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1. Innleiing 

1.1 Overordna føringar 

Gjennom styringsdokumentet gir Helse Vest RHF helseføretaka og Helse Vest IKT AS 
styringsoppdrag for 2021. Styringsdokumentet klargjer premissane og rammene som gjeld for 
verksemda, og inneheld mål, oppgåver og resultatkrav til helseføretaka. Helse Vest IKT AS må og 
gjere seg kjend med dei overordna føringane og styringsbodskapet i oppdragsdokument til Helse 
Vest RHF for 2021 og krav i føretaksprotokollar i 2021.  
 
Pandemisituasjonen 
Pandemisituasjonen er uforutsigbar i 2021. Nye smitteutbrot kan oppstå lokalt. Samtidig vil 
truleg utrulling av vaksine forbetre situasjonen utover i 2021. Helseføretaka og Helse Vest IKT 
AS må difor også i 2021 vere førebudde på smitte og sjukdom i befolkninga, med behov for 
auke i sengekapasitet og spesielt intensivkapasitet. Rehabilitering og opptrening etter covid-
19-sjukdom er viktig for å unngå seinfølgjer, og Helsedirektoratet har publisert nasjonale 
faglege råd om rehabilitering etter covid-19-sjukdom. Helse Vest IKT AS må vidareføre dei 
gode smittevernrutinane som er innarbeidde i samband med pandemien, og det er viktig at 
selskapet opprettheld ei mest mogleg normal drift gjennom 2021.  
 
Pasienten si helseteneste 
Regjeringa vil skape pasienten si helseteneste. I møtet med helsetenesta skal kvar enkelt 
pasient oppleve openheit, respekt og medverknad i val av behandling og korleis denne skal 
gjennomførast. Pasientane skal involverast i avgjerdsprosessar gjennom samval og ha reell 
påverknad. Pårørande skal informerast og deira kunnskap og erfaringar skal anerkjennast og 
brukast i pasientbehandlinga.  
 
Helsefellesskap 
Pasientane skal oppleve samanhengande helse- og omsorgstenester på tvers av 
spesialisthelsetensta og kommunal helse- og omsorgsteneste. I helsefellesskapa skal kommunar 
og helseføretak møtast som likverdige partnarar. Saman med representantar for brukarar og 
fastlegar skal dei planleggje og utvikle tenester til pasienter med behov for tenester frå begge 
nivå. Barn og unge, vaksne med alvorlege psykiske lidingar og rusproblem, skrøpelege eldre og 
personar med fleire kroniske lidingar skal prioriterast i dette arbeidet. Det varierer kor mange 
sjukehus og kommunar som vil inngå i dei ulike helsefellesskapa. Helsefellesskapa vil også kunne 
omfatte private ideeelle aktørar som har avtale med dei regione helseføretaka, til dømes  
Haraldsplass Diakonale Sykehus.  
 
Det utadvende sjukehus 
Regjeringa vil skape det utadvende sjukehuset. Spesialistar frå store sjukehus skal hjelpe 
spesialistar på mindre sjukehus nærmare pasienten, spesialistar frå sjukehus skal samarbeide 
med kommunal helse- og omsorgsteneste og pasientar skal i større grad kunne møte 
spesialisthelsetenesta heime, digitalt eller ved ambulante tenester. Det utadvende sjukehuset 
betyr også at helseføretaka skal spele ei aktiv rolle i lokalsamfunnet i tråd med 
samfunnsansvaret sitt.  
 
Utdanning, kvalitet, forsking og innovasjon 
Bemanning, utdanning, kvalitets- og kompetanseutvikling, forsking, innovasjon og opplæring 
av pasientar og pårørande skal underbyggje god og forsvarleg pasientbehandling. Det 
viktigaste arbeidet for å forbetre kvalitet og pasienttryggleik skjer lokalt. Eit systematisk og 
målretta arbeid med kvalitetsbetring og pasienttryggleik til beste for pasientane skal vere 
målet for arbeidet til verksemdene. Klinisk forsking skal vere ein integrert del av 
pasientbehandlinga. Samarbeid med utdanningssektoren er viktig for kompetanseutvikling i 
spesialisthelsetenesta, og stør opp om arbeidet for å utdanne, rekruttere, utvikle og halde på 
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personell. Klinisk forsking skal vere ein integrert del av pasientbehandlinga. Det er eit 
ledelsesansvar å bidra til dette og å sette av nødvendige ressursar og sørge for infrastruktur 
for effektiv gjennomføring av kliniske studiar. Utvikling av ny teknologi og meir presis 
diagnostikk og behandling gjennom innovasjon og næringslivssamarbeid er sentralt for å 
skape ei berekraftig helseteneste.  
 

Hovudmål 
Helseføretaka skal innrette verksemda si med sikte på å nå følgjande overordna hovudmål: 
 

1. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttinga 
2. Prioritere psykisk helsevern og tverrfagleg spesialisert rusbehandling 
3. Betre kvalitet og pasienttryggleik 

 
Dette skal skje innanfor dei ressursane som blir stilt til disposisjon i styringsdokumentet.  
 
Overordna strategi for verksemda - Helse 2035 med tilhøyrande tiltaksplan  
Helse 2035 legg opp til store endringar i korleis Helse Vest skal yte helsetenester og ivareta 
samfunnsoppdraget i åra som kjem. «Pasienten si helseteneste» er eit berande prinsipp i 
utforminga av strategien for verksemda, og skal prege alle deler av aktiviteten i Helse Vest.  
Gjennomføringa av Helse 2035 går føre seg på mange nivå. Helseføretaka sitt utviklings- og 
endringsarbeid er eit viktig verkemiddel i så måte, saman med regionale program og prosjekt. Det 
er laga ein eigen tiltaksplan for Helse 2035 som skildrar regionale tiltak.  

 
Risikostyring og topp 5 risikoar i føretaksgruppa 2021  
Som ei oppfølging av forskrifta leiing og kvalitesforbetring i helsetensta, har Helse Vest RHF saman 
med helseføretaka og Helse Vest IKT AS starta eit arbeid for å utvikle ein ny modell for 
risikostyring. På bakgrunn av dialog med helseføretaka og Helse Vest IKT AS er det også 
identitfisert fem område som det særleg er behov for å følgje opp i heile føretaksgruppa. Desse 
områda skal difor følgjast opp med risikostyring dei neste 2 til 3 åra. Føremålet er å redusere 
risiko for desse fem områda, mellom anna ved å leggje til rette for læring på tvers av føretaka. 
 
Oppfølging av styingsbodskap 
Fleire av oppdraga til Helse Vest RHF i oppdragsdokument og føretaksprotokollar må 
gjennomførast på regionalt nivå og er ikkje omtalt i styringsdokumentet. Det er likevel forventa at 
Helse Vest IKT AS medverkar og/eller deltek i oppfølging når dette er nødvendig. Helse Vest RHF 
vil i desse tilfella kome tilbake med nærmare informasjon om medverknad/oppfølging for det 
einskilde føretaket. 
 
Mange av dei oppdraga som er gitt i tidlegare års styringsdokument vil framleis krevje oppfølging 
utan at dei er spesielt nemnde i styringsdokumentet for 2021. Sjølv om det ikkje blir stilt krav om 
rapportering for desse områda vil status for arbeidet kunne bli etterspurt i oppfølginga av 
selskapet.  
 
I løpet av 2021 vil det kunne kome supplerande eller nye styringskrav. Desse vil bli gitt selskapet i 
generalforsamling eller i form av eigne brev, og vil ikkje medføre at dette dokumentet blir 
revidert. Det er likevel viktig at desse krava blir integrert i styrings- og rapporteringssystema.  

 
Deltaking i regionale prosjekt 
Når Helse Vest IKT AS blir bedt om å delta i regionale prosjekt skal, føretaket etter avtale stille 
nødvendige ressursar til disposisjon for å gjennomføre prosjekta.  
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2. Styringsbodskap knytt til ansvarsområdet for Helse Vest IKT AS 
 

Helse Vest IKT AS skal sørgje for trygg og god forvaltning og drift av den samla 
systemporteføljen i føretaksgruppa. Helse Vest IKT AS skal vere ein bidragsytar med sikte på 
ytterlegare samordning av IKT i føretaksgruppa.  
 
Leveransane frå Helse Vest IKT AS skal gje auka kvalitet, auka effektivitet, auka kompetanse og 
betra tryggleik.  
 
Det blir lagt stadig meir vekt på heilskap og samanheng i prosessar, både når det gjeld 
pasientforløp og når det gjeld interne arbeidsprosessar. Helse Vest IKT AS skal medverke til at 
system- og prosesstøtte heng godt saman som ein heilskap. Dette inkluderer både eigne ITIL1-
prosessar, arkitekturarbeidet og porteføljeprosessane inkludert endrings- og gevinstarbeid.  

 
Helse Vest IKT AS skal vidare støtte helseføretaka i å gjennomføre oppgåver knytt til Nasjonal 
helse- og sykehusplan (NHSP) 2020-2023. 
 
 
Helse Vest RHF ber Helse Vest IKT AS om å: 

 Gjennomføre planlagte tiltak som følgje av Utviklingsplan for Helse Vest IKT 3.0.  
 Bidra til det nasjonale samarbeidet innenfor IKT-området, med særleg vekt på;  

o Forprosjekt Helhetlig samhandling 
o Veikart for utvikling og innføring av nasjonale e-helseløsninger 2021 – 2025 
o Modernisert folkeregister 

 
 Bidra til det inter-regionale samarbeidet på IKT-området, herunder 

o Prosjekt der Helse Vest er hovedsamarbeidspart, mellom anna; Pasientens 
legemiddelliste, Kritisk informasjon, AMK IKT, Digital patologi. 

o Prosjekt der andre RHF er hovedsamarbeidspart, mellom anna; 
Dokumentdeling via Kjernejournal, SAFEST, DIS2021, Program for kodeverk og 
terminologi.   
 

 Bidra til gjennomføring av den regionale program- og prosjektporteføljen, mellom 
anna;  

o LIBRA 
o Alle møter 
o HELIKS 
o Byggstøtte IKT 

 
 Gjennomføre fylgjande prosjekt i Helse Vest IKT AS sin regi for å sikre stabil drift og 

gode tenester til brukarne i Helse Vest, mellom anna;  
o Oppgradering av løysing for sikkerheitskopiering. 
o Oppgradering av IKT-infrastruktur (maskinvare og databaseløysing) for 

pasientadministrativt system og elektronisk pasientjournal (PAS/EPJ). 
o Inngå avtale for perioden 2021 – 2023 med Microsoft om basisprogramvare. 

 
 

                                                 
1 ITIL, Information Technology Infrastructure Library, skildrar dei ulike områda for arbeidsprosessar hos ein 

IT-leverandør. 
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2.1 Betre kvalitet og pasienttryggleik 

Helseføretaka skal arbeide systematisk og målretta med kvalitetsbetring og pasienttryggleik til 
beste for pasientane. Arbeidsmiljø og pasienttryggleik må sjåast i samanheng. Forskrift om 
leiing og kvalitetsbetring skal følgjast opp regionalt og lokalt. Forskrifta og Handlingsplan for 
pasienttryggleik og kvalitetsbetring, er sentrale verktøy for systematisk og leiingsforankra 
arbeid med kvalitetsbetring og pasienttryggleik. Det skal vere openheit om forskningsbasert 
kunnskap, pasient- og pårørandeerfaringar, kvalitetsmålingar og uønskte hendingar, som 
brukast aktivt i kvalitetsbetring og for å redusere uønskt variasjon. Risikovurdering av 
pasienttryggleik må inngå i planlegging, gjennomføring og evaluering av alle tiltak internt og 
på tvers av tenestenivå. «En vei inn» er etablert gjennom melde.no for å forenkle 
innrapportering til melde- og varselplikter.  
 
 
Risikostyring og topp 5 risikoar i føretaksgruppa 2021  
Som ei oppfølging av forskrifta leiing og kvalitesforbetring i helsetensta har Helse Vest RHF 
saman med helseføretaka og Helse Vest IKT AS starta eit regionalt arbeid for å utvikle ein ny 
modell for risikostyring i Helse Vest og identifisert fem område som det særleg er behov for å 
følgje opp i føretaksgruppa. Det er etablert to regionale arbeidsgrupper der den eine gruppa 
skal utvikle forslag til nye retningslinjer for risikostyring, og den andre gruppa skal utvikle 
forslag og modell for organisering av arbeidet med topp 5 risikoar. Dei fem områda som er 
peikt ut er: 
 

 Legemiddelområdet  

 Vald og truslar mot medarbeidarar  

 Uønskt variasjon – radiologi og ortopedi  
 IKT og informasjonssikkerheit  

 Ekstern turnover av medarbeidarar 

 
Helse Vest RHF ber Helse Vest IKT AS om å bidra på førespurnad:  

 i arbeidet med å utvikle nye retningslinjer for risikostyring i Helse Vest 
 i arbeidet med omsyn til topp 5 risikoar  

 
 
Felles mottak for tilvisingar i psykisk helsevern 

 Helseføretaka skal leggje til rette for at felles mottak for tilvisingar blir realisert våren 
2021, i samarbeid med Helse Vest IKT AS. Helse Vest RHF vil koordinere arbeidet 
gjennom eit regionalt prosjekt.  

 

2.2 Styringsinformasjon  

Styringsinformasjon skal bidra til auka kunnskap om resultat av behandling og redusere 
unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttinga. Helse Vest RHF utviklar 
skreddarsydde rapportar for alle fagområde. Formålet er å måle og bidra til å forbetre 
samhandling mellom kommunar, avtalespesialistar og spesialisthelsetenesta og redusere 
uønska variasjon i kapasitetsutnytting. Helseføretaka skal nytte dei regionale løysingane for 
styringsdata til styring av og rapportering om verksemda. 
 
Helse Vest RHF ber Helse Vest IKT AS om å:  

 utveksle analysar, modellar og erfaringar på tvers av føretaka.  
 leggje til rette for utvikling og bruk av felles datastruktur i Datavarehus for 

Helseinnsikt.  
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 bidra med fagleg kompetanse for å utvikle nye faglege rapportar etter prioritert 
rekkefølgje. 

 ta i bruk og bidra til forbetring av eksisterande faglege rapportar innan forsyningskjeda 
for legemiddel. 

 bidra i arbeidet med å følgje opp LIBRA styringsmodell. 
 

2.3 Forsking og innovasjon 

Forsking 
Helse Vest IKT AS er samarbeidspart for forskingssamarbeid i føretaksgruppa Helse Vest RHF. 
Helse Vest IKT AS bidrar både med IKT-infrastruktur for forsking, og tek del i relevante 
forskingsprosjekt. 
 
Helse Vest RHF ber Helse Vest IKT AS om å: 

 bidra til relevante forskingsprosjekt i samarbeid med Helse Vest RHF og helseføretaka.  
 
Innovasjon 
For å stimulere til næringsutvikling skal næringslivet involverast i planlegging og utforming av 
planar og vegval for å sikre best mogeleg utnytting av kompetansen og ressursane næringslivet 
har. Det skal nyttast innovative offentlege innkjøp der dette er relevant.  
 
Helse Vest RHF ber Helse Vest IKT AS om å: 

 nytte innovative offentlege innkjøp der dette er relevant.  
 vere aktive pådrivarar i innovasjonsarbeid. 
 nytte idémottaket til å registrere innovasjonsprosjekt. 
 rapportere på indikatorar for innovasjonsaktivitet- og nytte. 

 

2.4 Framtidig løysing for naud- og beredskapskommunikasjon  

Regjeringa vil vinteren 2021 ta stilling til val av konsept for kjøp og forvaltning av ei framtidig 
løysing for naud- og beredskapskommunikasjon for naudetatane og andre. For 
spesialisthelsetenesta vil dette først og fremst gjelde AMK-sentralar, akuttmottak og 
ambulansetenester. For kommunane vil det gjelde legevaktsentralar og legar i vakt, men og nye 
brukarar i omsorgstenestene. Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF har frå 2019 
delteke i arbeidet, saman med Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og Norsk helsenett 
SF.  
 
Etter at regjeringa har behandla saka, skal det leverast dokumentasjon frå eit forprosjekt 
medio 2021. Helseaktørane som er nemnt over, må sette av personellressursar i 2021 til 
forprosjektet, og til andre aktivitetar i arbeidet for å sikre framdrift og deltaking frå 
helsetenesta.  
 

Helse- og omsorgsdepartementet har bedt dei regionale helseføretaka om å bidra i 
Direktoratet for samfunnssikkerheit og beredskap sitt forprosjekt om framtidig løysing 
for naud- og beredskapskommunikasjon. 
 
Helse Vest RHF ber Helse Vest IKT AS: 

 etter nærare avtale å bidra i dette arbeidet. 
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2.5 IKT-utvikling og digitalisering  

 
Digitalisering bidrar til å styrke overvakinga av pandemien, effektivisere testing og 
smitteoppsporing, avgrense smittespreiing og til å understøtte kommande vaksinasjon. 
Digitalisering har og understøtta pasientbehandling og oppfølging av pasientar under pandemien. 
Helse Vest IKT AS skal ha beredskap for å prioritere digitaliseringstiltak som støttar opp under 
handtering av pandemien gjennom året.  
 
Ei samanhengande helse- og omsorgsteneste føreset auka nasjonal koordinering, felles 
prioritering og felles innsats om nasjonale digitaliseringstiltak. Det er behov for nasjonal 
samordning for å sikre ei heilskapleg e-helseutvikling som støttar opp under heile pasientforløpet 
i alle ledd av tenesta. Helse Vest RHF legg til grunn at Helse Vest IKT AS tek omsyn til nasjonal 
samordning og den nasjonale e-helseutviklinga, og viser til at Direktoratet for e-helse arbeider 
med å vidareutvikle den nasjonale styringsmodellen for e-helse, medrekna oversikt over 
relevante tiltak i nasjonal e-helseportefølje. Direktoratet skal leggje fram forslag til korleis 
modellen kan styrkast for å ivareta nasjonal samordning og ei heilskapleg e-helseutvikling. Dei 
regionale helseføretaka deltek i arbeidet.  
 

Helse Vest RHF ber Helse Vest IKT AS: 
 ha beredskap for å prioritere digitaliseringstiltak som støttar opp under handtering av 

pandemien. 
 melde inn e-helsetiltak med nasjonal betydning til den najonale e-helseporteføljen som 

vert leia av Direktoratet for e-helse. 
 

2.5.1 Heilskap og samanheng – betre journalløysingar 

Pasientar og pårørande skal oppleve ei heilskapleg og samanhengande helse- og 
omsorgsteneste. Sårbare pasientar med samansette behov skal oppleve at tenestene rundt dei 
er heilskaplege og samordna. Tilgang på relevant og korrekt informasjon bidrar til færre 
pasientskadar og betre kvalitet.  
 
Dei regionale helseføretaka sitt arbeid med å modernisere journalløysingane er viktig for å 
leggje til rette for heilskapleg samhandling. Dei nasjonale løysingane for samhandling skal 
styrkast og dei regionale helseføretaka skal ha planar for innføring og bruk.  
 
Følgjande krav blei stilt til dei regionale helseføretaka i føretaksmøtet 14. januar 2020: 

 "Helse Midt-Norge tek ei leiarrolle for helseregionane i arbeidet med standardisert språk, 
SNOMED CT. Alle dei regionale helseføretaka skal bidra i arbeidet i tråd med avtalar med 
Direktoratet for e-helse, som leiar arbeidet med å etablere felles standardisert språk og 
kodeverk i helse- og omsorgssektoren. Ved kjøp bør dei regionale helseføretaka stille krav 
om bruk av felles språk og kodeverk.  

 Helse Sør-Øst tek ei leiarrolle for helseregionane i arbeidet med å gjere journaldokument 
tilgjengeleg mellom verksemder, regionar og nivå via kjernejournal. Dette krev samarbeid 
med dei andre regionale helseføretaka, Direktoratet for e-helse og Norsk Helsenett SF. Dei 
regionale helseføretaka skal i samarbeid utarbeide ein samla tidsplan for dokumentdeling 
via kjernejournal og gjere nødvendige førebuingar for å gjere journaldokument 
tilgjengelege for helsepersonell og pasientar.  

 Helse Vest tek ei leiarrolle for helseregionane i arbeidet med å innføre pasienten si 
legemiddelliste, kor det blir planlagt utprøving i 2020. Arbeidet krev samarbeid med dei 
andre regionale helseføretaka, Direktoratet for e-helse og Norsk Helsenett SF."  
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I tillegg ble desse krava stilt i føretaksmøtet 10. juni 2020: 
 "utarbeide ein felles strategi for strukturert journal, herunder gi ei anbefaling om nivå på 

strukturering, bruk av felles standardisert språk og prioriterte fagområde. Helse Midt-Noreg 
RHF vert bedt om å leie arbeidet.  

 Helse Vest RHF, Helse Nord RHF og Helse Sør-Aust RHF skal samarbeide om innføring av 
DIPS Arena og kurveløysingar. Helse Sør-Aust RHF vert bedt om å leie arbeidet. Det skal 
leggjast til grunn eit tidsløp for arbeidet med journalløysingar som gjer samhandling 
mellom helseføretaka og kommunane mogleg."  

 
Helse- og omsorgsdepartementet har bedt om særskilt rapportering for desse oppdraga, som 
og omfattar ein plan for vidare arbeid på dei aktuelle områda. Frist for rapportering er sett til 
15. september 2021. Eit anna viktig oppdrag i 2021 er å bidra i forprosjekt for Heilskapleg 
samhandling, steg 2, i regi av Direktoratet for e-helse.   

 
Helse- og omsorgsdepartementet har bedt dei regionale helseføretaka om å: 

 rapportere på oppdrag gitt i 2020 knytta til journal- og samhandlingsløysingane innan 
15. september 2021. Rapportane skal innehalde ein plan for vidare arbeid og skal sjåast 
i samanheng med forprosjekt for Heilskapleg samhandling, steg 2.  

 bidra i arbeidet med forprosjekt for Heilskapleg samhandling, steg 2. 

 forberede innføring av vedtekne meldingsstandardar for tilvising og helsefagleg dialog, 
og innan 1. oktober 2021 rapportere på forventa tidspunkt for innføring, og kva det 
eventuelt vil krevje om løysingane skal innførast i eksisterande system. 

 planleggje tiltak for å ta i bruk ny personidentifikator frå 2032 i samsvar med planar 
for overgang til modernisert folkeregister. 

 
Helse Vest RHF ber Helse Vest IKT AS om: 

 å bidra i dette arbeidet.  
 

2.5.2 Digitale helsetenester 

Pasientane skal i større grad kunne møte spesialisthelsetenesta i heimen gjennom bruk av 
digital heimeoppfølging, videokonsultasjon og nettbasert behandling, jf. mål i Nasjonal helse- 
og sjukehusplan. Denne endringa kan i nokre høve påverke samhandlinga mellom 
spesialisthelsetenesta og kommunal helse- og omsorgsteneste, og føreset utvikling av digital 
infrastruktur for å understøtte informasjonsdeling både internt i spesialisthelsetenesta og med 
kommunal helse- og omsorgsteneste når det er relevant. Det er behov for å klargjere kva for 
tiltak som må gjennomførast på nasjonalt nivå for å leggje til rette for flytting av fleire tenester 
heim. Helse- og omsorgsdepartementet viser til at Direktoratet for e-helse i 2021 skal 
utarbeide ein heilskapleg plan og anbefaling om arkitektur og infrastruktur for digital 
heimeoppfølging. Dei regionale helseføretaka bidrar i dette arbeidet.  
 

Utvikling av meir fleksible og digitale spesialisthelsetenester som legg til rette for betre og 
meir effektiv oppfølging av pasientane vil vere eit satsingsområde i Helse Vest dei neste åra.  
 
Helse Vest RHF ber Helse Vest IKT AS om å:  

 på førespurnad bidra i Direktoratet for e-helse sitt arbeid med arkitektur og infrastruktur 
for digital heimeoppfølging, og med dette beskrive behov og vurdere kva for 
digitaliseringstiltak som må gjennomførast på nasjonalt nivå for å understøtte 
helseføretaka sine mål om å flytte tenester heim til pasientane. 

 delta i det regionale arbeidet knytt til utvikling av digitale helsetenester. 
 gjere risikovurderingar før digitale tenester blir etablert for ei ny pasientgruppe. Nye 

tilbod skal risikostyrast og evaluerast med brukarane. Det vil kunne vere relevant med 
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både tverrfagleg forsking og følgjeforsking på nye tilbod.  

 

2.5.3 Betre bruk av helsedata 

Pasientane, helsepersonell og forskarar opplever at bruk av våre felles helsedata, ved hjelp av 
teknologi, gir betre og meir presis helsehjelp. Utvikling og tilgjengeleggjering av helsedata skal 
leggje til rette for forsking, innovasjon og næringsutvikling til det beste for pasientar og 
innbyggjarar. Helseføretaka skal leggje til rette for auka bruk av data frå dei medisinske 
kvalitetsregistra gjennom deltaking i Helsedataprogrammet og innføring av fellestenester.  
 
Helse Vest RHF ber Helse Vest IKT AS om å:  

 ta i bruk felles søknadsskjema, saksbehandlingsløsning og innbyggjartenester for 

kvalitetsregistrene i tråd med dei regionale helseføretaka sin plan for innføring og 

gevinstrealisering. 

 leggje til rette for overføring av data frå Kreftregisteret og utvalde kvalitetsregister til 

Helseanalyseplattformen i tråd med framdriftsplanen for Helsedataprogrammet 

(utvikle dataprodukt og dokumentere metadata). 

 

2.5.4 Informasjonssikkerheit 

Befolkninga skal ha tillit til at helsetenesta tek vare på personvernet deira. Helseføretaka skal 
ha etablert god kultur for informasjonstryggleik der personell forstår korleis dei skal bidra til 
digital tryggleik og kva deira personlege ansvar for dette er. Pasientar og pårørande ventar 
samtidig at helseopplysningar er tilgjengeleg for helsepersonell som behandlar dei. 
 
Helse Vest RHF viser til Riksrevisjonen si undersøking om helseføretaka si førebygging av 
angrep mot sine IKT-system, jf. Rapportvedlegg til Dokument 3:2 2020-2021Riksrevisjonens 
undersøkelse av helseforetakenes forebygging av angrep mot sine IKT-systemer og til betydninga 
av at dei funna Riksrevisjonen gjorde, vert følgd opp.  
 
Helse Vest RHF ber Helse Vest IKT AS om å:  

 delta i det regionale arbeidet med å følgje opp Riksrevisjonen sine hovedfunn, 

merknader og anbefalingar frå undersøkinga om helseføretaka si førebygging av 

angrep mot sine IKT-systemer. 
 delta i arbeidet med å utvikle ein regional handlingsplan for arbeidet med 

informasjonssikkerheit som også omfattar langsiktige tiltak. 

 etter nærare avtale med Helse Vest RHF å delta i samarbeidsforum med dei andre 

regionale helseføretka, Direktoratet for e-helse og Norsk helsenett SF, for å styrke 

erfaringsoverføring på tvers, og for å identifisere eigna nasjonale og interregionale 

tiltak for å styrke informasjonstryggleiken i helseføretaka og førebyggje angrep mot 

IKT-systema. Dette inneber mellom anna øvingar, revisjonar, sårbarheits-skanning og 

penetrasjonstesting. Forumet skal gi anbefalingar om korleis kriterium for å akseptere 

risiko innan informasjonstryggleik bør utformast.  

 nytte Norsk Helsenett SF sin årlege rapport om truslar, trendar, sårbarheiter og 

relevante tiltak som sektoren kan nytte i sitt arbeid med risiko- og 

sårbarheitsvurderingar. 

 delta i arbeidet med systematisk innføring av Nasjonal sikkerhetsmyndighets sine  

grunnprinsipper for IKT-sikkerheit og sikre systematisk adressering av arbeidet med 

informasjonstryggleik på alle nivå i helseføretaka. 
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 delta i arbeidet med å sikre nødvendig klargjering av ansvar, roller og oppgåver i 

arbeidet med informasjonstryggleik på alle nivå i helseføretaket. 

 etter nærare avtale med Helse Vest RHF delta i arbeideet med ein nasjonal strategi for 

digital tryggleik i helse- og omsorgssektoren. Arbeidet vert leia av Diretoratet for e-

helse og skal gjerast i samarbeid med Norsk helsenett SF, Helsedirektoratet, 

Helsetilsynet og kommunesektoren/KS. Helse Sør-Aust RHF skal ha ei 

koordineringsrolle for helseregionane.  

 presentere status frå arbeidet med informasjonssikkerheit, medrekna den årlege 

gjennomgangen til leiinga, i eigne årlege møter, samt i årleg melding. 

 sikre god informasjon og opplæring av medarbeidarar og leiarar i sikkerheitskultur og 

førebygging av databrudd. 
 

2.6 Beredskap og sikkerheit 

Helse Vest RHF viser til betydninga av at helseføretaka systematiserer erfaringane dei har gjort 
med beredskaps- og smittevernarbeid i lys av koronapandemien, og bruker desse aktivt i 
planarbeidet. Helse Vest RHF viser i denne samanheng også til oppfølging av regional del-
evaluering av handtering av koronapandemien. Regional helseberedskapsplan vil bli revidert 
og vidareutvikla i 2021, mellom anna med grunnlag i den regionale del-evalueringa.  
 
Helse Vest RHF ber Helse Vest IKT AS om å: 

 vidareutvikle eigne beredskapsplanar i lys av erfaringar og evalueringar av 
koronapandemien. 

 følgje opp erfaringane frå og evalueringane av handteringa av koronapandemien. 
 delta med relevant kompetanse i prosjekt «Felles forsyningsløysing i Helse Vest». 
 delta i arbeidet med revidering av regional helseberedskapsplan, inkludert utvikling av 

del-planar.  
 bidra i arbeidet med å etablere nasjonalt begrensa nett (NBN) for å kunne dele gradert 

informasjon. 
 

2.7 Samfunnsansvar 

Staten si eigarutøving skal bidra til å nå staten sine mål som eigar på ein bærekraftig og ansvarleg 
måte. Staten forventar mellom anna at selskapa er leiande i sitt arbeid med ansvarlig verksemd.  
I 2019 blei den første nasjonale rapporten for spesialisthelsetenesta sitt arbeid med 
samfunnsansvar publisert. Med denne rapporten blei det også for første gong utarbeida eit felles 
klimarekneskap for helseføretaka. Helse- og omsorgsdepartementet ønskjer at det blir bygt vidare 
på det gode arbeidet som er gjort og at den felles klimarekneskapen og den nasjonale rapporten 
utviklast vidare og blir publisert årleg.  
 
Helse Vest RHF ber Helse Vest IKT AS om å: 

 vidareutvikle arbeidet med å sikre ei ansvarleg verksemd. Dette inneber mellom anna å 
førbyggje arbeidslivs- og økonimisk kriminalitet, og ta i vare arbeidstakarrettane.  

 vidareutvikle arbeidet med klimarekneskap og redusere verksemda sitt klimaavtrykk. 
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3. Bemanning, leiing og organisasjon 
Helse Vest RHF viser til tidlegare krav innan bemanningsområdet om å etablere og ivareta 
heiltidskultur, sørgje for trygge og gode arbeidsmiljø, redusere omfanget av moglege AML-brot  
og sørgje for systematisk HMS-arbeid i helseføretaka. Dette er langsiktig forbetringsarbeid som 
må halde fram i 2021.  

 
Regjeringa er oppteken av å leggje til rette for at kvardagen til helsepersonellet blir så god som 
mogleg, og har blant anna sett i verk tiltak for å sikre tilgang til smittevernutstyr og vaksinar til 
helsepersonell. Helseføretaka som arbeidsgjevarar, må ta vare på medarbeidarane på ein god 
måte og tilpasse belastninga for dei tilsette så langt det er mogleg. Dette gjeld og leiarar på alle 
nivå. Arbeidet må skje i nært samarbeid med tillitsvalde og vernetenesta. I den situasjonen vi 
no står i, er det viktig å støtte dei tilsette med tiltak som bidrar til eit trygt og sikkert 
arbeidsmiljø, slik at fråvær og fråfall vert forhindra.  
 

Helse Vest RHF ber Helse Vest IKT AS om å:  
 vidareføre tiltak for å ta vare på medarbeidarane på ein god måte og ha særskilt 

merksemd på arbeidsmiljø og arbeidsforhold i lys av koronapandemien. 
 sørgje for jamleg vurdering av bemanningsplanar i lys av scenario frå 

Folkehelseinstituttet om smitteutviklinga. 
 lage handlingsplanar til ForBedring i Synergi og bruke Synergi aktivt for å følgje status 

og framdrift på identifiserte tiltak.   

 sikre at alle medarbeidarar fullførar sine obligatoriske e-læringskurs. 

 
 

4. Ressursgrunnlag og finansieringsmodell 

4.1 Finansieringsmodell 

Finansieringa av selskapet er basert på ein prismodell der det er samanheng mellom aktivitet 
og kostnader.  
 
Helse Vest IKT AS skal: 

 vidareføre/kvalitetssikre arbeidet med ein prisingsmodell som gir god samanheng 
mellom aktivitet og kostnadar i selskapet.  
 

4.2 Balansekrav 

Helse Vest IKT AS skal: 
 sørgje for at kostnadsrett prising av tenestene inkluderer rett fordeling mellom dei 

ulike tenestegruppene. 
 gjennom god verksemdstyring medverke til at det blir samordningsgevinstar i 

føretaksgruppa.  
 
Resultatkravet for Helse Vest IKT AS for 2021 er fastsett til 1 mill. kroner. 
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5.  Oppfølging og rapportering  
 

Det er eit mål å ha gode og gjennomgåande system for å kunne følgje opp utviklinga i 
tenestene, og det er etablert eit system for rapportering for å sikre dette.  
 
Så langt det er mogleg vil automatiske datainnsamlingsrutinar bli nytta i samband med 
rapportering for å redusere rapporteringsbyrda for helseføretaka, som til dømes 
datainnsamling frå nasjonale eller regionale løysingar.   
 
Helse Vest IKT AS har i tillegg eit ansvar for å melde frå til eigar om vesentlege avvik jamført 
med planlagd målsetjing. Dette gjeld òg eventuelle avvik frå framdriftsplanen og 
kostnadsramma for større prosjekt.Helse Vest RHF minner òg om tidlegare eigarkrav, som 
framleis er gyldige for verksemda utan at dei er særskilt omtalte, eller at det er stilt krav om 
rapportering i 2020.  
 

5.1 Månadleg rapportering  

Etablert praksis for månadleg rapportering frå verksemda blir vidareført i 2021, og skjer etter 
dei tidsfristar som er kommunisert til helseføretaka i økonomihandboka.  
 
Rapporteringa skjer hovudsakleg gjennom rapportar i Styringsportalen/regionale 
datavarehusløysingar. I tillegg skal mellom anna kommentarar knytt til økonomisk utvikling og 
status på eventuelle korrigerande tiltak rapporterast. Økonomirapportar skal behandlast av 
styra så raskt det lèt seg gjere, slik at eventuelle korrigerande tiltak kan bli sette i verk utan 
unødig opphald.  
 
Eigar har stilt krav om rekneskapsføring etter felles prinsipp i helseføretaksgruppa. Det er 
utarbeidd ei felles nasjonal rekneskapshandbok for utarbeiding av rekneskapen.  
 

5.2 Årleg melding  

I medhald av § 34 i helseføretakslova skal Helse Vest RHF sende ei årleg melding til Helse- og 
omsorgsdepartementet innan 15. mars 2021. 
 
Helse Vest IKT AS skal sende ei tilsvarande årleg melding til Helse Vest RHF. Fristen for årleg 
melding er 14. januar 2022. Meldinga er med på å danne underlag for Helse Vest RHF si melding 
til departementet. Det skal rapporterast om alle krav og mål for 2021 nemnde i 
styringsdokumentet. I løpet av hausten 2021 vil det bli sendt ut ein mal for årleg melding som 
Helse Vest IKT AS skal bruke. 
 

5.3 Årsrekneskap og årsberetning 

Heile føretaksgruppa skal leggje fram rekneskap og årsberetning i medhald av rekneskapslova. I 
økonomihandboka er det sett eigne fristar for gjennomføring av årsoppgjeret. 
 
 

Vedlegg 
Oversikt over regionale planar 
 


