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Administrerende direktørs anbefalinger/konklusjon 
 
Administrerende direktør understreker betydningen av det samarbeidet som har utviklet seg mellom de 
regionale helseforetakene gjennom Nasjonal IKT og de gevinster det vil gi å samordne IKT-utviklingen 
på en rekke sentrale områder. I den felles IKT-strategien pekes det på at gevinstene ved samordning kan 
hentes ut på flere områder: 

 Kvalitetsgevinster ved at alle involverte aktører skal ha tilgang til enhetlig informasjon innenfor 
og på tvers av helseforetak. 

 Tid- og ressursgevinster ved at informasjonsutveksling på tvers av nivåer og enheter baseres på 
felles standarder og retningslinjer.  

 Reduserte kostnader til anskaffelse, drift og forvaltning av IKT ved å organisere utvalgte 
prosjekter og oppgaver nasjonalt. 

 
Administrerende direktør anbefaler at Overordnet IKT-strategi for de regionale helseforetakene legges til 
grunn for IKT-utviklingen i Helse Vest RHF.  
 
Administrerende direktør anbefaler at Helse Vest RHF bærer 1/5 av kostnadene ved gjennomføring av 
strategien innenfor en ramme av 2 mill. kr. i 2004. I tillegg kommer egeninnsats fra ansatte i Helse Vest 
RHF og i helseforetakene i Helse Vest RHF. 
 
Faktabeskrivelse 
 
Nasjonal IKT 
Nasjonal IKT ble etablert på initiativ fra Helsedepartementet ved at det i styringsdokumentene for de 
regionale helseforetakene for 2003 er gitt pålegg om at det skal etableres en felles strategigruppe for 
informasjons- og kommunikasjonsteknologi mellom de regionale helseforetakene, og hvor 
Helsedepartementet og Sosial- og helsedirektoratet er representert .  
Gruppens overordnede målsetning er å understøtte nasjonale strategier og tiltak, slik dette er nedfelt i 
gjeldende tiltaksplan (”Si @!”), og slik dette vil bli nedfelt i nasjonal myndighetsstrategi fra 2004 
”Samspill 2007” (helhetlig forløp). Dette innebærer også å finne supplerende strategier og tiltak som 
gjennomføres i regi av de regionale helseforetak. 
 
Arbeidet med felles IKT-strategi for RHFene har vært en vesentlig del av arbeidet i Nasjonal IKT i 2003.   
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Samordning av  strategi- og planverk for utvikling av 
IKT i helsesektoren

 
Sammenheng med nasjonale handlingsplaner 
Overordnet IKT-strategi for RHFene fanger opp de elementer i den nasjonale tiltaksplanen ”Samspill 
2007” (helhetlig forløp) som enten skal gjennomføres i regi av RHFene eller som har føringer for 
strategier og tiltak som RHFene har ansvaret for.  
 
Nasjonalt helsenett er et av satsningsområdene i  Overordnet IKT-strategi for RHFene. Utforming av 
strategier og tiltak for dette satsningsområdet gjøres i regi av Sosial- og helsedirektoratet og det er etablert 
en egen strategiplan for Nasjonalt helsenett som ble vedtatt i styringsgruppen (Nasjonal IKT) 22.01.2004. 
Det arbeides videre med en forretningsplan for  etablering av en Nasjonal helsenettorganisasjon. 
Strategiplan for Nasjonalt  helsenett vil bli lagt fram for RHFenes styrer som egen sak og det vises til eget 
saksfremlegg for dette.  
 
Sammenhengen mellom Overordnet IKT-strategi for RHFene og de nasjonale handlingsplanene er 
illustrert i nedenstående figur: 

RHFenes mål og 
prioriteringer for felles 

strategier og tiltak
Helhetlig forløp

 
 
 
Overordnet IKT-strategi for de regionale helseforetakene 
 
Mange av de samme samordningsgevinstene som kan oppnås innen en region kan man også oppnå i et 
nasjonalt perspektiv.  Det er en rekke områder hvor et nært samarbeid mellom de regionale 
helseforetakene vil bidra til at man når de felles, nasjonale målsetningene raskere og billigere. Denne 
strategiplanen fokuserer på disse mulighetene. Planen er gruppert i 6 satsningsområder: 
 

Satsningsområde 1: Elektronisk samarbeid 
Hovedmålene med elektronisk samarbeid er: 
- å få til et mer helhetlig pasientforløp ved at informasjonen følger pasientforløpet og arbeidsprosessene 
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Strategi- og tiltaksplan for 
Nasjonalt helsenett 

IKT-strategi for de enkelte 
RHF'er

IKT-strategi for de enkelte 
RHF'er
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-at pasienter og publikum har tilgjengelig og tar i bruk kvalitetssikrede helsetjenester på nett, herunder at 
de skal kunne utøve sine pasientrettigheter knyttet til deltakelse i behandlingsforløpet og innsyn i egen, 
elektronisk pasientjournal. 
-at helseforetakene effektiviserer sine arbeidsprosesser ved å unngå dobbeltarbeid og redusere sitt 
samlede ressursbruk til håndtering av informasjonsstrømmen. 
 
For å nå disse overordnede målene vil RHF-ene sammen: 

 Arbeide for at helseforetakene i økende grad tar i bruk elektronisk meldingsutveksling mellom 
helseforetak og primærhelsetjenesten og mellom helseforetak og andre samarbeidsparter. 

 Arbeide for at det for pasientene skal være lett for den enkelte å finne god, kvalitetssikret 
helseinformasjon på nettet, og at aktuell informasjon fra pasientjournaler og andre kilder blir 
tilgjengelig for pasientene.   

 

Satsningsområde 2: helhetlig og veldefinert informasjonsgrunnlag 
Det er et overordnet mål at elektronisk informasjon skal kunne flyte effektivt mellom forskjellige 
pasientinformasjonssystemer og uten at feil og misforståelser oppstår. 
 
For å oppnå dette vil RHFene sammen: 

- Utvikle et enhetlig begrepsapparat for pasientrelatert informasjon i helse – og sosialsektoren 
basert på nasjonale og internasjonale standarder der disse finnes. Begrepsapparatet bygges opp 
rundt en felles informasjonsstruktur1 .  

- Sørge for at dette felles begrepsapparatet blir lagt til grunn for all elektronisk samhandling i 
sektoren. 

 

Satsningsområde 3: Nasjonalt helsenett  
Det er et raskt økende behov for et  sømløst, nasjonalt nett som er tilgjengelig for alle aktører i Helse- og 
sosialsektoren og RHFene vil sammen med Rikstrygdeverket og SHdir ha et ansvar for at dette blir 
etablert. Nettet skal ha den sikkerhet og tilgjengelighet som kreves for å utveksle informasjon innen 
sektoren. Nasjonalt helsenett organiseres som en enhet som har ansvar for utvikling og drift av nettet og 
for tilhørende støttetjenester.  
 
Satsningen er nærmere beskrevet i Strategiplan med tilhørende forretningsplan for Nasjonalt helsenett.  
For RHFene gir  denne planen en forpliktende deltakelse i arbeidet med å etablere organisasjonen  
Nasjonalt helsenett og i arbeidet med å samordne dagens infrastruktur. Dette vil bli lagt fram for RHFenes 
styrer som egen sak og det vises til eget saksfremlegg for dette.  
 

Satsningsområde 4: Informasjonssikkerhet 
Elektroniske pasientjournaler og et vel utbygget Nasjonalt helsenett gir økte muligheter til å gjøre sensitiv 
informasjon elektronisk tilgjengelig på tvers av organisatoriske enheter. Dette stiller økte  krav til 
organisatoriske og teknologiske løsninger for å forvalte informasjonssikkerheten. Satsningsområdet 
omfatter helseforetakenes deltakelse i fellestiltak på dette området.  
 
For å oppnå dette vil RHFene sammen: 

 Bidra til at det etableres en felles sikkerhetspolitikk og felles minstekrav til informasjonssikkerhet 
i sektoren 

 
1 Med informasjonsstruktur menes en samlet beskrivelse av hvilke informasjonselementer vedrørende pasienforløpet som 
utveksles i helse- og sosialsektoren, både innenfor det enkelte nivå og mellom de ulike nivåene. 
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 Ta initiativ til at det etableres et tettere samarbeid mellom myndigheter og aktører i helsevesenet 
med sikte på å avklare usikkerheter i fortolkning av lovverket 

 

Satsningsområde 5:  Standardisering og samordning av EPJ-systemer i 
helseforetak 
Den elektroniske pasientjournalen er grunnlaget for elektronisk samarbeid.  En gjennomgående og 
helhetlig innføring av EPJ i helsesektoren har størst gevinstpotensiale av alle IT-satsninger i sektoren. 
Satsningsområdet omfatter de tiltak helseforetakene kan samarbeide om for å nå målsetningen om å 
fullføre utrullingen av  EPJ i helseforetakene.  
Den overordnede målsetningen er å få all pasientbehandling i norske helseforetak basert på elektroniske 
pasientjournaler.  
 
For å oppnå dette vil RHFene sammen: 

 Gjennomføre en full omlegging til EPJ i planperioden. Dette innbærer at papirjournalen skal 
erstattes fullt ut av den elektroniske pasientjournalen 

 Sørge for at alle EPJ-systemer i helseforetakene tilfredstiller felles minimumskrav til 
funksjonalitet og innhold 

 Bruke felles markedsmakt til å få best mulig kontroll med utvikling og leveranse av EPJ-systemer 
Norge 

 

Satsningsområde 6: Organisere IKT-samarbeidet mellom RHFene 
Gjennomføringen av felles satsninger og tiltak innen IKT-området stiller økt krav til koordinering og 
styring på tvers av RHFene. Det vil også i økende grad bli behov for operativ gjennomføringskraft som er 
felles for RHFene (ref Nasjonalt helsenett).  
 
Målene med organiseringen av IKT-samarbeidet er å sørge for at: 

1. RHFene har god styring av strategi og planer for felleskapstiltak på IKT-området nasjonalt og 
regionalt 

2. RHFene kan ivareta sitt ansvar for medvirkning i nasjonale myndighetstiltak i innenfor IKT på en 
god og koordinert måte 

3. RHFene kan gjennomføre felles prosjekter effektivt mhp tid og kostnader 
4. RHFene kan etablere og styre felles drifts- og forvaltningsoppgaver på en god måte 
5. Det sikres nødvendig økonomisk forpliktelse fra de enkelte RHF til fellesskapstiltakene 
6. IKT-samarbeidet understøtter andre stategiske samarbeidsområder som medisinsk forskning og 

samhandling mellom nivåene 
7. Samarbeidet understøtter RHFenes ivaretagelse av "sørge for"-ansvaret og eierskapet til de 

underliggende HF 
 
For å oppnå dette vil RHFene sammen: 

 Videreutvikle samarbeidet om IKT-utviklingen med basis i Nasjonal IKT 
 Etablere felles funksjoner for gjennomføring av IKT-oppgaver i den utstrekning dette er 

hensiktsmessig for å nå målene ovenfor 
 
Tiltaksplanen 
For hvert av de 6 satsningsområdene er det prioritert de tiltak som RHFene skal samarbeide om for å nå 
de angitte målene. Det er utformet en egen tiltaksplan hvor det er gitt en nærmere beskrivelse (mini 
prosjektdirektiv) for de enkelte tiltak (tiltak innenfor Nasjonalt helsenett er beskrevet i egen tiltaksplan).  
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Det er estimert med en samlet ressursinnsats på 11400 timer (tilsvarende 76 månedsverk) fra 
helseforetakenes egne ressurser i 2004. I tillegg er det estimert en samlet kostnad på 8,5 MNOK til 
eksterne timer og direkte kostnader. Da er 3,7 MNOK til gjennomføring av prosjekter innenfor 
timebestilling inkludert. Dette er prosjekter hvor de enkelte RHFer fikk midler fra SHdir i 2003 som er 
overført til 2004.  
 
For enkelte tiltak er det også gjort et estimat for ressursinnsats og kostnader ut over 2004. Men for mange 
av tiltakene vil den planlagte aktivitet i 2004 gi estimater og beslutningsunderlag for 
videreføring/gjennomføring i løpet av planperioden. 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Styret for Helse Vest RHF gir sin tilslutning til ”Overordnet IKT-strategi for de regionale 
helseforetakene” slik den er vedtatt i Nasjonal IKT, og at strategiplanen legges til grunn for IKT-
utviklingen i Helse Vest RHF.  
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