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Sammendrag 

På oppdrag fra de administrerende direktørene i de fire regionale helseforetakene ble det 

vinteren 2019 nedsatt en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å vurdere framtiden for Nasjonal 

IKT HF. Oppgaven har vært avgrenset til å gjøre en vurdering mellom  

- å videreføre Nasjonal IKT HF på dagens nivå 

- å videreføre Nasjonal IKT HF med en ytterligere redusert aktivitet 

- å initiere en styrt avvikling av helseforetaket  

 

Arbeidsgruppen har   

- vurdert status og resultater for helseforetaket/det interregionale samarbeidet Nasjonal 

IKT representerer med utgangspunkt i overordnede målsettinger nedfelt i de regionale 

helseforetakenes felles IKT-strategi 

- vurdert Nasjonal IKT HFs videre muligheter basert på senere års utvikling, dagens 

situasjon og mulighetene framover 

- vurdert de tre alternativene basert på kriteriene gjennomføringsevne og 

kostnadseffektivitet  

 

Nasjonal IKT HF har levert viktige resultater og bidratt til gjennomføring av en rekke 

initiativer både ved interregionalt samarbeid og ved samarbeid med Direktoratet for e-helse.  

 

Samlet sett mener arbeidsgruppen likevel at det er viktig å revurdere den organisatoriske 

strukturen for samarbeidet innenfor IKT-området i spesialisthelsetjenesten, og 

arbeidsgruppens tilråding er at alternativ 3 - en styrt avvikling av Nasjonal IKT HF – velges.   

 

Anbefalingen er særlig knyttet til følgende moment:  

 

1. Direktoratet for e-helse ble opprettet 1. januar 2016 på bakgrunn av behovet for 

sterkere nasjonal styring og bedre organisering av IKT-feltet i helse- og 

omsorgssektoren. Direktoratet for e-helse er gitt en tydelig og bred normativ rolle i 

arbeidet med nasjonal styring av IKT for hele helse- og omsorgssektoren. Direktoratet 

har hatt en betydelig økning i størrelse og betydning for det nasjonale samarbeidet 

innenfor digitalisering av helsetjenesten. Dette vil bli ytterligere forsterket av 

etablering av ny nasjonal tjenesteleverandør fra 1. januar 2020.  

 

2. De regionale helseforetakene har gjennom 2017 og 2018 etablert en ny 

samarbeidsmodell der en av regionene gis rollen som hovedsamarbeidspart. Dette er 

et resultat av direkte samarbeid mellom de regionale helseforetakene. Dette er også en 

samarbeidsform som er innført for samarbeid med Direktoratet for e-helse. Der hvor 

det er felles prosjekt hvor kun de fire regionene har felles interesser er det etablert 

fellesprosjekter hvor en region tar hovedansvaret. Eksempler på det er arbeidet med 

nasjonal AMK løsning og arbeidet med prehospital EPJ. 

 

3. De nevnte endringene i aktørbildet og resultatet av at stadig flere oppgaver finner sin 

løsning utenfor Nasjonal IKT HF, innebærer at porteføljen til helseforetaket reduseres. 

Av de tre alternativene arbeidsgruppen er bedt å se på vil både alternativ 1 og 2 

opprettholde to nesten parallelle organisasjoner for å levere nasjonale prosjekter og 

tjenester. Det mener arbeidsgruppen svekker både gjennomføringsevnen og 

kostnadseffektiviteten.  

 



  
 

 

4. Arbeidsgruppen mener at alternativ 2 er det dårligste alternativet, da alternativet ut fra 

de samlede vurderingene gir både lav gjennomføringsevne og lav kostnadseffektivitet.  

5. Arbeidsgruppen vurderer det slik at etableringen av Direktoratet for e-helse og 

utviklingen av modellen hovedsamarbeidspart og det økte direkte samarbeidet mellom 

de regionale helseforetakene, i sum fører til at gjennomføringsevnen kan opprettholdes 

selv om Nasjonal IKT HF avvikles. Dermed er differansen i kostnadseffektivitet 

mellom de ulike alternativene en vesentlig faktor for vurdering av veien videre. 

Arbeidsgruppen vurderer det slik at alternativ 3 gir høy kostnadseffektivitet 

sammenlignet med lav kostnadseffektivitet for alternativ 1. Dette må sees i 

sammenheng med arbeidsgruppens vurdering av at alternativ 1 og 3 begge gir middels 

gjennomføringsevne. 

 

 

Arbeidsgruppen er i mandatet ikke bedt om å utrede fremtidig organisering av det 

interregionale samarbeidet innenfor IKT-området. Samtidig mener arbeidsgruppen at det bør 

pekes på mulige måter å videreføre samarbeidet på.  

 

Det er arbeidsgruppens vurdering at framtidig samarbeid mellom regionene på IKT-området 

vil kunne skje på ulike måter som for eksempel (1) etablering av felles prosjekt hvor en region 

tar hovedansvar, (2) videreutvikling av bruken av hovedsamarbeidspart og (3) etablering av 

en ny styringsgruppe/porteføljestyre for interregionalt samarbeid/prosjekter på IKT-området. 

En slik styringsstruktur kan understøttes av et sekretariat, etter samme mønster som for andre 

interregionale samarbeidsfora. Om nødvendig vil også en slik styringsgruppe/ porteføljestyre 

kunne understøttes av et mindre sekretariat/programkontor lagt til en av regionene. Dette må 

kombineres med en videreutvikling av bruken av hovedsamarbeidspart, slik dette er omtalt i 

rapporten «Felles plan – 2018. Neste generasjon PAS/EPJ. Versjon 1.0, 01.11.2018».  

 

Det anbefales at forslaget over bearbeides og konkretiseres. En nærmere konkretisering av 

forslaget er også nødvendig for å kunne gjøre en vurdering av risiko- og sårbarhet ved 

gjennomføring av endringen.  

 

Det bør utarbeides en oversikt over Nasjonal IKT HFs oppgaver, og avklares hvordan de ulike 

oppgavene skal videreføres ved en endret organisering. Det bør gjøres en gjennomgang av 

oppgaver gitt i foretaksprotokoller og oppdragsdokument, for å sikre at oppgaver gitt til de 

fire regionale helseforetakene i fellesskap får en hensiktsmessig videreføring.  

 

Det anbefales at dersom alternativ 3 velges, bør gjennomføringen gjøres relativt raskt. Det vil 

være en ekstra belastning for arbeidsmiljøet og medarbeidere i Nasjonal IKT HF om 

endringen drar ut i tid. 

 

Ved en eventuell beslutning om å avvikle Nasjonal IKT som eget foretak vil ivaretagelse av 

medarbeiderne skje i henhold til arbeidsmiljølovens bestemmelser. Det er å forvente at de 

regionale helseforetakene ønsker å beholde kompetansen som er utviklet og opparbeidet i 

Nasjonal IKT. Relevante oppgaver forventes tilbakeført til de regionale helseforetakene, 

eventuelt de regionale IKT-enhetene. 

 

 

 



  
 

 

1. Bakgrunn og situasjon  

Styringsgruppen for Nasjonal IKT ble etablert, etter ønske fra Helse- og 

omsorgsdepartementet (HOD), i 2003. Nasjonal IKT var et nettverk mellom de regionale 

helseforetakene for å bidra til økt samordning og standardisering innenfor IKT-området i 

spesialisthelsetjenesten og for de områdene der spesialisthelsetjenesten samhandler med 

øvrige deler av helse- og omsorgssektoren. 

 

Nasjonal IKT har gjennom årene gitt viktige bidrag til samordning og standardisering. For 

eksempel var styringsgruppen for Nasjonal IKT sentral i arbeidet med etablering av Norsk 

Helsenett AS i 2004. Norsk Helsenett AS ble etablert i fellesskap i 2004 av de regionale 

helseforetakene. Norsk Helsenett SF ble stiftet av Helse- og omsorgsdepartementet i juli 

2009. I oktober samme år ble all virksomhet i Norsk Helsenett AS overdratt til det nye 

statsforetaket. 

 

Etter oppdrag fra HOD, jf. foretaksprotokollen for 2013, ble Nasjonal IKT HF etablert fra 1. 

januar 2014. Dermed ble nettverket omgjort til en juridisk enhet. Nasjonal IKT HF skulle bli 

spesialisthelsetjenestens hovedarena for samhandling innenfor informasjons- og 

kommunikasjonsteknologi. Dette gjelder både samhandling innad i spesialisthelsetjenesten 

(mellom de ulike helseforetakene og de regionale helseforetakene) og samhandling med andre 

sentrale aktører som kommunehelsetjenesten, Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og 

Norsk Helsenett. 

 

Direktoratet for e-helse ble opprettet 1. januar 2016 på bakgrunn av behovet for sterkere 

nasjonal styring og bedre organisering av IKT-feltet i helse- og omsorgssektoren. 

Etableringen skulle gi økt nasjonal satsing på digitalisering i helsetjenesten for å oppnå økt 

kvalitet og effektivitet, bedre samhandling mellom helseaktører og tilrettelegging for en mer 

aktiv pasientrolle. 

 

Etableringen av Direktoratet for e-helse har i stor grad påvirket rollen for Nasjonal IKT HF. 

Direktoratet er tiltenkt å ha en normativt bred rolle, både nasjonalt og inn i ulike større 

programmer i deler av helse- og omsorgssektoren.  

 

I tillegg til etableringen av Direktoratet for e-helse er det flere andre utviklingstrekk som 

påvirker Nasjonal IKT HF:   

 

HINAS AS ble etablert i 2003. HINAS har samarbeidet med de regionale IKT-enhetene om 

nasjonale rammeavtaler for kjøp av IKT-utstyr (PC, servere, lagring, telefoni, etc.) gjennom 

en rekke år. Sykehusinnkjøp HF ble etablert i 2016. Sykehusinnkjøp HF, divisjon Nasjonal 

tjenester (tidligere HINAS AS) har videreført arbeidet med de nasjonale rammeavtalene for 

IKT-infrastruktur. Det er behov for videre avklaringer av arbeidsdelingen mellom Nasjonal 

IKT HF og Sykehusinnkjøp HF når det gjelder anskaffelser innenfor IKT-området.  

 



  
 

 

Den forventede etableringen av en 

Nasjonal tjenesteleverandør fra 1. januar 

2020 leder også til et behov for å 

vurdere rollen til Nasjonal IKT HF.  

 

Samarbeidet om de kliniske 

kjernesystemene i Helse Nord RHF, 

Helse Sør-Øst RHF og Helse Vest RHF, 

har en så sentral strategisk betydning for 

disse regionene, at det har vært og er 

naturlig at dette håndteres av regionene 

selv, og ikke av Nasjonal IKT HF. 

 

Helse Midt-Norge RHF har og innrettet 

sitt arbeid med Helseplattformen 

utenfor Nasjonal IKT HF og har etablert 

et eget samarbeid med Direktoratet for 

e-helse. 

 

Gitt denne historikken og det som 

fremkommer av et mulig fremtidig 

«handlingsrom», er det derfor naturlig 

at eierne av Nasjonal IKT HF nå gjør en vurdering av Nasjonal IKT HFs fremtid. 

 

 

2. Mandat for «Utredning av videreføring av Nasjonal IKT HF» 

Arbeidsgruppen ble av de fire adm. dir. i de regionale helseforetakene gitt følgende mandat;  

 

«Nasjonal IKT HF etablert fra 01.01.2014. Nasjonal IKT HF er spesialisthelsetjenestens 

hovedarena for samhandling innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi.  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, Direktoratet for 

e-helse og Norsk Helsenett. 

 

Nasjonal IKT HF har ikke utviklet seg i tråd med det som var forventet ved etableringen i 

2014, og eierne ønsker å gjøre en vurdering av mulige veier videre for Nasjonal IKT. Det 

vises også til at Helse- og omsorgsdepartementet i felles foretaksmøte med de regionale 

helseforetakene 15. januar 2019 har bedt om at det blir gjort en vurdering av hvordan 

samarbeidet mellom de regionale helseforetakene på IKT-området bør organiseres, herunder 

vurdere rollen til Nasjonal IKT HF. 

 

De administrerende direktørene i de regionale helseforetakene har derfor opprettet en 

arbeidsgruppe som har fått i oppgave å gjøre en vurdering mellom å videreføre Nasjonal IKT 

på dagens nivå, eventuelt med en ytterligere redusert aktivitet, eller å initiere en styrt 

avvikling av selskapet.  

 

Ved vurderingen skal arbeidsgruppen også se hen til at de regionale helseforetakene har 

funnet andre måter å samarbeide på.  



  
 

 

Mandat for utredning av veier videre for Nasjonal IKT HF 
De 4 RHF AD-ene ber gruppen drøfte følgende alternativer;  

(1) å videreføre Nasjonal IKT på dagens nivå,  

(2) å videreføre Nasjonal IKT, men med en ytterligere redusert aktivitet,  

(3) å initiere en styrt avvikling av selskapet innenfor rimelig tid. 

 

Arbeidsgruppens sammensetning;  

 Eierdirektør Ivar Eriksen, Helse Vest RHF (leder) 

 Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT 

 Eierdirektør Nils Kvernmo, Helse Midt-Norge RHF 

 Spesialrådgiver Per Olav Skjesol, Helse Midt-Norge RHF 

 Eierdirektør Hilde Rolandsen, Helse Nord RHF 

 IT-sjef Bjørn Nilsen, Helse Nord RHF 

 Konserndirektør Atle Brynestad, Helse Sør-Øst RHF 

 Direktør teknologi og e-helse Rune Simensen, Helse Sør-Øst RHF 

 KTV Akademikerne Lindy Jarosch-von Schweder, Helse Midt-Norge RHF 

 KTV SAN Toril Østvold, Helse Vest RHF 

 Konsernhovedverneombud Leif Johnsen, Helse Vest RHF 

 

Arbeidsgruppen skal vurdere de tre alternativene gitt over i den hensikt å utarbeide et 

overordnet notat som oppsummerer de tre alternativene og gir en anbefaling basert på dette.  

 

Anbefalingen legges frem for de fire RHF AD-ene for deres vurdering. Gitt tilslutning til 

anbefalingen, må arbeidsgruppen utarbeide et formelt beslutningsgrunnlag som kan legges 

frem for eierne av Nasjonal IKT HF.  

 

Det antas at en første utredning og anbefaling, kan overleveres eierne i løpet av mars 2019.  

 

Plan for videre arbeid må legges med utgangspunkt i den anbefaling som gis.»  

 

 

3. Resultater i forhold til overordnede målsettinger i strategiplan 

Gitt gjeldende situasjon slik den er beskrevet i innledningen, er det utarbeidet noen kriterier 

for hva som er viktig for at spesialisthelsetjenesten skal lykkes med videre samarbeid innenfor 

IKT og e-helse. 

 

Ved vurdering av resultater er det innledningsvis viktig å påpeke at når arbeidsgruppen har 

vurdert Nasjonal IKT HF, er det tenkt både på den juridiske enheten Nasjonal IKT HF og på 

det interregionale samarbeidet som Nasjonal IKT representerer. I samarbeidet som Nasjonal 

IKT representerer inngår de regionale helseforetakene med deres helseforetak og regionale 

IKT-enheter. Det er summen av prioriteringer, innsats og forpliktelser innenfor dette 

samarbeidet som i stort må vurderes. Samtidig er den juridiske enheten Nasjonal IKT HF 

motoren i det interregionale samarbeidet og må derfor særlig vurderes ut fra en slik rolle.   

 

Utgangspunktet for en vurdering av videreføring av Nasjonal IKT HF må ta utgangspunkt i 

status for og realismen i at Nasjonal IKT HF vil lykkes med egen strategi. Arbeidsgruppen har 

her tatt utgangspunkt i gjeldende styregodkjente strategiplan for Nasjonal IKT HF, 

https://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter%20for%20styremøte%20og%20PF/Strate

gi%20NIKT%202016%20-%202019.pdf  

https://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter%20for%20styremøte%20og%20PF/Strategi%20NIKT%202016%20-%202019.pdf
https://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter%20for%20styremøte%20og%20PF/Strategi%20NIKT%202016%20-%202019.pdf


  
 

 

 

Felles IKT-strategi er vedtatt av styret i Nasjonal IKT HF og behandlet i helseregionenes 

styrer. Innholdet i strategien er således gitt av eierne. Oppgavene til Nasjonal IKT HF er gitt 

av eierne gjennom oppdragsdokument, felles IKT-strategi og fra styrene i de regionale 

helseforetakene. 

 

Følgende er hentet fra kap. 3; Mål og strategi;  

«For å i større grad og raskere kunne realisere fremtidsbildet for IKT innen 

spesialisthelsetjenesten, er det nødvendig med bedre samordning og høyere grad av 

standardisering innen IKT mellom de fire helseregionene. Dette er strategiens 

overordnede målsetning.   

  

Strategiene for å nå den overordnede målsetningen er:  

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.»  

 

 

Arbeidsgruppen har vurdert resultatene for disse overordnede målsetningene ved en 

gjennomgang av Nasjonal IKTs årsrapporter for perioden. For 2018 er vurderinger gjort med 

utgangspunkt i utkast til årlig melding slik denne er fremlagt for styret i styremøtet 16. januar 

2019.  

 

I tråd med mandatet, jf. kapittel 2, har arbeidsgruppen utarbeidet en overordnet vurdering av 

status ved inngangen til 2019. 

 

Det er nedenfor i avsnittene 3.1 – 3.7 gitt overordnede vurderinger av resultatoppnåelse for 

hver av de overordnede målsetningene. I kapittel 5 er dette samlet i en enkel score (lav, 

middels eller høy) for hver målsetning. For å avstemme arbeidsgruppens oppfatninger, er det i 

kapittel 5 og vist score slik kst. adm. dir. Jan Eirik Olsen i Nasjonal IKT HF vurderer 

resultatene (Olsens vurderinger er utelukkende basert på resultatoppnåelse for Nasjonal IKT 

HF isolert sett og ikke for de regionale helseforetakenes samlede IKT-samarbeid).  

 

 

3.1 Tilrettelegge for økt samordning av felles tjenester og løsninger i fremtiden.  

Det gjennomføres i regi av Nasjonal IKT et arbeid for å bedre samordning og øke graden av 

standardisering innen IKT. Eksempler på dette er  

 øke standardiseringen på integrasjonsområdet og standardisert utveksling av klinisk og 

administrativ informasjon (HL7), 

 lede arena for samarbeid om utvikling, forankring og forvaltning av felles kliniske 

informasjonsmodeller i form av openEHR arketyper, 

 forenkle innregistreringen til nasjonale medisinske kvalitetsregistre, 



  
 

 

 bidra til at kvalitetsregistrene bruker standardiserte og kostnadseffektive IKT-

løsninger i et felles nasjonalt driftsmiljø hos Norsk Helsenett, og at disse løsningene 

bruker nasjonale fellestjenester. 

 

Nasjonal IKT HF har videreført flere samarbeidsarenaer fra før 2014, samt 

etablert/videreutviklet noen samarbeidsarenaer mellom de regionale helseforetakene. Disse 

samarbeidsarenaene er; Strategiråd (tidligere Prosjektforum), Fagforum for porteføljestyring, 

Fagforum for arkitektur, Fagforum for klinisk IKT, Systemeierforum, og Teknologiforum for 

medisinske kvalitetsregistre. I tillegg har Fagforum for porteføljestyring noen arbeidsgrupper, 

og Systemeierforum har noen forvaltningsgrupper.  

 

Nasjonal IKT HF har bidratt til samarbeidet rundt helsenorge.no. Rett nok ble dette 

samarbeidet initiert av Helse Vest og Helse Nord, og deretter tatt opp av Nasjonal IKT ved 

etableringen av DIS prosjektet. I DIS 2019 er prosjektene innenfor DIS fordelt mellom de 

regionale helseforetakene, ved bruk av hovedsamarbeidsparter. De regionale helseforetakene 

har valgt å introdusere hovedsamarbeidspart som en metode for interregionalt samarbeid. 

Denne tilnærmingen er særlig aktualisert knyttet til «Felles plan for neste generasjon 

PAS/EPJ» for de tre regionene som samarbeider med DIPS AS. Metoden er også et resultat av 

samarbeidet med Direktoratet for e-helse knyttet til utviklingen av helsenorge.no. Dette 

reduserer rollen for Nasjonal IKT HF. Hovedsamarbeidspartene har mer dialog med 

Direktoratet for e-helse enn med Nasjonal IKT HF. I tillegg foreligger det nå også 

finansiering av helsenorge.no både fra Direktoratet for e-helse samt enkeltkommuner.   

 

Nasjonal IKT HF har fokusert på mulig gjennomførbare felles tjenester og løsninger, og har 

til en viss grad lykkes med disse, sett ut i fra summen av tiltak/prosjekter som er gjennomført. 

I tillegg representerer også Nasjonal IKT HF kontaktpunktet mellom spesialisthelsetjenesten 

og sentrale programmer slik som f. eks. modernisert folkeregister. Samtidig har ikke 

innføringen i regionene vært like vellykket. Årsaken til det kan muligens tilskrives en 

distansering av eierskapet til de nasjonale prosjekter som gir seg utslag i regionenes 

vilje/evne/prioritering av slik oppfølging, samt regionenes evne til å stille med den 

ressursinnsatsen som etterspørres.   

 

Nasjonal IKT HF har ikke fått i oppgave å være en felles drifts- og/eller 

forvaltningsleverandør. Etablering av en ny felles nasjonal tjenesteleverandør fra 1. januar 

2020 gjør det naturlig for de regionale helseforetakene også å benytte denne aktøren for felles 

drifts- og/eller forvaltningstjenester.  

 

 

3.2 Tilrettelegge for koordinerte IKT-porteføljer på tvers av regionene.  

Nasjonal IKT HF har etablert en felles metodikk for porteføljestyring. Nasjonal IKT HF har 

videreutviklet porteføljestyringen og porteføljerapporteringen for Nasjonal IKT HFs egen 

portefølje. Porteføljestyringen er og samkjørt med Direktoratet for e-helse. 

 

Fagforum for porteføljestyring er etablert som samarbeidsarena for å sikre innsyn og skaffe en 

helhetlig oversikt over pågående og planlagte prosjekter. Ressursbruken til porteføljestyring i 

Nasjonal IKT har økt, uten at omfanget av porteføljen har økt. Effekten av denne økte 

ressursbruken framstår som uklar.  

 

Årsakene til dette kan dels finnes i det faktum at de regionale helseforetakene har ulike 

utgangspunkt og ulike behov med hensyn til prioriteringer i egen portefølje. Regionene 



  
 

 

samarbeider likevel der de ser et innbyrdes behov uavhengig av Nasjonal IKT. I tillegg 

rapporterer alle regionene i dag sine IKT-porteføljer til Direktoratet for e-helse, og dermed er 

det mindre behov for parallell rapportering til Nasjonal IKT HF.  

 

 

3.3 Tilrettelegge for flere felles IKT-anskaffelser.  

Nasjonal IKT HF har, i nært samarbeid med Hinas (før etableringen av Sykehusinnkjøp HF) 

og de regionale helseforetakene, gjennomført en viktig reforhandling av de nasjonale avtalene 

om talegjenkjenning.  

 

Nasjonal IKT HF lyktes ikke i å gjennomføre en felles anskaffelse for AMK IKT. Denne ble 

stanset i 2017. Ny anskaffelse for AMK IKT gjennomføres nå utenfor Nasjonal IKT HF, i regi 

av Helse Vest RHF, og hvor alle regionene deltar. Helse Sør-Øst RHF har tatt initiativ til 

etablering av en interregional anskaffelse for Prehospital EPJ, et prosjekt som Nasjonal IKT 

HF nå avslutter. I den pågående anskaffelsen for AMK IKT gjenbrukes mye av de 

kravspesifikasjonene som ble utarbeidet i prosjektet i regi av Nasjonal IKT HF.  

 

En mulig årsak til at Nasjonal IKT ikke lykkes med de store anskaffelsesprosjektene, er at de 

regionale helseforetakene i noen grad har opplevd at Nasjonal IKT HF i for liten grad har 

identifisert risiko og iverksatt tiltak. Dermed har ikke Nasjonal IKT balansert interessene til 

de ulike helseregionene på en god nok måte. Dette har gitt Nasjonal IKT HF en uklar rolle, 

noe som i noen sammenhenger har skapt utfordringer.   

 

Det interregionale samarbeidet som Nasjonal IKT representerer har ikke vært egnet for å 

gjennomføre store, komplekse anskaffelser som krever nærhet til og samarbeid med de 

kliniske fagmiljøene. Dette var en av årsakene til at anskaffelsen for AMK IKT ble avlyst.  

Det er gruppens vurdering at Nasjonal IKT HF kan ivareta enkle, ukompliserte anskaffelser, 

men ved mer komplekse blir virksomhetsforståelsen for svak. Nasjonal IKT HF har dermed 

en begrenset posisjon innen dette området. 

 

Nasjonal IKT HFs rolle innenfor anskaffelsesområdet ble ytterligere endret etter etableringen 

av Sykehusinnkjøp HF i 2016. Nasjonal IKT HF planlegger, sammen med de regionale 

helseforetakene og Sykehusinnkjøp HF å avklare hvilken tilnærming foretaket skal ha til dette 

tiltaket i strategiplanen. Det vurderes av Nasjonal IKT HF at Sykehusinnkjøp HF er naturlig 

sted å plassere ansvaret for nasjonale anskaffelser. 

 

 

3.4 Tilrettelegge for økt samordning og standardisering innen IKT arkitektur.  

Nasjonal IKT HF har bidratt til etablering av felles arkitekturprinsipper for 

spesialisthelsetjenesten. Det er positivt at det er etablert felles prinsipper, en felles 

kapabilitetsmodell, referansearkitekturer, arketyper, etc.  

 

Nasjonal IKT HF har etablert kilden som et felles bibliotek for e-helse, jf.  

https://nasjonalikt.no/kunnskap/kilden-e-helse-bibliotek Dette er positivt og verdiøkende.  

 

Helseregionene og Nasjonal IKT har gjennomført de tiltakene i «Tiltak 42.2: Praksis for 

virksomhetsarkitektur i Nasjonal IKT» som helseregionene har prioritert. Arkitekturstyringen 

og praksis er integrert og videreutvikles i forumarbeidet, porteføljestyringen og 

prosjektleveransene. 

https://nasjonalikt.no/kunnskap/kilden-e-helse-bibliotek


  
 

 

 

Helseregionene og Nasjonal IKT har etablert felles referansemodeller (applikasjonsmodell, 

funksjonsmodell, kapabilitetsmodell, drift- og forvaltningsmodell, informasjonsmodell, 

prosessmodell). 

 

Nasjonal IKT HF er konsensusbasert, og foretaket kan ikke ha en myndighetsrolle. Denne 

rollen er lagt til Direktoratet for e-helse. Dermed er det etterhvert tydelig at hele eller deler av 

disse oppgavene burde vært lagt til Direktoratet for e-helse for å sikre konsistens og kapasitet. 

 

Alle regionene har en utfordring med hensyn til tilgang til arkitektressurser. Dette har resultert 

i høy belastning på få medarbeidere, samt utfordringer med prioritering mellom regionale 

initiativ og initiativ i regi av Nasjonal IKT HF. Direktoratet for e-helse konkurrerer også til 

dels om de samme ressursene. 

 

Det har også vært en for svak vurdering av sammenhengene mellom arkitekturarbeidet og 

porteføljene i regionene og Nasjonal IKT HF. Det har i tillegg kommet innvendinger om at 

arbeidet på dette området er for «teoretisk».  

 

Samarbeidet innenfor arkitektur startet allerede i 2005, dvs. lenge før etablering av Nasjonal 

IKT som en egen juridisk enhet i 2014. Det er forhold som tyder på redusert engasjement 

knyttet til arbeidet som gjennomføres i regi av Nasjonal IKT HF, som følge av større avstand 

fra arbeidet i foretakene. Det vurderes dermed slik at eierskapet til arkitekturarbeidet var 

bedre før etablering av Nasjonal IKT HF. Her er det og slik at Direktoratet for e-helse 

vurderes som en mer aktuell samarbeidspart fremover, fordi direktoratet legger til rette for 

samarbeid om arkitektur for hele helse- og omsorgssektoren. Nasjonal IKT HFs arbeid 

innenfor arkitektur er basert på konsensus. Direktoratet for e-helse kan imidlertid også ivareta 

nødvendig standardisering innenfor arkitektur som en del av sin myndighetsrolle.  

 

Det bør likevel framheves at det har skjedd en betydelig kunnskapsdeling/oppbygging av 

hvorledes arkitekturkomponenter kan bidra til å løse samhandlingsutfordringer i sektoren. 

Dette er særlig vist gjennom presentasjon av HL7 forløpskomponenter på EHIN. Dette 

arbeidet er drevet frem av Nasjonal IKT HF i samarbeid med Direktoratet for e-helse og 

leverandørindustrien.  

 

 

3.5 Tilrettelegge for økt kompetansedeling og læring innen IKT mellom Nasjonal IKT 

HF og helseregionene.  

Nasjonal IKT HF har bidratt positivt til økt kompetansedeling innenfor arbeidet med 

arkitektur, jf. kilden og via de ulike samarbeidsarenaene. Nasjonal IKT skaper gode 

samarbeidsarenaer mellom helseregionene, som legger til rette for læring og deling av metode 

på tvers av regionene. Et eksempel på dette er etablering av fagnettverket for 

risikovurderinger og virtuelle møter for å utveksle metoder, maler og praksis mellom 

helseregionene. 

 

Systemeierfora og andre fora er arenaer hvor det gradvis etableres en større grad av felles 

forståelse og bidrag til tilrettelegging for mer ensartethet mellom regionene. 

 

 

Samtidig har dette i mindre grad gitt seg utslag i økt gjennomføring av felles prosjekter. 



  
 

 

 

Innen området kompetansedeling er det gjort en rekke tiltak som ennå ikke er gjennomført i 

regionene.   

 

 

3.6 Etablere IKT-styringsprinsipper som tilrettelegger for helhetlig prioritering, styring 

og gjennomføring.  

Arbeidsgruppen har stilt spørsmål ved om det er rett at Nasjonal IKT HF har dette som en 

målsetning, jf. her avklaringer knyttet til Nasjonal IKT HFs rolle (se her avsnitt 4.1 nedenfor). 

 

Tilrettelegging for prioritering og styring i forhold til IKT-styringsprinsippene gjøres i liten 

grad av Nasjonal IKT HF. De større initiativene som går nå tilrettelegges utenfor Nasjonal 

IKT HF.  

 

Det er i de regionale helseforetakene lagt til grunn at det ikke er gjennomgående IKT-

styringsprinsipper, og regionene har etablert sine egne. Dermed ivaretas dette nå av regionene 

og i dialog med Direktoratet for e-helse. 

 

I strategiperioden er det etablert metode for god eierstyring for prosjektene som bidrar til at de 

riktige prosjektene prioriteres og at de leveres godt. Metoden er basert på 

prosjekteierstyringen i Helse Sør-Øst og vil fortsatt videreutvikles blant annet med å styrke 

kompetanse til prosjektstyrer. 

 

 

3.7 Etablere finansieringsprinsipper som bidrar til flere felles prosjekter/tiltak. 

Også her kan det stilles spørsmål ved om det er rett at Nasjonal IKT HF har dette som 

målsetning (se avsnitt 4.1). Dette burde i stedet være en målsetting i samarbeidet mellom 

regionene. 

 

Finansieringsprinsippene er etablert og praktisert. Nasjonal IKT HFs finansieringsmodell er i 

liten grad videreutviklet etter etableringen av Nasjonal IKT som eget helseforetak i 2014. 

Mange av prinsippene for finansiering etableres gjennom avklaringer mellom de fire regionale 

helseforetakene og ikke i Nasjonal IKT HF. Likevel oppstår det diskusjoner om 

finansieringsprinsippene i enkeltprosjekter drevet i regi av Nasjonal IKT HF. Manglende 

lojalitet til vedtatte prinsipper skaper arena for omkamper. 

 

Nasjonal IKT HFs budsjett er i liten grad økt etter 2015. Det samme gjelder finansieringen av 

felles prosjekter i regi av Direktoratet for e-helse som er finansiert via budsjettet til Nasjonal 

IKT HF.  

 

Dette kan på den ene siden vurderes dit hen at Nasjonal IKT HF ikke har lykkes med å 

etablere ytterligere felles initiativer innenfor Nasjonal IKT HF sitt ansvarsområde. På den 

annen side kan dette vurderes slik at eierne av Nasjonal IKT HF ikke har gitt foretaket 

nødvendig handlingsrom ved at budsjettene er «fryst» på forhånd basert på de regionale 

helseforetakenes bærekraft. Det har også vært mer hensiktsmessig å benytte fellesmidler til å 

finansiere prosjekter i regi av Direktoratet for e-helse, for eksempel økt satsing på kodeverk 

og terminologi, felles satsing på helsenorge.no, med flere. 

 



  
 

 

 

4. Vurdering av Nasjonal IKT HFs videre muligheter 

I kapittel 3 er det gitt en overordnet vurdering av Nasjonal IKTs resultater. I dette kapittelet er 

det gitt noen refleksjoner over Nasjonal IKTs videre muligheter basert på dagens situasjon.  

 

 

4.1 Rammebetingelser 

Rammebetingelsene for Nasjonal IKT HF har vært krevende, og kanskje utydelige. På den 

ene siden kan Nasjonal IKT HF oppfattes som en aktør som opptrer over RHF-ene. På den 

annen side kan Nasjonal IKT HF fremstå som en aktør som ikke følges opp i tilstrekkelig grad 

av sine eiere. Begge disse posisjonene gir utfordringer for Nasjonal IKT HF.  

 

Nasjonal IKT HF kan ikke opptre som en part overordnet sine eiere. Uten felles oppfølging 

fra de regionale helseforetakene blir Nasjonal IKT HFs legitimitet svekket. Denne situasjonen 

viser at rammebetingelsene for det interregionale samarbeidet som Nasjonal IKT 

representerer er utfordrende både for foretaket og for Nasjonal IKT HFs samarbeidsparter.  

 

 

4.2 Omfang av interregionale aktiviteter versus nasjonale aktiviteter 

Nasjonal IKT HF ble etablert for å forsterke det nasjonale samarbeidet på IKT-området, jf. 

følgende hentet fra sykehustalen i januar 2014; «Jeg vil legge til rette for en full gjennomgang 

av IKT-organiseringen i helse- og omsorgssektoren, for å sikre effektiv organisering og 

ressursbruk. Vi skal forsterke det nasjonale samarbeidet på IKT- og innkjøpsområdet. Derfor 

har vi etablert vi et eget helseforetak for strategisk samarbeid på IKT-området.» 

 

Nasjonal IKT HF har en rolle innenfor spesialisthelsetjenesten. I lys av arbeidet med «Én 

innbygger – én journal», har problemstillinger i noen grad endret seg fra å være interne for 

spesialisthelsetjenesten til å bli felles for hele helse- og omsorgssektoren. De felles nasjonale 

problemstillingene avklares nå i nasjonale organ på tvers av helse- og omsorgssektoren. Dette 

gjelder Nasjonalt e-helse styre (NEHS), Nasjonalt utvalg for prioritering innenfor IKT 

(NUIT) og Nasjonalt fag- og arkitekturutvalg (NUFA).  

 

I tillegg har de regionale helseforetakene valgt å introdusere hovedsamarbeidspart som en 

metode for interregionalt samarbeid. Denne tilnærmingen er særlig aktualisert knyttet til 

«Felles plan for neste generasjon PAS/EPJ» for de tre regionene som samarbeider med DIPS 

AS. Metoden er også et resultat av samarbeidet med Direktoratet for e-helse knyttet til 

utviklingen av helsenorge.no.  Dette innebærer at mer samarbeid løftes nasjonalt i 

samhandling med Direktoratet for e-helse og at de ulike regionale helseforetakene tar ansvar 

for samarbeid ved å være hovedsamarbeidspart. Helseplattformen har også Direktoratet for e-

helse og ikke Nasjonal IKT HF som samarbeidspartner for sine nasjonale aktiviteter. 

  

 

4.3 Samlet kompleksitet i sektoren 

Helse- og omsorgssektoren er kompleks og med en krevende organisering. Ved etableringen 

av Nasjonal IKT HF ble det ytterligere en juridisk enhet å forholde seg til.  

 



  
 

 

Det er derfor krevende for mange aktører å forstå Nasjonal IKT HFs rolle selv etter fire års 

funksjonstid.   

 

Det vil fortsatt være behov for å utvikle IKT-funksjoner og -løsninger på tvers av de regionale 

helseforetakene, men dette kan som beskrevet løses gjennom interregionalt samarbeid. I 

forhold til behovene i «Én innbygger – én journal» er det samhandlingsløsninger på tvers av 

spesialist- og primærhelsetjeneste, samt felles løsninger mot innbyggere og pasienter, som vil 

representere de størst aktivitetene. Standardisering på tvers av nivå vil også være viktig. For å 

løse disse oppgavene er Direktoratet for e-helse en mer formålstjenlig organisering, og det er 

viktig at de regionale helseforetakene har en tett kobling mot direktoratet. 

 

 

 

5. Samlet vurdering av Nasjonal IKT HF  

Tabellen nedenfor oppsummer ved enkle score Nasjonal IKT HFs resultater, jf. de 

vurderingene som er gitt i kapittel 3. Score er gitt for hver av målsetningene som inngår i 

Nasjonal IKT HFs strategiplan for perioden 2016 – 2019.  

 

 Målsetning  

Hentet fra «Strategiplan for Nasjonal IKT 2016 – 2019»  
Score1 
LAV, 

MIDDELS 
eller HØY 

Score2 
LAV, 

MIDDELS 
eller HØY 

1. Tilrettelegge for økt samordning av felles tjenester og 

løsninger i fremtiden.  

 

Middels Middels/ 

Høy 

2. Tilrettelegge for koordinerte IKT-porteføljer på tvers av 

regionene.  

 

Middels Høy 

3. Tilrettelegge for flere felles IKT-anskaffelser.  

 

Lav Lav/ 

Middels 

4. Tilrettelegge for økt samordning og standardisering innen 

IKT arkitektur.  

 

Middels Høy 

5. Tilrettelegge for økt kompetansedeling og læring innen IKT 

mellom Nasjonal IKT HF og helseregionene.  

 

Middels Høy 

6. Etablere IKT-styringsprinsipper som tilrettelegger for 

helhetlig prioritering, styring og gjennomføring.  

 

Middels Høy 

7. Etablere finansieringsprinsipper som bidrar til flere felles 

prosjekter/tiltak. 

Middels Høy 

 

 

Sett fra arbeidsgruppens perspektiv viser tabellen ovenfor middels score for Nasjonal IKT 

HFs resultater ifht. gjeldende strategiplan. Det er i tabellen også tatt inn score fra kst. adm. 

dir. Jan Eirik Olsen som viser en høyere vurdering av resultatene. Arbeidsgruppen mener det 

er viktig å synliggjøre denne differansen.  

 

                                                 
1  Score gitt av arbeidsgruppen.  
2  Score gitt av kst. adm. dir. Jan Eirik Olsen, Nasjonal IKT HF.  



  
 

 

Som det fremgår av kapittel 4, er rammebetingelsene for Nasjonal IKT HF utfordrende. Det er 

lite som tyder på at rammebetingelsene vil endres i årene som kommer.  

 

Nasjonal IKT HF ble etablert to år før Direktoratet for e-helse. Direktoratet for e-helse ble 

opprettet 1. januar 2016 på bakgrunn av behovet for sterkere nasjonal styring og bedre 

organisering av IKT-feltet i helse- og omsorgssektoren. Dette vil bli ytterligere forsterket av 

etablering av ny nasjonal tjenesteleverandør fra 1. januar 2020.  

 

Samlet sett mener arbeidsgruppen at det er viktig å revurdere den organisatoriske strukturen 

for samarbeidet innenfor IKT-området i spesialisthelsetjenesten basert på oppnådde resultater, 

fremtidige behov, og på mulig fremtidig rolle og dermed handlingsrom.  

 

 

6. Alternativer 

Det er nedenfor gitt en kort tydeliggjøring av hvert av de tre alternativene.  

 

6.1 Alternativ 1. Videreføre Nasjonal IKT på dagens nivå.  

Med dette alternativet menes videreføring av Nasjonal IKT HF innenfor dagens 

økonomiske rammer, der en relativt stor del av midlene videreformidles til 

Direktoratet for e-helse. Dette alternativet bør også gi rom for en justering av 

innretningen av arbeidet i Nasjonal IKT innenfor gjeldende økonomiske rammer. 

Denne evalueringen er gjort med utgangspunkt i dagens innretning av aktiviteten.  

 

6.2 Alternativ 2. Videreføre Nasjonal IKT, men med en redusert aktivitet.  

Med dette alternativet menes en reduksjon av aktiviteten i Nasjonal IKT HF. Dagens 

aktivitet er i stort fordelt på administrasjon inkl. drift av Nasjonal IKT sine 

samarbeidsforum, prosjekter i regi av Nasjonal IKT HF og finansiering av felles 

prosjekter i regi av Direktoratet for e-helse.  

 

6.3 Alternativ 3. Initiere en styrt avvikling av selskapet. 

Med dette alternativet menes en styrt avvikling av Nasjonal IKT HF som egen juridisk 

enhet. I et slikt alternativ vil det være naturlig at relevante oppgaver tilbakeføres til de 

regionale helseforetakene, eventuelt til de regionale IKT-enhetene. Dermed er det også 

slik at ansatte i Nasjonal IKT HF vil måtte håndteres ihht. Arbeidsmiljølovens 

bestemmelser. Det er i tillegg grunner til å anta at den kompetanse og kapasitet som er 

i Nasjonal IKT HF vil være av interesse å rekruttere for de regionale IKT-selskapene, 

eventuelt for HF / RHF. I dette alternativet vil det være naturlig også å gi anbefalinger 

med hensyn til videre interregionalt samarbeid innenfor IKT-området i 

spesialisthelsetjenesten.   

 

 

7. Kriterier for vurdering 

Arbeidsgruppen mener, basert på gjennomgang av strategiplanen, at følgende kriterier er 

viktige for vurdering av de ulike alternativene;  

 



  
 

 

 Gjennomføringsevne for bedre samordning og høyere grad av standardisering innen 

IKT. I dette inngår en vurdering av Nasjonal IKTs legitimitet som arena for 

interregionalt og nasjonalt samarbeid, en vurdering av kvaliteten og omfanget av 

Nasjonal IKTs interaksjon med de relevante aktørene for å lykkes med målsetningene. 

Det kan også være relevant å vurdere risiko relatert til gjennomføring av oppdraget 

som en del av kriteriet gjennomføringsevne. Et viktig element ved vurderingen av 

gjennomføringsevne er og Nasjonal IKTs rolle og foretakets egnethet for å fylle denne 

rollen.  

 

 Kostnadseffektiv ved bruk av de regionale investerings- og driftsmidlene for å 

fasiliteter og gjennomføre interregionale grep innenfor IKT-området.  

 

 

8. Vurdering av alternativene mot kriteriene 

Gitt alternativene slik de er presentert i kapittel 6 og kriteriene for vurdering presentert i 

kapittel 7, er det nedenfor gitt en kort vurdering av hvert alternativ;  

 

Alternativ 1. Videreføre Nasjonal IKT på dagens nivå 

 

Kriterium Score 
LAV, 

MIDDELS 

eller HØY 

Kommentar 

 

Gjennomførings-

evne 

Middels 

 

 

 

Gjennomføringsevnen for pågående prosjekter har blitt 

bedre. Den er i stor grad avhengig av regionenes vilje og 

evne til å følge opp vedtatte prosjekter. 

 

Det er dog slik at det er en del av leveransene som blir 

levert av personer som er ansatt i Nasjonal IKT HF, mens 

mye gjøres av andre, dvs. ressurser fra RHF/HF og eksternt 

innleide konsulenter. 

 

Direktoratet for e-helse har i dag en tydelig rolle på tvers 

av hele helse- og omsorgssektoren. Dermed er Nasjonal 

IKT HFs rolle overfor øvrige deler av sektoren endret.  

 

Kostnads-

effektivitet 

Lav 

 

 

 

Nasjonal IKT HFs totale budsjett for 2018 var ca. 100 mill. 

kr. Av budsjettet på 100 mill. kr. ble ca. 74 mill. kr. 

allokert til prosjekter, der en stor andel (ca. 50 mill. kr.) går 

direkte videre til Direktoratet for e-helse. Ca. 24 mill. kr. 

benyttes til prosjekter i regi av Nasjonal IKT HF. Dermed 

brukes ca. 26 mill. kr. på administrasjon og drift av 

Nasjonal IKT HF sine samarbeidsarenaer. 

 

Av pågående prosjekt eier Nasjonal IKT HF i dag åtte. I 

tillegg er Nasjonal IKT med og finansierer to program eid 

av Direktoratet for e-helse. Av de åtte prosjektene er det to 

prosjekter som ledes av Nasjonal IKT HF, mens de øvrige 

ledes av Direktoratet for e-helse/innleide konsulenter. 

 



  
 

 

Dagens organisering, med en egen juridisk enhet organisert 

som et eget helseforetak, krever mye overhead for å 

videreformidle midler til Direktoratet for e-helse, samt å 

gjennomføre noen prosjekter i egen regi og legge til rette 

for felles samarbeidsarenaer.  

 

 

 

Alternativ 2. Videreføre Nasjonal IKT, men med en ytterligere redusert aktivitet  

 

Kriterium Score 
LAV, 

MIDDELS 

eller HØY 

Kommentar 

 

Gjennomførings-

evne 

Lav 

 

 

 

Det vil være utfordrende å opprettholde 

gjennomføringsevnen med en redusert portefølje. Den 

samlede porteføljen for Nasjonal IKT HF blir for liten, 

dersom aktiviteten reduseres ytterligere ifht. dagens 

aktivitetsnivå i Nasjonal IKT HF. Det kan dog hevdes at en 

«spissing» vil kunne gi bedre gjennomføringsevne med få 

tiltak, jf. Digital patologi, Mobil robust helsenett, SAFEST, 

mm. Men få tiltak gjør det vanskelig å forsvare 

opprettholdelse av en egen juridisk enhet.   

 

Det er i alternativ 1 pekt på en svak «balanse» mellom 

selskapsoverhead og leveranser fra foretaket. Dette 

alternativet vil kunne lede til en enda svakere balanse 

mellom «overhead» og faktiske leveranser. Dermed mener 

arbeidsgruppen at dette alternativet antas å gi en svakere 

gjennomføringsevne enn dagens situasjon.  

 

Kostnads-

effektivitet 

Lav 

 

 

 

For stort apparat til en for liten portefølje, for mye 

overhead å ha en egen organisasjon (egen juridisk enhet) 

når en har alternative organisasjoner til å drive det. 

 

Samfinansierte prosjekter gjennomføres ikke via Nasjonal 

IKT, men kan gjennomføres via Direktoratet for e-helse. 

 

Det vil ikke være samsvar mellom størrelsen på foretaket 

og behovet for egen juridisk enhet som krever en egen 

administrasjon, et styre, revisjon, internkontroll, etc.  

 

 

 

Alternativ 3. Initiere en styrt avvikling av selskapet innenfor rimelig tid. 

 

Kriterium Score 
LAV, 

MIDDELS 

eller HØY 

Kommentar 

 

Gjennomførings-

evne 

Middels 

 

Gjeldende samarbeidsformer som hovedsamarbeidspart, 

inter-regionale samarbeidsprosjekt, etc. må 



  
 

 

 

 

utvikles/videreutvikles for å øke gjennomføringsevnen. Det 

må etableres nødvendig kapasitet i regionene for å sikre 

gjennomføring.  

 

Det var tidligere et eget sekretariat/programkontor som var 

knyttet til en av regionene. Et eget sekretariat/programkontor 

vil kunne sørge for initiering, koordinering og oppfølging av 

felles inter-regionale aktiviteter. Sekretariat/programkontor 

kan eventuelt gå på rundgang mellom regionene, tilsvarende 

sekretariatene for andre inter-regionale samarbeid.  

 

Interregionale fellesprosjekt kan etableres med egne 

styringsgrupper og prosjektorganisasjoner, jf. AMK IKT 

(Helse Vest), Prehospital journal (Helse Sør-Øst), m. fl. 

Særlig for AMK IKT prosjektet er det viktig å påpeke at 

prosjektet i regi av Helse Vest i stor grad bygger videre på 

resultater som ble levert av prosjektet i regi av Nasjonal IKT 

HF.  

 

Finansiering av prosjekter hos Direktoratet for e-helse kan 

gjøres bilateralt eller interregionalt med de regionale 

helseforetakene.  

 

Alle initiativ må komme fra de regionale helseforetakene. 

Dette gir sannsynligvis større grad av forpliktelse fra 

regionene, og vil dermed øke gjennomføringsevnen. Dette 

vil også kunne lede til en tettere kobling mellom prosjekt og 

hvert regionale helseforetak. 

 

Det er sannsynlig at økt eierskap til prosjektene vil øke 

gjennomføringsevnen. 

 

Kostnads-

effektivitet 

Høy 

 

 

 

Det antas bedre kostnadseffektivitet som følge av mindre 

«overhead», videreutvikling av de inter-regionale 

samarbeidsformene, gjenbruk av metodikk for inter-

regionalt samarbeid som for 

fagdirektørmøtene/økonomidirektørmøtene/HR-

direktørmøtene, bortfall av kostnader knyttet til en egen 

juridisk enhet, etc. 

 

Dette forutsetter at de regionale helseforetakene er mer 

effektive i gjennomføring av egne prosjekter.   

 

For prosjekter i regi av Direktoratet for e-helse vil de 

regionale helseforetakene komme tettere på prosjektene og 

en unngår å gå gjennom Nasjonal IKT HF, noe som ikke 

oppfattes som verdiøkende. 

 

Erfaringer over de senere årene viser at en slik organisering 

med forenklet organisatorisk struktur, vil kunne gi en høyere 

kostnadseffektivitet.  



  
 

 

 

 

 

 

9. Anbefaling 

Styringsgruppen for Nasjonal IKT ble etablert i 2003, like etter sykehusreformen. Nasjonal 

IKT har gjennom en årrekke vært en viktig samarbeidsarena for de regionale helseforetakene 

innenfor IKT-området.  

 

Etableringen av en egen juridisk enhet, Nasjonal IKT HF, i 2014 var den gang et viktig grep 

for å håndtere det økende omfang, kompleksitet og varighet av samarbeidsprosjekter, jf. 

følgende utdrag fra felles styresak behandlet høsten 2013 av styrene for de fire regionale 

helseforetakene;  

 
«Dagens organisering av samarbeidsprosjekter innen IKT-området på tvers av RHF og HF gir 
ikke tilstrekkelig gjennomføringskraft i forhold til tiltakenes kompleksitet og varighet. Særlig 
gjelder dette for området arkitektur og porteføljestyring.  
 
Den eksisterende nettverksmodell er ikke tilstrekkelig robust for å kunne håndtere økningen i 
kompleksitet og varighet. Endringer i nettverksmodellen har ved flere anledninger vært drøftet, 
men så langt har Nasjonal IKT funnet ikke å anbefale en slik løsning. 
 
Gjennom den eksisterende styringsstrukturen, Nasjonal IKTs strategi, prosjektgjennomføring 
og de ulike faglige forumene har man oppnådd økt nasjonal samordning, en omforent 
strategisk retning og konsensus knyttet til viktige utfordringsområder. Omfanget av saker er 
imidlertid økende, og sakene er mer kompliserte og krever mer dedikerte ressurser enn det 
som har vist seg å være mulig for RHFene å mobilisere gjennom nettverkssamarbeid over 
lengre tidsperioder. Videre er det knapphet på spisskompetanse innen områdene 
helseinformatikk, arkitektur og program-/prosjektledelse. 
 
En juridisk enhet vil gi bedre robusthet og gjennomføringskraft enn den nettverksmodellen 
som Nasjonal IKT har arbeidet etter siden 2003.  Etableringen av en juridisk enhet vil 
medvirke til å forbedre rammebetingelsene for Nasjonal IKT, og skape et godt fundament for å 
sikre realisering av allerede vedtatt strategi. 
 
Det anbefales derfor at Nasjonal IKT etableres som en juridisk enhet.» 

 

 

Nasjonal IKT HF har etter etableringen som egen juridisk enhet i 2014 levert viktige 

resultater og bidratt til gjennomføring av en rekke initiativer både gjennom interregionalt 

samarbeid i regionene og ved samarbeid med Direktoratet for e-helse. Likefullt er det ut fra 

resultater, endringer i de regionale helseforetakenes måte å tilnærme seg oppgavene på og 

endringer i aktørbilde relevant å vurdere hvordan de regionale helseforetakene framover bør 

organisere sitt samarbeid på IKT-området.  

 

Arbeidsgruppen har gjort en overordnet vurdering av Nasjonal IKT HFs resultater i forhold til 

foretakets strategi. Arbeidsgruppen har her tatt utgangspunkt i gjeldende strategiplan for 

Nasjonal IKT HF for 2016 - 2019. Strategiplanen er godkjent av styret for Nasjonal IKT HF 

og er behandlet i styrene i de fire regionale helseforetakene. Sett fra arbeidsgruppens ståsted 

er resultatene vurdert til middels score for Nasjonal IKT HFs resultater ifht. strategiplanen.  

 

Rammebetingelsene for Nasjonal IKT HF er utfordrende. Nasjonal IKT HF kan ikke opptre 

som en part overordnet sine eiere. Nasjonal IKT HF er samtidig avhengig av et nært 

samarbeid med og tilgang til relevante ressurser fra RHF/HF og regionale IKT-enheter. 



  
 

 

Dersom dette samarbeidet ikke fungerer godt, blir Nasjonal IKT HFs leveranseevne og 

dermed legitimitet redusert. Denne situasjonen viser at rammebetingelsene for det 

interregionale samarbeidet som Nasjonal IKT representerer er krevende både for foretaket og 

for deres samarbeidsparter.  

 

Nasjonal IKT HF ble etablert to år før Direktoratet for e-helse. Direktoratet for e-helse ble 

opprettet 1. januar 2016 på bakgrunn av behovet for sterkere nasjonal styring og bedre 

organisering av IKT i helse- og omsorgssektoren.  

 

Direktoratet for e-helse er gitt en tydelig og bred normativ rolle i arbeidet med nasjonal 

styring av IKT for hele helse- og omsorgssektoren. Direktoratet har hatt en betydelig økning i 

størrelse og betydning for det nasjonale samarbeidet innenfor digitalisering av helsetjenesten.  

 

Dette vil bli ytterligere forsterket av etablering av ny nasjonal tjenesteleverandør fra 1. januar 

2020. Planen er å videreutvikle Norsk Helsenett SF. Det planlegges med at «leveransedelen» 

av Direktoratet for e-helse overføres til Norsk Helsenett SF. Direktoratet for e-helse vil 

samtidig bli et tydeligere myndighetsorgan. 

 

De regionale helseforetakene har gjennom 2017 og 2018 etablert en ny samarbeidsmodell der 

en av regionene gis rollen som hovedsamarbeidspart. Dette er et resultat av økt tillit mellom 

regionene, og en samarbeidsform som også er innført for samarbeid med Direktoratet for e-

helse. Der hvor vi har felles prosjekt hvor kun de fire regionene har felles interesser er det 

etablert fellesprosjekter hvor en region tar hovedansvaret (Nasjonal AMK løsning, prehospital 

EPJ). 

 

Med bakgrunn i dette mener arbeidsgruppen samlet sett at det er viktig å revurdere den 

organisatoriske strukturen for samarbeidet innenfor IKT-området i spesialisthelsetjenesten 

basert på endringene i aktørbildet, de oppnådde resultatene og på den mulige fremtidig rollen 

og dermed det mulige fremtidige handlingsrommet. 

 

Av de tre alternativene arbeidsgruppen er bedt å se på vil både alternativ 1 og 2 opprettholde 

to nesten parallelle organisasjoner for å levere nasjonale prosjekter og tjenester. Det mener 

arbeidsgruppen svekker både gjennomføringsevnen og kostnadseffektiviteten.  

 

Arbeidsgruppen mener videre at alternativ 2 er det dårligste alternativet, da det alternativet ut 

fra de samlede vurderingene gir både lav gjennomføringsevne og lav kostnadseffektivitet. 

  

Arbeidsgruppen vurderer det slik at (1) utfordringene for det interregionale samarbeidet som 

Nasjonal IKT representerer, (2) etableringen av Direktoratet for e-helse, og (3) utviklingen av 

modellen hovedsamarbeidspart og det økte samarbeidet mellom RHF-ene, i sum fører til at 

gjennomføringsevnen kan opprettholdes selv om Nasjonal IKT HF avvikles.  

 

Dermed er differansen i kostnadseffektivitet mellom de ulike alternativene en vesentlig faktor 

for vurdering av veien videre. Arbeidsgruppen vurderer det slik at alternativ 3 gir høy 

kostnadseffektivitet sammenlignet med lav kostnadseffektivitet for alternativ 1 og 2. Dette må 

sees i sammenheng med arbeidsgruppens vurdering av at alternativ 1 og 3 begge gir middels 

gjennomføringsevne. 

  

Arbeidsgruppen vil dermed tilrå at alternativ 3 legges til grunn.  

  

 



  
 

 

10. Videre oppfølging og tidsramme for gjennomføring 

Arbeidsgruppen er i mandatet ikke bedt om å utrede fremtidig organisering av det 

interregionale samarbeidet innenfor IKT-området, jf. mandatet. Samtidig mener 

arbeidsgruppen at det bør pekes på mulige måter å videreføre samarbeidet på.  

 

Arbeidsgruppen mener det kan etableres en ny styringsgruppe/porteføljestyre for 

interregionalt samarbeid/prosjekter på IKT-området. En slik styringsstruktur bør understøttes 

av et sekretariat, etter samme mønster som for andre interregionale samarbeidsfora. Om 

nødvendig vil også en slik styringsgruppe/porteføljestyre kunne understøttes av et mindre 

sekretariat/programkontor lagt til en av regionene. Det er nødvendig at dette kombineres med 

en videreutvikling av bruken av hovedsamarbeidspart, slik dette er omtalt i rapporten «Felles 

plan – 2018. Neste generasjon PAS/EPJ. Versjon 1.0, 01.11.2018».  

 

Det anbefales at forslaget over bearbeides og konkretiseres. Det bør gjøres en avklaring av 

hvordan de ulike oppgavene skal videreføres ved en endret organisering. Et mer konkret 

forslag til videre organisering, må danne grunnlag for vurderinger av videreføring av 

relevante oppgaver. Det bør også gjøres en gjennomgang av oppgaver gitt i 

foretaksprotokoller og oppdragsdokument, for å sikre at oppgaver gitt til de fire regionale 

helseforetakene i fellesskap får en hensiktsmessig videreføring.  

 

Basert på et konkretisert forslag til organisering og gjennomgangen av oppgaver, må det 

gjennomføres en risiko- og sårbarhetsvurdering av gjennomføring av endringen fra dagens 

organisering til en ny organisering av interregionalt samarbeid mellom de fire regionale 

helseforetakene innenfor IKT-området.   

 

Arbeidsgruppen anbefaler at dersom alternativ 3 velges, bør gjennomføringen av endringen 

gjøres relativt raskt. Det vil være en ekstra belastning for arbeidsmiljøet og medarbeidere i 

Nasjonal IKT HF om endringen drar ut i tid. 

 

Ved en eventuell beslutning om å avvikle Nasjonal IKT som eget foretak, vil ivaretagelse av 

medarbeiderne måtte håndteres i tråd med arbeidsmiljølovens bestemmelser. Det er å forvente 

at de regionale helseforetakene ønsker å beholde kompetansen som er utviklet og opparbeidet 

i Nasjonal IKT. Relevante oppgaver forventes tilbakeført til RHF-ene, evt. de regionale IKT-

enhetene. 
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