
 
 

Årsoppsummering 2012  

 
 

    

 
  
 

 
Årsoppsummering 2012  

 
Nasjonal IKT 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.nasjonalikt.no Versjon:  1.0 
 Dato:  11.4.2012 



Side 2 av 15 

 
 

Årsoppsummering 2012  
   

Innhold  
 

1 INNLEDNING .................................................................................................................................................... 3 

1.1 FORMÅL MED ÅRSOPPSUMMERINGEN ............................................................................................................ 3 
1.2 KORT OPPSUMMERING AV 2012 ..................................................................................................................... 3 
1.3 ORGANISERING .............................................................................................................................................. 4 

2 OPPSUMMERING 2012 .................................................................................................................................... 6 

2.1 STRATEGI NASJONAL IKT 2010-2012 ........................................................................................................... 6 
2.2 TILTAK I REGI AV NASJONAL IKT I 2012 ....................................................................................................... 6 
2.3 VEDTATTE PROSJEKTER I 2012 MED OPPSTART I 2013 ................................................................................... 8 
2.4 HØRINGER SOM BLE REDEGJORT FOR I 2012 .................................................................................................. 9 
2.5 SAMARBEID OG ARBEIDSFORMER .................................................................................................................. 9 

3 ERFARING FRA NASJONAL IKTS ARBEID I 2012 ................................................................................... 9 

3.1 ARBEID I TILTAKENE ..................................................................................................................................... 9 
3.2 ARBEID I NASJONAL IKTS FAG- OG SYSTEMEIERFORA ................................................................................ 10 
3.3 VEIEN VIDERE .............................................................................................................................................. 11 

4 HVORDAN KONTAKTE NASJONAL IKT? ............................................................................................... 12 

5 VEDLEGG 1 - NASJONAL IKTS VIKTIGSTE ORGANER ..................................................................... 13 

5.1 STYRINGSGRUPPEN NASJONAL IKT PR 31.12.2012 ..................................................................................... 13 
5.2 NASJONAL IKTS PROSJEKTEIERFORUM PR 31.12.2012 ................................................................................ 13 
5.3 KLINISK IKT FAGFORUM PR 31.12.2012 ..................................................................................................... 13 
5.4 FAGFORUM ARKITEKTUR PR 31.12.2012 ..................................................................................................... 14 
5.5 EPJ SYSTEMEIERFORUM PR 31.12.2012 ...................................................................................................... 14 

6 VEDLEGG 2 - NASJONAL IKTS TILTAK I 2012 ...................................................................................... 15 

 



Side 3 av 15 

 
 

Årsoppsummering 2012  
   

  
1 Innledning 

1.1 Formål med årsoppsummeringen 
Formålet med årsoppsummeringen er å gi oppdragsgivere, samarbeidsparter og interessenter et 
overblikk over Nasjonal IKTs arbeid. Oppsummeringen beskriver hva Nasjonal IKT (NIKT) arbeider med, 
hvordan arbeidet foregår og hvem Nasjonal IKT samhandler med.  
 

1.2 Kort oppsummering av 2012 

1.2.1. Hva lyktes NIKT med i 2012 
 
2012 har vært et år med mange og viktige aktiviteter. NIKTs viktigste leveranse er å være 
spesialisthelsetjenestens hovedarena for samhandling og samordning innenfor informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi.  
 
NIKT har i 2012 vært et samlingspunkt der spesialisthelsetjenesten har koordinert, styrt og samordnet 
sentrale IKT-spørsmål, samt bidratt til standardisering innen IKT-området. Videre har NIKT fungert som 
et viktig kontaktpunkt mellom spesialisthelsetjenesten og øvrige samarbeidspartnere og myndigheter 
utenfor de regionale helseforetakene (RHF). 
 
Arbeidet har hatt sin forankring i vedtatt strategi (se pkt 2.1), og søkt å levere på de fire 
hovedmålsettingene i strategien:  
 

• helhetlige kliniske informasjonssystemer 
• en helhetlig systemarkitektur 
• bedret samhandling og understøtte samhandlingsreformen 
• kompetanseutvikling og erfaringsdeling 

 
NIKTs aktivitet, struktur, tiltak og forum har bidratt til måloppnåelse. Følgende figur kan bidra til å 
illustrere NIKTs leveranseområder i denne perioden:  
 

 
Figur 1: NIKTs leveranseområder 

 

RHF  AD - møtet  

Nasjonal IKT 

Mandat NIKTs leveranseområder: 

• Felles strategi og premisser 
• Samordning og koordinering 
• Samarbeid og kontaktpunkt 
• Utredninger og høringer 
• Kommunikasjon  
• Kompetanseheving 
• Tiltak og prosjekter 
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I NIKTs regi er arbeidet med standardisering rundt et felles nasjonalt datagrunnlag for elektronisk 
forskrivning fulgt opp videre. Løsning knyttet til nynorsk talegjenkjenning for automatisert innskrivning i 
journal er pilotert. Det er levert en felles utredning knyttet til analyser av brukerlogger i 
behandlingsrettede helseregistre, og det er igangsatt et prosjekt for å forbedre prosessen rundt H-
resepter.  
 
I 2012 har Klinisk IKT Fagforum arbeidet videre med blant annet standardisering av terminologi som 
brukes i IKT-systemene, og har utarbeidet grunnlaget for to viktige kartleggings- og 
modelleringsprosjekter som skal gjennomføres.  
 
NIKT fortsatte i 2012 sitt arbeid knyttet til arkitektur. Blant annet ble det etablert en felles infrastruktur for 
sikring av web-tjenester, utarbeidet detaljerte krav til en sikkerhetsarkitektur og prosjektforslag for 
identitets- og tilgangsstyring. Det ble arbeidet videre med virksomhetsarkitektur som et strategisk middel i 
spesialisthelsetjenesten, og en tilnærming til dette basert på bruk av TOGAF-metodikk (The Open Group 
Architecture Framework; et arkitekturrammeverk som gir retningslinjer for å beskrive en organisasjon, 
basert på et ønske om en hensiktsmessig endring og utvikling av over tid) ble videreført.  
 
I 2012 ble også mandatet for EPJ Systemeierforum vedtatt, og NIKT fikk dermed etablert sitt tredje fag-
/systemeierforum. Forumet skal bidra til å oppfylle NIKTs målsetning om felles prioritering og oppfølging 
av relevante leverandører. Foraene har i fellesskap jobbet mot en felles tilnærming til nasjonale 
problemstillinger innen IKT-relaterte spørsmål.  
 
NIKT utarbeidet i 2012 en ny strategi for 2013-2016. Hovedelementene i ny strategi baserer seg på at 
NIKT skal være en premissgiver og møteplass på faglig og administrativt ledelsesnivå, samt arbeide med 
å spre kunnskap og bygge konsensus på viktige områder. Fokus for aktiviteten skal være utvikling av 
omforente og langsiktige målbilder og strategier for IKT-arbeidet i spesialisthelsetjenesten, der NIKT vil 
eie prioriterte prosjekter som understøtter NIKTs mål gjennom en aktiv porteføljestyring. Strategien for 
2013 – 2016 ble nylig vedtatt av alle de fire RHF-styrene. 

1.2.2. Hvilke utfordringer møtte NIKT i 2012 
Både fagforaene og tiltakene har opplevd til dels store ressursutfordringer. Dette har delvis blitt løst 
gjennom frikjøp av personell i spesialisthelsetjenesten, men i større grad har løsningen vært å leie inn 
prosjektpersonell fra NIKTs eksterne rammeavtalepartnere. Det har vært ressursutfordringer som i 
enkelte tilfeller har ført til at tiltak og aktiviteter har måttet nedprioriteres i påvente av ledig kapasitet. I de 
tiltakene som har vært igangsatt og gjennomført har manglende tilgjengelighet tidvis også påvirket 
tiltakenes fremdrift. Som følge av dette er RHFene ikke fakturert etter forutsetningene i budsjett for 2012.   
 
Tiltak 46 (NIKT som egen juridisk enhet) ble igangsatt høsten 2012 blant annet som følge av dette. 
Prosjektet skal utarbeide beslutningsunderlag for å vurdere om NIKT skal omdannes til en juridisk enhet 
med egne ressurser for gjennomføring av fremtidige prosjekter. Dette arbeidet vil fortsette i 2013(se s. 8).  
 

1.3 Organisering 
Nasjonal IKT er spesialisthelsetjenestens hovedarena for samhandling innenfor informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi. Helsedepartementet tok initiativ til å etablere NIKT i 2003. Bakgrunnen var at 
NIKT skulle være en arena for strategisk koordinering, prioritering og forankring av en felles tilnærming til 
viktige IKT-spørsmål.  NIKT skal bidra til større grad av samordning, arbeidsdeling og erfaringsdeling på 
tvers av regionene. 
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NIKT har fokus på strategiske spørsmål. Implementering og gevinstrealisering skjer i hovedsak regionalt 
og lokalt på sykehusene. NIKT skal understøtte både spesialisthelsetjenestens fremtidige behov og dens 
nåværende virksomhet. Koordinering og samarbeid på nasjonalt og regionalt nivå gjør 
spesialisthelsetjenesten i stand til å løse konkrete utfordringer og realisere betydelige gevinster. NIKT er 
et viktig virkemiddel i dette arbeidet.  
 
Som figur 2 illustrerer består NIKT av en Styringsgruppe, et Prosjekteierforum, et Programkontor, to 
fagfora (Fagforum Arkitektur, Klinisk IKT Fagforum) og ett systemeierforum (EPJ Systemeierforum). 
 
 

 
 
 Figur 2: NIKT styres av de fire RHF- ene 
 
Styringsgruppen 
Representantene representerer både styringslinjen og helsefaglig kompetanse. Styringsgruppen består 
av representanter fra ledelsen i RHFene og Helsedirektoratet, to representanter fra de 
konserntillitsvalgte, samt observatører fra Helsedepartementet (HOD) og Norsk Helsenett (NHN).  
 
Saksunderlag fra møtene i Styringsgruppen (SG) finnes på hjemmesiden til NIKT 
(http://nasjonalikt.no/no/dokumenter/saksdokumenter/). 
 
Prosjekteierforum 
Prosjekteierforum (PEF) består av bestiller og utfører på IKT-siden i de 4 RHFene, samt representanter 
fra Norsk Helsenett og Helsedirektoratet.  
  
Programkontor 
For å styrke arbeidskapasiteten i NIKT ble det etablert et programkontor høsten 2005. Programkontoret 
rapporterer til NIKTs styringsgruppe. Programkontoret er per i dag bemannet av konsulenter fra PwC. 
 
Fag- og systemeierfora 
Fagforum Arkitektur, Klinisk IKT Fagforum og EPJ Systemeierforum består av henholdsvis IKT-faglige 
representanter og representanter fra klinisk IKT-miljø i de fire RHFene.  
 
 

http://nasjonalikt.no/no/dokumenter/saksdokumenter/
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2 Oppsummering 2012 

2.1 Strategi Nasjonal IKT 2010-2012 
NIKTs strategi ble revidert våren 2010, endelig godkjent høsten 2010, og gjaldt for perioden 2010 - 2011. 
Basert på omfattende strategiarbeid og sen godkjennelse, ble det i 2011 vedtatt at strategien skulle 
forlenges til å gjelde ut 2012.  
 
For strategiperioden 2010-2012 har NIKT hatt 4 satsingsområder med individuelle mål. Figur 3 illustrerer 
satsingsområdene og i hvilke faser av prosjektene NIKT er involvert. NIKTs hovedfokus er på å skape en 
nasjonal tilnærming til sentrale problemstillinger og en omforent nasjonal strategi for å nå dette. Et viktig 
eksempel er utvikling av en felles nasjonal IKT- arkitektur for spesialisthelsetjenesten. Enkelte ganger er 
NIKT involvert i utvikling og implementering av løsninger, men hovedsakelig er dette ansvarsområder 
som påhviler de ulike regionale helseforetakene. Unntaket vil typisk være utvikling av nye, nasjonale 
løsninger som skal tilbys alle. 
 

  
Figur 3: Satsingsområder i 2010 - 2012, og hvilke faser i et utviklingsforløp NIKT dekker 
 
I 2012 er det arbeidet frem en ny strategi for perioden 2013-2016. Strategidokumentet kan leses på 
hjemmesiden til NIKT (http://nasjonalikt.no/no/satsingsområder/). 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 perioden. Disse skal bidra til å nå det beskrevne fremtidsbildet og NIKTs 
visjon, samtidig som de adresserer sentrale utfordringer. Målene er som følger:  
 

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

2.2 Tiltak i regi av Nasjonal IKT i 2012 
I løpet av 2012 har det blitt jobbet med 7 ulike tiltak, samt vedtatt 4 nye tiltak med oppstart i 2013. Under 
følger en kort beskrivelse av de ulike tiltakene. 
 
Tiltak 5.12 - Elin-H 
Helsestasjons- og skolehelsetjenestens samfunnsmandat er å drive helsefremmende og forebyggende 
arbeid til gravide, og barn og unge fra 0 – 20 år. I fødselsomsorgen har helsestasjonen en viktig rolle med 
hensyn til å etablere tidlig kontakt, samt gi foreldre tilpasset informasjon, støtte og veiledning. I den 
sammenheng er helsestasjonen avhengig av å motta nødvendig helseinformasjon så tidlig som mulig. 
Slik informasjon er i dag ikke tilgjengelig før lenge etter at mor og barn har kommet hjem fra 
fødeavdelingen, noe som utgjør et problem både for tjenestemottakere og -utøvere. Dette kan bedres 
gjennom elektroniske virkemidler. 
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På siste møte i NIKTs styringsgruppe i 2012 ble det besluttet å avslutte tiltaket. Informasjonen som er 
nødvendig for å etablere en velfungerende løsning ligger i dag delvis i fødejournalsystemet, mens andre 
deler ligger i hovedjournalsystemet. Totalt i RHFene er det minst tre ulike system involvert, og man ser 
behov for å klargjøre rammebetingelser og ta en del grunnleggende diskusjoner rundt arkitektur i første 
omgang. RHFene har utfordringer knyttet til ressurser og kapasitet for å løse andre meldingsutfordringer, 
og på bakgrunn av dette, ønsker man å avvente videre arbeid innenfor dette området. Tiltaket bør 
imidlertid vurderes på nytt når prioriteringer for 2014 skal gjennomføres. 
 
Tiltak 15.5 - Folkeregisteret i Norsk Helsenett 
Det foreligger en katalogtjeneste med sentralt folkeregister som oppdateres én gang i døgnet fra en 
sentral kilde (EDB Infobank). Tiltak 15.5 skal ferdigstille katalogtjenesten i Norsk Helsenett som skal gi 
alle helseforetak kvalitetssikret tilgang til folkeregisteret via egnet kommunikasjonsprotokoll. 
 
Tiltaket skal ivareta det operative ansvaret for innføring av den etablerte katalogtjenesten. 
Katalogtjenesten tilgjengeliggjør folkeregisteropplysninger på en kvalitetsmessig tilfredsstillende måte. 
Den tar hensyn til tilstrekkelig konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet via en egnet online 
kommunikasjonsprotokoll. Prosjektet skal også etablere gode og enkle administrative og praktiske rutiner 
for å knytte seg til tjenesten. 
 
Tiltak 15.6 - Nytt hjelpenummer i Helsenettet 
Sykehusene har hittil hatt en ordning med lokal lagring av folkeregisterdata. Skattedirektoratet har bedt 
brukerne gå over til oppslag mot online-register, da dagens ordning med lokal lagring synes lite heldig ut 
fra hensynet til sikkerhet og kvalitet. Det er etablert en katalogtjeneste med sentralt folkeregister som 
oppdateres én gang i døgnet fra en sentral kilde (EDB Infobank). Tiltakets målsetning er: 
 

• Etablere et innføringsprosjekt, ”Folkeregisteret i Norsk Helsenett”, som ivaretar det operative 
ansvaret for innføring av den etablerte katalogtjenesten som tilgjengelig gjør 
folkeregisteropplysninger på en kvalitetsmessig tilfredsstillende måte med hensyn til tilstrekkelig 
konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet via en egnet online kommunikasjonsprotokoll.  

• Etablere gode og enkle administrative og praktiske rutiner for å knytte seg til tjenesten. 
• Koordinere videre aktiviteter i innføringsfasen inntil tjenesten er tatt i bruk i alle RHF og hos 

andre med hjemmel for å benytte tjenesten. 
• På bakgrunn av dagens avtale om prøvedrift, inngå ny avtale med Skattedirektoratet og 

Finansdepartementet om distribusjon av folkeregisteruttrekk på permanent basis.  
• Orientere Helsedirektoratet og Skattedirektoratet om videre framdrift og milepæler.  

 
Prosjektet har pågått over lengre tid, og er nå i ferd med å testes i en pilot i Helse Midt-Norge RHF.  
 
Tiltak 29.2 - FEST 
Med krav fra myndighetene om elektronisk forskrivning i sykehus var det behov for et enhetlig nasjonalt 
register for legemidler der preparatene er definert på enhetsnivå. Basert på prosjektet Sykehus-FEST i 
2010 trodde man at FEST var en ferdig løsning, men det var fortsatt mangler for å dekke noen av de 
funksjonene som eksisterte i Legemiddelregisteret (LMR). LMR på sin side igjen var begrenset og driftet 
med rent manuelt vedlikehold, og var opprinnelig laget som en midlertidig løsning. 
 
Overordnet mål for prosjektet var å utvide FEST med spesifikke sykehusapotekvarer. Dette målet er 
nådd med tilhørende delmål. Prosjektet ble avsluttet i henhold til plan i slutten av oktober 2012. 
 
Tiltak 37 - Anskaffelse av MTU og BHM 
Helseforetakene benytter i dag ulike systemer for forvaltning, drift og vedlikehold av medisinsk teknisk 
utstyr (MTU), dette inkluderer også behandlingshjelpemidler (BHM). Det eksisterer ulike prosedyrer og 
praksis for forvaltningen av utstyret, noe som medfører liten grad av samarbeid og koordinering på tvers 
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av institusjoner, helseforetak og regioner. Systemene er komplekse og i mange tilfeller delvis 
mangelfulle.  
 
På bakgrunn av dette initierte det medisinsk-tekniske fagmiljøet en sak for anskaffelse av datasystem for 
MTU. Det vil være et krav til et felles system for MTU at det kommuniserer mot andre datasystem, eks. 
økonomi, bestilling osv. Tiltaket forventes ferdigstilt i løpet av 2013.  
 
Tiltak 45 - Foranalyse kritisk logganalyse 
Formålet med foranalysen for logganalyse i kliniske systemer var å legge grunnlaget for at det kan 
identifiseres gode løsninger og prosesser for oppfølging av logger i kliniske systemer og derigjennom 
bidra til å:  
 

• Styrke informasjonssikkerheten, spesielt knyttet til sporbarhet, ved at løsninger og prosesser for 
å oppdage uautorisert innsyn og/eller endring i kliniske systemer kan innføres. 

• Bidra til å oppfylle lovkrav. 
• Bidra til å lukke identifiserte avvik etter tilsyn med informasjonssikkerheten i helseforetak. 
• Vise retning for hvordan tilsvarende avvik kan unngås i andre helseforetak. 

 
Tiltaket har delt oppgaven i tre delprosjekt: 
 

1. Definere regler som kan benyttes for å avdekke taushetsplikts brudd i elektroniske 
pasientjournaler (avgrenset til "tradisjonell" EPJ) 

2. Belyse juridiske sider ved logganalyse i forhold til ansatte og pasienter 
3. Vurdere hvilke metoder som kan være aktuelle å benytte til logganalyse 

 
Tiltaket foreslo et nasjonalt rammeverk for logganalyse og ble avsluttet på begynnelsen av 2012.  
 
Tiltak 46 - Egen juridisk enhet 
Prosjektets hovedmål er å fremlegge et oppdatert og godt beslutningsunderlag vedrørende eventuell 
etablering av NIKT som egen juridisk enhet. Prosjektet skal fokusere på en gjennomgang av følgende 
områder fra tidligere gjennomførte utredninger: 
 

• Ambisjonsnivå 
• Gjennomgang av utkast til virksomhetsplan 
• Selskapsform 
• Styresammensetning 
• Økonomiske rammer for de første tre årene 
• Kapitalisering 

 
Prosjektet startet sitt arbeid i august 2012, og planlagt ferdigstillelse er i mai 2013.  

2.3 Vedtatte prosjekter i 2012 med oppstart i 2013 
 

Tiltak 29.3 - Foredling av FEST for spesialisthelsetjenesten - Utredning 

Tiltaket tar utgangspunkt i delmål 4 fra avsluttet tiltak 29.2 ("Utrede om koder for prefererte LIS-varer kan 
formidles via FEST") og skal kartlegge behov, utrede løsningsalternativer og anbefale en løsning med 
tilhørende tiltak for å få spesialisthelsetjenesten til å ta i bruk felles vareregister. Ved avslutning skal 
tiltaket levere en utredning av om utvikling av et nasjonalt foredlet FEST-register skal gjennomføres eller 
ikke, samt utrede muligheten og viljen til å benytte XML HL7 v3.   

Tiltak 39.1 - Videreføring av termer og symboler 
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Prosjektet skal utvikle og validere et symbolspråk tenkt benyttet i brukergrensesnitt i IT-systemer for 
planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av legemiddelbruk, samt et tilsvarende symbolspråk tenkt 
benyttet for visualisering og dokumentasjon av bruk av medisinsk-teknisk utstyr. Prosjektet har sitt 
utgangspunkt i anbefalinger gitt i sluttrapporten for NIKTs tiltak 39: ”Termer og symboler i 
brukergrensesnitt i kurvesystemer” og styringsgruppens behandling av leveransene fra dette prosjektet.   
 
Tiltak 47 - Forprosjekt H-resepter 
Prosjektet skal utrede forslag til en mer effektiv og framtidsrettet automatisk oppgjørsløsning for H-resept 
legemidler (administrert utenfor sykehus) som inngår som en del av eReseptløsningen. 
Oppgjørsløsningen skal enkelt kunne utvides til å omfatte alle nåværende og framtidige HF-finansierte 
legemidler uansett hvor eller hvordan legemiddelet administreres.  
 
Tiltak 48 - Dokumentasjon for oversikt og læring 
Prosjektet ønsker å bruke kunnskap om kliniske prosesser til å kartlegge en ny EPJ-systemfunksjonalitet, 
samt se på interaksjon mellom et dokumentasjonssystem (EPJ-systemer, men også helseregistre og 
andre systemer for lagring av klinisk dokumentasjon) og en mulig (innovativ) tjeneste for publikasjon og 
distribusjon av skjemamaler. 

2.4 Høringer som ble redegjort for i 2012 
NIKT har også i 2012 organisert høringssvar på vegne av RHF-ene. Det er sendt svar på følgende 
høringsuttalelser: 
 

• Avtale om tilknytning til NHN (i regi av NHN) 
• Brukerstøtte meldingsutveksling til Helsedirektoratet (i regi av Helsedirektoratet) 
• Mine pasientreiser til Helsedirektoratet, avdeling Helseportal (i regi av Helsedirektoratet) 
• Innspill statsbudsjettet 2014 (i regi av Helse- og omsorgsdepartementet) 
• Overordnede IT-arkitekturprinsipper (i regi av Difi) 
• Strategi Altinn (i regi av Helsedirektoratet) 
• EU-høring om eID (i regi av Nærings- og handelsdepartementet) 

2.5 Samarbeid og arbeidsformer 
NIKT har i løpet av 2012 bidratt med ressurser inn i ulike organer, inkludert: 
 

• eHelsegruppen 
• NUIT 
• Fag- og arkitekturutvalget 
• Andre nasjonale prosjekter i regi av Helsedirektoratet 

 
 

3 Erfaring fra Nasjonal IKTs arbeid i 2012 

3.1 Arbeid i tiltakene 
I løpet av 2012 har NIKT hatt fokus på forbedring av prosjektporteføljens ulike faser. Gjennom 
samhandling med RHF-enes ulike prosjektporteføljekontorer er man kommet frem til at de enkelte 
porteføljekontorene, samt ulike fagfora i NIKT skal konsulteres før en prioriteringsliste over foreslåtte 
tiltak legges frem for PEF og SG.  
 
Oppfølging av igangsatte tiltak har forløpt etter intensjonen, med faste statusrapporter som danner 
grunnlag for en statusoppdatering i PEF og SG. Det har oppstått en del forsinkelser i enkelte prosjekter, 
men disse har blitt løst / forventes løst innen kort tid.  
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3.2 Arbeid i Nasjonal IKTs fag- og systemeierfora  
Arbeid i Fagforum Arkitektur 

Fagforumet har arbeidet innenfor en rekke områder i 2012. Gjennomførte oppgaver inkluderer:  

• Utarbeidet prosjektforslag for identitets- og tilgangsstyring  
• Etablert en felles infrastruktur for sikring av web-tjenester og federering 
• Detaljert krav til en sikkerhetsarkitektur inkludert rutiner, tolkning, normalisering etc. av 

eksisterende sikkerhetskrav. Dette arbeidet bidro til å igangsette Helsedirektoratets utredning om 
Nasjonal sikkerhetsinfrastruktur  

• Fortsatt arbeidet med TOGAF-kompetansebygging gjennom å arrangere to TOGAF-kurs  
• Bidratt med innlegg om virksomhetsarkitektur på HelsIT 2012 
• Deltatt i utarbeiding og kvalitetssikring av ny strategi for Nasjonal IKT (2013-2016) 
• Gjennomført forankring og innsalg av neste trinn i arbeid med virksomhetsarkitektur 
• Påbegynt arbeidet med et seminar om virksomhetsarkitektur for beslutningstagere 
• Gjennomført fellesmøter med Klinisk IKT Fagforum og diskutert deltagelse i og forståelse for 

hverandres prosjekter 
 
I tillegg til dette har representanter fra fagforumet bidratt i prosjekt- og/eller styringsgrupper for en rekke 
av NIKTs pågående tiltak i 2012. Disse har inkludert:  
 

• Tiltak 24.4: Medikasjonstjeneste - Fase 1 
• Tiltak 42 Videreutvikling av arkitektur 
• Tiltak 5.12 Elin-h Arkitekturbeskrivelse for oppretting og utsending av fødselsepikriser 

(kvalitetssikret og bidratt i utarbeiding av arkitekturbeskrivelse) 
• Tiltak 15.5 Etablere folkeregistertjeneste i Norsk Helsenett (tidlig fase) 
• Tiltak 15.6 Etablere nytt hjelpenummer i Norsk Helsenett (tidlig fase) 
• Tiltak 29.2 Sykehus-FEST  
• Tiltak 37 Anskaffelse av MTU/BHM 
• Utarbeidet et utkast til forbedret porteføljestyring for NIKT sammen med Programkontoret og 

representanter fra regionale porteføljekontor (ferdigstilles i 2013) 
 
Foruten disse NIKT-tiltakene har fagforumet også deltatt i Helsedirektoratets fag- og arkitekturutvalg med 
tre representanter, samt gitt sine innspill til idéfasen for nasjonal elektronisk samhandling,  både gjennom  
innspill fra et samlet fagforum og gjennom at forumets representanter har bidratt direkte i prosjektet. 

• Fagforumet har utarbeidet høringsuttalelser på en rekke områder: ”Forstudie mine pasientreiser”, 
”Tiltak 45 Logganalyse”, ”Vurdering av Tiltak 42”, ” Vurdering av forslag til forprosjekt Utvikling av 
nasjonal kodingsmodul for kvalitetssikring av sekundær bruk av kliniske data”, og ”Oppdatering 
av overordnede IT-arkitekturprinsipper for offentlig sektor, versjon 2.1”.  

 
Arbeid i Klinisk IKT Fagforum 

I følge mandatet skal forumet "være retningsgivende for det videre arbeidet innenfor klinisk IKT og skal 
kunne utarbeide overordnede, førende prinsipper innenfor fagfeltet for endelig behandling i Nasjonal IKT 
og på RHF-nivå".  Klinisk IKT Fagforum arbeider mot et langsiktig mål om å realisere prosesstøttende 
EPJ-systemer.  

Arbeidet springer ut fra erkjennelsen om at dagens EPJ-systemer best kan karakteriseres som verktøy 
for produksjon og utveksling av dokumenter, og bare i beskjeden grad et verktøy for kunnskapsbasert 
pasientbehandling. Arbeidet springer også ut av erkjennelsen av at utøvende helsepersonell bruker alt for 
mye tid på tekst- og dokumentproduksjon samt at behovet for data fra og om praksis i 
spesialisthelsetjenesten har skapt en unødvendig rik flora av spesialistsystemer, registre og 
rapporteringsrutiner. 
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Som en del av forumets arbeid har Nasjonal IKT vedtatt å igangsette to kartleggings- og 
modelleringsprosjekter. Det ene, som er under oppstart, heter "Klinisk dokumentasjon for oversikt og 
læring", det andre som forhåpentligvis vil starte opp i løpet av 2013 heter "Kunnskapsbasert 
pasientplanlegging". 

I løpet av høsten 2012 deltok representanter fra Klinisk IKT Fagforum på Nasjonal ICT EMRAM i Sverige. 
Videre gjennomførte Klinisk IKT Fagforum og Fagforum Arkitektur en studietur til HIMSS Europe og til to 
sykehus som anses som ledende på innføring av prosess-støttende EPJ-systemer. 

 

Arbeid i EPJ Systemeierforum  

I løpet av 2012 er det avholdt 7 møter i Nasjonal IKT EPJ Systemeierforum og det er behandlet 45 saker.  

EPJ Systemeierforum har i løpet av 2012 behandlet en rekke saker innenfor mandatet og fokusområdet. 
Eksempler som kan nevnes er nasjonal forvaltning av arketyper, samordning av rapporteringskrav, 
elektronisk henvisning på tvers, nasjonale rollebenevnelser for autorisering av tilganger, 
tjenesteadressering i spesialist-helsetjenesten, meldingsutveksling mellom spesialisthelsetjeneste og 
kommune, standardisering av universalmelding og utveksling av journaldokumenter m.m. Det har blitt 
orientert fra det enkelte RHF om status på aktuelle områder, eksempelvis «Glemt av sykehuset», 
eResept, rutiner for pasientadministrativt arbeid m.m. Forumet har i tillegg hatt gjester fra 
Helsedirektoratet som har orientert om status på kjernejournal.  

Ett av målene til forumet har vært å etablere en leverandørarena. Leverandørarenaen er blitt gjennomført 
2 ganger og har behandlet 12 saker.  

Systemeierforumet har fått på plass et endelig mandat (godkjent i styringsgruppen 8.6.2012), 
handlingsplan for 2013 med konkrete tiltak, samt besluttet og satt i verk en strukturert metodikk blant 
annet for behandling og vekting av innmeldte implementeringskandidater. Leverandørarenaen har 
konkret resultert i både en strukturert liste over kandidater for RHF-enes samordnede prioritering av 
implementering i EPJ, og i innspill til prioritering hos NUIT og Helsedirektoratets fag- og arkitekturutvalg.  

 
3.3 Veien videre 
Satsingen på e-helse i regi av myndighetene stiller tydeligere krav til IKT i spesialisthelsetjenesten. Dette 
kommer blant annet til utrykk i St.meld.nr. 47 Samhandlingsreformen, St. meld. nr. 16 Nasjonal helse- og 
omsorgsplan og Helsedirektoratets Handlingsplan for e-helse (2011-2013).  
 
Det kommer klart frem at IKT skal understøtte helsesektorens behov. IKT har blitt en stadig sterkere 
integrert del av alle aspekter ved helsetjenester, og alle deler av dagens helsetjeneste utnytter og blir 
påvirket av ulike IKT- løsninger og -systemer. Denne utviklingen vil bare akselerere i tiden som kommer 
og fremtidens helsevesen vil i langt sterkere grad tilpasse behandling og pleie til hver enkelt pasient enn 
tidligere som følge av ny teknologi. IKT er en integrert del av helsevesenet, og spesialisthelsetjenesten 
kan ikke lenger eksistere uten velfungerende IKT tilgjengelig. 
 
To virkemidler er sentrale i den videre utviklingen; standardisering og samordning. En standard er et 
dokument utarbeidet gjennom en konsensusprosess og godkjent av et anerkjent organ som beskriver 
felles regler, retningslinjer og/eller egenskaper ved produkter og arbeidsprosesser. NIKT er positiv til 
standardisering, og ønsker å videreføre fokuset på økt strukturering av klinisk informasjon og semantisk 
interoperabilitet. Samtidig ser vi at for å løse dagens store utfordringer må i tillegg samordning brukes 
som virkemiddel. NIKT mener at arbeid med å samordne prosesser, løsninger, system og organisasjoner 
vil gi bedre resultater. Selv om det er ønskelig å bevege seg mot nasjonal samordning, er dette ikke alltid 
realistisk på nåværende tidspunkt.  
 
NIKT ønsker å understøtte en utvikling som går i retning av følgende målbilde: 
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For pasient/pårørende: 
• Pasientjournalen følger pasienten, men er lagret nasjonalt og logisk inndelt i virksomhetenes 

helseregistre  
• Den pasientsentriske journalen er tilgjengelig gjennom sikre løsninger for bruker/pasient  
• Pasienten har innblikk i egen journal og lett tilgjengelig kvalitetssikret informasjon  
• Større fokus på velferdsteknologi, og sensorteknologi og elektronisk kommunikasjon er tatt i bruk 

i stor skala for pasienten og pårørende  
• Pasienten og pårørende samhandler effektivt med helsevesenet og tar større ansvar for egen 

helse og behandling gjennom mer aktiv medvirking  
 

For helsepersonell:  
Klinisk IKT omhandler dokumentasjon (hva man har gjort), monitorering (hva som skjer) og planlegging 
(hva som skal skje). Arkitekturen for klinisk IKT understøtter krav til kvalitetsmåling, -rapportering og -
forbedring, samt opplæring og forskning.  

• Det er innført prosesstøttende løsninger som understøtter standardiserte og helhetlige 
pasientforløp 

• Manuelle rutiner er i større grad automatiserte 
• Kompetansestyringssystemer er innført 
• Det eksisterer enhetlige kodeverk og terminologier  
• Samhandling støttes av tilgang til informasjon og tjenester uavhengig av juridiske grenser  
• Pasienter har reservasjonsrett for innsyn og har tilgang til innsynsloggene   
• Informasjon er tilgjengelig gjennom enhetlige løsninger  
• Brukerinteraksjonen tilpasses den aktuelle situasjon og den enkeltes rolle 
• Dokumentasjonen er i større grad strukturert  

 
For ledelse og styring: 

• Ledelsen har tilgang til relevant og oppdatert styringsinformasjon uten at dette betyr 
tilleggsrapportering eller dobbeltføring for medarbeiderne  

• Systemene understøtter faktabaserte beslutningsprosesser 
 
 

4 Hvordan kontakte Nasjonal IKT? 
Programkontoret NIKT kan kontaktes vedrørende arbeidet i NIKT:  
 

• Dagfinn Hallseth     Tlf.: 952 61 248 dagfinn.hallseth@no.pwc.com 
• Anne Line Grepne  Tlf.: 952 61 266 anne.line.grepne@ no.pwc.com 
• Hilde Hordnes        Tlf.: 952 61 218 hilde.hordnes@no.pwc.com 
• post@nasjonalikt.no 
• www.nasjonalikt.no 
 

mailto:dagfinn.hallseth@no.pwc.com
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5 Vedlegg 1 - Nasjonal IKTs viktigste organer 

5.1 Styringsgruppen Nasjonal IKT pr 31.12.2012 
Herlof Nilssen, Adm.dir. Helse Vest RHF (leder) 
Erik M. Hansen, Adm. dir. Helse Vest IKT AS, Helse Vest RHF (sekretariat) 
Hans Nielsen Hauge, Leder, enhet for eHelse, Helse Sør-Øst RHF  
Thomas Bagley, Direktør for Teknologi og eHelse, Helse Sør-Øst RHF 
Bjørn Nilsen, IT-leder, Helse Nord RHF 
Oddvar Larsen, Spesialrådgiver, Helse Nord RHF 
Daniel Haga, Konst. adm. dir., Helse Midt-Norge RHF 
Jan Eirik Thoresen, Prosjektleder, Helse Midt-Norge RHF 
Siri Cathrine Rølland, Konserntillitsvalgt Helse Sør-Øst RHF 
Sigmund Eidem, Konserntillitsvalgt Helse Midt-Norge RHF 
Håkon Grimstad, Adm. dir., Norsk Helsenett (observatør) 
Christine Bergland, Divisjonsdirektør for e-helse og IT, Helsedirektoratet (observatør) 
Steinar Lund, Seniorrådgiver, Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) (observatør) 
Tor Eid, Prosjektleder, Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) (observatør) 
Kai Rune Furberg, Seniorrådgiver Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) (observatør) 

5.2 Nasjonal IKTs Prosjekteierforum pr 31.12.2012 
Erik M. Hansen, Adm. dir., Helse Vest IKT AS, Helse Vest RHF 
Johnny Heggestad, Prosjektdirektør, Helse Vest RHF  
Ketil Are Lund, Konst. direktør IKT, Helse Sør-Øst RHF 
Arnt Ole Ree, Fagsjef Klinisk IKT, Helse Sør- Øst RHF  
Cato Rindal, Sykehuspartner, Helse Sør-Øst RHF 
Bjørn Nilsen, IT-leder, Helse Nord RHF  
Tom Robert Elvebu, Konst. dir. Helse Nord IKT, Helse Nord RHF  
Paul Gundersen, Daglig leder, HEMIT, Helse Midt-Norge RHF 
Arild Pedersen, IT-sjef, Helse Midt-Norge RHF 
Ola I. Vikland, Leder forretningsutvikling og rådgivning, Norsk Helsenett 
Norunn Saure, avdelingsdirektør eHelsegruppen, Helsedirektoratet 
Torill Kristiansen, Leder Fagforum Arkitektur 
Arild Faxvaag, Leder Klinisk IKT Fagforum 
Gunnar Jårvik, Leder EPJ Systemeierforum 

5.3 Klinisk IKT Fagforum pr 31.12.2012 
Arild Faxvaag, Førsteamanuensis/Overlege, St. Olavs hospital HF, Helse Midt-Norge RHF (leder) 
Andreas Hering, Seniorrådgiver/ EPJ- arkitekt Seksjon for IKT, Helse Vest RHF 
Bente Saltnes Nedrebø, Gruppeleder Systemansvarlige Seksjon for IKT, Helse Vest RHF 
Arnt Ole Ree, Fagsjef Klinisk IKT, Helse Sør-Øst RHF  
Hallvard Lærum, Seksjonsleder dr.med. Rikshospitalet HF, Helse Sør-Øst RHF 
Kjell Ingar Bjørnstad, Sykehuset Østfold, Helse Sør- Øst 
Rune Pedersen, Rådgiver/forsker, NST/UNN HF, Helse Nord RHF 
Wenche P. Dehli, Klinikkleder Barne- og familieklinikken, Helse Midt-Norge RHF 
Sigurd Røtnes, Helsedirektoratet 
Kjersti Skavik, Rådgiver Avdeling eHelse, Helsedirektoratet (vara) 
Heidi Gilstad, rådgiver, NSEP (sekretariat) 
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5.4 Fagforum Arkitektur pr 31.12.2012 
Torill Kristiansen, Virksomhetsarkitekt, Hemit, Helse Midt-Norge RHF (leder)  
Torgny Neuman, Rådgiver Arkitektur, Helse Vest IKT AS, Helse Vest RHF  
Terje Bremnes, Integrasjonsarkitekt, Helse Vest IKT AS, Helse Vest RHF 
Andreas Hering, Seniorrådgiver/ EPJ- arkitekt Seksjon for IKT, Helse Vest RHF  
Roar Engen, Leder for arkitekturseksjonen, Helse Sør-Øst RHF  
Jarle Petter Kasbo, Seksjonsleder Arkitektur, Sykehuspartner, Helse Sør-Øst RHF 
Ronny Thomassen, Prosjektleder Samvirkende kliniske info. systemer, Helse Nord IKT, Helse Nord RHF 
Øystein Berg-Sletteng, Arkitekt/Systemutvikler, Helse Nord IKT, Helse Nord RHF 
Randi Sønderland, Hemit, Helse Midt-Norge RHF 
Sindre Solem, Systemingeniør sikkerhet, Norsk Helsenett SF (observatør) 
Nils Gullhaug, Helsedirektoratet (observatør) 

5.5 EPJ Systemeierforum pr 31.12.2012 
Gunnar Jårvik, Ass. programleder, Felles EPJ/ Rådgiver, Helse Vest IKT AS (leder) 
Lars Ivar Mehlum, Rådgiver, Seksjon for IKT, FoU-avdelingen, Helse Vest RHF 
Bengt Nilssen, Leder EPJ utvikling, stabsområde helse, Sykehuset Innlandet HF, Helse Sør-Øst RHF 
Asbjørn Elgen, Divisjonsdirektør, divisjon for kirurgi, Sykehuset Østfold, Helse Sør-Øst RHF 
Susann Bäckström, Avdelingsleder Kliniske systemer, NST, UNN, Helse Nord RHF 
Frank Daniel Fredriksen, Avdelingsleder, Applikasjonstjenester, Helse Nord IKT, Helse Nord RHF 
Jon Gausdal, Hemit, Helse Midt-Norge RHF 
Johan Fredrik Skomsvoll / Rut Naversen (vara), begge St. Olav, Helse Midt-Norge RHF 
Malene Torsvik, Helse Bergen, Helse Vest RHF (sekretariat)  
Bente S. Nedrebø, Gruppeleder Systemansvarlige Seksjon for IKT, Helse Vest RHF (sekretariat)  
Arild Faxvaag, leder Klinisk IKT Fagforum (observatør) 
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6 Vedlegg 2 - Nasjonal IKTs tiltak i 2012 
 
I 2012 har NIKT arbeidet med eller vært med å finansiere følgende tiltak:  
 

Nr Tiltak Mål Prosjektleder Status per 
31.12.12 

5.12 Elin-h  
Elektronisk 
Informasjons-
utveksling i 
helsestasjons-
tjenesten 

Kartlegge, beskrive og koordinere de 
helsefaglige krav til elektronisk 
kommunikasjon mellom 
helsestasjonstjenesten i kommunene og 
spesialisthelsetjenesten. 
 

P.t. uavklart 
 

Uavklart 

15.5 Folkeregisteret i 
helsenettet 
 

Gi alle helseforetak kvalitetssikret tilgang til 
folkeregisteret via egnet 
kommunikasjonsprotokoll. 

Anders Stubban, 
NHN Pågår 

15.6 Nytt hjelpenummer i 
helsenettet 
(nødnummer) 

Utrede, pilotere og planlegge implementering 
av løsning som sikrer tildeling av unik ID for 
identifisering av personer. 

Anders Stubban, 
NHN Pågår 

29.2 Sykehus- FEST som 
grunnlag for 
elektronisk 
forskrivning 

Utarbeide en løsning for nasjonal 
distribusjons- og forvaltningsmodell for bruk 
av FEST som grunnlag for elektronisk 
forskrivning i sykehus; både for intern og 
ekstern forordning. 

Bjørg Heltberg, 
Sykehusapoteke
ne Avsluttet  

37 Anskaffelse av MTU 
/ BHM 
 

Anskaffelse og implementering av et 
nasjonalt system for anskaffelse av 
medisinteknisk utstyr (MTU) og 
behandlingshjelpemidler (BHM). 

Børge Godhavn, 
Faveo 
 

Pågår 

45 Foranalyse Klinisk 
Logganalyse 

Legge grunnlaget for å innføre en nasjonal 
løsning for logganalyse i kliniske systemer. 

Anette Thiis-
Evensen, 
Devoteam 
Davinci 

Avsluttet 

46 Egen juridisk enhet Fremlegge et oppdatert og godt 
beslutningsunderlag vedrørende eventuell 
etablering av NIKT som egen juridisk enhet. 

Tidl. Ketil S. 
Janssen. Faveo.  
Nå: Jan Erik 
Tveiten, Deloitte 

Pågår 
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