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Status og læringspunkter fra Helse Nord IKTs deltakelse i regionalt 
kurve og medikasjonsprosjekt 

Innstilling til vedtak 

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak: 

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar saken om status og læringspunkter fra i regionalt kurve og 
medikasjonsprosjekt til orientering. 

Bakgrunn 

Kurveløsningen MetaVision ble satt i produksjon i Harstad den 17. november 2020. Tiltakende 
treghet i systemet og manglende lovnad fra leverandørens til å garantere retting av problemene 
innenfor en akseptabel tidsfrist, gjorde at FRESK måtte anbefale UNN HF å midlertidig gå tilbake 
til papirkurve. I prosjektstyremøte i UNN HF 18. januar ble det besluttet å gå tilbake til 
papirkurve fra 20. januar for hele sykehuset i Harstad. 

I forbindelse med orientering fra administrerende direktør i styremøtet 4. februar ble 
administrasjonen bedt om å lage en egen styresak om læringspunkter for Helse Nord IKTs (HN 
IKT) deltakelse i prosjektet.  

HN IKT har deltatt i innføringen av kurve- og medikasjonsløsningen i Helse Nord gjennom flere 
aktiviteter: 

1. Gjennom å delta med ressurser i det regionalt kurve og -medikasjons prosjekt i FRESK 
2. Gjennom etablering av tjenesteområde for kurve i HN IKT 
3. Gjennom å etablere brukerstøtte for kurveløsningen 
4. Gjennom etablering av en 24/7 overvåkningstjeneste (DoOS) 
5. Gjennom utleie av ressurser til innføringsprosjektet ved UNN Harstad 
6. Gjennom å gjøre forbedringer i infrastrukturen regionalt og ved aktuelle sykehus 
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Som oversikten viser har HN IKT vært tungt involvert i kurveinnføringen. Forberedelsene har 
foregått i flere år. 

Denne saken vil begrense seg til å se på enkelte læringspunkter sett fra HN IKTs ståsted. En 
bredere evaluering av kurveinnføringen ved UNN Harstad pågår i regi av UNN HF. Evalueringen 
vil inngå i det regionale kurveprosjektets vurderinger før planlegging av nye innføringsløp for 
Metavision gjennomføres 

Innføring av elektronisk kurve  er en stor endring for sykehusene i Helse Nord 

Overgang fra papirbasert til elektronisk kurve er en stor endring for sykehusene i Helse Nord. 

Det skal innføres en helt ny klinisk applikasjon som skal benyttes til å registrere og vise 
kurveinformasjon. Videre skal medisinsk teknisk utstyr som tidligere har vært betjent manuelt, 
kobles opp til den nye applikasjonen for å høste data automatisk. Gjennom å samle kritiske 
parametere om pasientene i en felles kurveapplikasjon vil man få bedre oversikt og bedre 
kvalitet i pasientbehandlingen. Samtidig får man en applikasjon med store krav til tilgjengelighet 
og funksjonalitet og som blir kritisk i pasientbehandlingen. 

Innføring av en elektronisk kurveløsning betyr en annen arbeidsflyt i sykehuset enn tidligere. 
Den elektroniske kurven er ikke avhengig av å bli flyttet fysisk rundt. Den vil være tilgjengelig 
elektronisk der man trenger den. Dette stiller store krav til utstyret og infrastrukturen som skal 
benyttes i arbeidsflyten. 

Den elektroniske kurveløsningen er helt ny for de ansatte i sykehusene. og krever god opplæring 
av leger og sykepleiere som skal benytte løsningen. 

Læringspunkter sett fra HNIKT 

Hovedfokuset fra HN IKT har vært å gjennomgå erfaringene så langt for å sikre at den videre 
utrullingen av Metavision blir gjennomført på en tilfredsstillende måte 

Applikasjonen 
Kurveløsningen er basert på Metavision, en applikasjon som er laget av  iMDsoft og levert til 
Helse Nord gjennom TietoEVRY. Metavision er en tolags applikasjon med en tykk klient som 
kommuniserer direkte med databasen i det regionale datasenteret i Tromsø. Utfordringen med 
denne typen applikasjoner er at den blir meget følsom for avstander i nettet (latens). Dette er 
samme type utfordring som vi har hatt med DIPS Classic, men som blir løst ved overgang til DIPS 
Arena som baserer seg på en 3-lag arkitektur og web-protokoller mellom klient og datasenter.  

For å kompensere for 2-lags arkitekturen i Metavision må det gjøres gode ytelsestester i 
helseregionen. Det har det regionale prosjektet gjort, men feil i applikasjonen viste at den var 
meget sensitiv for antall brukere i systemet. Dette gjorde at responstidene i produksjon ble 
vesentlig dårligere enn det som var målt i QA. Et læringspunkt er derfor å legge inn vesentlig 
flere brukere i QA-systemet for å gjøre testen mer realistisk. Metavision må forbedres kraftig på 
ytelse da måleresultatene viser store avvik fra det som er kravstilt.    

Bruksmønstre og utstyr 
En foreløpig evaluering fra UNN Harstad kan tyde på at utstyret som var tilgjengelig ved 
oppstart av kurve ikke dekket behovet til bruksmønster. Dette gjelder f.eks bærbare PCer med 
tilstrekkelig kapasitet og nettverkshastighet til å fungere godt (trådløst)for de bruksområdene 
som kurveprosjektet ser behov for.  

Et læringspunkt er at det ved neste oppstart gjøres en sjekk av alt utstyr som skal benyttes mot 
en definert sjekkliste som kurveprosjektet setter opp. 



Infrastrukturen 
Infrastrukturen til UNN Harstad ble i prosjektet MODI Wifi i 2019 vurdert til kategori rød, noe 
som ikke er tilfredsstillende for en applikasjon som Metavision. Det er gjort mindre utbedringer 
etter 2019 på basis nettverk og Wifi-nett men før neste oppstart må det gjøres en ny helhetlig 
vurdering av infrastrukturen lokalt ved sykehuset. 

I kraft av OD2021 der HN IKT gis et ansvar også for lokal infrastruktur bør HNIKT gjennomføre 
en gjennomgang av infrastrukturen ved alle sykehusforetak i regionen. Gjennomgangen bør 
koordineres med videre utrulling av kurve slik at infrastrukturen blir kartlagt og gjennomgått i 
forkant av utrullingen av kurve ved hvert enkelt sykehus. 

I tillegg må det gjøres en vurdering av behov for bruk av Virtual Desktop Interface (VDI) for 
Metavision gitt de problemer med ytelse som oppstod under oppstarten i høst. Flere av 
ytelsesproblemstillingene kan knyttes direkte til feil i applikasjonen. Siden avtalen med 
TietoEVRY ikke garanterer at ytelsen er god nok ved latens over 10 ms, må VDI-løsninger 
benyttes for de sykehusene som ligger lengst unna datasenterene i Tromsø. VDI-løsning bør også 
vurderes for de andre foretakene for trådløse forbindelser.  Dette betyr at også DIPS, SECTRA, 
ComPACS m.fl må kjøre på VDI. 

Opplæringen 
Innføring av ny kurveløsning krever god opplæring av leger og sykepleiere. Ved oppstart av 
kurveløsningen ved UNN Harstad mangletinnføringsprosjektet instruktører og superbrukere til 
å gi hjelp til leger og sykepleiere som skulle ta i bruk den nye løsningen. HN IKT er av den 
oppfatning at styrking av det lokale innføringsprosjektet foran neste oppstartsrunde er 
fornuftig, slik at det er tilstrekkelig lokal opplæring og oppfølging til stede.  

Videre tiltak 

Regional og lokal forvaltning 
I tillegg til læringspunktene som er foreslått over, mener HN IKT det er viktig å få på plass en 
god lokal og regional forvaltning av kurve og medikasjon. Den regionale forvaltningen vil bestå 
av funksjonell, teknisk og merkantil forvaltning.  Teknisk og merkantil forvaltning ligger allerede 
til HN IKT.  

Kurveløsningen krever også mye oppfølging lokalt i hvert sykehus blant annet for å tilkoble nytt 
medisinteknisk utstyr og levere data til Metavision. Dette sammen med tilrettelegging av lokal 
arbeidsflyt tilsier at en lokal forvaltning også må være på plass når sykehusene går i gang med 
kurveløsningen.  

Styrking av arkitekturfunksjon for de regionale kliniske systemene 
Med introduksjon av Metavision utvides porteføljen av kliniske regionale system. Sammen med 
DIPS, SECTRA, ComPACS, Digitale Innbyggertjenester, m.fl blir dette et cluster av kliniske system 
som til sammen utgjør den regionale pasientjournalen i Helse Nord. Applikasjonene bindes 
sammen med flere integrasjoner. Integrasjonene skaper avhengigheter mellom applikasjonene 
som må hensynas ved fremtidige oppgraderinger. HN IKT har allerede erfaring med at en 
oppgradering av Metavision kan påvirke driften av DIPS. 

For å sikre en god forståelse av avhengighetene mellom applikasjonene når endringer skal 
gjøres, trengs en oppdatert systemarkitektur for applikasjonene i clusteret.  Et læringspunkt fra 
tidlig drift av Metavision er at det mangler en funksjon som støtter tjenesteområdene med å 
oppdatere systemarkitekturen for clusteret av regionale kliniske systemene.  



Administrerende direktørs vurdering 

For å lykkes i videre utrulling av elektronisk kurve kreves det flere justeringer i utrullingsløpet. 
Applikasjonen Metavision må få den nødvendig ytelse. Dette innebærer både forbedringer i 
Metavision som applikasjon men også tilrettelegging av nødvendig infrastruktur. 

HN IKT følger sammen med det regionale FRESK-prosjektet opp leverandøren til det er 
tilfredsstillende ytelse på applikasjonen Metavision. 

HN IKT vil gjennom prosjektet iFront bidra med en kartlegging av infrastrukturen i det enkelte 
sykehusforetak. Videre vil HN IKT oppgradere infrastrukturen der dette er nødvendig. 

HN IKT vil også følge opp de øvrige læringspunktene beskrevet i denne saken, men det 
presiseres at deler av læringspunktene bør følges opp av helseforetakene. 

HN IKT bør etablere en funksjon som sikrer oppdatert systemarkitektur for clusteret av de 
regionale kliniske systemene.  

 

Oddbjørn Schei 

Administrerende direktør 

 

Dette saksframlegget er elektronisk godkjent og innehar derfor ikke håndskrevet signatur. 

 


