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Dagens tema 
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eResept/  

intern forordning i 

HSØ / NIKT 

Medikasjons-

tjenesteprosjektet i 

NIKT 

Apotekprosjektet 

Ahus 



Rekvirentprosjektet 

• En del av eResept-programmet 

• Fokus på ibrukstagelse av sentral eResept-løsning 

• Direktiv utarbeidet i 2006 – 2007: 

– Tilgang til en oppdatert varekatalog med forskrivningsstøtte 

– Utvikle rekvireringsfunksjonalitet i EPJ 

– Utviklingsløpet startet med allmennlegetjenesten 

– Dekker kun ekstern rekvirering 



Rekvirentprosjektet 

• eResept dekket ikke foretakenes helhetlige behov for medikasjon da interne 

forordninger ikke var omfattet 

• Å skille intern og ekstern rekvirering er unaturlig, og å sette «strøm på 

resepten» er ikke tilstrekkelig 

• Behovet er en sømløs overgang fra intern til ekstern rekvirering: 

– Brukeropplevelse  og arbeidsprosess (eks. antall PIN-inntastinger, samme 

brukergrensesnitt) 

– Funksjonalitet i EPJ / Kurve / spesialistsystem 

– Felles datagrunnlag og registre (Legemiddelregister, FEST) 

• Med erfaringer fra Apotekprosjektet ved pilotsykehuset, var det et behov for 

å sikre gjenbruk av arbeidsprosesser, datagrunnlag og funksjonalitet 

 

• Resultat: 

– SykehusFEST, og etterhvert NasjonalFEST 

– Forprosjekt i Helse Sør-øst (rapporterte til Nasjonal IKT)  

Opplevde utfordringer fra spesialisthelsetjenestens perspektiv 



Rekvirentprosjektet 

• Pilotprosjektet ved Ahus synliggjorde at 

arkitekturvisjonen for prosjektet ikke var god 

nok for alle involverte aktører 

– Var formål rett for spesialisthelsetjenesten? 

– Var spesialisthelsetjenestens forventinger rette? 

– Var omfang (forretningskontekst) rett? 

– Var alle aktuelle «stakeholders» og deres 

«concerns» identifisert og inkludert? 

– Var forankringen av målbildet god nok? 
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Sette scope, avgrensninger og forventninger for et 

prosjekt; lage arkitekturvisjonen; validere 

forretningskontekst;lage Statement Of 

Architecture Work (SAW) 

Arkitekturrefleksjoner 



eResept/intern forordning 

Mål/hensikt 

• eResept (Hdir): Støtte utbredelsesmålene til eReseptprogrammet (60% 

elektroniske resepter innen 2010 og 80% innen 2011) 

• Intern Forordning (NIKT): Anbefale en helhetlig (sømløs) løsning for eResept og 

intern forordning på kort og lang sikt. 

 

Scenario  DIPS EPJ DIPS 
MED* 
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eResept/intern forordning 
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eResept/intern forordning 
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Fra fokus på: 
eResept (Hdir):  

Støtte utbredelsesmålene til 

eReseptprogrammet (60% 

elektroniske resepter innen 2010 og 

80% innen 2011) 

Til fokus på: 
Intern Forordning (NIKT):  

Anbefale en helhetlig (sømløs) 

løsning for eResept og intern 

forordning på kort og lang sikt. 



eResept/intern forordning 

• Et arkitekturprosjekt som skulle besvare: 

– Hva er dagens utfordringer når det gjelder medikasjon og 

legemiddelinformasjon? 

– Hvordan kan vi lage en god løsning for framtiden? 

• Tilnærming: 

– Definerte visjon og kontekst. 

– Analyse av strategier, mål og interessenter (ekst./int) 

– Beskrive utfordringer ved dagens situasjon fra et pasient- og 

behandlingsperspektiv 

– Definere arbeidsprosesser og understøttende 

informasjonstjenester i et 10 års perspektiv 

– Beskrivelse av dagens situasjon og mulig migreringsstrategi 

mot målbildet 

• Behov og gevinster i fokus på arbeidet 

– Potensielle utfordringer ble satt på «avklaringsliste» slik at 

disse ikke skulle styre målbildet. 



eResept/intern forordning 



eResept/intern forordning 



eResept/intern forordning 



eResept/intern forordning 

Fase 1 – eResept Fase 2 – intern samhandling Fase 3 – nasjonal samhandling

eRM IF SS

RFFEST

IP LMT

SMT

eRM IF SS

RFFEST

IP LMT

SMT

Medikasjon SS

IP LMT

Medikasjon SS

IP LMT

Tjenes.

FEST SMT/RF

KJ



eResept/intern forordning 



eResept/intern forordning 

 

• Ofte utålmodighet i forhold til realisering og man kortslutter analyse-

/spesifiseringsfasen (en tung trend å snu) 

• «Hvordan vite hvor man skal gå hvis man ikke vet hvor man skal?» 

• En top-down tilnærming med fokus på behov og gevinster styrte målbildearbeidet, og 

man ble mindre opptatt av forutinntatte meninger og begrensninger  

• Nødvendig med flere iterasjoner for å ha grunnlag for å vurdere realistiske løsninger, 

ref. «Ønskemålbilde uten beskrankninger» 

• Et tverrfaglig, dedikert team er en suksessfaktor både for å jobbe fram målbildet, men 

også for forankring. Ikke skille funksjonell gruppe og arkitekturgruppe i prosjekter. 

• Involvering og forankring av målbilde hos interne og eksterne interessenter er 

avgjørende for å fortsette arbeidet. Målbildet berører andre nasjonale pågående 

prosjekter hvor dette er spesielt viktig (eResept, Kjernejournal) 

 

 

 

Arkitekturrefleksjoner 



• En videreføring av eResept / intern forordning i Nasjonal kontekst 

• Verifisere og forankre målbilde i alle regioner 

• Detaljering av arkitekturen gjennom en ny iterasjon for en helhetlig medikasjonstjeneste (inkl. 

eResept) i spesialisthelsetjenesten 

• Først beriket prosessene, så detaljerte forretningstjenestene  og deretter mulige løsninger 

• Informasjonssikkerhet, organisatoriske utfordringer og juss (ref. «avklaringsliste») 

• Innspill til forvaltning av Medikasjonstjenesten 

• Beslutningsgrunnlag for NIKT for videreføring arbeidet med Medikasjonstjenesten 

 

Medikasjonstjenesteprosjektet 

Analysefasen i prosjektet 



• Risikohåndtering 

– Fokus både på prosjektgjennomføring og realisering av løsning 

• GAP analyse 

– Hvilke eksisterende systemer som vil bli berørt av MT 

– Ulikt ståsted i regionene 

– Fokusert på målbildet, tekstlig sammenligning mot dagens situasjon 

– SWOT analyse av ulike målbildealternativer 

•  Migreringsplanlegging 

– Fokus på eResept først, deretter gevinster for spesialisthelsetjenesten 

 

Medikasjonstjenesteprosjektet 

Teknikker: 



Medikasjonstjenesteprosjektet 



Medikasjonstjenesteprosjektet 



Medikasjonstjenesteprosjektet 



• Godt grunnlag fra eResept/intern forordning for videre detaljering. 

• God tilnærming med fokus på forretningsarkitektur (top-down) 

• God erfaring med tverrfaglig samarbeid mellom helsepersonell og arkitekter. 

• Analysearbeid krever modning og fokus over tid, og at det må planlegges 

deretter 

• Ble synliggjort at stakeholders concerns ikke var besvart tilstrekkelig: 

– F.eks. NIKTs concern knyttet til å utvikle og implementere fellestjeneste og 

perspektiver for å imøtekomme disse. («Readiness assessment») 

– Besvare deres spørsmål gjennom tilpassede views 

• Ble synliggjort forbedringer i arkitekturpraksis: 
– Omforent begrepsbibliotek 

– Omforente maler og teknikker for å ta fram arkitekturleveransene 

– Mer strukturert tilnærming til kravstyring og etablering av modellene i et arkitekturbibliotek 

ville ha forenklet videre prosess 

 Preliminary og skreddersøm av rammeverk 
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Medikasjonstjenesteprosjektet 

Arkitekturerfaringer 



Erfaringer og læring 

• God arkitekturpraksis er en modningsreise – for virksomheten 

og arkitekter 

• Felles, skreddersydd arkitekturrammeverk, og felles verktøy og 

teknikker gjør oss bedre rustet til å styre mot felles mål, 

gjenbruke hverandres arbeid og kommunisere bedre 

• Metodikken i TOGAF ADM gir en god tilnærming til 

arkitekturarbeid 

– Sett av god tid til planlegging og foranalyse! 

– MÅ har fokus på visjon, forretningsomfang, stakeholders og 

concerns, ytre og indre rammebetingelser, gevinster og behov fra 

starten av 

– Involvering og forankring hos stakeholders, og etabler sponsorer fra 

virksomheten 

– Bruk iterasjoner 

• Arkitekturarbeid handler ikke kun om IKT, men også om IKT.  

– Tverrfaglig, dedikert arkitekturteam et suksesskriterie 

• «All IKT-utvikling er virksomhetsutvikling» 

– Men start med virksomheten… 
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