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Oppsummering 
Nasjonal IKT oversender herved Nasjonal IKTs årsoppsummering for 2011 til de regionale 
helseforetakene til orientering. Formålet med dokumentet er å gi oppdragsgivere, samarbeidsparter og 
interessenter et overblikk over arbeidet i regi av Nasjonal IKT. 
 
 
Fakta 
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). 
 
Arbeidet i Nasjonal IKT inkluderer tiltak som retter seg mot flere aspekter innen IKT, inkludert e-helse, 
arkitektur, strategiske utredninger og løsninger mot ulike områder. Nasjonal IKTs prosjektportefølje 
består av prosjekter som RHF mener er formålstjenelig å løse i felleskap. Eksempler på dette er: 
 
• Tiltak 39: Termer og symboler i brukergrensesnitt i kurvesystemer. Tiltakets mål er å utvikle 

og forankre en standard for termer og symbolspråk for anvendelse i brukergrensesnitt på 
behandlingsrettede IT-systemer. 
 

• Tiltak 41:Terminologbinding av arketyper med eksisterende terminologier og SNOMED 
CT. Prosjektet skal utvikle en definisjonskatalog av datastrukturer med tilhørende terminologi til bruk 
i elektroniske kurvesystemer og medisinske kvalitetsregistre som er basert på arketyper. Arketype er 
en standard for representasjon og lagring av kliniske opplysninger i EPJ-systemer.  Knytning til 
terminologi anbefales gjort gjennom eksisterende nasjonale terminologier og SNOMED CT 
(Systematized Nomenclature of Medicine--Clinical Terms- en strukturert samling av medisinsk 
terminologi som dekker de fleste områder av klinisk informasjon). 
 

• Tiltak 42: Videreutvikling av arkitektur. Tiltaket skal konstruere og validere en prosess- og 
tjenestemodell som inkluderer forskning og utvikling, opplæring av helsepersonell, opplæring av 
pasienter og pårørende. Arkitektur tar for seg hvordan en virksomhet og dens IT-teknologi henger 
sammen. Arkitektur handler om virksomhetsprosesser, informasjon, applikasjoner, 
tjenester/integrasjoner, teknologi og infrastruktur, drift og sikkerhet. 

 
• Tiltak 45: Foranalyse for klinisk logganalyse. Formålet med foranalysen er å legge grunnlaget 

for at det kan innføres en nasjonal løsning for logganalyse i kliniske systemer. Med ”logg” menes 
hendelsesregister, som definert i Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren. 

 
Ut over egen sektor, understøtter Nasjonal IKT e-helseinitiativ og IKT- prosjekter i grenseflatene mot 
andre sektorer og andre aktører. Dette inkluderer deltakelse i e-helsegruppen og e-helseinitiativ i regi av 
Helsedir. Nasjonal IKT har også deltatt i leverandør- og faggruppemøter ifm ny organisering av KITH.  
Videre har Nasjonal IKT deltatt i Norsk Helsenett sitt arbeid ifm ”Helsevesenet 2030” og ” Neste 
generasjon helsenett”. 
 
For strategiperioden 2010-2012 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 

 
 
Kommentar  
Formålet med dokumentet er å gi oppdragsgivere, samarbeidsparter og interessenter et overblikk over 
arbeidet i regi av Nasjonal IKT. Oppsummeringen gir bred informasjon om bakgrunn og status for 
arbeidet som gjennomføres i regi av Nasjonal IKT og beskriver hva vi arbeider med, hvordan vi arbeider, 

http://www.helsedirektoratet.no/normen/normen_663384
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hvordan dagens samarbeidsform fungerer og hvem vi samhandler med. Den trekker frem 
hovedpunktene i Nasjonal IKTs arbeid i 2011, og peker på sentralt arbeid Nasjonal IKT i 2012. 
 
Årsoppsummeringen ble godkjent av Nasjonal IKTs styringsgruppe 10.02.2012 og har vært behandlet i 
RHF AD-møte 12. mars 2012.  
RHF AD-ene var enige om følgende videre håndtering av saken: 
 

• AD- møtet gir sin tilslutning til Nasjonal IKT sin utarbeidet årsoppsummering for 2011. 
• Det lages en felles styresak som leveres innen utgangen av mars – sendes ADene i RHFene. 

 
Vedlegg 1: Nasjonal IKTs årsoppsummering for 2011 
Vedlegg 2: Presentasjon av årsoppsummeringen for 2011 
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