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KORT OM 
• Prosjektets målbilde 
• Om innføring av løsningen i Helse Vest, og brukererfaringer 
• Pågående piloter (innen legemiddellogistikk og Legemidler i bruk) 
• Utfordringer i arbeidet med innføring av elektronisk kurve 
• Om effekter 



 

Prosjektets mål: 

 

Tilrettelegge, pilotere og innføre  
helhetlig kurve- og legemiddellogistikkløsning 

for alle foretak i Helse Vest 
 

  



Hvorfor KULE? 

«Legemiddelfeil sammen med helseassosierte infeksjoner er de 

hyppigste uønskede hendelsene i helse- og omsorgstjenesten:  

12% av alle pasientskadene skyldes feil legemiddelbruk»  
 

St.melding nr 10, God kvalitet – trygge tjenester 

Ved innføring av KULE-løsningen er det forventninger om betydelige 
nytteeffekter: 
• bedre arbeidsprosesser 
• kvalitets- og effektivitetsgevinster 
• reduksjon i antall unngåelige, uønskede hendelser 



Oppdatert pasientinformasjon tilgjengelig 
gjennom forløpet på sykehuset 

Støtte i legemiddelprosessene 

Integrert med andre kliniske løsninger, samspill 
med nasjonale løsninger 

Helhetlig  
kurve 

Dekker alle fagområder og -disipliner 

Regional løsning 



Overordnet målbilde 

Pasientbehandling Helse Vest

Eksisterende kliniske 
informasjons-

systemer i Helse 
Vest

Behandlings-
planlegging
- legemidler
-annen behandling

Diagnostisering
- legemidler i bruk
- undersøkelser/funn

Valg

Legemiddelforsyning

Behandling
- legemidler
-annen behandling

Kontroll
- observasjoner
- effekt

Nasjonale registre/
tjenester, 

som
- FEST

- kjernejournal
-eResept

-en borger – en journal

Legemiddellager
- Apotek

Leveranse 
legemidler

Bestilling
Levering

Endose
Eksisterende 

sykehusapotek 
systemer i Helse 

Vest

Farmasøyt 
tjenester

R
e
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Varelager på 
post

Primærhelse 
tjenesten

Pasient legges inn 
sykehus

Pasient på post
Pasient overføres 

til ny post
Pasient skrives ut 

sykehus
Primærhelse 

tjenesten
Henvises til 

poliklinikk sykehus

ASL – Apotekstyrt 
legemiddellager

Elektronisk kurve

Situasjonsbetinget beslutningsstøtte

Bestilling

 og lager-styring



KULE Innføring i Helse Vest 

Helse Bergen  
Haukeland 

Oppstart pilot 
mai 2015 
 
Ordinær 
innføring fra sept 
2016 

35 enheter 
• Sengepostkurve på Lunge, Med, 

Kir., Ort. Nervrokl., Hode/Hals, 
Revm., Hudavd., Øyeavd., 
rehab.klinikk 

Helse Førde 
Førde 
Nordfjord 
Lærdal 

Startet opp  
sept 2016 

13 enheter 
• Sengepostkurve på Med.,Kir, ort. 

Intensiv   
• Akuttmottaksløsning  i 

Akuttmottak  

Helse Stavanger 
SUS 

fra okt. 2016 26 enheter 
• Sengepostkurve på Med., kir. Ort.  
• Akuttmottaksløsning  i 

Akuttmottak, Med.intensiv 
overvåking 

Helse Fonna  
Haugesund 

fra okt. 2016 13 enheter 
• Sengepostkurve på Med., kir. Ort.  
• Akuttmottaksløsning  i 

Akuttmottak  

Haraldsplass 
Diakonale Sykehus 

fra mars 2017 12 enheter 
• Sengepostkurve på alle enheter i 

sykehuset 

Status vår 2017 
Somatiske enheter 



KULE Innføring i Helse Vest 
Status opplæring per mars 2017 
Akkumulert antall brukere som har fått opplæring/tatt i bruk løsningen (somatiske sengeposter) 

leger 

sykepleiere 

Hj.pl/ helsefagarb 



Overordnet plan for innføring 

De øvrige private ideelle  ønsker også å ta i bruk MEONA 
• Revmatismesykehuset i Haugesund,  
• Betanien (Bergen) 

Pågår planlegging og justering av  
• kommende  utviklingsområder  
• plan for innføring i spesialposter - alle HF. (tidsperiode, rekkefølge, innføringstempo) 
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ø
vr

ig
e 

H
F

H
D

S
H

B
E

2016 2017 2018

R
EG

IO
N

A
LT

sengepostkurve somatiske enheter  HBE

Periopr

sengeposter psykiatri HBE

sengepostkurve somatiske enheter  HFD, HFO, HST 

Barn PerioprKK F/

sengeposter psykiatri HFD, HFO, HST

Stord (HFO)

Voss

Produktutviklingsaktiviteter og tilpasning av løsningen (arb.prosesser og konfigurasjon)

OTKysthIntensiv

Egersund
(HST)

Akuttmottak

Intensiv Odda 
(HFO)

Barn

KK/Gyn Mottak

SP-kurve alle enh intensiv

Legemiddellogistikk pilot /innføring
Kjemo-

terapi-

modul
LIB-pilot



eksempel 

 



I  L I T E N  G R A D  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  ( 4 )  ( 5 )  I  H Ø Y  G R A D  ( 6 )  

TOTALT SETT HAR JEG ET GODT INNTRYKK AV DEN 
ELEKTRONISKE KURVEN 

1. HST 1. HFD 1. HBE 1. HFO

«Øyeblikksbilde» fra evaluering – alle helseforetak i regionen høst 
Fig.1: Score fra 1 – 6 hvor 1 betyr «i liten grad» og 6 betyr «i høy grad» 

Kort om brukererfaringer INNFØRING 
• Evaluering av pilot og selve innføringen viser at sluttbrukerne i alle helseforetak 

gir gjennomgående gode tilbakemeldinger 
• Fra dag 1… Ingen ønsker å gå tilbake til papirløsning 



Kort om effekter 

 

 

Arbeid knyttet til gevinst pågår. 

Påvirkes av innføringsrekkefølge/tempo 

Oppstart i akuttmottak vil få stor innvirkning (2017) 

 

 

 



    

  

Gevinstkart  

Redusert liggetid Økte inntekter 
Mer effektive 

arbeidsprosesser 
Redusert kassasjon 

av legemidler 

Kvantitative 
gevinster 

>80 år 
< 80 år (ex. 
kronikere) 

Sykehusrelaterte 
infeksjoner 

Kronikere  
(ex >80 år 

Bortfall av 
registreringstid  

knyttet til overføring 
mellom avd. 

Gangtid/arkiv/  
apotek/ sengepost, 
ringetid ift å finne 
nærmeste lager 

Bortfall av arbeid  
knyttet til scanning  

og makulering av kurvepapir, 
samt innkjøp/lagerhold av 

kurvepapir 

Bruk av 
standardiserte 

opplæringspakker 

Registrering ift 
kvalitetsbasert 

finansiering (KBF) 

Støtte til økt 
DRG 

produksjon 

Gir rom for økt 
aktivitet med 

samme bemanning 

Felles tilgang til 
beslutningstøtte.  

Bidrar også til mer effektiv 
forvaltning/oppdatering av 

rutinebeskrivelser og 
kvalitetshåndbøker 



Kvalitativ nytte 
• Pasient  

– Økt støtte til pasientsikkerhet knyttet til diagnostisering, behandling og pleie 

– Raskere igangsetting av behandling 

– Oppleve økt kontinuitet og forutsigbarhet i pasientforløpet 

– Møte godt informert og oppdatert helsepersonell  

• Medarbeidere 

– Tilgang til elektronisk prosess- og beslutningstøtte som støtte til beste praksis og mer effektive 
arbeidsprosesser 

– Raskere tilgang på oppdatert informasjon uavhengig av sted/tid  

– Støtte til bedre samhandling eksternt og internt, og mer effektiv pasientflyt 

– Støtte til å unngå unngåelige, uønskede hendelser, til å oppdage forverring og sette i gang tiltak på et tidlig 
tidspunkt 

– Mer automatisert rapportering og støtte til kvalitetsforbedringsarbeid, forskning og innovasjon  

– Mer effektiv og sikker utnyttelse av nasjonale elektroniske løsninger som eResept, kjernejournal og 
kvalitetsregistre 

• Eksterne 

– Muliggjøre innføring av felles prosesser og prosedyrer – understøttet av felles verktøy i helsetjenesten  

– Økt datagrunnlag og økt kvalitet i data i nasjonale registre av stor betydning for analyse, forskning, 
innovasjon, nasjonale beslutninger og prioriteringer 

 



Erfaringer med elektronisk kurve 
i Helse Vest 

FILM 

file://bgo-fil04.ihelse.net/kosmos/prosjekt/Kule innføring/KURS-FILMER/Film_Hva sier helsepersonell om KULE/20170405 KlinIKT


Pilot Legemidler i bruk (LIB) ved innleggelse 

Bakgrunn og deltakere 

• KULE og Pasientsikkerhetsprogrammet i HV samarbeider om å 
utvikle elektronisk løsning for legemiddelsamstemming.  

• Sterkt ønsket funksjonalitet ved oppstart Meona i akuttmottak 

• Integrasjonen mellom Kjernejournal (KJ), Forskrivningsmodul for 
e-resept (FM) og Meona er en kritisk brikke i løsning for 
legemiddelsamstemming. 

 

• Løsningen piloteres i 
– Akuttmottak Helse Stavanger HF, SUS 

– Akuttmottak Helse Fonna, Haugesund 

– Akuttmottak Helse Førde, Førde Sentralsjukehus 

– Akuttmottak Haraldsplass Diakonale Sykehus  

– Lungepost 1, Helse Bergen, Haukeland (utvalgte leger fra april) 

 



Pilot KJ/FM – LIB  
Mål med piloten 

• Vurdere løsningens sikkerhet, stabilitet og brukervennlighet  

• Innhente erfaring med kvalitet på importerte 
reseptopplysninger – riktig overføring av data til kurve 

• Innhente erfaring med kvantitet/mengde av tilgjengelige 
reseptopplysninger  

• Få erfaringer med arbeidsprosess for import og 
dokumentasjon av LIB ved innkomst ved overgang til 
elektronisk løsning.  



MÅL  
med innføring av legemiddellogistikkløsning 

• Pasientsikkerhet 
 

• Effektive logistikkprosesser 
 

• Økonomi 
 

• Ansatt-tilfredshet 
 

• Beredskap 
 

• Økt gjenbruk av data 

Pilotperiode:  
Februar – mai 2017 
 

Pilotenhet: 
Lunge avd./sykehusapoteket på 
Haukeland sykehus 

PILOT – Legemiddellogistikk 
Støtte til legemiddellogistikk og lagerhold i MEONA 



Utvalgte utfordringer 
Ved innføring av elektronisk kurve  

 

• Større omfang på produktutvikling enn opprinnelig forutsatt 

• Kapasitet hos leverandør 

• Prioritering/kapasitet hos 3.partsleverandører  

• Avhengigheter til andre prosjekt  
– (eks.oppstart Kjemoterapimodul på vent inntil nytt produksjonsstøttesystem er på plass i sjukehusapotekene.  

– Kreftavdelinger benytter Meona i parallell med cytodose.  

– I mellomtiden pågår viktig arbeid med samordning av kurdefinisjoner regionalt) 

• Kapasitet i helseforetakene (bl.a. grunnet samtidige prosjekt) 

• Kapasitet og modenhet på MU-området 

• Mobile løsninger (det benyttes nettbrett og pc-traller) 
– Bl.a. «plunder og heft» knyttet til mobile nettbrett (inkl. tilbehør som penner og feste-/beskyttelsesanordninger, wifi) 

• Gevinstarbeid krevende grunnet for liten kapasitet (både regionalt og lokalt) 
 

 



KULE vil bidra til en bedre arbeidshverdag 

og gi økt pasientsikkerhet. 


