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Forslag til vedtak
Styret for Helse Vest vedtar Nasjonal IKT sitt strategidokument for 2013-2016.

Fakta
Hva saken omhandler i korte trekk:
I løpet av 2012 har det blitt gjennomført en prosess for å utarbeide Nasjonal IKTs strategi for 20132016. Strategien for 2013-2016 ble sist behandlet i AD-møtet den 15.10.12. Følgende er hentet fra
referatet:
 AD- møtet gir sin tilslutning til Nasjonal IKTs strategi for 2013-2016
 Nasjonal IKTs strategi for 2013-2016 oversendes til RHFene for styrebehandling mtp
gjennomgang og godkjenning. RHF-styret melder tilbake innspill/godkjenning til
programkontoret Nasjonal IKT innen 03.12.12
 AD-møtet gir sin tilslutning til at RHFene bevilger 30 mnok i tilskudd til Nasjonal IKT i 2013

Kommentarar
Følgende er foreslått for strategien 2013-2016:
Formål
Nasjonal IKT skal gi retningslinjer for IKT- utvikling i spesialisthelsetjenesten gjennom felles strategi,
samarbeid og samordning.
Visjon
Samordnet IKT- utvikling for god og sikker pasientbehandling.
Mål
Målene i strategien 2013-2016 har et sterkere fokus på samhandling og samarbeid i helsesektoren
enn tidligere. Hovedgrunnen til dette er dagens tydelige satsning fra myndighetene på IKT på tvers av
tradisjonelle grenser i sektoren.
Det er utformet fem mål for denne perioden. Målene skal bidra til å nå det beskrevne fremtidsbildet
og Nasjonal IKTs visjon, samtidig som de adresserer sentrale utfordringer. Målene i perioden er som
følger:
1.
2.
3.
4.
5.

Utforme og forvalte felles beskrivelser av kunnskapsbaserte, prosesstøttende kliniske systemer
Etablere virksomhetsarkitektur som et strategisk middel i spesialisthelsetjenesten
Være RHFenes samarbeidspart overfor myndighetene i nasjonale tiltak
Koordinere felles IKT-tiltak i RHFene ovenfor øvrige deler av helse- og omsorgssektoren
Ha en felles prioritering og oppfølgning av relevante leverandører

Følgende er foreslått som videre prosess for å ferdigstille strategien:

Budsjettmessige forhold:
RHF AD-møtet ga i møtet 15.10.12 sin tilslutning til at RHFene bevilger 30 mnok i tilskudd til Nasjonal
IKT i 2013. Basert på Nasjonal IKTs fordelingsnøkkel blir dette: 12 mnok fra Helse Sør-Øst, 6 mnok fra
Helse Vest, 6 mnok fra Helse Midt og 6 mnok fra Helse Nord.
Vedlegg 1: Nasjonal IKTs strategidokument 2013-2016
Vedlegg 2: Mandat for Nasjonal IKT
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