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Bakgrunn 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 127-2013 Internrevisjonsrapport 11/2012: 
Helse Nord RHFs styring og kontroll med FIKS-programmet – forbedringstiltak, 
oppfølging av styresak 22-2013 i styremøte, den 27. november 2013. Styret fattet 
følgende vedtak i punkt 2: Styret ber adm. direktør om legge frem en orientering om 
status og fremdrift i FIKS-prosjektet hvert tertial. 
 
Prosjektet har hittil vært preget av planlegging og beveger seg nå inn i 
gjennomføringsfasen. Denne tertialrapporten er den første for FIKS-prosjektet etter at 
det ble satt i gang. 
 
Saksutredning 
Overordnet fokus i FIKS-programmet siste tertial har vært å ferdigstille planlegging av 
gjennomføring, samt å gjennomgå de opprinnelige økonomiske estimatene for 
programmet, basert på det som er erfart gjennom planleggings- og 
forprosjektperiodene samt nye forhold som er kommet til siden oppstarten. 
  
Faglig fokus i FIKS-programmet siden forrige rapportering har vært å sluttføre 
forprosjektene innenfor området Harmonisering og Sammenslåing av databaser (HOS), 
test og radiologi.  
 
HOS-prosjektet går nå inn i fasen for sammenslåing av systemene. Sykehusene i 
Mosjøen og Mo i Rana er allerede flyttet til midlertidig sentralt datarom. Begge 
omleggingene gikk som planlagt. Forberedelser for sammenslåingen av hele 
Helgelandssykehuset HF (HSYK) pågår med god fremdrift, både hva gjelder rydding i 
databasene, konsolidering av regionale kodeverk og systemoppsett samt planlegging 
lokalt. Beslutning for hvilken metode som skal benyttes for smidig sammenslåing av 
rekvirentregistrene er nært forestående. 
 
Resultatene av arbeidet i de 18 arbeidsgruppene i HOS-forprosjekt blir fra nå av brukt i 
planleggingen av sammenslåingene. Dessuten blir resultatene brukt til å få på plass en 
regional prosedyrehåndbok for forvaltning og bruk av systemene og til å planlegge og 
lage innhold i opplæringen som skal følge innføringen. 
 

                                                        
1 FIKS: Felles innføring kliniske systemer 
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Oppstart av hovedprosjekt for testregime ble behandlet av styringsgruppen, den 13. 
februar 2014. Effektmål for etablering av testregime er å bygge opp et regime som gir 
nødvendig kvalitet på alle endringer og nye installasjoner underveis i FIKS-prosjektet, 
og som videreføres i driftsorganisasjonens endringsarbeid etter endt prosjektperiode.  
 
Forprosjektet for radiologi er forsinket. Dette skyldes i hovedsak kompleksiteten i å få 
de største produksjonssystemene til å henge helhetlig sammen. Dette berører utredning 
om teknisk løsning for henvisning og svar, økonomi-integrasjoner og endelige 
migreringsplaner for regionen. For mer detaljert beskrivelse henvises det til status for 
radiologiområdet i vedlegget.  
 
Elektronisk Rekvirering av Laboratorietjenester (ERL) har god fremdrift i fasen, vi nå er 
inne i. Legekontorene i Svolvær som bruker systemet Plenario, startet denne uken 
pilotering koplet opp i den nye regionale løsningen. Disse kontorene har inntil oppstart 
av piloten, vært kunder hos andre laboratorietjenesteleverandører. Samtidig 
gjennomføres det de kommende ukene test av systemene Winmed2 og Winmed3. Det 
planlegges pilotering ved fem legekontor, hvorav ett av disse i dag er kunde av andre. 
Forhandlinger om integrasjonsutvikling med leverandør for System X pågår. Alt i alt ser 
dette nå lyst ut. 
 
Samarbeidet med DIPS ASA om utviklingen av DIPS Arena for Lab og EPJ følger avtalt 
plan og oppleves så langt som godt. To moduler av den nye generasjonen Elektronisk 
Pasientjournal (EPJ - DIPS Arena) piloteres hos Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
(UNN) 1. kvartal 2014.  Overordnede områder som tilgangsstyring, ytelse, 
synkronisering mellom DIPS Classic og DIPS Arena må forbedres, før det er aktuelt med 
produksjonssetting. Det arbeides med å konkretisere planer for det enkelte løp og 
definere ressursbehov sammen med DIPS ASA og UNN.  
 
Patologiprosjektet med delmål 1-3 (konsolidering, instrumentintegrasjoner og 
utvikling) ble avsluttet ved årsskiftet i henhold til planen. Implementering av delmål 4 
(rekvirering og svar) pågår. 
 
Et viktig arbeid fremover er å etablere funksjonell forvaltningsstruktur for de regionale 
kliniske systemene. Det arbeides med en pilot innenfor radiologiområdet, og begynner å 
haste innenfor EPJ.  
 
Det arbeides med å få på plass prosjektleder for pasientforløpsprosjektet. Nettverk for 
pasientforløp og fagmiljøene blir tett involvert i dette arbeidet fremover. 
 
Fremdrift 
Opprinnelig plan er ferdigstillelse medio 2016. Revidert fremdriftsplan viser teknisk 
ferdigstillelse innen 6. september 2016. I kostnadsestimatene forutsetter vi å beholde 
prosjektorganisasjonen til 31. desember 2016. 
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Risiko  
Risikovurdering oppdateres før hvert møte i styringsgruppen. Det skilles mellom det 
som er intern risiko i prosjektet og hva som er eksterne avhengigheter. Det er 
identifisert 15 risikoområder, hvor tre av dem ligger i rød sone. Tre delprosjekter ligger 
i nærheten av rød sone.  
 
Styret i Helse Nord RHF er tidligere informert om at prosjektet med datasentraler ligger 
på kritisk linje og i rød sone. Det vises til vedlegg for nærmere informasjon.   
 
Økonomi  
Det fremgår av figur 1 nedenfor at påløpte kostnader er ca 97 mill kroner lavere enn 
planlagt hittil. Noe av dette skyldes at vi har valgt å legge databasene inn i felles løsning 
i en annen rekkefølge enn først planlagt, og dermed utsatt noen kontraktsmessige 
forpliktelser. 
 
I siste tertial er planene for gjennomføring langt på vei ferdigstilt. Dette gir et langt 
bedre grunnlag for riktig periodisering enn vi hadde da første budsjett ble lagt i 2012. 
Fra og med 2014 vil fremdrift bli rapportert med påløpte kostnader sammenliknet med 
grad av ferdigstillelse innenfor hvert delprosjekt. 
 

 
Figur 1 – påløpte kostnader sammenliknet med opprinnelig budsjett. 
 
Styringsgruppen vil i møte, den 13. februar 2014 behandle revidert fremdrifts- og 
investeringsramme. Sammenliknet med opprinnelig budsjett er det behov for å øke 
rammen med 14,6 mill kroner. Det meste av dette skyldes at faktisk prisstigning er 
høyere enn forutsatt, delvis fordi opsjoner utløses på senere tidspunkt enn planlagt. 
Motposten til dette er at Helse Nord RHF har bedre likviditet og høyere finansinntekter 
enn forutsatt. 
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Figur 2 – Revisjon av budsjett FIKS 
 
I løpet av planleggingsfasen er det avdekket områder som ikke er tatt høyde for i 
prosjektet, til sammen 47,3 mill kroner, hvorav IKT-utstyr til datasentral nr. 2 utgjør 
25,8 mill kroner. Migreringskostnader fra midlertidig datarom er ikke inkludert. 
 

 
Figur 3 – Nye kjøp som gjelder FIKS-prosjektet 
 
P502016 er estimert til 452,5 millioner. Det er fremdeles usikkerhet knyttet til 
gjennomføringen av prosjektet. Det foreslås å sette av 20 mill kroner til kostnader vi 
ikke har oversikt over på nåværende tidspunkt (~4 % av totale kostnader).  
 
Styringsgruppen for prosjektet har i sak 10-2014 gjort vedtak om at kuttliste skal 
gjennomgås, før eventuelt behov for å trekke på ekstra ramme kan diskuteres. 
P852016-rammen foreslås satt til 472,5 mill kroner. 
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452,5                  
20,0                    

472,5                  

 - Trinn 0, HOS-prosjektet (innleie av ressurser fra HN-IKT)
Forslag til revidert inv.ramme per 13.02.14, inklusive nye kjøp (P50-2016)
 - Avsettes til reserve for uforutsette kostnader
Forslag  til revidert inv.ramme per 13.02.14 P85-2016

Korrigeringer for nye kjøp som belastes FIKS

Forslag til revidert inv.ramme per 13.02.14, eksklusive nye kjøp
 - Nye kjøp, ikke tatt høyde for i gjeldende investeringsramme:
 - IKT-utstyr (tar høyde for en dobling av IKT-utstyr)
 - Panoramalisenser DIPS (Pilotering, besluttet i samråd med Adm. dir.)
 - Midlertidig Sectraløsning NLSH (merkostnad belastet FIKS)
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Kostnadene til testregime ligger utenfor dette budsjettet. I opprinnelig plan er det satt 
av 50 mill kroner til dette formål. Beslutningsnotat for hovedprosjekt lyder på 25,2 mill 
kroner. Kostnader til migrering er ikke estimert. 
 
I anskaffelsesprosessen er det estimert at det i tillegg vil medgå 66 årsverk fra klinisk 
personell den første 2-årsperioden eksklusive arbeid med organisasjons- og 
prosessutvikling. Vurderingen er at dette stemmer rimelig godt. Dette er kostnader som 
helseforetakene har båret selv. Det er grunn til å tro at dette har bidratt til 
kostnadsavvik og redusert aktivitet. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Etter to år med planlegging går prosjektet inn i en leveransefase. Kostnader som ikke 
var inkludert i beslutningsunderlaget fra styresak 25-2011 Anskaffelse av kliniske IKT-
systemer (behandlet i styremøte, den 23. februar 2011) er nå inkludert. Dette gjelder i 
hovedsak kostnader til Helse Nord IKT og prisstigning. 
 
Nye kostnader som er påløpt gjelder i hovedsak økt pådrag av teknisk utstyr til 
datasentraler og midlertidig røntgenløsning for Nordlandssykehuset HF.  
 
Samarbeidet med det kliniske miljøet fungerer godt. I kommende tertial blir det full 
fokus på etablering av regional forvaltning og å få integrert arbeidet med pasientforløp.  
 
Den overordnede vurderingen er at fremdriften er i tråd med forventningene. 
FIKS er et utviklingsprosjekt, og det foreslås derfor å sette av en ramme på 20 mill 
kroner for å ta høyde for kostnader som vi i dag ikke har full oversikt over.  
 
Prosjektet har nær avhengighet til store prosjekter som ligger under styringsgruppen til 
Helse Nord IKT. Vi vil se nærmere på hvordan vi kan forbedre den totale 
porteføljestyringen for begge prosjektene. 
 
 

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2014 om FIKS-
prosjektet (felles innføring av kliniske systemer) til orientering. 

 
2. Styret vedtar å endre den økonomiske rammen for prosjektet til 452,5 mill kroner 

P50-2016. 
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3. Styret vedtar at det settes av ytterligere 20 mill kroner til prosjektet slik at P85-
2016 settes til 472,5 mill kroner. Beslutning om utløsning av reserven legges til adm. 
direktør. 

 
 
Bodø, den 19. februar 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Utrykt vedlegg:  Informasjon og status pr. februar 2014 

Vedlegget er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23, 1. ledd. 
 
For mer info:   Aktuelt om nye pasientbehandlingssystemer i nord 
   Følg prosjektet på Instagram, Twitter, Facebook eller LinkedIn 
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