
 

 
 

Møtedato: 27. november 2013    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Rolandsen/Nilsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 20.11.2013 
 

Styresak 127-2013 Internrevisjonsrapport 11/2012: Helse Nord 

RHFs styring og kontroll med FIKS-programmet 

– forbedringstiltak, oppfølging av styresak 22-

2013 

    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. 
 
Denne styresaken omhandler en kort beskrivelse av nåsituasjonen, og den har fokus på 
iverksatte tiltak etter internrevisjonens anbefalinger (se vedlegg 1). Styresaken må ikke 
oppfattes som en helhetlig beskrivelse av prosjektets risikobilde. 
 
Status 
Prosjektet er delt inn i tre hovedløp: 
1. Utvikling 
2. Harmonisering, Optimalisering og Sammenslåing (HOS) 
3. Pasientforløp 
 
Arbeidet er hittil konsentrert rundt område 1 og 2. Teamet som har jobbet med HOS-
prosjektet har brukt to år på kartlegging av nåsituasjonen og planlegging av felles drift 
og bruk av systemene.  
 
Atten arbeidsgrupper og 150-200 medarbeidere har deltatt i utarbeidelse av forslag til 
regionale føringer og standarder, se vedlegg 6 for leveranser fra HOS-prosjektet. I tillegg 
har klinisk personell deltatt i åtte arbeidsgrupper sammen med leverandøren knyttet til 
utviklingen av neste generasjons elektroniske journalsystem.  
 
Arbeidet med pasientforløp er noe forsinket grunnet utfordringer med å ansette 
prosjektleder. Vi har hittil ikke ansett dette som kritisk, fordi teknologi som 
understøtter prosess- og beslutningsstøtte kommer med DIPS Arena i 2014. Det 
arbeides med rekrutteringen. 
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Resultatmål 
I styresak 25-2011 Anskaffelse av kliniske IKT-systemer ble bakgrunn og forventede 
resultater på overordnet nivå kommentert. Prosjektet var fremdeles i en 
etableringsfase, da revisjonen pågikk. De viktigste er å: 
1. Slå sammen til felles installasjoner innenfor røntgen (RIS/PACS), ERL1, EPJ2

2. Etablere regional drift i tråd med prinsipper om ”Beste Praksis”. 

 og 
Patologi og Laboratorie, med mest mulig sømløs integrasjon mellom systemene. 

3. Utvikle den elektroniske pasientjournalen til å kunne vise tidslinje og 
pasienthistorikk intuitivt, samt utvikle løsning for prosess- og beslutningsstøtte. 

4. Legge til rette for bedre tilganger til pasientopplysninger mellom HF og HF/andre 
aktører. 

5. Utvikle elektroniske grensesnitt for meldingsutveksling HF/HF og 
HF/primærhelsetjeneste. 

6. Etablere miljø for testing av endringer i systemporteføljen, før endringer godkjennes 
for drift. 

7. Utvikle og etablere elektronisk rekvirering av laboratorietjenester fra fastlegen til 
sykehus, og bygge ut med henvisningstjeneste. 
 

Effektmål 
HOS3

 

-prosjektet har utarbeidet sammendrag av områdene hvor vi forventer de viktigste 
effekter/gevinster av prosjektet, se vedlegg 2.  

Overordnede effektmål kan evalueres etter følgende kriterier, når programmet er 
avsluttet: 
• Vi kjører samme versjon, med samme organisasjonsoppsett for felles vedtatte 

prinsipper for de seks kliniske systemområdene i ett felles regionalt miljø. 
• Vi har ryddet i rutiner og databaser slik at vi finner igjen pasientdata internt og på 

tvers av helseforetak. 
• Vi følger samme prinsipper for arbeidsflyt. 
• Vi har fått strukturert journalinformasjon slik at kritiske parametre kan følges opp 

på individnivå. 
• Rapportene vi tar ut, måler det samme i alle helseforetak, og lederen kjenner igjen i 

sine data. 
 
Oppgaver og ansvar 
Prosjektgruppen har utarbeidet detaljert oppgavebeskrivelse av alle delprosjekter der 
start- og ferdigstillelsesdato, ansvar og interne avhengigheter er beskrevet (se vedlegg 
4). 
 
Helseforetakene har startet planleggingen av hvordan FIKS-prosjektet kommer til å 
endre arbeidsprosessene.   Det er gjennomført regionalt arbeidsmøte 4.-5. september 
2013 for å diskutere det videre arbeid med gevinstrealiseringen. Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF er pilot for idriftsettelse av DIPS Arena, og har lagt oppgaven til 
avdeling E-helse og IKT (Nasjonalt Senter for Telemedisin).  

                                                        
1 ERL: Elektronisk Rekvirering av Laboratorieprøver og -svar 
2 EPJ: Elektronisk Pasientjournal 
3 HOS: Harmonisering – Optimalisering - Sammenslåing 
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Modellen er veiledende for de øvrige helseforetakene. Overordnede mål og delmål er 
definert. Det gjenstår å legge inn konkrete effekter for kvalitetsparametre. Se utrykt 
vedlegg ”Gevinstrealisering UNN”. 
 
Ressurser 
Ressurssituasjonen hos Helse Nord IKT er i rød risikosone. Det planlegges 
risikoreduserende tiltak for 2014. 
 
Helse Nord RHF har bevilget 13 mill kroner til HF-ene for delvis dekning av kostnadene 
for 2013. HF-ene har bidratt med betydelige ressurser ut over dette. Det foreligger ikke 
anslag på antall måneds- og årsverk. Det er grunn til å tro at en del av kostnadsavviket 
hos HF-ene skyldes dette. 
 
I forslag til budsjett 2014 er det satt av 30 mill kroner til frikjøp og rekruttering av 
nøkkelpersoner, og det planlegges tilsvarende beløp i 2015.  
 
HF-direktørene er inneforstått med at foreslått budsjett for 2014 gir nødvendig rom for 
å dekke differansen mellom de sentrale bevilgninger og anslått behov. Det er en kritisk 
suksessfaktor at helseforetakene deltar like aktivt i arbeidet fremover.  For organisering 
og ressurser vektlegger vi følgende: 
• For å få eierskap til nye mål og god oppfølging, er det kritisk med involvering av 

førstelinje- og mellomledere. 
• Gevinstrealisering bør organiseres som eget prosjekt i hvert HF, og følges opp av 

linjeledelsen. En regional koordinator bør samordne alle programmer. 
• Det er kritisk at det settes av tilstrekkelig med ressurser til området, og at disse 

”besitter de rette egenskaper i form av å være proaktive, interesserte i 
endringsledelse og forbedringsarbeid samt gode til å kommunisere med ulike 
enheter og faggrupper.” 

• Hver klinikk bør opprette en gevinstansvarlig funksjon som identifiseres i god tid 
før oppstart av hovedprosjektet (min. 5 måneder) og videreføres etter 
implementering i vanlig drift. 

 
Identifisering av de riktige nøkkelpersoner som er innovative og har de rette 
menneskelige egenskaper til å ”gå foran”, blir en viktig oppgave 1. halvår 2014. Det er 
utarbeidet felles kursmateriell for opplæring av endringsagenter, plan for 
kursaktiviteter fremgår av vedlegg 3. 
 
Fremdriftsplan for den kliniske anskaffelsen fremgår av vedlegg 4.  
 
Vi vurderer at 2014 også kommer til å bli et krevende år for HF-enes deltakelse. Vi 
anser forankringsarbeidet som godt.  
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Videre arbeid 
De viktigste oppgavene fremover består av: 
1. Slå sammen systemene i regional installasjon. Dette vil både lette driftssituasjonen 

hos Helse Nord IKT og legge til rette for bedre samhandling mellom enhetene i Helse 
Nord. 

2. Implementere de vedtatte regionale standarder for oppsett og bruk av systemene. 
3. Bedre opplæringen og forståelsen for bruk av de kliniske systemene. 
4. Modellering av pasientforløp med start i prosesser som allerede har standardiserte 

forløp. Deltakere fra alle HF. 
5. Utarbeide og ta i bruk strukturerte deler av journalen. 
6. Utarbeide logikk, prinsipper og føringer for prosess- og beslutningsstøtte. 
7. Utvikle de regionale funksjoner som skal sørge for videreutvikling og forvaltning av 

den kliniske og administrative praksis. 
 
Gevinstene for helseforetakene kommer i all hovedsak etter at prosjektet er avsluttet. 
Det er personellet ute i første linje som får de største oppgavene med 
prosessforbedring. Det er viktig at disse deltar aktivt i gapanalyser og utarbeidelse av 
handlingsplaner.  
 
Ansvar for identifisering og konkretisering av effekter av FIKS-prosjektet legges til 
hvert helseforetak, samt et eget oppdrag til Helse Nord IKT. Det utarbeides felles maler 
slik at det blir mulig å ha felles oppfølging og læring. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør vurderer at internrevisjonens anbefalinger i rapport 11/2012 er fulgt 
opp i planleggingsarbeidet som er gjort frem til nå. Tiltakene er kommentert i vedlegg 1. 
Arbeidet med å konkretisere resultat og effektmål begynner å ta form, men er ikke 
ferdig. Vi foreslår derfor å komme tilbake til styret med en ny sak høsten 2014 med en 
detaljert beskrivelse av dette. 
 
Detaljert fremdriftsplan foreligger og følges opp av styringsgruppene for Helse Nord 
IKT og FIKS. Risikoanalyser og interne avhengigheter oppdateres løpende. Det etableres 
lokale mottaksprosjekt. 
 
Styringsgruppene for Helse Nord IKT og FIKS setter av mer tid til oppfølgingsmøtene i 
gjennomføringsfasen. Fremdriften for regionale datasentraler og 
integrasjonsgrensesnitt ligger på kritisk linje og er i rød sone. Det samme gjelder for 
ressurssituasjonen hos Helse Nord IKT (se vedlegg 5). 
 
Det legges inn 30 mill kroner ekstra til oppfølging i helseforetakene i 2014 og 2015. 
Ressursene skal gi pilotering og deltakelse i prosjekter, utarbeidelse av e-
læringsprogrammer og kompetanseheving, samt utvikling innenfor endringsledelse og 
forbedringsarbeid. 
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Adm. direktør vurderer at FIKS-prosjektet er under kontroll, men at det fremdeles er 
risikopunkter som styret skal være oppmerksom på. Risikovurderingen i vedlegg 5 har 
fokus på teknisk gjennomføring og utstyr. Ved overgang til driftsfase må ny 
risikovurdering gjøres med fokus på eventuelle konsekvenser for pasientbehandlingen. 
 
Internrevisjonen har vært konsultert i oppfølgingsarbeidet, og innspill er tatt til følge. 
 
 

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om oppfølgingen av internrevisjonens 
rapport til orientering.  

 
2. Styret ber adm. direktør legge frem en plan for realisering av resultat og effektmål 

innen 30. oktober 2014.  
 
 
Bodø, den 20. november 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:   
1: Tiltak etter internrevisjonens anbefalinger 
2: HOS-rapport kap. 4: Viktigste områder for gevinstrealisering 
3: Moduler for utvikling av kompetanse innenfor endringsledelse og forbedringsarbeid 
4: Overordnet fremdriftsplan  
5: Utvikling risikovurdering 
6: Oversikt leveranser fra HOS forprosjekt 
 
Utrykte vedlegg: 
Styresak 25-2011 Anskaffelse av kliniske systemer 
Styresak 22-2013 Internrevisjonsrapport 11/2012: Helse Nord RHFs styring og 
kontroll med FIKS-programmet 
Styresak 81-2013 Felles Innføring av Kliniske Systemer (FIKS) – orientering om mulige 
effekter 
Kommunikasjonsstrategi – vedtatt 18.04.13 
SG-sak 28-2013: Tids- og ressursplan for funksjonelt arbeid 
Helse Nord RHFs metodikk for prosjektstyring, godkjent januar 2013 
Presentasjon ”Gevinstrealisering UNN” datert 05.09.13 
SG-sak 06-13 Forvaltningsmodell for IKT-tjenester i Helse Nord 
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Vedlegg 1 
Sammendrag av  
Tiltak etter Internrevisjonens anbefalinger med kommentarer 
 
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. 
Målene bør tas inn i programmets mandat.  
 
Tiltak: Se vedlegg 2 ”Sammendrag av effekter og gevinster” samt styresakens 
avsnitt om ”Resultatmål” og ”Effektmål”. 
 

2. Avklare hvilken rolle Klinisk IKT-fagråd har i styringslinjen for FIKS-programmet, og 
sørge for at oppgavene de tillegges samsvarer med dette.  
 
Tiltak: Behandlet i SG sak 8-13. Konklusjon: 
Klinisk IKT fagråd er rådgivende organ for SG til FIKS i saker som omhandler 
regionale standarder og bruk av IKT-systemene ut fra regionale føringer. Etter 
endt saksgang i Klinisk IKT fagråd legges saker fram for Styringsgruppen til 
FIKS for beslutning. 
 

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).  
 
Tiltak: I samarbeid med HN-IKT er det utarbeidet ansvarskart som viser hvem 
som har beslutningsansvar, hvem som skal involveres og konsulteres ved 
forvaltning av Kjøpsavtalen og Vedlikeholdsavtalen. Vi viser også til sak 06-13 
hos SG HN-IKT;  ”Forvaltningsplan for IKT-tjenester i Helse Nord”. Dokumentet 
er ikke endelig vedtatt. Nytt arbeidsmøte i SG 14. november. 
 
Mandatet for prosjektet beskriver hvilke beslutninger som ligger til prosjektet 
og hvilke som skal tas av SG. 
 
Prosjektet er brutt ned i arbeidspakker i ”Smartsheet”, og igjen brutt ned i 
mindre aktiviteter hvor fremdrift, ansvar og interne avhengigheter fremgår. Se 
vedlegg 4 for eksempel. 
 

4. Etablere 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.  
 
Tiltak: Risikovurdering første gang lagt frem for SG 31.01.13, og er deretter fast 
tema under programsjefens ”Info og Status” på hvert møte i SG. Oppdatert 
risikoanalyse, se vedlegg 5. 
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5. Forsterke det helhetlige og systematiske arbeidet knyttet til endringsledelse og 
kommunikasjon.  
 
Tiltak 1: Kommunikasjonsrådgiver ansatt f.o.m. 29.01.13. 
Kommunikasjonsstrategi utarbeidet i samarbeid med 
kommunikasjonsansvarlige i HFene (utrykt vedlegg). 
Kommunikasjonsplan vedtatt i SG-møte 18.04.13 
 
Tiltak 2: Regionalt program for organisasjonsutvikling/endringsledelse 
etablert. Rulles ut for UNN høsten 2013, og for hele regionen vinteren 
2013/2014 (vedlegg 3). 
 

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.  
 
Tiltak: Prosjekthåndbok utarbeidet og signert av AD januar 2013. Se Docmap RL 
3643 vedlegg i DS 7642. Mandatet for prosjektet (vedtatt av AD i mars 2012) 
følger i all hovedsak denne prosjekthåndbok. Roller og ansvar er beskrevet. 
Delprosjektenes mandat er godkjent av styringsgruppen. 

 
7. Utarbeide en overordnet, helhetlig programplan som synliggjør viktige milepæler, 

avhengigheter og kritisk tidslinje.  
 
Tiltak: Behandlet i SG – sak 28-2013, leveranse fra arbeidsgruppe HOS ”Tids- og 
ressursplan for funksjonelt arbeid i implementeringsprosjektene 2013- 2014”. 
HFene er forberedt på at endringer kan komme. Oppdateringer legges frem i SG. 
 
For overordnet helhetlig programplan, se vedlegg 4. 
 

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.  
 
Tiltak: Se punkt 7. 
 

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.  
 
Tiltak: Avrop på ressurser fremgår av sak SG sak 28-2013, pkt. 4. Avrop er meldt 
pr HF, pr. tiltak og pr. faggruppe og angitt i tid med antall uker/dager og % av 
stilling. 
Avrop skjer med min. 3 mnd horisont. Vesentlige endringer følges opp i SG. 
 
Det overordnede bilde er at dette har fungert godt mht ressurser fra HF. Vi har 
noen utfordringer knyttet til HF som har stor byggeaktivitet. 
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Det har vært større utfordringer med tilgjengelighet på ressurser fra HN-IKT. 
Dette er nå vurdert inn i rød risikosone, og tiltak er under utarbeidelse for 2014. 
 

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.  
 
Tiltak: Hovedpunkter listes under 

o Introduksjon til alle HF med fysiske møter m/AD januar 2012 
o Ekstra bevilgninger for frikjøp av ressurser til deltakelse i FIKS-

prosjektet 
• 2013:   7 + 5 millioner 
• 2014: 30 + 8 millioner 

o Regional samling for ca 200 ledere januar 2013 
o Tema på styreseminar mars 2013 
o Tema på regional leder- og samarbeidskonferanse mai 2013 
o Orientering til KTV/KVO 

 
Se også kommunikasjonsplan. 

 
11. Synliggjøre eventuelle konsekvenser kontraktsendringer vil ha for milepæler, 

prosjekt- og programplaner.  
 
Tiltak 1: SG sak 30-2013 ”Samlet oversikt og status for opsjoner tilknyttet FIKS-
programmet”. Vedlegg viser opsjoner som er utløst og som planlegges utløst. 
Summen av opsjoner er innenfor budsjettets totale ramme. 
 
Tiltak 2: RFC (Requests for Change) for EPJ er innarbeidet i fremdriftsplan og 
budsjett. Radiologi er fremdeles under planlegging i forprosjekt. Eventuelle 
endringer blir behandlet i SG når rapport foreligger. Endringer i fremdriftsplan 
kan fremdeles påregnes. 
 
Oversikt over funksjonalitet som skal flyttes fra DIPS Classic til DIPS Arena er 
veiledende plan for når krav er klar for idriftsettelse. Kartet for flytting av 
funksjonalitet har tidshorisont til 2016, endringer kan fremdeles påregnes.  
 
Alle RFC’er kvalitetssikres av IT-sjef og Eierdirektør før de anbefales for adm. 
direktør. 
 
Det er programsjefens og SGs oppfatning at det er kapasiteten i 
mottaksapparatet i HFene og HN-IKT som er bestemmende for fremdriftsplan. 
 

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.  

 
Direktørmøtet har godkjent statusrapporteringen i møte 14.11.13. 

  

Styremøte Helse Nord RHF  
27. november 2013 - sakspapirer

side 31



 
 

Vedlegg 2  
Sammendrag effekter/gevinster  
 
  

Overordnet 
effekt 

Gevinstmål  

1 Bedre pasient-
behandling; 
kvalitet, 
sikkerhet, 
effektivitet 

Tydelige mål og god organisering av pasientadmin. Arbeid 
1. Reduserte avvik fra riktig pasient til rett sted til rett tid 
2. Standardiserte og tilpassede opplæringsprogrammer 
3. Kortere epikrisetid 
4. Reduksjon i tid fra mottak av henvisning til vurdering av 

henvisningen er fullført 
5. Reduksjon i antall åpne (ikke godkjente) dokumenter i EPJ som 

er mer enn 14 dager gamle 
6. Reduksjon antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten 

ny kontakt 
Effektive, pasient-/brukerorienterte prosesser 

1. Etablert prosess for å innarbeide brukernes/pasientenes 
oppfatninger/erfaringer 

2. Reduksjon i antall avvik knyttet til pasientadm. prosesser 
3. Reduserte køer og ventetider – ikke fristbrudd 
4. Reduksjon i tidsbruk dokumentasjon og dobbeltføring 

Riktig informasjon og god styring 
1. Mer effektiv generering av meldinger, eksempelvis NPR-

meldinger 
2. Standard tekst og redusert antall brev og andre maler – definert 

ansvar for tilgang til å gjøre endringer 
3. Definerte og etablerte målepunkter og måleparametere i 

pasientforløpene (Overordnet og pr. enhet/klinikk)  
4. Større grad av el. samhandling med ulike aktører, f.eks. fastleger 

2 God 
informasjons-
sikkerhet 

1. Større grad likhet for alle ansatte i Helse Nord på et overordnet 
nivå (sikres ved tilgangsstyring).   

2. Redusert papirdokumentasjon med helseopplysninger 
(reduserer faren for brudd på taushetsplikten/ivaretar 
pasientenes personvern) 

3. Etterlevelse av regelverk vedr. pasientjournal, informasjons-
sikkerhet og tilgangskontroll  

4. Dokumentasjon av all informasjonsutveksling, f.eks. ventebrev 
3 Effektive og 

standardiserte 
adm. prosesser 

1. Reduksjon i antall retningslinjer/prosedyrer 
2. Enhetlig opplæring/oppfølging ved innføring av nye og 

endringer i eksisterende regionale prosedyrer 
4 God og 

tilgjengelig 
styrings-inform, 

1. Bedret uthenting av - og tilgjengelighet på - rapporteringsdata  
2. Reell mulighet for sammenligning av data fra sykehusene 
3. Etterlevelse av rapporteringskrav  

5  Bedret 
samhandling   

1. Etablere systemer som sikrer og understøtter god samhandling 
og pasientflyt 

2. Enkelhet for fastleger, legekontor og andre å henvende seg til 
sykehuset med f.eks. henvisninger og laboratorieprøver. 

6 God og 
forutsigbar 
teknisk drift og 
forvaltning 

1. Enklere forvaltning av tilgangsrettigheter ved at brukerroller 
bygges etter samme prinsipper.   

2. Enhetlig forvaltning, oppdatering og vedlikehold av DIPS 

Vedlegg 3 
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Moduler i utvikling av kompetanse innenfor endringsledelse og 
forbedringsarbeid for Helse Nord.  
 

 
 

 
Eksempel på aktiviteter hos UNN høsten 2013 
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Vedlegg 4 
Fremdriftsplan for den kliniske anskaffelsen 

 

 
Overordnet fremdriftsplan med delprosjekter 
 
 

 
 
Eksempel på nedbryting i arbeidspakker med fremdrift og interne avhengigheter  

Styremøte Helse Nord RHF  
27. november 2013 - sakspapirer

side 34



 
 

Vedlegg 5 
Utvikling risikovurdering 
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Vedlegg 6 
 

Oversikt leveranser fra 18 arbeidsgrupper i HOS-prosjektet 
(pr. 06.11.13) 
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