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Etterlysning av svar 
Saksdokumentene var ettersendt. 

 
 
Se vedlagt kopi. 
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Fra: Størmer Jan
Til: "Bjørn Kaldhol"; Kaldhol Bjørn; RHF-Postmottak
Kopi: Vorland Lars; Rolandsen Hilde; Paulke Karin Emmy Liska; Arnfinn Sundsfjord; Holand Eirik Storø; Inger

 Jørstad; Inger Lise Strøm; Kari Jørgensen; Sandnes Kari Marie; Line Miriam Sandberg; Mildrid Pedersen;
 Alterskjær Sissel; Steinar Pettersen

Emne: SV: Etterlysning av svar
Dato: 18. mars 2015 11:07:15
Vedlegg: Bekymringsmelding til Styret i Helse Nord . Ditt brev datert 17.02.2015.msg

Bekymringsmelding.msg
150318 Vedlegg til styret Dialog med klinikkleder vedr FIKS Røntgen.docx

Bjørn Kaldhol
 
Viser til din e-post av den 12. mars.
 
Det fremgår ikke av brevet du henviser til  fra eierdirektør datert 4.mars at
 det  er å betrakte som et svar på fra styret på min  e-post til styret den 27.
 februar. I en sak som denne, hvor det er fremmet påstander om
 ulovligheter under administrerende direktørs ansvar, som kvalifiserer for
 etterforskning og påtale, forventes at styrets leder svarer egenhendig og
 ikke delegerer det til administrerende direktør.
 
Styrets leder har fått kopi av mitt svar den 4. mars på brevet fra den 17.
 februar fra eierdirektør der dette presiseres. (vedlegg). Dette ble besvart av
 eierdirektør den 12. mars.(vedlegg)
 
Eierdirektør bidrar ikke i brevet den 12. mars etter min mening  til å belyse
 saken overfor styret  ved å svare som følger på mine spørsmål:
 
Spørsmål til eierdirektør:  ”Du skriver at ”Styret i Helse Nord RHF er orientert om hvilken
 prosess som er gjennomført for å involvere radiologer i UNN HF i forbindelse med at regional
 forvaltningsorganisasjon skal etableres.” Kan du opplyse nærmer om innholdet i denne
 informasjonen, og når den ble gitt?”
 

Spørsmålet er ikke besvart av eierdirektør
 

Spørsmål til eierdirektør:: ”Du skriver også at: ”Vi kan også dokumentere solid planlegging
 av arbeidet med å innføre den regionale radiologiløsningen og at risiko og sårbarhetsanalyse for
 teknisk sammenslåing (min uthevning) av systemene er gjennomført. Kan denne
 dokumentasjonen fremlegges? 
 

” Eierdirektørs svar: ”Risiko og sårbarhetsanalyser for den tekniske
 sammenslåingen kan du få tilgang til ved å
henvende deg til linjevei i UNN HF.”
 

Styremøte i Helse Nord RHF 
26. mars 2014 - saksdokumenter
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Bekymringsmelding til Styret i Helse Nord . Ditt brev datert 17.02.2015

		From

		Størmer Jan

		To

		Rolandsen Hilde; RHF-Postmottak

		Cc

		Kaldhol Bjørn; Kaldhol Bjørn

		Recipients

		Hilde.Rolandsen@helse-nord.no; postmottak@helse-nord.no; Bjorn.Kaldhol@helse-nord.no; Bjorn.Kaldhol@kaldhol.as



Eierdirektør Hilde Rolandsen 


Helse Nord RHF 


RHF Postmotak


 


Viser til vedlagte brev i word format med vedlegg.


Brevet sendes kun som e-post.


 


Med vennlig hilsen


 


Jan Størmer





150304 Brev til eierdirektør Hilde Rolandsen.docx

150304 Brev til eierdirektør Hilde Rolandsen.docx

Jan Størmer, Overlege, 


Røntgenavdelingen, UNN HF, Tromsø


					Tromsø den 04. mars 2015 


Eierdirektør Hilde Rolandsen


Helse Nord RHF,  RHF Postmottak


Sjøgata 10 8006 Bodø





Vedr. Bekymringsmelding til styret i Helse Nord RHF. Ditt brev datert den 17.02,2015.03.03


Brevet fra eierdirektør konkluderer med at Helse Nord RHF ikke finner hold i mine påstander og anser saken som avsluttet.  I protokoll fra styremøtet den 26. februar refereres det at brevet er fremlagt for styret som har tatt det til orientering.


Jeg har i e-post til styrets medlemmer den 27. februar etterlyst styrets selvstendige tilbakemelding til meg på brevet datert 16.12.2014. med deres bekreftelse på at de ønsker saken lukket uten at det er gjennomført en tilfredsstillende granskning av mine påstander referert i brevet.


Du skriver at ”Styret i Helse Nord RHF er orientert om hvilken prosess som er gjennomført for å involvere radiologer i UNN HF i forbindelse med at regional forvaltningsorganisasjon skal etableres.” Kan du opplyse nærmer om innholdet i denne informasjonen, og når den ble gitt?


Du skriver også at: ”Vi kan også dokumentere solid planlegging av arbeidet med å innføre den regionale radiologiløsningen og at risiko og sårbarhetsanalyse for teknisk sammenslåing (min uthevning) av systemene er gjennomført. Kan denne dokumentasjonen fremlegges?  


Er det gjennomført en risiko og sårbarhetsanalyse også for de medisinskfaglige konsekvenser knyttet opp til implementeringen av den regionale radiologiløsningen? Tilbakemeldinger siste ukene er foruroligende både hva angår tekniske og medisinsk faglige forhold. (vedlegger kopi av epost fra LIS lege i vakt natt til 27.02.2015  og redegjørelse fra konstituert leder for regionalt forvaltningsorgan for radiologi samme formiddag.)


Med de ressurser over lang tid som har vært brukt til å forberede denne innføringen av ny regional radiologiløsning er det betenkelig med slike tilbakemeldinger i innledende fase.


Svar imøteses.


Med vennlig hilsen


Jan Størmer 


Kopi: Styreleder Bjørn Kaldhol Helse Nord RHF.


Vedlegg: 150227 Olstad VS Forverring HSYK.msg, 150227 Norum Skar  VS Forverring HSYK.msg






VS: Forverring HSYK

__substg1.0_3701000D.msg

VS: Forverring HSYK


			From


			Olstad Elisabeth


			To


			Størmer Jan


			Recipients


			Jan.Stormer@unn.no





 







 







Fra: Olstad Elisabeth 
Sendt: 27. februar 2015 03:45
Til: Norum Jan
Emne: Forverring HSYK







 







Hei,







 







På vakta nå har jeg opplevd at det har blitt en forverring i forhold til HSYK etter at de fikk Sectra. Etter flere samtaler med en turnuslege (hun hadde konferert med bakvakt, men ringte selv) som skulle ha en CT abd/bekken med uklar problemstilling (hun hadde ikke helt forstått hva bakvakten primært mistenkte), ble us tatt og bildene sendt. Det var en pas som hadde vært operert i buken flere ganger, og jeg ønsket gamle bilder for smlign, men det gikk ikke an å sende det over. Men jeg fikk fakset over en beskrivelse fra 2014. Og hun kunne ikke få sendt henvisning, så en håndskrevet henvisning ble også fakset. 







Før kunne vi i alle fall diktere svar på henvisningen i TRIS selv om svaret måtte overbringes muntlig. I tillegg var svaret da tilgjengelig for våre kolleger her og man kunne til nød skrive på gul eller rød lapp ”gitt beskjed om normalt funn/ikke aktuell patologi, beskrives i detalj av abd.gruppa på dagtid” hvis det var veldig hektisk. Nå i natt sitter jeg her med en fakset henvisning som jeg ikke kan diktere på, de som kunne ha scannet og lagt den inn (jeg regner med at hjpl og radiograf kan dette) er ikke på jobb eller sover. Jeg har gitt et muntlig svar, men ettersom tiden går før jeg får diktert, vet jeg heller ikke om jeg husker helt eksakt hva jeg svarte. Hvis jeg hadde hatt flere us av samme type fra HSYK, hadde dette blitt enda verre. I morgen tidlig får jeg ikke diktert den, jeg må rett hjem siden barnehagen er stengt og Eivind skal på jobb, og da blir det mandag før jeg kan se på den igjen og diktere. Dette er veldig lite faglig tilfredsstillende, frustrerende og tar masse tid og flere telefonsamtaler som gjør at man blir distrahert i det man ellers har å gjøre. Vær så snill å få ryddet opp i dette. Orker ikke å skrive avvik i docmap nå, men ville gi beskjed.







 







Elisabeth











  _____  




Tenk miljø – ikke skriv ut denne om det ikke er absolutt nødvendig















VS: Forverring HSYK

__substg1.0_3701000D.msg

VS: Forverring HSYK


			From


			Norum Jan


			To


			UNN-DIAG-Røntgen-Leger-Generell avd


			Recipients


			Rontgenavd-Leger-Generellavd?alle?@hn.helsenord.no





Kolleger







 







Til dere som går i vakt







 







KOMMUNIKASJONSPROBLEMER HSYK – UNN







 







Som dere ser under er det i en overgangsfase nå utfordringer i kommunikasjonen mellom UNN og HSYK. Det er antatt at utfordringen vil vare i 2 ukers tid.  Jeg kan ikke gjøre annet enn å beklage dette, men legg merke til muligheten til å sende fra CT maskinene direkte. Jeg har i dag sikret meg at ledelsen i røntgenenhetene i SSJ, MIR og MSJ er klar over denne utfordringen. 







 







 







Jan







 







Fra: Skar Yngve 
Sendt: 27. februar 2015 13:54
Til: Norum Jan
Emne: SV: Forverring HSYK







 







Hei.







 







Situasjonen er som følger for HSYK VS. UNN:







 







Undersøkelser som skal sendes TOS:







1.      Det må alltid sendes rekvisisjon i (Web-)Tris à ref tidligere info som er sendt ut.







2.      Undersøkelser utført FØR 7.- februar sendes fra gamle PACS som skissert i tabell under (annen e-post)







3.      For undersøkelser utført ETTER 7. februar må man sende via OC. Dette har vært ustabilt og fungerer kun unntaksvis. Derfor:







er CT modaliteter på HSYK satt til å kunne sende bilder direkte i UNN sitt PACS for å ivareta ØHJ funksjon. Det betyr at andre us enn CT, og CT som ikke ligger på modalitet er vanskelig å få sendt til TOS.







 







 







Ang. rekvisisjon: Dette sendes PT fra WebTris i HSYK, og vi er avhengig av at de som jobber der vet om dette, og faktisk gjør det. Videre må jo denne skrives inn hos oss på UNN som normalt (her er ingen endring). Dette gjøres på natt av radiografene. Dersom vi har en faks må den scannes inn som vanlig og gjøres et mottak på slik at lege kan diktere. Så for henvisning er det ingen endring i forhold til tidligere.







 







Når det gjelder bilder tatt før 7. februar er de mulig å sende til UNN.







 







Når det gjelder bilder tatt etter 7. februar stiller situasjonen seg slik beskrevet over i pkt. 3. Det er på nytt sendt informasjon om dette til HSYK slik at de kan forholde seg korrekt i forhold til dette.







Når det gjelder PKT 4 over, siste del (”…betyr at andre us enn CT, og CT som ikke ligger på modalitet er vanskelig å få sendt til TOS”) så er det dessverre situasjonen p.t., men innen 2 uker (i løpet av uke 11) antar man dette er i orden. 







 







 







Mvh







Yngve S







 







 







 







 











  _____  




Tenk miljø – ikke skriv ut denne om det ikke er absolutt nødvendig
















Bekymringsmelding

		From

		Movik Marianne

		To

		Størmer Jan

		Cc

		Kaldhol Bjørn; Vorland Lars; Ingebrigtsen Tor

		Recipients

		Jan.Stormer@unn.no; Bjorn.Kaldhol@helse-nord.no; Lars.Vorland@helse-nord.no; Tor.Ingebrigtsen@unn.no



 





Bekymringsmelding.pdf

Bekymringsmelding.pdf




Postadresse:
Helse	Nord	RHF
8038	BODØ



Besøksadresse:
Sjøgata	10
8006 BODØ



Størmer	Jan



Brevet	sendes	kun	elektronisk



Deres	ref.: Vår	ref.:
2013/53-37



Bekymringsmelding



Vi	viser	til	brev	av	4.	mars	2015	vedrørende	bekymringsmelding	til	styret	i	Helse	Nord	RHF	
samt	min	e-post	datert	6.	mars	2015.



Vi	har	innhentet	informasjon	fra	din	arbeidsgiver	om	at	det	bl.a.	har	vært	følgende	
dokumentert	dialog	med	deg	for	å	delta	i	ra



- 25.	januar	2013:Møte	mellom	J.	Størmer	og	G.	Andersen.	J.	Størmer	ble	forespurt	om	å	
jobbe	i	FIKS	20	prosent	stilling,	men	takket	nei.



- 5.	mars	2013:	J.	Størmer	ble	bedt	om	å	delta	i	arbeid	med	å	utvikle	forvaltningsmodell	
Sectra	RIS	PACS,	men	takket	nei.



- 23.	desember	2014:	J.	Størmer	ble	invitert	til	å	bidra	i	utvikling/forvaltning,	men	takket	
nei.



Risiko	og	sårbarhetsanalyser	for	den	tekniske	sammenslåingen	kan	du	få	tilgang	til	ved	å	
henvende	deg	til	linjevei	i	UNN	HF.



De	medisinskfaglige	vurderinger	knyttet	til	implementering	av	radiologiløsning	går	fram	av	
evalueringsprosess	og	referansebesøk	som	lå	til	grunn	for	investeringsbeslutningen.	Valg	av	
radiologisystem	er	gjort	i	tett	dialog	med	fagmiljøene.



Med	hilsen



Hilde Rolandsen
Eierdirektør
(sign.)



Besøksadresse:



BODØ



Tlf.:	75	51	29	00
Faks:	75	51	29	01



www.helse
postmottak@helse
Org.nr.:	883	658	752



Saksbehandler/dir.tlf.:
Hilde	Rolandsen,	75	51	29	13



rs	2015	vedrørende	bekymringsmelding	til	styret	i	Helse	Nord	RHF	
post	datert	6.	mars	2015.



Vi	har	innhentet	informasjon	fra	din	arbeidsgiver	om	at	det	bl.a.	har	vært	følgende	
dokumentert	dialog	med	deg	for	å	delta	i	radiologiprosjektet:



25.	januar	2013:Møte	mellom	J.	Størmer	og	G.	Andersen.	J.	Størmer	ble	forespurt	om	å	
jobbe	i	FIKS	20	prosent	stilling,	men	takket	nei.
5.	mars	2013:	J.	Størmer	ble	bedt	om	å	delta	i	arbeid	med	å	utvikle	forvaltningsmodell	



S,	men	takket	nei.
23.	desember	2014:	J.	Størmer	ble	invitert	til	å	bidra	i	utvikling/forvaltning,	men	takket	



Risiko	og	sårbarhetsanalyser	for	den	tekniske	sammenslåingen	kan	du	få	tilgang	til	ved	å	
henvende	deg	til	linjevei	i	UNN	HF.



medisinskfaglige	vurderinger	knyttet	til	implementering	av	radiologiløsning	går	fram	av	
evalueringsprosess	og	referansebesøk	som	lå	til	grunn	for	investeringsbeslutningen.	Valg	av	
radiologisystem	er	gjort	i	tett	dialog	med	fagmiljøene.



www.helse-nord.no
postmottak@helse-nord.no



:	883	658	752



Sted/Dato:
Bodø,	12.03.2015



rs	2015	vedrørende	bekymringsmelding	til	styret	i	Helse	Nord	RHF	



Vi	har	innhentet	informasjon	fra	din	arbeidsgiver	om	at	det	bl.a.	har	vært	følgende	



25.	januar	2013:Møte	mellom	J.	Størmer	og	G.	Andersen.	J.	Størmer	ble	forespurt	om	å	



5.	mars	2013:	J.	Størmer	ble	bedt	om	å	delta	i	arbeid	med	å	utvikle	forvaltningsmodell	



23.	desember	2014:	J.	Størmer	ble	invitert	til	å	bidra	i	utvikling/forvaltning,	men	takket	



Risiko	og	sårbarhetsanalyser	for	den	tekniske	sammenslåingen	kan	du	få	tilgang	til	ved	å	



medisinskfaglige	vurderinger	knyttet	til	implementering	av	radiologiløsning	går	fram	av	
evalueringsprosess	og	referansebesøk	som	lå	til	grunn	for	investeringsbeslutningen.	Valg	av	











2



Kopi:
Styret	i	Helse	Nord	RHF	v/styreleder	Bjørn	Kaldhol
Adm.direktør	i	Helse	Nord	RHF	Lars	Vorland
Adm.dir.	UNN	HF	Tor	Ingebrigtsen













Fra: Markussen Tom-Vegard Sendt: 2. november 2012 08:21
Til: Vorren Torgrim Oddvar; Brandis Elisabeth von; Castillejo Miguel; Koehler Thorsten; Oltmanns Gunnar
Kopi: Størmer Jan
Emne: Vurdering av konsekvenser for radiologisk avdeling i forhold til vedtatte tidsplan for innføring av nytt ris/pacs.
Viktighet: Høy

Hei,

Som avtalt forfattet et utkast for innvendelser.

Les og kom med korreksjoner og tillegg. Innlevering til Rune vil skje etter lunch idag.

 

Tom-V



Fra: Størmer Jan 
Sendt: 2. november 2012 14:04
Til: Markussen Tom-Vegard; Vorren Torgrim Oddvar; Brandis Elisabeth von; Castillejo Miguel; Koehler Thorsten; Oltmanns Gunnar
Emne: SV: Vurdering av konsekvenser for radiologisk avdeling i forhold til vedtatte tidsplan for innføring av nytt ris/pacs.



Her kommer et tilsvar.

Jeg beklager å komme med dette nå, men det er etter hvert blitt umulig å sitte passivt å se på konsekvensene av noe som kunne vært unngått.

 

Jeg sender dette ut til der først - før det går videre til alle avdelingens leger - og kopi til legeforeningen.

Har dere noen raske tilbakemeldinger - kom gjerne med de.

 

Jan











Kjære kollegaer ved røntgenavdelingen i UNN 

Vedr. Tom Vegards forslag til tilbakemeldinger på FIKS prosjektet i epost tidligere i dag. 

Kommentarene et utmerkede og høyst relevante og jeg er imponert over at noen har overskudd til å tenke og reagere strategisk langsiktig i den arbeidssituasjonen og med de ventelistene vi har p.t. 

Jeg hadde i utgangspunktet ikke tenkt å kommentere overhodet FIKS prosjektet, ettersom det uansett vil bli oppfattet som et forsøk på omkamp fra min side. Dere skyldes likevel en forklaring på min stillingstagen, da den kan synes uforståelig i forhold til mitt tidligere engasjement rundt radiologisk IT – eller RIS/PACS. 

Direktørens ferske ”amnesti” for å utrykke seg fritt uten frykt for represalier gjør det derimot litt enklere for meg. 

Som dere kjenner til ble jeg i 2003 bedt om å forlate posisjonen som avdelingsleder. Min vurdering er at hovedårsaken til dette var at uformell intervensjon fra krefter utenfor røntgenavdelingen, fikk administrasjonens støtte. Dette var andre gang etter min ansettelse i 1980 at jeg opplevde personlige alvorlige konsekvenser av at røntgenavdelingen i krisetider ikke får støtte av sykehusets ledelse når sterke krefter utenfor vår avdeling kommer i interessekonflikt med vårt fag, og vår avdelings behov for å kunne opptre autonomt. 

I perioden 2003 -2009 arbeidet jeg i forskjellige administrative posisjoner i Helse-Nord RHF og UNN HF i kliniske IT relaterte posisjoner, og var prosjektleder for innføring av DIPS i UNN HF i 2004 og kliniske systemer (PAS/EPJ-RIS/PACS) i det sammenslåtte sykehus UNN HF (Tromsø Harstad-Narvik) i perioden 2006-2008. Formelt var jeg leder for sykehusets kliniske IT organisasjon fra og med 2006 og frem til min permisjon i november 2009. Jeg hadde her rollen som sykehusets ”bestiller” av IT tjenester fra Helse Nord IKT og forvaltet et budsjett på ca 200 mill NOK. 

Rollen medførte også at jeg var UNN’s talsperson i IT saker overfor Helse Nord RHF – den nærmeste til å representere grasrota i klinikken overfor RHF ledelsen i kliniske IT saker. 

Høsten 2008 oppsto det en konfliktsituasjon mellom UNN HF og DIPS ASA som medførte at historien rundt den ulovlige rammeavtalen mellom DIPS ASA og Helse Nord RHF fra 2003 ble aktualisert. (se vedlegg av artikkel i Aftenposten fra april 2005 som belyser dette) 

Uten å gå i detaljer eskalerte dette i hendelser hvor jeg i min formelle rolle som UNN’s representant påpekte en grov overkjøring av ansattes deltagelse og medvirking i tilriggingen av den innkjøpsprosess som endte opp som dagens FIKS prosjekt. For meg var det rimelig klart på dette tidspunkt at marginaliseringen av de ansattes representanter (brukerne) i den mest avgjørende fasen av den mest betydningsfulle innkjøpsprosessen av kliniske IT løsninger for hele Helse Nord i et 10 års perspektiv hadde en klar agenda som ikke var basert på ønsket om å få på plass det beste produkt – men et spesielt produkt. 

Jeg opplevde det fenomen som mange i vår organisasjon etter hvert har fått erfaringer med: Innleide konsulenter og advokatfirma fra Oslo under full kontroll av IT leder i Helse Nord RHF med vide fullmakter fra direktøren gjennomførte en kort og heftig prosess som endte opp med dokumenter som gav inntrykk av at brukerne hadde vært deltagende – blitt hørt – og unisont støttet IT leders egenhendige plan for gjennomføring av anbud og innkjøp – ”helt etter boka”. 

Alt dette foregikk mens vi på det lokale operasjonelle nivå her ved senter for kliniske IKT-systemer i UNN gjennomførte de siste og mest kritiske faser av prosjektet ”Felles kliniske IT systemer i sammenslått UNN HF”. 

Det var som å stå i en skyttergrav under dobbelt ild. – med brutte kommunikasjonslinjer bakover. 

UNN HF fikk på plass sitt felles IKT system – en av grunnpilarene i det LEAN og samhandlingsarbeidet man i UNN HF har lykkes godt med. Dette var ikke enkelt, men skyldtes sterk faglig forankring av prosessen. Dere har sikkert registrert at en av hovedforklaringene på problemene som OUS sliter med om dagen ikke minst skyldes de manglende IT løsninger som UNN HF har fikk på plass – vesentlig på grunn av at kliniske IT prosjekter her har vært ledet av klinisk personale. Jeg tror vi alle forstår at overgangen til RISK-plattformen som vi nå står foran, utfordrer alle disse gode IKT-løsningene som fungerer fint per i dag. 

Videre i korte trekk: I august 2009 foretok jeg det som populært kalles ”varsling” overfor internrevisjonen i Helse Nord RHF. Jeg kom med et vel dokumentert ønske om en uavhengig granskning av Helse Nord RHF’s oppfølging av den ulovlig inngåtte rammeavtalen i 2003 fram til august 2009 – og overkjøringen av brukemedvirkning i tilrigging av anbudet på kliniske IT løsnnger inklusive RIS/PACS. 2009. Den ble etter kort tid avvist uten begrunnelse av Styreleder i Helse Nord RHF. I oktober 2009 ble jeg meddelt av UNN’s direktør at jeg på ubestemt tid var fratatt alle fullmakter i mitt rolle som SKIS’s leder. Deretter gikk jeg ut i drøyt 2 års lang permisjon. 

Ettersom jeg forlot min formelle ”utkikkspost” i november 2009 har jeg ikke annen kunnskap om det som har skjedd rundt anbud, kontrakt og etablering av FIKS enn det jeg har kunnet lese på intranettet. 

Jeg mener i dag at det kun er en uavhengig granskning som kan avdekke at hele prosessen rundt anbud og innkjøp bærer preg av en uryddighet som kan vise seg å være alvorlige lovbrudd for å forsterke DIPS/Sectra’s s tilnærmede monopolposisjon som EPJ og røntgensystem leverandør til helse-Norge. En granskning vil også kunne avdekke overkjøring av reel brukermedvirkning. 

For røntgenavdelingen har konsekvensen blitt at man nå planlegger for en sanering av det som har vært investert i utvikling av lokale og regionale radiologiske samhandlingsløsninger utviklet fra og med 1987 i Universitetssykehuset i Tromsø i et nært og stimulerende samarbeid mellom medisinske og teknologiske fagarbeidere med lokal forankring og fokus på skreddersydde løsninger tilpasset vår nordnorske virkelighet. 

Ettersom prosessen som har ført fram til dette er tuftet på dokumenterte ulovlige handlinger i 2003 med sannsynlig videre ulovlig oppfølging fram til og med 2009 ser jeg meg nødt til å distansere meg fra å delta. Jeg håper dere har forståelse for dette. Skulle dere ha ønske om å bli nærmere orientert om dokumentasjonen for det jeg viser til står jeg selvsagt til disposisjon. 

Med vennlig hilsen 

Jan Størmer 

Overlege 

Røntgenavdelingen UNN HF







Fra: Andersen Gry 
Sendt: 7. januar 2013 17:14
Til: Størmer Jan
Emne: samtalen i dag



hei Jan, jeg synes det er leit hvis du opplever at vi ikke bruker kompetansen din og erfaringene dine innen teleradiologi. Jeg har erkjent at TTT, at man har ulike agendaer mellom sykehusene og noen ganger er det ikke bare TTT men at ting tar alt for lang tid, men jeg har tatt opp internt i UNN, vi la fram sak senest for direktør og fagdirektør i oktober om behovet for tetter samhandling mellom sykehusene; prosedyrene, vaktsamarbeid, lik organisering IT og at UNN ved rtg. skal ha et særskilt ansvar for forvaltning IKT rtg. Jeg har hele veien oppfattet at dette er i tråd med de vyeene du har formidlet over år og jeg beklager hvis jeg har misforstått.

Har ledig tid til en prat på onsdag etter kl. 12 hvis det passer for deg.





Hege Bratbak tar kontakt med deg om utkast til prosedyren ila uka.

GryA



Fra: Størmer Jan 
Sendt: 7. januar 2013 23:32
Til: Størmer Jan
Emne: Fwd: SV: samtalen i dag





Sendt fra min iPad


Videresendt melding:

Til: Andersen Gry <Gry.Andersen@unn.no>
Emne: SV: samtalen i dag

Hei Gry

 

Du har ingen grunn til å beklage. Du har sannsynligvis aldri hatt mulighet for å sette deg inn i den relativt lange og kompliserte historien som endte opp med at jeg gikk ut i permisjon, kuttet med alt IT arbeide og vendte tilbake til klinikken. Jeg tar gjerne en prat på onsdag etter 1200 for å orientere nærmere.

 

Jeg har i løpet av kvelden kladdet på en melding til mine kollegaer og avdelingsledelsen for å bidra med litt historieskriving relatert til det som skjer i avdelingen for tiden, spesielt trigget av dagens tema på møtet. Jeg vet ikke ennå når jeg har den ferdig til utsendelse.

 

Det har vært skrevet tidligere at:

 

”Den som ikke kjenner historien vil bli tvunget til å leve den om igjen” 

 

Jeg ønsker å bidra til å redusere risikoen for at røntgenavdelingen i UNN ufortjent skal havne i en slik situasjon. Den har nå fortjent å ”høste” inn noe av det dens medarbeidere på alle plan gjennom mange år har bidratt med lokalt og regionalt i en beskjeden forhåpning om å bli sett, verdsatt og respektert.

 

Mvh

Jan

 



Fra: Størmer Jan 
Sendt: 8. januar 2013 11:17
Til: Andersen Gry; Alexandersen Beate; Augdal Thomas Angell; Alexandersen Beate; Augdal Thomas Angell; Brandis Elisabeth von; Engh Gabriele Christiane; Ingebrigtsen Jon Vegard; Johnsen Liv Hege; Markussen Tom-Vegard; Olstad Elisabeth; Pettersen Petter Nyheim; Skattør Thor Håkon; Skiaker Torgrim Lysen; Totland Jon André; Amundsen Christer; Andreassen Kjetil [Røntgen]; Avenarius Derk F M; Bajic Radoslav; Brandis Elisabeth von; Bågenholm Anna; Castillejo Miguel; Forsdahl Signe Helene; Frantzen Jan Ole; Hanekamp Bettina; Herder Marit; Johnsen Liv Hege; Kloster Vidar Laurits; Koehler Thorsten; Oltmanns Gunnar; Sildnes Trude; Vorren Torgrim Oddvar; Weum Sven; Wik Trude; Wikran Gry Charlotte; Engh Gabriele Christiane; Ingebrigtsen Jon-Vegar; Mortensen Trude Agneta; Olstad Elisabeth; Pettersen Petter Nyheim; Skattør Thor Håkon; Olstad Elisabeth; Bågenholm Anna
Emne: Gårdagens avdelingsmøte - En historisk orientering vedrørende regional radiologisk samhandling







Til røntgenavdelingens leger                     

Avdelingsledelsen

Klinikkledelsen



 

Viser til gårdagens avdelingsmøte hvor det ble en lengre diskusjon rundt avviksmeldinger i forbindelse med tilsendte røntgen-undersøkelser fra det underbemannede Helgelandssykehuset.

 

For å unngå at videre saksbehandling blir preget av historieløshet kan det opplyses om følgende.

 

Røntgenavdelingen i RiTø opprettet f.o.m 1992 teleradiologiske tilbud til alle sykehus og private røntgeninstitutt i regionen etter hvert som avdelingene ble digitalisert og nettverksforbindelse ble opprettet. Nettverket for forsendelse av røntgenbilder mellom RiTø og landsdelens sykehus etablert f.o.m. august 1992  i tett samarbeide mellom Televerkets forskningsavdeling, ildsjeler ved RiTø's IT avdeling og røntgenavdelingens IT personale og leger var kimen til det som etter hvert ble Nord-Norsk Helsenett og senere Norsk Helsenett.



Helgelandssykehusene ble tilknyttet nettverket som følge av den første telemedisinsk satsingen i Nordland fylke som implementerte en teleradiologiløsing fra Sectra AB i 1996. (en investering på ca 12 mill NOK) Alle syv sykehus i Nordland fikk installert Sectra arbeidsstasjoner (Nordlandsnettet) som skulle muliggjøre teleradiologisk overføring av i første omgang CT bilder fra Nordlands seks lokalsykehus til Sentralsykehuset i Bodø for granskning der.

 

"Nordlandssystemet"  ble aldri å fungere som planlagt. Overlegene ved Nordlandssykehuset fikk etablert en fastlønnsavtale for granskning av teleradiologi som medførte medieoppslag i 1998 hvor det ble påstått fra lokalpressen i Bodø at radiologer ved NS Bodø i to år hadde mottatt lønn for ikke utført arbeide. Bildene ble i realiteten gransket av radiologene i Tromsø, uten noen form for kompensasjon.   

 

Etter at det ble etablert nettverksforbindelse mellom RiTø og Nordlandsnettet på initiativ fra RiTø rundt 1997  - ble det åpnet en  "port"  som tillot samtlige syv sykehus i Nordland å overføre røntgenundersøkelser til Universitetsklinikken i Tromsø. Her var det skapt en logistikk og "kultur" for å  ta imot og granske disse bildene.  Forskjellen mellom "Nordlandsnettet"  og teleradiologien i Tromsø var at førstnevnte ble innført "Top-Down" som et administrativt initiert prosjekt med svak faglig forankring mens teleradiologien  i Tromsø var faglig initiert og gjennomført  med skreddersydde IT løsninger som reduserte arbeidsbelastningen for legene . 

 

 Ved røntgenavdelingen i Tromsø hadde man fra begynnelsen av 90 tallet  en bevisst holdning til å yte regional radiologisk service. Dette ble blant annet konkretisert gjennom frivillige "overlege-stafetter" til sykehus uten radiolog (Kirkenes, Vefsn og Lofoten sykehus) og  innføring av nye rutiner for kanalisering av alle forsendelser av røntgenbilder gjennom røntgenavdelingen RiTø - og ikke direkte mellom klinikere og kliniske avdelinger. Slik falt det seg naturlig å ta imot henvendelser fra alle digitalt oppkoblede sykehus etter hvert som det ble teknisk mulig.  Motivasjonen fra fagmiljøet i Tromsø var gjennom nyervervet teknologi, som man hadde bygget opp et tverrfaglig miljø rundt, å yte bedre service til de regionale pasientene. Sykehusledelsen ønsket av politiske, økonomiske og undervisningsmessige grunner på dette tidspunkt til å legge til rette for at pasientstrømmene skulle styres til landsdelens universitetssykehus, ikke som tidligere til institusjoner utenfor landsdelen. (Rikshospitalet, Radiumhospitalet og St. Olavs Hospital) Røntgenavdelingens faglige personale nedla i denne perioden en betydelig selvpålagt frivillig og ubetalt innsats for å imøtekomme ledelsens og pasientenes forventninger i prosessen med å ”snu strømmen”.

 

Det er viktig å presisere at dette var en rent legefaglig initiert og styrt prosess utgått fra de legeansvarlige ledere i røntgenavdelingen i RiTø - med godkjenning og forankring i sykehusets øverste ledelse - et skoleeksempel på en fagstyrt "Bottom up" prosess. Dette sikret forsvarlig teleradiologiske tjenester ved alle landsdelens lokalsykehus, og vi som deltok var selvsagt stolte. 

 

Røntgenavdelingen i RST-RiTø ble utviklingssted for lokale radiologiske IT løsninger f.o.m. høsten 1987 da undertegnede startet arbeidet med å erstatte et eksternt datasystem, basert på hullbånd og dataprosessering ved bedrift i Lillestrøm, med et lokalt PC system, som ivaretok oppgavene med registrering av alle undersøkelser for generering av regninger til rikstrygdeverket og offisiell produksjonsstatistikk. Videre utvikling av systemet har endt opp med det TRIS som i dag fortsatt er avdelingens RIS. I teleradiologisk sammenheng er det i all beskjedenhet på sin plass å påpeke at det var RIS løsningene utviklet over en 20 års periode i det lokale radiologisk miljøet i RiTø som i god kombinasjon med AGFA's PACS muliggjorde etableringene av de teleradiologiske tilbudene som Tromsø og regionen ble internasjonalt kjent for i perioden 1992 - 2002.

 

Brevet som ble sendt til alle samarbeidende avdelinger i 1992 (vedlegg) illustrerer i hvilken grad det nettverkede RIS'et, som på dette tidspunkt var eksepsjonelt åpent og samhandlende mellom institusjonene, var et viktig element i prosessen med å implementere faglige og resurs forsvarlige løsninger for faglig samhandling.



I 2002-2003 ble det, etter etableringen av Helseforetakene per den 01.01.2002  iverksatt et stort og ambisiøst prosjekt i Helse Nord RHF regi, som hadde som intensjon å videreføre prosessene initiert fra Universitetssykehuset for å implementere et mer robust radiologisk samhandling. (Prosjekt Virtuell Radiologi). Undertegnede ble ansatt i prosjektlederstilling i HN RHF den 01.03.2003 for å lede arbeidet.

 

Kort oppsummert havarerte denne prosessen etter et hendelsesforløp som kulminerte allerede i oktober 2003, men som kan videreføres fram til høsten 2009 hvor det ble utlyst nytt anbud på kliniske IT løsninger. (Som etter hvert er blitt til et fem års FIKS prosjekt med en foreløpig anslått investering for Helse Nord på 1 milliard)



 I august 2009 foretok jeg en varsling til det organ som jeg på det tidspunktet, ut i fra de opplysninger som da forelå trodde skulle være i stand til å foreta en offentlig og uavhengig ekstern granskning rundt IT forvaltningen i Helse Nord generelt og Radiologi spesielt for perioden 2002 -2009. Varslingen ble avvist etter mindre enn 10 dager og uten at jeg fikk anledning til å legge frem den informasjon/dokumentasjon som jeg mente kunne ha avdekket forhold som det ville være naturlig å overlate til Økokrim eller påtalemyndighetene å etterforske.

 

Bakteppet for varslingen var alvorlig og var nært knyttet til den ulovlige avtalen inngått mellom DIPS og HN RHF i 2003. Denne hadde medført alvorlig påtale fra Riksrevisjonen og Stortingets kontroll og konstitusjonskomité overfor Helse Nord RHF i 2004 - 2005.

 

Jeg har i løpet av de siste uker fått bekreftet at det ikke foreligger noe dokumentert informasjon i Helse Nord RHF rundt håndteringen av min varsling. Kun informasjon om at styreleder gav en kort muntlig orientering i lukket styremøte den 25 august 2009 uten at det var en formell sak i styret.



Grunnen til at jeg trekker frem dette nå er at ut i fra min erfaring og kunnskap har radiologifaget  i Helse Nord  nå havnet i en kritisk situasjon som kunne vært unngått. 



Dersom den omforente og fagstyrte utviklingen nedfelt i prosjektet "Virtuell radiologi"  i 2003 hadde fått utvikle seg slik forutsatt av styret i HN RHF i 2002 ville dagens utforfordringer  i regional radiologi  vært løst for lenge siden  og Helse Nord kunne sannsynligvis ha beholdt sitt renommé som internasjonalt telemedisinsk / teleradiologisk referansested. 

 

Det radiologiske fagmiljøet i Nord-Norge stod i 2002-2003  samlet rundt et faglig godt forankret regionalt samhandlingsprosjekt med potensial for internasjonal modell skaping og lokal industriell utvikling. Planene ble presentert for styret i Helse Nord ved et seminar på Hamn i Senja i juni 2002 og i 2003 ble det bevilget betydelige midler for å iverksette realiseringen samme år. 



Løsningene man stod klar for å utvikle tok høyde for å nettopp implementere IT baserte modeller basert på klar rolle og ansvarsfordeling - også når sykehus eller avdelinger i kortere eller lengre perioder kunne komme i bemannings-svikt. Dette var noe fagmiljøet hadde et nært og praktisk forhold til - og som vi ønsket å få en optimal faglig basert løsning på.



Det er nå kun en uavhengig granskning av Helse Nord's håndtering av prosjekt "Virtuell Radiologi" i 2003, og   HN RHF's generelle IT  forvaltning i perioden fra 2003 og frem til i dag som kan avklare årsaken til at utviklingen har fått et helt annet forløp .   





Tromsø den 08 januar 2013 



Jan Størmer, overlege, 

røntgenavdelingen, 

UNN HF



Vedlegg: Brev datert 08 mai 2002  (020508Teleradiologi.doc)









Fra: Andersen Gry 
Sendt: 25. januar 2013 12:47
Til: Størmer Jan
Emne: SV: Gårdagens avdelingsmøte - En historisk orientering vedrørende regional radiologisk samhandling

Hei Jan,

Viser til samtaler 9.januar 2013 og i dag.

For å få saken ferdigstilt fra min side ønsker jeg at du bekrefter det vi konkluderte i oppsummeringen fra møtet i dag:

Jeg  har fulgt deg opp på en adekvat måte etter at jeg mottok meldingen. Oppfølgingen av meldingen er avsluttet fra min side.

Du gjør en egen vurdering av hvorvidt du ønsker å følge opp det du skriver om behov for gransking.



Vennlig hilsen

GryA













Fra: Størmer Jan 
Sendt: 28. januar 2013 08:18
Til: Andersen Gry
Emne: SV: Gårdagens avdelingsmøte - En historisk orientering vedrørende regional radiologisk samhandling



Hei Gry

 

Takk for siste møte fredag 25.ds.

Jeg tar kontakt med Bengt Nilsfors i FIKS vedr. videre konkretisering av ditt ønske om mitt 20% deltids engasjement i prosjektet. Slik jeg oppfattet deg ville du foretrekke en løsning basert på en uforandret  100% radiologi stilling i UNN HF  og 20 % prosjektstilling i FIKS prosjektet. I samråd med Bengt vil jeg se nærmere på betingelser og oppgaver i et slikt engasjement. 

Det bør vel utarbeides et referat fra våre to møter 9 og 25 ds., der det fremkommer skriftlig hvordan du så langt har fulgt opp min varsling i epost til avdelingens leger, avdelingsleder og til deg som klinikkleder datert den 08.01.13? Tar du oppgaven med å utarbeide et første utkast? 

 

Informasjonen jeg gav deg rundt foranledningen til min varsling i 2009 og de uheldige konsekvenser varslingen har fått for meg var delvis nye for deg så vidt jeg forstod, og av en karakter som bør vurderes i forhold til Helse Nord’s etiske retningslinjer hva angår ansvar for videre oppfølging.

 

  http://www.helse-nord.no/etikk/category17661.html.

 

Med vennlig hilsen 

 

 Jan S











Fra: Andersen Gry 
Sendt: 28. januar 2013 08:41
Til: Størmer Jan
Emne: SV: Gårdagens avdelingsmøte - En historisk orientering vedrørende regional radiologisk samhandling



hei, du må gjerne skrive utkast til referat hvis du ønsker det.

Jeg oppfattet ikke at det ble avtalt noe om referat under samtalene og har ikke laget noe utkast. 

Jeg kontaktet deg og sendte innkalling mht en prat på bakgrunn av det du sa i legemøtet. Dette skjedde før avdelingsleder,  leger  og jeg fikk e-posten fra deg. 



Ang. FIKS stilling så er det viktigste for meg at vi får en formell avtale og at vi avklare det tidlig mht drift og videre planlegging slik at vi har en forutsigbarhet. Jeg har tenkt en 100+20 stilling, men hvis det er mest hensiktsmessig å ha 80+20 så er det også greit.



GryA









Fra: Størmer Jan 
Sendt: 30. januar 2013 11:13
Til: Andersen Gry
Emne: SV: Gårdagens avdelingsmøte - En historisk orientering vedrørende regional radiologisk samhandling



Hei Gry





Mitt forslag til referat er som følger:





Forslag til notat etter møter og korrespondanse mellom klinikksjef og fungerende seksjonsleder Gry Andersen og overlege Jan Størmer  i perioden 07 - 18 januar 2013 



Utgangspunktet for innkalling til første møte 09.01 var mine uttalelser i legemøtet den 07.01 i sak 008/13 vedr. tilsendte undersøkelser fra Heleglandssykehuset. Saken gjaldt avviksmeldinger fra LIS leger som aktualiserte den rollen radiologene i UNN frivillig og uten spesiell kompensasjon har organisert fra midten av 90 tallet for å tilrettelegge for god regional radiologisk samhandling. Dessuten hadde jeg i e-post av 8.1 til avdelingsleder, deg som klinikksjef og avdelingens leger redgjordt nærmere for hvorfor jeg mener at en ekstern granskning av min varsling fra 2009 om kritikkverdige forhold mellom Helse-Nord og Dips, var på sin plass. 



Du innkalte meg i e-post av 7.1 kl 17:14 og jeg svarte bekreftende i e-post samme kveld kl 23:32



Jeg husker godt din åpningsreplikk i møtet den 9. Januar, som lød ”Din melding i brevet til 31 leger og avdelings og klinikkledelsen var eine grausaume salbe” og ”det du beskriver er korrupsjon.” Dette bekreftet behovet for avklaring. 



Deretter diskuterte vi rundt problemstillingen, og jeg oppfatter hovedlinjene slik: 



Vi var enige om at relasjonen mellom Dips og Helse Nord i 2003 var uryddig – og uttrykket korrupt ble nevnt av oss begge.  Dette hadde du kjennskap til gjennom din, på det tidspunkt, rolle som leder i Bioingeniørfaglig Institutt. 



Hvorvidt relasjonen mellom DIPS og Helse Nord nå i ettertid var blitt ryddet opp i, var vi ikke enige om. Du mente at anbudsprosessen som ble initiert i mai 2009 hadde ”reparert” det uryddige/korrupte. Jeg mente at perioden 2004 -2009 bevisst og aktivt ble benyttet til å posisjonere DIPS i forhold til et nytt anbud, og at omstendighetene rundt etablering av anbudet i 2009 bekrefter mistanken om fortsatt uryddige forhold mellom DIPS og HN RHF



Vi var enige om at Helse Nord IKT er en umoden organisasjon med stort potensial til forbedring. Vi snakket blant annet om en fersk intern revisjonsrapport som ifølge deg beskriver  ”en organisasjon i krise.”  



Vi var ikke enige om i hvilken grad Helse Nord RHF styrets beslutninger ved etablering i 2006 om etterlevelse av klinisk innflytelse på strategi og drift av HN IKT er blitt adekvat oppfylt. Jeg mente at styrebeslutningene om klinisk medvirkning var blitt implementert  alt for sent (oppstartsmøte den 14 mars 2012)  

http://intranett.unn.no/forsiden/fagraad-for-klinisk-ikt-article92981-8693.html 

med betydelige negative konsekvenser for UNN HF,  mens du mente at forsinkelsen var mindre og at god styring av HN IKT var på plass i 2009. 



 Enighet om at det i oktober 2009 fra UNN direktørens side ble fortatt en kursendring i forholdet mellom UNN HF og Helse Nord IKT og Dips (referanse til din telefonsamtale med direktør Tor Ingebrigtsen etter møtet den 9ds.)



Motivet for denne kursendringen var det derimot uenighet om. Jeg mente at den skjedde som følge av et ufravikelig pålegg fra ledelsen i Helse Nord RHF i kjølvannet av, og som en konsekvens av, min varslingssak. Du viste til direktør Tor Ingebrigtsens forklaring som gikk på at dette var en naturlig endring av strategi, en beslutning tatt på selvstendig grunnlag i UNN HF. 

Vedrørende effekt av kursendringen var det mitt synspunkt er at den  implisitt medførte at forutsetningen for en regulær ”bestiller/leverandør” status mellom UNN HF som kunde og Helse Nord IKT som leverandør opphørte og ble erstattet med en beskyttet monopolleverandørstatus for  Helse Nord IKT, med betydelig negativ økonomisk konsekvens for UNN HF.



Vi diskuterte anbuds/innkjøpsprosessen 2009 – 2011, hvor du sa at det var påfallende at det endte opp med at alle leverandører bortsett fra de på området RIS/PACS forble de samme som før anbudet. Vi var enige i at det ble en uvanlig lang og ressurskrevende prosess med ekstremt hemmelighold hvor fagmiljøene og de administrativt lokalt ansvarlige for oppfølging av kontraktene var avskåret fra deltakelse i forhandlingenes terminale fase.



Når det gjaldt klinisk og administrativ representativitet fra UNN HF i terminal fase av beslutningsprosessen ved ny regional kontrakt på RIS/PACS 2011, mente du at den  var tilfredsstillende. Jeg var uenig og begrunnet påstanden ved å peke på de personer som etter min kunnskap var tilstede i det besluttende møte. Fra Bodø møtte i tillegg til representantene fra RHFet (IT leder Bjørn Nilsen som har forvaltet den ulovlige DIPS avtalen fra 2004 til 2009) en radiolog fra Nordlandssykehuset (gift med lege og tidligere DIPS ansatt/konsulent) og direktøren for Nordlandssykehuset, Paul Martin Strand som i løpet av innkjøpsprosessen hadde skifte rolle fra eierdirektørstilling i HN RHF til direktør for lokalt helseforetak Nordlandssykehuset.  I RHF-rollen var han ”eier” av anbuds og innkjøpsprosessen fram til og med juli 2010.) Fra UNN møtte en radiograf og direktøren.



Utestegningen av meg fra sykehuset jmf varslingen, skjedde under tilriggingen av anbudsprosessen (som jeg  mente foregikk særdeles uryddig) for ny kontrakt for RIS/PACS, og UNN manglet nok derfor sentral kompetanse i denne prosessen. Med bakgrunn i den rollen radiologer i UNN har hatt rundt oppbygging og drift av et regionalt radiologisk tjenestetilbud – og den betydning RIS/PACS infrastrukturen har hatt i denne prosessen – mener jeg det fortsatt er grunn til å granske hvem det var som satt med den reelle styringen av beslutningsprosessen.



Vi var enige om det uheldige ved at beslutning om hasteinnføring av nytt RIS/PACS i Nordlandssykehuset i 2011 ble fattet i et møte hvor UNN ikke var representert. Enighet om at denne beslutningen har bidratt til å forsinke FIKS prosjektet på en for UNN  HF og regionen uheldig måte.



Min påstand om at tidligere konflikter mellom røntgenavdelingene i Bodø og Tromsø skal ha vært av betydning i prosessen med valg av nytt regionalt RIS/PACS var du ikke enig i. Begrunnelsen var basert på en personlig muntlig tilbakemelding fra radiografen fra UNN som deltok på beslutningsmøtet.



Vi var enige om betydningen av å ha dedikert egne kliniske ansatte teknikere som lokal IT-support personell for å kunne sikre kvalitet og kontinuitet på IT-tjenestene i diagnostisk klinikk i UNN HF. UNN måtte ikke gi etter for kravet fra HN IKT om en modell basert på utfasing av denne personellgruppen som de ønsker å erstatte med egne ressurser etter nevnte bestilling/leverandør modell.



Vi var enige om behovet for omfattende brukerdeltagelse fra klinisk aktive radiologer fra Universitetsklinikken i prosessen med å planlegge og gjennomføre bytte av RIS/PACS i Helse Nord, og du ville legge til rette for dette. Jeg påpekte at legenes rammebetingelser i dagens situasjon gav lite rom for bred og aktiv deltagelse i prosessen rundt bytte av RIS/PACS



Du presiserte hvilke muligheter du anså at jeg har til å følge opp min varslingssak: (Personlig eller anonymt)

1 Klage til Riksrevisjonen eller Helse og Omsorgsdepartementet (helse Nord’s eier) eller  

2 Klage til styret i Helse Nord RHF på revisjonskomiteen behandling / oppfølging av min varsling.



Du gjorde klart at du ikke ville følge opp varslersaken noe videre, men at dette nå var opp til meg. 



Jeg har redegjort for den nøye sammenheng det var mellom min varsling i august 2009 og de strenge restriksjoner jeg ble administrativt pålagt i mitt arbeidsforhold mindre enn to måneder senere. Jeg presiserte at mine overordnede linjelederes oppfølging av meg i forkant av permisjonen i 2009 var kritikkverdig og at det har medført betydelige ulemper for meg i ettertid. 



Vi var enige om at hendelsene knyttet til min varslingssak ikke var i samsvar med helseforetakets verdigrunnlag: Kvalitet, trygghet og respekt.



Tromsø, 29. januar 2013, 



Jan Størmer, referent. 













Fra: Andersen Gry 
Sendt: 6. februar 2013 10:38
Til: Størmer Jan
Emne: VS: Gårdagens avdelingsmøte - En historisk orientering vedrørende regional radiologisk samhandling



Hei, du sendte meg et forslag til notat (se under) i forrige uke og jeg beklager at jeg ikke har rukket å se på det før nå. Oppsummeringen er i hovedsak er slik jeg oppfattet bakgrunn og innholdet i møtet. Det er ikke alt jeg kjenner igjen og jeg ønsker enkelte presiseringer og jeg håper det er ok for deg.

Se vedlegg.





GryA











Opprinnelig referat med korreksjoner av klinikkleder Gry Andersen 





Forslag til notat

Notat etter møter og korrespondanse mellom klinikksjef og fungerende seksjonsleder Gry Andersen og overlege Jan Størmer  i perioden 07 - 18– 25 januar 2013 



Utgangspunktet for innkalling til førsteforespørsel om møte 09.01 var mine uttalelser i legemøtet den 07.01 i sak 008/13 vedr. tilsendte undersøkelser fra Heleglandssykehuset. Saken gjaldt avviksmeldinger fra LIS leger som aktualiserte den rollen radiologene i UNN frivillig og uten spesiell kompensasjon har organisert fra midten av 90 tallet for å tilrettelegge for god regional radiologisk samhandling.  Du tok kontakt med deg direkte etter møtet og ba om mer informasjon og fulgte opp i en e-post henvendelse samme kveld. Vi avtalte at du skulle innkalle til møte. Dessuten hadde jeg i e-post av 8.1 til avdelingsleder, deg som klinikksjef og avdelingens leger redgjordt nærmere for hvorfor jeg mener at en ekstern granskning av min varsling fra 2009 om kritikkverdige forhold mellom Helse-Nord og Dips, var på sin plass. 



Du innkalte meg i e-post av 7.1 kl 17:14 og jeg svarte bekreftende i e-post samme kveld kl 23:32



Jeg husker godt din åpningsreplikk i møtet den 9. Januar, som lød ”Din melding i brevet til 31 leger og avdelings og klinikkledelsen var eine grausaume salbe” og ”det du beskriver er korrupsjon.” Dette bekreftet behovet for avklaring. 



Deretter diskuterte vi rundt problemstillingen, og jeg oppfatter hovedlinjene slik: 



Vi var enige om at relasjonen mellom Dips og Helse Nord i 2003 var uryddig – og uttrykket korrupt ble nevnt av oss begge.  Dette hadde du kjennskap til gjennom din, på det tidspunkt, rolle som leder i Bioingeniørfaglig Institutt. det var bekreftet gjennom Riksrevisjonen og ved andre forhold.  Jeg sa at jeg mente det som hadde skjedd før 2003 var avklart.



Hvorvidt relasjonen mellom DIPS og Helse Nord nå i ettertid var blitt ryddet opp i, var vi ikke enige om. Du mente at anbudsprosessen som ble initiert i mai 2009 hadde ”reparert” det uryddige/korrupte. Jeg mente at perioden 2004 -2009 bevisst og aktivt ble benyttet til å posisjonere DIPS i forhold til et nytt anbud, og at omstendighetene rundt etablering av anbudet i 2009 bekrefter mistanken om fortsatt uryddige forhold mellom DIPS og HN RHF. Du var ikke enig i den vurderingen.



Vi var enige om at Helse Nord IKT er en umoden organisasjon med stort potensial til forbedring. Vi snakket blant annet om en fersk intern revisjonsrapportrapport som ifølge deg beskriver  ”du oppfattet som en en organisasjon i krise.”.  



Vi var ikke enige om i hvilken grad Helse Nord RHF styrets beslutninger ved etablering i 2006 om etterlevelse av klinisk innflytelse på strategi og drift av HN IKT er blitt adekvat oppfylt. Jeg mente at styrebeslutningene om klinisk medvirkning var blitt implementert  alt for sent (oppstartsmøte den  14 mars 2012)  

 " http://intranett.unn.no/forsiden/fagraad-for-klinisk-ikt-article92981-8693.html 

med betydelige negative konsekvenser for UNN HF,  mens du mente at forsinkelsen var mindre og at god styring av HN IKT var på plass i 2009. 



 Enighet om at det i oktober 2009 fra UNN direktørens side ble fortatt en kursendring i forholdet mellom UNN HF og Helse Nord IKT og Dips (referanse til din telefonsamtale med direktør Tor Ingebrigtsen etter møtet den 9ds.)



Motivet for denne kursendringen var det derimot uenighet om. Jeg mente at den skjedde som følge av et ufravikelig pålegg fra ledelsen i Helse Nord RHF i kjølvannet av, og som en konsekvens av, min varslingssak. Du viste til direktør Tor Ingebrigtsens forklaring som gikk på at dette var en naturlig endring av strategi, en beslutning tatt på selvstendig grunnlag i UNN HF. 

Vedrørende effekt av kursendringen var det mitt synspunkt er at den  implisitt medførte at forutsetningen for en regulær ”bestiller/leverandør” status mellom UNN HF som kunde og Helse Nord IKT som leverandør opphørte og ble erstattet med en beskyttet monopolleverandørstatus for  Helse Nord IKT, med betydelig negativ økonomisk konsekvens for UNN HF.



Vi diskuterte anbuds/innkjøpsprosessen 2009 – 2011, hvor du sa at detdu var påfallendeblitt i stuss på at det endte opp med at alle leverandører bortsett fra de på området RIS/PACS forble de samme som før anbudet. Vi var enige i at det ble en uvanlig lang og ressurskrevende prosess med ekstremt hemmelighold hvorhvor kravene til anbudsprosess gjorde at fagmiljøene og de administrativt lokalt ansvarlige for oppfølging av kontraktene var avskåret fra deltakelse i forhandlingenes terminale fase.



Når det gjaldt klinisk og administrativ representativitet fra UNN HF i terminal fase av beslutningsprosessen ved ny regional kontrakt på RIS/PACS 2011, mente du at den  var tilfredsstillende. Jeg var uenig og begrunnet påstanden ved å peke på de personer som etter min kunnskap var tilstede i det besluttende møte. Fra Bodø møtte i tillegg til representantene fra RHFet (IT leder Bjørn Nilsen som har forvaltet den ulovlige DIPS avtalen fra 2004 til 2009) en radiolog fra Nordlandssykehuset (gift med lege og tidligere DIPS ansatt/konsulent) og direktøren for Nordlandssykehuset, Paul Martin Strand som i løpet av innkjøpsprosessen hadde skifte rolle fra eierdirektørstilling i HN RHF til direktør for lokalt helseforetak Nordlandssykehuset.  I RHF-rollen var han ”eier” av anbuds og innkjøpsprosessen fram til og med juli 2010.) Fra UNN møtte en radiograf og direktøren.



Utestegningen av meg fra sykehuset jmf varslingen, skjedde under tilriggingen av anbudsprosessen (som jeg  mente foregikk særdeles uryddig) for ny kontrakt for RIS/PACS, og UNN manglet nok derfor sentral kompetanse i denne prosessen. Med bakgrunn i den rollen radiologer i UNN har hatt rundt oppbygging og drift av et regionalt radiologisk tjenestetilbud – og den betydning RIS/PACS infrastrukturen har hatt i denne prosessen – mener jeg det fortsatt er grunn til å granske hvem det var som satt med den reelle styringen av beslutningsprosessen.



Vi var enige om det uheldige ved at beslutning om hasteinnføring av nytt RIS/PACS i Nordlandssykehuset i 2011 ble fattet i et møte hvor berørte fagmiljø i UNN ikke var representertmed. Enighet om at denne beslutningen har bidratt til å forsinke FIKS prosjektet på en for UNN  HF og regionen uheldig måte.



Min påstand om at tidligere konflikter mellom røntgenavdelingene i Bodø og Tromsø skal ha vært av betydning i prosessen med valg av nytt regionalt RIS/PACS var du ikke enig i. Begrunnelsen var basert på en personlig muntlig tilbakemelding fra radiografen fra UNN som deltok på beslutningsmøtet.



Vi var enige om betydningen av å ha dedikert egne kliniske ansatte teknikere som lokal IT-support personell for å kunne sikre kvalitet og kontinuitet på IT-tjenestene i diagnostisk klinikk i UNN HF. UNN måtte ikke gi etter for kravetevt. krav fra HN IKT om en modell basert på utfasing av denne personellgruppen som de ønsker å erstatte med egne ressurser etter nevnte bestilling/leverandør modell.



Vi var enige om behovet for omfattende brukerdeltagelse fra klinisk aktive radiologer fra Universitetsklinikken i prosessen med å planlegge og gjennomføre bytte av RIS/PACS i Helse Nord, og du ville legge til rette for dette. Jeg påpekte at legenes rammebetingelser i dagens situasjon gav lite rom for bred og aktiv deltagelse i prosessen rundt bytte av RIS/PACS



Du var ikke kjent med innholdet i min varslingssak og hvordan denne hadde blitt håndtert før e-posten i 8.januar 2013. Du presiserte hvilke muligheter du anså at jeg har til å følge opp min varslingssak: (Personlig eller anonymt)

1 Klage til Riksrevisjonen eller Helse og Omsorgsdepartementet (helse Nord’sHelse Nords eier) eller  

2 Klage til styret i Helse Nord RHF på revisjonskomiteen behandling / oppfølging av min varsling.



Jeg sa at jeg ikke hadde forventinger til at du skulle følge opp varslingssaken min og at dette lå tilbake i tid før du var en del av ledelsen og at du ikke har bakgrunnsinformasjonen. Du gjorde klart at du ikke ville følge opp varslersakenanså det for å være din rolle å kreve en gransking om varslingshåndteringen fra 2009 noe videre, menog at dette nå var opp til meg og vurdere om jeg ønsket å ta saken videre. 



Jeg har redegjort for den nøye sammenheng det var mellom min varsling i august 2009 og de strenge restriksjoner jeg ble administrativt pålagt i mitt tidligere arbeidsforhold mindre enn to måneder senere. Jeg presiserte at mine overordnede linjelederes oppfølging av meg i forkant av permisjonen i 2009 var kritikkverdig og at det har medført betydelige ulemper for meg i ettertid.  Jeg sa videre at dette ikke var knyttet til arbeidsforholdene i Røntgenavdelingen, Diagnostisk klinikk



Vi var enige om at hendelsene knyttet til min varslingssak til HN ikke var i samsvar med helseforetakets verdigrunnlag: Kvalitet, trygghet og respekt.



25 januar, rett etter siste møte sendte du en e-post hvor du skrev at du ønsket å få bekreftet at det var enighet om at saken var avsluttet fra din side. Dette var avklart muntlig ved avslutningen av møtet. Jeg skrev tilbake at jeg ønsket at det ble laget et referat og det er bakgrunnen for dette notatet.



Tromsø, 29. januar 2013, 



Jan Størmer, referent. 

























”Fra: Eilertsen Rune Grov 
Sendt: 5. mars 2013 10:35
Til: Størmer Jan
Emne: VS: 2013-02-28 Mandat - forvaltningsplan Radiologi Sectra RIS-PACS



Hei Jan.

Jeg har fått i oppdrag av ledelsen å være med i en arbeidsgruppe som skal utarbeide forslag til forvaltningsplan for RIS/PACS i regionen.

Det er et ønske fra vår side at legegruppen på UNN er informert om arbeidet og jeg lurte på om du kan formidle dette videre til legegruppen og være kontaktperson når jeg har behov for  hjelp av dere til vurderinger underveis i prosessen?



Rune”



”Fra: Fredriksen Frank Daniel 
Sendt: 1. mars 2013 15:30
Til: Engan Morten; Moen Han Roger; Reintz Morten; Eilertsen Rune Grov; Nilsfors Bengt; Fredriksen Frank Daniel
Kopi: Elvebu Tom Robert
Emne: 2013-02-28 Mandat - forvaltningsplan Radiologi Sectra RIS-PACS



Hei


Se vedlegg.



Vedlagt følger forslag til mandat for en arbeidsgruppe for utarbeidelse av forvaltningsplan, Sectra RIS/PACS.



Fint om dere kan avklare deltakelse i egne foretak. Håper omfanget av arbeid skal kunne begrenses ned mot ett-par litt lengre workshoper.



Ta kontakt om noe er uklart.





		Frank Daniel Fredriksen | Administrasjonssjef
Helse Nord IKT | Stab



		Tlf: +47 761 66 094 | Mob: +47 992 09 455 

Besøksadresse:  Forskningsparken, Breivika, Sykehusveien 23, 9019 Tromsø

Kvalitet  - Trygghet – Respekt”







”Fra: Størmer Jan 
Sendt: 6. mars 2013 13:31
Til: Eilertsen Rune Grov
Emne: SV: 2013-02-28 Mandat - forvaltningsplan Radiologi Sectra RIS-PACS



Hei Rune

 



På mange måter ville jeg gjerne ha deltatt i dette arbeidet, men omstendighetene i forkant av FIKS-prosjektet’s etablering er imidlertid beheftet med en uryddighet og risiko som gjør at jeg ikke kan bidra.



Kort nærmere forklart:



Mitt  hovedoppdrag i perioden 1998 -2009  var på vegne av RiTø (t.o.m 2001), UNN HF (f.o.m 2002) og Helse Nord RHF (f.o.m 2003)  å implementere regionalt RIS/PACS som en naturlig videreutvikling av det tverrfaglige og primært helsefaglige radiologiske RIS/PACS nettverksarbeide for regionen etablert i daværende RiTø i perioden 1992 -2003.

 

En strategisk agenda, etablert i samarbeide mellom ledelsen i Helse Nord RHF og DIPS ASA i årene 2002/2003 har konsekvent og aktivt systematisk bidratt til å undergrave det mandatet jeg fikk i 2003 direkte fra Helse Nord RHFs styre, til å etablere et regionalt radiologisk nettverk. (Prosjekt Virtuell Radiologi)  Nevnte strategiske samarbeide ble etablert gjennom rammeavtalen mellom Helse Nord RHF og DIPS ASA som ble signert på vegne av konstituert direktør i Helse Nord RHF den 22 desember 2003 (tidligere styremedlem i DIPS 1998-2000). Riksrevisjonen og senere Stortinget påtalte dette i 2004/2005 som bevisst og ulovlig brudd på anbudsreglene. (artikkel i aftenposten april 2005)

 

I Januar 2009 ble det iverksatt en prosess i regi av Helse Nord RHF for å ifølge administrerende direktør Lars Vorland ” gjennomføre nye anskaffelser av de systemene hvor nåværende avtaler er inngått i strid med regelverket for offentlige anskaffelser”  (direktørmøte 10 juni 2009)

 

Jeg foretok i august 2009 en varsling til internrevisjonen i Helse Nord RHF for å initiere  en offentlig granskning for å få belyst følgende forhold:

 

1. Relasjoner mellom kunde (HN RHF) og leverandør (DIPS ASA) som ikke følger foretakets etiske regler og etter min vurdering  kvalifiserer for rettslig etterforskning.

1. Manglende oppfølging av styrevedtak ved etablering av Helse Nord IKT i 2006 for klinisk medvirkning i IKT saker, med alvorlige konsekvenser for kvalitet og økonomi for UNN HF og Helse Nord RHF. Manglende oppfølging av økonomien i HN IKT. (Hovedmotivasjon for etablering av HN IKT var økonomisk)

1. Omstendighetene rundt etablering av  anbud for anskaffelse av EPJ/PAS med utvidelse til andre systemer i perioden 2008-2009. Rollefordeling, fullmakter og bruk av konsulenter. Manglende medvirkning fra tillitsvalgte og fagpersoner.

1. Økonomisk uryddighet i HN IKT med konsekvenser for klinisk bemanning i Helseforetakene.

 

Varslingen medførte at jeg etter kort tid ble fratatt alle fullmakter i min posisjon som leder for SKIS, (Senter for kliniske IKT systemer i UNN) og derved videre muligheter for å følge opp det oppdrag som jeg fikk gjennom styrebeslutninger i HN RHF fra 2003 som jeg aldri offisielt er blitt sjekket ut av. 

 

En tilbakemelding fra ledelsen i HN RHF 14.12.12 har bekreftet at min varsling i 2009 ble ”lukket” uten å ha vært realitetsbehandlet på en måte som er skriftlig  dokumentert.

 

Ledelsen i UNN er gjennom linjen informert om situasjonen. Jeg forventer deres aktive medvirkning  til å få reaktivert den granskningen jeg etterspurte i 2009. Inntil dette er avklart  mener jeg altså at FIKS prosjektet er beheftet med en juridisk og økonomisk risiko som gjør det umulig for meg å engasjere meg i gjennomføringen av et prosjekt jeg anser er tuftet på ulovligheter som kvalifiserer for offentlige myndigheters  etterforskning og påtale .

  

Dette er meddelt min linjeledelse.

 

Mvh

 

Jan ”





Fra: Størmer Jan 
Sendt: 22. desember 2014 12:20
Til: Andersen Gry
Emne: Oppfølging brev til styret i Helse Nord RHF i møter 26 november og 17 desember.



Hei Gry 



Viser til samtale  i gangen i dag da jeg var på vei fra lunch.

Du kommenterte at opplysninger i min brev brevet til styret i Helse Nord ved de siste to møter  26 november og  17 desember ikke medførte riktighet.

Dersom jeg skal forholde meg til det som måtte foreligge av tilleggsopplysninger som jeg ikke har vært kjent med i denne saken må jeg be om å få det skriftlig dokumentert.



Med vennlig hilsen 



Jan Størmer





Fra: Andersen Gry 
Sendt: 23. desember 2014 07:33
Til: Størmer Jan
Emne: SV: Oppfølging brev til styret i Helse Nord RHF i møter 26 november og 17 desember.



Hei, jeg kommenterte at leger var invitert med og at jeg kunne sende deg innkallingen hvis du ønsker det. Jeg sender deg informasjonen jeg har. Sendes i flere e-poster. Det som gjelder forespørsel om din deltakelse i FIKS og tilbud om 20 prosent stilling og avslaget fra deg til Bengt regner jeg med at du selv har informert om.



Ønsker deg og dine ei riktig fin jul og alt godt i det nye året!

grya





Fra: Størmer Jan 
Sendt: 23. desember 2014 09:32
Til: Andersen Gry
Emne: Oppfølging gårdagens samtale og epost



Takk for tilsendt informasjon ved de tilsendte 6 eposter med vedlegg som oppfølging av gårdagens samtale og epost.



Hovedbudskapet i min bekymringsmelding til styret i Helse Nord RHF i sak 133-2014 (FIKS-program - realisering av resultatmål og

effektmål, inkl. økonomiske konsekvenser av IKTinvesteringer, oppfølging av styresak 127-2013)  var manglede forankring / medvirkning fra spesialister i radiologi i den delen av FIKS prosjektet som interfererer med vårt fagområde.  



Jeg kan ikke se at noe den tilsendte informasjon bidrar til å endre innholdet i min bekymringsmelding til styret.



Jeg ser ikke dokumentert noen aktiv medvirkning i noe stadium av prosessen av spesialister i radiologi ansatt i UNN HF.



Til sammenlikning kan nevnes: 

 I perioden 2008-2003, hvor røntgenavdelingen i RiTø,  og etter hvert UNN HF innførte, som det første universitetssykehus i Nord-Europa, et fullskala RIS/PACS og etablerte et velfungerende IT basert regionalt radiologisk  nettverk, var medvirkning og forankring  fra radiologene formalisert gjennom fast programpost på de ukentlige referatførte  legemøter i avdelingen. 



Din forespørsel til meg, via Rune Eilertsen  i mars 2013,  om deltagelse i FIKS prosjektet medførte et svar med  presisering av mitt budskap gjennom varslingen i 2009 til styret i Helse Nord RHF, med oppfordring om å reaktivere varslingen fra 2009.

Svaret fra HOD i mai 2014,  etter min varsling i september 2013, konkluderte med kritikkverdige forhold i ledelsen i Helse Nord RHF som det ikke ble ryddet opp i før 27 februar 2014.  (ref i fredagsbrev 09.05.14 - http://intranett.helse-nord.no/forside/varslingssak-mot-helse-nord-rhf-article114038-698.html ) 



Med vennlig hilsen



Jan S



Jeg benytter også anledningen til å ønske deg en god jul og godt nytt år.

Jan S



Fra: Andersen Gry 
Sendt: 23. desember 2014 10:13
Til: Størmer Jan
Emne: Re: Oppfølging gårdagens samtale og epost



Du er hjertelig velkommen med i arbeidet. 

GryA

Sendt fra min iPhone



Fra: Størmer Jan 
Sendt: 23. desember 2014 10:29
Til: Andersen Gry
Emne: SV: Oppfølging gårdagens samtale og epost



Jeg takker igjen for tilliten, men gjentar mitt tidligere budskap.



Dette er prosesser jeg ikke kan delta i før det har blitt foretatt en grundig og åpen rydding rundt det som har skjedd i forkant av beslutningene rundt aktuelle løsninger i FIKS prosjektet  for fagområdet røntgen i Helse Nord.



En uavhengig risiko og sårbarhetsanalyse slik foreslått for styret i Helse Nord RHF i mine to brev til møtene 26 november og 17 desember vil kunne danne grunnlag for en eventuell deltagelse i arbeidet. 



Mvh

Jan S
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Kjære kollegaer ved røntgenavdelingen i UNN 



 



Vedr. Tom Vegards forslag til tilbakemeldinger på FIKS prosjektet i epost tidligere i dag. 



 



Kommentarene et utmerkede og høyst relevante og jeg er imponert over at noen har 



overskudd til å tenke og reagere strategisk langsiktig i den arbeidssituasjonen og med de 



ventelistene vi har p.t. 



 



Jeg hadde i utgangspunktet ikke tenkt å kommentere overhodet FIKS prosjektet, ettersom det 



uansett vil bli oppfattet som et forsøk på omkamp fra min side. Dere skyldes likevel en 



forklaring på min stillingstagen, da den kan synes uforståelig i forhold til mitt tidligere 



engasjement rundt radiologisk IT – eller RIS/PACS.  



 



Direktørens ferske ”amnesti” for å utrykke seg fritt uten frykt for represalier gjør det derimot 



litt enklere for meg. 



 



Som dere kjenner til ble jeg i 2003 bedt om å forlate posisjonen som avdelingsleder. Min 



vurdering er at hovedårsaken til dette var at uformell intervensjon fra krefter utenfor 



røntgenavdelingen, fikk administrasjonens støtte. Dette var andre gang etter min ansettelse i 



1980 at jeg opplevde personlige alvorlige konsekvenser av at røntgenavdelingen  i krisetider 



ikke får støtte av sykehusets ledelse når sterke krefter utenfor vår avdeling kommer i 



interessekonflikt med vårt fag, og vår avdelings behov for å kunne opptre autonomt. 



 



I perioden 2003 -2009 arbeidet jeg i forskjellige administrative posisjoner i Helse-Nord RHF 



og UNN HF i kliniske IT relaterte posisjoner, og var prosjektleder for innføring av DIPS i 



UNN HF i 2004 og kliniske systemer (PAS/EPJ-RIS/PACS) i det sammenslåtte sykehus UNN 



HF (Tromsø Harstad-Narvik) i perioden 2006-2008. Formelt var jeg leder for sykehusets 



kliniske IT organisasjon fra og med 2006 og frem til min permisjon i november 2009. Jeg 



hadde her rollen som sykehusets ”bestiller” av IT tjenester fra Helse Nord IKT og forvaltet et 



budsjett på ca 200 mill NOK. 



 



Rollen medførte også at jeg var UNN’s talsperson i IT saker overfor Helse Nord RHF – den 



nærmeste til å representere grasrota i klinikken overfor RHF ledelsen i kliniske IT saker.  



 



Høsten 2008 oppsto det en konfliktsituasjon mellom UNN HF og DIPS ASA som medførte at 



historien rundt den ulovlige rammeavtalen mellom DIPS ASA og Helse Nord RHF fra 2003 



ble aktualisert. (se vedlegg av artikkel i Aftenposten fra  april  2005 som belyser dette) 



 



Uten å gå i detaljer eskalerte dette i hendelser hvor jeg i min formelle rolle som UNN’s 



representant påpekte en grov overkjøring av ansattes deltagelse og medvirking i tilriggingen 



av den innkjøpsprosess som endte opp som dagens FIKS prosjekt.  For meg var det rimelig 



klart på dette tidspunkt at marginaliseringen av de ansattes representanter (brukerne)  i den 



mest avgjørende fasen av den mest betydningsfulle  innkjøpsprosessen av kliniske IT 



løsninger for hele Helse Nord i et 10 års perspektiv hadde en klar agenda som ikke var basert 



på ønsket om å få på plass det beste produkt – men et spesielt produkt. 



 



Jeg opplevde det fenomen som mange i vår organisasjon etter hvert har fått erfaringer med: 



Innleide konsulenter og advokatfirma fra Oslo under full kontroll av IT leder i Helse Nord 











RHF med vide fullmakter fra direktøren gjennomførte en kort og heftig prosess som endte 



opp med dokumenter som gav inntrykk av at brukerne hadde vært deltagende – blitt hørt – og 



unisont støttet IT leders egenhendige plan for gjennomføring av anbud og innkjøp – ”helt etter 



boka”.  



 



Alt dette foregikk mens vi på det lokale operasjonelle nivå her ved senter for kliniske IKT-



systemer i UNN gjennomførte de siste og mest kritiske faser av prosjektet ”Felles kliniske IT 



systemer i sammenslått UNN HF”.   



 



Det var som å stå i en skyttergrav under dobbelt ild. – med brutte kommunikasjonslinjer 



bakover. 



 



UNN HF fikk på plass sitt felles IKT system – en av grunnpilarene i det LEAN og 



samhandlingsarbeidet man i UNN HF har lykkes godt med. Dette var ikke enkelt, men 



skyldtes sterk faglig forankring av prosessen.  Dere har sikkert registrert at en av 



hovedforklaringene på problemene som OUS sliter med om dagen ikke minst skyldes de 



manglende IT løsninger som UNN HF har fikk på plass – vesentlig på grunn av at kliniske IT 



prosjekter her har vært ledet av klinisk personale. Jeg tror vi alle forstår at overgangen til 



RISK-plattformen som vi nå står foran, utfordrer alle disse gode IKT-løsningene som fungerer 



fint per i dag. 



 



Videre i korte trekk:  I august 2009 foretok jeg det som populært kalles ”varsling” overfor 



internrevisjonen  i Helse Nord RHF.  Jeg kom med et vel dokumentert ønske om en 



uavhengig granskning av Helse Nord RHF’s oppfølging av den ulovlig inngåtte rammeavtalen 



i 2003 fram til august 2009 – og overkjøringen av brukemedvirkning i tilrigging av anbudet 



på kliniske IT løsnnger inklusive RIS/PACS. 2009. Den ble etter kort tid avvist uten 



begrunnelse av Styreleder i Helse Nord RHF. I oktober 2009 ble jeg meddelt av UNN’s 



direktør at jeg på ubestemt tid var fratatt alle fullmakter i mitt rolle som SKIS’s leder. Deretter 



gikk jeg ut i drøyt 2 års lang permisjon. 



 



Ettersom jeg forlot min formelle ”utkikkspost” i november 2009 har jeg ikke annen kunnskap 



om det som har skjedd rundt anbud, kontrakt og etablering av FIKS enn det jeg har kunnet 



lese på intranettet.  



 



Jeg mener i dag at det kun er en uavhengig granskning som kan avdekke at hele prosessen 



rundt anbud og innkjøp bærer preg av en uryddighet som kan vise seg å være alvorlige 



lovbrudd for å forsterke DIPS/Sectra’s s tilnærmede monopolposisjon  som EPJ og 



røntgensystem leverandør til helse-Norge. En granskning vil også kunne avdekke  overkjøring 



av reel brukermedvirkning. 



 



For røntgenavdelingen har konsekvensen blitt at man nå planlegger for en sanering av det som 



har vært investert i utvikling av lokale og regionale radiologiske samhandlingsløsninger 



utviklet fra og med 1987 i Universitetssykehuset i Tromsø i et nært og stimulerende 



samarbeid mellom medisinske og teknologiske fagarbeidere med lokal forankring og fokus på 



skreddersydde løsninger tilpasset vår nordnorske virkelighet.   



 



Ettersom prosessen som har ført fram til dette er tuftet på dokumenterte ulovlige handlinger i 



2003 med sannsynlig videre ulovlig oppfølging fram til og med 2009 ser jeg meg nødt til å 



distansere meg fra å delta.  Jeg håper dere har forståelse for dette. Skulle dere ha ønske om å 



bli nærmere orientert om dokumentasjonen for det jeg viser til står jeg selvsagt til disposisjon. 











 



  



Med vennlig hilsen  



 



Jan Størmer 



Overlege 



Røntgenavdelingen UNN HF 
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         Universitetssykehuset Nord-Norge HF



           Radiologisk avdeling





                                                                                      Tromsø den 08 mai 2002



Teleradiologiske overføringer  - oppdaterte rutiner mai 2002



Radiologisk avdeling ved UNN HF mottar daglig en rekke henvendelser om innhenting og / eller demonstrasjon av røntgenbilder tatt ved alle sykehus i regionen.



Volumet for denne ressurskrevende tjenesten er raskt økende (fra 1.557 i år 2000 til 5.906 i 2001) og  Radiologisk Avdeling UNN er stadig mer avhengig av at alle aktører – både i de radiologiske og  kliniske avdelinger følger de etablerte rutiner ved enhver forsendelse. 



Erfaringer fra de siste måneder viser at  sviktende opplæring av personell som arbeider utenfor vanlig arbeidstid bidrar til å redusere kvaliteten på tjenestetilbudet på en måte som kan være til skade for pasientene.  Vi oppfordrer ledelsen ved alle radiologiske avdelinger som benytter denne tjenesten til å gå gjennom rutinene for forsendelse i egen avdeling og sammen med ansvarlig ledelse ved de lokale kliniske avdelinger.  Dette er spesielt viktig i forkant av helligdager  og ferieperioder



Det presiseres at det foreløpig ikke foreligger noen formell vaktavtale som forplikter radiologer ved UNN HF til å ta diagnostisk ansvar for undersøkelser utført ved annen institusjon.  Dersom det ønskes bistand på grunn av at det ikke er radiolog tilgjengelig lokalt må bakvakt ved den kliniske avdeling som rekvirerer undersøkelsen ta direkte kontakt med  vakthavende radiolog i UNN HF (telefon 77 62 84 07)  



.



· Alle henvendelser skal skje via røntgenprogrammet Tris 2000


· For brukere utenfor UNN HF skal dette gjøres i webutgaven av nevnte program ; http://tris.nhn.no . Alle røntgenavdelinger i HelseNord  er  p.t. oppkoplet  til  Nordnorsk Helsenett . (http://www.nhn.no/tjenester/).  og har fått opplæring i bruk av nevnte program. 


· Vakthavnede radiograf forutsettes å være koordinator ved sykehus som sender eller mottar bilder  til/fra UNN HF.  Vedkommende må til enhver tid være fortrolig med forsendelse av bilder / bruk av TRIS 2000  (og selvfølgelig ha personlig gyldig passord) 
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For at henvendelsen skal bli behandlet i UNN HF må rekvisisjonen inneholde følgende informasjon i tillegg til pasientens navn,fødselsnummer og adresse :



· Kort klinisk problemstilling



· Hva slags bilder blir overført / skal innhentes ?



· Dato undersøkelsen er utført samt antall bilder



· Er klinisk avdeling i UHH HF kontaktet ?  Tidspunkt og navn på avdeling og lege må oppgis


· Ønskes bildene demonstrert  i UNN HF ?  I så fall må dette være basert på en formell henvisning til aktuell avdeling i UNN HF fra kliniker ved aktuelle sykehus: Spesifiser dato for ønsket demonstrasjon og navn på avdeling / lege som er ansvarlig for henvisningen samt navn på avdeling / lege i UNN HF man ønsker demonstrert for.  Radiolog som eventuelt skal demonstrere må ha en bekreftelse på at slik henvisning har funnet sted, helst ved at han får en kopi.



· Orginal-rekvisisjonen med eventuell beskrivelse skal også følge bildene. Helst scannet inn sammen med bildene, evt som anonymisert fax (776 27303)


· Dersom henvendelsen skjer som følge av at der ikke er radiolog tilgjengelig lokalt må dette presiseres.



· Svar vil gjøres tilgjengelig i TRIS 2000 så snart det praktisk lar seg gjøre.  Dersom det ønskes svar på annen måte må det presiseres  og navn og telefonnummer til den som skal kontaktes oppgis.



Mottakstjenesten er bemannet mandag til fredag 08 til 15.30, og kan kontaktes  på telefon 776 28413 samt 776 26998.



I dette tidsrommet kan vi  - fra Tromsø  -  innhente bilder fra sykehusene i Kirkenes, Harstad, Lofoten og Bodø.  Vi har ikke tilgang til arkivene ved de resterende sykehusene ; disse må følgelig sende bildene selv.



Utenom åpningstid må imidlertid alle sykehus sende bilder selv. 



Vakthavende assistent (776 28412) vil da registrere mottaket.



Ved tekniske problemer utenom vanlig arbeidstid kan vakthavende IT konsulent på Radiologisk Avdeling UNN HF kontaktes på telefon  90 13 22 34.



For å kvalitetssikre denne tjenesten er det viktig at alle avvik som medfører forsinkelser eller andre uregelmessigheter blir meddelt snarest til avdelingsleder ved radiologisk avdeling UNN HF på Epost adresse :  jan.stormer@rito.no  
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Notat etter møter og korrespondanse mellom klinikksjef og fungerende seksjonsleder Gry Andersen og overlege Jan Størmer  i perioden 07 – 25 januar 2013 





Utgangspunktet for forespørsel om møte 09.01 var mine uttalelser i legemøtet den 07.01 i sak 008/13 vedr. tilsendte undersøkelser fra Heleglandssykehuset. Saken gjaldt avviksmeldinger fra LIS leger som aktualiserte den rollen radiologene i UNN frivillig og uten spesiell kompensasjon har organisert fra midten av 90 tallet for å tilrettelegge for god regional radiologisk samhandling.  Du tok kontakt med deg direkte etter møtet og ba om mer informasjon og fulgte opp i en e-post henvendelse samme kveld. Vi avtalte at du skulle innkalle til møte. Dessuten hadde jeg i e-post av 8.1 til avdelingsleder, deg som klinikksjef og avdelingens leger redgjordt nærmere for hvorfor jeg mener at en ekstern granskning av min varsling fra 2009 om kritikkverdige forhold mellom Helse-Nord og Dips, var på sin plass. 





Du innkalte meg i e-post av 7.1 kl 17:14 og jeg svarte bekreftende i e-post samme kveld kl 23:32





Jeg husker godt din åpningsreplikk i møtet den 9. Januar, som lød ”Din melding i brevet til 31 leger og avdelings og klinikkledelsen var eine grausaume salbe” og ”det du beskriver er korrupsjon.” Dette bekreftet behovet for avklaring. 





Deretter diskuterte vi rundt problemstillingen, og jeg oppfatter hovedlinjene slik: 





Vi var enige om at relasjonen mellom Dips og Helse Nord i 2003 var uryddig – og det var bekreftet gjennom Riksrevisjonen og ved andre forhold.  Jeg sa at jeg mente det som hadde skjedd før 2003 var avklart.





Hvorvidt relasjonen mellom DIPS og Helse Nord nå i ettertid var blitt ryddet opp i, var vi ikke enige om. Du mente at anbudsprosessen som ble initiert i mai 2009 hadde ”reparert” det uryddige. Jeg mente at perioden 2004 -2009 bevisst og aktivt ble benyttet til å posisjonere DIPS i forhold til et nytt anbud, og at omstendighetene rundt etablering av anbudet i 2009 bekrefter mistanken om fortsatt uryddige forhold mellom DIPS og HN RHF. Du var ikke enig i den vurderingen.


Vi var enige om at Helse Nord IKT er en organisasjon med stort potensial til forbedring. Vi snakket blant annet om en fersk rapport som du oppfattet som en en organisasjon i krise.  


Vi var ikke enige om i hvilken grad Helse Nord RHF styrets beslutninger ved etablering i 2006 om etterlevelse av klinisk innflytelse på strategi og drift av HN IKT er blitt adekvat oppfylt. Jeg mente at styrebeslutningene om klinisk medvirkning var blitt implementert alt for sent (oppstartsmøte den  14 mars 2012)  


http://intranett.unn.no/forsiden/fagraad-for-klinisk-ikt-article92981-8693.html 


med betydelige negative konsekvenser for UNN HF, mens du mente at forsinkelsen var mindre og at god styring av HN IKT var på plass i 2009. 


Enighet om at det i oktober 2009 fra UNN direktørens side ble fortatt en kursendring i forholdet mellom UNN HF og Helse Nord IKT og Dips (referanse til din telefonsamtale med direktør Tor Ingebrigtsen etter møtet den 9ds.)





Motivet for denne kursendringen var det derimot uenighet om. Jeg mente at den skjedde som følge av et ufravikelig pålegg fra ledelsen i Helse Nord RHF i kjølvannet av, og som en konsekvens av, min varslingssak. Du viste til direktør Tor Ingebrigtsens forklaring som gikk på at dette var en naturlig endring av strategi, en beslutning tatt på selvstendig grunnlag i UNN HF. 


Vedrørende effekt av kursendringen var det mitt synspunkt er at den implisitt medførte at forutsetningen for en regulær ”bestiller/leverandør” status mellom UNN HF som kunde og Helse Nord IKT som leverandør opphørte og ble erstattet med en beskyttet monopolleverandørstatus for Helse Nord IKT, med betydelig negativ økonomisk konsekvens for UNN HF.


Vi diskuterte anbuds/innkjøpsprosessen 2009 – 2011, hvor du sa at du var blitt i stuss på at det endte opp med at alle leverandører bortsett fra de på området RIS/PACS forble de samme som før anbudet. Vi var enige i at det ble en uvanlig lang og ressurskrevende prosess hvor kravene til anbudsprosess gjorde at fagmiljøene og de administrativt lokalt ansvarlige for oppfølging av kontraktene var avskåret fra deltakelse i forhandlingenes terminale fase.





Når det gjaldt klinisk og administrativ representativitet fra UNN HF i terminal fase av beslutningsprosessen ved ny regional kontrakt på RIS/PACS 2011, mente du at den var tilfredsstillende. Jeg var uenig og begrunnet påstanden ved å peke på de personer som etter min kunnskap var tilstede i det besluttende møte. Fra Bodø møtte i tillegg til representantene fra RHFet (IT leder Bjørn Nilsen som har forvaltet den ulovlige DIPS avtalen fra 2004 til 2009) en radiolog fra Nordlandssykehuset (gift med lege og tidligere DIPS ansatt/konsulent) og direktøren for Nordlandssykehuset, Paul Martin Strand som i løpet av innkjøpsprosessen hadde skifte rolle fra eierdirektørstilling i HN RHF til direktør for lokalt helseforetak Nordlandssykehuset.  I RHF-rollen var han ”eier” av anbuds og innkjøpsprosessen fram til og med juli 2010.) Fra UNN møtte en radiograf og direktøren.





Utestegningen av meg fra sykehuset jmf varslingen, skjedde under tilriggingen av anbudsprosessen (som jeg mente foregikk særdeles uryddig) for ny kontrakt for RIS/PACS, og UNN manglet nok derfor sentral kompetanse i denne prosessen. Med bakgrunn i den rollen radiologer i UNN har hatt rundt oppbygging og drift av et regionalt radiologisk tjenestetilbud – og den betydning RIS/PACS infrastrukturen har hatt i denne prosessen – mener jeg det fortsatt er grunn til å granske hvem det var som satt med den reelle styringen av beslutningsprosessen.





Vi var enige om det uheldige ved at beslutning om hasteinnføring av nytt RIS/PACS i Nordlandssykehuset i 2011 ble fattet i et møte hvor berørte fagmiljø i UNN ikke var med. Enighet om at denne beslutningen har bidratt til å forsinke FIKS prosjektet på en for UNN HF og regionen uheldig måte.





Min påstand om at tidligere konflikter mellom røntgenavdelingene i Bodø og Tromsø skal ha vært av betydning i prosessen med valg av nytt regionalt RIS/PACS var du ikke enig i. Begrunnelsen var basert på en personlig muntlig tilbakemelding fra radiografen fra UNN som deltok på beslutningsmøtet.





Vi var enige om betydningen av å ha dedikert egne kliniske ansatte teknikere som lokal IT-support personell for å kunne sikre kvalitet og kontinuitet på IT-tjenestene i diagnostisk klinikk i UNN HF. UNN måtte ikke gi etter for evt. krav fra HN IKT om en modell basert på utfasing av denne personellgruppen som de ønsker å erstatte med egne ressurser etter nevnte bestilling/leverandør modell.





Vi var enige om behovet for omfattende brukerdeltagelse fra klinisk aktive radiologer fra Universitetsklinikken i prosessen med å planlegge og gjennomføre bytte av RIS/PACS i Helse Nord, og du ville legge til rette for dette. Jeg påpekte at legenes rammebetingelser i dagens situasjon gav lite rom for bred og aktiv deltagelse i prosessen rundt bytte av RIS/PACS





Du var ikke kjent med innholdet i min varslingssak og hvordan denne hadde blitt håndtert før e-posten i 8.januar 2013. Du presiserte hvilke muligheter du anså at jeg har til å følge opp min varslingssak: (Personlig eller anonymt)


1 Klage til Riksrevisjonen eller Helse og Omsorgsdepartementet (Helse Nords eier) eller  


2 Klage til styret i Helse Nord RHF på revisjonskomiteen behandling / oppfølging av min varsling.





Jeg sa at jeg ikke hadde forventinger til at du skulle følge opp varslingssaken min og at dette lå tilbake i tid før du var en del av ledelsen og at du ikke har bakgrunnsinformasjonen. Du gjorde klart at du ikke anså det for å være din rolle å kreve en gransking om varslingshåndteringen fra 2009 noe videre, og at dette nå var opp til meg og vurdere om jeg ønsket å ta saken videre. 





Jeg har redegjort for den nøye sammenheng det var mellom min varsling i august 2009 og de strenge restriksjoner jeg ble administrativt pålagt i mitt tidligere arbeidsforhold mindre enn to måneder senere. Jeg presiserte at mine overordnede linjelederes oppfølging av meg i forkant av permisjonen i 2009 var kritikkverdig og at det har medført betydelige ulemper for meg i ettertid.  Jeg sa videre at dette ikke var knyttet til arbeidsforholdene i Røntgenavdelingen, Diagnostisk klinikk





Vi var enige om at hendelsene knyttet til min varslingssak til HN ikke var i samsvar med helseforetakets verdigrunnlag: Kvalitet, trygghet og respekt.





25 januar, rett etter siste møte sendte du en e-post hvor du skrev at du ønsket å få bekreftet at det var enighet om at saken var avsluttet fra din side. Dette var avklart muntlig ved avslutningen av møtet. Jeg skrev tilbake at jeg ønsket at det ble laget et referat og det er bakgrunnen for dette notatet.





Tromsø, 29. januar 2013, 





Jan Størmer, referent
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Spørsmål til eierdirektør: ”Er det gjennomført en risiko og
 sårbarhetsanalyse også for de medisinskfaglige konsekvenser knyttet opp til
 implementeringen av den regionale radiologiløsningen?”
 

Eierdirektørs svar: ”De medisinskfaglige vurderinger knyttet til implementering
 av radiologiløsning går fram av
evalueringsprosess og referansebesøk som lå til grunn for investeringsbeslutningen.
 Valg av
radiologisystem er gjort i tett dialog med fagmiljøene.”
 

Eierdirektørs presiseringer rundt påstand i brev av den 17. februar:
 
”Vi er også kjent med at arbeidsgiver ved flere anledninger eksplisitt har forespurt
 om din deltakelse i prosjektet, og at forespørslene konsekvent er avvist fra din side.” 
 

i eposten 12. mars:
 
”Vi har innhentet informasjon fra din arbeidsgiver om at det bl.a. har vært følgende
 dokumentert dialog med deg for å delta i radiologiprosjektet:
- 25. januar 2013:Møte mellom J. Størmer og G. Andersen. J. Størmer ble forespurt om
 å
jobbe i FIKS 20 prosent stilling, men takket nei.
- 5. mars 2013: J. Størmer ble bedt om å delta i arbeid med å utvikle
 forvaltningsmodell Sectra RIS PACS, men takket nei.
- 23. desember 2014: J. Størmer ble invitert til å bidra i utvikling/forvaltning, men
 takket nei.”
 
velger jeg å kommentere ved å legge fram for styret en komplett utskrift av
 skriftlig dialog, relatert til denne informasjonen med min arbeidsgiver, i
 vedlegget:
 
”150318  Vedlegg til styret  Dialog med klinikkleder vedr FIKS Røntgen.docx”. 

 
Mitt nei var i samtlige tilfeller vel begrunnet og inneholdt samtidig
 oppfordringer om få gjennomført den granskning jeg hadde bedt styret i
 Helse Nord RHF å gjennomføre i august 2009 og ROS analysen i
 november/desember 2013.
 
Når min arbeidsgiver unnlater å nevne dette beklager jeg overfor styrets
 medlemmer å måtte være tvunget til å fremlegge en såpass detaljert
 dokumentasjon.
 
Jeg imøteser svar.

Styremøte i Helse Nord RHF 
26. mars 2014 - saksdokumenter
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Med vennlig hilsen
 
Jan Størmer
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fra: Bjørn Kaldhol [mailto:bjorn@kaldhol.as] 
Sendt: 12. mars 2015 11:21
Til: Størmer Jan; Kaldhol Bjørn; RHF-Postmottak
Kopi: Vorland Lars; Rolandsen Hilde; Paulke Karin Emmy Liska; Arnfinn Sundsfjord; Bjørn Kaldhol;
 Holand Eirik Storø; Inger Jørstad; Inger Lise Strøm; Kari Jørgensen; Sandnes Kari Marie; Line Miriam
 Sandberg; Mildrid Pedersen; Alterskjær Sissel; Steinar Pettersen
Emne: SV: Etterlysning av svar
 
Jan Størmer.
 
Du etterlyser i epost av 27.februar svar på ditt brev av 16.12.2014.
 
Styret fikk ditt brev i styremøte den 17.12. – Styret konstaterte at dine anførslerl galdt
 gjennomføringen av deler av IKT-satsingen som er vedtatt av styret.
Det er adm. direktør som er ansvarlig for gjennomføringen og daglig drift. Styret bad derfor adm.
 direktør respondere overfor deg. Jeg konstaterer at det er gjort ved at adm. direktør har gitt
 oppdraget til eierdirektør som etter kontakt med deg pr epost og telefon  har besvart ditt brev
 den 17.02.2015.
Styret er orientert om dette svarbrevet i styremøte den 26.02.2015 og hadde intet å tilføye.
 
Jeg har mottatt et nytt brev fra deg datert 04.mars. – Dette brevet vil styret bli orientert om i
 møte den 26.mars. Du vil få svar når styret har drøftet brevet.
 
Mvh
 
Bjørn Kaldhol
 
 

Fra: Størmer Jan [mailto:Jan.Stormer@unn.no] 
Sendt: 27. februar 2015 11:06
Til: Kaldhol Bjørn; RHF-Postmottak
Kopi: Bjørn Kaldhol
Emne: Etterlysning av svar
 
Styreleder Bjørn Kaldhol

Helse Nord RHF
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Jeg tillater meg å etterlyse styreleders svar på mitt brev av den 16 desember 2014 (Styresak 151-2014
 Referatsak 8).

Jeg har mottatt et brev fra eierdirektør Hilde Rolandsen datert 17.02.2015 som henviser til brev av 16.12.2014
 til styret og  som  konkluderer med :
 
”Helse Nord RHF finner ikke hold i dine påstander, og anser med dette saken som avsluttet.”
 
Jeg tar til denne tilbakemeldingen fra administrasjonen til  etterretning samtidig som jeg imøteser styreleders
 svar.
 
Med vennlig hilsen
 
Jan Størmer
 
 
 
 
 

Tenk miljø – ikke skriv ut denne om det ikke er absolutt nødvendig

Tenk miljø – ikke skriv ut denne om det ikke er absolutt nødvendig
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Fra: Størmer Jan
Til: Rolandsen Hilde; RHF-Postmottak
Kopi: Kaldhol Bjørn; Kaldhol Bjørn
Emne: Bekymringsmelding til Styret i Helse Nord . Ditt brev datert 17.02.2015
Dato: 4. mars 2015 09:35:00
Vedlegg: 150304 Brev til eierdirektør Hilde Rolandsen.docx

VS Forverring HSYK.msg
VS Forverring HSYK.msg

Eierdirektør Hilde Rolandsen
Helse Nord RHF
RHF Postmotak
 
Viser til vedlagte brev i word format med vedlegg.
Brevet sendes kun som e-post.
 
Med vennlig hilsen
 
Jan Størmer
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Jan Størmer, Overlege, 

Røntgenavdelingen, UNN HF, Tromsø

					Tromsø den 04. mars 2015 

Eierdirektør Hilde Rolandsen

Helse Nord RHF,  RHF Postmottak

Sjøgata 10 8006 Bodø



Vedr. Bekymringsmelding til styret i Helse Nord RHF. Ditt brev datert den 17.02,2015.03.03

Brevet fra eierdirektør konkluderer med at Helse Nord RHF ikke finner hold i mine påstander og anser saken som avsluttet.  I protokoll fra styremøtet den 26. februar refereres det at brevet er fremlagt for styret som har tatt det til orientering.

Jeg har i e-post til styrets medlemmer den 27. februar etterlyst styrets selvstendige tilbakemelding til meg på brevet datert 16.12.2014. med deres bekreftelse på at de ønsker saken lukket uten at det er gjennomført en tilfredsstillende granskning av mine påstander referert i brevet.

Du skriver at ”Styret i Helse Nord RHF er orientert om hvilken prosess som er gjennomført for å involvere radiologer i UNN HF i forbindelse med at regional forvaltningsorganisasjon skal etableres.” Kan du opplyse nærmer om innholdet i denne informasjonen, og når den ble gitt?

Du skriver også at: ”Vi kan også dokumentere solid planlegging av arbeidet med å innføre den regionale radiologiløsningen og at risiko og sårbarhetsanalyse for teknisk sammenslåing (min uthevning) av systemene er gjennomført. Kan denne dokumentasjonen fremlegges?  

Er det gjennomført en risiko og sårbarhetsanalyse også for de medisinskfaglige konsekvenser knyttet opp til implementeringen av den regionale radiologiløsningen? Tilbakemeldinger siste ukene er foruroligende både hva angår tekniske og medisinsk faglige forhold. (vedlegger kopi av epost fra LIS lege i vakt natt til 27.02.2015  og redegjørelse fra konstituert leder for regionalt forvaltningsorgan for radiologi samme formiddag.)

Med de ressurser over lang tid som har vært brukt til å forberede denne innføringen av ny regional radiologiløsning er det betenkelig med slike tilbakemeldinger i innledende fase.

Svar imøteses.

Med vennlig hilsen

Jan Størmer 

Kopi: Styreleder Bjørn Kaldhol Helse Nord RHF.

Vedlegg: 150227 Olstad VS Forverring HSYK.msg, 150227 Norum Skar  VS Forverring HSYK.msg


VS: Forverring HSYK

		From

		Olstad Elisabeth

		To

		Størmer Jan

		Recipients

		Jan.Stormer@unn.no





 



 





Fra: Olstad Elisabeth


Sendt: 27. februar 2015 03:45

Til: Norum Jan

Emne: Forverring HSYK







 



Hei,



 



På vakta nå har jeg opplevd at det har blitt en forverring i forhold til HSYK etter at de fikk Sectra. Etter flere samtaler med en turnuslege (hun hadde konferert med bakvakt, men ringte selv) som skulle ha en CT abd/bekken med uklar problemstilling
 (hun hadde ikke helt forstått hva bakvakten primært mistenkte), ble us tatt og bildene sendt. Det var en pas som hadde vært operert i buken flere ganger, og jeg ønsket gamle bilder for smlign, men det gikk ikke an å sende det over. Men jeg fikk fakset over
 en beskrivelse fra 2014. Og hun kunne ikke få sendt henvisning, så en håndskrevet henvisning ble også fakset.




Før kunne vi i alle fall diktere svar på henvisningen i TRIS selv om svaret måtte overbringes muntlig. I tillegg var svaret da tilgjengelig for våre kolleger her og man kunne til nød skrive på gul eller rød lapp ”gitt beskjed om normalt
 funn/ikke aktuell patologi, beskrives i detalj av abd.gruppa på dagtid” hvis det var veldig hektisk. Nå i natt sitter jeg her med en fakset henvisning som jeg ikke kan diktere på, de som kunne ha scannet og lagt den inn (jeg regner med at hjpl og radiograf
 kan dette) er ikke på jobb eller sover. Jeg har gitt et muntlig svar, men ettersom tiden går før jeg får diktert, vet jeg heller ikke om jeg husker helt eksakt hva jeg svarte. Hvis jeg hadde hatt flere us av samme type fra HSYK, hadde dette blitt enda verre.
 I morgen tidlig får jeg ikke diktert den, jeg må rett hjem siden barnehagen er stengt og Eivind skal på jobb, og da blir det mandag før jeg kan se på den igjen og diktere. Dette er veldig lite faglig tilfredsstillende, frustrerende og tar masse tid og flere
 telefonsamtaler som gjør at man blir distrahert i det man ellers har å gjøre. Vær så snill å få ryddet opp i dette. Orker ikke å skrive avvik i docmap nå, men ville gi beskjed.



 



Elisabeth









Tenk miljø – ikke skriv ut denne om det ikke er absolutt nødvendig





VS: Forverring HSYK

		From

		Norum Jan

		To

		UNN-DIAG-Røntgen-Leger-Generell avd

		Recipients

		Rontgenavd-Leger-Generellavd?alle?@hn.helsenord.no





Kolleger



 



Til dere som går i vakt



 



KOMMUNIKASJONSPROBLEMER HSYK – UNN



 



Som dere ser under er det i en overgangsfase nå utfordringer i kommunikasjonen mellom UNN og HSYK. Det er antatt at utfordringen vil vare i 2 ukers tid.  Jeg kan ikke gjøre annet enn å beklage dette, men legg
 merke til muligheten til å sende fra CT maskinene direkte. Jeg har i dag sikret meg at ledelsen i røntgenenhetene i SSJ, MIR og MSJ er klar over denne utfordringen.




 



 



Jan



 





Fra: Skar Yngve


Sendt: 27. februar 2015 13:54

Til: Norum Jan

Emne: SV: Forverring HSYK







 



Hei.



 



Situasjonen er som følger for HSYK VS. UNN:



 



Undersøkelser som skal sendes TOS:




1.     
Det må alltid sendes rekvisisjon i (Web-)Tris
à ref tidligere info som er sendt ut.




2.     
Undersøkelser
utført FØR 7.- februar sendes fra gamle PACS som skissert i tabell under (annen e-post)




3.     
For undersøkelser
utført ETTER 7. februar må man sende via OC. Dette har vært ustabilt og fungerer
 kun unntaksvis. Derfor:



er CT modaliteter på HSYK satt til å kunne sende bilder direkte i UNN sitt PACS for å ivareta ØHJ funksjon.
Det betyr at andre us enn CT, og CT som ikke ligger på modalitet er vanskelig å få sendt til TOS.



 



 



Ang. rekvisisjon: Dette sendes PT fra WebTris i HSYK, og vi er avhengig av at de som jobber der vet om dette, og faktisk gjør det. Videre må jo denne skrives inn hos oss på UNN som normalt (her er ingen endring).
 Dette gjøres på natt av radiografene. Dersom vi har en faks må den scannes inn som vanlig og gjøres et mottak på slik at lege kan diktere. Så for henvisning er det ingen endring i forhold til tidligere.



 



Når det gjelder bilder tatt før 7. februar er de mulig å sende til UNN.



 



Når det gjelder bilder tatt etter 7. februar stiller situasjonen seg slik beskrevet over i pkt. 3. Det er på nytt sendt informasjon om dette til HSYK slik at de kan forholde seg korrekt i forhold til dette.



Når det gjelder PKT 4 over, siste del (”…betyr at andre us enn CT, og CT som ikke ligger på modalitet er vanskelig å få sendt til TOS”) så er det dessverre situasjonen p.t.,
men innen 2 uker (i løpet av uke 11) antar man dette er i orden.




 



 



Mvh



Yngve S



 



 



 



 









Tenk miljø – ikke skriv ut denne om det ikke er absolutt nødvendig






Jan Størmer, Overlege,  

Røntgenavdelingen, UNN HF, Tromsø 

     Tromsø den 04. mars 2015  

Eierdirektør Hilde Rolandsen 

Helse Nord RHF,  RHF Postmottak 

Sjøgata 10 8006 Bodø 

 

Vedr. Bekymringsmelding til styret i Helse Nord RHF. Ditt brev datert den 17.02,2015.03.03 

Brevet fra eierdirektør konkluderer med at Helse Nord RHF ikke finner hold i mine påstander og 
anser saken som avsluttet.  I protokoll fra styremøtet den 26. februar refereres det at brevet er 
fremlagt for styret som har tatt det til orientering. 

Jeg har i e-post til styrets medlemmer den 27. februar etterlyst styrets selvstendige tilbakemelding til 
meg på brevet datert 16.12.2014. med deres bekreftelse på at de ønsker saken lukket uten at det er 
gjennomført en tilfredsstillende granskning av mine påstander referert i brevet. 

Du skriver at ”Styret i Helse Nord RHF er orientert om hvilken prosess som er gjennomført for å 
involvere radiologer i UNN HF i forbindelse med at regional forvaltningsorganisasjon skal etableres.” 
Kan du opplyse nærmer om innholdet i denne informasjonen, og når den ble gitt? 

Du skriver også at: ”Vi kan også dokumentere solid planlegging av arbeidet med å innføre den 
regionale radiologiløsningen og at risiko og sårbarhetsanalyse for teknisk sammenslåing (min 
uthevning) av systemene er gjennomført. Kan denne dokumentasjonen fremlegges?   

Er det gjennomført en risiko og sårbarhetsanalyse også for de medisinskfaglige konsekvenser knyttet 
opp til implementeringen av den regionale radiologiløsningen? Tilbakemeldinger siste ukene er 
foruroligende både hva angår tekniske og medisinsk faglige forhold. (vedlegger kopi av epost fra LIS 
lege i vakt natt til 27.02.2015  og redegjørelse fra konstituert leder for regionalt forvaltningsorgan for 
radiologi samme formiddag.) 

Med de ressurser over lang tid som har vært brukt til å forberede denne innføringen av ny regional 
radiologiløsning er det betenkelig med slike tilbakemeldinger i innledende fase. 

Svar imøteses. 

Med vennlig hilsen 

Jan Størmer  

Kopi: Styreleder Bjørn Kaldhol Helse Nord RHF. 

Vedlegg: 150227 Olstad VS Forverring HSYK.msg, 150227 Norum Skar  VS Forverring HSYK.msg 
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Fra: Olstad Elisabeth
Til: Størmer Jan
Emne: VS: Forverring HSYK
Dato: 3. mars 2015 14:09:55

 
 

Fra: Olstad Elisabeth 
Sendt: 27. februar 2015 03:45
Til: Norum Jan
Emne: Forverring HSYK
 
Hei,
 
På vakta nå har jeg opplevd at det har blitt en forverring i forhold til HSYK etter at de fikk Sectra.
 Etter flere samtaler med en turnuslege (hun hadde konferert med bakvakt, men ringte selv) som
 skulle ha en CT abd/bekken med uklar problemstilling (hun hadde ikke helt forstått hva
 bakvakten primært mistenkte), ble us tatt og bildene sendt. Det var en pas som hadde vært
 operert i buken flere ganger, og jeg ønsket gamle bilder for smlign, men det gikk ikke an å sende
 det over. Men jeg fikk fakset over en beskrivelse fra 2014. Og hun kunne ikke få sendt
 henvisning, så en håndskrevet henvisning ble også fakset.
Før kunne vi i alle fall diktere svar på henvisningen i TRIS selv om svaret måtte overbringes
 muntlig. I tillegg var svaret da tilgjengelig for våre kolleger her og man kunne til nød skrive på gul
 eller rød lapp ”gitt beskjed om normalt funn/ikke aktuell patologi, beskrives i detalj av
 abd.gruppa på dagtid” hvis det var veldig hektisk. Nå i natt sitter jeg her med en fakset
 henvisning som jeg ikke kan diktere på, de som kunne ha scannet og lagt den inn (jeg regner
 med at hjpl og radiograf kan dette) er ikke på jobb eller sover. Jeg har gitt et muntlig svar, men
 ettersom tiden går før jeg får diktert, vet jeg heller ikke om jeg husker helt eksakt hva jeg svarte.
 Hvis jeg hadde hatt flere us av samme type fra HSYK, hadde dette blitt enda verre. I morgen
 tidlig får jeg ikke diktert den, jeg må rett hjem siden barnehagen er stengt og Eivind skal på jobb,
 og da blir det mandag før jeg kan se på den igjen og diktere. Dette er veldig lite faglig
 tilfredsstillende, frustrerende og tar masse tid og flere telefonsamtaler som gjør at man blir
 distrahert i det man ellers har å gjøre. Vær så snill å få ryddet opp i dette. Orker ikke å skrive
 avvik i docmap nå, men ville gi beskjed.
 
Elisabeth

Tenk miljø – ikke skriv ut denne om det ikke er absolutt nødvendig
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Fra: Norum Jan
Til: UNN-DIAG-Røntgen-Leger-Generell avd
Emne: VS: Forverring HSYK
Dato: 27. februar 2015 16:38:29

Kolleger
 
Til dere som går i vakt
 
KOMMUNIKASJONSPROBLEMER HSYK – UNN
 
Som dere ser under er det i en overgangsfase nå utfordringer i kommunikasjonen mellom UNN
 og HSYK. Det er antatt at utfordringen vil vare i 2 ukers tid.  Jeg kan ikke gjøre annet enn å
 beklage dette, men legg merke til muligheten til å sende fra CT maskinene direkte. Jeg har i dag
 sikret meg at ledelsen i røntgenenhetene i SSJ, MIR og MSJ er klar over denne utfordringen.
 
 
Jan
 

Fra: Skar Yngve 
Sendt: 27. februar 2015 13:54
Til: Norum Jan
Emne: SV: Forverring HSYK
 
Hei.
 
Situasjonen er som følger for HSYK VS. UNN:
 

Undersøkelser som skal sendes TOS:
1.      Det må alltid sendes rekvisisjon i (Web-)Tris à ref tidligere info som er sendt ut.
2.      Undersøkelser utført FØR 7.- februar sendes fra gamle PACS som skissert i tabell

 under (annen e-post)
3.      For undersøkelser utført ETTER 7. februar må man sende via OC. Dette har vært

 ustabilt og fungerer kun unntaksvis. Derfor:
er CT modaliteter på HSYK satt til å kunne sende bilder direkte i UNN sitt PACS for
 å ivareta ØHJ funksjon. Det betyr at andre us enn CT, og CT som ikke ligger på
 modalitet er vanskelig å få sendt til TOS.

 
 
Ang. rekvisisjon: Dette sendes PT fra WebTris i HSYK, og vi er avhengig av at de som jobber der
 vet om dette, og faktisk gjør det. Videre må jo denne skrives inn hos oss på UNN som normalt
 (her er ingen endring). Dette gjøres på natt av radiografene. Dersom vi har en faks må den
 scannes inn som vanlig og gjøres et mottak på slik at lege kan diktere. Så for henvisning er det
 ingen endring i forhold til tidligere.
 
Når det gjelder bilder tatt før 7. februar er de mulig å sende til UNN.
 
Når det gjelder bilder tatt etter 7. februar stiller situasjonen seg slik beskrevet over i pkt. 3. Det
 er på nytt sendt informasjon om dette til HSYK slik at de kan forholde seg korrekt i forhold til
 dette.
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Når det gjelder PKT 4 over, siste del (”…betyr at andre us enn CT, og CT som ikke ligger på
 modalitet er vanskelig å få sendt til TOS”) så er det dessverre situasjonen p.t., men innen 2 uker
 (i løpet av uke 11) antar man dette er i orden.
 
 
Mvh
Yngve S
 
 
 
 

Tenk miljø – ikke skriv ut denne om det ikke er absolutt nødvendig
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Fra: Movik Marianne
Til: Størmer Jan
Kopi: Kaldhol Bjørn; Vorland Lars; Ingebrigtsen Tor
Emne: Bekymringsmelding
Dato: 12. mars 2015 11:12:30
Vedlegg: Bekymringsmelding.pdf
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Postadresse:
Helse	Nord	RHF
8038	BODØ


Besøksadresse:
Sjøgata	10
8006 BODØ


Størmer	Jan


Brevet	sendes	kun	elektronisk


Deres	ref.: Vår	ref.:
2013/53-37


Bekymringsmelding


Vi	viser	til	brev	av	4.	mars	2015	vedrørende	bekymringsmelding	til	styret	i	Helse	Nord	RHF	
samt	min	e-post	datert	6.	mars	2015.


Vi	har	innhentet	informasjon	fra	din	arbeidsgiver	om	at	det	bl.a.	har	vært	følgende	
dokumentert	dialog	med	deg	for	å	delta	i	ra


- 25.	januar	2013:Møte	mellom	J.	Størmer	og	G.	Andersen.	J.	Størmer	ble	forespurt	om	å	
jobbe	i	FIKS	20	prosent	stilling,	men	takket	nei.


- 5.	mars	2013:	J.	Størmer	ble	bedt	om	å	delta	i	arbeid	med	å	utvikle	forvaltningsmodell	
Sectra	RIS	PACS,	men	takket	nei.


- 23.	desember	2014:	J.	Størmer	ble	invitert	til	å	bidra	i	utvikling/forvaltning,	men	takket	
nei.


Risiko	og	sårbarhetsanalyser	for	den	tekniske	sammenslåingen	kan	du	få	tilgang	til	ved	å	
henvende	deg	til	linjevei	i	UNN	HF.


De	medisinskfaglige	vurderinger	knyttet	til	implementering	av	radiologiløsning	går	fram	av	
evalueringsprosess	og	referansebesøk	som	lå	til	grunn	for	investeringsbeslutningen.	Valg	av	
radiologisystem	er	gjort	i	tett	dialog	med	fagmiljøene.


Med	hilsen


Hilde Rolandsen
Eierdirektør
(sign.)


Besøksadresse:


BODØ


Tlf.:	75	51	29	00
Faks:	75	51	29	01


www.helse
postmottak@helse
Org.nr.:	883	658	752


Saksbehandler/dir.tlf.:
Hilde	Rolandsen,	75	51	29	13


rs	2015	vedrørende	bekymringsmelding	til	styret	i	Helse	Nord	RHF	
post	datert	6.	mars	2015.


Vi	har	innhentet	informasjon	fra	din	arbeidsgiver	om	at	det	bl.a.	har	vært	følgende	
dokumentert	dialog	med	deg	for	å	delta	i	radiologiprosjektet:


25.	januar	2013:Møte	mellom	J.	Størmer	og	G.	Andersen.	J.	Størmer	ble	forespurt	om	å	
jobbe	i	FIKS	20	prosent	stilling,	men	takket	nei.
5.	mars	2013:	J.	Størmer	ble	bedt	om	å	delta	i	arbeid	med	å	utvikle	forvaltningsmodell	


S,	men	takket	nei.
23.	desember	2014:	J.	Størmer	ble	invitert	til	å	bidra	i	utvikling/forvaltning,	men	takket	


Risiko	og	sårbarhetsanalyser	for	den	tekniske	sammenslåingen	kan	du	få	tilgang	til	ved	å	
henvende	deg	til	linjevei	i	UNN	HF.


medisinskfaglige	vurderinger	knyttet	til	implementering	av	radiologiløsning	går	fram	av	
evalueringsprosess	og	referansebesøk	som	lå	til	grunn	for	investeringsbeslutningen.	Valg	av	
radiologisystem	er	gjort	i	tett	dialog	med	fagmiljøene.
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Bekymringsmelding
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Fra: Markussen Tom-Vegard Sendt: 2. november 2012 08:21 
Til: Vorren Torgrim Oddvar; Brandis Elisabeth von; Castillejo Miguel; Koehler Thorsten; Oltmanns 
Gunnar 
Kopi: Størmer Jan 
Emne: Vurdering av konsekvenser for radiologisk avdeling i forhold til vedtatte tidsplan for innføring 
av nytt ris/pacs. 
Viktighet: Høy 

Hei, 

Som avtalt forfattet et utkast for innvendelser. 

Les og kom med korreksjoner og tillegg. Innlevering til Rune vil skje etter lunch idag. 
  
Tom-V 
 
Fra: Størmer Jan  
Sendt: 2. november 2012 14:04 
Til: Markussen Tom-Vegard; Vorren Torgrim Oddvar; Brandis Elisabeth von; Castillejo Miguel; Koehler 
Thorsten; Oltmanns Gunnar 
Emne: SV: Vurdering av konsekvenser for radiologisk avdeling i forhold til vedtatte tidsplan for 
innføring av nytt ris/pacs. 
 
Her kommer et tilsvar. 
Jeg beklager å komme med dette nå, men det er etter hvert blitt umulig å sitte passivt å se på 
konsekvensene av noe som kunne vært unngått. 
  
Jeg sender dette ut til der først - før det går videre til alle avdelingens leger - og kopi til legeforeningen. 
Har dere noen raske tilbakemeldinger - kom gjerne med de. 
  
Jan 
 

Hansen_Hannisdal 
__eavis.aftenposten.

121102_F_ Info til 
kollegaer.pdf  

 
Kjære kollegaer ved røntgenavdelingen i UNN  
Vedr. Tom Vegards forslag til tilbakemeldinger på FIKS prosjektet i epost tidligere i dag.  
Kommentarene et utmerkede og høyst relevante og jeg er imponert over at noen har overskudd til 
å tenke og reagere strategisk langsiktig i den arbeidssituasjonen og med de ventelistene vi har p.t.  
Jeg hadde i utgangspunktet ikke tenkt å kommentere overhodet FIKS prosjektet, ettersom det 
uansett vil bli oppfattet som et forsøk på omkamp fra min side. Dere skyldes likevel en forklaring 
på min stillingstagen, da den kan synes uforståelig i forhold til mitt tidligere engasjement rundt 
radiologisk IT – eller RIS/PACS.  
Direktørens ferske ”amnesti” for å utrykke seg fritt uten frykt for represalier gjør det derimot litt 
enklere for meg.  
Som dere kjenner til ble jeg i 2003 bedt om å forlate posisjonen som avdelingsleder. Min 
vurdering er at hovedårsaken til dette var at uformell intervensjon fra krefter utenfor 
røntgenavdelingen, fikk administrasjonens støtte. Dette var andre gang etter min ansettelse i 1980 
at jeg opplevde personlige alvorlige konsekvenser av at røntgenavdelingen i krisetider ikke får 
støtte av sykehusets ledelse når sterke krefter utenfor vår avdeling kommer i interessekonflikt med 
vårt fag, og vår avdelings behov for å kunne opptre autonomt.  
I perioden 2003 -2009 arbeidet jeg i forskjellige administrative posisjoner i Helse-Nord RHF og 
UNN HF i kliniske IT relaterte posisjoner, og var prosjektleder for innføring av DIPS i UNN HF i 
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2004 og kliniske systemer (PAS/EPJ-RIS/PACS) i det sammenslåtte sykehus UNN HF (Tromsø 
Harstad-Narvik) i perioden 2006-2008. Formelt var jeg leder for sykehusets kliniske IT 
organisasjon fra og med 2006 og frem til min permisjon i november 2009. Jeg hadde her rollen 
som sykehusets ”bestiller” av IT tjenester fra Helse Nord IKT og forvaltet et budsjett på ca 200 
mill NOK.  
Rollen medførte også at jeg var UNN’s talsperson i IT saker overfor Helse Nord RHF – den 
nærmeste til å representere grasrota i klinikken overfor RHF ledelsen i kliniske IT saker.  
Høsten 2008 oppsto det en konfliktsituasjon mellom UNN HF og DIPS ASA som medførte at 
historien rundt den ulovlige rammeavtalen mellom DIPS ASA og Helse Nord RHF fra 2003 ble 
aktualisert. (se vedlegg av artikkel i Aftenposten fra april 2005 som belyser dette)  
Uten å gå i detaljer eskalerte dette i hendelser hvor jeg i min formelle rolle som UNN’s 
representant påpekte en grov overkjøring av ansattes deltagelse og medvirking i tilriggingen av 
den innkjøpsprosess som endte opp som dagens FIKS prosjekt. For meg var det rimelig klart på 
dette tidspunkt at marginaliseringen av de ansattes representanter (brukerne) i den mest 
avgjørende fasen av den mest betydningsfulle innkjøpsprosessen av kliniske IT løsninger for hele 
Helse Nord i et 10 års perspektiv hadde en klar agenda som ikke var basert på ønsket om å få på 
plass det beste produkt – men et spesielt produkt.  
Jeg opplevde det fenomen som mange i vår organisasjon etter hvert har fått erfaringer med: 
Innleide konsulenter og advokatfirma fra Oslo under full kontroll av IT leder i Helse Nord RHF 
med vide fullmakter fra direktøren gjennomførte en kort og heftig prosess som endte opp med 
dokumenter som gav inntrykk av at brukerne hadde vært deltagende – blitt hørt – og unisont 
støttet IT leders egenhendige plan for gjennomføring av anbud og innkjøp – ”helt etter boka”.  
Alt dette foregikk mens vi på det lokale operasjonelle nivå her ved senter for kliniske IKT-
systemer i UNN gjennomførte de siste og mest kritiske faser av prosjektet ”Felles kliniske IT 
systemer i sammenslått UNN HF”.  
Det var som å stå i en skyttergrav under dobbelt ild. – med brutte kommunikasjonslinjer bakover.  
UNN HF fikk på plass sitt felles IKT system – en av grunnpilarene i det LEAN og 
samhandlingsarbeidet man i UNN HF har lykkes godt med. Dette var ikke enkelt, men skyldtes 
sterk faglig forankring av prosessen. Dere har sikkert registrert at en av hovedforklaringene på 
problemene som OUS sliter med om dagen ikke minst skyldes de manglende IT løsninger som 
UNN HF har fikk på plass – vesentlig på grunn av at kliniske IT prosjekter her har vært ledet av 
klinisk personale. Jeg tror vi alle forstår at overgangen til RISK-plattformen som vi nå står foran, 
utfordrer alle disse gode IKT-løsningene som fungerer fint per i dag.  
Videre i korte trekk: I august 2009 foretok jeg det som populært kalles ”varsling” overfor 
internrevisjonen i Helse Nord RHF. Jeg kom med et vel dokumentert ønske om en uavhengig 
granskning av Helse Nord RHF’s oppfølging av den ulovlig inngåtte rammeavtalen i 2003 fram til 
august 2009 – og overkjøringen av brukemedvirkning i tilrigging av anbudet på kliniske IT 
løsnnger inklusive RIS/PACS. 2009. Den ble etter kort tid avvist uten begrunnelse av Styreleder i 
Helse Nord RHF. I oktober 2009 ble jeg meddelt av UNN’s direktør at jeg på ubestemt tid var 
fratatt alle fullmakter i mitt rolle som SKIS’s leder. Deretter gikk jeg ut i drøyt 2 års lang 
permisjon.  
Ettersom jeg forlot min formelle ”utkikkspost” i november 2009 har jeg ikke annen kunnskap om 
det som har skjedd rundt anbud, kontrakt og etablering av FIKS enn det jeg har kunnet lese på 
intranettet.  
Jeg mener i dag at det kun er en uavhengig granskning som kan avdekke at hele prosessen rundt 
anbud og innkjøp bærer preg av en uryddighet som kan vise seg å være alvorlige lovbrudd for å 
forsterke DIPS/Sectra’s s tilnærmede monopolposisjon som EPJ og røntgensystem leverandør til 
helse-Norge. En granskning vil også kunne avdekke overkjøring av reel brukermedvirkning.  
For røntgenavdelingen har konsekvensen blitt at man nå planlegger for en sanering av det som har 
vært investert i utvikling av lokale og regionale radiologiske samhandlingsløsninger utviklet fra 
og med 1987 i Universitetssykehuset i Tromsø i et nært og stimulerende samarbeid mellom 
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medisinske og teknologiske fagarbeidere med lokal forankring og fokus på skreddersydde 
løsninger tilpasset vår nordnorske virkelighet.  
Ettersom prosessen som har ført fram til dette er tuftet på dokumenterte ulovlige handlinger i 
2003 med sannsynlig videre ulovlig oppfølging fram til og med 2009 ser jeg meg nødt til å 
distansere meg fra å delta. Jeg håper dere har forståelse for dette. Skulle dere ha ønske om å bli 
nærmere orientert om dokumentasjonen for det jeg viser til står jeg selvsagt til disposisjon.  
Med vennlig hilsen  
Jan Størmer  
Overlege  
Røntgenavdelingen UNN HF 
 
 
 
Fra: Andersen Gry  
Sendt: 7. januar 2013 17:14 
Til: Størmer Jan 
Emne: samtalen i dag 
 
hei Jan, jeg synes det er leit hvis du opplever at vi ikke bruker kompetansen din og 
erfaringene dine innen teleradiologi. Jeg har erkjent at TTT, at man har ulike agendaer 
mellom sykehusene og noen ganger er det ikke bare TTT men at ting tar alt for lang tid, men 
jeg har tatt opp internt i UNN, vi la fram sak senest for direktør og fagdirektør i oktober om 
behovet for tetter samhandling mellom sykehusene; prosedyrene, vaktsamarbeid, lik 
organisering IT og at UNN ved rtg. skal ha et særskilt ansvar for forvaltning IKT rtg. Jeg har 
hele veien oppfattet at dette er i tråd med de vyeene du har formidlet over år og jeg beklager 
hvis jeg har misforstått. 
Har ledig tid til en prat på onsdag etter kl. 12 hvis det passer for deg. 
 
 
Hege Bratbak tar kontakt med deg om utkast til prosedyren ila uka. 
GryA 
 
Fra: Størmer Jan  
Sendt: 7. januar 2013 23:32 
Til: Størmer Jan 
Emne: Fwd: SV: samtalen i dag 
 
 
 
Sendt fra min iPad 
 
Videresendt melding: 

Til: Andersen Gry <Gry.Andersen@unn.no> 
Emne: SV: samtalen i dag 

Hei Gry 
  
Du har ingen grunn til å beklage. Du har sannsynligvis aldri hatt mulighet for å sette deg inn i 
den relativt lange og kompliserte historien som endte opp med at jeg gikk ut i permisjon, 
kuttet med alt IT arbeide og vendte tilbake til klinikken. Jeg tar gjerne en prat på onsdag 
etter 1200 for å orientere nærmere. 
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Jeg har i løpet av kvelden kladdet på en melding til mine kollegaer og avdelingsledelsen for å 
bidra med litt historieskriving relatert til det som skjer i avdelingen for tiden, spesielt trigget 
av dagens tema på møtet. Jeg vet ikke ennå når jeg har den ferdig til utsendelse. 
  
Det har vært skrevet tidligere at: 
  
”Den som ikke kjenner historien vil bli tvunget til å leve den om igjen”  
  
Jeg ønsker å bidra til å redusere risikoen for at røntgenavdelingen i UNN ufortjent skal havne 
i en slik situasjon. Den har nå fortjent å ”høste” inn noe av det dens medarbeidere på alle 
plan gjennom mange år har bidratt med lokalt og regionalt i en beskjeden forhåpning om å 
bli sett, verdsatt og respektert. 
  
Mvh 
Jan 
  
 
Fra: Størmer Jan  
Sendt: 8. januar 2013 11:17 
Til: Andersen Gry; Alexandersen Beate; Augdal Thomas Angell; Alexandersen Beate; Augdal Thomas 
Angell; Brandis Elisabeth von; Engh Gabriele Christiane; Ingebrigtsen Jon Vegard; Johnsen Liv Hege; 
Markussen Tom-Vegard; Olstad Elisabeth; Pettersen Petter Nyheim; Skattør Thor Håkon; Skiaker 
Torgrim Lysen; Totland Jon André; Amundsen Christer; Andreassen Kjetil [Røntgen]; Avenarius Derk F 
M; Bajic Radoslav; Brandis Elisabeth von; Bågenholm Anna; Castillejo Miguel; Forsdahl Signe Helene; 
Frantzen Jan Ole; Hanekamp Bettina; Herder Marit; Johnsen Liv Hege; Kloster Vidar Laurits; Koehler 
Thorsten; Oltmanns Gunnar; Sildnes Trude; Vorren Torgrim Oddvar; Weum Sven; Wik Trude; Wikran 
Gry Charlotte; Engh Gabriele Christiane; Ingebrigtsen Jon-Vegar; Mortensen Trude Agneta; Olstad 
Elisabeth; Pettersen Petter Nyheim; Skattør Thor Håkon; Olstad Elisabeth; Bågenholm Anna 
Emne: Gårdagens avdelingsmøte - En historisk orientering vedrørende regional radiologisk 
samhandling 
 
 
 
Til røntgenavdelingens leger                      
Avdelingsledelsen 
Klinikkledelsen 
 
  
Viser til gårdagens avdelingsmøte hvor det ble en lengre diskusjon rundt 
avviksmeldinger i forbindelse med tilsendte røntgen-undersøkelser fra det 
underbemannede Helgelandssykehuset. 
  
For å unngå at videre saksbehandling blir preget av historieløshet kan det opplyses 
om følgende. 
  
Røntgenavdelingen i RiTø opprettet f.o.m 1992 teleradiologiske tilbud til alle sykehus 
og private røntgeninstitutt i regionen etter hvert som avdelingene ble digitalisert og 
nettverksforbindelse ble opprettet. Nettverket for forsendelse av røntgenbilder mellom 
RiTø og landsdelens sykehus etablert f.o.m. august 1992  i tett samarbeide mellom 
Televerkets forskningsavdeling, ildsjeler ved RiTø's IT avdeling og 
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røntgenavdelingens IT personale og leger var kimen til det som etter hvert ble Nord-
Norsk Helsenett og senere Norsk Helsenett. 
 
Helgelandssykehusene ble tilknyttet nettverket som følge av den første telemedisinsk 
satsingen i Nordland fylke som implementerte en teleradiologiløsing fra Sectra AB i 
1996. (en investering på ca 12 mill NOK) Alle syv sykehus i Nordland fikk installert 
Sectra arbeidsstasjoner (Nordlandsnettet) som skulle muliggjøre teleradiologisk 
overføring av i første omgang CT bilder fra Nordlands seks lokalsykehus til 
Sentralsykehuset i Bodø for granskning der. 
  
"Nordlandssystemet"  ble aldri å fungere som planlagt. Overlegene ved 
Nordlandssykehuset fikk etablert en fastlønnsavtale for granskning av teleradiologi 
som medførte medieoppslag i 1998 hvor det ble påstått fra lokalpressen i Bodø at 
radiologer ved NS Bodø i to år hadde mottatt lønn for ikke utført arbeide. Bildene ble i 
realiteten gransket av radiologene i Tromsø, uten noen form for kompensasjon.    
  
Etter at det ble etablert nettverksforbindelse mellom RiTø og Nordlandsnettet på 
initiativ fra RiTø rundt 1997  - ble det åpnet en  "port"  som tillot samtlige syv sykehus 
i Nordland å overføre røntgenundersøkelser til Universitetsklinikken i Tromsø. Her 
var det skapt en logistikk og "kultur" for å  ta imot og granske disse bildene. 
 Forskjellen mellom "Nordlandsnettet"  og teleradiologien i Tromsø var at førstnevnte 
ble innført "Top-Down" som et administrativt initiert prosjekt med svak faglig 
forankring mens teleradiologien  i Tromsø var faglig initiert og gjennomført  med 
skreddersydde IT løsninger som reduserte arbeidsbelastningen for legene .  
  
 Ved røntgenavdelingen i Tromsø hadde man fra begynnelsen av 90 tallet  en bevisst 
holdning til å yte regional radiologisk service. Dette ble blant annet 
konkretisert gjennom frivillige "overlege-stafetter" til sykehus uten radiolog (Kirkenes, 
Vefsn og Lofoten sykehus) og  innføring av nye rutiner for kanalisering av alle 
forsendelser av røntgenbilder gjennom røntgenavdelingen RiTø - og ikke direkte 
mellom klinikere og kliniske avdelinger. Slik falt det seg naturlig å ta imot 
henvendelser fra alle digitalt oppkoblede sykehus etter hvert som det ble teknisk 
mulig.  Motivasjonen fra fagmiljøet i Tromsø var gjennom nyervervet teknologi, som 
man hadde bygget opp et tverrfaglig miljø rundt, å yte bedre service til de regionale 
pasientene. Sykehusledelsen ønsket av politiske, økonomiske og 
undervisningsmessige grunner på dette tidspunkt til å legge til rette for at 
pasientstrømmene skulle styres til landsdelens universitetssykehus, ikke som 
tidligere til institusjoner utenfor landsdelen. (Rikshospitalet, Radiumhospitalet og St. 
Olavs Hospital) Røntgenavdelingens faglige personale nedla i denne perioden en 
betydelig selvpålagt frivillig og ubetalt innsats for å imøtekomme ledelsens og 
pasientenes forventninger i prosessen med å ”snu strømmen”. 
  
Det er viktig å presisere at dette var en rent legefaglig initiert og styrt prosess utgått 
fra de legeansvarlige ledere i røntgenavdelingen i RiTø - med godkjenning og 
forankring i sykehusets øverste ledelse - et skoleeksempel på en fagstyrt "Bottom up" 
prosess. Dette sikret forsvarlig teleradiologiske tjenester ved alle landsdelens 
lokalsykehus, og vi som deltok var selvsagt stolte.  
  
Røntgenavdelingen i RST-RiTø ble utviklingssted for lokale radiologiske IT løsninger 
f.o.m. høsten 1987 da undertegnede startet arbeidet med å erstatte et eksternt 
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datasystem, basert på hullbånd og dataprosessering ved bedrift i Lillestrøm, med et 
lokalt PC system, som ivaretok oppgavene med registrering av alle undersøkelser for 
generering av regninger til rikstrygdeverket og offisiell produksjonsstatistikk. Videre 
utvikling av systemet har endt opp med det TRIS som i dag fortsatt er avdelingens 
RIS. I teleradiologisk sammenheng er det i all beskjedenhet på sin plass å påpeke at 
det var RIS løsningene utviklet over en 20 års periode i det lokale radiologisk miljøet i 
RiTø som i god kombinasjon med AGFA's PACS muliggjorde etableringene av de 
teleradiologiske tilbudene som Tromsø og regionen ble internasjonalt kjent for i 
perioden 1992 - 2002. 
  
Brevet som ble sendt til alle samarbeidende avdelinger i 1992 (vedlegg) illustrerer i 
hvilken grad det nettverkede RIS'et, som på dette tidspunkt var eksepsjonelt åpent 
og samhandlende mellom institusjonene, var et viktig element i prosessen med å 
implementere faglige og resurs forsvarlige løsninger for faglig samhandling. 
 
I 2002-2003 ble det, etter etableringen av Helseforetakene per den 01.01.2002 
 iverksatt et stort og ambisiøst prosjekt i Helse Nord RHF regi, som hadde som 
intensjon å videreføre prosessene initiert fra Universitetssykehuset for å 
implementere et mer robust radiologisk samhandling. (Prosjekt Virtuell Radiologi). 
Undertegnede ble ansatt i prosjektlederstilling i HN RHF den 01.03.2003 for å lede 
arbeidet. 
  
Kort oppsummert havarerte denne prosessen etter et hendelsesforløp som 
kulminerte allerede i oktober 2003, men som kan videreføres fram til høsten 2009 
hvor det ble utlyst nytt anbud på kliniske IT løsninger. (Som etter hvert er blitt til et 
fem års FIKS prosjekt med en foreløpig anslått investering for Helse Nord på 1 
milliard) 
 
 I august 2009 foretok jeg en varsling til det organ som jeg på det tidspunktet, ut i fra 
de opplysninger som da forelå trodde skulle være i stand til å foreta en offentlig og 
uavhengig ekstern granskning rundt IT forvaltningen i Helse Nord generelt og 
Radiologi spesielt for perioden 2002 -2009. Varslingen ble avvist etter mindre enn 10 
dager og uten at jeg fikk anledning til å legge frem den informasjon/dokumentasjon 
som jeg mente kunne ha avdekket forhold som det ville være naturlig å overlate til 
Økokrim eller påtalemyndighetene å etterforske. 
  
Bakteppet for varslingen var alvorlig og var nært knyttet til den ulovlige avtalen 
inngått mellom DIPS og HN RHF i 2003. Denne hadde medført alvorlig påtale fra 
Riksrevisjonen og Stortingets kontroll og konstitusjonskomité overfor Helse Nord 
RHF i 2004 - 2005. 
  
Jeg har i løpet av de siste uker fått bekreftet at det ikke foreligger noe dokumentert 
informasjon i Helse Nord RHF rundt håndteringen av min varsling. Kun informasjon 
om at styreleder gav en kort muntlig orientering i lukket styremøte den 25 august 
2009 uten at det var en formell sak i styret. 
 
Grunnen til at jeg trekker frem dette nå er at ut i fra min erfaring og kunnskap har 
radiologifaget  i Helse Nord  nå havnet i en kritisk situasjon som kunne vært unngått.  
 
Dersom den omforente og fagstyrte utviklingen nedfelt i prosjektet "Virtuell radiologi" 
 i 2003 hadde fått utvikle seg slik forutsatt av styret i HN RHF i 2002 ville dagens 
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utforfordringer  i regional radiologi  vært løst for lenge siden  og Helse Nord kunne 
sannsynligvis ha beholdt sitt renommé som internasjonalt telemedisinsk / 
teleradiologisk referansested.  
  
Det radiologiske fagmiljøet i Nord-Norge stod i 2002-2003  samlet rundt et faglig godt 
forankret regionalt samhandlingsprosjekt med potensial for internasjonal modell 
skaping og lokal industriell utvikling. Planene ble presentert for styret i Helse Nord 
ved et seminar på Hamn i Senja i juni 2002 og i 2003 ble det bevilget betydelige 
midler for å iverksette realiseringen samme år.  
 
Løsningene man stod klar for å utvikle tok høyde for å nettopp implementere IT 
baserte modeller basert på klar rolle og ansvarsfordeling - også når sykehus eller 
avdelinger i kortere eller lengre perioder kunne komme i bemannings-svikt. Dette var 
noe fagmiljøet hadde et nært og praktisk forhold til - og som vi ønsket å få en optimal 
faglig basert løsning på. 
 
Det er nå kun en uavhengig granskning av Helse Nord's håndtering av prosjekt 
"Virtuell Radiologi" i 2003, og   HN RHF's generelle IT  forvaltning i perioden fra 2003 
og frem til i dag som kan avklare årsaken til at utviklingen har fått et helt annet 
forløp .    
 
 
Tromsø den 08 januar 2013  
 
Jan Størmer, overlege,  
røntgenavdelingen,  
UNN HF 
 
Vedlegg: Brev datert 08 mai 2002  (020508Teleradiologi.doc) 

020508Teleradiologi.
doc  

 
 
Fra: Andersen Gry  
Sendt: 25. januar 2013 12:47 
Til: Størmer Jan 
Emne: SV: Gårdagens avdelingsmøte - En historisk orientering vedrørende regional radiologisk 
samhandling 

Hei Jan, 
Viser til samtaler 9.januar 2013 og i dag. 
For å få saken ferdigstilt fra min side ønsker jeg at du bekrefter det vi konkluderte i 
oppsummeringen fra møtet i dag: 
Jeg  har fulgt deg opp på en adekvat måte etter at jeg mottok meldingen. Oppfølgingen av 
meldingen er avsluttet fra min side. 
Du gjør en egen vurdering av hvorvidt du ønsker å følge opp det du skriver om behov for 
gransking. 
 
Vennlig hilsen 
GryA 
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Fra: Størmer Jan  
Sendt: 28. januar 2013 08:18 
Til: Andersen Gry 
Emne: SV: Gårdagens avdelingsmøte - En historisk orientering vedrørende regional radiologisk 
samhandling 
 
Hei Gry 
  
Takk for siste møte fredag 25.ds. 
Jeg tar kontakt med Bengt Nilsfors i FIKS vedr. videre konkretisering av ditt ønske 
om mitt 20% deltids engasjement i prosjektet. Slik jeg oppfattet deg ville du 
foretrekke en løsning basert på en uforandret  100% radiologi stilling i UNN HF  og 
20 % prosjektstilling i FIKS prosjektet. I samråd med Bengt vil jeg se nærmere på 
betingelser og oppgaver i et slikt engasjement.  
Det bør vel utarbeides et referat fra våre to møter 9 og 25 ds., der det fremkommer 
skriftlig hvordan du så langt har fulgt opp min varsling i epost til avdelingens leger, 
avdelingsleder og til deg som klinikkleder datert den 08.01.13? Tar du oppgaven med 
å utarbeide et første utkast?  
  
Informasjonen jeg gav deg rundt foranledningen til min varsling i 2009 og de uheldige 
konsekvenser varslingen har fått for meg var delvis nye for deg så vidt jeg forstod, og 
av en karakter som bør vurderes i forhold til Helse Nord’s etiske retningslinjer hva 
angår ansvar for videre oppfølging. 
  
  http://www.helse-nord.no/etikk/category17661.html. 
  
Med vennlig hilsen  
  
 Jan S 
 
 
 
 
 
Fra: Andersen Gry  
Sendt: 28. januar 2013 08:41 
Til: Størmer Jan 
Emne: SV: Gårdagens avdelingsmøte - En historisk orientering vedrørende regional radiologisk 
samhandling 
 
hei, du må gjerne skrive utkast til referat hvis du ønsker det. 
Jeg oppfattet ikke at det ble avtalt noe om referat under samtalene og har ikke laget noe 
utkast.  
Jeg kontaktet deg og sendte innkalling mht en prat på bakgrunn av det du sa i legemøtet. Dette 
skjedde før avdelingsleder,  leger  og jeg fikk e-posten fra deg.  
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Ang. FIKS stilling så er det viktigste for meg at vi får en formell avtale og at vi avklare det 
tidlig mht drift og videre planlegging slik at vi har en forutsigbarhet. Jeg har tenkt en 100+20 
stilling, men hvis det er mest hensiktsmessig å ha 80+20 så er det også greit. 
 
GryA 
 
 
 
 
Fra: Størmer Jan  
Sendt: 30. januar 2013 11:13 
Til: Andersen Gry 
Emne: SV: Gårdagens avdelingsmøte - En historisk orientering vedrørende regional radiologisk 
samhandling 
 
Hei Gry 
 
 
Mitt forslag til referat er som følger: 
 
 
Forslag til notat etter møter og korrespondanse mellom klinikksjef og fungerende 
seksjonsleder Gry Andersen og overlege Jan Størmer  i perioden 07 - 18 januar 2013  
 
Utgangspunktet for innkalling til første møte 09.01 var mine uttalelser i legemøtet den 07.01 i 
sak 008/13 vedr. tilsendte undersøkelser fra Heleglandssykehuset. Saken gjaldt 
avviksmeldinger fra LIS leger som aktualiserte den rollen radiologene i UNN frivillig og uten 
spesiell kompensasjon har organisert fra midten av 90 tallet for å tilrettelegge for god regional 
radiologisk samhandling. Dessuten hadde jeg i e-post av 8.1 til avdelingsleder, deg som 
klinikksjef og avdelingens leger redgjordt nærmere for hvorfor jeg mener at en ekstern 
granskning av min varsling fra 2009 om kritikkverdige forhold mellom Helse-Nord og Dips, 
var på sin plass.  
 
Du innkalte meg i e-post av 7.1 kl 17:14 og jeg svarte bekreftende i e-post samme kveld kl 
23:32 
 
Jeg husker godt din åpningsreplikk i møtet den 9. Januar, som lød ”Din melding i brevet til 31 
leger og avdelings og klinikkledelsen var eine grausaume salbe” og ”det du beskriver er 
korrupsjon.” Dette bekreftet behovet for avklaring.  
 
Deretter diskuterte vi rundt problemstillingen, og jeg oppfatter hovedlinjene slik:  
 
Vi var enige om at relasjonen mellom Dips og Helse Nord i 2003 var uryddig – og uttrykket 
korrupt ble nevnt av oss begge.  Dette hadde du kjennskap til gjennom din, på det tidspunkt, 
rolle som leder i Bioingeniørfaglig Institutt.  
 
Hvorvidt relasjonen mellom DIPS og Helse Nord nå i ettertid var blitt ryddet opp i, var vi 
ikke enige om. Du mente at anbudsprosessen som ble initiert i mai 2009 hadde ”reparert” det 
uryddige/korrupte. Jeg mente at perioden 2004 -2009 bevisst og aktivt ble benyttet til å 
posisjonere DIPS i forhold til et nytt anbud, og at omstendighetene rundt etablering av 
anbudet i 2009 bekrefter mistanken om fortsatt uryddige forhold mellom DIPS og HN RHF 
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Vi var enige om at Helse Nord IKT er en umoden organisasjon med stort potensial til 
forbedring. Vi snakket blant annet om en fersk intern revisjonsrapport som ifølge deg 
beskriver  ”en organisasjon i krise.”   
 
Vi var ikke enige om i hvilken grad Helse Nord RHF styrets beslutninger ved etablering i 
2006 om etterlevelse av klinisk innflytelse på strategi og drift av HN IKT er blitt adekvat 
oppfylt. Jeg mente at styrebeslutningene om klinisk medvirkning var blitt implementert  alt 
for sent (oppstartsmøte den 14 mars 2012)   
http://intranett.unn.no/forsiden/fagraad-for-klinisk-ikt-article92981-8693.html  
med betydelige negative konsekvenser for UNN HF,  mens du mente at forsinkelsen var 
mindre og at god styring av HN IKT var på plass i 2009.  
 
 Enighet om at det i oktober 2009 fra UNN direktørens side ble fortatt en kursendring i 
forholdet mellom UNN HF og Helse Nord IKT og Dips (referanse til din telefonsamtale med 
direktør Tor Ingebrigtsen etter møtet den 9ds.) 
 
Motivet for denne kursendringen var det derimot uenighet om. Jeg mente at den skjedde som 
følge av et ufravikelig pålegg fra ledelsen i Helse Nord RHF i kjølvannet av, og som en 
konsekvens av, min varslingssak. Du viste til direktør Tor Ingebrigtsens forklaring som gikk 
på at dette var en naturlig endring av strategi, en beslutning tatt på selvstendig grunnlag i 
UNN HF.  
Vedrørende effekt av kursendringen var det mitt synspunkt er at den  implisitt medførte at 
forutsetningen for en regulær ”bestiller/leverandør” status mellom UNN HF som kunde og 
Helse Nord IKT som leverandør opphørte og ble erstattet med en beskyttet 
monopolleverandørstatus for  Helse Nord IKT, med betydelig negativ økonomisk konsekvens 
for UNN HF. 
 
Vi diskuterte anbuds/innkjøpsprosessen 2009 – 2011, hvor du sa at det var påfallende at det 
endte opp med at alle leverandører bortsett fra de på området RIS/PACS forble de samme som 
før anbudet. Vi var enige i at det ble en uvanlig lang og ressurskrevende prosess med ekstremt 
hemmelighold hvor fagmiljøene og de administrativt lokalt ansvarlige for oppfølging av 
kontraktene var avskåret fra deltakelse i forhandlingenes terminale fase. 
 
Når det gjaldt klinisk og administrativ representativitet fra UNN HF i terminal fase av 
beslutningsprosessen ved ny regional kontrakt på RIS/PACS 2011, mente du at den  var 
tilfredsstillende. Jeg var uenig og begrunnet påstanden ved å peke på de personer som etter 
min kunnskap var tilstede i det besluttende møte. Fra Bodø møtte i tillegg til representantene 
fra RHFet (IT leder Bjørn Nilsen som har forvaltet den ulovlige DIPS avtalen fra 2004 til 
2009) en radiolog fra Nordlandssykehuset (gift med lege og tidligere DIPS ansatt/konsulent) 
og direktøren for Nordlandssykehuset, Paul Martin Strand som i løpet av innkjøpsprosessen 
hadde skifte rolle fra eierdirektørstilling i HN RHF til direktør for lokalt helseforetak 
Nordlandssykehuset.  I RHF-rollen var han ”eier” av anbuds og innkjøpsprosessen fram til og 
med juli 2010.) Fra UNN møtte en radiograf og direktøren. 
 
Utestegningen av meg fra sykehuset jmf varslingen, skjedde under tilriggingen av 
anbudsprosessen (som jeg  mente foregikk særdeles uryddig) for ny kontrakt for RIS/PACS, 
og UNN manglet nok derfor sentral kompetanse i denne prosessen. Med bakgrunn i den rollen 
radiologer i UNN har hatt rundt oppbygging og drift av et regionalt radiologisk tjenestetilbud 
– og den betydning RIS/PACS infrastrukturen har hatt i denne prosessen – mener jeg det 
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fortsatt er grunn til å granske hvem det var som satt med den reelle styringen av 
beslutningsprosessen. 
 
Vi var enige om det uheldige ved at beslutning om hasteinnføring av nytt RIS/PACS i 
Nordlandssykehuset i 2011 ble fattet i et møte hvor UNN ikke var representert. Enighet om at 
denne beslutningen har bidratt til å forsinke FIKS prosjektet på en for UNN  HF og regionen 
uheldig måte. 
 
Min påstand om at tidligere konflikter mellom røntgenavdelingene i Bodø og Tromsø skal ha 
vært av betydning i prosessen med valg av nytt regionalt RIS/PACS var du ikke enig i. 
Begrunnelsen var basert på en personlig muntlig tilbakemelding fra radiografen fra UNN som 
deltok på beslutningsmøtet. 
 
Vi var enige om betydningen av å ha dedikert egne kliniske ansatte teknikere som lokal IT-
support personell for å kunne sikre kvalitet og kontinuitet på IT-tjenestene i diagnostisk 
klinikk i UNN HF. UNN måtte ikke gi etter for kravet fra HN IKT om en modell basert på 
utfasing av denne personellgruppen som de ønsker å erstatte med egne ressurser etter nevnte 
bestilling/leverandør modell. 
 
Vi var enige om behovet for omfattende brukerdeltagelse fra klinisk aktive radiologer fra 
Universitetsklinikken i prosessen med å planlegge og gjennomføre bytte av RIS/PACS i Helse 
Nord, og du ville legge til rette for dette. Jeg påpekte at legenes rammebetingelser i dagens 
situasjon gav lite rom for bred og aktiv deltagelse i prosessen rundt bytte av RIS/PACS 
 
Du presiserte hvilke muligheter du anså at jeg har til å følge opp min varslingssak: (Personlig 
eller anonymt) 
1 Klage til Riksrevisjonen eller Helse og Omsorgsdepartementet (helse Nord’s eier) eller   
2 Klage til styret i Helse Nord RHF på revisjonskomiteen behandling / oppfølging av min 
varsling. 
 
Du gjorde klart at du ikke ville følge opp varslersaken noe videre, men at dette nå var opp til 
meg.  
 
Jeg har redegjort for den nøye sammenheng det var mellom min varsling i august 2009 og de 
strenge restriksjoner jeg ble administrativt pålagt i mitt arbeidsforhold mindre enn to måneder 
senere. Jeg presiserte at mine overordnede linjelederes oppfølging av meg i forkant av 
permisjonen i 2009 var kritikkverdig og at det har medført betydelige ulemper for meg i 
ettertid.  
 
Vi var enige om at hendelsene knyttet til min varslingssak ikke var i samsvar med 
helseforetakets verdigrunnlag: Kvalitet, trygghet og respekt. 
 
Tromsø, 29. januar 2013,  
 
Jan Størmer, referent.  
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Fra: Andersen Gry  
Sendt: 6. februar 2013 10:38 
Til: Størmer Jan 
Emne: VS: Gårdagens avdelingsmøte - En historisk orientering vedrørende regional radiologisk 
samhandling 
 
Hei, du sendte meg et forslag til notat (se under) i forrige uke og jeg beklager at jeg ikke har 
rukket å se på det før nå. Oppsummeringen er i hovedsak er slik jeg oppfattet bakgrunn og 
innholdet i møtet. Det er ikke alt jeg kjenner igjen og jeg ønsker enkelte presiseringer og jeg 
håper det er ok for deg. 
Se vedlegg. 
 
 
GryA 
 
 

Notat etter møter 9 
og 25 januar 13 og ko             
 
Opprinnelig referat med korreksjoner av klinikkleder Gry Andersen  
 
 
Forslag til notat 
Notat etter møter og korrespondanse mellom klinikksjef og fungerende seksjonsleder Gry 
Andersen og overlege Jan Størmer  i perioden 07 - 18– 25 januar 2013  
 
Utgangspunktet for innkalling til førsteforespørsel om møte 09.01 var mine uttalelser i 
legemøtet den 07.01 i sak 008/13 vedr. tilsendte undersøkelser fra Heleglandssykehuset. 
Saken gjaldt avviksmeldinger fra LIS leger som aktualiserte den rollen radiologene i UNN 
frivillig og uten spesiell kompensasjon har organisert fra midten av 90 tallet for å tilrettelegge 
for god regional radiologisk samhandling.  Du tok kontakt med deg direkte etter møtet og ba 
om mer informasjon og fulgte opp i en e-post henvendelse samme kveld. Vi avtalte at du 
skulle innkalle til møte. Dessuten hadde jeg i e-post av 8.1 til avdelingsleder, deg som 
klinikksjef og avdelingens leger redgjordt nærmere for hvorfor jeg mener at en ekstern 
granskning av min varsling fra 2009 om kritikkverdige forhold mellom Helse-Nord og Dips, 
var på sin plass.  
 
Du innkalte meg i e-post av 7.1 kl 17:14 og jeg svarte bekreftende i e-post samme kveld kl 
23:32 
 
Jeg husker godt din åpningsreplikk i møtet den 9. Januar, som lød ”Din melding i brevet til 31 
leger og avdelings og klinikkledelsen var eine grausaume salbe” og ”det du beskriver er 
korrupsjon.” Dette bekreftet behovet for avklaring.  
 
Deretter diskuterte vi rundt problemstillingen, og jeg oppfatter hovedlinjene slik:  
 
Vi var enige om at relasjonen mellom Dips og Helse Nord i 2003 var uryddig – og uttrykket 
korrupt ble nevnt av oss begge.  Dette hadde du kjennskap til gjennom din, på det tidspunkt, 
rolle som leder i Bioingeniørfaglig Institutt. det var bekreftet gjennom Riksrevisjonen og ved 
andre forhold.  Jeg sa at jeg mente det som hadde skjedd før 2003 var avklart. 
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Hvorvidt relasjonen mellom DIPS og Helse Nord nå i ettertid var blitt ryddet opp i, var vi 
ikke enige om. Du mente at anbudsprosessen som ble initiert i mai 2009 hadde ”reparert” det 
uryddige/korrupte. Jeg mente at perioden 2004 -2009 bevisst og aktivt ble benyttet til å 
posisjonere DIPS i forhold til et nytt anbud, og at omstendighetene rundt etablering av 
anbudet i 2009 bekrefter mistanken om fortsatt uryddige forhold mellom DIPS og HN RHF. 
Du var ikke enig i den vurderingen. 
 
Vi var enige om at Helse Nord IKT er en umoden organisasjon med stort potensial til 
forbedring. Vi snakket blant annet om en fersk intern revisjonsrapportrapport som ifølge deg 
beskriver  ”du oppfattet som en en organisasjon i krise.”.   
 
Vi var ikke enige om i hvilken grad Helse Nord RHF styrets beslutninger ved etablering i 
2006 om etterlevelse av klinisk innflytelse på strategi og drift av HN IKT er blitt adekvat 
oppfylt. Jeg mente at styrebeslutningene om klinisk medvirkning var blitt implementert  alt 
for sent (oppstartsmøte den  14 mars 2012)   
http://intranett.unn.no/forsiden/fagraad-for-klinisk-ikt-article92981-8693.html  
med betydelige negative konsekvenser for UNN HF,  mens du mente at forsinkelsen var 
mindre og at god styring av HN IKT var på plass i 2009.  
 
 Enighet om at det i oktober 2009 fra UNN direktørens side ble fortatt en kursendring i 
forholdet mellom UNN HF og Helse Nord IKT og Dips (referanse til din telefonsamtale med 
direktør Tor Ingebrigtsen etter møtet den 9ds.) 
 
Motivet for denne kursendringen var det derimot uenighet om. Jeg mente at den skjedde som 
følge av et ufravikelig pålegg fra ledelsen i Helse Nord RHF i kjølvannet av, og som en 
konsekvens av, min varslingssak. Du viste til direktør Tor Ingebrigtsens forklaring som gikk 
på at dette var en naturlig endring av strategi, en beslutning tatt på selvstendig grunnlag i 
UNN HF.  
Vedrørende effekt av kursendringen var det mitt synspunkt er at den  implisitt medførte at 
forutsetningen for en regulær ”bestiller/leverandør” status mellom UNN HF som kunde og 
Helse Nord IKT som leverandør opphørte og ble erstattet med en beskyttet 
monopolleverandørstatus for  Helse Nord IKT, med betydelig negativ økonomisk konsekvens 
for UNN HF. 
 
Vi diskuterte anbuds/innkjøpsprosessen 2009 – 2011, hvor du sa at detdu var påfallendeblitt i 
stuss på at det endte opp med at alle leverandører bortsett fra de på området RIS/PACS forble 
de samme som før anbudet. Vi var enige i at det ble en uvanlig lang og ressurskrevende 
prosess med ekstremt hemmelighold hvorhvor kravene til anbudsprosess gjorde at 
fagmiljøene og de administrativt lokalt ansvarlige for oppfølging av kontraktene var avskåret 
fra deltakelse i forhandlingenes terminale fase. 
 
Når det gjaldt klinisk og administrativ representativitet fra UNN HF i terminal fase av 
beslutningsprosessen ved ny regional kontrakt på RIS/PACS 2011, mente du at den  var 
tilfredsstillende. Jeg var uenig og begrunnet påstanden ved å peke på de personer som etter 
min kunnskap var tilstede i det besluttende møte. Fra Bodø møtte i tillegg til representantene 
fra RHFet (IT leder Bjørn Nilsen som har forvaltet den ulovlige DIPS avtalen fra 2004 til 
2009) en radiolog fra Nordlandssykehuset (gift med lege og tidligere DIPS ansatt/konsulent) 
og direktøren for Nordlandssykehuset, Paul Martin Strand som i løpet av innkjøpsprosessen 
hadde skifte rolle fra eierdirektørstilling i HN RHF til direktør for lokalt helseforetak 

Feltkode endret

Formatert: Skriftfarge: Egendefinert
farge(RGB(31;73;125))
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Nordlandssykehuset.  I RHF-rollen var han ”eier” av anbuds og innkjøpsprosessen fram til og 
med juli 2010.) Fra UNN møtte en radiograf og direktøren. 
 
Utestegningen av meg fra sykehuset jmf varslingen, skjedde under tilriggingen av 
anbudsprosessen (som jeg  mente foregikk særdeles uryddig) for ny kontrakt for RIS/PACS, 
og UNN manglet nok derfor sentral kompetanse i denne prosessen. Med bakgrunn i den rollen 
radiologer i UNN har hatt rundt oppbygging og drift av et regionalt radiologisk tjenestetilbud 
– og den betydning RIS/PACS infrastrukturen har hatt i denne prosessen – mener jeg det 
fortsatt er grunn til å granske hvem det var som satt med den reelle styringen av 
beslutningsprosessen. 
 
Vi var enige om det uheldige ved at beslutning om hasteinnføring av nytt RIS/PACS i 
Nordlandssykehuset i 2011 ble fattet i et møte hvor berørte fagmiljø i UNN ikke var 
representertmed. Enighet om at denne beslutningen har bidratt til å forsinke FIKS prosjektet 
på en for UNN  HF og regionen uheldig måte. 
 
Min påstand om at tidligere konflikter mellom røntgenavdelingene i Bodø og Tromsø skal ha 
vært av betydning i prosessen med valg av nytt regionalt RIS/PACS var du ikke enig i. 
Begrunnelsen var basert på en personlig muntlig tilbakemelding fra radiografen fra UNN som 
deltok på beslutningsmøtet. 
 
Vi var enige om betydningen av å ha dedikert egne kliniske ansatte teknikere som lokal IT-
support personell for å kunne sikre kvalitet og kontinuitet på IT-tjenestene i diagnostisk 
klinikk i UNN HF. UNN måtte ikke gi etter for kravetevt. krav fra HN IKT om en modell 
basert på utfasing av denne personellgruppen som de ønsker å erstatte med egne ressurser 
etter nevnte bestilling/leverandør modell. 
 
Vi var enige om behovet for omfattende brukerdeltagelse fra klinisk aktive radiologer fra 
Universitetsklinikken i prosessen med å planlegge og gjennomføre bytte av RIS/PACS i Helse 
Nord, og du ville legge til rette for dette. Jeg påpekte at legenes rammebetingelser i dagens 
situasjon gav lite rom for bred og aktiv deltagelse i prosessen rundt bytte av RIS/PACS 
 
Du var ikke kjent med innholdet i min varslingssak og hvordan denne hadde blitt håndtert før 
e-posten i 8.januar 2013. Du presiserte hvilke muligheter du anså at jeg har til å følge opp min 
varslingssak: (Personlig eller anonymt) 
1 Klage til Riksrevisjonen eller Helse og Omsorgsdepartementet (helse Nord’sHelse Nords 
eier) eller   
2 Klage til styret i Helse Nord RHF på revisjonskomiteen behandling / oppfølging av min 
varsling. 
 
Jeg sa at jeg ikke hadde forventinger til at du skulle følge opp varslingssaken min og at dette 
lå tilbake i tid før du var en del av ledelsen og at du ikke har bakgrunnsinformasjonen. Du 
gjorde klart at du ikke ville følge opp varslersakenanså det for å være din rolle å kreve en 
gransking om varslingshåndteringen fra 2009 noe videre, menog at dette nå var opp til meg og 
vurdere om jeg ønsket å ta saken videre.  
 
Jeg har redegjort for den nøye sammenheng det var mellom min varsling i august 2009 og de 
strenge restriksjoner jeg ble administrativt pålagt i mitt tidligere arbeidsforhold mindre enn to 
måneder senere. Jeg presiserte at mine overordnede linjelederes oppfølging av meg i forkant 
av permisjonen i 2009 var kritikkverdig og at det har medført betydelige ulemper for meg i 
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ettertid.  Jeg sa videre at dette ikke var knyttet til arbeidsforholdene i Røntgenavdelingen, 
Diagnostisk klinikk 
 
Vi var enige om at hendelsene knyttet til min varslingssak til HN ikke var i samsvar med 
helseforetakets verdigrunnlag: Kvalitet, trygghet og respekt. 
 
25 januar, rett etter siste møte sendte du en e-post hvor du skrev at du ønsket å få bekreftet at 
det var enighet om at saken var avsluttet fra din side. Dette var avklart muntlig ved 
avslutningen av møtet. Jeg skrev tilbake at jeg ønsket at det ble laget et referat og det er 
bakgrunnen for dette notatet. 
 
Tromsø, 29. januar 2013,  
 
Jan Størmer, referent.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
”Fra: Eilertsen Rune Grov  
Sendt: 5. mars 2013 10:35 
Til: Størmer Jan 
Emne: VS: 2013-02-28 Mandat - forvaltningsplan Radiologi Sectra RIS-PACS 
 
Hei Jan. 
Jeg har fått i oppdrag av ledelsen å være med i en arbeidsgruppe som skal utarbeide forslag til 
forvaltningsplan for RIS/PACS i regionen. 
Det er et ønske fra vår side at legegruppen på UNN er informert om arbeidet og jeg lurte på 
om du kan formidle dette videre til legegruppen og være kontaktperson når jeg har behov for 
 hjelp av dere til vurderinger underveis i prosessen? 
 
Rune” 
 
”Fra: Fredriksen Frank Daniel  
Sendt: 1. mars 2013 15:30 
Til: Engan Morten; Moen Han Roger; Reintz Morten; Eilertsen Rune Grov; Nilsfors Bengt; Fredriksen 
Frank Daniel 
Kopi: Elvebu Tom Robert 
Emne: 2013-02-28 Mandat - forvaltningsplan Radiologi Sectra RIS-PACS 
 
Hei 
 
Se vedlegg. 
 
Vedlagt følger forslag til mandat for en arbeidsgruppe for utarbeidelse av forvaltningsplan, 
Sectra RIS/PACS. 
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Fint om dere kan avklare deltakelse i egne foretak. Håper omfanget av arbeid skal kunne 
begrenses ned mot ett-par litt lengre workshoper. 
 
Ta kontakt om noe er uklart. 
 
 
Frank Daniel Fredriksen | Administrasjonssjef 
Helse Nord IKT | Stab 
Tlf: +47 761 66 094 | Mob: +47 992 09 455  

Besøksadresse:  Forskningsparken, Breivika, Sykehusveien 23, 9019 Tromsø 

Kvalitet  - Trygghet – Respekt” 

 
”Fra: Størmer Jan  
Sendt: 6. mars 2013 13:31 
Til: Eilertsen Rune Grov 
Emne: SV: 2013-02-28 Mandat - forvaltningsplan Radiologi Sectra RIS-PACS 
 
Hei Rune 
  
 
På mange måter ville jeg gjerne ha deltatt i dette arbeidet, men omstendighetene i forkant av 
FIKS-prosjektet’s etablering er imidlertid beheftet med en uryddighet og risiko som gjør at 
jeg ikke kan bidra. 
 
Kort nærmere forklart: 
 
Mitt  hovedoppdrag i perioden 1998 -2009  var på vegne av RiTø (t.o.m 2001), UNN HF 
(f.o.m 2002) og Helse Nord RHF (f.o.m 2003)  å implementere regionalt RIS/PACS som en 
naturlig videreutvikling av det tverrfaglige og primært helsefaglige radiologiske RIS/PACS 
nettverksarbeide for regionen etablert i daværende RiTø i perioden 1992 -2003. 
  
En strategisk agenda, etablert i samarbeide mellom ledelsen i Helse Nord RHF og DIPS ASA 
i årene 2002/2003 har konsekvent og aktivt systematisk bidratt til å undergrave det mandatet 
jeg fikk i 2003 direkte fra Helse Nord RHFs styre, til å etablere et regionalt radiologisk 
nettverk. (Prosjekt Virtuell Radiologi)  Nevnte strategiske samarbeide ble etablert gjennom 
rammeavtalen mellom Helse Nord RHF og DIPS ASA som ble signert på vegne av 
konstituert direktør i Helse Nord RHF den 22 desember 2003 (tidligere styremedlem i DIPS 
1998-2000). Riksrevisjonen og senere Stortinget påtalte dette i 2004/2005 som bevisst og 
ulovlig brudd på anbudsreglene. (artikkel i aftenposten april 2005) 
  
I Januar 2009 ble det iverksatt en prosess i regi av Helse Nord RHF for å ifølge 
administrerende direktør Lars Vorland ” gjennomføre nye anskaffelser av de systemene hvor 
nåværende avtaler er inngått i strid med regelverket for offentlige anskaffelser”  (direktørmøte 
10 juni 2009) 
  
Jeg foretok i august 2009 en varsling til internrevisjonen i Helse Nord RHF for å initiere  en 
offentlig granskning for å få belyst følgende forhold: 
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1. Relasjoner mellom kunde (HN RHF) og leverandør (DIPS ASA) som ikke følger 
foretakets etiske regler og etter min vurdering  kvalifiserer for rettslig etterforskning. 

2. Manglende oppfølging av styrevedtak ved etablering av Helse Nord IKT i 2006 for 
klinisk medvirkning i IKT saker, med alvorlige konsekvenser for kvalitet og økonomi 
for UNN HF og Helse Nord RHF. Manglende oppfølging av økonomien i HN IKT. 
(Hovedmotivasjon for etablering av HN IKT var økonomisk) 

3. Omstendighetene rundt etablering av  anbud for anskaffelse av EPJ/PAS med 
utvidelse til andre systemer i perioden 2008-2009. Rollefordeling, fullmakter og bruk 
av konsulenter. Manglende medvirkning fra tillitsvalgte og fagpersoner. 

4. Økonomisk uryddighet i HN IKT med konsekvenser for klinisk bemanning i 
Helseforetakene. 

  
Varslingen medførte at jeg etter kort tid ble fratatt alle fullmakter i min posisjon som leder for 
SKIS, (Senter for kliniske IKT systemer i UNN) og derved videre muligheter for å følge opp 
det oppdrag som jeg fikk gjennom styrebeslutninger i HN RHF fra 2003 som jeg aldri offisielt 
er blitt sjekket ut av.  
  
En tilbakemelding fra ledelsen i HN RHF 14.12.12 har bekreftet at min varsling i 2009 ble 
”lukket” uten å ha vært realitetsbehandlet på en måte som er skriftlig  dokumentert. 
  
Ledelsen i UNN er gjennom linjen informert om situasjonen. Jeg forventer deres aktive 
medvirkning  til å få reaktivert den granskningen jeg etterspurte i 2009. Inntil dette er avklart  
mener jeg altså at FIKS prosjektet er beheftet med en juridisk og økonomisk risiko som gjør 
det umulig for meg å engasjere meg i gjennomføringen av et prosjekt jeg anser er tuftet på 
ulovligheter som kvalifiserer for offentlige myndigheters  etterforskning og påtale . 
   
Dette er meddelt min linjeledelse. 
  
Mvh 
  
Jan ” 
 
 
Fra: Størmer Jan  
Sendt: 22. desember 2014 12:20 
Til: Andersen Gry 
Emne: Oppfølging brev til styret i Helse Nord RHF i møter 26 november og 17 desember. 
 
Hei Gry  
 
Viser til samtale  i gangen i dag da jeg var på vei fra lunch. 
Du kommenterte at opplysninger i min brev brevet til styret i Helse Nord ved de siste to 
møter  26 november og  17 desember ikke medførte riktighet. 
Dersom jeg skal forholde meg til det som måtte foreligge av tilleggsopplysninger som jeg 
ikke har vært kjent med i denne saken må jeg be om å få det skriftlig dokumentert. 
 
Med vennlig hilsen  
 
Jan Størmer 
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Fra: Andersen Gry  
Sendt: 23. desember 2014 07:33 
Til: Størmer Jan 
Emne: SV: Oppfølging brev til styret i Helse Nord RHF i møter 26 november og 17 desember. 
 
Hei, jeg kommenterte at leger var invitert med og at jeg kunne sende deg innkallingen hvis du 
ønsker det. Jeg sender deg informasjonen jeg har. Sendes i flere e-poster. Det som gjelder 
forespørsel om din deltakelse i FIKS og tilbud om 20 prosent stilling og avslaget fra deg til 
Bengt regner jeg med at du selv har informert om. 
 
Ønsker deg og dine ei riktig fin jul og alt godt i det nye året! 
grya 
 
 
Fra: Størmer Jan  
Sendt: 23. desember 2014 09:32 
Til: Andersen Gry 
Emne: Oppfølging gårdagens samtale og epost 
 
Takk for tilsendt informasjon ved de tilsendte 6 eposter med vedlegg som oppfølging av 
gårdagens samtale og epost. 
 
Hovedbudskapet i min bekymringsmelding til styret i Helse Nord RHF i sak 133-2014 (FIKS-
program - realisering av resultatmål og 
effektmål, inkl. økonomiske konsekvenser av IKTinvesteringer, oppfølging av styresak 127-
2013)  var manglede forankring / medvirkning fra spesialister i radiologi i den delen av FIKS 
prosjektet som interfererer med vårt fagområde.   
 
Jeg kan ikke se at noe den tilsendte informasjon bidrar til å endre innholdet i min 
bekymringsmelding til styret. 
 
Jeg ser ikke dokumentert noen aktiv medvirkning i noe stadium av prosessen av spesialister i 
radiologi ansatt i UNN HF. 
 
Til sammenlikning kan nevnes:  
 I perioden 2008-2003, hvor røntgenavdelingen i RiTø,  og etter hvert UNN HF innførte, som 
det første universitetssykehus i Nord-Europa, et fullskala RIS/PACS og etablerte et 
velfungerende IT basert regionalt radiologisk  nettverk, var medvirkning og forankring  fra 
radiologene formalisert gjennom fast programpost på de ukentlige referatførte  legemøter i 
avdelingen.  
 
Din forespørsel til meg, via Rune Eilertsen  i mars 2013,  om deltagelse i FIKS prosjektet 
medførte et svar med  presisering av mitt budskap gjennom varslingen i 2009 til styret i Helse 
Nord RHF, med oppfordring om å reaktivere varslingen fra 2009. 
Svaret fra HOD i mai 2014,  etter min varsling i september 2013, konkluderte med 
kritikkverdige forhold i ledelsen i Helse Nord RHF som det ikke ble ryddet opp i før 27 
februar 2014.  (ref i fredagsbrev 09.05.14 - http://intranett.helse-nord.no/forside/varslingssak-
mot-helse-nord-rhf-article114038-698.html )  
 
Med vennlig hilsen 
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Jan S 
 
Jeg benytter også anledningen til å ønske deg en god jul og godt nytt år. 
Jan S 
 
Fra: Andersen Gry  
Sendt: 23. desember 2014 10:13 
Til: Størmer Jan 
Emne: Re: Oppfølging gårdagens samtale og epost 
 
Du er hjertelig velkommen med i arbeidet.  
GryA 
 
Sendt fra min iPhone 
 
Fra: Størmer Jan  
Sendt: 23. desember 2014 10:29 
Til: Andersen Gry 
Emne: SV: Oppfølging gårdagens samtale og epost 
 
Jeg takker igjen for tilliten, men gjentar mitt tidligere budskap. 
 
Dette er prosesser jeg ikke kan delta i før det har blitt foretatt en grundig og åpen rydding 
rundt det som har skjedd i forkant av beslutningene rundt aktuelle løsninger i FIKS prosjektet 
 for fagområdet røntgen i Helse Nord. 
 
En uavhengig risiko og sårbarhetsanalyse slik foreslått for styret i Helse Nord RHF i mine to 
brev til møtene 26 november og 17 desember vil kunne danne grunnlag for en eventuell 
deltagelse i arbeidet.  
 
Mvh 
Jan S 
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