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Styresak 81-2013 Felles Innføring av Kliniske Systemer (FIKS) – 

orientering om mulige effekter 

    Sakspapirene var ettersendt. 
 
 
Bakgrunn 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 22-2013 Internrevisjonsrapport 11/2012: 
Helse Nord RHFs styring og kontroll med FIKS-programmet i styremøte, den 27. februar 
2013.  
 
Styret fattet følgende vedtak i punkt 2: Styret ber adm. direktør sørge for at rapportens 
anbefalinger følges opp, og orientere styret om iverksatte forbedringstiltak i løpet av 
høsten 2013.  
 
Styret ba om tilbakemelding på Internrevisjonens anbefalinger under punkt 2, 7 og 8 i 
rapporten før sommeren 2013. Denne tilbakemeldingen vil vi komme tilbake til i 
forbindelse med orienteringen til styret om iverksatte forbedringstiltak i løpet av 
høsten 2013.  Denne styresaken vil gi styret en orientering om mulige effekter av Felles 
Innføring av Kliniske Systemer (FIKS). 
 
Mulige effekter 
Mandatet til FIKS er godt forankret i Helse Nords kvalitetsstrategi. 
 
Innføringen av FIKS vil gi kvalitative forbedringer i pasientbehandlingen, kliniske 
beslutningsprosesser og samhandlingen i regionen.  IKT-investeringene vil også på sikt 
kunne gi positive effekter i ressursbruken i regionen.  
 
Noen arbeidsprosesser vil i større grad enn i dag kunne automatiseres, andelen dobbelt 
og trippelt arbeid vil bli kraftig redusert, og enkelte oppgaver kan flyttes mellom 
yrkesgrupper.  
 
Å omsette mulighetene til konkrete målbare effekter krever gjennomgang og 
sannsynligvis omlegging av arbeidsrutinene, arbeidsflyten og organiseringen i de 
enkelte fagmiljø. Dette arbeidet starter gjennom innføringen av de nye systemene, men 
må fortsette ut over prosjektperioden etter 2016.  
 
På den tekniske siden er sentralisering av systemdriften eneste mulighet for å stagnere 
veksten i de tekniske støttefunksjonene. 
 
Prosjektet Anskaffelse av kliniske systemer (AKS) som pågikk i perioden 2009 til 
sommeren 2011, hadde bakgrunn i at Helse Nord måtte få på plass lovlige kontrakter 
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for sine kliniske systemer. Det ble på det tidspunkt ikke gjennomført 
gevinstrealiseringsberegninger. FIKS har som mandat å bidra til at innføringen av 
systemene gjøres mest mulig likt og med størst mulig grad av felles løsninger i regionen.  
 
Innføringen av de seks systemområdene som inngår i kjøpsavtalen er organisert i ulike 
prosjekter:  
• Utvikling av DIPS Arena er organisert som to prosjekter – EPJ- og Lab-utvikling.  
• Sammenslåing av de ni DIPS installasjonene i regionen samt harmonisering og 

optimalisering av systembruken er i planleggings og forprosjektfasen organisert 
som ett prosjekt – HOS-prosjektet.  

• Planlegging og forprosjekt for innføring av radiologilagringssystem (PACS) og 
radiologi-informasjonssystem (RIS). 

•  Elektronisk rekvirering av laboratorietjenester (ERL) er organisert under en 
prosjektleder med egne delprosjekter for de ulike helseforetakene. 

• Innføring av et mest mulig felles Patologi-system i regionen er det minste 
innføringsprosjektet i FIKS.  

 
I tillegg har FIKS i mandat å planlegge og å etablere det framtidige TEST-regimet for 
IKT-systemene i regionen, samt starte innføringen av DIPS Arena hvor det blir mulig å 
etablere strukturert journal, prosess- og beslutningsstøtte og planlegge og følge opp 
pasientforløp i journalsystemet. Dette prosjektet er ikke startet. 
 
Generelle gevinster ved større grad av felles systemer 
For den enkelte pasient vil felles systemer og mer lik bruk av systemene gjøre at man 
slipper unødige dobbeltundersøkelser, fordi behandlere enklere får tilgang til 
pasientens data. 
 
I første omgang vil dette gjelde data mellom sykehus i et helseforetak. FIKS har i den 
tekniske planleggingen lagt til rette for åpning mellom helseforetakene på en enkel 
måte, så fort regelverket gir åpning for dette. 
 
På sykehussiden betyr bedre og enklere tilgang til allerede gjennomførte undersøkelser 
at man ved overflyttinger kan unngå å gjøre samme undersøkelse flere ganger på ulike 
sykehus. For radiologisiden hvor det er knapphet på fagressurser i regionen, vil mer 
felles systemer også kunne bidra til samarbeid om vaktordninger på tvers av sykehus 
og på tvers av helseforetak.  
 
Gevinster ved implementering av framtidens journalsystem 
Elektroniske pasientjournalsystemer med stor grad av strukturerte medisinske data er 
satsingsområde flere steder i verden. Det er bare et fåtall som har startet 
implementering av slike systemer, og enda færre som har kommet så langt at man 
klarer å beregne eventuelle gevinster med innføringen. 
 
For Helse Nord vil i første omgang innføring av strukturert journal kunne bidra til en 
kvalitetsheving i arbeidet med den enkelte pasient, og i forhold til å monitorere forløp 
for ulike pasientgrupper. FIKS ser det som mest hensiktsmessig å starte arbeide med 
strukturert journal på de områdene hvor en i dag leverer strukturerte data til nasjonale 
kvalitetsregistre. Dette er et rapporteringsområde hvor klinikere selv henter 
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datagrunnlaget i ustrukturerte dokumenter i journalsystemet og enten registrerer dette 
strukturert i papirskjema som sendes inn til de nasjonale registrene eller at de gjør 
samme jobb og registrerer dette i web-skjema over nett. Dette er dobbeltarbeid. 
Pasientens data skal registreres direkte i journalsystemet og deretter sendes 
automatisk til det nasjonale registeret. Med stadig flere nasjonale registre vil et fokus på 
dette arbeidet gi gevinster i form av at en for framtiden frigjør tid til pasientbehandling 
som ellers ville måtte brukes til rapportering. 
 
Prosess-støtte og tilrettelegging av pasientforløp betyr at det legges til rette for større 
likhet og mer forutsigbarhet innad i ulike pasientgrupper. Den enkelte kliniker vil på en 
enkel måte både kunne ha tilgang til anbefalte videre prosesser for den enkelte pasient 
og dessuten se det planlagte tidsløpet for pasienten i et enkelt bilde. For pasienter med 
sammensatte problemstillinger vil en slik oversikt hjelpe til at nye undersøkelser eller 
konsultasjoner enklere kan planlegges inn og sees i sammenheng med allerede planlagt 
forløp. Dette vil spare tid og ressurser både for pasientene og for helseforetakene.   
 
Samlet sett vil den nye elektroniske pasientjournalen gi pasientene og sykehusene 
større fleksibilitet i forhold til å få inn nye løsninger i journalsystemene. Vi vil ikke være 
avhengig av langvarig leverandørutvikling.  
 
Klinikernes hverdag vil i mindre grad enn i dag gå med til å lete fram relevant 
informasjon om pasienten. Beslutningsstøtte, som for eksempel nasjonale veiledere, vil 
kunne gjøres tilgjengelig direkte i journalsystemet. Med felles retningslinjer i regionen 
for bruk av systemene vil pasientene oppleve mindre variasjon mellom sykehusene i 
regionen på måten de mottar informasjon og blir behandlet.  
 
Større likhet i oppsett og bruk av systemer gjør det enklere for klinisk personell å 
forflytte seg mellom sykehusene uten ny opplæring. Dette vil også bedre den interne 
samhandlingen i regionen. Aller viktigst er at arbeidet som gjøres i HOS1

 

-prosjektet og i 
utviklingsprosjektet med nytt journalsystem gir langt bedre virksomhetsdata enn hva 
tilfellet er i dag, hvor ulike oppsett og bruk av systemene gjør det vanskelig å få til gode 
sammenligningsgrunnlag mellom ulike deler av virksomheten i Helse Nord. 

Adm. direktørs vurdering 
Med FIKS, tilhørende investeringer i regional drift og satsing på nye applikasjoner 
investerer Helse Nord i overkant av 800 mill kroner i IKT. Med innføringen av FIKS vil vi 
ha helt nye muligheter til å ta frem gode virksomhetsdata som vil styrke arbeidet med 
gjennomføringen av kvalitetsstrategien. Når arbeidet med pasientforløpene starter for 
fullt, vil det trolig være mulig å kvantifisere mulige effekter.  
 
Rapport fra forprosjektet innenfor Harmonisering og Optimalisering skal behandles 3. 
juli 2013 i styringsgruppen. Milepælsplaner og indre avhengigheter til andre prosjekter 
i Helse Nord IKT vil være klar i løpet av høsten 2013. 
 

                                                        
1 HOS: Harmonisering, Optimalisering og Sammenslåing av DIPS EPJ og LAB 
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I tråd med vedtakets punkt 2 i styresak 22-2013 vil adm. direktør høsten 2013 legge 
frem styresak som beskriver iverksatte tiltak etter anbefalingene i internrevisjonens 
rapport 11/2012. 
 
 

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

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om mulige effekter av Felles Innføring av 
Kliniske Systemer (FIKS) til orientering. 

 
 
Bodø, den 12. juni 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Notat fra programsjefen i FIKS; status vedr. punkt 2, 7 og 8 i 

Internrevisjonens rapport 11/2012 
 
Utrykt vedlegg: Saksfremlegg 8/2013; Klargjøring av Klinisk IKT fagråd sin rolle i 

styringen av programmet, datert 31.01.13 
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Helse Nord FIKS Besøksadresse: Kontonr: Org nr: Avd tlf:        
Postboks 6424 Sykehusveien 23  883 658 752   Avd fax   
9294 Tromsø 9019 Tromsø    Avd e-post: postmottak@helsenord.fiks.no 

 
NOTAT 

 
 
Til Hilde Rolandsen 
 
Fra Bengt F. Nilsfors 
 
Dato 10.06.13 
 
OPPFØLGING AV ANBEFALINGER I INTERNREVISJONSRAPPORT 11/2012 
 
Viser til e-poster i dag og i går om oppfølging av Styresak 22-2013 om anbefalinger i 
Internrevisjonsrapporten om FIKS. Jeg har i min planlegging til nå kun forholdt meg til det 
som har vært tilgjengelig for meg av referat fra møtet i styret: 
 

 
 
Det er likevel ganske greit å svare ut hva som er gjort og hva som gjøres i FIKS i forhold til 
punktene 2, 7 og 8 fra rapporten allerede nå. 
 
 
Rapportens anbefaling nr. 2. 

 
 
I vår tilbakemelding til Internrevisjonen i forkant av at rapporten ble endelig ferdigstilt sa vi: 
”Klinisk IKT-fagråd ble etablert og startet arbeidet i samme periode som internrevisjonen er 
blitt gjennomført, og vi ser strukturen med fagforum og fagråd som et viktig verktøy for å 
bidra til eierskap til forslag og beslutninger fra klinisk personell. Vi deler imidlertid 
revisjonens anbefaling om å tydeliggjøre beslutningsstrukturen.” 
 
Allerede i samme styringsgruppemøte for FIKS, som revisjonsrapporten ble framlagt, ble det 
fremmet en egen sak (vedlegg 1) for formelt å klargjøre rollen til fagrådet. Vedtaket fra 
møtereferatet: 

 
 
Klinisk IKT-fagråd har nå vært i funksjon en tid, og fra FIKS oppleves ikke rollen som uklar. 
Det er likevel på sin plass å bemerke at fagrådet var planlagt opprettet uavhengig av 
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etableringen av FIKS-programmet for å ivareta helseforetakenes perspektiv i 
styringsstrukturen for HN-IKT. 
 
Rapportens anbefalinger nr 7. og 8. 
 

 
 
I vår tilbakemelding i forkant av endelig rapport sa vi: 
”At det ikke er synliggjort alle milepæler har en klar sammenheng med at programmet ved 
Internrevisjonens besøk var i en planleggingsfase med alle leverandørene. Dette kommer i 
liten grad frem som et premiss for hvor langt FIKS har hatt mulighet til å synliggjøre aktuelle 
milepæler. For forprosjektene er det nå laget milepælsplaner, og planene for 
implementeringsløpene vil bli konkretisert i  milepæler som en av leveransene fra 
forprosjektene. Den overordnede programplanen 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.” 
 
FIKS er akkurat nå i en intensiv fase fram mot levering av forprosjektrapport for 
Harmonisering, optimalisering og sammenslåing av DIPS-installasjonene (HOS-prosjektet). 
Dette er det største og mest omfangsrike prosjektet i FIKS. Det er fremdeles et puslespill å få 
lagt alle brikkene i forhold til hvordan en på kort og lang sikt skal løse dette i forhold til at 
noen viktige forutsetninger som permanente datarom og integrasjonsregime ikke er på plass 
enda. Samlet vil ikke alle milepæler for dette arbeidet og for radiologiprosjektet som vil 
levere resultat av forprosjektet være på plass før til høsten, og først da vil alle avhengigheter 
være ferdig kartlagt og lagt inn i en milepælsplan. I arbeidet med forprosjektene har det 
fortløpende blitt avdekket hull og overlapping mellom prosjektene, og disse er blitt løst 
fortløpende eller tatt inn i planene framover. 
 
Alt som gjøres i programmet nå har som mål å legge til rette for innføring av framtidens EPJ-
system – DIPS Arena – hvor FIKS og helseforetakene deltar i utviklingen av systemet. I og 
med at denne utviklingen er en iterativ prosess hvor utviklere og helsepersonell samarbeider 
om det nye produktet så er det vanskelig å lage en ferdig fasit på forhånd som beskriver alle 
viktige milepæler fram til programslutt. Flere deler av dette arbeidet må justeres fortløpende, 
og det er derfor laget gode samarbeidsstrukturer mellom prosjektlederne i FIKS, og mellom 
FIKS og leverandørene som systematisk blir fulgt opp. 
 
For HOS-prosjektet og radiologiprosjekter vil en høsten 2013 ha ferdig milepælsplaner som 
dekker hele løpet fram til en felles teknisk installasjon i Helse Nord. 
 
 
 
Vedlegg: 

1) Sak 8/13 – Klargjøring av rollen til Klinisk-IKT fagråd i styringslinjen for FIKS  
 
Kopi:  
Tor Kåre Solbjørg 
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