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Styresak 39-2020 Fremtidens systemer i klinikken (FRESK): 

Tertialrapport pr. 31. desember 2019 

 
 
Formål 
Styret i Helse Nord RHF blir i dette saksfremlegg orientert om status i programmet 
Felles Innføring av Kliniske Systemer (FRESK).  
 
Styret ble sist orientert om status i programmet i styresak 114-2019 Fremtidens systemer 
i klinikken (FRESK): Tertialrapport pr. 31. august 2019 (styremøte 30. oktober 2019). 
 
Sammenheng med strategi og grunnleggende verdier 
FRESK er et strategisk prosjekt som skal modernisere de kliniske systemene i 
sykehusene, legge til rette for strukturerte data og prosess- og beslutningsstøtte som 
ventelig vil øke både kvalitet og sikkerhet i pasientbehandlingen. Tertialvis rapportering 
bidrar til at styret i Helse Nord RHF og offentligheten får oppdatert informasjon, som 
bidrar til trygghet for at prosjektet og ressursene forvaltes forsvarlig. 
 
Bakgrunn 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 151-2016 DIPS Arena og Elektronisk 
medikasjon og kurve - videreføring etter avslutning av FIKS-programmet, oppfølging av 
styresak 51-2016 i styremøte 14. desember 2016. Styret fattet følgende vedtak:   
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om DIPS Arena og Elektronisk medikasjon 

og kurve - videreføring etter avslutning av FIKS-programmet til orientering. 
 
2. Styret gir sin tilslutning til videreføring av arbeidet med DIPS Arena og Elektronisk 

medikasjon og kurve i tråd med alternativ 2. Styret forutsetter at medvirkning fra 
tillitsvalgte/vernetjenesten på RHF- og HF-nivå presiseres i prosjektmandatet og 
styringsmodellen. 

 
Alternativ 2 er konkretisert slik: Regionen etablerer en ny programorganisasjon som 
overbygg for innføringsprosjektene, og supplerer disse med systemuavhengige prosjekter 
for å ivareta henholdsvis prosessperspektiv (Pasientforløp) og bruk og gjenbruk av 
strukturerte data (Strukturert journal).  
 
Kort tid etter fikk det nye programmet navnet Fremtidens Systemer i Klinikkene (FRESK). 
Programleder ble tilsatt i november 2017, og programstyret hadde konstituerende møte 
i mai 2018.  
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Styret behandlet styresak 57-2017 Prosjekt Elektronisk Kurve og Medikasjon - rapport fra 
forprosjekt og plan for gevinstrealisering, oppfølging av styresak 125-2014 (styremøte 23. 
mai 2017). Her ble plan for gjennomføring tatt til orientering. 
 
Styret er tidligere orientert om at leveransene fra de to største leverandørene har gjort 
at innføringsfasene av både DIPS Arena (Arena) og Elektronisk Medikasjon og Kurve 
(EKM) er forsinket i forhold til planene i 2016. Det vises i den forbindelse til styresak 74-
2019 Elektronisk medikasjon/kurve - plan for gjennomføring av hovedprosjektet og 
oppdatert vurdering av nytteeffekt (styremøte 28. juni 2019) for formell godkjenning av 
gjennomføringsfasen for EKM. 
 
Status 
Planlagt oppstart av implementeringsløpene for de to største prosjektene i programmet 
var rundt årsskifte 2019/2020. Arena skulle starte på Helgelandssykehuset HF i 
november 2019, og EKM var planlagt med oppstart ved intensivavdelingen på 
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø i starten av januar 2020.  
 
Arena-prosjektet konkluderte i starten av november 2019 med at en vellykket 
implementering ville kreve leveranse av en ny hovedversjon av programvaren med 
forbedring av ytelsen i systemet.  
 
I EKM-systemet avdekket testingen i produksjonslike system at en også her trengte en 
ny programvareversjon for å sikre at systemet skulle fungere stabilt etter oppstart, og at 
en samtidig fikk ryddet bort alle kjente feil. 
 
Etter vedtak om utsettelse planla begge prosjektene med å bruke tid til ytterligere 
funksjonalitetsforbedringer, forbedre opplæringsmateriell, fortsette opplæring og til å 
planlegge utvidelse av funksjonelt innhold i første implementering.  
 
Dette er oppgaver som prosjektene ellers måtte gjort etter at innføringsløpene har 
startet, og FRESK venter at dette arbeidet vil gi gevinster i noe mer komprimert 
innføringsløp framover. Det betyr avslutning av programmet i 2022 i henhold til 
overordnede planer.  
 
Arena-prosjektets plan er innføring på Helgelandssykehuset HF 3. mai 2020. EKM-
prosjektet har siden siste utsettelse arbeidet med planer for å kunne starte på 
intensivavdelingene ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF i mai 2020. 
 
Prosjektet for oppsett og pilotering av digitalt mediearkiv (DMA) ferdigstilte 
installasjons- og pilotfasen ved årsskiftet, og har levert sluttrapport fra arbeidet i 
februar. Prosjektet har i løpet av 2019 oppgradert og utvidet røntgenbildelageret Sectra 
PACS slik at systemet kan brukes til å lagre digitale medier fra undersøkelser også 
utenfor Røntgen. 
 
Prosjektet har gjennomført pilotdrift, og systemet er klart for videre bredding i 
regionen. Videre bredding og videreutvikling av systemet er under planlegging. Rammen 
som var avsatt til installasjon og pilotdrift i prosjektet er 13,9 mill. kroner, og prognosen 
er i underkant av 12,3 mill. kroner i den avsluttede fasen. 
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Merkantile forhold 
Merkantil oppfølging av kontraktene opptar en stor del av arbeidet både på 
programnivå og for prosjektlederne.  
 
Økonomien er under kontroll, og prognosen er i tråd med rammene i økonomisk 
langtidsplan (jf. styresak 72-2019 Økonomisk langtidsplan 2020-2023 - inkl. rullering av 
investeringsplan 2020-2027 - styremøte 28. juni 2019). Eventuelle endringer som 
avdekkes i forbindelse med de første innføringsløpene vil kunne endre dette bildet, men 
så langt mener programledelsen at prosjektene vil kunne avsluttes innenfor vedtatte 
rammer.  
 
Ferdigstilling av styringsdokumentasjonen på programnivå er skjøvet på til fordel for 
replanlegging av de første implementeringene. Denne milepælen vil danne grunnlag for 
å detaljplanlegge innføringsløpene for de to store systemene i parallell.  
 
Gevinstrealisering 
Arbeid med konkretisering av gevinstområder pågår. Det vises her til vedlegg i styresak 
74-2019. 
 
Andre forhold 
Viktige forutsetninger for vellykket implementering av nye kliniske systemer er at det 
etableres en velfungerende regional struktur for forvaltning og videre utvikling av 
systemene som settes i drift.  
 
Regionen trenger også å lande felles målbilde for hva som forventes av felles teknisk 
infrastruktur på IKT-siden. Helseforetakene vil med de nye systemene få økt behov for 
virtualisering av programvaren, og det vil åpne seg muligheter for økt bruk av mobile 
løsninger - apper. Dette krever en robust og sikker teknisk infrastruktur. 
 
Status pr. 11. mars 2020 
Programledelsen og prosjektlederne følger nøye med utviklingen av koronavirussmitten 
og de følgene dette kan få for prosjektene (ref. vedlegg 3 Kontinuitetsplan). Så langt er 
ikke arbeidet i prosjektene vesentlig berørt av iverksatte tiltak. Vi kan likevel allerede nå 
slå fast at helseforetakenes evne til å ta systemene i bruk vil bli vesentlig redusert i tiden 
framover, og prosjektlederne for de største prosjektene er derfor allerede i gang med å 
utrede alternativer for arbeidet framover. 
 
Medbestemmelse 
Konserntillitsvalgte i Helse Nord RHF har to representanter i programstyret og er 
derigjennom løpende orientert om utvikling. Tertialrapporten legges frem til orientering 
i samarbeidsmøte mellom KTV/KVO og RHF-ledelsen 24. mars 2020. 
 
Brukermedvirkning 
Tertialrapport blir lagt frem til orientering i Regionalt brukerutvalgs møte 13. mai 2020. 
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Adm. direktørs vurdering 
Tidligere forsinkelser på Arena og EKM, som har vært utenfor Helse Nords kontroll, har 
vært uheldige. Adm. direktør mener det er riktig å sikre trygghet for at systemene er 
stabile og pålitelig, når de settes i drift. Både Arena og EKM er komplekse 
utviklingsprosjekter med tilhørende risiko.  
 
Adm. direktør er fornøyd med at både test-personellet og brukere som er under 
opplæring, mener at funksjonaliteten nå er på et nivå som er forsvarlig å sette ut i drift.   
 
Adm. direktør er også fornøyd med at innføring av digitalt mediearkiv er kommet til 
fasen for bredding i helseforetakene. Dette vil bidra til økt informasjonssikkerhet.  
 
Adm. direktør har trygghet for at Helse Nords merkantile interesser knyttet til 
forsinkelsene blir godt ivaretatt. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2019 om Fremtidens 
systemer i klinikken (FRESK) til orientering. 
 
 
Bodø, den 13. mars 2020 
 
 
Cecilie Daae  
adm. direktør 
 
 
Utrykte vedlegg: 
1. Informasjon og status FRESK – februar 
2. Drifts- og investeringsrapport for desember 2019 – FRESK 
3. 2020-03-10 - Kontinuitetsplan for SARS-CoV-2 pandemi 
 
Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel  
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