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Formål 
Til styrets orientering fremlegges tertialrapport nr. 2-2015 for prosjekt Felles Innføring 
av Kliniske Systemer (FIKS). Saksframlegg er et sammendrag av statusrapport til 
styringsgruppen, behandlet og tatt til orientering i møte, den 15. oktober 2015, med 
endringer som er kjent etter denne dato.  
 
Status 
Etter endt ferieavvikling har overordnet fokus vært å styre prosjektene slik at 
programmet skal holde planlagt fremdrift og sluttføre de største 
implementeringsprosjektene innenfor vedtatte rammer. Samlingen av samtlige sykehus 
i felles journaldatabase før sommeren er grunnlaget både for det videre arbeidet i FIKS 
og for å kunne gi pasientene tilgang til egen journal. 
 
De mest omfattende delprosjektene er Harmonisering-Optimalisering-Sammenslåing av 
DIPS EPJ og LAB (HOS-prosjektet), samt innføring av ny radiologiløsning. HOS-
prosjektet holder fremdeles tidsplanen, mens leverandør av radiologiløsningen har 
støtt på tekniske utfordringer ved overgang fra midlertidig løsning til regional løsning 
ved Nordlandssykehuset HF (NLSH). Her er det nå fastsatt at innføring av regional 
radiologiløsning ved NLSH utsettes fra oktober 2015 til januar 2016. Denne 
forskyvningen gir HOS-prosjektet noen utfordringer, men HOS-prosjektet opprettholder 
likevel den 15. november 2015 som implementeringsdato for trinn II ved NLSH.  
 
Etter at ny utviklingsavtale for EPJ/LAB ble inngått med DIPS før sommerferien, er det 
nå DIPS som er ansvarlig for å legge frem en revidert tidsplan for avtalt utviklingsarbeid 
til Arena-versjonen. FIKS har pr. oktober 2015 ikke mottatt noen fullstendig revidert 
tidsplan. DIPS har invitert Helse Nord RHF til et møte i starten av november 2015, der 
funksjonaliteten i det utviklingsarbeidet som er gjort så langt ble demonstrert.  
 
Økonomien i prosjektene er under kontroll og i henhold til periodiserte budsjetter. 
Elektronisk kurve (EK) fase I og II er besluttet lagt til FIKS-programmet med oppstart 1. 
oktober 2015 og skal ferdigstilles innen utgangen av 2016. Fase I og II er budsjettert til 
42,6 mill. kroner. Denne rammen vil komme i tillegg til programmets totalramme 
ovenfor. 
 
FIKS la frem forslag til justert mandat for FIKS til sin styringsgruppe i oktober 2015. Der 
ble gjennomføring av EK (fase 1 og 2) tatt inn i FIKS’ mandat (vedlagt justert mandat). 
 

1 FIKS: Felles innføring kliniske systemer 
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Pasientforløpsprosjektet har stått på vent en stund, men fra 1. oktober 2015 er det 
tilsatt en prosjektleder for dette prosjektet. Hovedformålet til dette prosjektet vil være 
å lage overordnede retningslinjer for samspillet mellom systemene som innføres og de 
som planlegges å innføre. Dette er spesielt nødvendig med tanke på samspillet mellom 
kurve- og journalsystem i en klinisk hverdag. 
 
Ved utgangen av 2015 sluttfører Testregimeprosjektet sitt hovedprosjekt fase I, og med 
det den delen av testregimeprosjektet som har vært lagt til FIKS. Fra 2016 ser nå FIKS i 
samråd med Helse Nord IKT på hvordan prosjektet skal organiseres i neste fase, der 
prosjektet skal sluttføres og overføres til forvaltning/drift.  
 
Det er fremdeles et godt samarbeidsklima i samtlige implementeringsprosjekter. Lokale 
prosjektledere og andre ressurspersoner i helseforetakene, innleide medarbeidere fra 
Helse Nord IKT og leverandørene drar i samlet flokk mot felles mål.  
 
FIKS jobber målrettet med å nå ut til helseforetakene med nødvendig informasjon, men 
ser at behovet er større enn det FIKS er i stand til å levere. Av den grunn kommer FIKS 
til å gå fra en til to ansatte som jobber med informasjon/kommunikasjon fra 1. oktober 
2015. 
 
I forbindelse med gjennomføringen av HOS-prosjektet er det laget et omfattende 
opplæringsprogram hvor superbrukerne i sykehuset får opplæring og hjelp til den 
spesifikke opplæringen som må gjennomføres i de ulike enhetene og for ulike grupper 
av ansatte. 
 
Risiko  
Siden forrige tertialrapport er det med unntak av hendelsen på radiologiområdet ingen 
hendelser som gir grunnlag for endringer i det overordnede risikobildet. Som tidligere 
er FIKS avhengig av at man har tilgang på nødvendige ressurser for å kunne sikre 
fremdriften.  
 
FIKS har ikke mottatt den reviderte tidsplanen for utvikling av og forventet leveranse av 
hele DIPS Arena. 
 
Fremdeles befinner en for stor andel av risikoelementene seg i kritisk område.  
 
Økonomi 
Det er ingen endringer i hovedtrekkene sammenliknet med tidligere rapporteringer. 
Driftskostnadene for prosjektet er i tråd med forutsetningene (tabell 1), og påløpte 
investeringskostnader er i tråd med fremdrift i prosjektet (figur 1).  
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Tabell 1 – Oversikt driftskostnader pr. 2. tertial 2015 

 
*) ikke aktiverbare interne kostnader, gjelder fellesområde og programledelse. 
Faktureres HF-ene direkte eller belastes RHF.  
 
Det totale programmet er budsjettert til 478 mill. kroner. Den består av FIKS-
programmets reviderte ramme på 452,5 mill. kroner vedtatt av styret i Helse Nord RHF, 
jf. styresak 15-2014 FIKS-prosjekt: Tertialrapport pr. 31. desember 2013 (styremøte 26. 
februar 2014).  I tillegg er det tatt høyde for Testregimets ramme på 25,5 mill. kroner til 
sitt hovedprosjekt, der styringsgruppen i FIKS ga sin tilslutning til oppstart ved 
behandling av sak 3/2014.  
 
Figur 1 – Påløpte investeringskostnader FIKS hittil 

 
 
Pr. august 2015 er det et samlet avvik på 23,8 mill. kroner i forhold til periodisert 
budsjett. Deler av avviket skyldes at det fra og med februar 2014 er tatt høyde for å 
ansette tre ressurser i tilknytning til EPJ-innføringen. Disse stillingene står fremdeles 
vakante. Dette avviket alene akkumulerer seg til 3,8 mill. kroner pr. august 2015. 
Resterende avvik gjenspeiler bortfall/reduserte kostnader, samt en del forsinkelser i 
enkelt leveranser tilknyttet testregime-, ERL- og radiologiprosjektet som igjen gir et 
utslag i forhold til gjeldende periodisering. 
 
Det er sannsynlig at prosjektet ferdigstilles innenfor planlagte økonomiske rammer, 
korrigert for forsinkelsene på EPJ. 
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Fremdrift 
Fremdriften i igangsatte aktiviteter i FIKS er i tråd med plan for alle områder unntatt 
EPJ/LAB. Prosjektet har økonomiske rammer til drift ut 2016. Programmet 
opprettholder fremdeles 31. desember 2016 som dato for ferdigstilling. Det er 
sannsynlig at innføring av EPJ må defineres inn i et nytt prosjekt, og da sammen med 
medikasjon- og kurveprosjektet. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør er fornøyd med at store deler av prosjektet har fremdrift i tråd med 
forutsetninger, og at økonomien i prosjektet er under kontroll. Det er tre forhold som 
blir utfordrende i tiden fremover: 
 
1. Leveransene på nyutviklet EPJ, og riktig tidspunkt for å sette deler av dette i drift. 

 
2. Etterlevelse av nye standarder fra HOS-prosjektet som stiller regionen overfor nye 

utfordringer med hensyn til ledelse og forvaltning. Midlertidige avtaler i tråd med ny 
lov er etablert, og det arbeides fortløpende med å kunne åpne nye deler av journalen 
for felles bruk mellom helseforetakene. 

 
3. Helseforetakene har kommentert egne planer for realisering av nytteverdien av IKT-

satsingen ved i rapportering for 2. tertial 2015.  Styret i Helse Nord RHF vil få en 
orienteringssak om status i dette arbeidet i desember 2015. 

 
Adm. direktør vil ha disse punktene på dagsorden i oppfølgingsmøter med 
helseforetakene og direktørmøtene fremover. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2015 om Felles Innføring 

av Kliniske Systemer (FIKS) til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at de nye standarder fra HOS-prosjektet 

etterleves og at nødvendige avtaler mellom helseforetakene inngås i henhold til 
pasientjournalloven. 

 
 
Bodø, den 13. november 2015 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Utrykt vedlegg:  FIKS-prosjekt, justert mandat 
 
  Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel. 
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