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FORSLAG TIL VEDTAK
Styret for Helse Vest RHF tar Nasjonal IKT si årsoppsummering for 2013 til orientering.

Styresaka er felles for alle 4 helseregionar, og er difor ikkje skriven på nynorsk.

Oppsummering
Nasjonal IKT HF oversender herved en kortversjon (fullversjon kan leses her:
http://nasjonalikt.no/no/dokumenter/arsoppsummeringer/) av Nasjonal IKTs årsoppsummering for 2013 til
styrene for de regionale helseforetakene til orientering.
Formålet med årsoppsummeringen er å gi et overblikk over arbeidet i regi av Nasjonal IKT. Oppsummeringen
beskriver hva Nasjonal IKT har arbeider med, hvordan arbeidet har foregått foregår, hvordan samarbeidsformen
fungerer og hvem Nasjonal IKT samhandler med. I tillegg gir den viktige innspill i forhold til prioritering i 2014.
Årsoppsummeringen er av natur bakoverskuende og beskriver således en annen styringsstruktur enn den som
ble etablert ved opprettelsen av Nasjonal IKT HF som eget helse foretak 1.1.2014.
Dette er den siste årsoppsummeringen for «Styringsgruppen for Nasjonal IKT». Fra og med 2014 vil Nasjonal IKT
HF oppsummere året gjennom årlig melding, på tilsvarende måte som øvrige felleseide helseforetak.

Fakta
Helsedepartementet tok initiativ til å etablere Nasjonal IKT i 2002. Nasjonal IKT har vært en styringsgruppe for
en felles strategi for informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) for de regionale helseforetakene (RHF).
Styringsgruppen har bestått av representanter fra ledelsen i RHF-ene og Helsedirektoratet, to representanter fra
de konserntillitsvalgte, samt observatører fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og Norsk Helsenett.
For strategiperioden 2013-2016 har Nasjonal IKT hatt 5 satsingsområder med individuelle mål:
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

Konklusjon
Nasjonal IKTs årsoppsummering for 2013 ble behandlet i Nasjonal IKTs Prosjekteierforum (PEF) 13.3.2014 og i
Nasjonal IKT HFs styre 3.4.2013. Styret ba administrasjonen lage en komprimert versjon av årsoppsummeringen
for behandling av styrene i de 4 RHFene, og gjorde følgende vedtak i saken:
1.
Styret i Nasjonal IKT HF godkjenner, med de endringsforslag som fremkom under behandlingen av
dokumentet, Nasjonal IKTs årsoppsummering for 2013.
2.
Styret ber administrasjonen lage en felles mal for styresak og oversende Nasjonal IKTs årsoppsummering
for 2013 til de 4 RHFene som orienteringssak til styrene.
Vedlegg:

Vedlegg 1 Årsoppsummering for Nasjonal IKT 2013 – kortversjon
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