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1. Hva saken gjelder 

Saken gir en orientering om status per 11.juni i prosjektet Regional standard for LLS i HSØ. 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  

 

Det vil bli gitt en presentasjon av temasaken i styremøtet. 

 

Status for prosjektet Regional standard for LLS i HSØ 

 

Konseptfase og planleggingsfase gjennomført 
Konseptfasen ble gjennomført i perioden: 01.05 – 01.09.2020 
Planleggingsfasen ble gjennomført i perioden: 16.09.2020 – 02.06.2021 
 
Følgende føringer ble gitt i planleggingsfasen: 

• Ledelsen i Helse Sør-Øst RHFet ønsket en tilnærming der prosjektet leverer verdi så tidlig 
som mulig ved å innføre LLS med elektroniske identifiserbare endoser som et første steg. 

• Porteføljen for Kliniske Løsninger utfordret prosjektet til å holde kostnadene så lave som 
mulig ved å bygge videre på dagens maskinpark og systemløsninger. 

• Beslutning om endelig målbildet skal basere seg på verifisering av gevinster gjennom 
piloter. Pilotene kjøres i parallell med at endose-modellen innføres i hele HSØ. 

Godkjent oppstart av fase 1 av gjennomføringsfasen (BP3.1) 
Oppstart av fase 1 av gjennomføringsfasen av prosjektet ble godkjent av Porteføljestyre regional 
IKT-prosjektportefølje i Helse Sør-Øst 02.06.2021. 

Leveranser og omfang 
Målsettingen med fase 1 er å forberede innføring av LLS på helseforetakene. I tillegg vil det bli 
gjennomført piloter for å verifisere nye tekniske løsninger og fremtidige arbeidsprosesser 
(inklusiv pasientmerket og pasientbundet endoser).  

Det er identifisert tre piloter: 

• LLS for endose med forbedringer av dagens løsning på Sykehuset Østfold inkludert tilpasset 
funksjonalitet for LLS i MetaVision, integrasjon mot Delta (lager og bestilling av legemidler) 
og mobil løsning for elektronisk verifikasjon av legemidler (Sykehuset Østfold) 

• LLS for pasientmerket endose (Sykehuset Telemark) 
• LLS for pasientbundet endose (Akershus universitetssykehus)  

En forutsetning for at pilotene kan gjennomføres er at funksjonalitet i MetaVision 6.15 inklusiv 
nye integrasjoner, er testet og godkjent av forvaltningen til Regional kurve- og 
medikasjonsløsning.  

Som forberedelse til innføringen av LLS vil prosjektet utarbeide en innføringsmetodikk. I tillegg 
vil prosjektet benytte PROSCI-metodikken for å sikre en strukturert tilnærming til 
endringsledelse. Hovedfokuset i fase 1 være å forberede helseforetakene på den endringsledelsen 
som kreves ved innføringen av LLS, samt identifisere den støtten som de lokale 
innføringsprosjektene vil ha behov for. Dette inkluderer definisjon av målekriterier for  
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gevinstrealisering og gjennomføring av nullpunktsmålinger som helseforetakene kan benytte i sin 
gevinstplanlegging og oppfølging. 

Basert på erfaringene fra pilotene vil prosjektet utarbeide underlag for en BP 3.2 som vil gi Helse 
Sør-Øst mulighet til å beslutte et fremtidig målbilde for LLS. 

Overordnet framdriftsplan 
Gjennomføring av fase 1 er planlagt fra 2. juni 2021 til 1. juli 2022. Den videre faseinndelingen av 
prosjektet beskrives som en del av beslutningsunderlag til BP 3.2. Eksakt dato i juni 2022 for en 
BP 3.2 defineres når porteføljestyret sin beslutningskalender er tilgjengelig. 

Fase 1 består av tre hoveddeler: 

1. Juni - september 2021: Oppbemanning og detaljplanlegging. 
2. September - desember 2021: Forberede piloter, videreutvikle regional standard for LLS og 

starte utvikling av innføringsmetodikk. Definere nullpunktsmålinger og oppstart av målinger.  
3. Januar - juni 2022: Pilotering og tilpasninger av regional standard basert på erfaringer fra 

pilot, samt videreutvikling av spesialområder innen LLS. Utvikling av innføringsmetodikk, 
gjennomføre nullpunktsmålinger og utarbeidelse av underlag for BP 3.2. 

 

Budsjett 
Prosjektet har utarbeidet et budsjettestimat, og har gjennomført usikkerhetsanalyse i samarbeid 
med porteføljekontoret til Helse Sør-Øst. Kostnadene i budsjettet er hovedsakelig knyttet til 
timer for ressurser i prosjektet. Budsjettrammen er satt til 24,7 millioner kroner, styringsramme 
(P50) på 26,3 millioner kroner og kostnadsramme (P85) på 28 millioner kroner. Kostnader 
dekkes av Helse Sør-Øst sin regionale prosjektportefølje. 

Sykehusapotekene HF vil stille ressurser med farmasi- og produksjonskompetanse, samt erfaring 
med å innføre nye løsninger i foretakene. 

Risiko 
Prosjektet har et komplekst risikobilde med mange avhengigheter til andre prosjekter og 
leveranser fra forvaltningen av de kliniske løsningene. Følgende risikoer har høyest prioritet i 
risikoanalysen: 

1. Manglende leveranser og/eller produksjonssetting av ny funksjonalitet og integrasjoner i 
MetaVision medfører utsatte piloter og forsinket oppstart med innføringen av LLS i 
Helse Sør-Øst. 

2. Manglende mobil løsning medfører forsinket oppstart med innføringen av LLS i Helse 
Sør-Øst. 

3. Ønske om en rask innføring av LLS i Helse Sør-Øst fører til implementering og innføring 
av en løsning som hverken prosjektet eller sykehusene har tillit til. Dette vil føre til lav 
etterlevelse og lav gevinstrealisering. 

4. En dekningsgrad av endoser på under 80% kan føre til at foretakene ikke innfører LLS, 
eller at foretakene får redusert gevinster ved innføring. 

5. Planlagte leveranser fra andre prosjekter og i linjen medfører forsinkelse i innføringen av 
LLS i HSØ. 
 

Det er kun risiko 1 og 2 som er relevant for fase 1 av prosjektet. De øvrige risikoene vil påvirke 
mulighetene til å starte påfølgende faser og aktiviteter. 
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Gevinster 
Hovedgevinsten av LLS er økt pasientsikkerhet gjennom økt kvalitet i pasientbehandlingen. 
Dette skal skje gjennom reduserte antall avvik og forbedringer i arbeidsprosessene innen 
legemiddelhåndteringen. Sekundært skal man søke å effektivisere legemiddelhåndteringen samt 
bidra til å «ta tiden tilbake» for sykepleierne gjennom bruk av pasientmerket eller pasientbundet 
endoser.  

Det er gjort en teoretisk beregning av de finansielle gevinstene på 85 millioner kroner pr. år ved 
innføring av LLS med elektronisk identifiserbare endoser. Ved overgang til pasientmerket eller 
pasientbundet endoser vil gevinstene øke og være positiv for alle foretak.  

Ytterligere detaljering av den regionale arbeidsprosessen for LLS og verifisering gjennom pilotene 
i fase 1, vil bidra til å redusere usikkerhetene i beregningene som ligger til grunn for business 
caset. Dette arbeidet vil også legge grunnlaget for en BP 3.2-beslutning for hvilken 
kombinasjonsmodell man velger som det fremtidige målbildet for LLS.      

Avhengigheter 

 Økt leveranse av endoser fra Sykehusapotekene i takt med innføringen 

 Tilstrekkelige leveranser av elektronisk identifiserbare endoser og bruksklare løsninger fra 
industrien som håndteres gjennom LIS-anskaffelsesprosessen 

 Legemiddeldatabase i Sykehusapotekenes ERP for å sikre en effektiv leveranse og 
bestillingsprosess av legemidler. Denne databasen må benyttes av helseforetakene i 
regional ERP for lagerstyring og bestilling av legemidler. 

 Implementering av regional standard for merking iht. GS1 gjennom prosjektet for 
Entydig strekkode  

 Tilgjengeliggjøring av informasjon om alle pakningsnivåer til systemene som håndterer 
legemidler gjennom SAFEST-prosjektet 

Prosjektet samarbeider med byggeprosjektene i Helse Sør-Øst for å sikre at behov i den regionale 
standarden for LLS ivaretas så tidlig som mulig. Flere av byggeprosjektene har i sine planer alt 
tatt hensyn til at LLS skal innføres.  

Mottaksprosjekt for LLS i Sykehusapotekene HF 

I henhold til prosjektmetodikken til Helse Sør-Øst planlegges det for oppstart av et 
mottaksprosjekt i Sykehusapotekene HF våren 2022. Mottaksprosjektet skal sørge for at 
Sykehusapotekene er i stand til å levere elektronisk identifiserbare endoser ved innføring av 
regional standard for LLS i Helse Sør-Øst.  

Gitt føringene om å holde kostnadene nede og bygge videre på eksisterende maskinpark blir 
fokuset for Sykehusapotekene å skalere opp driften på de stedene hvor man produserer endoser i 
dag; Sykehusapotekene på Skien, Kalnes og Nordbyhagen.  

Det foreligger et nasjonalt initiativ fra Sykehusapotekene om å gjennomføre en felles anskaffelse 
av produksjonssystemer for endoser til LLS. Prosessen drives av Sykehusinnkjøp med 
fagressurser fra de ulike regionene. Den nasjonale anskaffelsen må ha en fleksibilitet som gir 
Sykehusapotekene HF mulighet for å gjennomføre en egen anskaffelse for å dekke behovene i et 
fremtidig målbilde for LLS i HSØ om det skulle være nødvendig. Investeringer knyttet til 
produksjon av elektroniske endoser er tatt høyde for i ØLP 22-25 for hhv Kalnes og Skien. Det  
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forutsettes at Ahus (som eier av produksjonsmidler ved Nordbyhagen) gjennomfører nødvendige 
investeringer. 
 
Prosjektet må ha fokus på en bærekraftig drift og produksjon av endoser i regi av 
Sykehusapotekene HF, og videre se på forvaltningen av endoseproduksjon i form av organisering 
av driften, arbeidsprosesser, sortiment, samt etablere avtaler med foretakene om forsyning.  

 

3. Administrerende direktørs anbefaling 

 
Administrerende direktør anbefaler at styret tar saken til orientering. 


