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1. EIERSKAP OG ORGANISERING
Initiativtaker til gruppen er Nasjonal IKT EPJ Systemeierforum og organiseringen følger
organiseringen i Nasjonal IKT HF etter følgende modell:

Tabellen nedenfor gir en oversikt over leder og regionale koordinatorer i gruppen ved etablering.
Rolle
Leder (NIKT)
Koordinator HN

Navn
Eli Larsen
Anne Anderssen

Enhet
HN
HN

Telefon
90778661
90769656

Koordinator HSØ
Koordinator HV

Kirsti Jangaard Loe
Bjørg Aven

HSØ
HVIKT

Koordinator DIPS
ASA

Tomas Nordheim Alme

DIPS
ASA

91774501
55978226/
46839939
92428544

E-post
eli.larsen@telemed.no
Anne.Pauline.Andessen@fiks.helsenord.no
Kirsti.Loe@helse-sorost.no
Bjorg.Aven@helse-vest-ikt.no
tna@dips.no

2. BAKGRUNN
DIPS ASA har som leverandør 3 ulike RHF å forholde seg til, og må ta hensyn til RHFenes
ulikt prioriterte utviklingsønsker. Samarbeid gjennom Nasjonal IKT forventes å kunne
samordne prioriteringsprosessene og sørge for generelt ryddigere prioritering av endring i
felles applikasjoner.
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Overgang til DIPS Arena er ukjent terreng for både kunden og leverandøren og et mandat for
et samordningsrådet må ta høyde for dette. Hovedmål og delmål beskrevet i mandatet er
forventinger til hva regionene bør samordnes rundt om når alle regioner har gått over på DIPS
Arena i 2016 – 2017. Det må derfor forventes måloppnåelse først i 2016-2017 og
handlingsplan for 2014 er beskjeden og ambisjon økes fra 2015 og utover.
Forandringen med overgang til DIPS Arena består i at DIPS nå går over til å bruke en 2 lags
modell (foretningslag) der kunden får et økt ansvar for modellering av løsningen både for
innregistrering og intern og nasjonal rapportering. Det er derfor naturlig å fordele
modelleringsoppgaver mellom regionene for å ivareta nasjonal rapportering.
Utviklingsønsker knyttet til DIPS Arena vil i økende grad kunne løses av kundene selv siden
mye av funksjonalitet brukerne ønsker vil være knyttet til modellering av arbeidsprosser med
prosess- og beslutningsstøtte, skjemamaler og behandlingsplaner. Det vil være en fordel at
dette modelleringsarbeidet samkjøres og fordeles mellom RHF-ene i den grad det er
hensiktsmessig.
Ved overgang til 2 lags modell oppstår et behov for en ny rolle/funksjon i den funksjonelle
forvaltningen av DIPS Arena, ”domeneeksperten” eller den ”kliniske modellerer”. Dette er en
rolle som ikke er formalisert i norsk helsevesenet i dag, og det vil være en fordel at regionene
koordinerer sitt arbeid på dette forvaltningsområdet.
DIPS ASA har valgt OpenEHR arketyper (www.openEHR.org) som basis for å strukturere sin journal
med klinisk beslutningsstøtte.

Sigurd From, DIPS ASA
DIPS ASA benytter smidig utviklingsmetodikk og ønsker et tett samarbeid med kundene og
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brukergrupper i utviklingen av DIPS Arena. For Helse Nord RHF er dette samarbeidet forankret og
formalisert i kjøpsavtale for EPJ/PAS.

Nasjonal IKT etablerer biblioteker for felles metodikk og verktøy, IKT arkitektur og bruk av kliniske
IKT-systemer, herunder rutiner og prosesser. Prosjektene som implementerer DIPS ARENA i
virksomhetene, må etterleve og bidra til forbedring av denne felles informasjonen for god praksis.

(kan vente til neste trunde etter strategigodkjenning

3. PÅVIRKNING PÅ NIKTs PORTEFØLJE




Samordningsrådet for DIPS ARENA gjør det mulig å organisere en leverandøruavhengig
samordning av neste generasjons EPJ i Nasjonal IKTs prosjektportefølge (Program SANG
EPJ).
Samordningsrådet vil kunne bidra med klargjøring av behov for senere prosjekter i
Nasjonal IKT portefølje.

4. MÅL
4.1. Effektmål
Sikre forankret samordning av utvikling, implementering og framdrift av DIPS Arena
mellom RHF

4.2. Resultatmål











Representanter i gruppen sikrer forankring i regionene ved at alle utviklingsønsker
som oversendes til DIPS er vurdert og prioritert regionalt.
Bidra til at modellering av funksjonelle områder og forløpsmaler på Arena er
samordnet mellom regionene.
Bidra til kontroll med at samme arketyper tas i bruk til samme formål i regionene.
Bidra til kvalitet og konsensus for utvikling av Arenafunksjonalitet ved å samordne
regional deltagelse i interregionale referansegrupper.
Bidra til at alle funksjonelle moduler i Arena blir evaluert
Bidra til regional deltagelse i utviklingsarbeid av Arena funksjonalitet
Bidra til samordnet innstilling/informasjon til regionale fora og koordinere
tilbakemeldinger til Nasjonal IKT
Bidra til at alle utviklingsønsker, som er oversendt til DIPS, presenteres gruppert i
sammenlignbare kategorier.
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5. OPPGAVER
Beskrivelse av samordningsrådets hovedoppgave:
Nasjonal IKTs samordningsråd for DIPS Arena skal samordne prioriteringsprosessene og
sørge for å gi innstilling til prioritet av utviklingsønsker, samt ivareta prioritering og
fordeling av modellering mot nasjonale oppgaver.
Deloppgaver:
a. Etablerer og vedlikeholder rutine for håndtering av utviklingsønsker
(feilretting)
b. Sørge for deltagelse i nasjonale workshops og referansegrupper
c. Gjensidig statusoppdatering på møtene som arrangeres i Samordningsrådet
d. Handtere prioriteringer av nye endringsønsker fra egen region
e. Håndtere koordinering av nye nasjonale utviklingsbehov
f. Utveksle brukerhistorier/prosessbeskrivelser med tanke på utvikling av felles
malverk
g. DIPS skal løpende orientere rådet om status for utviklingsplanene for Arena, i
tillegg til orientering gjennom ordinære kanaler for sine kunder
h. Årlig rapportering til SEF.
i. Rapportere manglende registrering av arketyper som er tatt i bruk til Nasjonalt
arketypebibliotek for publisering og gjenbruk.

6. BUDSJETTRAMMER
Leder av samordningsrådet kan frikjøpes av Nasjonal IKT i inntil 20% etter timeføring. Dette tas over
bevilget budsjett til EPJ SEF. Resterende deltakere i regnes ellers som koordinatorer som utfører
arbeid for egen organisasjon.
Møtekostnader for inntil fire fysiske møter i året dekkes av NIKT EPJ SEF, mens reisekostnader
dekkes av egen organisasjon.

7. REPRESENTASJON OG RAPPORTERING
Samordningsrådet henter sitt mandat fra Nasjonal IKT EPJ Systemeierforum (SEF), og deltakerne
representerer hver for seg eget RHFs deltaker i SEF. RHFs representanter i SEF skal løpende holdes
orientert om gruppens aktivitet. Samordningsrådets leder rapporterer årlig status til SEF og Nasjonal
IKT HF i februar/mars, med forslag til endringer i mandat og budsjett.
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8. ARBEIDSPLAN
Hovedmilepæler for forvaltningsgruppens arbeid (fylles ut av gruppen selv):

Milepæler

Tidspunkt

Aktivitet/Leveranse

Ansvarlig

Etableringsmøte

Sept 2014

Invitasjon til nasjonale
workshops

Sept 2014

Leder av
samordnings
rådet
Leder av
samordnings
rådet

Oversikt piloteringer

Nov 2014

Etablert nasjonal referansegruppe for
operasjonsplanlegging

Mars 2015

Etablert interregional referansegruppe
for tverrfaglig behandlingsplan

Juni 2015

Godkjent nytt mandat

Juni 2015

Samarbeidsrådet er
etablert og første
møte avhold
Skaffe oversikt over
aktuelle workshops
som avholdes i regi
av leverandør og
invitere regionene
via samordningsrådet
Skaffe oversikt over
aktuelle
pilotprosjekter og
dele erfaringer på
tvers av regionene
Det er datofestet
workshop innen
aktuelt tema. DIPS
har sendt invitasjon
til de tre regionene i
god tid. Regionene
har returnert med
navngitte personer
som skal delta.
Det er datofestet
workshop innen
aktuelt tema. DIPS
har sendt invitasjon
til de tre regionene i
god tid. Regionene
har returnert med
navngitte personer
som skal delta.
Redigert mandat er
godkjent av eier

Etablert interregional referansegruppe
for Arena –admin.

September
2015
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navngitte personer
som skal delta.

9. GODKJENNING
Mandat v. 1.0 er behandlet og godkjent i Nasjonal IKT EPJ Systemeierforum 20.05.14 etter at
innretningen er diskutert i Prosjektforum og administrasjonen i Nasjonal IKT HF har godkjent at
gruppens aktivitet inngår som del av EPJ Systemeierforums mandat og budsjett. Påfølgende
justeringer godkjennes av RHF-representantene i EPJ Systemeierforum.
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