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Hva er Medikasjonstjenesten (MT)? 
MT er: 

• Spesialisthelsetjenestens felles 

løsning for utveksling av 

medikasjonsinformasjon 

 

• MT er en ”svart boks” og er derfor 

avhengig av alle kliniske systemer 

som behandler 

medikasjonsinformasjon 

 

• MT inkluderer ikke 

sluttbrukerfunksjonalitet for 

forording / administrering 

 



Medikasjonstjeneste ”i det store bildet” – 

hvem er de virkelig viktige interessentene*? 

* Analysen viser at de viktigste interessentene finnes innen statlig forvaltning, 

interessenter i Helseforetakene, Sykehusapotek og interessenter i RHF.  



Gevinstrealisering består i prinsippet av fire 

hovedkomponenter, for å kunne lykkes: 





Resultatmål Effektmål 

Fase 1  Definisjon av tjenestekatalog 

 Etablert basistjenester fase 1 

 Implemenentasjonsguide HL7 

 Anskaffelse av MT 

 Utvikling, test og bredding fase 1 

 Endringer i endesystem 

(medikasjonsmodul, EPJ med mer) for 

fase 1 

 Endringer i EPJ for å støtte eResept 

 Benytte relevante tjenester for fase 1 som 

tilbys gjennom FEST 

 Forvaltingsorganisasjon som dekker fase 1 

er etablert og funksjonsdyktig 

 Utviklet og breddet grunnlaget for Medikasjonstjenesten på en 

slik måte at  eResept kan sendes fra samtlige RHF 

 Ved mottak av pasient: 

o Tjenesten støtter innhenting av strukturert informasjon for 

legemiddelanamnese som skal danne grunnlag for 

begrunnet legemiddelstatus ved utskrivning/avslutning av 

forløp 

o Videre kan legemidler fra anamnesen vurderes av lege/ 

behandler og overføres til elektronisk kurve for bruk i intern 

forskrivning 

 Ved utskrivning av pasient: 

o Tjenestene vil støtte automatisk generering av 

legemiddelstatus ved utskrivning i forhold til endringer/nye 

legemidler ved hjelp av legemiddelanamnese (legemidler 

ved innleggelse). Statusinformasjon kan benyttes i ulik 

dokumentasjon som for eksempel Orientering til pasient 

eller ELIN-k – melding (utskrivingsrapport og epikriser). 

o Tjenesten vil også støtte generering av 

resepter/medisinkort fra aktive ordineringer.  

 Alle forvaltingsmessige henvendelser (teknisk, funksjonelt og 

informasjonsforvaltingsmessig)  vedr Medikasjonstjenestens fase 

1, blir profesjonelt ivaretatt  

Eksempel: (utvalgte)Resultatmål/ 

Effektmål, Medikasjonstjeneste 



Påstand: 

 

 

Ingen interessent, 

 - ingen gevinst! 



Interessent-tilnærming i TOGAF* 

• Stakeholders 

– An individual, team, or organization (or classes thereof) with interests in, or concerns relative 

to, the outcome of the architecture. Different stakeholders with different roles will have 

different concerns. 

• Concerns 

– The key interests that are crucially important to the stakeholders in a system, and determine 

the acceptability of the system. Concerns may pertain to any aspect of the system’s 

functioning, development, or operation, including considerations such as performance, 

reliability, security, distribution, and evolvability. 

• View 

– The representation of a related set of concerns. A view is what is seen from a viewpoint. An 

architecture view may be represented by a model to demonstrate to stakeholders their areas 

of interest in the architecture. A view does not have to be visual or graphical in nature. 

• Viewpoints 

– A definition of the perspective from which a view is taken. It is a specification of the 

conventions for constructing and using a view (often by means of an appropriate schema or 

template). A view is what you see; a viewpoint is where you are looking from — the vantage 

point or perspective that determines what you see. 

 

 

*The Open Group Architecture Framework (TOGAF) version 9 



Paralleller gevinstrealisering og TOGAF:  

Business Architecture View:  

Stakeholders and Concerns(Users)* 

• This view should be developed for the users. It focuses on the functional aspects of the system 

from the perspective of the users of the system. 

 

• Addressing the concerns of the users includes consideration of the following:  

– People 

• The human resource aspects of the system. It examines the human actors involved in 

the system. 

– Process 

• Deals with the user processes involved in the system. 

– Function 

• Deals with the functions required to support the processes. 

– Business Information 

• Deals with the information required to flow in support of the processes. 

– Usability 

• Considers the usability aspects of the system and its environment. 

– Performance 

• Considers the performance aspects of the system  and its environment.  
 

 

*TOGAF ™ Version 9-, pkt 35.15.1/side 443 



Rubiks kube sett fra 3 ”Viewpoints” 

• F.eks Helsepersonell (”ser” blå, rød, gul) 

 

 

 

 

• F.eks IT-personell (”ser” oransje, hvit og grønn) 

 

 

 

 

 

• Balansering av interessentenes ønsker og behov.  

 

 



Interessentanalyse  

• Analysere gevinster (Concerns) (+/-) for hver interessent 

(stakeholders viewpoint) 

 

• ”Gjenbruk” ifm kommunikasjonsplan med mer 

 

• Bidrar til å sikre eierskap og forpliktelser til gevinster på 

alle fagområder og i alle organisatoriske ledd 



Eksempel: Dimensjoner i 

interessentanalysen Medikasjonsprosjektet 

• Informasjonsmottakere:  
– Interessenter som er interessert i informasjon fra 

prosjektet og eller Medikasjonstjenesten når 

denne er implementert 

• Interessenten er viktig for 

resultatet av prosjektet: 
– Interessenten har en rolle i ferdigstillelsen av 

prosjektet dvs. prosjektet må forholde seg til 

denne interessenten i definerings og 

gjennomføringsfasen 

• Interessenten er involvert i 

effekten av prosjektet: 
– Brukere eller aktører som tar over, eller på annen 

måte vil benytte den endelige leveransen. 

• Interessentens rolle og innflytelse: 
– Hvor viktig er denne interessenten for 

gjennomføringen av prosjektet. 

• Har mulighet til å forhindre 

ferdigstilling av prosjektet: 
– Interessenten har mulighet til å trenere eller å 

stoppe prosjektet 

 

• Nåværende forståelse: 
– Nåværende forståelse av prosjektets innhold og 

leveranser 

• Nødvendig forståelse: 
– Nødvendig forståelse av prosjektets innhold og 

leveranser 

• Nåværende involvering: 
– Nåværende involvering i prosjektet   

• Nødvendig involvering: 
– Nødvendig involvering i prosjektet  

• Nødvendig oppfølging: 
– Er konklusjonen av en analyse av de fire 

foregående felt vedr nødvendigheten av 

oppfølging av disse interessentene 

• Viktighet: 
– Er element i Viktighet/interesse analysen  

• Interesse nivå: 
– Er element i Viktighet/interesse analysen  

 

 





Eksempel på gevinster i sekvenser/ 

faser vs utvikling/systemintegrasjoner 
Utvikling/ 

intergrasjon/tilknytning 

Sekvens 1/Fase 1 

1) 

”Medikasjonstjenesten”: 

Utvikling av tjenester og etablering av 

disse i egnet programvare, samt 

integrasjon mot FEST og 

Reseptformidleren 

 Standardisering:  

Etablering av felles tjenester for spesialisthelse-tjenesten 

for å understøtte eResept 

 Effektivisering: 

Etablering av standardiserte grensesnitt mot 

samarbeidende parter f.eks FEST, reseptformidleren etc 

2A) 

Medikasjonstjenesten tilkoblet frittstående 

modul for ordinering av legemidler 

 Myndighetspålegg: 

Kommunikasjon med Reseptformidleren, herunder  oppslag 

og kommunikasjon med RF og tilbakekalling av resept 

2B) 

Medikasjonstjenesten integrert med EPJ, 

kurve og/eller spesialistsystem 

 Legemiddelliste kan overføres fra Medikasjonstjenesten til 

EPJ 

 Utskrivning: Statusinformasjon kan benyttes i ulik 

dokumentasjon som for eksempel Orientering til 

pasient/utskrivinings-rapport  eller ELIN - k – melding, 

epikriser  

 Medisinkort 

3) 

Medikasjonstjenesten  er tilknyttet 

kjernejournal 

N/A 



I all hovedsak vil gevinstene for 

medikasjonsprosjektet være innenfor følgende 

gevinstområder: 

• Understøtter eResept-prosjektet  

• Arkitektur  

• Behandlingskvalitet  

• Bedret effektivitet  

• Redusert feilmedisinering  

• Bedret informasjonsgrunnlag for forskning/statistikk  

• Informasjonstilgjengelighet for medikasjonsinformasjon  

• Reduserte kostnader til integrasjon 

• Noe reduserte kostnader på legemidler pga bedret kontroll på f.eks 

kostbare legemidler  

• Bedret medikasjonslogistikk  

• Bidrar til høyere kvalitet på samhandling mellom aktører i helse 

vedr. medikasjon   



• Kan god arkitekturpraksis understøtte 

gevinstrealisering i virksomhetene? 

 

– Ubetinget JA! 

 


