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FORSLAG TIL VEDTAK 
Styret i Helse Vest RHF gir sin tilslutning til «Strategi for Nasjonal IKT HF – En felles IKT-
strategi for spesialisthelsetjenesten». 
Styret ber administrerende direktør sikre gjennomføring av strategien, gjennom oppdrag gitt i 
eierlinjen til Nasjonal IKT HF.  
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Styresaka er felles for alle 4 RHF, og er difor ikkje skriven på nynorsk. 

Oppsummering 

Hensikt med denne saken er at styret i Helse Vest RHF gir sin tilslutning til «Strategi for 
Nasjonal IKT HF – En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten» utformet av Nasjonal IKT. 
Dennes strategien skal understøtte helse- og omsorgssektorens IKT-konseptvalg («én 
innbygger – én journal»), og være et bidrag til å øke samordning innen IKT i 
spesialisthelsetjenesten og sektoren forøvrig. 

Fakta 

Nasjonal IKT har i samarbeid med de regionale helseforetakene utarbeidet strategi for 
perioden 2016-2019 «Strategi for Nasjonal IKT HF – En felles IKT-strategi for 
spesialisthelsetjenesten». 
 
Strategien er en felles IKT-strategi for samhandling og standardisering på tvers av de fire 
regionale helseforetakene i Norge med heleide og felleseide selskaper. Strategien bygger på 
allerede vedtatte felles strategier og initiativer for spesialisthelsetjenesten, og skal støtte opp 
under det langsiktige målbildet for IKT for helse- og omsorgssektoren som utarbeides av 
prosjektet «Én innbygger – én journal». Den skal understøtte et målbilde der IKT gir positive 
effekter for pasienter, pårørende og helsepersonell, og bidra til bedre ledelse og styring. 
 
Strategien definerer konkrete tiltak for økt samordning og standardisering for perioden 2016-
2019 med utgangspunkt i nasjonale mål og utfordringer for IKT i spesialisthelsetjenesten. 
 
Strategien skal understøtte følgende fremtidsbilde for IKT på tvers av helseregionene: 

• Gode digitale løsninger for pasientene 
• Felles løsninger og tjenester som fremmer kvalitet og effektivitet 
• IKT-støtte for helhetlige standardiserte pasientforløp 
• Rett informasjon til rett tid og til rett mottaker 

 
Strategiarbeidet har pågått i perioden februar-november 2015 og har vært organisert som et 
prosjekt bestående av en styringsgruppe (styret for Nasjonal IKT HF), et arbeidsutvalg 
bestående av utvalgte styremedlemmer og en prosjektgruppe. Medlemmene i arbeidsutvalget 
har vært: 

• Thomas Bagley – Helse Sør-Øst RHF 
• Erik M. Hansen – Helse Vest RHF 
• Torbjørg Vanvik– Helse Midt-Norge RHF 
• Bjørn Nilsen – Helse Nord RHF 
• Christine Bergland (observatør) – Helsedirektoratet 
• Håkon Grimstad (observatør) – Norsk Helsenett SF 
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Kommentarer 

Strategien ble styrebehandlet og godkjent i styret i Nasjonal IKT HF den 30.10.2015, og ble 
videre sluttbehandlet i RHF AD-møtet 16.11.2015. Når strategien er behandlet i de regionale 
helseforetakene vil Nasjonal IKT HF gjennom det oppdraget selskapet får fra eierne, starte 
arbeide med å operasjonalisere strategien.  

 

 
 
Vedlegg: 

1. Strategidokument «Strategi for Nasjonal IKT HF – En felles IKT-strategi for 
spesialisthelsetjenesten» 

2. Presentasjon av «Strategi for Nasjonal IKT HF – En felles IKT-strategi for 
spesialisthelsetjenesten» 
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