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1. Hva saken gjelder 
 
Bakgrunn for prosjektet er at det i dag er for liten grad av deling av legemiddelinformasjon 
mellom applikasjoner i Helse Sør-Øst og mot eksterne aktører som kjernejournal og 
reseptformidler. Som følge av dette støttes ikke arbeidsprosessene slik helsepersonellet 
forventer.  
 
Noen av disse utfordringene kan løses internt i Helse Sør-Øst. Andre krever også tett 
samarbeid mellom aktører både på regionalt og nasjonalt nivå for å løse utfordringer for 
legemiddelrelatert databehandling på tvers. Det gjelder spesielt Statens legemiddelverk og 
prosjektet SAFEST1 og Direktoratet for e-helse via deres prosjekter pasientens 
legemiddelliste (PLL), sentral forskrivningsmodul (SFM) og kjernejournal.  
 
Innføringen av kurve- og medikasjonsløsningen i Helse Sør-Øst har lukket 
informasjonssløyfen mellom ordinerende lege og legemiddeladministrerende sykepleier. På 
lignende måte har innføring av løsning for medikamentell kreftbehandling lukket 
informasjonssløyfen mellom rekvirerende lege, legemiddelfremstillende farmasøyt og 
legemiddeladministrerende sykepleier. Men det er fortsatt mange tilfeller av uheldig 
legemiddelbruk. Ett av tre områder som WHO påpeker har høy risiko for feil, er i 
ansvarsovergangen når pasienten overføres mellom helsevirksomheter. Lukking av 
informasjonssløyfen mellom primærhelsetjenestens behandlere og spesialisthelsetjenestens 
behandlere med pasientens legemiddelliste er derfor blant de aller viktigste tiltakene Helse 
Sør-Øst kan iverksette for økt pasientsikkerhet. (se, reseptformidlerforskriften, §1-7 og 
kjernejournalforskriften, §§7 og 9).  
 
Prosjektet denne saken omhandler er en forutsetning for innføring av pasientens 
legemiddelliste i Helse Sør-Øst. Helse- og omsorgsdepartementet har utarbeidet 
forskriftendringer som vil pålegge helsepersonell å ta i bruk pasientenes legemiddelliste på 
et tidspunkt i de kommende årene. 
 
Gjennomføring av prosjektet klinisk legemiddelsamhandling er delt i flere faser.  Fase 1 
startet i februar 2020 og ferdigstilles nå. Prosjektet har levert analyse og målarkitektur for 
legemiddelsamhandling og kravspesifikasjon for endringer i MetaVision for produktkoder 
og ATC2 klassifisering på enkeltvirkestoff. Denne saken omhandler gjennomføring av fase 2. 
Saken beskriver også videre gjennomføring av etterfølgende fase 3.  
 
Saken ble behandlet av IKT porteføljestyret 29. september 2021 (sak 066-2021) med 
anbefaling om gjennomføring av fase 2. Porteføljestyret ba også om at det på et senere 
tidspunkt legges frem en temasak om legemiddelområdet for å få økt innsikt i hvordan de 
ulike tiltakene henger sammen og hvordan de i sum bidrar til å realisere målet om bedre 
pasientsikkerhet. 
 
  

                                                           
1 SAFEST er et prosjekt som gjennomføres av Statens legemiddelverk og formålet er å etablere en kilde til 
strukturert legemiddelinformasjon som støtter spesialisthelsetjenestens behov utover dagens FEST. Det 
er gitt i oppdragsdokument fra 2019 til Helse Sør-Øst RHF at de regionale helseforetakene skal finansiere 
dette. 
2 ATC-systemet er et internasjonalt system for klassifisering av legemidler, f.eks. har paracetamol ATC-
kode N02B E01. 
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2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  
 
Prosjektet vil, når alle fasene er gjennomført, føre til at man får:  

• En samlet og oppdatert liste over pasientens aktuelle legemidler med god kvalitet og 
som helsepersonell kan ha tillit til.  

• Sømløs overføring av legemiddelinformasjon mellom aktuelle applikasjoner og mot 
nasjonale tjenester.  

• En hensiktsmessig og sikker funksjonalitet for registrering og lesing av 
legemiddelreaksjoner, interaksjonsanalyse og samstemming.  

• Nye funksjonelle muligheter, økt kvalitet og mulighet for bedre lokal og nasjonal 
samhandling gjennom internasjonal standardisering. 

 
Prosjektets viktigste gevinster er bedre pasientsikkerhet og kvalitet da en utfordring i 
dagens helsetjeneste er pasientskader som følge av ukorrekt bruk av legemidler.. 
Prosjektets leveranser vil også kunne gi noen tidsbesparelser og effektivisering for 
helsepersonells arbeidshverdag.  
 
Gevinstene er:  

• Redusert risiko for feilmedisinering  
• Redusert risiko for allergiske reaksjoner og uønskede interaksjoner  
• Spart tid for innhenting av legemidler i bruk  
• Redusert dobbeltregistrering  
• Spart tid i forvaltning av legemiddelgrunndata  

 
Flere av gevinstene beskrevet over, vil også bidra til å øke gevinstuttaket i prosjektet 
regional standard for lukket legemiddelsløyfe, ved å sikre grunnlaget for riktig forordning i 
elektronisk kurve. 
 
Prosjektet arbeider med leveranser iht. prosjektets målarkitektur og veikart, se figur 1. 
Dette ble besluttet av styringsgruppen i desember 2020.  
  



 

 Side 4 av 10 

 

 
Figur 1: Veikart legemiddelsamhandling 
 
 
Veikartet er satt sammen av flere platåer, der hvert av platåene skal gi selvstendig nytte i 
klinikken:  

• P01: Håndtering av legemiddelreaksjoner, interaksjoner og dobbeltforskrivninger er 
standardisert 

• P02: ATC på enkeltvirkestoff fra SAFEST 
• P03: Produktkoder fra SAFEST tilgjengelig i MetaVision 
• P04: Legemiddelsamhandling mellom DIPS, MetaVision og e-resept er mer sømløst 

integrert 
• P05: Legemiddelreaksjoner integrert med Kjernejournal 
• P06: Funksjonalitet for legemiddelsamstemming og samhandling om legemidler i 

bruk (LIB) er tilpasset helsepersonellets behov 
• P07: PLL basert på FEST3 implementert i Helse Sør-Øst 
• P08: Ernæringsinformasjon fra SAFEST tilgjengelig 
• P09: Virkestoffordinering /forskrivning (VSO) fra SAFEST 
• P10: PLL basert på SAFEST implementert i Helse Sør-Øst 

 
Prosjektbegrunnelsen er oppdatert med nye kostnader i løpet av fase 1, mens prosjektets 
vurderinger av gevinster ikke er endret fra planleggingsfasen.  
 
Leveransene i fase 2 vil gi selvstendig nytte for helsepersonell når de endringene som 
spesifiseres i dette prosjektet, kommer i produksjon i MetaVision og DIPS. Full 
gevinstoppnåelse krever en senere fase 3. 
  

                                                           
3 Forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte (FEST) er et datagrunnlag som gir lege, apotek og bandasjist 
oppdatert informasjon om alt du kan få på resept i Norge. 



 

 Side 5 av 10 

 

Gevinst  Fase 2   Fase 3 Total 

Spart tid tilsvarende verdi på 30 millioner 
kroner årlig på å unngå 
dobbeltregistrering, og spart tid på 
innhenting av legemidler 35 % 65 % 100 % 
Sparte penger – reduserte kostnader på 
1,2 millioner kroner knyttet til automatisk 
vedlikehold av legemidler 0 % 100 % 100 % 
Mindre feilmedisinering som blant annet 
fører til færre pasientskader 50 % 50 % 100 % 

Tabell 1: Anslått gevinstoppnåelse fordelt på fase 2 og fase 3 
 

Omfang 
Prosjektet har som hovedleveranser å utarbeide kravspesifikasjoner og bestille og 
gjennomføre endringer i de regionale løsningene for kurve- og medikasjon (MetaVision) og 
elektronisk pasientjournal (DIPS). Videre oppfølging av utvikling, test, opplæring og 
implementering skal utføres av regional fagforvaltning i samarbeid med Sykehuspartner HF.  
 
Leveransene i fase 2 er delt inn i fire: 

1. Målarkitektur 
2. SAFEST i Helse Sør-Øst 
3. PLL i Helse Sør-Øst 
4. Realisering av tiltak for regionale applikasjoner 

 
I leveranse 1 fullføres beskrivelsene av målarkitektur for alle de planlagte platåene. 
 
Leveranse 2 og 3 omfatter formidling av Helse Sør-Østs krav og behov i samspill med de 
nasjonale prosjektene SAFEST og pasientens legemiddelliste. Bidrag og samarbeid nasjonalt 
vil også øke sannsynligheten for at 1) de viktigste nasjonale leveransene er godt egnet for 
Helse Sør-Øst, 2) at de kommer i tide for fase 3 og 3) bidrar til fullt gevinstuttak.   
 
Leveranse 4 er realisering av tiltak for regionale applikasjoner. I fase 2 leverer prosjektet 
oppdatert målarkitektur og kravspesifikasjoner som er klare til signering med 
leverandørene for platå P01 – P05.   
 
Prosjektet benytter en smidig tilnærming for i størst mulig grad evne å skape mest mulig 
verdi samtidig som prosjektet tilpasser seg arbeidet som gjøres i Statens legemiddelverks 
SAFEST-prosjekt og i relevante initiativ hos Direktoratet for e-helse. Så langt eksterne 
rammebetingelser og avklaringer tillater det, vil prosjektet arbeide med tiltak for platåene 
P06 og P07. Behov- og kravanalyser og oppdatert målarkitektur kan leveres i fase 2, men 
ikke sluttføres gjennom leveranse av kravspesifikasjon før i fase 3.  
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Fremdriftsplan  
Figuren under viser hvordan leveransene er fordelt over prosjektets levetid.  
 

 
Figur 2: Gjennomføring av prosjektet er planlagt over tre faser, der enkelte leveranser strekker seg over flere 
faser 
 
I fase 1 ble kravspesifikasjon ferdigstilt og endringene bestilt av leverandør, så kun 
systemutvikling og implementering gjenstår for å få ATC -klassifiseringen på 
enkeltvirkestoff fra SAFEST (P02) og produktkoder fra SAFEST (P03) tilgjengelig i 
MetaVision.  
 
Leveranser i fase 2 er avhengig av leveranser fra det nasjonale prosjektet pasientenes 
legemiddelliste, API mot kjernejournal som skal utarbeides av Norsk helsenett med Helse 
Vest som hovedsamarbeidspart, plan for implementering av DIPS Arena Medikasjonsmodul, 
og videreutvikling i MetaVision.  
 
For leveranser i fase 3 fører avhengigheten til det nasjonale prosjektet SAFEST til økt 
usikkerhet først og fremst rundt tid frem til implementering. 
 
Fase 2 har en varighet på 19 måneder frem til april 2023, gitt beslutning i oktober 2021. 
Tidsplanen vil kunne påvirkes av avhengighetene til andre leveranser regionalt og nasjonalt. 
 

 
Figur 3: Tidsplan for fase 2  
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Merknaden «(Hele)» i leveransene i tidsplanen over, indikerer at leveransen i sin helhet 
leveres innenfor fase 2, eksempelvis at kravspesifikasjon for legemiddelreaksjoner integrert 
med kjernejournal er ferdig. Hvis det ikke er tilfellet, er det planlagt at kravspesifikasjon 
leveres i fase 3. 

Totale prosjektkostnader 
Tabellen under viser anslåtte totale kostnader for hele prosjektperioden inkludert 
gjennomførte faser, fase 2 (som denne beslutningen gjelder) og et anslag for fase 3 med 
tilhørende anslag for utviklingskostnader. Samlet prosjektkostnad er estimert til 242 
millioner kroner. 
 
Årlig vedlikeholdskostnader til leverandørene TietoEVRY og DIPS vil øke som følge av 
utviklingskostnadene. Arbeid pågår for å redusere kostnader til leverandørene. 
 
Kostnader til drift og forvaltning av DIPS og MetaVision i Sykehuspartner HF er forventet å 
være uforandret. 
 

Prognose klinisk 
legemiddel-
samhandling 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Sum 
[MNOK] 

Planlegging (drift)  10 3           13 
Gjennomføring fase 1   15 17         32 
Gjennomføring fase 2     6 24 9     39 
Gjennomføring fase 3         9   13 34 
Utviklingskostnader     0 7 19 43 54 124 
Totalt  10 18 23 31 37 56 67 242 

Tabell 2: Estimerte kostnader for hele prosjektgjennomføringen 
 
 
Prosjektkostnader for fase 2 
Det er utarbeidet et kostnadsestimat for fase 2 på 70 millioner kroner.  
Estimatet inneholder timekostnader for ressurser i prosjektet på 39 millioner kroner og 
utviklingskostnader til leverandører for endringer i DIPS og MetaVision på 31 millioner 
kroner. Utviklingskostnadene dekker leveranser fra kontraktene som vil inngås i løpet av 
fase 2. Det inkluderer leveranser som gir hovedgevinster gjennom prosjektet regional 
standard for lukket legemiddelsløyfe og bidrag til økte gevinster etter prosjektet for regional 
kurve og medikasjon. Det er allerede signert avtale med leverandør av MetaVision på 
produktkoder (5,5 millioner kroner), som derfor har liten usikkerhet sammenlignet med 
anslag for utviklingskostnader for de neste endringene. 
 

Kostnadsestimat PB3.2 2021 2022 2023 2024 Sum 

Timekostnader 6 24 9 0 39 
Utviklingskostnader 0 8 16 8 31 
Totalt  6 31 25 8 70 

Tabell 3: Prosjektets estimerte kostnader for fase 2. Tall i millioner kroner. 
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Usikkerhetsanalyse – fase 2 
Basert på basisestimatene er det blitt gjennomført ekstern usikkerhetsanalyse av EY. 
Resultatet av usikkerhetsanalysen tilsier en styringsramme (P50-estimat) på 74 millioner 
kroner og kostnadsramme (P85-estimat) på 84 millioner kroner. 
 

Prosjektkostnader fase 2            
(tall inklusive mva)  Beløp 

Basisestimat fase 3 70 
Forventede tillegg  4 
Styringsramme (P50 estimat)  74 
Usikkerhetsavsetting  10 
Kostnadsramme (P85-estimat)  84 

Tabell 4: Oversikt over beløp inkludert forventede tillegg og usikkerhet i kostnadsrammen. Tall i millioner 
kroner. 
 
 
Tjenestepris 
Tjenestepris for prosjektet blir beregnet når klinisk legemiddelsamhandling prosjekt er 
gjennomført i sin helhet. 
 
Vurdering av nåverdi og bæreevne i prosjekt som helhet 
Det er gjort en overordnet vurdering av nåverdi samlet for hele prosjektet. Det er lagt til 
grunn åtte års levetid for investeringen. Klinisk legemiddelsamhandling er første prosjekt 
som etter innføring av kurve (MetaVision), inkluderer utviklingskostnader knyttet til kurve 
(MetaVision) og elektronisk pasientjournal (DIPS). Dette innebærer økte kostnader totalt 
med 124 millioner kroner. Disse kostnadene var ikke med i prosjektestimatene da prosjekt 
utarbeidet gevinstgrunnlag og ved behandling av fase 1. 
 
Investeringspådrag fordeles mellom 2020 og 2025. 

 
Figur 4: Investeringspådrag 
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Prosjekt ser ut til å ha finansielt negativ netto likviditetsstrøm og meget lav nåverdi. 
Internrente blir også lav. Rent økonomisk ser ikke prosjektet til å ha noen avkastning. 
Bakgrunnen er at prosjekt har fått meget høye kostnader knyttet til utvikling av MetaVision 
og DIPS og at prosjekt finansieres med 100% midler fra Helse Sør-Øst RHF der disse 
midlene ses som lån i modellen. Positiv kontantstrøm i prosjekt er gevinster knyttet til 
unngåelse av dobbeltregistrering og spart tid til innhenting av legemidler i bruk samt 
kostnadsbortfall ved automatisk vedlikehold av legemidler. 
 

  
Figur 5 og 6: Netto likviditetsstrøm og nåverdi 
 

Spesielle forhold 
Realisering av gevinster fra klinisk legemiddelsamhandling avhenger av implementering av 
DIPS Arena Medikasjonsmodul, videreutvikling i MetaVision, og leveranser fra de nasjonale 
prosjektene SAFEST og pasientens legemiddelliste (PLL). 
 
Det er også en forutsetning for prosjektets plan og grad av gevinstoppnåelse at vi får 
nasjonale beslutninger for 

1. En nasjonal forankring av målbildet for SAFEST. Det er behov for å forankre et 
nasjonalt målbilde for SAFEST slik at det tydelig fremstår som den fremtidige 
nasjonale kilden til legemiddelinformasjon, som skal tas i bruk av alle helseaktører 
og nasjonale løsninger på sikt. Det må lages en plan for hvordan den nasjonale 
overgangen fra FEST til SAFEST skal skje på kryss av ulike omsorgsnivå og nasjonale 
løsninger. 

2. En nasjonal forvaltningstjeneste for data i overgang mellom FEST og SAFEST. I en 
overgangsfase der noen helseaktører, helseforetak i spesialisthelsetjenesten og 
nasjonale tjenester har konvertert til SAFEST mens andre fremdeles er basert på 
FEST, vil det være behov for en tjeneste som kan oversette mellom SAFEST og FEST. 
Tjenesten kan benyttes av applikasjoner som konverterer til SAFEST, men som 
midlertidig må samhandle med andre lokale eller nasjonale løsninger som er basert 
på FEST, før disse har konvertert til SAFEST. Tjenesten bør være sentralisert og 
nasjonalt forvaltet. 
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Innføring av pasientens legemiddelliste (PLL) vil medføre nye arbeidsprosesser der det 
stilles krav til at brukerne må forholde seg til legemiddellisten mer helhetlig. Det er viktig at 
helseforetakene er godt forberedt på mottak av PLL. Det forutsettes at Direktoratet for e-
helse utarbeider gode informasjonskampanjer om PLL, samt at helseforetakene følger opp 
disse og gjeldende tiltak for forberedelse av PLL. 
 
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 
 
Dette prosjektet bidrar til å styrke pasientsikkerheten i forordning av legemidler ved å 
redusere risiko for feilmedisinering og alvorlige reaksjoner på legemiddelbruk. Det vil gi 
spart tid til innhenting og samstemming av legemidler, men gir ikke store økonomiske 
gevinster som kan realiseres direkte ved gjennomføring av tiltaket. Det er en forutsetning 
for senere innføring av pasientens legemiddelliste at dette prosjektet gjennomføres, og det 
er avhengigheter til tiltak som prosjektet ikke har direkte styring over. Arbeidet vil 
gjennomføres i flere faser og totale kostnader blir høye. Den faseinndelte gjennomføringen 
sikrer at det er sjekkpunkter underveis i prosjektet og administrerende direktør anbefaler å 
gjennomføre prosjektet.  
 
Administrerende direktør legger til grunn at prosjektet fokuserer på god dialog med Statens 
legemiddelverk, Direktoratet for e-helse og de andre helseregionene slik at aktørene 
sammen bidrar til å styrke pasientsikkerheten for legemidler. Sammen med prosjektet 
lukket legemiddelsløyfe vil dette redusere pasientskader knyttet til legemidler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trykte vedlegg: 

• Ingen 
 
Utrykte vedlegg: 

• Ingen 
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