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1. Innleiing 
 

Prosjektporteføljen i føretaket er i hovudsak sett saman av prosjekt i det lokale programmet 

Pasientens helseteneste, Nye Førde sjukehus og regionale IKT-prosjekt som skal innføre løysingar i 

Helse Førde.  

Den regionale IKT-porteføljen er sett saman av over 30 ulike prosjekt. Fleire av desse er retta inn mot 

ferdigstilling av store byggeprosjekt, både i Førde og i andre føretak i Helse Vest.  



 

 

 

2. Status for prosjekta ved utgangen av 2022 

2.1. Pasientens helseteneste 
 

Målet for Pasientens helseteneste er å utvikle tenester som er samordna, tilpassa behovet og som gir 

pasientane så stor medverknad som råd. Prosjekta omfattar det aller meste av dei somatiske 

klinikkane innanfor medisin og kirurgi og ein del støttetenester. Ein viktig del av arbeidet er å gjere 

organisasjonen klar til å ta i bruk nye Førde sjukehus når det står klart hausten 2024. 

2.1.1. Status 
Prosjekta i programmet leverer statusrapportar kvar månad. Rapportane under er frå desember 

2022. 

 



 

 

 

2.1.2. Risiko 
 

2.2. Nye Førde sjukehus 
 

Nye Førde sjukehus skal realisere dei store byggeprosjekta knytt til sjukehustenestene i Førde. 

Nybygget til psykisk helsevern er på plass, og hovudfokuset no er ferdigstilling av Liva-bygget som 

skal vere klart til innflytting midtvegs i 2024. Vidare prosjekt i eksisterande sjukehusbygg er i stor 

grad sett på vent. 

2.2.1. Status 
 

 



 

 

 

2.2.2. Risiko 
 

 

2.3. Alle Møter 
 

Programmet skal bidra til eit betre tilbod til pasientane med gode kommunikasjonsløysingar, digitale 

tenester og intern organisering. Pasienten skal møte samanhengande, heilskaplege, føreseielege og 

planlagde pasientforløp i heile Helse Vest. Programmet starta opp i 2012 og har utvikla og innført ny 

teknologi og betre tenester. Det er regionalt 9 prosjekt knytt til programmet, som blir breidda i ulik 

takt i føretaka. Viktige aktivitetar i 2023 for Helse Førde blir vidare innføring av Innsjekk og betaling, 

pasientflyt og ressursar, digitale helsetenester, dialog med inneliggande pasient og 

Vestlandspasienten/Helse Norge-løysingar. 

2.3.1. Status 
 

 

Grunna vakansar er det ikkje laga statusrapport for Innsjekk og betaling og pasientflyt og ressurs. 



 

 

 

2.3.2. Risiko 
 

  

2.4. Heliks 
 

HELIKS-programmet arbeider med å forbetre og utvikle det elektroniske pasientjournalsystemet. I 

2022 har Helse Førde innført det nye hovudjournalsystemet DIPS Arena, som erstatta Dips Classic. I 

2023 vil det arbeidd med optimalisering/gevinstrealisering, oppdatering og innføring av nye modular 

etter kvart som desse blir klare. Det skal avklarast om nye prosjekt skal inn i HELIKS i samband med 

endring av organisering regionalt i vår.   

(KULE/MEONA (elektronisk kurve og legemiddel) vart avslutta som prosjekt seinhaustes 2022, og er 

overlete til forvaltning/drift. Programaktivitet lokalt er knytt til DIPS Arena. Regionalt er også Kritisk 

informasjon knytt til programmet).  

2.4.1. Status 
 

Prosjektet melder ikkje om risikoar pr. desember 2022. 

 

3. Pasientens helseteneste og Nye Førde sjukehus i 2023 
 

Pasientens helseteneste har 16 prosjekt ved inngangen til 2023. Fire prosjekt er aktuelle å starte i 

løpet av året, medan fire er avslutta i 2021 og 2022. Dei viktigaste milepålane for prosjekta er knytt 

til innflytting i Liva-bygget hausten 2024. Driftsmodellar og tenestetilbod for dei som skal inn i bygget 

må i stor grad vere klart i løpet av 2023.  

 



 

 

 

Hovudoppgåva til Nye Førde sjukehus i 2023 blir å arbeide vidare med ferdigstilling av Liva-bygget 

fram mot innflytting hausten 2024. Dei neste byggetrinna som er viste i figuren over; Akuttmottak og 

intensiv og ombygging Svana, er sette på vent inn til vidare. Det er planlagt for eit «Svana mini» med 

observasjonspost, men planane er ikkje detaljerte. Grunna endra / utsette byggeplanar for Svana – 

bygget vil det bli naudsynt med replanlegging for andre prosjekt som er knytt til utviklingsarbeidet 

ved Nye Førde sjukehus.  

Arbeidet med OU-prosjekt og ferdigstilling av bygg krev god koordinering og samordning. 

 

3.1. Føremål med kvart prosjekt i Pasientens helseteneste 
 

Sengepostar og hotell: Helse Førde skal ha trygge og effektive døgntilbod og hotelltenester av god 

kvalitet som er tilpassa behova til innbyggarane og økonomiske rammer.  Prosjektet skal detaljere 

driftsmodell, innføre endringar i arbeidsmåtar og drift for overgangsfase fram til innflytting i 

Livabygget i 2024. Det skal også startast arbeid på rokadeplan for flyttinga til Livabygget.  

Fysikalsk medisin, rehabilitering og habilitering: Habilitering- og rehabiliteringstenestene skal gje 

pasientgrupper meir heilskaplege og koordinerte tenester i eit livsløpsperspektiv. Samling av 

tenestene i ny avdeling, som er under planlegging/førebuing skal være forankra og ha tydeleg 

Bilete 1: Tabellen gir eit overordna bilete av prosjekta i Pasientens helseteneste og leveransane frå Nye Førde sjukehus. Byggefasane for 
aktuttmottak/intensiv og ombygging Svana er utsette/endra. Fasane, særleg planlegging og gjennomføring, er svært grovkorna. I nokre av dei vil 
delleveransar vere under planlegging medan andre er under gjennomføring. 



 

 

 

eigarskap i avdeling, klinikk og i Helse Førde HF. Brukarar, kommunar og samarbeidspartar skal ha 

hatt høve til medverknad og ha fått informasjon i prosessen. 

Framdriftsplan mht bemanning, organisering, driftsbudsjett og fagleg profil, er basert på ROS-analyse 

og behov for risikoreduserande tiltak.  

Operasjon, dagkirurgi, oppvakning og anestesi: Operasjons- og anestesitenestene skal vere tilpassa 

operasjonsavdelinga i Nye Førde sjukehus. Tenestene er utvikla utifrå kva type behov innbyggarane 

har og kva kapasitet dei treng, samanhalde med kompetanse, ressursane i Helse Førde, og 

nasjonale/regionale føringar om funksjonsfordeling innan kirurgiske fag. I plan 0 ligger ny garderobe 

for operasjons- og anestesipersonale. For å få denne til å fungere må det detaljplanleggast logistikk 

for sko og arbeidsklede, med syklus frå skittent til reint. Dette vil bli følgd opp i samarbeid mellom 

prosjekta for plan 0 og operasjon. 

Kvinne barn: Tilrå korleis kvinneklinikken og barne- og ungdomsavdelinga skal organiserast til beste 

for pasientane, med god bruk av ressursar, innanfor dei økonomiske rammene som Helse Førde har 

lagt for prosjektet.  

Poliklinikkar og somatisk dagbehandling: Føremålet med prosjektet er å utgreie korleis vi kan legge 

til rette for poliklinisk behandling for fleire grupper og auke del medisinsk dagbehandling. Utgreie 

nye driftsmodellar. Ta i bruk ny teknologi for meir effektive arbeidsmåtar og redusert reisetid for 

pasientane. Auke trivsel, kvalitet og pasientmedverknad ved undersøking og behandling på 

poliklinikkane.  

Plan 0: OU-prosessar knytt til driftsaktivitet i 0.etg. Svana/Liva vil starte opp i løpet av januar/februar 

2023. Alle funksjonar og områder i 0.etj vil verte involvert i OU-prosess. Det gjeld 

reinhald/husøkonomi, matforsyning, portør, forsyning, teknisk, MTA, Medisinsk heimebehandling, 

pasientreiser, pasienthotell/ekspedisjon (inkl. posthandtering). Det er etablert prosjektleiar for 

planlagt OU-prosess, og hovudmålet er mellom anna å vurdere og tilrå driftsmodellar og 

organisering, arbeidsmåtar, synleggjere god samhandling på tvers av avdelingar og klinikkar og 

kostnader for vald driftsmodell. 

Framtidig akuttmottak: Tilrå driftsmodell for framtidig akuttmottak. Prøve ut og tilrå driftsmodell for 

observasjonspost i overgangsfase fram til innflytting i Livabygget og første driftsfase i Liva. Avlaste 

sengepostar for del ØH pasientar med uavklarte forløp, redusere tal unødvendige innleggingar og 

utarbeide meir standardiserte, effektive pasientforløp for utvalde pasientgrupper.    

Intensiv og overvaking: Vurdere og tilrå driftsmodellar og organisering, arbeidsmåtar, synleggjere 

arealbehov, samarbeidsformer og kostnader for vald modell.  

Sterilsentral: Ny sterilsentral skal inn i nye areal men også endre innhald i aktiviteten. Heile 

reprosesseringskjeden skal handterast der, og sterile eingongsprodukt skal leverast frå 

forsyningsavdelinga. Tre hovudaktivitetar i 2023: Ferdigstilling av detaljar relatert til maskinpark, 

robot og arbeidsstasjonar. Planlegging av drift med ny flyt for reprosessering og instrumentlager. Og 

til sist følge prosjekt for sterilsporing i Helse Vest, med best mulig implementering og nytte hos oss. 

Heimesjukehus for barn og unge: Å kunne tilby sjukehusbasert heimebehandling til barn og unge 

som er pasientar på grunn av alvorleg medfødd eller erverva sjukdom som krev hyppig behandling i 

spesialisthelsetenesta, og familien deira, som eit alternativ til sjukehusopphald.  

Laboratoria:  
1. Fullføre automasjonslinje for blodprøvar LMBB Ombygging infrastruktur er fullført. Installasjon av 
automasjonslinje startar i januar. Forventar ferdigstilling og opplæring til sommar 2023. 



 

 

 

2.Utvide areal for molekylærbiologi. Plan for arealendring er klar, startar ombygging etter avtale med 
drift. Utstyr blir bestilt januar-februar. Forventar ferdigstilling i løpet av sommar 2023. 
 

Kontor og fellestenester: Nytte mogelegheitene i Helse Førde sin bygningsmasse, og sikre at 

arealbruk i Svanabygget er innretta på moderne drift og har fleksibilitet for framtidige endringar i 

spesialisthelsetenesta, både for klinisk drift og støttefunksjonar.  

Prosjektet skal utarbeide grunnlag for å kvalitetssikre og tilrå fordeling og plassering av kontor, 

møterom, areal/lokale for kurs, ferdigheitstrening, utdanning, opplæring og undervising i Nye Førde 

sjukehus. Vidare skal prosjektet gje tilråding om plass til alle desse funksjonane i Nye Førde Sjukehus 

på ein slik måte at oppgåvene vert godt ivaretekne og med god medarbeidarkvalitet innanfor 

vedteken kontorpolicy. 

 
Legemiddelhandtering: Mål med prosjektet er trygg legemiddelhandtering gjennom heile logistikk- 

og pasientforløpet i Helse Førde. Vidare at det vert etablert og tatt i bruk nye arbeidsprosessar, 

rutinar, og nye tekniske løysingar som understøttar prosessar kring all legemiddelhandtering, ved 

poliklinisk behandling, ved innskriving, under sjukehusopphaldet og ved utskriving i Helse Førde. 

Digitale helsetenester: Skal innføre løysingar og arbeidsprosessar slik at Helse Førde aukar bruken av 

video, telefon og anna medisinsk avstandsoppfølging. Det nasjonale målet i 2023 er 20 prosent 

digitale konsultasjonar. 

IDDSI rammeverk for konsistenstilpassa pasientmåltid: Prosjektet har ansvar for innføring av tilbod 

om konsistenstilpassa pasientmåltid i Helse Førde.      

Delplan Nordfjord Sjukehus: Oppsummere analysearbeidet, arbeidet som er gjort saman med 

kommunane, samt workshop, for å kunne peike på dei største utfordringane og forslag til vidare 

arbeid og fokus for utvikling av spesialisthelsetilbodet i Nordfjord. Prosjektet står per no utan 

prosjektleiar og prosjektstøtte – men det blir prioritert å gå vidare med prosjektet så snart dette er 

på plass.  

Delplan Lærdal sjukehus:  Tenestene skal utviklast i samsvar med behov i lokalsjukehusområdet og 

som del av det heilskaplege tilbodet i Helse Førde. Prosjektet skal identifisere utfordringar og 

moglegheiter for vidare utvikling. Arbeidet er sett noko på vent grunna behov for ulike avklaringar og 

prosjektressursar.   

 

4. Andre lokale prosjekt 
 

Ved inngangen til 2023 er det få andre lokale prosjekt enn dei som er i Pasientens helseteneste. 

Utviklinga av appen PustDegBedre har vore eit prosjekt gjennom fleire år og vil truleg bli avslutta som 

prosjekt i løpet av dette året. Hovudprosjektet for Campus Vie vil bli starta opp i løpet av 2023. Det 

blir også vurdert å starte opp eit prosjekt som skal omhandle dokumentasjonsflyt og arkiv i Helse 

Førde. 

Helse Førde innfører no Microsoft 365 og har organisert prosjektet med styringsgruppe, prosjektleiar 

og prosjektleiar. 

 



 

 

 

 

5. Regional portefølje i 2023 
 

Den regionale IKT-prosjektporteføljen skal medverke til å fornye og standardisere arbeidsprosessar 

og teknologi i regionen. Tilgang på personellressursar innanfor IKT og prosjektstyring har gjort det 

krevjande å setje saman planen for 2023, og det er difor ikkje heilt klart enno kva leveransar Helse 

Førde får dette året.  

Tabellen under syner prosjekta som har fått plass i planen for 2023. Dei er prioriterte utifrå fire 

kriteria; kritiske for byggeprosjekta, knytt til topp risikoområde i Helse Vest, pålegg frå departement 

og kva gevinstar dei gir. Dei byggkritiske prosjekta har fått høgast prioritet. 

Det er ikkje slik at alle prosjekta er like viktige for Helse Førde og prioriteringa er basert på ei samla 

vurdering i regionen. Samstundes har Helse Førde fått på plass alle prosjekta som føretaket 

prioriterte høgt. Alle program og prosjekt gjennomfører no ei detaljplanlegging for leveransar i 2023. 

Det er framleis uvisse knytt til om det er nok personellressursar til å gjennomføre alt som har kome 

med i planen. 

 

 

 

Prosjektnavn

Kategori:

ABC

Pri 1:

Byggkritisk

Pri 2:

Topp risiko

Pri 3: 

Pålegg HOD

Pri 4:

Gevinst

Steril- og operasjonsplanlegging A bygg topp

Logistikkstøtte Akuttmottak A bygg topp

Pasientflyt og ressurser inkl portør A bygg

Dialog med inneliggende pasient A bygg

Integrert ressursplanlegging A bygg

Libra Fase 2 A bygg

Fra Byggeprosjekt til FDVU A bygg

Implementering Matforsyning A bygg

Renhold A bygg

Fosterovervåkning A bygg

Lokalisering av medisinsk utstyr A bygg

Rest leveranse dialog med inneliggende puls,rødt flagg, tun A bygg

Kritisk Informasjon A topp pålegg

Pasientens legemiddelliste (PLL) A topp pålegg

Modernisert Folkeregister A pålegg

AMK IKT interregionalt prosjekt A pålegg

AMK IKT Helse Vest regionalt prosjekt A pålegg

Dokumentdeling A pålegg

5 Innføring av DIPS Arena A Effektivitet

Innsjekk og betaling A

Multimonitor A

Celleterapi A

Innføring felles laboratorieløsning A

M365 A

Norse Feedback Digital Pasientmedverknad A

Perioperativ kurve A

Digitale brev og skjema B Effektivitet

Vel Planlagt B Effektivitet

8 Vestlandspasienten B- pålegg Effektivitet

9 Vel Heim B- pålegg

1

7

3

4

6

2



 

 

 

6. Risikoar i dagens portefølje 
 

Prosjekta i Helse Førde rapporterer jamnleg på risiko. Økonomi, manglande koordinering, mangel på 

nøkkelpersonell og tekniske utfordringar utgjer dei største risikoane, slik prosjekta ser det. Dette er 

synt under risiko i kvart prosjekt over. 

Risikoskalaen er bygd opp slik, med 25 som maksimal risiko; 25, 20, 16, 15, 12, 9, 8, 6 o.sv. 

Dei høgste risikoane som er rapportert ligg på 16. Det vil seie karakter fire både på sannsyn og 

konsekvens, som er ein relativt høg risiko.  

Pasientens helseteneste har fanga opp risikoen for manglande/varierande grad av koordinering, 

kommunikasjon og samhandling mellom OU-prosjekta, og har sett inn tiltak for å redusere den.  

Programmet og Nye Førde sjukehus gjennomførte ei stor felles risikokartlegging i 2020/2021. Felles 

styringsgruppe, etablering av prosjektleiarforum på tvers og eigarforum er tiltak som er sette i verk, 

og som vil medføre redusert risiko for manglande koordinering mellom bygg og OU-prosjekt. 

Pasientens helseteneste og Nye Førde sjukehus skal saman utarbeide ein leveranseplan/plan for 

rekkefølge av nødvendige vedtak i 2023. Det vil også vere eit risikoreduserande tiltak. 

Dei regionale programma, Alle møter og Heliks, rapporterer risiko i Helse Førde i 

prosjektstyringsverktøyet. Slik risiko blir ikkje rapportert av ein del andre regionale IKT-prosjekt. Det 

gjer at Helse Førde ikkje har fullt ut oversyn når det gjeld prosjektrisiko for alle IKT-prosjekt. 

7. Ressursbruk i porteføljen 
 

Helse Førde har ingen fullstendig oversikt som viser kor mykje ressursar som vert nytta i arbeidet 

med prosjekt. 

Om lag  tre årsverk i fag- og utviklingsavdelinga vert nytta som støtte for prosjektleiarane i Pasientens 

helseteneste. Leiarane og deltakarane i desse prosjekta er i alle hovudsak leiarar og tilsette i 

avdelingane som skal ta i bruk leveransane frå prosjekta og som gjennomfører prosjektarbeidet i 

tillegg til sin daglege jobb. Å talfeste tidsbruken er ikkje vurdert som føremålstenleg. Tidlegare 

gjennomgangar indikerer at det utgjer nokre titals årsverk. 

Når det gjeld innføringa av leveransane frå dei regionale IKT-prosjekta, så arbeider om lag fire årsverk 

i Helse Førde med det. I hovudsak er dette prosjekt som omhandlar journal- og kurveløysingar,  

prosjekt som skal lette pasientkommunikasjon og pasientlogistikk og innføring av M365. 

I tillegg er det allokert nokre ressursar frå Helse Førde til å arbeide med regionale løysingar, mellom 

anna nytt økonomi- og logistikksystem. 

Eit svært grovt overslag tilseier at Helse Førde nyttar 40-50 årsverk på prosjekt. I tillegg blir det også 

utført større og mindre utviklings- og forbetringsarbeid i heile organisasjonen.  

 

 

 



 

 

 

8. Økonomiske konsekvensar 
 

Føremålet med prosjekta er at dei skal føre til ei betring, ein gevinst, anten i form av betre kvalitet 

eller i form av innsparingar. Arbeidet med å utarbeide ein betre metodikk for gevinstrealisering frå 

IKT-prosjekt er intensivert regionalt.  

Dei regionale prosjekta arbeider ilag om gevinstplanar, som så blir lokalt tilpassa. Dette gjeld mellom 

anna for det nyleg innførte nye journalsystemet DIPS Arena og for Microsoft 365 som blir innført i 

2023.  

I Helse Førde er det no fokus på å utarbeide driftsmodellar for prosjekta i Pasientens helseteneste, 

med tilhøyrande økonomiske konsekvensar. Det er viktig å sikre at leveransane i prosjekta er i 

samsvar med framtidige økonomiske rammer. Både for at driftsmodellane skal vere innanfor 

budsjetta i åra framover, og for å sikre at er rom for å drifte det prosjekta planlegg. 

Målet er å ha eit best mogeleg bilete når neste økonomiske langtidsplan blir vedteken i vår, og eit 

endå sikrare bilete til budsjettprosessen for 2024. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


