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Styresak 122-2016 FIKS1-prosjekt: Tertialrapport pr. 31 august 2016 
 
 
Formål 
Til styrets orientering fremlegges tertialrapport nr. 2-2016 for prosjekt Felles Innføring 
av Kliniske Systemer (FIKS). Saksfremlegget er et sammendrag av statusrapport til FIKS’ 
styringsgruppe, som behandles 13. oktober 2016. 
Status 
FIKS-programmet går nå inn i en avslutningsfase. Samtidig med sterk fokus på at de to 
store implementeringsprosjekter i programmet, som skal ferdigstilles i løpet av høsten 
2016, skal holde planlagt fremdrift og sluttføres innenfor vedtatte rammer.  
 
Som tidligere har det også i denne rapporteringsperioden vært utfordringer underveis. 
Godt samarbeid mellom de involvert partene og tilegnet erfaring gjennom flere år med 
prosjektarbeid gjør at man finner løsninger, og fremdeles er i rute i forhold til å avslutte 
implementeringene inneværende år. 
 
I skrivende stund er Universitetssykehuset Nord-Norge HF blitt en del av felles regional 
radiologiløsning som siste helseforetak i Helse Nord, noe som er en stor milepæl i FIKS 
og representerer ferdigstilling av ett av de to store implementeringsprosjektene.  
 
Det andre store implementeringsprosjektet ferdigstilles i slutten av oktober 2016, når 
HOS-prosjektet gjennomfører trinn II ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Siden 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF allerede er slått sammen til én organisasjon, 
betyr det at HOS trinn II gjennomføringen ved dette helseforetaket i større grad består 
av en harmonisering til den regionale løsningen. I juni 2016 ble HOS trinn II 
gjennomført ved Finnmarkssykehuset HF, og med det ble samtlige HF slått sammen til 
fire HF-organisasjoner i felles EPJ-system.  
 
Samtidig ble det åpnet for tilgang til pasientenes journal mellom helseforetakene for 
alle leger og sykepleiere i somatikken. Tilgangen ut over eget helseforetak må foreløpig 
begrunnes, og er slik sett en bevisst beslutning fra den som tar seg tilgang. Det arbeides 
nå med tilsvarende løsning for psykiatripasienter. 
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Siden FIKS er i en avslutningsfase, minner programmet om at det nå er viktig at 
regionen må ha fokus på at en unngår opphold mellom programmets avslutning og 
etableringen av felles forvaltning (merkantilt, teknisk og funksjonelt) for samtlige 
systemområder. I tillegg til felles forvalting vil opplæring, lederinvolvering og dedikerte 
superbrukere være viktig for å kunne bygge videre på den grunnmuren av fellessystem 
som nå er lagt. 
 
FIKS har økonomisk kontroll og vil kunne avslutte med svært god budsjettmargin 
forutsatt at høstens implementeringer ikke møter helt uventede problemer. Dette 
skyldes både svært god økonomikontroll i enkeltprosjektene, og at strategivalgene 
(endringene) vi har gjort underveis er kommet bedre ut økonomisk enn det vi i 2012 
våget å planlegge med eller håpe på.  
 
FIKS vil fram mot avslutningen utarbeide forslag til konkrete tiltak hvor noe av de 
ubrukte investeringsmidlene kan gi merverdi for det regionale systemoppsettet. 
 
Det er fremdeles godt samarbeidsklima i implementeringsprosjektene. Lokale 
prosjektledere og andre ressurspersoner i helseforetakene, innleide medarbeidere fra 
Helse Nord IKT og leverandørene drar i samlet flokk mot felles mål.  
 
Risiko  
Det er ingen hendelser som gir grunnlag for endringer i det overordnede risikobildet, 
selv om det fremdeles er en stor andel av risikoelementene som befinner seg i kritisk 
område. Som tidligere er FIKS avhengig av at man har tilgang på nødvendige interne 
ressurser i Helse Nord for å kunne sikre fremdriften.  
 
Økonomi 
Økonomien i programmet er fremdeles under kontroll. Driftskostnadene for 
programmet er i tråd med forutsetningene (tabell 1).  
 
Tabell 1 – Oversikt driftskostnader pr. 2. tertial 2016 

 
*) ikke aktiverbare interne kostnader, gjelder fellesområde og programledelse. Faktureres HF-ene direkte 
eller belastes RHF.  
 
Påløpte investeringskostnader er i tråd med fremdrift i prosjektene (se fig. 1 nedenfor).  
 
Det totale programmet er budsjettert til 504,9 mill. kroner. Rammen 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).   
  

Regnskap/ 
påløpt aug 

2016

Budsjett aug 
2016 Avvik

Regnskap/påløpt 
akkumulert per 

aug 2016

Budsjett 
akkumulert per 

aug 2016
Avvik

Lønnskostnader 517 197 512 337 -4 860 3 562 782 3 586 359 23 577
Fellesområde 14 131 100 000 85 869 1 614 755 1 700 000 85 245
Programledelse 20 342 10 000 -10 342 114 961 140 000 25 039
Totalt 551 670 622 337 70 667 5 292 498 5 426 359 133 861
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I tillegg kommer: 
- Justering av Testregimeprosjektets investeringsramme, tilsvarer 9,8 mill. kroner. 

Fra 1. januar 2016 er prosjektet overflyttet til Helse Nord IKT. Der skal prosjektet 
ferdigstille siste del av hovedprosjektet. Ubrukt investeringsramme pr. 1. januar 
2016 på totalt 15,7 mill. kroner er frigjort til Helse Nord IKT. 

- Elektronisk medikasjon og kurve-prosjektets ramme på 42,6 mill. kroner for 
gjennomføring av fase 1 og 2, der FIKS’ styringsgruppe ga sin tilslutning til oppstart 
ved behandling av sak 17/2015.  

 
Figur 1 – Påløpte investeringskostnader FIKS per 31.08.16. 

 
 
Pr. august 2016 er de samlede kostnader 20,8 mill. kroner lavere enn plan i forhold til 
periodisert budsjett. Avviket gjenspeiler bortfall/reduserte kostnader, samt at det er 
holdt igjen betaling i ERL-prosjektet og lagt inn en planlagt forsinkelse i 
radiologiprosjektet som begge gir et utslag i forhold til gjeldende periodisering.  
 
I tillegg har pasientforløpsprosjektet som startet opp i oktober 2015 vært periodisert 
inn med oppstart tilbake i februar 2014. På de andre prosjektene er det bare mindre 
avvik.  
 
Det er sannsynlig at programmet ferdigstilles godt innenfor planlagte økonomiske 
rammer. 
 
Fremdrift 
Fremdriften i igangsatte aktiviteter i FIKS er fremdeles i tråd med opprinnelige planer 
for alle områder unntatt utviklingsdelen av EPJ/LAB. Her har FIKS deltatt i 
utviklingsløpene til leverandøren for å følge opp kravene i kjøpskontrakten. 
Programmet opprettholder fremdeles 31. desember 2016 som dato for ferdigstilling.  
 
Innføring av ny EPJ må planlegges inn i et nytt prosjekt for å ivareta felles regionale 
prosedyrer i oppsett og bruk, og da sammen med medikasjon- og kurveprosjektet. 
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I tråd med styrets vedtak i styresak 41-2016 FIKS-prosjekt: Tertialrapport pr. 31. 
desember 2015 (styremøte 6. april 2016) og styresak 51-2016 FIKS-prosjektet - 
realisering av nytteverdien (styremøte 26. april 2016) er økonomiske rammer for dette 
lagt inn i langsiktig plan, og mandat for prosjektet legges frem for styrets orientering 
innen utgangen av 2016.  
 
Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør er fornøyd med at programmet 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. Ny 

fremdriftsplan fra leverandøren ble mottatt i september 2016, men det gjenstår å 
operasjonalisere disse planene. 

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 gjøre flere deler av 
journalen felles i bruken mellom foretakene. 

3. Etableringen av langsiktig forvaltning for de kliniske systemene. Leder ble ansatt i juni 
2016 og en har startet ansettelsesprosessen. Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
har i 2. halvår 2016 overtatt ansvaret for det videre arbeidet, mens regionalt 
prosjekt bistår med kvalitetssikring og prosjektressurs. 

 
Adm. direktør vil ha disse punktene på dagsorden i oppfølgingsmøter og 
direktørmøtene fremover. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 2. tertial 2016 om Felles Innføring av 
Kliniske Systemer (FIKS) til orientering. 
 
 
Bodø, den 14. oktober 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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