Møtedato: 21. november 2018
Arkivnr.:

Saksbeh/tlf:
Hilde Rolandsen, 75 51 29 00

Sted/Dato:
Bodø, 9.11.2018

Styresak 152-2018/7 Innføring av ny teknologi

Formål
Formål med denne styresaken er å gi styret i Helse Nord RHF en oversikt over
muligheter innenfor ny teknologi, herunder:
1. Status for pågående prosjekter innenfor IKT/teknologi/digitalisering
2. Muligheter fremover
3. Langsiktig plan innenfor området
4. Refleksjon om behov for organisatoriske endringer
Videre gis det informasjon om sentrale dokumenter som er førende for IKTprioriteringene fremover.
Styrelederne i underliggende helseforetak i Helse Nord vil i neste møte 15. november
2018 få presentert samme informasjon.
Bakgrunnsmateriale
Flere dokumenter er relevant for Helse Nords tidligere og kommende prioriteringer,
blant dem:

Felles plan innenfor elektronisk pasientjournal
Foretaksmøtene i januar 2017 og januar 2018 ga særlig Helse Sør Øst RHF, Helse Vest
RHF og Helse Nord RHF om å: Sørge for en felles plan og koordinert utvikling av
elektronisk pasientjournal (EPJ) og pasientadministrative system (PAS), blant annet for å
danne grunnlag for felles realisering av «En innbygger – en journal». Planen skal
ferdigstilles innen 1. oktober 2017.
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De tre RHF-ene leverte dokumentet Felles plan – Neste generasjon PAS/EPJ til Helse- og
omsorgsdepartementet 20. oktober 2017. I protokollen fra foretaksmøte i 2018 er
følgende tatt inn som en oppfølging av dokumentet som ble utarbeidet i 2017:
Foretaksmøtet bad Helse-Sør-Øst RHF, Helse Vest RHF og Helse Nord RHF om, innen 1.
oktober, å sørge for en oppdatert felles plan for utviklingen av elektronisk pasientjournal
(EPJ) og pasientadministrative system (PAS), herunder en felles plan for videreutvikling av
løsningene.
Planen er nært knyttet til Stortingsmelding nr. 9, og er utrykt vedlegg nr. 1 som kan
oversendes på forespørsel.
Nasjonal e-helsestrategi 2017-2022 er utarbeidet i samarbeid med de regionale
helseforetakene, og førende for langsiktig investeringsplan (se utrykt vedlegg nr. 2).
Teknologiutviklingens konsekvenser for langtidsplanlegging av sykehus
Sykehusbygg HF har utarbeidet et overordnet Strategisk Teknologinotat 2018-20252040, Teknologiutviklingens konsekvenser for langtidsplanlegging av sykehusprosjekter.
Notatet var først publisert i 2016 og er nylig oppdatert. 2.0-versjonen er nå til
forankring i helseregionene, og vil trolig få noen justeringer, før det legges frem til
godkjenning i møte mellom AD-ene i RHF-ene.
Notatet fra Sykehusbygg HF legges med dette frem for styret i Helse Nord RHF til
orientering.
Vedlegg:

Strategisk Teknologinotat 2.0 - Sykehusbygg HF
Vedlegget er publisert på Helse Nord RHFs nettsted - se her:
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Utrykte vedlegg:

Felles plan - neste generasjon EPJ/PAS (Helse Sør-Øst, Helse Vest,
Helse Nord)
Nasjonal e-helsestrategi 2017-2022
Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel.
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