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Oversikt 
Del Tema 



Nasjonal IKT (NIKT) er 
spesialisthelsetjenestens hovedarena for 
samhandling innenfor informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi.  
 
NIKT har fokus på strategiske spørsmål. 
Implementering og gevinstrealisering skjer 
regionalt og lokalt på sykehusene.  
 
NIKT er sammensatt av representanter fra 
ledelsen i de regionale helseforetakene (RHF) 
og Helsedirektoratet (Helsedir), to 
representanter fra de konserntillitsvalgte, samt 
observatører fra Helse- og 
omsorgsdepartementet (HOD) og Norsk 
Helsenett (NHN).  
 
Styringsgruppen Nasjonal IKT (SG) rapporterer 
til RHFene ved de administrerende direktørene 
(RHF AD- møtet).  

Hva er Nasjonal IKT? 



For strategiperioden 2010-2011 har Nasjonal IKT hatt fire 
satsningsområder:  
 

• Satsingsområde 1: Innhold. Kliniske informasjonsprosesser 

• Satsingsområde 2: Struktur. Systemarkitektur, informasjonsgrunnlag og 
sikkerhet 

• Satsingsområde 3: Samhandling 

• Satsingsområde 4: Deling av metodikk og erfaring 



Mål for satsningsområdene: 
Mål: Ha helhetlige kliniske 

informasjonssystemer som gir 
både prosess-, beslutnings- og 

dokumentasjonsstøtte 

Mål: Ha en helhetlig arkitektur som 
støtte til arbeidsprosesser, forenkler 

deling og lagring av informasjon, samt 
styrker informasjonssikkerheten 

Det langsiktige målbildet for hele sektoren er at 
rett informasjon skal være tilgjengelig til rett 

person til rett tid, gjennom hele pasientforløpet.  
Nasjonal IKT ønsker å bidra med å vurdere IKT-

messige implikasjoner og løsninger når 
samhandlingsreformen konkretiseres.  

Mål: Metode, erfaring og utarbeidet 
materiell skal kunne utvikles ett 

sted, for så å forvaltes nasjonalt, 
deles og benyttes lokalt.  

 



Sentrale saker i 2011  
Nasjonal IKT har arbeidet med følgende 15 prosjekter i 2011:  
 

• Tiltak 5.9 Elektronisk informasjonsutveksling mellom kommuner og sykehus (Elin-K) 
• Tiltak 5.12 Elektronisk informasjonsutveksling i helsestasjonstjenesten (Elin-H) 
• Tiltak 15.5 Folkeregisteret i helsenettet 
• Tiltak 15.6 Nytt hjelpenummer i helsenettet 
• Tiltak 24.2 Medikasjonstjeneste (analysefase)  
• Tiltak 29.2 Sykehus- forskrivnings og ekspedisjonsstøtte  
• Tiltak 31.2 IKT-støtte i akuttmottak 
• Tiltak 32.1 Pilot- nynorsk talegjenkjenning  
• Tiltak 33.2 HL7 Implementeringsguide 
• Tiltak 37 Anskaffelse av medisinsk teknisk utstyr/ behandlingshjelpemidler (MTU/BHM)  
• Tiltak 38 Forprosjekt pasientrettede IT- tjenester  
• Tiltak 39 Termer og symboler 
• Tiltak 41 Terminologbinding av arketyper med eksisterende terminologier og SNOMED CT 
• Tiltak 42 Videreutvikling arkitektur 
• Tiltak 45 Foranalyse klinisk logganalyse.  
 
 Sluttrapporter på avsluttende tiltak finnes på hjemmesiden til NIKT 

(http://nasjonalikt.no/no/dokumenter/sluttrapporter/).  

 

http://nasjonalikt.no/no/dokumenter/sluttrapporter/


Sentrale saker i 2011  

Arbeid i NIKT Styringsgruppe og NIKT fora.  
Styringsgruppen har avholdt fem møter i 2011 der sentrale og 

strategiske saker har vært løftet frem.   

 

Tilsvarende antall møter er gjennomført i Prosjekteierforum som i 
mange tilfeller fungerer som et arbeidsutvalg for 
Styringsgruppen. 

   

Fagforum Arkitektur har arbeidet videre med utbredelse av Nasjonal 
IKTs vedtatte arkitektur. Klinisk IKT Fagforum har, i likhet med 
Fagforum Arkitektur, bidratt sterkt ved utarbeidelse av flere 
prosjektdirektiver og har vært sentrale ved oppstart og 
gjennomføring av en rekke av Nasjonal IKTs gjennomførte tiltak.  
Videre er det blitt opprettet et tredje fagforum, EPJ 
Systemeierforum i 2011. Forumet har hatt to møter og er godt i 
gang med å ferdigstille mandat og handlingsplan for 2012. 
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Sentrale saker i 2011  

 TOGAF.  

 Utvikling av kompetanse og god praksis 
innen virksomhetsarkitektur er viktig innenfor 
spesialisthelsetjenesten.  

 Nasjonal IKT har, basert på behov for 
kompetanse innen arkitektur, gjennomført to 
kurs for sertifisering innen metodeverket 
TOGAF i 2011. Siden oppstart i 2010 har 
mer enn 90 personer blitt sertifisert, og 
bidratt til en systematisk utvikling av 
kompetanse og praksis innen 
virksomhetsarkitektur i helsesektoren.  

 En virksomhetsarkitektur er en beskrivelse 
av hvordan en virksomhet er bygd opp og 
strukturert. 

  
 



Sentrale saker i 2011  
 Ny hjemmeside.  
  
 En ny hjemmeside for 

Nasjonal IKT ble utviklet og 
lansert i 2011.  

 Mer informasjon om Nasjonal 
IKT finnes på 
www.nasjonalikt.no. 

http://www.nasjonalikt.no/

	Lysbildenummer 1
	Lysbildenummer 2
	Hva er Nasjonal IKT?
	For strategiperioden 2010-2011 har Nasjonal IKT hatt fire satsningsområder: �
	Mål for satsningsområdene:
	Sentrale saker i 2011 
	Sentrale saker i 2011 
	Sentrale saker i 2011 
	Sentrale saker i 2011 

