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Dagens IKT-løsning med kjernesystemer



Ønsket situasjon 



Helseplattformen som regionalt utprøvingsprogram En 
innbygger-en journal



Aktuelle målsetning i 202……
Helseplattformen for alle aktører er et stort IKT-innovasjonsprosjekt



Oppsett av Helseplattformen krever standardisering og er et 
stort tjenesteinnovasjonsprosjekt



Tidslinje for innføring av Helseplattformen

Felles innføringsprosjekt skal spesifisere, konfigurere og teste en felles løsning for alle aktørene



Gevinstrealisering

• Gevinstrealiseringsplan behandlet i styremøtet RHF etter behandling i HF

• Organiseres som et koordineringsprosjekt under Styringsgruppe Digitalisering og 
standardisering 

• Følgende delprosjekter (gevinstområder)
• Brukervennlighet – et system som forbedrer de ansattes arbeidshverdag.
• Legemiddelhåndtering – mer effektive prosesser og styrket kvalitet og pasientsikkerhet som reduserer feil
• Pasientlogistikk – tilgjengelighet til, og effektiv utnyttelse av, riktige ressurser gjennom pasientforløpet
• Pasientmedvirkning – aktivering av pasientens egne ressurser gjennom innsyn, tilgang, samvalg og 

selvhjelpsløsninger
• Medisinsk avstandsoppfølging – redusere unødvendige sykehusbesøk gjennom bedre oppfølging av pasienten 

hjemme 
• Avansert bruk av data til kvalitetsforbedring, forebygging, styring og beslutningsstøtte

• Forventes også gevinster i forbindelse med standardisering

• Etableres måleindikatorer 

• Ansvar for gevinstuttak legges i linjen



En god løsning forutsetter tett samarbeid mellom klinikk/tjenester og prosjekt/drift

Fageksperter Løsningsbyggere

Kommuner

FastlegerHF



Beslutningsstrukturen

(Felles) (Felles)



Fagekspertenes arbeidsoppgaver

• Dagens arbeidsflyt

• Vedta ny arbeidsflyt for 
alle aktører

• GAP-analyse 

(as is-to be)

• Endringsledelse

• Standardisere klinisk 
innhold



Konfigurering/bygging av løsning

Retningsmøter Godkjenningsmøter Test Godkjenning

Fageksperter
fra linja

Løsningsbygger



Mulighetsrom for videre tjenesteutviklingsinnovasjon

Inneliggende

Poliklinikk og fastlege Folkehelse & analyseverktøy 

Pasientportal

Mobile enheter

Virksomhetsstyring

Interoperabilitet

KommunehelsetjenesteTelemedisinForskning og utdanning

Spesialområder



Helseplattformen må settes opp innen de rammene som er gitt. 
Endringer krever omstilling og organisasjonsutvikling. 



Helseplattformen – muligheter til Innovasjon



Integrasjonsmuligheter i Helseplattformen

o Helseplattformen vil inneholde mange forskjellige muligheter 
for å hente ut informasjon. Blant disse er:
• Web tjeneste

• Standardiserte tjenester som HL/7 (Ver 2, Ver 3, FHIR og CDA)

• Spesial-lagede grensesnitt for bestemte formål 

• Informasjon fra Med. Teknisk utstyr 

• Informasjon fra medisinsk bildelager

Til sammen utgjør dette flere tusen grensesnitt mot 
Helseplattformen.



Rapportering og datavarehus

o Løsningen inneholder mer enn 4000 predefinerte rapporter for ulike formål. 

o Løsningen har et eget datavarehus (Caboodle) som vi selv kan utvide med egen 
informasjon (fra andre systemer) for sammenstilling med EHR informasjon

o Løsningen inneholder egne analyseverktøy (Cogito Analytics) for bruk mot 
datavarehuset
• Data utrekksverktøy

• Maskin-læringsmodeller

• Integrasjon med 3.parts verktøy for analyse etc. ( SAP, SAS, QlikView etc.)



Kravstilling og svar

o Vi har gjennom en rekke krav, både teknisk og funksjonelt, utfordret leverandøren 
på integrasjoner (eget kapittel), rapportering, standardisering og samspill med andre 
aktører.

o Til sammen utgjør dette strenge krav til åpenhet og samarbeidsevne med andre 
aktører i helsemarkedet.

o Leverandøren har svart ut dette «Meget tilfredsstillende» og vi er sikker på at 
systemet vil fremstå som åpent og tilgjengelig for både innovasjon og forskning.

Det er mer opp til oss selv å utnytte potensialet og sette av nok 
ressurser til dette formålet.



o «Markedsplass» for innovasjon og utvikling av App’s for kundefellesskapet i Epic.

o Inneholder en kodedatabase der en kan bygge, dele og importere innhold

o Inneholder også utviklingsdokumentasjon/retningslinjer, evaluerings sjekklister, 
testprosedyrer og prosedyre for å ta App’er i bruk

o Inneholder råd og eksempler på hvordan sikkerheten skal ivaretas rundt bruk av App’er



Forskning, innovasjon og rapportering

o Strukturerte data lagret i én 
database forbedrer muligheter for 
forskning
• Støtte for å finne pasienter som er aktuelle 

for kliniske studier

• Støtte for at pasienter selv kan melde seg 
til kliniske studier

• Forordningspakker tilknyttet studier

o Mulighet for mer automatisering av 
rapportering til kvalitetsregistre



Oversikt over pågående studier



IKT-brakka STOH (Prinsesse Kristinas gate 2-4)

Takk!


