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1. Hva saken gjelder 
 
Digital fornying er Helse Sør-Øst RHFs program for standardisering og modernisering av 
arbeidsprosesser og teknologiske løsninger, for å bedre kvalitet og pasientsikkerhet. Programmet 
har vært operativt siden mars 2013 og det er gitt jevnlig statusrapporter til styret i administrerende 
direktørs orienteringer og ved hver tertialrapportering. Digital fornying planlegges ferdigstilt i 
løpet av 2020. 
 
Saken legges frem for styret for å redegjøre for status og videre planer i programmet etter to års 
drift. Det redegjøres også for de erfaringer og forbedringsområder som er hensyntatt i den videre 
planlegging og gjennomføring.  
 
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  
 
Bakgrunn 
Helse Sør-Østs satsning Digital fornying ble opprettet etter vedtak av IKT-strategi og 
handlingsplan (styresak 066-2012) 25. november 2012. Digital fornying skulle gjøre Helse Sør-
Øst RHF i stand til å trekke nytteeffekter av IKT i form av bedre understøttelse av 
pasientsikkerheten og kvalitets- og effektivitetsforbedringer i kjernevirksomheten: 
 

Helse Sør-Øst har gjennomgått en omfattende utvikling i bruken av IKT siden opprettelsen av 
helseregionene. Det meste av informasjonen i sykehusene er nå tilgjenglig på digitalt format, og det har 
blitt realisert betydelige forbedringer i helsetjenestene ved bruk av IKT. 
 
Likevel møter ikke Helse Sør-Øst forventningene til bruk av IKT i kjernevirksomheten. Det er 
manglende systemstøtte for å dele informasjon internt i foretakene og på tvers i foretaksgruppen, samt mot 
andre aktører og pasientene selv. Det er begrenset systemstøtte for definerte arbeidsprosesser og det er liten 
grad av beslutningsstøtte. IKT-infrastrukturen er mangfoldig og aldrende, og utgjør en stigende operasjonell 
risiko. 
 
De virksomhetsmessige konsekvensene av denne situasjonen er at IKT ikke understøtter 
pasientsikkerheten godt nok, og det er fortsatt et stort potensiale for ytterligere kvalitets- og 
effektivitetsforbedringer i kjernevirksomheten. 

 
Formålet med Digital fornying er å skape forbedringer innenfor fem hovedområder: 

1. Ivareta pasientsikkerheten 
2. Øke kvaliteten i helsetjenestene 
3. Effektivisere helsetjenestene 
4. Understøtte samhandling mellom alle parter som inngår i leveransen av helsetjenestene 
5. Møte samfunnets forventninger til bruk av IKT og muligheter for selvbetjening  
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For å styre gjennomføringen av Digital fornying i tråd med helseforetakenes behov ble det 
opprettet et fornyingsstyre, sammensatt av helseforetakenes administrerende direktører, 
konserntillitsvalgte og representanter for Helse Sør-Øst RHFs ledelse: 
 

 “Administrerende direktør anbefaler en sterkere styring av IKT-utviklingen, ved at det etableres et 
fornyingsstyre. Dette skal ledes av administrerende direktør i Helse Sør-Øst eller den administrerende gir 
fullmakt til. Styret skal ha deltakelse fra helseforetakene, eksterne aktører, tillitsvalgte og andre relevante 
deltakere.  
Fornyingsstyret skal styre den regionale porteføljen, og skal ved administrerende direktør ha fullmakt til å 
prioritere programporteføljen innenfor de økonomiske rammer som er gitt av styret i Helse Sør-Øst. 
Fornyingsstyret skal prioritere rekkefølge og tidsplan for de enkelte programmene, og skal følge opp at 
programmene i sum realiserer målsettingene i strategien.” 
 

Senere er også lederen av Brukerutvalget invitert inn i fornyingsstyret. 
 
Gjennomføring av programmet  
Satsningen ble fra starten av organisert i seks forskjellige programmer, med hvert sitt 
programstyre og programleder og med mandat gitt av fornyingsstyret. Programmene var satt opp 
til å samarbeide tett med lokale mottaksprosjekter/-programmer ved de ulike helseforetakene, 
hvor helseforetakene er ansvarlig for realisering av nytteeffekter. 
 
 

 
 
 
IKT-strategi og handlingsplan la opp til en gjennomføring av Digital fornying i to faser.  
Fase 1, perioden 2013-2016, har fokus på å gjennomføre kritiske systemetableringer i regionen 
innenfor de ulike satsningsområdene. Dette inkluderer særlig elektronisk pasientjournal 
(PAS/EPJ) ved Sykehuset Telemark HF og Oslo universitetssykehus HF, nytt laboratoriesystem 
og økonomi- og logistikksystem i Sykehuset Østfold HF og nytt radiologisystem ved Sykehuset 
Innlandet HF og Akershus universitetssykehus HF. I tillegg kommer vesentlige leveranser 
innenfor digital samhandling mot primærhelsetjenesten og mellom helseforetak.  
Fase 2, perioden 2017-2020, handler om å konsolidere alle helseforetakene inn på regionale 
tjenester og standarder for alle satsningsområdene. 
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Digital fornying har så langt hatt mange viktige leveranser som beskrevet i handlingsplanen for 
fase 1: 
 
Program Leveranse Leveransedato 
Regional klinisk 
løsning 

Elektronisk pasientjournal – Sykehuset Telemark Mai 2013 

 Elektronisk pasientjournal – Oslo universitetssykehus Oktober 2014 
 Regionalt fødesystem – Oslo universitetssykehus, 

Sykehuset i Vestfold og Akershus universitetssykehus 
Juni, september 
og desember 2014 

 Gjennomgående kurve- og medikasjonssystem - 
Sykehuset Østfold 

Februar 2015 

 eResept – Akershus universitetssykehus Oktober 2014 
Laboratoriedata Laboratoriedatasystem – Sykehuset Østfold Februar 2015 
Digital 
samhandling 

Pleie- og omsorgsmeldinger for hele regionen – alle 
helseforetak 

Løpende 2014 

 Pilot interaktiv henvising og rekvisisjon – Vestre 
Viken, Akershus universitetssykehus og Sykehuset i 
Vestfold 

Løpende 2014 

Virksomhetsstyring Regionalt økonomi- og logistikksystem – Akershus 
universitetssykehus 

November 2014 

 Regional økonomi- og logistikksystem – Sykehuset 
Østfold 

Januar 2015 

Infrastruktur-
modernisering 

IKT-leveranser til Sykehuset Østfold Løpende 
2014/2015 

 Innføring av Helse Sør-Øst standard plattform ved 
Sykehuset Innlandet 

Løpende 2014 

 Flere vesentlige leveranser innen sentral infrastruktur 
som: 

• Nytt regional datasenter 
• Nytt kjernenett 
• Ny regional integrasjonsplattform 

Juni 2014 

  
I tillegg kommer mange mindre leveranser innenfor de forskjellige programmene. 
 
Digital fornying er en portefølje av prosjekter, både uavhengige og koblete, som samlet sett skal 
realisere IKT-strategi og handlingsplan. Total har det vært investert 2,5 MRD i prosjektene under 
Digital fornying ved utløpet av 2014. Ferdigstilling i 2020 vil kreve ytterligere investeringer på 
omtrent 5 MRD i det foreløpig beskrevne omfanget av satsingen. Dette gir en samlet estimert 
investeringssum på 7,5 MRD, men både omfang og investeringstakt kan justeres mot Helse Sør-
Øst RHFs investeringsevne. Investeringsbeslutninger for den enkelte prosjektene vil bli fremlagt 
for styret i tråd med fullmaktsregimet i Helse Sør-Øst RHF. 
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Investeringer 

   Satsningsområde 2013-2014 2015-2020 SUM 
Regional klinisk løsning 1030 2540 3570 
Infrastrukturmodernisering 560 2010 2570 
Virksomhetsstyring 290 250 540 
Øvrige prosjekter 10 0 10 
Sum satsningsområder 1890 4800 6690 
IKT-leveranser til nytt 
Østfoldsykehus 540 330 870 
TOTALSUM 2430 5130 7560 
Tabell 1 Tallene er avrundet. Sykehuspartner Driftsinvesteringer vil komme i tillegg.  

 
Status medio april 2015 
Digital fornying hadde i 2014 god fremdrift i programmene Klinisk dokumentasjon, Digital 
samhandling, Virksomhetsstyring og Infrastrukturmodernisering. Det var enkelte forsinkelser og 
risikopunkter i disse programmene, men hovedleveransene gikk etter plan, dog med 
overskridelser av de økonomiske rammene som beskrevet i vedlagt tertialrapport. Elektronisk 
pasientjournalprosjektet ved Oslo universitetssykehus HF gikk i vellykket produksjon i oktober, 
og nytt økonomi- og logistikksystem ble tatt i bruk på Akershus universitetssykehus HF i 
november og Sykehuset Østfold HF ved årsskiftet. 
 
Radiologiprogrammet har hatt utfordringer med kvalitet på leveranser fra leverandøren. 
Programmet har som konsekvens ikke vært i stand til å holde planlagt fremdrift og det arbeides 
nå mot en godkjent akseptansetest tidlig i mai og en ibruktagelse av løsningen på Sykehuset 
Innlandet HF rett etter sommerferieavviklingen. Tiltak for å lukke avvik og risikoforhold er 
identifisert og planlagt. Herunder er spesielt tiltak mot leverandør revidert og forsterket.  
 
Laboratoriedataprogrammet har ikke holdt planlagt fremdrift i 2014. Det ble gjort en rekke tiltak 
sommeren 2014 for å sikre leveransen av pilot til Sykehuset Østfold HF. Programmet gikk 
vellykket i produksjon med klinisk kjemi, som omfatter omtrent 90 % av det samlede 
prøvevolumet, 26. februar. Mikrobiologi ble satt i produksjon 24. april og patologi planlegges 
produksjonssatt før utløpet av april.  
 
Figur under gir en skjematisk og overordnet oversikt over hovedsystemenes status. 

 
 
Leveranser til nytt østfoldsykehus 
IKT-leveransene til nytt østfoldsykehus er organisert som en integrert del av byggeprosjektet, 
Prosjekt nytt østfoldsykehus (PNØ). Programmene i Digital fornying har hatt tett dialog og 
oppfølging rundt flere av leveransene, med særlig vekt på nytt laboratoriedatasystem og 
gjennomgående kurve- og medikasjonssystem. For øvrig henvises det til tertialrapport for PNØ. 
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Videre gjennomføring 
Med utgangspunkt i vellykket leveranse av regionalt PAS/EPJ-system til Oslo universitetssykehus 
HF, vedtok fornyingsstyret 16. desember 2014 revidert organisering og gjennomføringsstrategi 
for Digital fornying. Den reviderte gjennomføringsstrategien legger ytterligere vekt på 
standardisering gjennom konsolidering til en felles klinisk løsning i regionen.  Revideringen har 
tatt hensyn til ny pasientjournallov og helseregisterlov som ble vedtatt 20. juni 2014, og iverksatt 
1. januar 2015. De nye lovene åpner blant annet for muligheten til å etablere felles 
pasientsystemer på tvers av virksomheter. 
 
 

 
 
Utvikling av den regionale kliniske løsningen planlegges gjennomført med utgangspunkt i 
regional EPJ-løsning ved Oslo universitetssykehus HF, integrert med øvrig regional 
systemportefølje innen kurve- og medikasjon, radiologi og laboratoriedata. 
 
Digital fornying var opprinnelig organisert i seks programmer, for å ivareta pågående aktivitet og 
sikre piloterte installasjonene og andre nødvendige investeringer. For å sikre en målrettet og godt 
koordinert etablering av regional klinisk løsning, med påfølgende regional implementering, er 
programmene Digital samhandling, Klinisk dokumentasjon, Laboratoriedata og Radiologi slått 
sammen til et nytt program. Det nye programmet er gitt et tydelig mandat for å realisere en 
regional klinisk løsning basert på en regional infrastruktur. Sammenslåingen forenkler styringen 
og gir gevinster innen områdene kommunikasjon, leverandørstyring, leveranseplanlegging, gevinst 
og endringsarbeid, rapportering og oppfølging samt redusere de totale administrasjonskostnadene 
og avhengighetene mellom programmene. Det sammenslåtte programmet har fått arbeidsnavnet 
“Regional klinisk løsning (RKL)”.  
 
Infrastrukturmoderniseringsprogrammet er uendret, men det er etablert roller og prosesser 
mellom programmene for å sikre riktige og godt koordinerte leveranser.  
 
Programmet Virksomhetsstyring vil levere ny økonomi- og logistikkløsning til Sykehuset i 
Vestfold i 2015, før videre implementering til Sykehuspartner HF og Helse Sør-Øst RHF i løpet 
av første halvår 2016. Utrullingsplanen legger opp til en ferdigstillelse i hele regionen innen 
begynnelsen av 2019, som er raskere enn opprinnelig plan. 
 
Risiko 
Helse Sør-Øst RHF har en strukturert oppfølging av risiko og kvalitet i Digital fornying. Per mars 
vurderes risikoen i programmet til å være middels. Høyeste risiko på kort sikt er knyttet til fortsatt 
forsinkede leveranser i radiologiprogrammet (risiko #4). Det er iverksatt ukentlig oppfølging av 
leverandør på internasjonalt nivå. Det er i tillegg iverksatt tiltak i egen prosjektorganisasjon for å 
sikre bedret leverandørstyring på Helse Sør-Østs side og ytterligere fokusert ressursinnsats mot 
ferdigstillelse. Dessuten er det gjennomført tiltak på mottakssiden hos aktuelle helseforetak for å 
sikre tilpasninger i organisasjon og av arbeidsprosesser. 
På lengre sikt vurderes viktigste risiko som løsningenes evne til å understøtte de regionale 
behovene (risiko #9), særlig innenfor områder der full regional standardisering av  
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arbeidsprosesser krever vesentlig organisasjonsutvikling i helseforetakene. I dette ligger det også 
en knytning mot økt kompleksitet som følge av lokale utviklingsbehov (risiko #5).  
 
Erfaringene i programmet så langt viser at det i den tidlige etableringen av løsningene er krevende 
å ivareta lokale behov og tilpasninger til lokale forhold, og samtidig gjennomføre full regional 
standardisering. Innføring av nye eller oppgraderte løsninger i virksomheten krever tilpasninger 
av organisasjon og prosesser. Endring til regionale standarder kan medføre at avdelinger og 
fagpersoner må organisere sitt arbeid på en annen måte enn før innføringen. En overgang fra 
lokale til regionale arbeidsprosesser og rutiner øker kompleksiteten i en tidligfase av et regionalt 
program. For å redusere kompleksitet og risiko har bruken av pilotinstallasjoner ved 
enkeltforetak, der arbeidsprosessene ikke blir fullt ut regionalisert i første versjon og enkelte 
lokale tilpasninger aksepteres, vist seg som en riktig tilnærming. Basert på erfaringer fra 
pilotinstallasjonen kan nødvendige standardisering gjøres før videre utrulling regionalt. Det 
vurderes også å gjennomføre enkelte standardiseringsaktiviteter ved helseforetakene før 
innføringsprosjekt for de regionale løsningene starter ved respektive foretak.  
 
Regionens evne til langsiktig finansiering av programmet (risiko #8) er en viktig forutsetning for 
å sikre at de regionale tjenestene kan etableres. Realisering av vesentlige nytteeffekter fra 
programmene krever at løsningene breddes til hovedtyngden av regionens helseforetak. Innføring 
av regionale tjenester stiller krav til organisasjonsutvikling i helseforetakene, Sykehuspartner HF 
og i noen grad i Helse Sør-Øst RHF for å kunne levere og forvalte de regionale tjenestene til 
riktig kvalitet og kostnad, og med en utvikling som understøtter helseforetakenes behov (risiko 
#2). 
Under fremstilles et samlet og overordnet risikobilde per mars 2015: 
 

 
 
Det gjøres kontinuerlig en vurdering av behovet for konkrete tiltak knyttet til de ulike 
risikoområdene. 
 
Nasjonale aktiviteter 
Helsedirektoratet vurderer konseptalternativer for realisering av målsetningene for “Én innbygger – én journal”. 
Gjennom Stortingsmelding 9 (2012-2013) “Én innbygger – én journal” har Stortinget tydeliggjort 
tre overordnede mål for IKT-utvikling i helsesektoren; 1) helsepersonell skal ha enkel og sikker 
tilgang til pasient- og brukeropplysninger, 2) innbyggerne skal ha tilgang på enkle og sikre digitale 
tjenester og 3) data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og 
forskning.  
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Etter en omfattende utredning har styringsgruppen valgt fire konsepter som nå er til vurdering: 

• Regionale løsninger for allmennlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten. 
• Regionale løsninger for hele helse- og omsorgssektoren 
• Én felles nasjonal løsning for hele helse- og omsorgstjenesten. 
• Én felles nasjonal løsning for kommunale helse- og omsorgstjenester og én felles nasjonal 

løsning for spesialisthelsetjenesten. 
 
Helse Sør-Øst RHF er involvert i vurderingen av konseptalternativer og har vært opptatt av at de 
konseptene som tas videre til vurdering er ambisiøse nok til å realisere ambisjonene for én 
innbygger – én journal. Samtidig må valg av konsept ta utgangspunkt i den faktiske pasientflyten 
og dertil behov for samhandling og informasjonsdeling. Erfaring tilsier at 
samhandlingsutfordringen er størst for kommuner, fastleger og avtalespesialister. 
 
Gjennom Digital fornying legger Helse Sør-Øst grunnlaget for økt standardisering og 
samhandling i regionen og den regionale IKT-strategien understøtter med dette det nasjonale 
målbildet. 
 
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 
 
I Helse Sør-Østs plan for strategisk utvikling 2013-2020 er satsningen på å modernisere IKT-
løsningene (gjennom standardisering av arbeidsprosesser og teknologiske løsninger), et av 
hovedtiltakene for å bedre pasientsikkerhet og kvalitet. I tillegg skal IKT-løsningene i sum legge 
til rette for effektivisering av helsetjenesten, bedret samhandling, samt gi muligheter for 
selvbetjening og involvering av pasientene. Digital fornying er således en viktig strategisk satsning 
for Helse Sør-Øst RHF. Digital fornying har vært fulgt opp av et fornyingsstyre bestående av 
helseforetakenes administrerende direktører, de konserntillitsvalgte, Brukerutvalgets leder og 
representanter for Helse Sør-Øst RHFs ledelse. Administrerende direktør mener at 
sammensetningen av fornyingsstyret har bidratt til å sikre at programmets utvikling er i tråd med 
helseforetakenes behov og gitt en god forankring for behovet om en felles IKT-satsning i 
regionen. Tilsvarende har deltakelsen fra de konserntillitsvalgte og brukerutvalget bidratt til å 
ivareta perspektiver fra andre viktige interessegrupper. 
 
Administrerende direktør vurderer at Digital fornying har hatt god fremdrift og mange gode 
leveranser frem til nå og er i god rute for ytterligere viktige leveranser i 2015. Som konsekvens av 
implementeringen av nytt pasientjournalsystem i Sykehuset Telemark og Oslo universitetssykehus 
benytter nå alle helseforetak i Helse Sør-Øst samme system, hvilket danner et godt fundament for 
videre konsolidering til en journal for pasienter som får spesialisthelsetjeneste i Helse Sør-Øst. 
Dette er i tråd med nasjonale føringer.  
 
I et slikt omfattende og komplekst arbeid som Digital fornying representerer, vil det alltid være 
hendelser og risikomomenter som krever tiltak og justeringer. Dette håndteres løpende. Det 
arbeides målrettet mot det langsiktige perspektivet som er satt og planene strekker seg fram mot 
2020. Det arbeides i 2015 med en ytterligere konkretisering av nye tiltak som må inkluderes i 
programmet, herunder infrastruktur for forskning, digital patologi og løsninger for prehospitale 
tjenester.  
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Programmene for laboratoriedata og radiologi har begge hatt forsinkelser i sine leveranser. For 
laboratoriedata skjer innføringen i Østfold nå med trinnvis implementering av de fire modulene 
som løsningen består av. Den første modulen, klinisk kjemi, ble tatt i bruk 28. februar i år, ett år 
og tre måneder etter opprinnelig plan. Mikrobiologi ble startet 24. april og patologi er planlagt tatt 
i bruk i løpet av april. Modulen for blodbank innføres etter innflytting i nytt sykehus. Det vil i 
løpet av våren bli iverksatt planleggingsarbeid for videre innføring av systemet i Oslo 
universitetssykehus. Når det gjelder radiologi-løsningen har en ikke klart å levere som forutsatt 
for å starte implementeringen på Sykehuset Innlandet HF før sommeren. Administrerende 
direktør er bekymret over at det fremdeles er en del utfordringer med kvaliteten i leveransen fra 
leverandøren, noe som har forsinket gjennomføringen av akseptansetesten. Det er utarbeidet 
planer og tiltak for å lukke alle kjente funksjonelle og kvalitative avvik i løsningen. Det vurderes 
at løsningen vil være akseptert og klargjort for oppstart før sommeren, med faktisk oppstart ved 
foretaket vil skje etter avviklet sommerferie.  
 
For å redusere risikoen for forsinkelser i senere leveranser og bygge på de erfaringer som har 
kommet underveis, er det implementert flere forbedringstiltak knyttet til gjennomføringen av 
programmet. Det gjennomføres strukturerte evalueringer av prosjektene ved avslutning, deriblant 
innføring av DIPS ved Oslo universitetssykehus, og læringspunkter tas med inn i videre 
organisering og gjennomføring. Det er videre en ekstern, rådgivende kvalitetssikring av 
programmene i Digital fornying. Som del av normal avtaleforvaltning er det skiftet leverandør av 
kvalitetssikringen etter årsskiftet. Ernst & Young er valgt som ny kvalitetssikrer og vil legge frem 
første rapport i forbindelse med rapportering av første tertial i juni.  
Det har i 2014 vært særlig oppmerksomhet knyttet til forbedringer i områdene leverandør- og 
avtaleoppfølging, men det er også gjort forbedringer innen andre områder knyttet til 
programgjennomføringen, deriblant omfangs- og kostnadsstyring. Fra 2015 vil det bli rapportert 
på realisert verdi for alle prosjektene i porteføljen.  
 
Som forventet har det vist seg krevende å etablere fullt ut standardiserte arbeidsprosesser og 
standardiserte IKT-løsninger fra første installasjon av en ny løsning. Det vil være nødvendig å 
gjennomføre standardiseringen gjennom flere steg i innføringen i regionen. Pilotinstallasjoner 
brukes for å skape læring om og forankring av felles prosesser og løsninger regionalt, og er et 
viktig tiltak for å redusere risiko i gjennomføringen. Gjennom siste halvdel av 2014 og starten av 
2015 har flere av de viktigste kliniske løsningene, som kurve- og medikasjonssystem og 
laboratoriedatasystem, blitt satt i pilotdrift. 
 
Fra 2015 har de kliniske prosjektene blitt samlet i ett felles program, Regional klinisk løsning. 
Denne sammenslåingen av de fire tidligere programmene følger av en beslutning om å i større 
grad gjennomføre standardisering ved å konsolidere helseforetakene inn i en felles regional klinisk 
løsning bygd ved Oslo universitetssykehus.  
 
Administrerende direktør vurderer at den endrede tilnærming til gjennomføring og forenkling av 
programstruktur som er implementert, vil bidra til å senke kompleksiteten i prosjektporteføljen 
og forsterke gjennomføringsevnen ytterligere. Det er allerede realisert effektiviseringsgevinster 
gjennom bedret koordinering og samlet gjennomføring knyttet til enkelte prosjekter.  
 
I tiden som er gått siden IKT-strategi og handlingsplan ble vedtatt ultimo 2012 er det skjedd en 
betydelig utvikling nasjonalt innen IKT-området. Fra Helse- og omsorgsdepartementet blir det 
vurdert opprettelsen av et eget IKT-direktorat for helsesektoren og i regi av Helsedirektoratet vil 
utredningen som følge av stortingsmeldingen om en innbygger – en journal vil bli levert mot 
slutten av 2015. De fire helseregionene opprettet også i 2014 det felleseide helseforetaket  
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Nasjonal IKT HF, som en enhet for å underbygge felles IKT-utvikling mellom regionene. 
Nasjonal IKT HF vil utarbeide et forslag til en strategi for felles satsninger i løpet av høsten 2015. 
Administrerende direktør vurderer at retningen i den eksisterende IKT-strategi og handlingsplan 
er i god overenstemmelse med den nasjonale retningen. Samtidig mener administrerende direktør 
at det vil være hensiktsmessig å gjøre en mindre revidering av strategien. Revisjonen vil fastholde 
den strategiske retningen, men ta innover seg de erfaringer som er trukket i programmet så langt, 
og den nasjonale utvikling som er skjedd i perioden. I tillegg vil det være naturlig å inkludere 
forhold knyttet til utvikling av Sykehuspartner HF. En slik revidert IKT-strategi og handlingsplan 
planlegges fremlagt for styret i løpet av høsten 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trykte vedlegg: 

• Tertialrapport 3 2014 for Digital fornying 
 
Utrykte vedlegg: 

• Ingen 
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