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Styresak 77-2014 FIKS1-prosjekt: Tertialrapport pr. 30. april 

2014 
 
 
Bakgrunn 
Styret i Helse Nord RHF ble i styresak 127-2013 Internrevisjonsrapport 11/2012: Helse 
Nord RHFs styring og kontroll med FIKS-programmet – forbedringstiltak, oppfølging av 
styresak 22-2013 presentert for oppfølgingen av denne Internrevisjonsrapporten. Styret 
fattet følgende vedtak i punkt 2 og 3: 
 
2. Styret ber adm. direktør om legge frem en orientering om status og fremdrift i FIKS-

prosjektet hvert tertial.  
 
3. Styret ber adm. direktør legge frem en plan for realisering av resultat og effektmål 

innen 30. oktober 2014.  
 
Tertialrapporten er basert på rapportering til styringsgruppen av 12. juni 2014. 
 
Saksutredning 
Fokus siden forrige rapportering har vært å kvalitetssikre planene for første del av trinn 
1 for HOS2-løpet. Første milepæl er nådd ved at Helgelandssykehusets DIPS-databaser 
nå er samlet i den nye regionale databasen. Helgelandssykehuset er først i rekken på 
radiologiinnføringen. De siste planene i forprosjektet nærmer seg ferdigstillelse.  
 
Sammenslåing av alle DIPS-installasjonene i en felles database i regionen med logisk 
adskilte virksomhetsgrenser medfører felles pasient-, rekvirent- og brukerregistre, 
samt en del felles kodeverk og oppsett/konfigurasjon av systemet.  
 
I forslag til ny pasientjournallov åpnes det for adgang til at flere virksomheter kan 
samarbeide om behandlingsrettede helseregistre, og at det kan gis tilgang til 
helseopplysninger på tvers av virksomhetsgrensene. Lovforslaget har vært på høring og 
ble oversendt til Stortinget 11. april 2014. Første Stortingsbehandling er bebudet til 16. 
juni 2014.  
 
Dersom lovendringene ikke trer i kraft før HOS-trinn 1, må vi vurdere tiltak for 
akseptabel risiko i påvente av at lovgivningen skal tre i kraft. Dette vil bli lagt frem på 

1 FIKS: Felles innføring kliniske systemer 
2 HOS-prosjektet er det mest omfattende prosjektet i Helse Nord FIKS. Målet for prosjektet er primært å 
sørge for at pasienter innenfor et og samme helseforetak i Nord-Norge får én elektronisk pasientjournal 
som inneholder alle relevante opplysninger om sitt behandlingsforløp. 
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første styringsgruppemøte til høsten 2014, hvis lovendringene ikke kommer oss i 
forkjøpet. 
 
Fremdrift 
Styret ble i forrige tertialrapport gjort kjent med at revidert fremdriftsplan er satt til 6. 
september 2016, ca tre måneder senere enn opprinnelig plan. Prosjektorganisasjonen 
er forutsatt beholdt frem til 31. desember 2016. Fremdrift pr. 30. april 2014 er i 
henhold til plan.  
 
Risiko  
Risikovurdering oppdateres før hvert møte i styringsgruppen. Det skilles mellom det 
som er intern risiko i prosjektet og hva som er eksterne avhengigheter.  

 
Figur 1 – Risikovurdering 
 
De største usikkerhetsfaktorene er knyttet til ressurssituasjonen opp mot den samlede 
prosjektporteføljen. Spesielt er man sårbar i forhold til kritiske ressurser i et par av 
fagseksjonene i Helse Nord IKT.  
 
Det planlagte sammenslåingsløpet har et tett tidsløp, og små forskyvninger i den første 
perioden kan gi store utslag på ferdigstillingstidspunktet.  
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Det er identifisert to nye risikoområder innenfor ERL3: 
• Problemer under installasjon skaper stor usikkerhet ved hvert legekontor om vi får 

løsningen opp å kjøre.  
• Et par legekontorer vurderer å gå tilbake til privat leverandør på grunn av 

manglende funksjonalitet.  
 
Økonomi  
Styret godkjente i styresak 15-2014 FIKS-prosjekt: Tertialrapport pr. 31. desember 2013 
en økning av rammen på 14,6 mill kroner i forhold til opprinnelig budsjett. Følgende 
ramme foreligger heretter:  

 
 
Budsjettet er periodisert i henhold til leveransene ut prosjektets estimerte levetid. Etter 
revidering av rammer er påløpte kostnader og budsjett satt likt pr. januar 2014. 
Utarbeidet periodiseringen vil derfor gjelde for årene 2014, 2015 og 2016.  
 
Programsjefens overordnede vurdering hitsettes: 
 
Gitt at forutsetningene som er gjort under del 2 og del 3 i forhold til gjeldende drifts- og 
investeringsrammer for FIKS-programmet så er status per april at samlet økonomiske 
ramme er tilstrekkelig til å gjennomføre programmet i hht gjeldende planer.  
 
Det er mindre forsinkelser i forhold til røntgen forprosjekt pr. april, men i stort er allikevel 
påløpte kostnader i programmet per april i rute sammenliknet med plan. 
 
Den samlede oversikten fremgår av figur 2a) og 2b) nedenfor: 

 
Figur 2a) Påløpte kostnader hittil og vedtatt investeringsbudsjett 
 
 

3 ERL: Elektronisk rekvirering av laboratorietjenester 
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Figur 2b) Påløpte investeringskostnader 2014 pr. 1. tertial 2014 
 
Det planlegges felles styresak for alle HF-ene med samlet oversikt over fremtidige IKT-
kostnader, samt hvilke nytte- og resultateffekter som er identifisert. Målsettingen med 
dette er å få god forankring i HF-styrene for å etablere eget mottaksprosjekt, samt 
realisering av nytteverdi. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Programmet har beveget seg inn i gjennomføringsfasen, og leveransene hittil er nådd.  
 
Statusrapporten forteller oss at vi har daglige utfordringer, og vi ser at medarbeiderne 
har lykkes å løse dem underveis.  Adm. direktør er fornøyd med at trinn 1 for 
Helgelandssykehuset er gjennomført i tråd med plan, og at fremdriften med etablering 
av datasentraler er i rute. 
 
Risikovurderingen viser at vi fremdeles har betydelig risiko, hvilket ikke er uventet i et 
så stort utviklingsprosjekt. Arbeidet med å forbedre den totale porteføljestyringen har 
hatt fremdrift, hvilket legger til rette for riktig prioritering av de samlede ressurser.  
 
Det er fremdeles avhengigheter på leverandørsiden som ligger utenfor vår kontroll.  
 
Felles styresak for alle HF-ene vil bidra til god forankring og lokal oppfølging av at 
effekter av investeringen realiseres. 
 
 
  

 
Styremøte i Helse Nord RHF 
18. juni 2014 - sakspapirer

side 68



Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2014 om FIKS – Felles Innføring 
av Kliniske Systemer til orientering. 
 
 
Bodø, den 6. juni 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Utrykt vedlegg: Informasjon og status pr. april 2014 

Vedlegget er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23, 1. ledd. 
 

Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel. 
 
For mer info:   http://www.helse-nord.no/aktuelt-om-fiks/category32197.html 
   Følg prosjektet på Instagram, Twitter, Facebook eller LinkedIn 
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