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Integrasjonsprosjektet – prosjektforslag videreføring 
 

PROSJEKTFORSLAG 

Bakgrunn 

Integrasjonsprosjektets fase 1 ble gjennomført fra 2014 til 2015. Fase 2 pågår nå, og har planlagt 
avslutning og overlevering til linjen i utgangen av juni 2017. Prosjektet har levert i henhold til 
mandatet og i tillegg levert integrasjonstjenester til andre prosjekter. Spesielt nevnes omfattende 
leveranser til Digitale pasienttjenester i nord og FIKS. 
 
Da prosjektet ble etablert satte Helse Nord som ett av sine mål å strukturere rådgivning, utvikling, 
drift og forvaltning av integrasjoner organisert i en helhetlig tjeneste. Helse Nord har en høy grad av 
elektronisk meldingsutveksling både internt og eksternt. Innføring av regional radiologiløsning og 
digitale pasienttjenester har medført økning i meldingstrafikken.  
 
Denne utviklingen vil som forventet fortsette, gjennom innføring av Elektronisk kurve og andre 
planlagte prosjekter. For flere av prosjektene er den etablerte regionale integrasjonsplattformen og 
oppnådd kapabilitet til å utvikle nye integrasjoner, en viktig forutsetning for vellykket gjennomføring.  
 
Når fase 2 er gjennomført ved utgangen av juni 2017, har prosjektet gjort følgende leveranser: 
 

• Etablert en regional integrasjonsplattform 
• Utarbeidet en godkjent regional integrasjonsstrategi 
• Etablert en drifts- og forvaltningsorganisasjon for integrasjonstjenesten 
• Etablert en styringsmodell for integrasjonsutvikling i Helse Nord 
• Bistått FIKS med rådgivning og utvikling av integrasjoner for den regionale radiologiløsningen 
• Bistått FIKS med rådgivning og tilpasninger av integrasjoner for HOS-prosjektet 
• Bistått prosjektet Digitale pasienttjenester i Nord med rådgivning og utvikling av integrasjoner  
• Utviklet og etablert regionale fellestjenester 
• Bistått prosjektet Elektronisk Kurve rådgivning og utvikling av integrasjoner 

 

På et nasjonalt nivå er det gjennom flere rapporter beskrevet en overordnet strategi, for å gå over til 
en mer fremtidsrettet og tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten. Integrasjonstjenesten 
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er en nøkkelfaktor i arbeidet med å etablere en tjenesteorientert arkitektur i Helse Nord. Etablering 
av regionale fellestjenester, er ett av initiativene som fører regionen i denne retningen. Når prosjektet 
er gjennomført, skal følgende målbilde være oppfylt:  
 

• Reduserte kostnader ved etablering og forvaltning av integrasjoner mellom systemer  
• Høyere endringsdyktighet knyttet til endringer i helseforetakenes arbeidsprosesser 
• Personuavhengig drift og forvaltning av regionens integrasjonstjenester 
• Bedre ressursutnyttelse av kritisk integrasjonskompetanse 
• Mer stabil drift integrasjonstjenester 
• Bedre overvåkning av kritiske integrasjonstjenester 
• Raskere tilpasninger i systemstøtten ved endring av helseforetakenes arbeidsprosesser og 

rutiner 
• Mindre funksjonell overlapp mellom systemer 
• Mindre leverandørlåsing ved valg av systemløsninger 

 

I oppdragsdokumentet til Helse Nord IKT stilles det følgende krav integrasjonsområdet  

1. Drifte og forvalte integrasjonsbuss (ESB) i tråd med anbefalingene knyttet til tjenesteorientert 
arkitektur og med de standarder som defineres av direktoratet for eHelse samt Nasjonal IKT 
HF.  Integrasjonsgrensesnitt som utvikles skal i så stor utstrekning som mulig kunne 
gjenbrukes i andre helseregioner. 

2. Sikre at det foreligger tilstrekkelig ressurser til å realisere regionens sentrale 
integrasjonsbehov slik disse er utledet av behov definert i prosjekt porteføljen. Leveransene 
gjennomføres uten unødvendige forsinkelser for de aktuelle hovedprosjekter – enten ved 
interne ressurser eller i form av partnerskap ved eksterne aktører. 

Hovedpunkt 1 vil løses gjennom etablert SLA og prinsipper som er etablert for integrasjonsutvikling. 
For å løse punkt 2, er vi avhengig av å videreføre kapasiteten som er etablert i prosjektet, samt 
opprettholde nødvendig ledelsesstruktur. Dette dokumentet omhandler et forslag om å videreføre 
Integrasjonsprosjektet i en fase 3.  

Framtidig behov 

Det er fortsatt en høy omstillingsaktivitet med mange pågående prosjekter, både på klinisk og teknisk 
side. Illustrasjonen under viser figurativ trend, for integrasjonsbehov og økende kostnader knyttet til 
utvikling, drift og forvaltning av dagens mange punkt- til punkt-integrasjoner, samt kostnadsutvikling 
ved etablering av en regional integrasjonsplattform og integrasjonstjeneste.   
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Driftsmessige gevinster 

Prosjektet har utviklet en rekke regionale fellestjenester, som andre prosjekter og etablerte 
systemer har behov for. Gevinster av dette vil høstes i prosjekter som raskt kan koble seg til 
etablerte integrasjonstjenester, istedenfor å måtte utvikle disse selv, slik praksis var før 
integrasjonsprosjektet ble etablert. En oppnår også enhetlig drift og forvaltning av tjenestene, og 
dermed lavere driftskostnader. 
 
For mange prosjekter, er integrasjoner kritisk for å lykkes. Ved å opprettholde etablert kapabilitet og 
kapasitet til integrasjonsutvikling, forventes det å høste gevinster gjennom å løse behovene i 
prosjektene som tegnet inn tidslinjen under og nærmere omtalt i vedlegg 1.  
 

Tidslinje for integrasjonsprosjektet og videre behov 

Figuren under viser en overordnet tidslinje for Integrasjonsprosjektet. Den viser historikk tilbake til 
oppstart av prosjektet, samt pågående eller nye initiativ som forventes å ha behov for integrasjoner.  
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Styringsmodell, finansiering og organisering 

Prosjektet har utarbeidet en styringsmodell for integrasjonsutvikling. Denne inkluderer en 
lederstruktur, arbeidsprosess, finansieringsmodell og organisering. Driftsorganisasjonen ble 
overlevert til driftslinjen i starten av 2016, mens utvikling har hele veien vært en del av prosjektet.   
 
Prosjektet erfarer at dette fungerer godt. Under arbeidet med overlevering til driftslinjen, har 
prosjektet sett at det er en del utfordringer knyttet til å overlevere en tverrfaglig tjeneste til 
driftslinjen. Utfordringen er knyttet til ledelse av den helhetlige integrasjonstjenesten. Selv om 
tjenesten fungerer godt i dag, må den betegnes som en umoden tjeneste i Helse Nord.   
 
Integrasjonstjenesten skal levere programvare i form av integrasjoner som er kritiske for at andre 
prosjekter skal lykkes. På bakgrunn av dette anbefales det å opprettholde ledelsesstrukturen med 
prosjektledelse, integrasjonsarkitekt, plattformarkitekt og en integrasjonsutvikler. Vi vil da være i 
stand til å være rådgiver og sikre at målbildet for integrasjonsarkitekturen nås.  
 
SLA-finansierte ressurser er ment å dekke behovet, for teknisk forvaltning av integrasjoner som er 
utviklet.  Øvrige ressurser i prosjektet finansieres gjennom oppdrag for andre prosjekter.  

Budsjett 

Det er estimert en ramme på 8 MNOK for fase 3. Av dette er 7,1 MNOK interne og eksterne 
ressurser. Det er også budsjettert med noe kostnader på andre budsjettposter. Fase 3 gjennomføres 
fra Q3-2017 til Q4-2018. Det er behov for tilførsel av ekstern kompetanse på rådgivning og 
prosjektledelse i prosjektperioden.  

 
 
 
Eksterne ressurser som er planlagt finansiert: 

• Prosjektleder 80% 
• Seniorrådgiver 40% 

 
Interne ressurser som er planlagt finansiert, som en viktig del av ledelsesstrukturen: 

• Arkitekt 100% 
• Seniorutvikler 60% 
• Senior plattformressurs 60% 

Gjennomføring 

Gjennom prosjektets fase 1 og 2, har det blitt etablert effektive metoder for integrasjonsutvikling. 
Prosjektet samhandler godt med driftslinjen og andre prosjekter, og har etablert godt samarbeid 
med andre helseregioner.  
 
Fase 3 vil gjennomføres etter samme modell og med samme organisasjon som i fase 1 og 2. 

Investeringsutgifter Budsjett Q3/Q4-2017 Q1-Q4-2018
1. Interne ressurser 2 790 000 984 500         1 805 000      
2. Eksterne ressurser 4 289 000 1 740 000      2 549 000      
3. Reiseutgifter 250 000 100 000         150 000         
4. Programvare 200 000 100 000         100 000         
5. Maskinvare/Infrastruktur 100 000 50 000           50 000           
6. Kompetansehevende tiltak integrasjon, arkitektur, utvikling 250 000 150 000         100 000         
7. Kjøp av tjenester eksternt (juridisk, leie kurslokaler m.m) 100 000 50 000           50 000           
Sum investering totalt 7 979 000 3 174 500 4 804 000
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Oppsummering 
Integrasjonsprosjektet har gjennomført fase 1 og er i avslutningen av fase 2. Prosjektet har levert i 
henhold til mandatet og i tillegg levert integrasjonstjenester til andre prosjekter. Spesielt nevnes 
omfattende leveranser til Digitale pasienttjenester i nord og FIKS. Prosjektet har etablert en 
fungerende organisasjon for rådgivning, utvikling og drift. Drift håndteres i dag av driftslinjen, mens 
rådgivning og utvikling ligger til prosjektet.  

Det er bygd opp en integrasjonskapabilitet som setter Helse Nord i stand til å håndtere det økte 
integrasjonsbehovet på en effektiv måte, slik en av målsettingene med prosjektet er.  

Pågående og planlagte prosjekter varsler betydelige integrasjonsbehov fremover. I 
oppdragsdokumentet heter det at Helse Nord IKT skal «Sikre at det foreligger tilstrekkelig ressurser 
til å realisere regionens sentrale integrasjonsbehov slik disse er utledet av behov definert i prosjekt 
porteføljen. Leveransene gjennomføres uten unødvendige forsinkelser for de aktuelle 
hovedprosjekter – enten ved interne ressurser eller i form av partnerskap ved eksterne aktører.» 

For å imøtekomme disse behovene og minimere risiko i andre prosjekter, foreslås det å 
opprettholde ledelsesstrukturen i Integrasjonsprosjektet ved å videreføre prosjektet.  Dette er i 
henhold til varslet investeringsplan for integrasjonsområdet.  

 

 

 

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak: 

1. Styret i Helse Nord IKT HF gir sin tilslutning til, at Helse Nord IKT i 2017 starter 
gjennomføring av Integrasjonsprosjektet fase 3 innenfor en investeringsramme på 8,0 
MNOK.  

2. Det avsettes midler i henhold til foreslått budsjett, for å finansiere dette arbeidet. 

 

 
Tromsø, den 7. april 2017 
 
 
Oddbjørn Schei 
Direktør 
Helse Nord IKT HF 
(sign)  
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Vedlegg 1: Oppsummering av prosjektets fase 1 og 2 og framtidige behov 

Dokumentet gir en oversikt over leveransene som er gjort av prosjektet i fase 1 og 2, samt behov 
som vi kjenner de neste årene. Samarbeid med andre regioner har også vært en viktig del av 
prosjektet. Dette er omtalt i siste kapittel.  

 

Leveranser i fase 1 og 2  
Dette kapittelet beskriver leveransene som er gjort i fase 1 og 2 av prosjektet.  
 
Integrasjonsstrategi  
Prosjektet har utarbeidet en regional integrasjonsstrategi for Helse Nord som gjelder for 2014-2017. 
Revisjon av strategien er påbegynt.  
 
Drifts- og forvaltningsorganisasjon 
Prosjektet har etablert en drifts- og forvaltningsorganisasjon for integrasjoner. Denne ble overlevert 
til linjen etter fase 1 i desember 2016.  
 
Integrasjonsplattform 
Prosjektet har etablert en regional plattform for integrasjoner. Tjenester for Sectra, Digitale 
pasienttjenester og regionale fellestjenester er i drift på plattformen. Tjenestene er teknologisk i 
hovedsak basert på webservicer og BizTalk.  
 
Styringsmodell, finansiering og organisering 
Integrasjonsprosjektet har etablert en styringsmodell for integrasjonsutvikling og teknisk forvaltning. 
Denne fungerer godt. Styringsmodellen beskriver prosessen fra rådgivning til arkitektur, utvikling og 
overlevering til drift. Det er også tegnet inn en prosess for teknisk forvaltning / helsesjekk av utviklede 
integrasjoner. Utfordringene som gjenstår er å etablere den helhetlige integrasjonstjenesten i linjen. 
Dette er omtalt i prosjektforslaget.  
 
Integrasjoner utviklet så langt i prosjektperioden 
Integrasjonsprosjektet har som et av resultatmålene å bistå FIKS-prosjektene med utvikling og 
rådgivning, slik at FIKS sine mål nås. På evalueringen under avslutningsseminaret «FIKS ferdig», ble 
leveranser fra Integrasjonsprosjektet beskrevet som en av de viktige faktorene for at FIKS nådde sine 
mål, spesielt med Radiologiprosjektet. Det er i fase 2 utviklet et sett «regionale fellestjenester». 
Tjenestene tilbys som det standardiserte integrasjonsgrensesnitt for alle systemer som har behov for 
integrasjon med andre fagsystemer. I første omgang vil dette gjelde integrasjoner mot DIPS, da DIPS 
er valgt som master for mange av datakildene i Helse Nord. 
 
Disse tjenestene vil i stor grad erstatte dagens bruk av DIPS API (som vil fases ut) og bruken av 
DipsLinkViews som er en direktekobling mot DIPS-databasen. Tjenestene vil bli tilgjengeliggjort med 
tilhørende dokumentasjon, hvor ulike leverandører kan inngå avtale om bruk og integrere seg mot 
DIPS. Man vil også oppnå et helt annet nivå av sikkerhet ved å flytte seg over på nye grensesnitt.  
 
Prosjektet utvikler også integrasjoner for andre prosjekter. Det tilstrebes så langt som mulig å gjøre 
disse tjenestene tilgjengelig som regionale fellestjenester.  
 
I oversikten nedenfor vises integrasjonene som er utviklet så langt i prosjektperioden, og 
integrasjoner som er planlagt ferdigstilt i siste del av prosjektperioden.  
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Regionale fellestjenester utviklet i prosjektperioden. 
 

 
 

 
Regionale fellestjenester som er planlagt utviklet:  
 

 
  

Regionale fellestjenester
Felleskomponent Metoder/beskrivelse Pulje

 
fagsyst Versjon Status

Personregister Oppdater regional kopi 1 1 1.0 Produksjon
Personregister Hent person 1 18 1.0 Produksjon
Personregister Søk etter person 1 18 1.0 Produksjon
Personregister Levere fil til DIPS 1 1 Utvikling j

Pasientregister Hent pasient 1 19 1.0 Produksjon
Pasientregister Søk etter pasient 1 19 1.0 Produksjon
Pasientregister Legg til pasient 1 2 1.0 Produksjon

Kontakthåndtering Hent planlagte kontakter 1 5 1.0 Produksjon
Kontakthåndtering Hent aktiv kontakt 1 4 1.0 Produksjon
Kontakthåndtering Historiske kontakter 1 5 1.0 Produksjon
Kontakthåndtering Hvem er her 1 2 1.0 Produksjon
Kontakthåndtering Dagens pasienter 1 3 1.0 Produksjon
Kontakthåndtering (FHIR) Hent sist oppdaterte kontakter 1 2 0.9 Test

Dokumenthåndtering Behandle nytt dokument 1 6 0.9 Test
Dokumenthåndtering Behandle dokumenterstatning 1 6 0.9 Test

Rekvirentregister Hent rekvirent 1 5 0.9 Test
Rekvirentregister Søk etter rekvirent 1 5 0.9 Test
Rekvirentregister Hent sist oppdaterte rekvirenter 1 2 0.9 Test

Laboratoriesvar Hent laboratoriesvar 2 2 Arkitektur
Laboratoriesvar Hent sist oppdaterte laboratoriesvar 2 1 Arkitektur

Fastlege Finnefastlege til aktuell pasient 2 0 0.9 Produksjon

Frikort Oppslag for å sjekke om pasienthar fri 2 0 0.9 Produksjon

SMS-håndtering Køhåndtering av ut-/inngående SMS 2 ? Utvikling
SMS-håndtering SMS via KITH XML  (DIPS) Utvikling
SMS-håndtering SMS via URL Utvikling
SMS-håndtering Sende SMS 2 ? QA
SMS-håndtering Motta SMS 2 ? Design

CAVE-håndtering (FHIR) Hent Caveregistreringer på pasient 2 3 Test

Regionale fellestjenester
Felleskomponent Metoder/beskrivelse Pulje

 
fagsyst Versjon Status

Diagnosehåndtering Hent diagnoser knyttet til kontakt 3 2 Ikke påbegynt
Diagnosehåndtering Legg til diagnoser knyttet til kontakt 3 4 Ikke påbegynt

Prosedyrehåndtering Hent prosedyrer knyttet til kontakt 3 3 Ikke påbegynt
Prosedyrehåndtering Legg til prosedyrer knyttet til kontakt 3 4 Ikke påbegynt

Organisasjonshåndtering Hent enhet 3 1 Ikke påbegynt
Organisasjonshåndtering Hent organisasjonshierarki 3 1 Ikke påbegynt|
Kodeverkhåndtering Hent kodeverk 3 1 Ikke påbegynt
DRG-koding Hent diagnosekode 3 1 Ikke påbegynt
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Tjenester for prosjektet «Digitale pasienttjenester i nord» 

Tjenestene som er satt i produksjon, er tilgjengelige for pasientene i Helse Nord gjennom portalen 
helsenorge.no. 
 
 

 
 
 
Tjenester for «Elektronisk kurve og medikasjon»  

Tjenestene testes gjennom 2017, og settes i produksjon når EK settes i drift.  

 

 
 

 
 
 
 

Digitale pasienttjenester

Tjeneste Metoder/beskrivelse Versjon Status
Innsyn i pasientjournal List og hent dokument 1.0 Produksjon
Tilgangslogg Vis logg nivå 1 og 2 1.0 Produksjon
Henvisningsstatus Vis status på henvisning 1.0 Produksjon
Vise timer Vis timebok 1.0 Produksjon

Dialog timer Opprette dialog om time 0.5 Konsept
Dialog journaldokument Opprette dialog om dokument 0.0 Konsept
Prøvesvar Vise svar på prøver 0.0 Konsept

Elektronisk kurve og medikasjon

Tjeneste Teknologi Metoder/beskrivelse Versjon Status
Pasientoppslag WS Hent pasient fra DIPS 0.9 Test
Kontakthåndtering WS Hent Oppholdsdata og Timebok 0.9 Test
CAVE WS Legemiddelreaksjon 0.9 Test
Kritist info WS Kritisk informasjon ifm smitte, reservasoner og annet 0.9 Test
FEST Medikasjon BizTalk Register for- og bruk av Legemiddler (filtransport) 0.5 Utvikling

Biztalk ADT BizTalk
Samle ADT fra DIPS for å kunne gi sist oppdatert 
informasjon på Patient og Encounter i DIPS 0.9 Test
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Tjenester for regional radiologiløsning Sectra 

Rådgivning og utvikling av integrasjoner for FIKS, var en viktig del av Integrasjonsprosjeket.  
 

 
 
 

Framtidige behov 
I dette kapittelet omtales prosjekter som har behov for integrasjonsutvikling de nærmeste årene.  
 
«FIKS 2.0» Elektronisk Kurve og Medikasjon (EK) 
Integrasjonsprosjektet leverte høsten 2016 deler av første pulje av integrasjoner for EK-prosjektet. 
Disse tjenestene inngår nå i testingen som gjøres av prosjektet. Andre del av pulje en utvikles nå og 
vil inngå i testløpet utover 2017. Spesifisering og prioritering av neste pulje vil gjøres i første halvår 
2017, mens utvikling er planlagt høsten 2017. Integrasjonstjenesten vil ha en sentral rolle i dette 
arbeidet.  
 
«FIKS 2.0» - Pasientforløp 
Pasientforløp-prosjektet skal innføre DIPS Arena. Dette legger mange føringer for EK. Det er 
overlappende funksjonalitet og det er enda ikke besluttet hvilket system som skal være «master» 
for hva. Input fra arkitektene er at dette uansett vil kreve betydelig integrasjonsutvikling. Selve 
utviklingen vil måtte finansieres med midler fra prosjektene, men Integrasjonsprosjektet trenger 
ressurser til å delta i innledende faser av dette arbeidet.  
 
 
FAKT – Helhetlig informasjonssikkerhet 
Integrasjonsprosjektet og Automatisert tilgangsstyring (IAM), som nå er en del av Helhetlig 
informasjonssikkerhet har etablert en møteserie for samarbeid om beslutningsstyrt tilgang (BT).  
FIKS overførte midler til Integrasjonsprosjektet for å løse BT, med prioritet for Sectra. EK og andre 
har samme behov. Dette griper inn i det langsiktige målbildet for IAM, derfor samordnes 
aktivitetene mellom prosjektene.  
 
Det er varslet om behov for bidrag fra Integrasjonsprosjektet i planlegging og gjennomføring av 
dette prosjektet.  
 

Integrasjonstjenester Sectra

Tjeneste Teknologi Metoder/beskrivelse Versjon Status
Applikasjonskvittering BizTalk Routing,  transformasjon og transport 2.0 Produksjon
BKM til NAV BizTalk Routing,  transformasjon og transport 2.0 Produksjon
Rekvisisjon og svar BizTalk Routing,  transformasjon og transport 2.0 Produksjon
Statusmelding BizTalk Routing,  transformasjon og transport 1.0 Utfaset

SecondaryView WS Cave, Lab, ScheduledEncounter, CriticalInfo 2.0 Produksjon
Fastlegehåndtering WS Finne fastlege 2.0 Produksjon
Kontakthåndtering WS FindEncounters, FindScheduledEncounters 2.0 Produksjon
Labsvar WS Labsvar 2.0 Utfaset
Pasientregister WS Pasientoppslag (AddGetPatient) 2.0 Produksjon
Rekvirent WS Finne rekvirent 2.0 Produksjon
Frikort WS Sjekke om pasient har Frikort via NAV 2.0 Produksjon



10 
 

FAKT programmet - Migreringsklargjøring 
Gjennomføring av migrering til nytt kjøremiljø vil sannsynligvis føre til behov for endringer av både 
arkitektur og dagens valgte løsninger for integrasjon og samhandling. Her vil Integrasjonsprosjektet 
være en naturlig samarbeidspartner i design, utvikling og gjennomføring av de faktiske endringer 
som blir nødvendige. 
 
Digital pasienttjenester i nord 
Prosjektet Digitale pasienttjenester i nord er avsluttet, men det jobbes med en fase 2 av prosjektet, 
noe som vil medføre at det vil etableres nye pasienttjenester i 2017/18. Disse tjenestene vil kreve 
kompetanse og kapasitet for integrasjonsutvikling.  
 
Utvide funksjonalitet tilgjengelig i fellestjenester 
Det er utviklet en rekke regionale fellestjenester i versjon 1. Gjennom at flere systemer tar disse 
tjenestene i bruk, erfarer prosjektet at det kommer utvidede behov og at tjenestene må 
videreutvikles i versjon 2, versjon 3 osv. Bruk av fellestjenester er foreløpig umodent og det må 
gjøres en ekstra innsats for utbredelse av tjenestene og foredle disse.  En del av dette arbeidet kan 
finansieres gjennom vedtatte SLA-midler, men vi foreslår å legge noe inn i budsjettet for fase 3.  
 
Endringer i samhandling med nasjonale tjenester og registre 
Det kommer endrede tekniske krav til samhandling og kommunikasjon med nasjonale tjenester og 
registre. Nye nasjonale krav som er under innføring vil ikke kunne løses med dagens 
integrasjonskomponenter.  
 
Samarbeid med andre helseregioner 
Integrasjonsprosjektet har etablert samarbeid på integrasjonsområdet med Sykehuspartner i Helse 
Sør-Øst og Helse Vest IKT.  Prosjektet har gode erfaringer med dette og kan vise til positive effekter 
ved etablering av integrasjoner for den regionale radiologiløsningen, der Helse Nord kunne dra nytte 
av Sykehuspartners arbeid med radiologi. Her opplever begge regioner nytte av samarbeid om 
arkitektur og gjenbruk av løsninger. Med Helse Vest IKT har prosjektet etter to fysiske samlinger 
etablert faste månedlige Skype-møter der vi utveksler erfaring og ser på gjenbruksmuligheter. Vi har 
avtalt et felles eksternt kurs for utviklere i august, noe som gir grunnlag for enda tettere samarbeid 
og ikke minst kostnadsdeling.  
 
Prosjektet har nytte av å samarbeide med andre regioner, men det krever ressurser å etablere og 
holde i live. Oppdragsdokumentet sier at det skal samarbeides interregionalt, for å gjenbruke 
kompetanse og løsninger. Prosjektet ønsker å videreføre dette arbeidet i en eventuell fase 3.  
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