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Forslag til vedtak 
  
Styret for Helse Vest RHF sluttar seg til Nasjonal IKT sitt reviderte strategidokument for 2010-2011.  
 



 
Denne saka er opphavleg utarbeida av Nasjonal IKT for handsaming i alle dei fire RHF-styra. Det vidare 
saksførelegget er difor på bokmål. 
 
 
Oppsummering 
 
Nasjonal IKT har oversendt Nasjonal IKTs reviderte strategidokument for 2010-2011 til hvert regionalt 
helseforetak for vedtak.  
 
Nasjonal IKT ble etablert på initiativ fra Helsedepartementet i 2003. Nasjonal IKT er en styringsgruppe 
for en felles strategi for informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) for de regionale 
helseforetakene (RHF). Styringsgruppen består av representanter fra ledelsen i RHF-ene og 
Helsedirektoratet (Helsedir), to representanter fra de konserntillitsvalgte, samt observatører fra 
Helsedepartementet (HOD) og Norsk Helsenett (NHN). 
 
Siden etableringen av Nasjonal IKT (NIKT) 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.  
 
Fakta 
 
Nasjonal IKT etablerte høsten 2009 en strategigruppe som har utarbeidet Nasjonal IKTs strategi for 
perioden 2010-2011. Strategien løfter de satsingsområdene som er vesentlige for å møte de utfordringer 
som Nasjonal IKT står overfor i denne strategiperioden, herunder Samhandlingsreformen og 
etableringen av Norsk Helsenett SF.  
 
Utarbeidet strategidokument for 2010-2011 ble behandlet i Nasjonal IKTs styringsfora, Prosjekteierforum 
og Styringsgruppen, i begynnelsen av 2010. Gjennom saksbehandlingen fremkom det imidlertid at 
tilgjengelig tid til forankring og arbeid i hvert enkelt RHF med den utarbeidede strategien opplevdes som 
for knapp. RHFene hadde innspill man ønsket å innarbeide i strategidokumentet. Med bakgrunn i dette 
ble det gjennomført en revisjon av Nasjonal IKTs strategidokument.  
 
Revidert strategidokument ble godkjent i møte i Nasjonal IKTs Styringsgruppe 29.4.2010, men ved 
behandling av strategien i RHF AD-møtet (16.8.2010) fremkom det ytterligere innspill. Disse innspillene 
ble innarbeidet i strategidokumentet og dette ble sendt på høringsrunde til helseforetakene. Mottatte 
innspill fra HFene ble deretter vurdert og svart ut. Det ble gitt positive tilbakemeldinger på strategien fra 
flere hold. RHF AD-møtet fikk deretter fremlagt endelig versjon av strategidokumentet, jf. vedlegg 1, på 
sitt møte 22.11.2010 og vedtok der å godkjenne Nasjonal IKTs strategi for 2010-2011. RHF AD-møtet ba 
også om at strategien oversendes RHFenes styrer for godkjenning. 
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Kommentar  
 
Basert på status for gjennomføring av Nasjonal IKTs strategiplan, er følgende satsingsområder tatt inn i 
strategiplanen for 2010 og 2011: 

 
Figur 1 Oversikt over Nasjonal IKTs satsingsområder 2010 - 2011 

Satsingsområde 1: Innhold - Kliniske informasjonsprosesser 

Det langsiktige målbildet for IKT i spesialisthelsetjenesten er helhetlige kliniske informasjonssystemer 
som gir både prosess-, beslutnings- og dokumentasjonsstøtte.  

Tiltak:  

 Etablere overordnet plan for utvikling av elektronisk pasientjournal (EPJ) som støtte for 
prosesser, resultatoppfølging, vedtak og dokumentasjon  

 Videreføre Klinisk IKT Fagforum, inkl. utvikle felles målbilde med Fagforum Arkitektur 
 Kartlegge behov for støtte for behandlingsprosesser mellom foretak 
 Videreføre arbeid med IKT-støtte i akuttmottak  
 Pilotere bruk av Definisjonskatalog og standarder på innholdssiden  
 Bidra til å implementere harmonisert teknisk løsning for regionalt eide nasjonale kvalitetsregistre 
 Utvikle forskrivings- og ekspedisjonsstøtte for sykehus (Sykehus FEST) 

Satsingsområde 2: Struktur - Systemarkitektur, informasjonsgrunnlag og sikkerhet 

Det langsiktige målbildet er en systemarkitektur for spesialisthelsetjenesten som skal sikre sammenheng 
i pasientkjeden, legge til rette for å gi innsyn i egen journal og kliniske resultater, gi en helhetlig 
arbeidsflate, og gi støtte for arbeidsprosesser. 

Tiltak:  

 Velge og videreutvikle endelig rammeverk for tjenestemodell  
 Utarbeide oversikt over hvilke områder en ønsker å etablere nasjonale løsninger 
 Oppnå tettere samarbeid med leverandørene og utvikle HL7-impl.guide (Health Level Seven = 

Standardiseringsverktøy) 
 Beskrive krav til et felles klinisk dokumentasjonslager 
 Sette nasjonal standard for klinisk arbeidsflate 
 Utarbeide felles PKI-strategi (Public Key Infrastructure = Løsning for elektronisk legitimasjon og 

signatur) 
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 Etablere felles infrastruktur for sikring av felles web-tjenester  
 Etablere folkeregistertjeneste og nytt hjelpenummer i Norsk Helsenett 
 Etablere nasjonal tilnærming til nynorsk talegjenkjenning 

 
Alt dette skal gjøres på en sikker måte og i tråd med til enhver tid gjeldende normer og lover for 
informasjonssikkerhet.  

Satsningsområde 3: Samhandling 

Det langsiktige målbildet for hele helsesektoren er at rett informasjon er tilgjengelig til rett person på 
rett sted og til rett tid – uavhengig av hvor i samhandlingskjeden pasienten befinner seg. 

Tiltak: 

 Vurdere utredningsprosjekt når Samhandlingsreformen blir konkretisert 
 Understøtte meldingsutbredelse og -utvikling 
 Medfinansiere Test- og godkjenningsordning  
 Medfinansiere enkelte ELIN-prosjekt 
 Understøtte nasjonale fellesgrep knyttet til eResept herunder utvikling av helhetlig 

medikasjonstjeneste for sykehus 
 Understøtte arbeidet med nasjonal Kjernejournal  
 Utrede løsninger knyttet til styrking av pasientrollen 

Satsningsområde 4: Deling av metodikk og erfaring 

Det langsiktige målbildet er at metode, erfaring og utarbeidet materiell skal utvikles ett sted, forvaltes i 
fellesskap, deles nasjonalt og tas i bruk lokalt.  

Tiltak: 

 Vurdere og velge teknisk løsning knyttet til bedre kunnskapsdeling rundt Nasjonal IKTs arbeid 
 Samle eksisterende og utarbeide nye kravspesifikasjoner 
 Starte prosjekt knyttet til å beskrive prosess for IKT-prosjekt  
 Samle regionale prosjektporteføljer i en nasjonal oversikt 

 
For detaljer om bakgrunn, mål og mandat, organisering av Nasjonal IKT, resultater fra strategiperioden 
2008-2009, samt for utfyllende gjennomgang av hvert satsingsområde vises det til hele dokumentet, jfr. 
vedlegg 1. 
Graden av modenhet varierer mellom de ulike satsingsområdene. Nasjonal IKTs virkefelt er som regel 
knyttet til de tidlige utviklingsfasene. Figuren nedenfor illustrerer dette:  
 

 
Figur 2 Grad av modenhet innen satsingsområden 
 
Vedlegg: 
Nasjonal IKTs reviderte strategiplan for 2010 og 2011. 
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