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1. Bakgrunn 
Nasjonal IKT ble etablert på initiativ fra Helsedepartementet i styringsdokumentene for de regionale 
helseforetakene i 2003. Nasjonal IKT ble da etablert som en felles strategigruppe for informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi, sammensatt av representanter fra ledelsen i de regionale helseforetakene 
(RHF) og Sosial- og helsedirektoratet (SHdir), samt observatører fra Helse- og omsorgsdepartementet 
(HOD) og Norsk Helsenett (NHN). Siden etableringen av Nasjonal IKT har det vært arbeidet aktivt for å 
sikre fagsidens representasjon og deltakelse i det nasjonale IKT-arbeidet. I 2006 ble gruppen styrket 
med konserntillitsvalgte fra de regionale helseforetakene. For ytterligere informasjon om Nasjonal IKT 
vises det til årsoppsummeringen for 2007, jfr. nedenfor.  
 
2. Årsoppsummering for 2007 
Nasjonal IKT har utarbeidet en årsoppsummering for 2007, jfr. vedlegg 1. Målsetningen med dette 
dokumentet er å gi bred informasjon om bakgrunn og status for arbeidet som gjennomføres i regi av 
Nasjonal IKT.  
 
Årsoppsummering for Nasjonal IKT er oversendt til orientering. 
 
3. Strategi- og tiltaksplan for 2008 – 2009 
Styrene i de 5 RHF godkjente våren 2004 ”Overordnet IKT-strategi for de regionale helseforetakene”. 
Strategi- og tiltaksplanen ble revidert i 2005 og 2006. Det er nå gjennomført en ny revisjon av 
strategiplanen, denne gangen slik at den foreslås gjort gjeldende for 2008 og 2009. Styringsgruppen 
godkjent i møte 14.02.2008 den reviderte strategiplanen med en oppdatert tiltaksplan, jfr. vedlegg 2.  
 
Den reviderte strategiplanen for Nasjonal IKT er herved oversendt til hvert regionalt helseforetak for 
vedtak. Styringsgruppen for Nasjonal IKT har etablert en felles side på internett, www.nasjonalikt.no. 
Dokumentene er også lagt ut åpent på dette nettstedet.  
 
4. Hovedendringer i Nasjonal IKTs strategi 
Nasjonal IKTs strategi for den kommende perioden inneholder følgende endringer;  
 

- Satsingsområdet Elektronisk samhandling fra forrige strategiperiode, er spisset og fokuserer nå 
på arbeidet med kjernejournal.  

 
- Satsingsområdet Systemarkitektur, informasjonsgrunnlag og definerte fellestjenester 

videreføres.  
 

- Satsingsområdet Elektroniske meldinger videreføres.  
 

- Satsingsområdet EPJ – dokumentasjon, prosess- og planverktøy videreføres.  
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- Satsingsområdet Informasjonssikkerhet vurderes som fullført i forhold til de opprinnelige 
målene for dette området og avsluttes.  
 

- Satsingsområdet Modell for leverandørsamhandling avsluttes som eget satsingsområde, men 
aktiviteter knyttet til leverandørindustrien må videreføres innenfor de andre satsingsområdene.  
 

- Satsingsområde Kvalitetsregistre er nytt i Nasjonal IKTs strategiplan.  
 

 

  
 
 
Graden av modenhet varierer mellom de ulike satsingsområdene. Nasjonal IKTs virkefelt er som regel 
knyttet til de tidlige utviklingsfasene. Figuren nedenfor illustrere dette. Som det fremgår av figuren er 
det bare satsingsområdet Meldingsutveksling som har en modenhet som tilsier realisering av resultater 
direkte i helseforetakene.  
 
 

 
 
 
  
Forslag til vedtak 
 

1. Årsoppsummering for Nasjonal IKT for 2007 tas til orientering.  
 

2. Revidert strategiplan for 2008 – 2009 vedtas.  
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