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Bakgrunn 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 121-2014 FIKS-prosjekt: Tertialrapport pr. 
31. august 2014 i styremøte, den 29. oktober 2014. Rapporten ble tatt til orientering. 
Denne styresaken med tertialrapport pr. 31. desember 2014 er basert på rapportering 
til styringsgruppen 17. februar 2015. 
 
Status 
De største prosjektene har siden forrige rapportering holdt framdriften og 
økonomistyringen i henhold vedtatte planer. I de delprosjektene hvor framdriften ikke 
er tilfredsstillende, er økonomien så langt under kontroll og samsvarer med beregnet 
grad av ferdigstillelse. 
  
De største utfordringene med å være et felles regionalt program er kjente, og vil etter 
alle solemerker være aktuelle også i 2015. FIKS kan innenfor gjeldende mandat og 
vedtatte økonomiske rammer ikke løse alle små og store IKT-utfordringer. Programmet 
er ikke noe fiks alt, men vil fortsette å bidra i de tilfellene hvor henvendelser ikke sinker 
prosjektene eller påvirker økonomien i prosjektene.  
 
Implementeringene som er gjort siste året, har vært teknisk komplekse, men har i liten 
grad påvirket arbeidsprosessene i sykehusene. Fra høsten vil fokuset endre seg, når en 
tar i bruk en større del av de utarbeidede prosedyrene for oppsett og bruk av 
journalsystemet. En samling av alle sykehusene i et felles system gir sammen med den 
nye pasientjournalloven helt nye muligheter for samhandling om pasientene på tvers av 
sykehus og helseforetak. Disse mulighetene øker behovet for en felles funksjonell 
organisering av forvaltningen av de kliniske systemene, og samtidig blir behovet for å 
fokusere på opplæring og intern kommunikasjon i sykehusene større.  
 
Helse Nord IKT har gjort et stort og solid arbeid, både i samlingen av alle driftsmiljøene 
under ett tak (HOS2 trinn 0) og i de gjennomførte konsolideringene (HOS trinn I). For 
programmet som helhet er likevel den samlede ressurssituasjonen i Helse Nord IKT en 
utfordring, hvilket betyr ukentlig prioritering mellom tilgang på knappe ressurser. 
Enkelte av prosjektene har ikke fått den planlagte støtten på IKT-siden. Dette vil ikke 
kunne fortsette ut programperioden uten at kvaliteten eller tidsplanene blir påvirket 
negativt.  

1 FIKS: Felles innføring kliniske systemer 
2 HOS: Harmonisering, Optimalisering og Sammenslåing 
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For å få til en bedre koordinering og samarbeid er det etablert faste månedlige møter 
mellom rådgiverne i FIKS og Integrasjonsprosjektet i Helse Nord IKT. Dette bidrar blant 
annet til bedre prioritering av knappe ressurser. Framdriften i Integrasjonsprosjektet 
og deres bidrag inn i FIKS-prosjektene er helt avgjørende for videre framdrift i 
programmet. Samarbeidet er godt.  
 
FIKS har i den siste perioden startet et arbeid med å vurdere mulighetene for å 
redusere den samlede tiden produksjonssystemene er utilgjengelig i sykehusene under 
konsolideringene. I første omgang vurderes muligheten for å samkjøre HOS trinn I for 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) med radiologiinnføringen i 
Finnmarkssykehuset HF. Erfaringene fra de to helgene i februar (radiologi 
Helgelandssykehuset HF og HOS trinn I Nordlandssykehuset HF) legges til grunn i 
videre planlegging. HOS trinn 1 for UNN gjennomføres første helgen i juni (4. - 7. juni 
2015).  
 
Planlegging av hvordan EPJ-området skal integreres med Medikasjon- og 
Kurveprosjektet (EKM) er så vidt i gang. Prosjektleder er ansatt, og det er gjennomført 
innledende møte med Helse Sør-Øst om fremtidig samarbeid om EKM- og EPJ-
implementering. 
 
For neste tertial er det kritisk at arbeidet med pasientforløp, strukturert journal og 
beslutningsstøtte begynner å ta form. Det må besluttes hvilke pasientforløp en skal 
starte med når dette skal designes i Arena. Vi må også for dette området snarest få på 
plass en omforent løsning for funksjonell forvaltning av de kliniske systemene. 
 
Risikostyring  
Det er ingen vesentlige endringer i overordnet risikobilde. Største usikkerhetsfaktor er 
fremdeles knyttet til ressurssituasjonen i flere prosjekter både i og utenfor FIKS. 
Kritiske ressurser i Helse Nord IKT er en flaskehals for framdrift i flere av prosjektene i 
FIKS.  
 
Radiologiinnføringen på Helgeland har balansert på kritisk linje, men ble gjennomført i 
henhold til plan 6. - 7. februar 2015. 
 
Til tross for mange utfordringer og stram tidsplan holder HOS-prosjektet fortsatt 
framdriftsplanen. Nordlandssykehuset HF arbeider meget godt med prosjektet. 
Flyttingen i Trinn 0 gikk bra før årsskiftet, og Trinn I for NLSH planlegges 13. - 15. 
februar 2015.  
 
Med driften i de midlertidige datarommene på plass vurderer FIKS ikke forsinkelsene 
på første permanente datasentral (DS) som kritisk. Hvis rammene for neste 
prøvekonvertering i HOS blir akseptable, vil eventuell mangel på permanente datarom 
først bli kritisk, når UNN skal inn i felles radiologiløsning i november 2015. DS2 (UiT) 
planlegges i drift våren 2015. DS1 (Pasienthotellet) planlegges i drift 4. kvartal 2015. 
 
For Testregimeprosjektet er det en ulempe at en ikke får startet arbeidet med oppsett 
av permanent løsning, før permanent datarom er tilgjengelig.  
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Fremdeles befinner en for stor andel av risikoelementene seg i kritisk område.  
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Figur 1- risikobilder 18.11.14 og 03.02.15 
 
Fremdrift 
Styret ble i tertialrapport nr. 1-2014 gjort kjent med at revidert fremdriftsplan er satt 
med sluttdato 6. september 2016, ca to måneder senere enn opprinnelig plan. 
Prosjektorganisasjonen er forutsatt beholdt frem til 31. desember 2016.  
 
I tertialrapport nr. 2-2014 konkluderte adm. direktør med at ”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.” 
 
27. januar 2015 mottok vi revidert tidsplan for utviklingen av DIPS Arena fra 
leverandøren, hvor det fremgår at det for EPJ fremdeles vil være 20 av 273 åpne krav 
pr. 31. desember 2015, og at de øvrige vil lukkes innen utgangen av 2016. For LAB-
leveransen melder leverandøren at 14 krav vil være åpne pr. 31. desember 2015, men 
lukkes innen 1. halvår 2016. Administrasjonen har dialog med leverandøren om 
hvordan fremdrift og de merkantile sider skal løses.  
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Økonomi 
Status pr. desember 2014 er at samlet økonomiske ramme er tilstrekkelig til å 
gjennomføre programmet i henhold til gjeldende planer.  
 

 
Figur 2- påløpte og forventede investeringskostnader 
 
Prosjektkostnadene som utgiftsføres løpende er i tråd med plan: 

 
Figur 3- påløpte og forventede programkostnader 
 
Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør er fornøyd med at alle helseforetak nå er kommet inn i midlertidig felles 
datarom, at Trinn 0 er gjennomført for alle helseforetak, og at Trinn 1 er i gang i 
henhold til plan. At vi har lykkes å gjennomføre konvertering til ny radiologiløsning i 
Helgelandssykehuset HF i tråd med planen, var også en viktig milepæl. Økonomien er 
under kontroll, og samarbeidet med Helse Nord IKT fungerer godt. 
 
Det er høyt tempo i prosjektet, og mange viktige milepæler foran oss. Ressursknapphet i 
Helse NordIKT, og tydelige prioriteringer må derfor ha full fokus fremover. 
 
Det er uheldig at leveranser av et antall kontraktsfestede krav innenfor EPJ- og LAB-
området er forsinket. Adm. direktør vil orientere nærmere om dette i styremøte 26. 
februar 2015. 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2014 om Felles Innføring 
av Kliniske Systemer til orientering. 
 
 
Bodø, den 13. februar 2015 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Utrykt vedlegg:  Sak 1-15 til styringsgruppen FIKS ad. informasjon og status FIKS 
 
  Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel. 
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