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Bekymringsmelding vedr styresak 133-2014 FIKS-program – realisering  av resultatmål og 
effektmål,inkl,økonomiske konsekvenser av IKT-investeringer,oppfølgingav styresak 127-2013. 
 
Det vises til ditt brev av 25.november 2014.12.15 
 
Styret i Helse Nord RHF behandlet saken i møte den 26.november 2014 og ditt brev ble lagt fram ved 
møtestart. Se for øvrig utskrift av protokoll – styresak 138-2014/6. Saken ble grundig diskutert i 
styret. 
 
Om deltakelse i kliniske IKT-prosjekter. 
 
Styret i Helse Nord RHF er tidligere og nå orientert om arbeidet i FIKS-prosjektet. Helsefaglige 
medarbeidere (leger og annet helsepersonell) deltok i stort omfang i kravspesifiseringen på de ulike 
områdene og i vurderingen av tilbudene på de kliniske IKT-systemene. Dette gjelder også i 
fortsettelsen når systemene skal innføres og forvaltes. 
 
Om prosessen fram til pilot for funksjonell forvaltning av radiologisystemer. 
 
Oppgaven med å utarbeide en modell for funksjonell forvaltning av radiologiområdet ble gitt til UNN 
og NLSH der også Finnmarkssykehuset, Helgelandssykehuset og HN-IKT var involvert. Styret i Helse 
Nord RHF er informert om hvordan prosessen er gjennomført så langt. Vi er også informert om 
høringsmøtet som ble gjennomført  05.mars 2014 . Mer enn 50 inviterte medarbeidere, herunder 
radiologer og radiografer var invitert. Ikke alle inviterte deltok uten at vi kjenner årsakene til det. 
Dokumenter ble sendt til alle inviterte i etterkant av møtet (samme dag), og mottakerne fikk 
anledning til å kommentere innholdet frem til 09.mars. 
 
Formell medvirkning ivaretas gjennom deltakelse i styringsgruppen i både HN-IKT og FIKS-prosjektet. 
 
Oppfølging i UNN. 
 
I rapporten om funksjonell forvaltning heter det under avsnitt ”Oppgaver etter behandling i 
direktørmøte og beslutning av Adm direktør Helse Nord RHF: 
”Gjennomføre organisasjonsintern endring UNN (inkludert drøftingsmøte med tillitsvalgte) og 
etablere senteret i linje til klinikksjef og overføre 3,5 stillinger fra Røntgenavdelingen UNN til 
klinikksjef UNN.” 
 



Med bakgrunn i dette finner styret at saken er godt belyst,  at de formelle prosesser er ivaretatt, og 
at de kommende organisatoriske tilpasninger blir drøftet med tillitsvalgte slik regelverket tilsier. 
 
Styret i Helse Nord RHF er vel informert om varslingene i 2009 og 2013. HOD har ikke funnet 
grunnlag for å kritisere anskaffelsesprosessen som ledet frem til  FIKS-prosjektet. Også Klagenemnda 
for offentlige anskaffelser har vurdert deler av prosessen i 2 klagesaker og har konkludert med at 
Helse Nord RHF ikke har brutt anskaffelsesregelverket.  Styret i Helse Nord RHF har på dette grunnlag  
besluttet at det ikke er grunnlag for ytterligere behandling av saken i styret. 
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