Nasjonal IKT HFs strategi for perioden 2016-2019
– En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten
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«Én innbygger – én journal»
REGJERINGENS OVERORDNEDE MÅL

1

Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til
pasient- og brukeropplysninger

2

Innbyggerne skal ha tilgang på enkle og sikre
digitale tjenester

3

Data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring
helseovervåking, styring og forskning
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Økt fokus på samordning
Oppstart
Nasjonalt
Meldingsløft

RHF-ene
etableres
2003
2002

2005
2004

2007
2006

Etablering av
Nasjonal IKTsamarbeidet

Lav grad av samordning
mellom og innad i
helseregionene

Nasjonal IKT
HF stiftet

2009
2008

2011
2010

2013
2012

Nettstedet
Helsenorge.no
etablert

Økende grad av samordning
innad i helseregionene

«Én innbygger – én journal» ferdig
utredet og felles IKT-strategi for
spesialisthelsetjenesten
2025+

2015
2014

2016

Digitale
Innbyggertjenester
tidlige leveranser

Høy grad av samordning
innad i helseregionene og
økt nasjonalt samarbeid

Høy grad av nasjonal
samordning
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Fremtidens IKT må understøtte sammenhengende pasientforløp
Spesialisthelsetjenesten

Sykehus

Hjemme

Hjemme

Legekontor

Legekontor

Sykehjem

Primærhelsetjenesten

IKT-STØTTE
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Felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten
2012

Én innbygger – én journal

Felles IKT-strategi for
spesialisthelsetjenesten

2015

2025+

Målbilde for helseog omsorgssektoren

Fire regionale strategier
Nasjonal IKT sin del av det som er
felles mellom regionene

Kommunesektoren
Nasjonal IKT sin del av samhandling
med kommunesektoren
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Vi befinner oss ved et veiskille for IKT i spesialisthelsetjenesten
Fokus de siste 10 årene ….

«Rydde
regionalt»….

Fokus de neste 10 årene….

«Rydde og bygge
nasjonalt»….
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Organisering av prosjektarbeidet
Strategiarbeidet har vært organisert som et prosjekt bestående av en styringsgruppe (styret for Nasjonal IKT HF),
et arbeidsutvalg bestående av utvalgte styremedlemmer og en prosjektgruppe.

Styringsgruppe

Styret for Nasjonal IKT HF

Arbeidsutvalg

Arbeidsutvalg:
• 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

Prosjektgruppe
Nasjonal IKT HF
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Kort om Nasjonal IKT HF
STRATEGISK ENHET

DIALOG OG SAMARBEID

Nasjonal IKT HF skal være en liten strategisk
enhet som skal bidra til samhandling innenfor
informasjons- og kommunikasjonsteknologi i
spesialisthelsetjenesten.

Nasjonal IKT HF skal bidra til
spesialisthelsetjenestens gjennomføring av
nasjonale prosjekter og til dialog og samarbeid
med relevante interessenter.

MOBILISERE FELLES STRATEGI

KOMPETANSEPROFIL

Nasjonal IKT HF skal utarbeide og følge opp
nasjonale strategier, prinsipper og føringer
innen IKT-området i samarbeid med
helseregionene, styre og koordinere
fellesregionale prosjekter/tiltak samt lede og
videreutvikle Nasjonal IKT HF sine fagfora.

Nasjonal IKT HF består av personell med tung
breddekompetanse innen strategisk IKT,
prosjekt- og porteføljestyring,
virksomhetsarkitektur og klinisk IKT. Den
videre rekrutteringen vil vektlegge de samme
kompetanseområdene.
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Bakgrunnen for den nye strategien
Vår strategi sier hvilke mål vi jobber mot og hvordan vi skal oppnå disse.

New entrants

•
•
•

Dagens IKTstrategier i
helseregionene

Politiske føringer
Rammebetingelser
Befolkningens behov og
preferanser
– En felles IKT-strategi for
spesialisthelsetjenesten

Suppliers
• Text

Dagens strategi

Strategiprosess

• Forstudie
Substitutes
• Text journal»

Ny strategi
(2016-2019)

«Én innbygger - én

• Tilstandsrapporter for
• Text

IKT i
helse- og omsorgssektoren*

*IKT utfordringsbilde i helse- og omsorgssektoren, september 2014, Helsedirektoratet
*Komparativ analyse av de regionale helseforetakene på IKT-området, september 2014, Helsedirektorat
*Analyse av det norske leverandørmarkedet for elektronisk pasientjournal (EPJ) og pasientadministrative systemer (PAS), september 2014, Helsedirektoratet
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Kort om den nye strategien
Den nye strategien...
…skal understøtte et målbilde der IKT gir positive effekter for pasienter, pårørende og
helsepersonell, og bidra til bedre ledelse og styring.
…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».
…er en felles strategi for samhandling og standardisering på tvers av de fire regionale
helseforetakene i Norge med underliggende selskaper.

…er gjeldende for perioden 2016-2019.
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Fremtidsbilde for IKT på tvers av regionene

Gode digitale løsninger for pasienten

Felles løsninger og tjenester som fremmer kvalitet og effektivitet

IKT-støtte for helhetlige standardiserte pasientforløp

Rett informasjon til rett tid og til rett mottaker
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Nasjonal IKT HFs strategi for perioden 2016-2019
OVERORDNET STRATEGI
Bedre samordning og høyere grad av standardisering innen IKT mellom de fire helseregionene
STRATEGIER
1. Tilrettelegge for økt samordning av felles tjenester og løsninger i fremtiden
2. Tilrettelegge for koordinerte IKT-porteføljer på tvers av regionene
3. Tilrettelegge for flere felles IKT-anskaffelser
4. Tilrettelegge for økt samordning og standardisering innen IKT arkitektur
5. Tilrettelegge for økt kompetansedeling og læring innen IKT mellom Nasjonal IKT HF og helseregionene
6. Etablere IKT-styringsprinsipper som tilrettelegger for helhetlig prioritering, styring og gjennomføring
7. Etablere finansieringsprinsipper som bidrar til flere felles prosjekter/tiltak
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