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Styresak 121-2014 FIKS1-prosjekt: Tertialrapport pr. 31. august 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.  
 
Denne styresaken omhandler punkt 2 i vedtaket i styresak 127-2014. Tertialrapporten 
er basert på rapportering til styringsgruppen 14. oktober 2014. 
 
Helseforetakene er bedt om å styrebehandle kostnadsmessige konsekvenser av IKT-
investeringer og egen plan for gevinstrealisering innen 30. september 2014 (jf. punkt 3 i 
ovennevnte vedtak). Av hensyn til dagsorden for styrebehandling er fristen utsatt til 30. 
oktober 2014, ref. styresak 108-2014/2 Orienteringssaker, informasjon fra adm. direktør 
til styret, første strekpunkt ad. FIKS-program – realisering av resultatmål og effektmål, 
oppfølging av styresak 127-2013. 
 
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. august 2014 er i 
henhold til plan.  
 
Helheten i FIKS er økonomisk fortsatt under kontroll, og de enkelte prosjektene styres 
stramt i forhold til å utnytte handlingsrommet innenfor vedtatte rammer. Med unntak 
av ERL2 og utviklingen av Arena3, er samtlige prosjekter i FIKS tidsmessig helt i rute i 
henhold til oppsatte planer.  
 
En viktig milepæl er nådd idet Stortinget i lovvedtak 75-76 2014 vedtok ny 
pasientjournallov og lov om helseregister.  

1 FIKS: Felles innføring kliniske systemer 
2 ERL: Elektronisk rekvirering av laboratorietjenester 
3 Arena: Pasientjournalsystem 
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Pasientjournalloven legger til rette for at helsepersonell som yter helsehjelp, skal kunne 
få relevante og nødvendige opplysninger på en rask og effektiv måte, uavhengig av hvor 
pasienten har fått helsehjelp tidligere. Forskriftene til loven er på høring, med frist 14. 
november 2014.  
 
Helseregisterloven legger til rette for enklere og mer effektiv bruk av data til 
kvalitetsforbedring, forskning, statistikk, helseanalyser, helseovervåkning, planlegging, 
styring og beredskap.   
 
Det er ventet at lovene skal tre i kraft 1. januar 2015. De nye lovene forutsetter 
adekvate risiko- og sårbarhetsanalyser, og robust tilgangsstyring til kliniske systemer. 
 
Arbeidsinnsats og fremdrift i HOS-prosjektet (Harmonisering og Sammenslåing) er i 
rute. Databasene til Helgelandssykehuset HF og Finnmarkssykehuset HF er flyttet til 
midlertidig datarom i Tromsø. Planleggingen av flytting og sammenslåing av 
databasene i Nordlandssykehuset HF tilpasses innflytting i K-fløy i Bodø. 
 
Det er stor aktivitet og stor belastning på ressursene i Helse Nord IKT. Dette krever 
disiplin og styring med at det ikke gjøres egne og ukoordinerte valg i helseforetakene 
som senere får betydning for ressurser og integrasjoner hos Helse Nord IKT. 
 
Datasenter 1 i pasienthotellet er i rute. Statsbygg er noen uker forsinket med 
ferdigstillelse av datasenter 2. Det arbeides med alternativ løsning med utstyr som 
senere vil komme til anvendelse, hvilket gjør at det ikke er ventet forsinkelser i denne 
delen av prosjektet. Størst usikkerhet er knyttet til fremdrift i leveransene fra DIPS. Det 
er god dialog med leverandøren, og nærmere orientering er ventet i møte med 
leverandøren 22. oktober 2014. 
 
Arbeidet med innføring av regionale prosedyrer pågår. Erfaringene hittil er at dette er 
krevende, og stiller store krav til mellomledernivået i helseforetakene.  
 
Risiko  
Risikovurdering oppdateres før hvert møte i styringsgruppen. Det skilles mellom det 
som er intern risiko i prosjektet og hva som er eksterne avhengigheter. Endringer i 
risikobilde er markert (se figur 1). Det overordnede bilde er at flere prosjekter beveger 
seg inn i rød sone, hvilket er et uttrykk for usikkerhet med hensyn til leveranse i tid.  
 
Det overordnede kostnadsbilde er uforandret sammenliknet med revidert budsjett. 
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Figur 1 – Risikovurdering 
 
Det vises til utrykt vedlegg for nærmere informasjon. 
 
Økonomi  
Styret i Helse Nord RHF godkjente i styremøte, den 26. februar 2014 en økning av 
rammen på 14,6 mill kroner i forhold til opprinnelig budsjett, jf. styresak 15-2014 FIKS-
prosjekt: Tertialrapport pr. 31. desember 2013. Følgende ramme ble vedtatt:  
 

 
Figur 2: Investeringramme FIKS 
 
I tillegg rapporterer FIKS på kostnadene forbundet med opprettelse av regionalt 
testregime, som er vedtatt lagt til FIKS-programmet. I opprinnelig investeringsplan er 
det satt av 50 mill kroner til formålet, og det er foreløpig besluttet et budsjett på 25,5 
mill kroner til hovedprosjektet for test. Samlet rapporterer derfor FIKS på en ramme på 
478 mill kroner (452,5 pluss 25,5). 
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Figur 3: (regnskap/påløpt og budsjett, investeringskostnader fra programstart) 
 
Påløpte drifts- og investeringskostnader er i underkant av budsjett hittil i år. 
Forventede totalkostnader er i tråd med tildelte rammer. Se figur 4 nedenfor: 

 
Figur 4: Oversikt påløpte kostnader 2014 FIKS 
 
Den samlede oversikten fremgår nedenfor: 

 
Figur 4: Påløpte investeringskostnader hittil og vedtatt investeringsbudsjett 
 
Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør er fornøyd med at Trinn 1 for Helgelandssykehuset HF og 
Finnmarkssykehuset HF er gjennomført i tråd med plan, at arbeidet i 
Nordlandssykehuset HF blir godt koordinert med innflytting i K-fløyen, og at 
fremdriften med etablering av datasentraler er i rute. 
 
 

\

Regnskap/ 
påløpt aug 

2014

Budsjett aug 
2014 Avvik

Regnskap/påløpt 
akkumulert per 

aug 2014

Budsjett 
akkumulert per 

aug 2014
Avvik

Vedtatt 
inv.ramme

Forpliktet andel 
av vedtatt 
inv.ramme

Lønnskostnader 718 358 1 342 237 623 879 28 990 953 31 319 760 2 328 807 66 629 000 100 %
Fellesområde 0 0 0 5 033 140 5 033 141 1 5 157 000 100 %
Programledelse 0 0 0 94 326 94 326 0 94 000 100 %
IKT - område 7 269 20 000 12 731 1 667 672 1 833 472 165 801 15 900 000 100 %
Testregime 22 986 106 260 83 274 3 271 719 3 296 380 24 661 19 515 000 100 %
LAB - område 606 14 000 13 394 3 436 317 3 492 281 55 965 5 331 000 100 %
ERL - område 184 333 536 042 351 709 7 045 793 7 718 416 672 623 18 880 000 100 %
Patologi -område 0 0 0 4 886 231 4 886 210 -21 9 550 000 100 %
EPJ/PAS -område 2 124 902 1 718 880 -406 022 78 605 240 79 431 383 826 143 215 236 000 98 %
RIS/PACS-område 433 281 566 000 132 719 35 269 696 35 658 137 388 441 121 692 000 100 %
Totalt 3 491 736 4 303 419 811 683 168 301 086 172 763 507 4 462 420 478 000 000
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Arbeidet med innføring av nye regionale prosedyrer er krevende. Prosjektledelsen har 
tett oppfølging i helseforetakene, og rutiner for dokumentasjon av opplæring og 
informasjonsarbeidet styrkes. Opplæringen er kritisk suksessfaktor og vil ha stor fokus 
fremover. 
 
Det er fremdeles betydelig risiko i prosjektet, hvilket ikke er uventet i et så stort 
utviklingsprosjekt. Størst usikkerhet på nåværende tidspunkt er avhengigheter på 
leverandørsiden som ligger utenfor vår kontroll.  
 
Adm. direktør legger frem egen sak om gevinstrealisering i styremøte 26. november 
2014. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2014 om Felles Innføring av 
Kliniske Systemer til orientering. 
 
 
Bodø, den 17. oktober 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Utrykt vedlegg: Informasjon og status pr. august/september 2014 
 Vedlegget er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23, 1. ledd. 
 
 Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel. 
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