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Mandat: 

Innføring av felles, elektronisk medikasjons- og kurveløsning 
for Helse Nord (EK) - fase 3 

Prosjektinformasjon 
Prosjektnavn Prosjekt-id 

Innføring av felles, elektronisk medikasjons- og kurveløsning for 
Helse Nord (EK) 

Prosjektnummer:  
• 883 (Fase 3) 

Assosiert program, prosjektet relateres til:  Prosjekttype 

FIKS – Felles innføring av kliniske systemer Implementeringsfase (fase 3) 
Oppdragsgiver 
(Leder for den avdeling eller enhet 
som tar beslutning om å etablere 
prosjektet. Skal godkjenne 
prosjektforslaget og beslutter hvem 
som skal være formell Prosjekteier ) 

Prosjekteier 
(Har det overordnede ansvar for 
prosjektet på vegne av 
linjeorganisasjonen. Etablerer og 
leder styringsgruppa. Holder 
kontakt med prosjektleder.) 

Prosjektleder 

HN RHF v/ Hilde Rolandsen Hilde Rolandsen Bjørn Børresen (Helse Nord RHF) 

Nøkkelinformasjon 
Godkjent budsjett ved Helse Nord RHF Kommentar 

Prosjektet har en ramme på MNOK 283 for gjennomføring av fase 3.  
Dette er medregnet en kompensasjon til HFene for deres ressursinnsats i det 
regionale EK-prosjektet.  
Til beslutning i SG-møte for FIKS, 24. mars 2017. 

Se Vedlegg 1. Budsjett/ 
økonomi. 

Oppdatert totalbudsjett og buffer (for endringsordrer) fra og med og til og med prosjektavslutning 
Budsjett (NOK) Buffer (NOK) Belastes koststed: Kommentar 
Budsjett fase 3: MNOK 283 - 9280  Se Vedlegg 1. 
Beskriv kort bakgrunnen for 
prosjektet 
  

Helse Nord har anskaffet en regional, elektronisk medikasjons- og 
kurveløsning (EK), ref. Styresak 125-2014. Kontrakt ble underskrevet 
med EVRY ASA 16. desember 2014, og gjelder ferdig implementering 
og vedlikehold av Metavision som gjennomgående kurveløsning i 
regionen. Anskaffelsesprosjektet ble avsluttet 2.2. 2015. Helse Nord RHF 
er prosjekteier og eier av kontraktene. 
 
Mandatet gjelder for det regionale prosjektet for regional innføring av 
elektronisk kurve (fase 3). Adm. Dir. i Helse Nord er 
det regionale prosjektets eier. Det regionale prosjektet skal sikre en 
implementering av én regional løsning, i tråd med regionale retningslinjer 
for arbeidsflyt, og utøve en regional ledelse og koordinering av 
implementeringen. Det regionale prosjektet skal sørge for opprettelse av 
lokale impl.organisasjoner per HF iht. plan, og forberede, klargjøre og 
lede den regionale innføringen av elektronisk kurve. Det inkluderer også 
opplæring av lokale prosjektressurser og teknisk personell, slik at HFene 
og HNIKT kan opprette sine prosjekter og tjenester for innføring av 
elektronisk kurve. Prosjektet har en veiledende rolle mot de lokale 
prosjektene, og har ansvaret for kjøpskontrakten og den merkantile 
oppfølging av leverandør. 
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Foretaksdirektørene er eiere av implementeringsprosjektene på HFene, og 
disse har lokale prosjektledere som rapporterer til HF-ledelsen iht. eget 
mandat og styringsstruktur. 

Effektmål: (to-be situation) 
(Beskriv hvilke effektmål og hva som vil 
oppnås med å gjennomføre prosjektet) 

HN skal innføre en felles EK-løsning for å bedre pasientsikkerheten, og 
sikre helsearbeidere medisinskfaglig beslutningsstøtte og oversikt over 
relevant pasient/behandlingsdokumentasjon. EK skal optimalisere 
behandlingskvalitet, samt sikre høy kvalitet på data relatert til 
virksomhetsdokumentasjon, undervisning, forskning, utvikling og 
rapportering. 
 
HN har som overordnet mål å innføre Metavision som elektronisk 
medikasjons- og kurveløsning for prehospitale tjenester, akuttmottak, 
intensiv, operasjon, anestesi, sengepost, dagbehandling og poliklinikk for 
alle foretakene i helseregionen. Målet er å kvalitetssikre behandlingen og 
legemiddelhåndteringen, slik at dataene følger pasienten gjennom 
helepasientforløpet.  
 
EK-prosjektet skal bidra til å realisere Helse Nords Kvalitetsstrategi 
(2011-2014), som har kunnskap, pasientfokus, pasientsikkerhet og 
dokumentasjon og analyse av klinisk praksis som satsingsområder. 
 
EK-prosjektet har effektmål innenfor fire gevinstområder (ref. 
Gevinstrealiseringsplan, v.2.0). 
 
1. Bedre og sikrere legemiddelhåndtering: 

• Økt pasientsikkerhet med løsning(er) som gir forsvarlig og 
kvalitetssikret legemiddelhåndtering 

• Tilgang til pasientens legemiddelliste i hele pasientforløpet 

• Mer forsvarlig rekvirering, oppbevaring, ordinering, 
istandgjøring og administrering av legemidler 

• Bedre oversikt over interaksjoner, dosering, bivirkninger, 
utblanding, administrasjonsmåter, etc. 

• Korrekt og forståelig informasjon om legemidler til pasienten 
som kan hentes fra relevante kilder (e.g. Helsebiblioteket, FEST, 
Norsk legemiddelhåndbok) 

• Sikker dobbeltkontroll og tilknytning direkte til legemiddelet, 
pasientens kurve, pasienten selv og helsearbeideren som 
administrerer legemidlet 

• Entydig informasjon, og bedre dokumentasjon av 
administrering og evt. avvik 

 
2. Bedre prosess- og beslutningsstøtte gjennom hele pasientforløpet: 

• Økt kvalitet i behandlingen av pasienter i helhetlige 
pasientforløp og de arbeidsprosessene som løsningen understøtter 

• Løsning(er) med god beslutningsstøtte i pasientbehandlingen 
som er knyttet opp mot nasjonale veiledere for pasientbehandling 
og prosedyrer 

• Økt oversikt og tilgjengelighet til relevant pasient- og 
behandlingsdokumentasjon 

• Standardiserte og integrerte løsning(er) som støtter 
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virksomhetens behov for arbeids- og informasjonsflyt i helhetlige 
pasientforløp 

• Automatisert datafangst og bedre kvalitet i registrering av data 
fra medisinteknisk utstyr (MTU) 

 
3. Bedre støtte for forskning, ledelse og utvikling av virksomheten 

• Legge til rette for felles faglig utvikling og standardisering i 
regionen som følger nasjonale og internasjonale standarder 

• Understøtte kunnskapsbasert praksis og klinisk fagrevisjon 

• Strukturere data til organisasjons-, utviklings- og 
forskningsformål 

4. Mer effektiv ressursbruk og pasientbehandling 
• Økt kvalitet og effektivitet for helsepersonellet i de 

arbeidsprosessene som løsningen(e) understøtter 

• Felles løsning(er) som bidrar til kostnadseffektivitet for HN 

 
For å oppnå disse effektmålene skal løsningen ha høy stabilitet, 
skalerbarhet, brukervennlighet, tilgjengelighet og sikkerhet. Løsningen 
skal også følge Nasjonal IKT sine anbefalinger til arkitektur og 
elektronisk samhandling ved bruk av tjenester. 

Resultatmål / Hovedleveranser: 
(Beskriv de største leveransene fra 
prosjektet og hva som ønskes oppnådd 
før prosjektet er slutt)   

Hovedmålet er en ferdig, implementert løsning for alle HF som én felles, 
regional løsning. 
 
Delmål (inkl. felles delmål med de lokale HF-prosjektene): 

• Lokale prosjektorganisasjoner er etablert per HF iht. plan 
• EK som tjeneste er etablert for Helse Nord 
• Gevinstavtale inngått med hvert HF 
• Gjennomført opplæring (prosjekt- og opplæringsressurser HFene, 

teknisk personell vedlikehold/ drift) – felles delmål Regionalt/ HF 
• Overlevert regionale retningslinjer og gjennomført endring av 

rutiner/ prosedyrer lokalt – felles delmål Regionalt/ HF 
• Gjennomført lokal kartlegging, bestilling av utstyr/ 

oppgraderinger, installasjon og idriftsettelse iht. plan – felles 
delmål Regionalt/ HF 

• Gjennomført akseptansetester, idriftsettelse og godkjenning 
(leveransedag) per HF – felles delmål Regionalt/ HF 

• Overlevert løsning til drift og forvaltning (prosjekt avsluttet) 
Hovedmilepæler:  Milepæler/Leveranser 
Fase 3: Implementeringsfasen 

• MP1: 15.8.2018 Regional prosjektorganisasjon etablert 
• MP2: 9.1.2018 EK etablert som tjeneste for HN  

UNN HF:  
• MP3.1: 5.9.2017 Mottaksprosjekt UNN etablert 
• MP3.2: 30.1.2018 Idriftsettelse AIO-UNN 
• MP3.3: 13.12.2018 Idriftsettelse SP-UNN 
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• MP3.4: 20.8. 2020 Idriftsettelse REST-UNN 
• MP3.5: 7.1. 2021 Endelig leveringsdag UNN/ implementering godkjent 

NLSH HF:  
• MP4.1: 1.1.2018 Mottaksprosjekt NLSH etablert 
• MP4.2: 13.4.2018 Idriftsettelse AIO-NLSH 
• MP4.3: 5.10.2018 Idriftsettelse SP-NLSH 
• MP4.4: 7.2. 2020 Idriftsettelse REST-NLSH 
• MP4.5: 29.5.2020 Endelig leveringsdag NLSH/ implementering godkjent 

FIN HF:  
• MP5.1: 26.11.2018 Mottaksprosjekt FIN etablert 
• MP5.2: 14.1.2019 Idriftsettelse AIO-FIN 
• MP5.3: 24.1.2020 Idriftsettelse SP-FIN 
• MP5.4: 27.1.2021 Idriftsettelse REST-FIN 
• MP5.5: 21.4.2021 Endelig leveringsdag FIN/ implementering godkjent 

HSYK HF:  
• MP6.1: 9.4.2019 Mottaksprosjekt HSYK etablert 
• MP6.2: 17.5.2019 Idriftsettelse AIO-HSYK 
• MP6.3: 7.2.2020 Idriftsettelse SP-HSYK 
• MP6.4: 20.8.2020 Idriftsettelse REST-HSYK 
• MP6.5: 20.11.2020 Endelig leveringsdag HSYK/ implementering godkjent 

RHF:  
• MP7: 21.4.2021 Endelig leveringsdag FIN/ implementering godkjent 
• MP8: 30.6.2021 Prosjekt avsluttet - overlevert regional forvaltning 

Vedlegg Vedlegg 1. Budsjett/ økonomi. 
Forutsetninger / begrensninger 
(Antakelser og forutsetninger mot 
linjeorganisasjon eller andre 
prosjekter.  
Lag også en liste på leveranser som 
ikke er inkludert i dette prosjektet, 
dette for å unngå misforståelser.) 

Planer, organisering og budsjett/ intern ressursbruk forutsetter at EK er 
lagt under et program, med støtte-funksjoner som juridisk/ avtalemessig 
bistand, økonomi og kommunikasjon. 
 
EK-prosjektet forutsetter program-støtte og et prosjekt for Pasientforløp 
som ivaretar problemstillinger på tvers, knyttet til hvordan de kliniske 
systemene skal samspille for å understøtte helhetlige pasientforløp.  
 
EK forutsetter oppgraderinger/ innkjøp av nødvendig utstyr/ lokal 
infrastruktur etter behov på HFene (ref. indirekte følgekostnader, se 
Vedlegg 1). 
 
EK forutsetter trådløst nettverk og bruk av trådløse enheter fra 2019, da 
akuttmottak og sengeposter skal ta i bruk løsningen. 
 
Det er ikke forutsatt, men ønskelig fra prosjektet å benytte nytt, regionalt 
kjøremiljø ved regionalt datasenter. Det krever en egen beslutning, der 
risiko knyttet til avhengighetene som oppstår er vurdert og akseptert. 
 
Løsningen forutsetter drift og overvåkning fra Helse Nord IKT fra første 
idriftsettelse (februar 2018), noe delprosjektet «Etablering av EK som 
tjeneste i Helse Nord» skal sikre. 

Dato for oppstart  

  
Dato for oppstart av gjennomføringsfasen  
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1.8 2017 
 

Oppstart av regionalt prosjekt EK. 
 

Hvilke interessenter vil få en klar 
fordel av at prosjektet 
gjennomføres? 

På hvilken måte kan prosjektet bli fordelaktig for disse? 
 

Helse Nord RHF Realisering av Helse Nords Kvalitetsstrategi og IT-strategiske mål knyttet 
til effektiv bruk av IKT i regionen.  

HFene i Helse Nord Det vises til effektmålene for prosjektet over, og gevinstrealiseringsplan 
for prosjektet. Gevinster og effektmålene handler om økt kvalitet i 
pasientbehandlingen og pasientsikkerhet, og at EK skal gi god 
understøttelse av helhetlige pasientforløp.  

Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst, spesielt OUS HF og SØ HF, er svært interessert i Helse 
Nords innføring av EK. Det gjelder både videreutvikling av Metavision 
som produkt, og hvordan Helse Nord kan bidra til bedre integrasjoner og 
gode løsninger for understøttelse av pasientforløpene. 

HN-IKT HNIKT er avhengig av godt samarbeid og kvalitet i leveransene fra 
prosjektet for å kunne drifte, overvåke og levere gode tjenester for videre 
drift og teknisk forvaltning. EK bestiller tjenester og påvirker en rekke 
andre prosjekter i HNIKT. 

Pasienter Effektmålene for EK handler om økt pasientsikkerhet og bedre kvalitet i 
behandlingen.  

Sentrale helsemyndigheter Effektmålene er med på å realisere nasjonale målsetninger knyttet til 
bedre samhandling, økt pasientsikkerhet, kvalitet i behandlingen og 
effektivitet. 

Hvilke interessenter vil se på 
prosjektet som ufordelaktig hvis 
det gjennomføres? 

På hvilken måte kan prosjektet bli ufordelaktig for disse? 
(kort beskrivelse). 

EVRY EVRY har inngått en kontrakt som følger implementeringstakten. Det 
gjør at selskapet er lite interessert i forsinkelser i innføringen av EK. 

DIPS DIPS ønsker å bidra til gode totalløsninger, men er i utgangspunktet en 
konkurrent. De kan oppleve at innføring av Metavision konkurrerer med 
deres innføring av DIPS Arena, både ressursmessig og produktmessig.  

Skal hele eller deler av 
prosjektets investerings eller 
driftskostnader faktureres fra 
prosjektet til andre enheter? 
(ja/nei) 
Hvis “ja”: 
-Til hvem? 
-Hvordan avgjøres det hvor mye som 
skal faktureres?  
- Når skal dette faktureres? 

Prosjektet opprettes under et nytt program for innføring av kliniske 
systemer, som er kostnadssted.  
  

 

Risikofaktorer på tid, kostnader, kvalitet frem til prosjektavslutning (fase 3) 
Nr Risikobeskrivelse  Konsekvens Tiltak Sannsynlighet Periode 
1 Kvalitet i leveranse 

fra HFene. Avhengig 
av lokal 
prosjektledelse, 
deltakelse og tilgang 
på tilstrekkelige og 

Høy.  
Krever god 
prosjektledelse lokalt, 
og forståelse for 
omstilling/ 
endringsarbeid.  

Klare ressursavtaler 
og ansvarsfordeling 
mellom regionalt og 
lokalt prosjekt. 
Kompetansekrav til 
de lokale HFene. 

Middels Impl.-
perioden per 
HF 
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kompetente ressurser i 
rollene i det lokale 
prosjektet. 

2 Kvalitet i leveranse 
fra HN-IKT – 
regional infrastruktur/ 
miljøer 

Høy 
Prosjektet er avhengig 
av etablering av QA- og 
prodmiljø iht. 
prosjektets behov (krav 
og tid). Avhengig av 
høy grad av kvalitet i 
leveransene, til riktig 
tid, og dermed 
prioritering internt i 
HN-IKT. 

HN-IKT 
representert i 
styringsgruppe, og 
klare bestillinger, 
gjerne i form av 
signerte avtaler.   

Middels/ høy Hele 
perioden. 

3 Kvalitet i leveranse 
fra HN-IKT – 
integrasjons-
løsninger/ 
avhengigheter til 
teknisk forvaltning av 
DIPS/ andre systemer 

Høy 
Prosjektet er avhengig 
av etablerte og nye 
integrasjoner, som må 
etableres på 
integrasjonsplattformen
. Integrasjonene 
avhenger av DIPS/ 
andre systemer, og er 
kritiske for EK i drift. 

HN-IKT 
representert i 
styringsgruppe, og 
klare bestillinger, 
gjerne i form av 
signerte avtaler.   

Middels Hele 
perioden. 

4 Kvalitet i leveranse 
fra EVRY/ iMDsoft.  
- Løsning 
- Prosjekt-

gjennomføring 
- Tekniske 

leveranser 
- Opplæring/ kurs 

Høy.  
Erfaringen fra HSØ og 
forprosjektet er variabel 
kvalitet i alle 
leveranser, og at EVRY 
sliter med iMDsoft som 
underleverandør. 

Tydelig kontrakts-
oppfølging og 
ansvarliggjøring av 
leverandør i fasen. 

Middels Hele 
perioden. 

5 Avhengigheter til 
funksjonell 
forvaltning av andre 
systemer 

Middels 
EK medfører endringer 
i DIPS EPJ og LAB, 
samt i arbeidsflyt for 
DIPS. EK er også 
avhengig av kvalitet i 
dataene fra DIPS, som 
er informasjon som 
gjenbrukes og vises i 
kurven. 

Avtaler med 
funksjonell 
forvaltning om 
bistand og 
leveranser, planlagt i 
god tid. 

Middels Hele 
perioden. 

6 Avhengig av 
regionale 
rådgivningsorgan 
(fagforum og fagråd)  

Middels. 
Klinisk IKT Fagråd er 
faglig styringsgruppe. 
Prosjektet er avhengig 
av at behov utenfor EK-
prosjektet faktisk følges 
opp. Det er risiko for 
manglende 
standardisering i 
forkant, og at 
beslutninger ikke 
videreformidles til 
HFene.  

 
 
Tydelige saker fra 
prosjektet, der 
forventet oppfølging 
referatføres. 

Middels Hele 
perioden. 
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7 Kompetanse og 

kvalitet i det 
regionale EK-
prosjektet 

Høy 
EK skal levere en 
regional løsning, og 
manglende kompetanse 
eller riktige ressurser 
kan medføre sviktende 
kvalitet, oppfølging av 
HFene eller framdrift.  

Ressursavtaler, 
rollebeskrivelser og 
klare ansvarsforhold 
og kompetansekrav. 

Middels Hele 
perioden. 

8 Manglende 
lederforankring 
lokalt og regionalt 

Middels 
EK er et strategisk, 
kritisk prosjekt som 
krever leder-forankring 
og støtte. 

Regionale og lokale 
styringsgrupper, 
samt faglig 
referansegruppe. 

Lav Hele 
perioden. 

9 Uavklart arkitektur 
i en kompleks 
systemportefølje 

Middels 
Risiko for 
dobbeltarbeid, 
dublisering og tap av 
kritisk, klinisk 
informasjon. Det er 
overlappende 
funksjonalitet i MV og 
DIPS, og det er uklart 
hva som utvikles i 
DIPS Arena. Risiko for 
at klinikeren ikke får en 
helhetlig prosess- og 
beslutningsstøtte, og i 
siste instans være en 
trussel for 
pasientsikkerheten. 

Prosjekt 
Pasientforløp. 

Middels  

10 Uforutsette risiki Høy 
EK-prosjektet er svært 
komplekst med mange 
avhengigheter, og 
innebærer betydelig 
omstilling/ 
endringsarbeid ved 
HFene. 

Gevinstavtaler og 
tydelig 
ansvarsavklaring 
mellom regionalt 
prosjekt og HFene. 

Middels/høy Hele 
perioden. 

 

Oversikt over tilgjengelige ressurser frem til prosjektavslutning 
Rolle/Ansvar:  Navn Enhet Periode  

(ukenummer) 
Deltakelse(%) 
Ressurser som bidrar mer enn  10% 

Prosjektleder Bjørn Børresen HN RHF 1.7.2017- 100 % 

Prosjektleder starter implementeringsfasen etter at mandat, plan og budsjett/ ressurser er godkjent, og vil 
rekruttere bemanning til rollene i prosjektorganisasjonen ved tilslutning.  

Styringsgruppe  
Styringsgruppen for prosjektet er Styringsgruppen for nytt klinisk program etter FIKS. Programleder 
rapporterer til styringsgruppen. 
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I tillegg har leverandøren en intern styringsgruppe, som sammen med Helse Nords styringsgruppe utgjør 
Felles styringsgruppe. Felles styringsgruppe skal fatte beslutninger som krever enighet mellom kunde og 
leverandør, for eksempel evt. endringer til avtalen. I Felles styringsgruppe med leverandør, foreslås følgende 
representasjon fra Helse Nord: 

• Geir Tollåli, fagdirektør, Helse Nord RHF (Felles styringsgruppe-leder) 
• Randi Brendberg, Helse Nord RHF 
• Programleder, nytt klinisk program, Helse Nord RHF 
• Oddbjørn Schei, adm.dir, Helse Nord IKT 

 
Det vil opprettes lokale styringsgrupper for de lokale implementeringsprosjektene. Adm.dir ved HFet er 
prosjekteier ved HFet. 
 

Faglig styringsgruppe EK 
• Klinisk IKT Fagråd, unntatt representantene fra Fagforumene til andre systemer (LAB, EPJ, 

Radiologi), utgjør Faglig styringsgruppe. 
 

For å sikre at tilpasninger og konfigurasjon skjer så effektivt som mulig i fase 2, og med forankring i de ulike 
fagmiljøene, foreslår Leverandøren at det etableres en faglig styringsgruppe. Den faglige styringsgruppen skal 
ta beslutninger om funksjonalitet, arbeidsflyt og integrasjoner. 

Fagdirektørene er øverste faglige representant for hvert HF, og er representert i Klinisk IKT Fagråd. Det 
anbefales at Faglig styringsgruppe består av disse representantene i Klinisk IKT Fagråd. Representantene fra 
Fagforumene til andre systemer (LAB, EPJ, Radiologi) kan delta, men beslutninger skal kunne fattes kun med 
deltakelse fra fagdirektørene. 

Referansegrupper 

Utvidet kliniker-gruppe fra forprosjektet videreføres som referansegruppe for prosjektet. Gruppen kan endres 
til EK Fagforum etter overlevering til forvaltning. 

Prosjektet benytter andre fagforum og fagråd som høringsinstanser etter behov. 

Rapporteringer fra Prosjektleder  
Rapportering fra prosjektleder går til Hilde Rolandsen, Eierdirektør, Helse Nord RHF og Bengt Nilsfors, 
programleder FIKS. 

Fullmakter  
•  Lede prosjektet innenfor vedtatte rammer og plikt til å melde avvik. 

Annen viktig tilleggsinformasjon 
Ingen. 

Vedlegg til prosjektavtalen (mandatet) 
Nøkkelleveranser  Besluttet 

levert 

(Dato) 

Levert 
(ja/nei) 

Hvis nei: Forklar årsaken til at dokumentet 
ikke er levert på dato 

 

Vedlegg 1. Prosjektbudsjett. 
 

15.3.2017 Ja   

Vedlegg 2. Prosjektplan. 15.3.2017 Ja   

Vedlegg 3. Gevinstrealiseringsplan (rev.) 15.3.2017 Ja   
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Signaturer  (Navn og dato) 

 
Oppdragsgiver 
Godkjenner det strategiske grunnlaget og avgrensinger 
beskrevet over.  
Aksept på etablering og godkjent planleggingsfase 

 
 

Hilde Rolandsen 
Eierdirektør, Helse Nord RHF. 

 
 
Prosjektleder 
Tar ansvar for prosjektet i henhold til prosjektgrunnlag og 
avgrensninger beskrevet over.  

 
 

Bjørn Børresen 
Prosjektleder, Helse Nord RHF. 
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