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RKL – et program – mange prosjekt



Program Regional klinisk løsning har som 
formål å…
Bedre pasientsikkerhet og kvalitet i pasientbehandlingen gjennom å…

• Standardisere

– redusere variasjon i hvordan data behandles og arbeidsprosesser utføres  på 
de enkelte helseforetak

• Konsolidere

– etablere felles løsninger som håndterer data og støtter arbeidsprosessene i 
hele helseregionen

• Modernisere

– møte nye lovkrav og forventninger

…regionens kliniske løsninger og prosesser



Først standardisere, deretter slå sammen databaser ?

 Tilrettelegge for konsolidering som understøtter målsetningene i 
stortingsmeldingen “Én innbygger – én journal” 

 Innføring av automatisk opprettelse av brukere i DIPS som vil lukke avvik i 
behandling av pasientinformasjon i forbindelse med Riksrevisjonens 
revisjon av regionssykehusene

 Enklere gjenfinning av informasjon og dokumentasjon for 
brukere uavhengig av hvilket HF i HSØ man jobber på

 Enklere forvaltning gjennom at løsningene til alle 
Helseforetak er på regional standard

 Bidra til en utvikling av den regionale standarden



DIPS i OUS



DIPS i OUS

Historien om innføringen av DIPS ved Oslo universitetssykehus…………..



Innføring av regional elektronisk pasientjournal i Helse Sør Øst



Utviklingen av regional standard for EPJ

Første 4 
regionale
standarder:

Tilganger

Arb. 
gruppestruktur

Journalstruktur

Org. oppsett

Innførte DIPS 
med de fire 
første regionale
standardene

Innførte DIPS 
med de første
standardene, 
samt:

Dokumenttyper

Skanning

Brevmaler

Ventelistebrev

Økonomimaler

Kodeverk

Rekvirenter

KDS

Reststandarder
utviklet og
besluttet:

Systemoppsett

Dok. typer
psykiatri

SiV, Sunnaas, 
VVHF og STHF 
settes opp med 
samtlige
regionale
standarder

SIHF, SSHF, 
SØHF og Ahus 
settes opp med 
samtlige
regionale
standarder

2012

2013

2014

2015

Oppstart

STHF

OUS

2016

Standard-
isering 1

2017

Standard-
isering 2



• Sikre at pasientinformasjon er tilgjengelig på tvers av fag og geografi i OUS 
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 OUS

• Etablere like arbeidsprosesser for bruk av EPJ på tvers av OUS 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

Regional EPJ ved OUS, innføring - hensikt



Suksessfaktorer - Én pasient i OUS én journal

1) Forankring i toppledelsen og tydelige styringslinjer

2) Benytte en velprøvd metodeverk, men ha en pragmatisk 
tilnærming 

3) Frikjøp av ansatte til prosjektorganisasjonen

4) Bred involvering ved kartlegging av arbeidsprosesser 

5) Diskusjon-vurdering-beslutning og forankring

6) Et tydelig og enkelt budskap
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1) Forankring i toppledelsen og tydelige styringslinjer 

Styringsgruppe

Bjørn Erikstein, SG Leder

DP 

Løsning

Hilde Myhren 

OUS

Prosjektledelse

Einar Hysing, PL, OUS

Eli S. Rondeel, Ass. PL, SP

Jan Kåre Torrissen, PL DIPS/Deloitte

DP

Opplæring

Cathrine Fiske 

OUS

DP 

Test

Ole Abildgård 

Sætveit, SP

DP

Konvertering

Terje Halvorsen 

SP

DP

Integrasjon

Richard 

Husevåg SP

DP

Teknisk 

infrastruktur

Kjell Jarle 

Furnes SP

Ekstern QA

DP

Beste praksis

Sissel Jor

OUS

DP

Forvaltning

Magnus Weiby

OUS

Virksomhetsarkitektur

Arve Kaaresen, OUS

Øyvind Aassve, OUS

Eigil Gotaas, SP

Hallvard Lærum, OUS

Vebjørn Arntzen, OUS

Arbeidsutvalg

Endringsledelse

Thomas Hansen, leder

Selva Kosiander, kommunikasjon OUS

Elisabeth B. Ellingsen, komm. OUS

Styret OUS

Prosjektkontor

Torleif Nesheim, Leder og intern QA

Magne Omestad, Controller, SP

Marit Owe Tryggeset, Prosjektsekretær



2) Benytte en velprøvd metodeverk, men ha en 
pragmatisk tilnærming
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3) Frikjøp av ansatte til prosjektorganisasjonen
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4) Bred involvering ved kartlegging av arbeidsprosesser 

• Stor variasjon i måten å jobbe på

• Overraskende mye papir

• Områder hvor DIPS mangler funksjonalitet (eks. Skadelegevakten)

• Områder hvor DIPS har bedre funksjonalitet



4) Bred involvering ved kartlegging av arbeidsprosesser 



4) Bred involvering ved kartlegging av arbeidsprosesser 
……….det ble noen toppturer………..

Org.oppsett 
54 møter (63 avd) 116 poliklinikker

76 sengeposter

Arb.flyt 57 avd

Arb.flyt 
Questback til legene

4400 dokumentmaler 



5) Diskusjon-vurdering-beslutning og forankring



En god løsningsdesign..

…er som en stafett, hvor vekslingsfeltene er viktigst og vanskeligst

5) Diskusjon-vurdering-beslutning og forankring



5) Diskusjon-vurdering-beslutning og forankring



5) Diskusjon-vurdering-beslutning og forankring

Nå situasjon Ønsket situasjon

Iverksette tiltak
Endringsledelse, forankring, opplæring og informasjon



6) Et tydelig og enkelt budskap

• Målrettet kommunikasjon

• 232 møter med totalt 3.200 
tilhørere

• I opplæringen av 14.206 i 
klasserom og 20.935 via e-
læring
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…….og alle var enige om at det det hadde vært en fin tur………







Sømløs digital tilgang til pasientinformasjon i hele pasientforløpet


