikke var realiserbar i fase 1. 
Fra et regionalt perspektiv har fase 2 en særskilt viktig funksjon da det gjennom denne fasen skal 
sikres at regional EPJ ved Oslo universitetssykehus HF danner utgangspunktet for videre 
konsolidering av pasientsystemer i hele regionen. 
 
Fase 2 er blitt planlagt i fase 1. 
 
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  

 
Målsetning 

Overordnet er målet med fase 2 å støtte opp under hensikten fra fase 1: 

 Sikre at pasientinformasjon er tilgjengelig på tvers av fag og geografi i Oslo 
universitetssykehus HF med en journal og en felles løsning for prøvesvar 

 Etablere en felles elektronisk pasientjournal og pasientadministrasjon for både somatikk, 
psykiatri, rus og avhengighet i hele Oslo universitetssykehus HF. 

 Etablere like arbeidsprosesser for bruk av EPJ på tvers av Oslo universitetssykehus HF 
for bedre samarbeid internt. 

 Etablere den nye regionale standarden for EPJ. 

 Bedre pasientsikkerhet gjennom fokus på arbeidsprosesser, opplæring og 
kompetanseheving for alle yrkesgrupper og sikre systemstøtte i ny EPJ.  

 
I tillegg kommer tilrettelegging for videre konsolidering av EPJ i hele regionen.  
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Etableringen av regional EPJ, fase 1, har lagt et vesentlig grunnlag for bedret IKT-støtte til de 
kliniske prosessene i Oslo universitetssykehus HF spesielt, men også for øvrige helseforetak i 
regionen gjennom etableringen av regionalt standardiserte arbeidsprosesser og konfigurasjon av 
systemet. Fase 1 har allikevel i all hovedsak vært å sørge for at Oslo universitetssykehus har en 
helhetlig gjennomgående pasientjournal med felles tilhørende arbeidsprosesser, gjennom å 
konsolidere de ulike PAS/EPJ-systemene som var i drift ved de ulike sykehusene. En kritisk 
suksessfaktor for den vellykkete gjennomføringen av fase 1 har vært at prosjektet har kunnet 
holde det funksjonelle og organisatoriske omfanget til det absolutt nødvendige. Dette innebærer 
at prosjektet bevisst har utsatt nødvendig, men ikke kritisk, funksjoner og prosessforbedringer til 
fase 2. Gjennom fase 1 er det implementert grunnlag for en regional EPJ i Helse Sør-Øst, men i 
tråd med planverket er ikke alle standarder fullt ut implementert. 
 
For å ta et ytterligere steg mot å realisere gevinster og etablere den regionale EPJ-løsningen som 
utgangspunkt for videre konsolidering, er det nødvendig å gjennomføre arbeidet planlagt i fase 2. 
Dette innebærer å stabilisere den allerede etablerte løsningen, samt å videreutvikle og forbedre 
arbeidsprosesser og funksjonalitet med mål om legge til rette for bedre pasientflyt og sikre bedre 
informasjonsflyt. Det er en tidkrevende prosess å få ut ønsket verdi ved innføring av et nytt 
pasient- og journalsystem og det krever fokus fra organisasjonen gjennom design av løsning, 
idriftsettelsesfasen og oppfølging i etterkant av idriftsettelse.  
 
I fase 2 vil man sikre etablering av ytterligere integrasjoner mellom DIPS og ulike 
spesialistsystemer som ikke ble dekket i første fase. Videre er det behov for å ta i bruk utvidet 
funksjonalitet etter oppstart, og det er også flere viktige funksjonelle områder som ble holdt 
utenfor fase 1 og som vil gi stor verdi ved innføring i fase 2.  
 
For Oslo universitetssykehus vil fase 2 særlig berøre følgende områder: 

 Videre innføring av klinisk dokumentasjon for sykepleie. Det har vært arbeidet med dette 
i fase 1, men mye av opplæring og innføring er lagt til fase 2. Innføringen berører mange 
ansatte. 

 Innføring av DIPS operasjonsplan. Oslo universitetssykehus HF er et svært stort 
kirurgisk sykehus og god operasjonsplanlegging og aktivitetsoppfølging er viktig. Det er 
mange ansatte som vil bli brukere og trenger opplæring.  

 Olafiaklinikken har eget tilpasset journalsystem som vil erstattes med regional EPJ i fase 2 
slik at alle kommer inn i felles løsning.  

 Tilrettelegging for uthenting av informasjon for forskning.  

 Integrasjoner mot spesialistsystemer som ikke er integrert i fase 1. 
 
Fra et regionalt perspektiv skal fase 2 legge til rette for konsolidering av regionens DIPS-
installasjoner i tråd med IKT-strategi og handlingsplan (Styresak 66-2012). For å gjennomføre 
dette er det nødvendig at Oslo universitetssykehus HF tar i bruk den funksjonalitet som er 
implementert ved de andre helseforetakene i regionen, slik som klinisk dokumentasjon for 
sykepleie og DIPS operasjonsplan. Denne funksjonaliteten må også implementeres for at DIPS 
skal være en fullstendig PAS/EPJ løsning, i tråd med regionale intensjoner. 
  



 

 Side 4 av 4 

 
Økonomi 

Fase 2 bygger på samme prinsipper for fordeling mottaksprosjekt (Oslo universitetssykehus 
HF)/leveranseprosjekt (Helse Sør-Øst RHF) og drift/investering som vedtatt for fase 1.  
 
Mottaksprosjektet er budsjettert med 55 MNOK til drift. All prosjektaktivitet knyttet til å ta i 
bruk løsningen i organisasjonen karakteriseres som mottaksprosjekt. Det er aktiviteter som i 
hovedsak gjennomføres etter at løsningen er levert og dermed ikke bidrar til å bygge løsningen. 
Mottaksprosjekt finansieres av Oslo universitetssykehus HF. Frikjøp av ansatte ved Oslo 
universitetssykehus HF utgjør det meste av mottaksprosjektets budsjett. 
 
All prosjektaktivitet knyttet til å planlegge, bygge og levere løsningen karakteriseres som 
leveranseprosjekt.. Leveranseprosjektet finansieres av Helse Sør-Øst RHF og er budsjettert med 
13 MNOK til drift og 125 MNOK til investering.  
 
Rutiner for risikostyring og risikorapportering er videreført fra fase 1. Det er i fase 2 mindre 
avhengighet til eksterne leverandører, og hovedtyngden av ressursinnsatsen er intern. Prosjektet 
har mulighet og evne til å styre omfang og ressursbruk på en måte som gjør at det vil holde seg 
innenfor tildelt budsjett og det har således en lav økonomisk risiko.   
 
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 

 
Administrerende direktør vurderer at gjennom innføringen av DIPS ved Oslo universitetssykehus 
har Helse Sør-Øst RHF tatt et viktig steg mot en felles pasientjournal i regionen. Installasjonen 
ved Oslo universitetssykehus vil danne grunnlag for videre standardisering og konsolidering av 
alle regionens DIPS-installasjoner. Fase 2 ved Oslo universitetssykehus vil legge til rette for at 
løsningen er klargjort for en slik konsolidering.  
 
Administrerende direktør vurderer også at det i tråd med forutsetningene for innføringen av 
DIPS ved Oslo universitetssykehus, er riktig å gjennomføre fase 2 for å sikre at organisasjonen 
settes i stand til å utnytte løsningen best mulig gjennom forbedring og optimalisering av 
arbeidsprosesser og løsningens konfigurasjon. Det arbeidet som både er gjennomført i fase 1 og 
planlagt i fase 2 knyttet til standardisering av arbeidsprosesser vil bidra til bedre pasientsikkerhet 
og legge forholdene til rette for bedre pasientflyt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Trykte vedlegg: 

 Ingen 

 
Utrykte vedlegg: 

 Ingen 


