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Styresak 22-2013 Internrevisjonsrapport 11/2012: Helse Nord 

RHFs styring og kontroll med FIKS-programmet 

 
 
Formål 
Internrevisjonen i Helse Nord RHF har, med bistand fra Ernst & Young, gjennomført 
revisjonsprosjektet Helse Nord RHFs styring og kontroll med FIKS-programmet1

 
.  

Revisjonens formål har vært å bekrefte at det er etablert en hensiktsmessig og effektiv 
organisering, styring og kontroll med FIKS-programmet, som gir rimelig grad av 
sikkerhet for at formålet med programmet ivaretas og at fastsatte målsettinger oppnås. 
 
Revisjonen har omfattet etablerings- og planleggingsfasen for FIKS-programmet og for 
alle underliggende prosjekter, samt de pågående utviklingsløpene for elektronisk 
pasientjournal (EPJ), laboratoriesystem (LAB) og elektronisk rekvirering av 
laboratorietjenester (ERL). 
 
Internrevisjonen bidrar til ivaretakelse av Helse Nords verdier gjennom å bekrefte god 
praksis og foreslå forbedringstiltak. 
 
I denne styresaken legges Internrevisjonsrapport 11/2012: Helse Nord RHFs styring og 
kontroll med FIKS-programmet (se vedlegg) frem for styret i Helse Nord RHF for vedtak 
om oppfølging. 
 
Bakgrunn/fakta 
Revisjonen er gjennomført i perioden august til desember 2012, med bakgrunn i 
Revisjonskomiteens vedtak om oppstart av prosjektet den 1. juni 2012. 
 
Revisjonen har hatt følgende åtte fokusområder: 
1. Formål og målstruktur 
2. Styringslinjer, roller og ansvar 
3. Risikostyring 
4. Endringsledelse og kommunikasjon 
5. Metodikk og planverk 
6. Personalressurser, 
7. Leverandør-/kontraktstyring  
8. Rapportering og oppfølging. 
 
  

                                                        
1 Program for Felles Innføring av Kliniske Systemer 
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Internrevisjonens konklusjon 
Internrevisjonen konkluderer med at Helse Nord RHF har etablert en hensiktsmessig 
organisering av FIKS-programmet, og iverksatt mange effektive styrings- og 
kontrolltiltak. Det er likevel påvist svakheter ved vesentlige deler av programstyringen 
som medfører usikkerhet om hvilke mål programmet vil innfri innenfor fastsatte 
tidsplaner og kostnadsrammer, og om dette samsvarer med programeiers og 
styringsgruppens forventninger. 
 
Internrevisjonens anbefalinger 
Internrevisjonen har anbefalt Helse Nord RHF å iverksette følgende forbedringstiltak 
for å redusere risikoen for manglende måloppnåelse: 
 
1. Gjennomgå og definere tydelig hvilke spesifikke og etterprøvbare resultatmål 

programmet skal oppnå, samt hvilke konkrete effektmål programmet skal bidra til, 
på et overordnet nivå. Målene bør tas inn i programmets mandat. 

2. Avklare hvilken rolle Klinisk IKT-fagråd har i styringslinjen for FIKS-programmet, og 
sørge for at oppgavene fagrådet tillegges samsvarer med dette. 

3. Utarbeide ansvarskart der ansvarsforholdene for viktige arbeidsstrømmer og 
beslutningspunkter tydeliggjøres (hvem skal informeres, hvem skal konsulteres, 
hvem skal involveres i beslutningsprosessen, hvem tar faktisk beslutning).  

4. Benytte en metodikk basert på ”Retningslinjer for risikostyring i Helse Nord” for 
risikostyring i FIKS, og gjøre risikovurderinger systematisk for å avdekke og 
håndtere risikofaktorer knyttet til programmets måloppnåelse. 

5. Forsterke det helhetlige og systematiske arbeidet knyttet til endringsledelse og 
kommunikasjon. 

6. Beskrive overordnede føringer og metodiske krav til program-/prosjektstyring 
basert på anerkjente standarder og god praksis. Dette kan gjøres som en del av 
prosjekthåndboken for FIKS eller i Helse Nord RHFs prosjekthåndbok, dersom 
denne ferdigstilles i tide.  

7. Utarbeide en overordnet, helhetlig programplan som synliggjør viktige milepæler, 
avhengigheter og kritisk tidslinje. 

8. Gjennomgå programmets nedbryting i prosjekter/prosjektfaser for å sikre at denne 
er hensiktsmessig og dekkende i forhold til programmets mål (uten overlapp og 
uten ”hull”), og vedta den samlede prosjektporteføljen. 

9. Inngå klare avtaler med HF-ene og HN-IKT om hvordan og når virksomhetene skal 
varsles om ressursbehov til FIKS, og tilrettelegge for etterlevelse av avtalene. 

10. Gjennomføre koordinerte og gjentakende aktiviteter for å motivere medarbeidere til 
å bidra i FIKS-programmet, og ledere til å sørge for reell tilrettelegging for slik 
deltakelse. 

11. Synliggjøre eventuelle konsekvenser kontraktsendringer vil ha for milepæler, 
prosjekt- og programplaner. 

12. Vurdere om den etablerte rapporteringspraksis er basert på viktige/relevante 
styringsparametre og tilfredsstiller informasjonsbehovene i tide hos de som skal 
gjøre noe med dem, og gjøre de endringer man finner hensiktsmessig. 
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Vurdering 
Revisjonskomiteen er holdt orientert om gjennomføringen av revisjonsprosjektet og 
behandlet i møte, den 6. februar 2013 (sak 03/13) den endelige rapporten. Av protokoll 
fra møtet framgår at: Revisjonskomiteen viste til Internrevisjonens konklusjonen og 
anbefalinger i rapporten. Av hensyn til anbefalingenes karakter og programmets 
framdriftsplan, mente Revisjonskomiteen at styret bør orienteres om iverksatte 
forbedringstiltak innen utgangen av april 2013. 
 
 

 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF tar Internrevisjonsrapport 11/2012: Helse Nord RHFs styring 
og kontroll med FIKS-programmet til orientering. 

  
2. Styret ber adm. direktør sørge for at rapportens anbefalinger følges opp, og 

orientere styret om iverksatte forbedringstiltak i løpet av høsten 2013. 
 
 
Bodø, den 15. februar 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg:  Internrevisjonsrapport 11/2012: Helse Nord RHFs styring og kontroll 

med FIKS-programmet 
 
 Vedlegget er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted – se her: 
 Styremøte i Helse Nord RHF, den 27. februar 2013 
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Forkortelser 

Følgende forkortelser benyttes i rapporten: 

 

AD Administrerende direktør 
AKS Anskaffelse av Kliniske Systemer (anskaffelsesprosjekt i Helse Nord) 
COBIT Control Objectives for IT, rammeverk for god praksis for IT styring og kontroll 
COSO Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, 

rammeverk for intern styring og kontroll 
COSO ERM COSO Enterprise Risk Management, rammeverk for helhetlig risikostyring 
EPJ Elektronisk pasientjournal 
ERL Elektronisk Rekvirering av Laboratorietjenester 
FIKS Felles Innføring av Kliniske Systemer (innføringsprogram i Helse Nord) 
HN-IKT Helse Nord IKT 
HOS Harmonisering, optimalisering og sammenslåing 
LAB Laboratoriesystem 
PAS Pasientadministrative systemer 
PMBOK Project Management Body of Knowledge, rammeverk for god praksis for 

prosjektstyring 
SG Styringsgruppe 
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Sammendrag 

Denne rapporten er utarbeidet etter internrevisjon i Helse Nord RHF i perioden 

august – desember 2012. 

 

Formål med revisjonen 

Formålet med revisjonen er å bekrefte at det er etablert en hensiktsmessig og effektiv 

organisering, styring og kontroll med FIKS-programmet, som gir rimelig grad av 

sikkerhet for at formålet med programmet ivaretas og at fastsatte målsettinger oppnås. 

 

Fokusområder 

Revisjonen har hatt følgende åtte fokusområder: 

1. Formål og målstruktur, 2. Styringslinjer, roller og ansvar, 3. Risikostyring, 

4. Endringsledelse og kommunikasjon, 5. Metodikk og planverk, 6. Personalressurser, 

7. Leverandør-/kontraktstyring og 8. Rapportering og oppfølging. 

 
Konklusjon 
Internrevisjonen konkluderer med at Helse Nord RHF har etablert en hensiktsmessig 

organisering av FIKS-programmet, og iverksatt mange effektive styrings- og 

kontrolltiltak. Det er likevel påvist svakheter ved vesentlige deler av programstyringen 

som medfører usikkerhet om hvilke mål programmet vil innfri innenfor fastsatte 

tidsplaner og kostnadsrammer, og om dette samsvarer med programeiers og 

styringsgruppens forventninger. 

 

Anbefalinger 

Internrevisjonen har anbefalt Helse Nord RHF å iverksette forbedringstiltak innenfor 

alle revisjonens fokusområder, til sammen 12 anbefalinger, for å redusere risikoen for 

manglende måloppnåelse. 
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1 Innledning 

Denne rapporten er utarbeidet etter internrevisjon i Helse Nord RHF i perioden august – 

desember 2012, i samsvar med Revisjonskomiteens vedtak 01.06.2012 (sak 17/12). 

Revisjonen er utført av internrevisor Hege Knoph Antonsen fra Internrevisjonen i Helse 

Nord RHF med bistand fra Ernst & Young, i hovedsak fra senior manager Rune Tryggan. 

Revisjonssjef Tor Solbjørg har hatt det overordnede ansvar for revisjonen. 

 

Internrevisjonen har omfattet følgende aktiviteter: 

 Melding om internrevisjon sendt ut 16.08.2012. 

 Formøter med programleder FIKS og IT-sjef Helse Nord RHF 10.10.2012. 

 Dokumentgjennomgang. Oversikt over dokumenter som er innhentet i 

forbindelse med revisjonen er gitt i vedlegg 1, Dokumentoversikt. 

 Intervju i perioden 08.11.– 20.11.2012 med 15 ledere og øvrige medarbeidere i 

helseregionen med tilknytning til FIKS. 

 Verifikasjoner. Se nærmere beskrivelse i kapittel 3, Metoder. 

 Oppsummeringsmøte 22.11.2012. 

 Rapportutkast oversendt Helse Nord RHF 21.12.2012 til uttalelse og 

kvalitetssikring av fakta. 

1.1 Kort om FIKS-programmet 

Helse Nord RHF avsluttet våren 2011 en regional anskaffelse av kliniske systemer (AKS) 

på områdene Elektronisk pasientjournal (EPJ)/Pasientadministrative systemer (PAS), 

Laboratorietjenester (LAB), Radiologi (RIS og PACS), Patologi og Elektronisk rekvirering 

av laboratorietjenester (ERL). 

 

Innføring av systemene er organisert i et eget program, kalt ”Felles innføring av kliniske 

systemer (FIKS)”, som er administrativt underlagt Eierdirektøren i Helse Nord RHF. 

Programmet er bemannet med ressurser fra hele Helse Nord, og programledelsen er 

samlokalisert i Tromsø. Programmet skal ivareta og legge til rette for både tekniske og 

organisatoriske aspekter ved innføringen av de nye systemene. Større grad av 

ensartethet i bruken av kliniske systemer i Helse Nord er et sentralt mål. 

 

FIKS-programmet har en estimert varighet på 5 år, et budsjett på 428 mill. og er inndelt i 

følgende faser: etablering og intern planlegging (juni 2011 – august 2012), planlegging 

med leverandører (september 2012 – desember 2012), forprosjekt (januar 2013 – 

august 2013) og implementering (september 2013 – medio 2016). 

 

På revisjonstidspunktet var programmet i fasen for planlegging med leverandørene, og 

dette er tatt hensyn til gjennom revisjonens omfang og avgrensninger, revisjonskriterier 

og fokusområder (kap. 2). 
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2 Formål og omfang 

2.1 Formål med revisjonen 

Formålet med revisjonen er å bekrefte at det er etablert en hensiktsmessig og effektiv 

organisering, styring og kontroll med FIKS-programmet1, som gir rimelig grad av 

sikkerhet for at formålet med programmet ivaretas og at fastsatte målsettinger oppnås. 

2.2 Omfang og avgrensninger 

Revisjonen omfatter etablerings- og planleggingsfasen for FIKS-programmet og for alle 

underliggende prosjekter, samt de pågående utviklingsløpene for EPJ, LAB og ERL.  

 

Følgende omfattes ikke av denne revisjonen (de viktigste avgrensninger): 

 Anskaffelsesprosessen og de valg som ble foretatt i denne prosessen. 

 Vurderinger av kontraktenes innhold og om vedtatte rammer og prosjektplaner 

samsvarer med inngåtte kontrakter. 

 Faktisk kvalitet i leveransene, herunder valg og utforming av funksjonelle og 

tekniske løsninger. 

2.3 Revisjonskriterier 

Revisjonskriterier er de krav og forventninger som revisjonens observasjoner 

sammenlignes med. I denne revisjonen har vi tatt utgangspunkt i følgende anerkjente 

rammeverk for god praksis 

 God praksis for program/prosjektledelse 

o PMBOK Program Governance 

o PMBOK Project Management 

 God praksis for styring og kontroll med IT  

o COBIT (leverandørstyring) 

 God praksis for risikostyring og intern kontroll 

o COSO ERM/COSO 

2.4 Fokusområder 

Formål og revisjonskriterier har ledet til følgende åtte fokusområder for revisjonen: 

1. Formål og målstruktur 

2. Styringslinjer, roller og ansvar 

3. Risikostyring  

4. Endringsledelse og kommunikasjon 

5. Metodikk og planverk  

6. Personalressurser 

                                                        
1 Felles Innføring av Kliniske Systemer 
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7. Leverandør-/kontraktstyring 

8. Rapportering og oppfølging  

3 Metoder 

 Dokumentgjennomgang. 
Tilsendt/framlagt dokumentasjon er gjennomgått og inngikk i stor grad i 
grunnlaget for forberedelser til intervju. Se Vedlegg 1, Dokumentoversikt. 
 

 Verifikasjoner.  
Enkelte av dokumentene i Vedlegg 1 er også gjennomgått med sikte på å 
verifisere at tiltak for å oppnå styring og kontroll iverksettes og følges opp. 
Dette gjelder: 
 Oversikt over kontraktsendringer 
 Referat fra møter 
 Statusrapporter (saksdokumenter til SG FIKS) 
 Investeringsrapporter (saksdokumenter til SG FIKS) 
 Tilgjengelig informasjon om FIKS på intranettene i regionen 

 
 Intervju. 

15 ledere og øvrige medarbeidere med tilknytning til FIKS er intervjuet i henhold 
til avtalt intervjuplan. Tilknytning til FIKS innebærer deltakelse i/knytning til 
styringsgruppe, programledelse, prosjektledelse eller referansegrupper/fagråd 
for FIKS.  

4 Observasjoner og vurderinger 

For hvert fokusområde gis det i dette kapittelet først en overordnet beskrivelse av 

kriterier som betraktes som god praksis, deretter presenteres de observasjoner knyttet 

til styring og kontroll med FIKS-programmet som Internrevisjonen finner mest relevant 

for fokusområdet. Til slutt framkommer Internrevisjonens vurdering av observasjonene 

sett opp mot nevnte kriterier, inkludert våre forslag til tiltak. 

4.1 Formål og målstruktur 

4.1.1 Kriterier for god praksis 

 Virksomhetens strategier ligger til grunn for programmet, og programmet inngår 

som en naturlig del av virksomhetens utvikling.  

 Programmets formål er klart definert, tar utgangspunkt i virksomhetens 

nåsituasjon og fremtidig målbilde, er godkjent av rett person, og har en entydig 

oppslutning blant virksomhetens ledelse og de viktigste interessenter. 

 Virksomhetens ledelse og de viktigste interessenter har en klar forståelse av hva 

som kreves av finansielle ressurser og organisatoriske forhold for at formålet 

skal oppnås. 
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 Programmets formål er brutt ned i spesifikke og etterprøvbare resultatmål som 

programmet skal oppnå, og konkrete effektmål som programmet skal bidra til.  

 Det er ingen åpenbare misforhold mellom programmets kompleksitet, og 

virksomhetens modenhet og evne til å realisere programmets formål og mål. 

4.1.2 Observasjoner 

 Programmet knyttes til realisering av både Helse Nords IKT-strategi og 

kvalitetsstrategi.  

 Programmets formål og overordnede målsettinger (effektmål) er dokumentert i 

mandatet, som er formelt godkjent av adm. direktør i Helse Nord RHF. 

 Effektmålene som programmet skal bidra til er i liten grad konkretisert.  

 Det er ikke klart definert hvilke etterprøvbare resultatmål programmet skal 

oppnå.  

 Det er ulik forståelse blant ledere/interessenter av hva formålet innebærer, og i 

hvilken grad dette skal realiseres som en del av FIKS-programmet, innenfor dets 

vedtatte tids- og kostnadsrammer. 

 

I det vedtatte programmandat nevnes de aktuelle systemene som skal innføres 

bare i innledningen. Eksempler på forhold hvor det er ulike forventninger til hva 

som overleveres til virksomheten ved programavslutning er: 

 Om programmet bare skal utrede, eller eventuelt også gjennomføre, 

sammenslåing til én felles DIPS-database i regionen. 

 Ambisjonsnivå og forventninger for arbeidet med pasientforløp i FIKS-

programmet. 

 Programmets rolle i forbindelse med opplæring og implementering av de 

nye versjoner og funksjoner som utvikles og settes i drift. 

 I hvilken grad programmet skal legge til rette for, og gi støtte til, 

endringsledelse og gevinstuttak i regionens enheter. 

4.1.3 Internrevisjonens vurderinger og anbefalinger vedrørende formål og 

målstruktur 

Internrevisjonen oppfatter at programmet har bred oppslutning blant 

ledere/interessenter og er forankret i Helse Nords strategier. Etterprøvbare resultatmål 

og konkrete effektmål er avgjørende for programmets løpende målstyring, oppfølging av 

om programmets formål innfris, og tilrettelegging for at identifiserte gevinster 

realiseres. Manglende konkretisering av mål utgjør etter vår oppfatning derfor en 

vesentlig svakhet i grunnlaget for styring og kontroll med programmet, siden dette 

åpner for ulike forventninger til hva programmet skal levere, og skaper usikkerhet om 

hvorvidt programmets tidsplaner og kostnadsrammer er tilstrekkelige. Internrevisjonen 

er oppmerksom på at FIKS er et ”utviklingsprosjekt/nybrottsarbeid”, der detaljerte 

planer i stor grad må utvikles og justeres underveis i programmet. Til tross for dette 

mener vi at den overordnede målstrukturen burde vært tydeligere definert og 

dokumentert i programmets mandat. 
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Internrevisjonen anbefaler med bakgrunn i dette Helse Nord RHF å: 

 

 Gjennomgå og definere tydelig hvilke spesifikke og etterprøvbare resultatmål 

programmet skal oppnå, samt hvilke konkrete effektmål programmet skal bidra 

til, på et overordnet nivå. Målene bør tas inn i programmets mandat. 

4.2 Styringslinjer, roller og ansvar 

4.2.1 Kriterier for god praksis 

 Det er etablert tydelige og hensiktsmessige styringslinjer for programmet, med 

klare ansvars- og myndighetsforhold. 

4.2.2 Observasjoner 

 Det tok lang tid (ca ett år) fra anskaffelsesprosessen AKS var fullført til program 

FIKS var etablert. Internrevisjonen har fått forklart at dette har sammenheng 

med uklarheter/endringer i styringslinjer, roller og ansvar i overgangsperioden 

fra AKS til FIKS. Vi har valgt ikke å gå nærmere inn på dette. Vårt fokus har vært 

rettet mot styringslinjer, roller og ansvar slik dette framstår på 

revisjonstidspunktet. 

 

 Styringslinjer 

 En omfattende styringsmodell er beskrevet. Modellen er kjent og 

etterleves.  

 Styringslinjene oppleves av intervjuobjektene som hensiktsmessige og 

klare.   

 Internrevisjonen konstaterer at Klinisk IKT-fagråd har en uklar rolle i 

styringslinjen. 

Modellen med fagråd og underliggende fagfora er beskrevet, bemannet og 

virksom, nyetablert i 2012, uavhengig av FIKS. Fagrådet beskrives i eget 

mandat som rådgivende ovenfor SG HN-IKT. I mandat FIKS er fagrådets 

rolle ikke beskrevet ut over en illustrasjon som indikerer en tilsvarende 

funksjon for SG FIKS som for SG HN-IKT. De fagspesifikke fagfora 

beskrives og omtales som referansegrupper for enkeltprosjektene i FIKS. 

Gjennom intervjuer er det imidlertid framkommet forventninger om at 

fagrådet og fagforaene skal ta raske beslutninger på faglige spørsmål og 

utfordringer, og de omtales samlet som et beslutningsapparat og en 

premissgiver. Andre har i intervju understreket at fagrådet/fagforaene er 

rådgivende, og at beslutninger skal tas av SG FIKS. 

 

 Roller og ansvar 

 Roller og ansvar er i hovedsak beskrevet i mandat FIKS og i 

prosjektmandatene. Beskrivelsene er kjent og etterleves. 
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 Rollen til observatørene i SG FIKS oppleves uklar.  

 Klinisk IKT fagråd tillegges oppgaver og ansvar som ikke samsvarer med 

beskrevet plassering i styringslinjen. 

 Det er en uavklart ansvarsdeling mellom FIKS og HF-ene for enkelte 

arbeidsstrømmer. Dette gjelder spesielt endringsledelse og 

gevinstrealisering. 

 FIKS og HN-IKT har mange prosjekter med innbyrdes avhengigheter. 

Disse fremkommer ikke samlet i planene, men virker likevel å være 

avklart gjennom at det blant annet gjennomføres jevnlige dialogmøter. 

 I brev av 01.06.12 til DIPS ASA, med kopi til helseforetakene i regionen, 

har FIKS informert om styringslinjer, rutiner og ansvarsdeling mellom 

FIKS og HN-IKT knyttet til Kjøpsavtalen og Vedlikeholdsavtalen. 

4.2.3 Internrevisjonens vurderinger og anbefalinger vedrørende styringslinjer, 

roller og ansvar 

Internrevisjonens vurdering er at det er etablert en hensiktsmessig organisering av 

FIKS-programmet. Klinisk IKT fagråds rolle i styringslinjen for FIKS er imidlertid uklar, 

noe som etter vår oppfatning kan medføre betydelige utfordringer i beslutnings-

prosesser, og lede til forsinkelser og/eller manglende forankring med konsekvenser for 

programmets måloppnåelse. Uavklart ansvarsdeling for endringsledelse og 

gevinstrealisering har nær sammenheng med manglende konkretisering av mål (jf. pkt. 

4.1). Når det er avklart hvilke resultater det forventes at FIKS-programmet leverer, 

regner Internrevisjonen med at det også blir tydeligere hvilke oppgaver som må ivaretas 

av programmet. 

 

Internrevisjonen anbefaler Helse Nord RHF å: 

 

 Avklare hvilken rolle Klinisk IKT-fagråd har i styringslinjen for FIKS-programmet, 

og sørge for at oppgavene fagrådet tillegges samsvarer med dette. 

 Utarbeide ansvarskart der ansvarsforholdene for viktige arbeidsstrømmer og 

beslutningspunkter tydeliggjøres (hvem skal informeres, hvem skal konsulteres, 

hvem skal involveres i beslutningsprosessen, hvem tar faktisk beslutning). 

4.3 Risikostyring 

4.3.1 Kriterier for god praksis 

 Programmet benytter en helhetlig metodikk for risikostyring. 

 Programmets strategi og målsettinger samsvarer med virksomhetens 

risikovillighet. 

 Risikovurderinger benyttes systematisk for å avdekke og håndtere risikofaktorer 

knyttet til programmets måloppnåelse. 
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4.3.2 Observasjoner 

 Det er ikke etablert metodikk for risikostyring i programmet. 

 Risikovurderinger benyttes ikke systematisk for å avdekke og håndtere 

risikofaktorer knyttet til programmets måloppnåelse. 

 SG-leder har etterlyst risikovurdering som del av regelmessig 

statusrapportering til SG.  

 Risikovurdering er dokumentert i det enkelte prosjektmandat, men 

framstår som engangsoppgaver. 

 Mal for månedlig prosjektrapportering er utarbeidet, men ikke tatt i bruk. Her 

inkluderes risikobetraktninger. 

4.3.3 Internrevisjonens vurderinger og anbefalinger vedrørende risikostyring 

Mangel på en helhetlig tilnærming til risikostyring kan medføre at viktige risikoområder 

ikke avdekkes og håndteres. Internrevisjonen vurderer det som en viktig suksessfaktor 

at risikostyring inngår som en vesentlig og integrert del av den helhetlige og aktive 

styringen med programmet, og ikke bare utføres for å imøtekomme krav til 

rapportering. Vi viser også til vedtatte ”Retningslinjer for risikostyring i Helse Nord” 

(Docmap, RL 1602) og de vedtak og prosesser som har vært knyttet til implementering 

og oppfølging av et slikt styringssystem i foretaksgruppen.  

 

Internrevisjonen anbefaler Helse Nord RHF å: 

 

 Benytte en metodikk basert på ”Retningslinjer for risikostyring i Helse Nord” for 

risikostyring i FIKS, og gjøre risikovurderinger systematisk for å avdekke og 

håndtere risikofaktorer knyttet til programmets måloppnåelse. 

4.4 Endringsledelse og kommunikasjon 

4.4.1 Kriterier for god praksis 

 Endringsledelse og kommunikasjon inngår som en del av programmets styring. 

 Endringskrefter er identifisert og det er etablert plan og tiltak for å håndtere 

med- og motkrefter. 

 Programmet benytter en kommunikasjonsplan som imøtekommer viktige 

interessenter sitt behov for informasjon og gjennomfører kommunikasjonen 

hensiktsmessig. 

4.4.2 Observasjoner 

 Det er ikke etablert strategier eller planer for identifisering og håndtering av 

endringskrefter. 

 Endringskrefter er ikke systematisk identifisert. 

 Kommunikasjonsplan er ikke ferdigstilt for programmet, men noen prosjekter 

har definert sine egne. 
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 Samlet informasjon om FIKS er ikke tilgjengelig på HF-enes intranett. 

Informasjonen på RHF-ets intranettside om FIKS er også mangelfull. Eksempelvis 

er verken mandatet for programmet, eller opplysninger om styringsgruppens 

medlemmer og møter, tilgjengelig. 

 

Det er likevel observert at: 

 Det er gjennomført relevante aktiviteter for å skape interesse omkring fremtidige 

muligheter i journalsystemet, blant annet er det arrangert møte om strukturert 

journal sammen med Innomed. 

 Programleder har jevnlig dialog med AD i HF-ene.  

 Rekruttering av kommunikasjonsressurs til FIKS er iverksatt gjennom utlysning. 

4.4.3 Internrevisjonens vurderinger og anbefalinger vedrørende endringsledelse 

og kommunikasjon 

Endringsledelse og kommunikasjon er viktig for å styre forventninger, motivere til 

engasjement og deltakelse, og for å legge til rette for realisering av de effekter/gevinster 

man ønsker å bidra til via FIKS. Dette arbeidet bør baseres på en klar strategi. 

Internrevisjonen mener at endringsledelse og kommunikasjon så langt ikke har vært 

tilstrekkelig prioritert. Det understrekes imidlertid at en forsterket innsats på dette 

området bør ta utgangspunkt i klart definerte mål og framdriftsplaner. 

 

Internrevisjonen anbefaler med bakgrunn i dette Helse Nord RHF å: 

 

 Forsterke det helhetlige og systematiske arbeidet knyttet til endringsledelse og 

kommunikasjon. 

4.5 Metodikk og planverk 

4.5.1 Kriterier for god praksis 

 Det er utarbeidet en programplan med integrerte milepæler. 

 Den overordnede programstyringen integrerer og koordinerer ledelse av alle 

underliggende prosjekter, samt avhengigheter i og utenfor programmet.  

 Programmet har etablert prosesser for å følge opp og realisere resultatmål og 

tilrettelegge for effektmål (gevinster). 

 Metodene som benyttes til styring av programmets omfang, tid, kvalitet og 

kostnader er hensiktsmessige for å bidra til måloppnåelse. 

4.5.2 Observasjoner 

 Program FIKS startet opp uten at det fra tidligere lå til grunn et metodisk 

rammeverk for store prosjekter og programmer i Helse Nord RHF. 

 Programmet har en overordnet programplan som viser utviklings-/utrullingsløp, 

men synliggjør ikke viktige milepæler, viktige avhengigheter til tilgrensende 

prosjekter i og utenfor FIKS eller kritisk tidslinje.   
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 Mandat er utviklet for programmet (til 2016). De underliggende prosjektene er 

inndelt etter systemområde og fase. Utarbeidede prosjektmandater dekker kun 

den enkelte fase, og beskriver i ulik grad mål for systemområdets totale 

leveranser og effekter. 

 Oversikten over hvilke prosjekter som tenkes inkludert i programmet framstår 

ikke som endelig avklart/besluttet, og det foreligger ikke prosjektmandat for alle 

planlagte prosjekter, eksempelvis strukturert journal/pasientforløp og tilgang på 

tvers. 

 FIKS Prosjekthåndbok er utviklet, men ikke ferdigstilt. Den inneholder i liten grad 

overordnede føringer knyttet til metodikk for prosjektstyring, eksempelvis om 

utforming av milepælsplaner. Program- og SG-ledelsen i FIKS viser i denne 

forbindelse til at RHF-et er i prosess med å etablere en generell prosjekthåndbok 

som vil legge føringer for prosjektmetodikken i FIKS. Denne er på 

revisjonstidspunktet ikke ferdigstilt. Som et praktisk oppslagsverk i det daglige 

ser det ellers ut til at FIKS Prosjekthåndbok har/får et egnet innhold.  

 Det benyttes forskjellige verktøy i de ulike prosjektene for å beskrive prosjekt- og 

milepælsplaner. 

 I henhold til FIKS Prosjekthåndbok skal alle regionale kostnader til FIKS 

defineres som investeringer og aktiveres, med unntak for opplæringskostnader 

knyttet til bruk av nye IKT-systemer, som skal føres direkte i driftsregnskapet. 

Internrevisjonen har imidlertid fått opplyst at en arbeidsgruppe ledet av 

regnskapssjefen i Helse Nord RHF vil gjøre en nærmere gjennomgang av regler 

og praksis for kostnadsføring og aktivering før årsregnskap 2012 avlegges. 

 HF-enes kostnader ved deltakelse i prosjektene synliggjøres som hovedregel ikke 

i budsjett og regnskap for FIKS.  

4.5.3 Internrevisjonens vurderinger og anbefalinger vedrørende metodikk og 

planverk 

Det er positivt at SG FIKS har deltatt aktivt i fastsetting av en overordnet programplan 

gjennom vurderinger rundt samtidighet, rekkefølge etc. for de enkelte utviklings-

/utrullingsløp. Dette ser så langt ut til å ha dekket SGs behov for en samlet programplan. 

Internrevisjonen vurderer likevel den samlede programplan som mangelfull fordi det er 

uklart hvilket innhold som ligger i de enkelte elementer i planen, det bare finnes 

milepælsplaner per prosjekt i inneværende fase, og fordi avhengigheter og kritisk 

tidslinje ikke framgår av den samlede plan. Videre oppfatter vi at det er noe usikkerhet 

rundt programmets endelige inndeling i prosjekter, noe som kan ha sammenheng med 

at det er uklart hva som inngår i sluttleveransen (jf. pkt. 4.1). Når det ikke foreligger en 

overordnet, helhetlig plan, blir det vanskelig å vite at nedbrytingen i prosjekter og 

prosjektfaser er uten overlapp og uten ”hull”, og om programmet har tilstrekkelig 

styringsgrunnlag. Som grunnlag for informasjon og kommunikasjon med det enkelte HF, 

vil i tillegg en samlet plan per HF trolig være til nytte. Det vises også til IT-strategi for 

Helse Nord, IT-organisering og styring pkt. 2.8, hvor det framgår at ”Større IT-prosjekter 
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innen Helse Nord med betydning for hele regionen skal følge en felles 

prosjektmetodikk”. 

 

Internrevisjonen anbefaler med bakgrunn i dette Helse Nord RHF å: 

 

 Beskrive overordnede føringer og metodiske krav til program-/prosjektstyring 

basert på anerkjente standarder og god praksis. Dette kan gjøres som en del av 

prosjekthåndboken for FIKS eller i Helse Nord RHFs prosjekthåndbok, dersom 

denne ferdigstilles i tide.  

 Utarbeide en overordnet, helhetlig programplan som synliggjør viktige 

milepæler, avhengigheter og kritisk tidslinje. 

 Gjennomgå programmets nedbryting i prosjekter/prosjektfaser for å sikre at 

denne er hensiktsmessig og dekkende i forhold til programmets mål (uten 

overlapp og uten ”hull”), og vedta den samlede prosjektporteføljen. 

 

Når det gjelder grensegangen mellom kostnadsføring og aktivering av utgifter til 

programmet vises det til regnskapsloven og "Norsk RegnskapsStandard 19 (NRS 19)- 

Immaterielle eiendeler". Internrevisjonen er, som nevnt over, kjent med at det skal 

gjøres en nærmere vurdering av regelverk og praksis for programmet.  For å kunne 

aktivere krever standarden at det "må foreligge en sannsynlig fremtidig økonomisk 

fordel" og den "identifiserer kriterier som må tilfredsstilles". Det må altså gjøres en 

begrunnet vurdering av disse forholdene sett opp mot definerte effektmål/gevinster. 

Standarden gir rom for skjønn, blant annet knyttet til begrepet "organisatoriske 

justeringer". Det blir derfor viktig å være tydelig i forhold til denne grenseoppgangen, 

spesielt for prosjekter som ”pasientforløp”. 

4.6 Personalressurser 

4.6.1 Kriterier for god praksis 

 Organisering, styring og bemanning av prosjektteamene er hensiktsmessige for 

programgjennomføringen.  

 Prosessene som benyttes for å skaffe nødvendige personalressurser fra 

organisasjonen er hensiktsmessige for programgjennomføringen. 

4.6.2 Observasjoner 

 Fristilling av riktige ressurser til FIKS oppfattes av mange som den største 

risikofaktor for programmets måloppnåelse. HF-ledelsene er bevisste på 

ressursutfordringen, og har lokalt fokus på tilrettelegging. 

 Plan for involvering av personalressurser har vært kommunisert tidlig.  

 Presist ressursbehov er kommunisert 1-2 mnd før forventet oppstart av arbeid. 

 Hvert prosjekt har bred representasjon fra HF-ene. 

 Totalt ressursbehov til ikke-driftsoppgaver er ikke samlet/koordinert, men SG 

FIKS har besluttet at FIKS skal prioriteres. 
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 Det er gjennomført få felles aktiviteter i FIKS-regi for å motivere ansatte til aktiv 

innsats/deltakelse i programmet. 

 Det ble gitt en økonomisk kompensasjon til HF-ene i 2012 (8 mill til fordeling), 

men det er ikke avklart om/hvordan det skal gis slik kompensasjon i 

programmets fortsettelse. 

 Legestillinger i FIKS er utlyst for å sikre klinikerkompetanse i 

programmet/prosjektene. 

 Programmets ledelse er primært rekruttert fra helsefagsiden, med varierende 

grad av prosjekterfaring. 

4.6.3 Internrevisjonens vurderinger og anbefalinger vedrørende 

personalressurser 

Ettersom fristilling av riktige ressurser til FIKS av sentrale aktører oppfattes som den 

største risikofaktor for programmet, er det svært viktig at denne risikoen håndteres 

effektivt. 

 

Flere ledere har opplevd det som vanskelig å tilrettelegge for prosjektdeltakelse på 

bakgrunn av de planer som har vært kommunisert tidlig i prosessen. Dette har medført 

at konkrete tilretteleggingstiltak først har startet når den mer presise ressursfore-

spørselen fra FIKS foreligger. Den etablerte praksis medfører etter Internrevisjonens 

vurdering høy risiko for at forespurte ressurser ikke er tilgjengelige for prosjektene fra 

det tidspunkt som forutsettes i prosjektplanen, og dermed risiko for at prosjektene tar 

lengre tid og blir dyrere enn planlagt. Alternativt kan dette medføre at 

prosjektdeltakelse legges på toppen av ordinære oppgaver uten reell tilrettelegging. I en 

programperiode som strekker seg over så lang tid som FIKS gjør, vil en slik håndtering 

kunne resultere i at utfordringene med å få riktige ressurser engasjert i 

prosjektdeltakelse øker ytterligere.  

 

Internrevisjonen anbefaler Helse Nord RHF å: 

 Inngå klare avtaler med HF-ene og HN-IKT om hvordan og når virksomhetene 

skal varsles om ressursbehov til FIKS, og tilrettelegge for etterlevelse av avtalene. 

 Gjennomføre koordinerte og gjentakende aktiviteter for å motivere 

medarbeidere til å bidra i FIKS-programmet, og ledere til å sørge for reell 

tilrettelegging for slik deltakelse.  

4.7 Leverandør-/kontraktstyring 

4.7.1 Kriterier for god praksis 

 Programmet forvalter og administrerer leverandører av IT tjenester relevant for 

programmet på en slik måte at virksomhetsbehovene dekkes, herunder 

 samarbeid,  

 kontraktsstyring og  

 oppfølging av leverandørens leveranser. 
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4.7.2 Observasjoner 

 Et omfattende avtaleverk ligger til grunn for prosjektgjennomføringen.  

 Juridisk kompetanse er tilgjengelig i FIKS. 

 Det er et oversiktlig antall kontraktsendringer (så langt), og man har oversikt 

over endringene, via jurist i FIKS. 

 Om lag 300 funksjonelle krav i kravspesifikasjonen for EPJ er justert. 

 Kontraktene følges opp i forhold til leverandørenes forpliktelser. 

 Eksempler på utfordringer knyttet til kontraktsforhold følges opp gjennom 

etablerte mekanismer. 

4.7.3 Internrevisjonens vurderinger og anbefalinger vedrørende leverandør-/ 

kontraktstyring 

Etter Internrevisjonen vurdering har FIKS etablert rutiner og mekanismer som legger til 

rette for godt samarbeid med leverandører og god kontraktsstyring og oppfølging av 

leveranser. Fortsatt tett oppfølging av dette arbeidet i det videre programforløp vil etter 

vår oppfatning være svært viktig for å holde kontroll med kontraktsendringer og 

tilhørende konsekvenser for måloppnåelse (tid, kost, omfang og kvalitet). Vi kan ikke se 

at det per i dag er etablert rutiner og verktøy for å synliggjøre slike sammenhenger. 

 

Internrevisjonen anbefaler Helse Nord RHF å: 

 

 Synliggjøre eventuelle konsekvenser kontraktsendringer vil ha for milepæler, 

prosjekt- og programplaner.  

4.8 Rapportering og oppfølging 

4.8.1 Kriterier for god praksis 

 Viktige styringsparametre er definert.  

 Relevant styringsinformasjon kommuniseres i tide til de/den som har ansvar for 

å gjøre noe med den. 

 Rapportering følger vanligvis ledelseslinjen. 

 Program- og prosjektstyringen følges opp løpende for å sikre at den fungerer 

effektivt og håndterer relevante risikoer knyttet til programmets målsettinger. 

4.8.2 Observasjoner 

 Det er etablert en rapporteringslinje fra prosjektene, via programledelsen til 

styringsgruppen, og oppfølging i styringslinjen motsatt vei. 

 Mandat inneholder presisering av enkelte rapporteringskrav. 

 Det er valgt å styre ut fra fremdrift (status iht milepæler) og økonomisk 

informasjon (investeringsrapport).  

 Hittil har rapporteringen fra prosjektledere til programleder kun foregått 

muntlig.  

Det er nå under innføring skriftlig, månedlig statusrapport og ny metodikk for 
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økonomioppfølging der blant annet risikobetraktninger og oppdatering av 

prognoser inngår. 

 Oppfølging skjer både i formaliserte møter og gjennom uformell dialog. 

4.8.3 Internrevisjonens vurderinger og anbefalinger vedrørende rapportering og 

oppfølging 

Rapporteringslinjen samsvarer med ledelseslinjen som er etablert for programmet, og  

arenaer for løpende oppfølging av program- og prosjektstyringen er etablert og 

benyttes. Hvilke styringsparametre og øvrig styringsinformasjon som inngår i den 

løpende rapportering og oppfølging ser ut til å være i utvikling. En gjennomgående 

kartlegging og vurdering av informasjonsbehovene på de ulike nivå vil være et godt 

utgangspunkt for fastsetting av rapporteringsrutiner. Internrevisjonen mener det i 

denne sammenheng blant annet vil være hensiktsmessig for Helse Nord RHF å vurdere: 

 Hvilke virksomhetsbaserte styringsparametre som vil være aktuelle for framtidig 

måling av gevinstrealisering. 

 Om det bør gjøres konkrete målinger allerede nå for å etablere grunnlag for 

måling av utvikling. 

 Hvorvidt det er hensiktsmessig å utvide økonomirapporteringen med mer 

konkret usikkerhetsstyring (for eksempel trepunktsestimater: best case, 

sannsynlig, worst case). 

 Om det er andre styringsparametre for FIKS som bør følges opp jevnlig, for 

eksempel basert på identifiserte risikofaktorer. 

 

Internrevisjonen anbefaler Helse Nord RHF å: 

 

 Vurdere om den etablerte rapporteringspraksis er basert på viktige/relevante 

styringsparametre og tilfredsstiller informasjonsbehovene i tide hos de som skal 

gjøre noe med dem, og gjøre de endringer man finner hensiktsmessig. 

5 Konklusjon og anbefalinger 

5.1 Konklusjon 

 

Internrevisjonen konkluderer med at Helse Nord RHF har etablert en hensiktsmessig 

organisering av FIKS-programmet, og iverksatt mange effektive styrings- og 

kontrolltiltak. Det er likevel påvist svakheter ved vesentlige deler av programstyringen 

som medfører usikkerhet om hvilke mål programmet vil innfri innenfor fastsatte 

tidsplaner og kostnadsrammer, og om dette samsvarer med programeiers og 

styringsgruppens forventninger. 
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5.2 Anbefalinger 

Internrevisjonen har i tilknytning til det enkelte fokusområde foran i rapporten anbefalt 

Helse Nord RHF å iverksette følgende tiltak: 

 

1. Gjennomgå og definere tydelig hvilke spesifikke og etterprøvbare resultatmål 

programmet skal oppnå, samt hvilke konkrete effektmål programmet skal bidra 

til, på et overordnet nivå. Målene bør tas inn i programmets mandat. 

2. Avklare hvilken rolle Klinisk IKT-fagråd har i styringslinjen for FIKS-programmet, 

og sørge for at oppgavene fagrådet tillegges samsvarer med dette. 

3. Utarbeide ansvarskart der ansvarsforholdene for viktige arbeidsstrømmer og 

beslutningspunkter tydeliggjøres (hvem skal informeres, hvem skal konsulteres, 

hvem skal involveres i beslutningsprosessen, hvem tar faktisk beslutning).  

4. Benytte en metodikk basert på ”Retningslinjer for risikostyring i Helse Nord” for 

risikostyring i FIKS, og gjøre risikovurderinger systematisk for å avdekke og 

håndtere risikofaktorer knyttet til programmets måloppnåelse. 

5. Forsterke det helhetlige og systematiske arbeidet knyttet til endringsledelse og 

kommunikasjon. 

6. Beskrive overordnede føringer og metodiske krav til program-/prosjektstyring 

basert på anerkjente standarder og god praksis. Dette kan gjøres som en del av 

prosjekthåndboken for FIKS eller i Helse Nord RHFs prosjekthåndbok, dersom 

denne ferdigstilles i tide.  

7. Utarbeide en overordnet, helhetlig programplan som synliggjør viktige 

milepæler, avhengigheter og kritisk tidslinje. 

8. Gjennomgå programmets nedbryting i prosjekter/prosjektfaser for å sikre at 

denne er hensiktsmessig og dekkende i forhold til programmets mål (uten 

overlapp og uten ”hull”), og vedta den samlede prosjektporteføljen. 

9. Inngå klare avtaler med HF-ene og HN-IKT om hvordan og når virksomhetene 

skal varsles om ressursbehov til FIKS, og tilrettelegge for etterlevelse av avtalene. 

10. Gjennomføre koordinerte og gjentakende aktiviteter for å motivere 

medarbeidere til å bidra i FIKS-programmet, og ledere til å sørge for reell 

tilrettelegging for slik deltakelse. 

11. Synliggjøre eventuelle konsekvenser kontraktsendringer vil ha for milepæler, 

prosjekt- og programplaner. 

12. Vurdere om den etablerte rapporteringspraksis er basert på viktige/relevante 

styringsparametre og tilfredsstiller informasjonsbehovene i tide hos de som skal 

gjøre noe med dem, og gjøre de endringer man finner hensiktsmessig. 

5.3 Opplysninger fra FIKS om tiltak relatert til anbefalingene 

Virksomheten ga i brev av 22.01.2013 tilbakemelding på rapportutkastet. Her ble det 

også gitt opplysninger om iverksatte og planlagte tiltak relatert til flere av 

anbefalingene.  
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Internrevisjonen har ikke vurdert om disse tiltakene er hensiktsmessige og 

tilstrekkelige sett i forhold til den påpekte svakhet, men vil ta disse opplysningene med i 

den videre oppfølgingen av rapportens anbefalinger. 

 

De tiltak virksomheten har opplyst om er: 

 

Vedrørende anbefaling nr. 1 (om målstruktur): 

Definering av spissede målformuleringer for programmet vil være en naturlig del av 

planleggingsarbeidet for implementeringsprosjektene. 

 

Vedrørende anbefaling nr. 3 (om ansvarskart): 

I samarbeid med HN-IKT, har FIKS utarbeidet et ansvarskart som viser hvem som har 

beslutningsansvar, og hvem som skal involveres og konsulteres, ved forvaltning av 

henholdsvis Kjøpsavtalen og Vedlikeholdsavtalen.  

 

Vedrørende anbefaling nr. 4 (om risikostyring): 

Med bakgrunn i dialog med styringsgruppen og dens leder, mener FIKS at de er i ferd 

med å etablere en adekvat metodikk for å avdekke risikoelementer og håndtere disse. 

Risikobilder fra hvert prosjekt vil bli rapportert skriftlig hver måned, og et overordnet 

risikobilde for programmet vil bli tatt med i rapporteringen til styringsgruppen. 

 

Vedrørende anbefaling nr. 5 (om endringsledelse og kommunikasjon): 

Nyansatt kommunikasjonskonsulent i programmet vil avhjelpe både programledelsen 

og prosjektlederne i arbeidet med å identifisere og utarbeide tiltak for endringsledelse. 

 

Vedrørende anbefaling nr. 7 (om helhetlig programplan): 

For forprosjektene er det nå laget milepælsplaner, og planene for implementerings-

løpene vil bli konkretisert i milepæler som en av leveransene fra forprosjektene. Den 

overordnede programplan vil bli revidert og holdt opp mot andre større prosjekter i 

regionen, både i felles dokument med HN-IKT og som et viktig tema på alle 

samarbeidsmøter mellom FIKS og HN-IKT. 

 

Vedrørende anbefaling nr. 8 (om prosjektporteføljen): 

Vurdering av prosjektenes dekningsgrad i forhold til helheten i programmet er en 

pågående prosess, og forprosjektene vil (i likhet med de avsluttede planleggings-

prosjektene) avdekke enkelte hull, som må håndteres når de dukker opp. 

 

Vedrørende anbefaling nr. 9 (om behov for personalressurser fra HF-ene og HN-IKT): 

FIKS har nå etablert klare avtaler med HN-IKT om ansvar, varsling og ressursbehov for 

2013. Når forprosjektene nærmer seg avslutning vil ressursbehovet i de enkelte foretak 

være konkretisert, både med hensyn til tid og omfang. 

 

  



 

21 av 21 
 

Vedrørende anbefaling nr. 10 (om motivasjonstiltak for tilretteleggelse og deltakelse): 

I løpet av de første ukene av januar har FIKS deltatt på ledersamling i UNN HF og 

Helgelandssykehuset HF, samt arrangert samling for 200 personer i forbindelse med 

oppstart av HOS-forprosjekt. FIKS opplyser at de tiltakene som er gjennomført i 2012 og 

hittil i 2013 til nå synes å ha oppfylt behovene for deltakelse fra helseforetakene i 

forprosjektfasen.  

 

Vedrørende anbefaling nr. 11 (om kontraktsendringer): 

Endringer i kontraktene som har betydning for framdrift, kostnader og kvalitet vil bli 

fulgt opp og skriftliggjort i månedlig rapportering fra prosjektene. 

 

Vedrørende anbefaling nr. 12 (om rapporteringspraksis): 

Det vil kontinuerlig pågå kartlegging og vurdering av informasjonsbehov med hensyn til 

å fastsette nødvendige rapporteringsrutiner. Hva som er nødvendig og hensiktsmessig 

må vurderes opp mot ressursbruk til gjennomføring av planlagte tiltak i programmet. 

 

 

Avslutningsvis opplyser FIKS i sin tilbakemelding: 

”Videre planer for oppfølging og allerede iverksatte tiltak med hensyn til organisering og 

styring, sammenfaller slik vi ser det i stor grad med de anbefalte tiltakene i utkastet til 

Internrevisjonsrapport”. 

 



 

6 Vedlegg 

Vedlegg 1 - Dokumentoversikt 
 

Oversikt over dokumenter som er gjennomgått i forbindelse med revisjonen. 

 

Styresaker: 

 Styresak 70-2002 IT-strategi Helse Nord RHF 

 Styresak 94-2005 Etablering av Helse Nord IKT 

 Styresak 15-2011 Kvalitetsstrategi i Helse Nord 2011 - 2014 

 Styresak 25-2011 Anskaffelse av kliniske IKT-systemer 

 Styresak 120-2012 IKT-plattformprosjektet, sluttrapport 

 Diverse styresaker om budsjett fra og med 2011. 

 

Vedrørende Helse Nord IKT: 

 Helse Nord IKT, Overordnede mål, strategi og tiltak 2008-2010. 

 Brev: Overordnet styring og organisering av iKT i Helse Nord – Oppnevning av 

styringsgruppe for Helse Nord IKT, fra konst. Eierdirektør RHF, til HF-ene, 

HN-IKT m.fl., datert 27.01.2011. 

 Møtereferat fra styringsgruppen Helse Nord IKT i perioden 13.04.2011 – 

14.05.2012. 

 Klinisk IKT Fagråd, mandat, datert 18.01.2012 

 Oversikt over representanter i Klinisk IKT fagråd og underliggende fagfora. 

 Møteinnkallinger og referat fra alle møter i Klinisk IKT fagråd (fem møter i 

perioden 14.03.2012 - 22.10.2012). 

 EPJ Fagforum, Mandat, datert 15.06.2012. 

 

Vedrørende overgang fra AKS til FIKS: 

 Internt notat: Mandat – Utforming programdirektiv for innføring av felles kliniske 

systemer og standardiserte pasientforløp med tilhørende beslutningsstøtte, fra 

IR-leder RHF til Eierdirektør RHF, datert 19.10.2011. 

 Møtereferat fra møte 07.12.2011 vedrørende overlevering fra AKS til FIKS. 

 

Programstyring, FIKS: 

 Felles innføring kliniske systemer, Overordnet mandat, godkjent 23.03.2012 

 Brev: Vedrørende forespørsel om langtidsbudsjett FIKS, fra programleder FIKS til 

eierdirektør RHF, datert 06.06.2012 

 Prosjekthåndbok FIKS, versjon 0.8, datert 16.10.2012 

 Oversikt over medarbeidere i FIKS september 2012 



 

 
 

 Stillingsutlysninger for nye medarbeidere til FIKS: testledere, leger i rådgivende 

stillinger, kommunikasjonsrådgiver og prosjektleder pasientforløp. 

 

Styringsgruppemøter FIKS, innkalling, saksdokumenter og referat: 

 SG-møte 18.01.2012 

 SG-møte 19.03.2012 

 SG-møte 14.05.2012 

 SG-møte 24.09.2012 

 SG-møte 21.11.2012 (kun innkalling og saksdokumenter) 

 

Prosjektstyring: 

 Prosjektavtale/mandat for Utvikling EPJ 

 Prosjektplan, Utvikling EPJ, datert 28.10.2012 

 Prosjektavtale/mandat for Utvikling LAB 

 Prosjektavtale/mandat for Utvikling ERL 

 Prosjektavtale/mandat for Implementering ERL 

 Prosjektavtale/mandat for Forprosjekt fagområdet patologi i Helse Nord 

 Prosjektavtale/mandat for Planleggingsprosjekt EPJ; HOS 

 Prosjektplan, Planleggingsprosjekt HOS, godkjent 12.10.2012 

 HOS Forprosjekt – Prosjektdeltakere fra foretakene 

 Prosjektavtale/mandat for Planleggingsprosjekt Regional RIS og PACS 

 Prosjektplan, Planleggingsprosjekt Regional RIS/PACS 

 Mal: Statusrapport, versjon 1,0, dato: 20.09.2012 (ikke implementert) 

 

Kontrakter og kontraktsendringer: 

 Konsernavtale om kjøp og vedlikehold av kliniske systemer 

 Endringer etter avtaleinngåelse ERL, signert 13.03.2012. 

 Endringer etter avtaleinngåelse Patologi, Endringslogg. 

 Endringer etter avtaleinngåelse EPJ/PAS, Endringslogg. 

 Endringer etter avtaleinngåelse EPJ/PAS, signert 22.08.2012. 

 Endringer etter avtaleinngåelse RIS, Endringslogg. 

 

Internrevisjonen har hatt tilgang til alle inngåtte leverandørkontrakter, men har ikke 

gjennomgått disse. 

 

Informasjon om FIKS på intranettene: 

 Tilgjengelig informasjon om FIKS på intranettene i regionen. 
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