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• Overordnet gevinsteier: Adm dir Tore Prestegard

• Gevinsteier: Driftsdirektør Ingun Gjerde

• Gevinstansvarlig : Apoteker

• Gevinst og endringskoordinator: Fagsjef 

• Ansvar for løpende rapportering: Apoteker

Roller i gevinstarbeidet 



HF Database plattform Oppstart CMS

SAO Ullevål OUS 2016.04

SA Tønsberg SIKT 2017.03

SA Østfold, Kalnes SØ 

SIKT

2017.03 

2019.01

SA Drammen SIKT 2018.05

SA Bærum SIKT 2018.05

SA Kristiansand SIKT 2018.11

SA Arendal SIKT 2018.11

OUS-Radium OUS 2018.11

SA Hamar SIKT 2019.02

SA Lillehammer SIKT 2019.03

SA Gjøvik SIKT 2019.04

SA Skien SIKT 2019.03

SA Ahus, Nordbyhagen SIKT 2019.11

Sykehusapotekene HF implementerte CMS over en 
periode på i underkant av 4 år:



• Kvalitetsmål har vært førende 
• Bedre systemstøtte var helt nødvendig

• Produksjonsprotokoller ble utarbeidet lokalt

• Samhandling med sykepleiere og leger var i stor grad basert på telefon og 
manuelle rutiner

• Overføringsfeil oppstod

• Ingen elektronisk kontroll av varer i produksjonsprosessen

Fra først av – mål og gevinster overordnet  



• Vi ble involvert i arbeidet gjennom arbeidet i styringsgruppen, 
gjennom møter i HSØ,  i intervjuer med EY og i RKL programstyret

• Business caset ble vesentlig omarbeidet i denne prosessen

• Delt i «Kvalitetsforbedringer og pasientsikkerhet» samt 
«Økonomiske gevinster»

• En opplevelse initialt av at gevinster ble «talt flere ganger» 

• Oversikt over endringer i kjerneprosesser var nyttig

Business case  



• Kart ble laget overordnet for prosjektet

• Noen punkter var knyttet til sykehusapotek

• Sykehusapotekene var med under arbeidet med å utarbeide gevinstkart

Utsnitt av noen resultatmål: Og noen endringstiltak:

Gevinstkart for MKB-prosjektet

• Utfasing av Cytodose og bruk av 
CMS-løsning

• Øke frekvens av forhåndsbestilling

• Automatisere prosessene og 
redusere manuell administrasjon

• Automatisere faktureringsprosessen

• Systematisk måling, forbedring, 
vedlikehold av rutiner

Felles rutiner for arbeidsflyt

Digitaliserte og 
automatiserte prosesser



• Dokumenter ble laget overordnet for prosjektet

• Arbeidsflyt og rutiner i sykehusapotek ble nøye gjennomgått 
sammen med MKB-prosjektet 

Endringskart og endringsbeskrivelser



Mal for gevinstrealiseringsplan ble laget i samarbeid med MKB-
prosjektet.

Gjennomgang av gevinstplan samt opplegg for nullpunktsmålinger 
ble gjennomgått med hvert enkelt apotek i forkant av 
implementering a CMS.

Alle apotek gjennomførte nullpunktsmålinger.

Sentralt ble planene oppdatert før de ble oversendt til apoteker for 
signering.

Det ble presisert i gevinstrealiseringsplanen at en forutsetning for 
rapportering var at det ble lagt til rette rapporter i CMS.

Gevinstrealiseringsplaner



• Vi mangler fortsatt rapporter fra CMS

• Arbeid er igangsatt hos Sykehuspartner for å utarbeide etterspurt 
rapport(er)

• Utfordringer med blant annet deling av slike rapporter siden 
sykehusapotekene ikke ligger på samme plattform som sykehus. Vi 
regner med at dette lar seg løse når man først har etablert 
rapporter.

• Arbeid med rapport viser at det blir noen justeringer av intervall for 
uttak av rapporter, samt at enkelte rapporter viser seg å gi lite 
relevant informasjon.

Gevinstrapport



• Begrense antall gevinster som skal måles

• Forvaltning av systemer er svært viktig, må planlegges godt i 
overgangen mellom prosjekt og linje og blir ofte undervurdert

• Integrasjoner viser seg ofte å være mer komplisert enn beregnet

• Noen gevinster var ikke mulig å måle

• Det var ikke lagt til rette for automatisert uttak av rapporter ved 
prosjektets avslutning

Læringspunkter


