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1. Hva saken gjelder 
 
Hensikt med denne saken er at styret i Helse Sør-Øst RHF gir sin tilslutning til «Strategi for 
Nasjonal IKT HF – En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten» utformet av Nasjonal IKT.  
Denne strategien skal være et bidrag til å øke samordning innen IKT i spesialisthelsetjenesten og 
sektoren forøvrig. 
 
Strategien ble styrebehandlet og godkjent i styret i Nasjonal IKT HF 30. oktober 2015, og ble 
videre sluttbehandlet i møtet mellom de fire administrerende direktørene i de regionale 
helseforetakene 16. november 2015. Når strategien er behandlet i styrene for de regionale 
helseforetakene vil Nasjonal IKT HF, på bakgrunn av det oppdrag som gis fra de fire regionale 
helseforetakene for 2016, starte arbeide med å operasjonalisere strategien. 
 
Strategien er styrebehandlet i Helse Vest RHF 10. desember 2015 og skal behandles i styrene til 
Helse Midt RHF og Helse Nord RHF i løpet av februar 2016. 

 
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  
 
Nasjonal IKT har i samarbeid med de regionale helseforetakene utarbeidet strategi for perioden 
2016-2019 «Strategi for Nasjonal IKT HF – En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten».  
 
Strategien er en felles IKT-strategi for samhandling og standardisering på tvers av de fire 
regionale helseforetakene i Norge med heleide og felleseide selskaper. 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»1 som Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Helsedirektoratet (nå 
Direktoratet for e-helse) i oppdrag å lede. Strategien skal understøtte et målbilde der IKT gir 
positive effekter for pasienter, pårørende og helsepersonell, samt bidra til bedre ledelse og styring.  
 
Strategien skal ikke erstatte eksisterende IKT-strategier i de fire helseregionene. Helseregionene 
har ulike forutsetninger for å delta i felles initiativer og tiltak og vil parallelt gjennomføre tiltak 
basert på regionenes egne strategier. 
 
Strategien definerer konkrete tiltak for økt samordning og standardisering for perioden 2016-
2019 med utgangspunkt i nasjonale mål og utfordringer for IKT i spesialisthelsetjenesten.  
Strategien skal understøtte følgende fremtidsbilde for IKT på tvers av helseregionene:  

• Gode digitale løsninger for pasientene  
• Felles løsninger og tjenester som fremmer kvalitet og effektivitet  
• IKT-støtte for helhetlige standardiserte pasientforløp  
• Rett informasjon til rett tid og til rett mottaker  

1 Jfr Stortingsmelding 9 – “En innbygger - en journal” fra 2012 
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Strategien, slik den nå fremstår, er dermed handlingsorientert og Helse Sør-Øst RHF er en aktiv 
pådriver i de satsninger Nasjonal IKT HF vil prioritere de nærmeste årene for å realisere 
strategien. 
 
Strategiarbeidet har pågått i perioden februar-november 2015 og har vært organisert som et 
prosjekt bestående av en styringsgruppe (styret for Nasjonal IKT HF), et arbeidsutvalg bestående 
av utvalgte styremedlemmer og en prosjektgruppe. Medlemmene i arbeidsutvalget har vært:  

• Thomas Bagley – Helse Sør-Øst RHF  
• Erik M. Hansen – Helse Vest RHF  
• Torbjørg Vanvik– Helse Midt-Norge RHF  
• Bjørn Nilsen – Helse Nord RHF  
• Christine Bergland (observatør) – Helsedirektoratet  
• Håkon Grimstad (observatør) – Norsk Helsenett SF  

 
Etter etablering av Nasjonal IKT HF har Helse- og omsorgsdepartementet etablert Direktorat 
for e-helse. En av hensiktene med etableringen av det nye direktoratet er å sikre bedret 
samordning av teknologiutvikling i sektoren generelt, inkludert samhandling mellom primær- og 
spesialisthelsetjenesten. Direktoratet for e-helse skal ha ansvar for styring, gjennomføring og 
forvaltning av nasjonale IKT-prosjekter. I dette ligger også ansvar for forvaltning og utvikling av 
lover, forskrifter og IKT-standarder. Der formål og funksjonelle behov er overlappende og det er 
av samfunnsøkonomisk interesse, bør regionale og lokale IKT-behov søkes løst nasjonalt.  
 
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 
 
Det er administrerende direktørs vurdering at strategi for Nasjonal IKT HF støtter opp om det 
nasjonale målbildet for IKT-utvikling i helsesektoren, konkretisert gjennom “Én innbygger – én 
journal”, og at strategien legger en nødvendig ramme for økt samordning mellom regionene i 
spesialisthelsetjenesten.  
 
Ny strategi for Nasjonal IKT HF definerer konkrete tiltak for økt samordning og standardisering 
frem mot 2019 med utgangspunkt i nasjonale mål og utfordringer for IKT i spesialist-
helsetjenesten og IKT-styringsprinsipper for felles styring og støtte til realisering av strategien. 
Strategien er operativ og fokuserer på koordinering av felles initiativ mellom de fire 
helseregionene og prioriterte områder hvor regionene samlet anser nasjonal samordning som 
formålstjenlig på kort og mellomlang sikt. Dette inkluderer for eksempel prosjekter som etablerer 
løsninger for samhandling mellom helseforetak, pleie- og omsorgsmeldinger til kommuner, 
anskaffelse av løsning for styring av ambulanser og etablering av digitale innbyggertjenester.  
 
De siste ti årene har spesialisthelsetjenesten fokusert på å rydde regionalt gjennom konsolidering 
av infrastruktur, applikasjoner og innføring av felles drift, forvaltning og utvikling innen IKT. 
Denne strategien tydeliggjør de områder hvor helseregionene sammen skal intensivere arbeidet 
med å rydde og bygge IKT nasjonalt gjennom økt samordning og standardisering på tvers av 
regionene.  

 Side 3 av 4 



 
 
På bakgrunn av etableringen av Direktoratet for e-helse 1. januar 2016 vil Helse Sør-Øst RHF ta 
initiativ til, sammen med de øvrige helseregionene, å se på en hensiktsmessig rolle- og 
oppgavedeling mellom Nasjonal IKT HF og det nye direktoratet for å bygge videre på det gode 
grunnlaget som er lagt for økt nasjonal samordning. 
 
Styret vedtok 17. desember 2015 (saksnr 086-2015) revidert IKT-strategi for Helse Sør-Øst.  
IKT- strategien for Helse Sør-Øst understøtter den nasjonale utviklingen ved å realisere regionale 
IKT-løsninger som bidrar til god kvalitet og pasientsikkerhet, understøtter de lovpålagte 
oppgavene og bidrar til god og effektiv styring, administrasjon og drift av sykehusene.  
Grunnlaget som nå legges regionalt er et nødvendig steg for realisering av de nasjonale målene og 
utviklingsretningen for IKT i helsetjenesten. Strategi for Nasjonal IKT HF tar inn over seg 
nasjonale mål på IKT-området, uttrykt gjennom målbildet for “Én innbygger – én journal” og 
understøtter forventninger om økt samordning mellom regionene i spesialisthelsetjenesten.  
For Helse Sør-Øst RHF vil realisering av den handlingsorienterte strategien til Nasjonal IKT HF 
bidra til en effektiv realisering av den regionale IKT-strategien. Der hvor regionene har felles 
prioriterte satsningsområder vil disse gjennomføres nasjonalt, noe som sikrer effektiv ressursbruk 
og hindrer overlapp mellom nasjonale og regionale aktiviteter.  
 
Det er på dette grunnlag administrerende direktør anbefaler at styret slutter seg til strategi for 
Nasjonal IKT HF.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trykte vedlegg: 

• Strategi for Nasjonal IKT HF (2016-2019) En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten 
 
Utrykte vedlegg: 

• Ingen 
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