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Hva virker og hva virker ikke?
når man skal bevege mange ulike aktører mot samme mål –

tilnærmet samtidig?

Betraktninger rundt styring og organisering av nasjonale IT 

prosjekter i Helsesektoren

eHelse 2015 - Kjell Arne Grøtting

Side •

Ståsted for betraktninger

• Det nasjonale meldingsløftet 

• E-resept

• Samstemming av medikamentlister 
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Side •

Bakgrunn - «Samspill 2.0»

• Nasjonal strategi for elektronisk samhandling i helse- og 

omsorgssektoren 2008 – 2013 (april 2008)

• Mål: «For volumtjenester som epikrise, henvisning, 

laboratorierekvisisjoner- og svar, røntgenrekvisisjoner og 

svar og sykemeldinger, skal elektronisk kommunikasjon 

være dominerende innen utløpet av 2009. Parallelle 

papirprosesser skal også opphøre»

• Ambisiøst…..
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Meldingsløftet

Side •

Mål fra nasjonalt programdirektiv 

vedtatt i 13 november 2008

27. april 20154

Meldingsløftet

1. Utbredelse og samhandlingsarkitektur

• Volumtjenester: epikrise, henvisning, laboratorierekvisisjoner og -svar, 

røntgenrekvisisjoner og –svar 

• Løsningene skal være i tråd med nasjonal samhandlingsarkitektur

2. Innføringsprosesser

• skal være koordinert og av høy kvalitet

• brukerne skal oppleve innføringen som planlagt, profesjonell og

koordinert, og bli påført minst mulig problemer.

3. Forvaltning og drift

• Løsningene skal være av høy kvalitet (forutsetning for at parallelle

papirprosesser kan avvikles)
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Side •

Komponenter

• Eb-XML

• Applikasjonskvittering

• Standard XML meldinger

• Felles elektronisk adresseregister
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Meldingsløftet

Side •

Aktører 
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Meldingsløftet
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Side •

Et stort og komplekst endringsprogram
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Meldingsløftet

Side •

Møtet med virkeligheten

• Systemutvikling i mange systemer på sykehussiden tar tid

• Systemutvikling på legekontorenes EPJ systemer tar tid

• Det er veldig stor forskjell på elektronisk lab rekvirering og 

det å sende lab-svar…..

• Adresseregisteret, som var en forutsetning for at 

meldingsløftets målsettinger kunne nås, var ikke OK før 

langt ut i planperioden 
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Meldingsløftet
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Side •

Riksrevisjonens undersøkelse i 2013:  

• Meldingsutveksling mellom helseforetak, kommuner og 

legekontorer kjennetegnes fortsatt ved mye bruk av papir

– Tekniske løsninger for å kunne avvikle sending av papir er 

enten ikke utviklet eller ikke tatt i bruk hos alle aktørene 

• Det er klare svakheter ved Helse- og omsorgsdepartementets  

planlegging, styring og oppfølging av arbeidet med 

elektronisk meldingsutveksling

– Status og vesentlige konsekvenser var ikke tilstrekkelig utredet 

i forkant av Samspill 2.0

• Helse og omsorgsdepartementets virkemiddelbruk har ikke 

vært tilpasset mål, status og utfordringer på området

• Hvordan kunne det gå så galt?

• Eller gikk det egentlig så galt? 
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Meldingsløftet

Side •27. april 201510

Organisasjonskart – det nasjonale meldingsløftet
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Side •

PLO meldingene 

• En suksess historie – i alle fall i Helse Sør-Øst

• Ferdig innført i 2013

• Før 2011 kjent som ELIN-K

• Ble en del av det nasjonale meldingsløftet i 2011

• Ble boostet skikkelig av samhandlingsreformen, og da særlig  

betalingsforskriften
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Meldingsløftet

Side •

PLO meldingene - ikke alltid en suksess  

• Utviklingsarbeid fullført takket være Norsk Sykepleierforbund

• Hverken KS eller de regionale helseforetakene var spesielt 

entusiastiske de første årene

• Ble en del av det Nasjonale Meldingsløftet rett for det ble 

nedlagt (inntatt i scope i Helse Sør-Øst i 2010)
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Meldingsløftet



4/27/2015

7

Side •

Elektronisk sykemelding

• OK for legekontorer

• Not OK for sykehus
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Meldingsløftet

Side •

E-resept – en suksess?

• Fungerer nå godt for legekontorer, pasienter og apotek

• Utbredelse foregår fortsatt i sykehus 
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E-resept
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Side •

Men det har ikke alltid vært slik… 

• Startet pilotproduksjon i Stor Elvdal i mai 2008

• Ble stoppet etter betydelig frustrasjon etter 5 måneder 2008 

(på grunn av problemene med

• Ny pilotering i Os og Larvik i 2011

• Ble relansert i 2012

• Utbredelse fullført i 2013 (unntatt sykehus)
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E-resept

Side •

Prosjekt for bedre legemiddelsikkerhet

• Prosjekt gjennomført i 2011-2013

• I regi av Norsk forening for almennmedisin (del av EPJ-løftet)

• Med støtte Helsedirektoratet

• Endringer i alle legekontorenes EPJ systemer gjennomført 2 

år fra prosjektstart

• Enkelt prosjekt med enkle linjer, raske beslutninger og tett 

samarbeid mellom leger, EPJ leverandører og 

tredjepartsleverandør (Vivit)
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Samstemming av medikamentlister
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Side •

Hva bidrar til at det går bra? 

• Ekte behov – som brukere og beslutningstakere forstår

• Målsettinger som er mulige å nå

• Penger – i form av:

– Direkte tilskudd

– Innsparinger etter gjennomført endring

– Endring i betalingsordninger (ref elektronisk sykemelding i 

Norge, eller elektronisk lab rekvirering i Danmark)

• Å lage nasjonale komponenter som fungerer, og som stilles 

til disposisjon for sektoren (jfr e-resept etter 2011)

• Målrettet bruk av lover og forskrift 

• La de gode spillerne få spille sammen 
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Oppsummering

Side •

Hva skaper problemer?

• Å definere målsettinger og tidsfrister uten forankring i 

virkeligheten (jfr Meldingsløftet)

• Å bundle tekniske endringer som kun et fåtall skjønner vitsen 

med inn i viktige endringer av standarder (jfr PLO meldinger 

versjon 1.6)

• Å starte opp piloter før de er forsvarlig testet  (e-resept 2008)

• Prosjekter hvor de som får gevinsten ikke bærer kostnad og 

risiko

• Dårlig interessenthåndtering

• Uoversiktlige ansvarsforhold
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Oppsummering
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KONTAKT Kjell Arne Grøtting

Partner

M: 901 55 909

kag@uniconsult.no

Dronning Mauds gate 3

PB 1835 Vika

NO-0123 Oslo

www.uniconsult.no

Takk for 

oppmerksomheten!


