
Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten  
Status ny felles IKT-strategi 

v/Administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger 
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Kort om Nasjonal IKT HF – etablert 2014 

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

spesialisthelsetjenesten. 

 
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 bidra til 
spesialisthelsetjenestens gjennomføring av 

nasjonale prosjekter og til dialog og samarbeid 
med relevante interessenter. 

 
Nasjonal IKT HF består foreløpig av personell 

med tung breddekompetanse innen strategisk 
IKT, prosjekt- og porteføljestyring, 

virksomhetsarkitektur og klinisk IKT. Den 
videre rekrutteringen vil vektlegge de samme 

kompetanseområdene. 

STRATEGISK ENHET DIALOG OG SAMARBEID 

MOBILISERE FELLES STRATEGI KOMPETANSEPROFIL 
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Regionenes målbilde for IKT-utvikling skal understøtte regjeringens 
overordnete mål for sektoren 

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

Innbyggerne skal ha tilgang på enkle og sikre 
digitale tjenester  

Data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring 
helseovervåking, styring og forskning 

REGJERINGENS OVERORDNEDE MÅL  
 

1 

2 

3 



4 

Det er identifisert 10 hovedutfordringer innen IKT-området 
Utfordringene som er uthevet har arbeidsutvalget trukket frem som spesielt viktige for spesialisthelsetjenesten 

Tekst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Informasjonsstrukturer og IKT-systemer understøtter ikke arbeidsflyt og helhetlig pasientforløp 

2 
Elektroniske pasientjournaler er ikke autorativ når det gjelder å inneholde og lagre alle 
pasientopplysninger som blir generert. 

3 Personvern og informasjonssikkerhet er ikke tilstrekkelig ivaretatt 

4 Det mangler en styringsmodell med høy gjennomføringsevne og som sikrer koordinert IKT-utvikling 

5 IKT-systemer mangler funksjonalitet for beslutningsstøtte og kvalitetsforbedring 

6 Det finnes få og begrensede digitale innbyggertjenester 

7 Informasjonsstrukturer hindrer automatisk tilgjengeliggjøring av data 

8 Organiseringen av IKT-funksjonene utnytter i liten grad potensialet i stordrift og muligheter for synergier 

9 Samhandlings- og kommunikasjonsinfrastruktur er ikke tilrettelagt for økt deling av informasjon 

10 
Ingen av dagens norske og nordiske leverandører tilbyr funksjonalitet på linje med de ledende systemene 
internasjonalt 
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Nye rammebetingelser gjør det lettere å samarbeide 

Fortid Fremtid 

LOVGIVNING 

Lovverket begrenset effektiv 
informasjonsutveksling  

Ny lovgivning forenkler tilgjengelighet til 
informasjon og legger til rette for økt 
kommunikasjon 

ORGANISATORISK  
OG POLITISK 

Mange aktører og mange koblinger på 
tvers av primærhelsetjenesten, 
spesialisthelsetjenesten og kommunene 

Mindre kompleks organisering med flere 
nasjonale arenaer og nasjonale løsninger 

Bedre samhandlings- og 
kommunikasjonsinfrastruktur  

INFRASTRUKTUR 

Infrastruktur har ikke vært  tilrettelagt for 
økt deling av informasjon 



6 

Økt samordning skal være en viktig del av regionenes hverdag 

Lav grad av samordning 
mellom og innad i 
helseregionene 

Høy grad av nasjonal 
samordning 

Økende grad av samordning 
innad i helseregionene 

2025+ 2003 

RHF-ene 
etableres 

2002 2004 

2011 2013 

2014 

2007 2005 2015 

2008 

2009 

2010 2006 2012 2016 

Digitale 
Innbyggertjenester  
tidlige leveranser 

Nettstedet 
Helsenorge.no  

etablert 

• Konsolidering EPJ 
• Kurveløsning 
• Felles datalagring 
• Virksomhet og økonomistyring  

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

spesialisthelsetjenesten 

Oppstart 
Nasjonalt 

Meldingsløft 

Høy grad av samordning 
innad i helseregionene og 
økt nasjonalt samarbeid 

• Stor grad av felles tjenester og 
løsninger regionalt 

• Flere nasjonale felles prosjekter, 
tjenester og løsninger 

 

Nasjonal IKT 
HF stiftet 

• Stor grad av felles 
tjenester og løsninger på 
tvers av helseregionene 
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Fremtidens IKT må understøtte sammenhengende pasientforløp 

Spesialisthelsetjenesten 

Primærhelsetjenesten 

IKT-STØTTE 

Hjemme 

Sykehjem Legekontor Legekontor 

Hjemme 

Sykehus 
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Ny felles IKT-strategi for RHF-ene skal understøtte fremtidens målbilde 

Én innbygger – én journal 

2025+ 
Målbilde for helse- 
og omsorgssektoren 

2012 

2015 

Fire regionale strategier Kommunesektoren 
Nasjonal IKT sin del av det som er 

felles mellom regionene 

Nasjonal IKT sin del av samhandling 
med kommunesektoren 

Felles IKT-strategi for 
spesialisthelsetjenesten  
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Organisering av strategiprosjektet 

Styringsgruppe 
Styret for Nasjonal IKT 

Prosjektgruppe 
Nasjonal IKT 

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 - Helsedirektoratet 

• Håkon Grimstad – Norsk Helsenett SF 

 

 
 

 

 

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.  
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Bakgrunnen for den nye strategien 

Vår strategi  sier hvilke mål vi jobber mot og hvordan vi skal oppnå disse. Endringer i eksterne og interne faktorer gjør 
det nødvendig å revidere strategien periodisk. 
 

Substitutes 

• Text 

• Text 

New entrants 

Suppliers 

• Text 

 

• Politiske føringer 
• Rammebetingelser 
• Befolkningens behov og 

preferanser 

• Forstudie «Én innbygger - én 
journal»  

• Tilstandsrapporter for IKT i 
helse- og omsorgssektoren* 

Dagens strategi Ny strategi 
(2016-2019) 

Revisjonsprosess 

– En felles IKT-strategi for 
spesialisthelsetjenesten 

Dagens IKT-
strategier i 
helseregionene 

*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 

…er en felles strategi for samhandling og standardisering på tvers av de fire regionale 
helseforetakene i Norge med underliggende selskaper. 

Den nye strategien... 

…bygger på allerede vedtatte felles strategier og initiativer for spesialisthelsetjenesten, og skal 
støtte opp under det langsiktige målbildet for IKT for helse- og omsorgssektoren som utarbeides av 
prosjektet «Én innbygger – én journal».  

…skal understøtte et målbilde der IKT gir positive effekter for pasienter, pårørende og 
helsepersonell, og bidra til bedre ledelse og styring. 

…er gjeldende for perioden fra 2016-2019. 
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Målsetninger i ny felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten 

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 

 Bedre samordning og høyere grad av standardisering innen IKT mellom de fire helseregionene 

OVERORDNET STRATEGI 

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

2. Koordinere 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 for helhetlig prioritering, styring og gjennomføring 

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

STRATEGIER 
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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»…. 

https://www.google.no/imgres?imgurl=http://www.oslo-universitetssykehus.no/SiteCollectionImages/norge_helseregioner.gif&imgrefurl=http://www.oslo-universitetssykehus.no/omoss_/avdelinger_/kompetansesenter-for-lindrende-behandling_/nettverk_&docid=QFDus9T88iqJNM&tbnid=yPpj9cCFjqPkKM:&w=500&h=550&ei=HOoNVdHpLeq4ygOhvIKACw&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
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Fremover må vi sikre rett utvelgelse av interregionale/nasjonale IKT-tiltak  

Utvelgelse skjer gjennom innspill fra HF/RHF, samt analyser i tilknyttede fora, før endelig seleksjon til NIKT styret 
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Takk for oppmerksomheten  
 
     ??? 


