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1.

BAKGRUNN

Styringsgruppen for Nasjonal IKT ble etablert etter initiativ fra Helsedepartementet i 2003.
Nasjonal IKT er spesialisthelsetjenestens hovedarena for samhandling innenfor
informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Dette gjelder både samhandling innad i
spesialisthelsetjenesten (mellom de ulike helseforetakene og de regionale helseforetakene)
og samhandling med andre sentrale aktører som kommunehelsetjenesten, Helse- og
omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og Norsk Helsenett.
Styringsgruppen er det øverste besluttende organ i Nasjonal IKT. Styringsgruppen skal
fokusere på strategisk retning og er ansvarlig for å prioritere Nasjonal IKTs tilgjengelige
midler.

2.

Navn

Gruppens navn: Styringsgruppen for Nasjonal IKT.

3.

Mandat og oppgaver






4.

Nasjonal IKT har sitt mandat og myndighet gjennom styringslinjen i
spesialisthelsetjenesten. Ansvaret for å håndtere felles, nasjonale IKT-- utfordringer
er i sektoren er delegert fra RHF-styrene til Nasjonal IKT gjennom dette mandatet og
gjennom styregodkjenning av Nasjonal IKTs strategi.
Nasjonal IKTs strategi er Nasjonal IKT styringsdokument.
Styringsgruppen Nasjonal IKT er ansvarlig for utvikling og forvaltning av en felles
strategi for informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) for de regionale
helseforetakene (RHF).
Styringsgruppens oppgaver vil være:
o Etablere og forvalte Nasjonal IKTs strategi
o Forankre strategi i RHFs styrene
o Vedta Nasjonal IKTs ”point of view” (arkitekturrapporten er et eksempel)
o Vedta prioritering av tiltak
o Forvalte Nasjonal IKTs budsjett
o Sikre formell forankring mot RHF AD-møtet
o Sikre forankring mot HF/RHF
o Utpeke deltakere til Nasjonal IKTs fora
o Bidra til gevinstrealisering

Organisering og sammensetning






Nasjonal IKTs øverste ansvarlige organ er Styringsgruppen Nasjonal for IKT.
Styringsgruppen for Nasjonal IKT har ansvaret for å sørge for en hensiktsmessig
organisering av gjennomføringen av vedtatte felles strategier for RHFene.
Styringsgruppen har en leder og et sekretariat som forvalter økonomi og sentrale
rammeavtaler og avrop på disse.
Styringsgruppen består av representanter fra ledelsen i RHF-ene og
Helsedirektoratet, to representanter fra de konserntillitsvalgte, samt observatører fra
Helsedepartementet (HOD) og Norsk Helsenett (NHN).
Styringsgruppens sammensetning skal være organisatorisk representativ, men dette
trenger ikke nødvendigvis bety at hvert RHF har like mange representanter.
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5.

Styringsgruppens representanter fra ledelsen i RHFene skal inkludere personer med
helsefaglig kompetanse.
Styringsgruppen skal ha en årlig plan for sine aktiviteter, herunder en møteplan med
minimum 5 møter hvert år.

Ressurser og økonomi






6.

Nasjonal IKTs aktivitet dekkes i hovedsak av en årlig tildeling fra RHFene.
Nasjonal IKT kan utover dette søke om støtte av spesifikke prosjekter og
aktiviteter fra RHFene eller fra andre kilder.
Det settes opp et årlig budsjett for Nasjonal IKT som omhandler finansiering av
programstyring, gjennomføring av tiltak og prosjekter og andre direkte utgifter
som utgifter til infrastruktur, kommunikasjon og møtevirksomhet med mere.
De ressurser som deltar i Styringsgruppen forventes å avgi minimum 2 dagsverk i
måneden. Dette og utgifter i forbindelse med dette finansieres av det respektive
RHF.
Som hovedregel gjelder at alle RHF dekker medgått tid og utgifter til ulike
aktiviteter i regi av Nasjonal IKT. Unntaket er de tilfeller der enkelt RHF bærer en
uforholdmessig stor byrde av helheten. I slike tilfeller kan det søkes om å dekke
RHFets utgifter over Nasjonal IKTs budsjetter.

Roller

Nasjonal IKT skal være en premissgiver og møteplass på faglig og administrativt
ledelsesnivå, og samtidig ivareta arbeidet med å spre kunnskap og bygge konsensus på
viktige områder. Utvikling av omforente og langsiktige målbilder og strategier for IKT-arbeidet
i spesialisthelsetjenesten skal være i kjernen av virksomheten. Nasjonal IKT vil eie prioriterte
prosjekter innenfor strategiske områder, og ha en fokusert porteføljestyring.
Som øverste organ er Nasjonal IKTs Styringsgruppe ansvarlig for å sikre at Nasjonal IKTs
ulike roller ivaretas, disse er:


Gi retning og premisser: Nasjonal IKT er ansvarlig for utarbeidelse av RHFenes
felles IKT-strategi. Styringsgruppen skal vedta Nasjonal IKTs strategi, og sende
denne til RHFene for behandling.
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Prosjekteier: Nasjonal IKT eier en prosjektportefølje. Styringsgruppen skal vedta
oppstart av nye prosjekter, innhold og omfang av disse.
Katalysator for samordning og samarbeid: Gjennom sine faste møteplasser,
prosjektdeltakelse og programkontorets arbeid er Nasjonal IKT en plattform og
pådriver for samordning og samarbeid. Styringsgruppen skal sikre at Nasjonal IKT
har de rette arenaer og fora for samarbeid og samhandling.
Ivaretaker av brukerbehov: Nasjonal IKT vil bidra til at brukernes behov ivaretas i
løsningene som utvikles. Styringsgruppen skal sikre at prosjekter som igangsettes
involverer brukere og hensyntar brukerbehov i tilstrekkelig grad.
Utreder og konsensusbygger: Nasjonal IKT bruker sine fagfora og spesialbestilte
utredninger til å tegne langsiktige målbilder. Styringsgruppen skal sikre at Nasjonal
IKTs strategi og arbeid kommuniseres ut og at det arbeides aktivt med å skape felles
målbilder.
Økonomisk bidragsyter: Nasjonal IKT skal finansiere prosjekter som skal løftes til et
nasjonalt nivå, Nasjonal IKT bidrar også med delfinansiering der dette er nødvendig
for å sikre fremdrift i utvalgte prosjekter. Styringsgruppen skal vedta finansiering og
delfinansiering av prosjekter som skal løftes til et nasjonalt nivå.
Innovator: Forutsetter nær kontakt med innovasjonsmiljøer og virkemiddelapparatet.
Styringsgruppen skal oppmuntre til nær kontakt og dialog mot denne typen miljøer.
”Gatekeeper”: Nasjonal IKT får mange prosjektinnspill som ønsker støtte. EPJ
Fagforum og Fagforum Arkitektur vurderer om disse innspillene er i samsvar med de
langsiktige målbildene, og om innspillene bør samordnes med andre initiativer i
sektoren. Fagforaene skal også sikre at initiativer som fremlegges holder tilstrekkelig
faglig kvalitet. Styringsgruppen skal påse tilstrekkelig kvalitetssikring og vurdering av
helheten i prosjektporteføljen ved vedtak om nye prosjekter.
Kommunikasjon og informasjon: Nasjonal IKT skal gjennom utredninger,
prosjekter og tiltak spre informasjon, og åpne for kommunikasjon og samarbeid med
andre aktører i bransjen. Styringsgruppen skal påse at Nasjonal IKT benytter de rette
kommunikasjonskanaler, både eksternt og internt. Dette skal i hovedsak skje
gjennom vedtak av kommunikasjonsstrategi for Nasjonal IKT og løpende oppfølging
av Programkontoret.
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