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Styresak 96-2017 Innføring av digitale løsninger (inn- og utsjekk, 

pasienttavler m. m.) 
    Saksdokumentene var ettersendt. 
 
 
Formål 
Helse Nord er i front på utviklingen av digitale pasienttjenester i Norge.  
 
Min pasientjournal (en tjeneste hvor pasienter kan logge inn på den nasjonale 
helseportalen helsenorge.no og lese sin sykehusjournal) ble lansert 10. desember 2015 
som den første tjenesten i landet som gir pasienter nærmest full digital tilgang til egen 
journal i DIPS.  
 
97 % av pasientene som har brukt tjenesten sier at de vil bruke den senere, og 89 % vil 
anbefale den til andre (se vedlegg 1 for nærmere info). Pasientene bruker tjenesten både 
før og etter timen. Helse Vest innførte tjenesten året etter, og Helse Sør-Øst planlegger 
innføring i 2018.  
 
Dette viser at helseregionene kan samarbeide, og at tjenester kan gjenbrukes, dersom 
forutsetningene og rammebetingelsene er til stede og utviklingen følger nasjonale 
standarder og anbefalinger. Samarbeid om videre utvikling av digitale tjenester skal 
bidra til å løfte spesialisthelsetjenesten nasjonalt mot en mer moderne hverdag for 
pasienter og ansatte.  
 
Målet er å effektivisere sykehusets ressurser, forbedre pasientenes opplevelse og øke 
kvaliteten i helsetjenesten. Kartlegging av forbedringsområdene ble gjort av ansatte i 
alle fire helseforetak våren 2016 (vedlegg 2).  
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Figur 1 – Målbilde digitale pasienttjenester 
 
Helse Nords målbilde benyttes av de andre helseregionene og gir retning til den 
nasjonale satsingen på digitale innbyggertjenester (DIS) eid av Nasjonal IKT (NIKT) og i 
nasjonale strategiplaner. Basert på gevinstberegningene i Helse Nord, planlegger nå to 
av regionene innføring av digital, sentralisert brevløsning. 
 
Målbildet med gevinstberegninger og investeringsbehov for de enkelte tjenestene ble 
revidert i april 2017. De foreløpige prioriterte områdene er forbedring og 
kvalitetssikring av eksisterende digitale pasienttjenester samt anskaffelse/innføring av 
innsjekk-/utsjekk-løsning, inkludert kø-administrasjon for pasienter ved sykehusene. 
 
Disse tiltakene knyttet til videreutvikling av eksisterende tjenester er en del av 
samarbeidet med Direktoratet for e-helse og det felles nasjonale arbeidet via Nasjonal 
IKT HF, om å utvikle løsninger som kan benyttes til flere ulike formål som for eksempel 
«tilgang» på tvers og digital dialog fastlege-spesialist. 
 
Beskrivelse av prioriterte tjenester for perioden 2017-2019 
 
Innsjekk/utsjekk og kø-administrasjon  
Regionalt anskaffelsesprosjekt for digital innsjekk og utsjekk avsluttes i disse dager. 
Anskaffelsen har tatt utgangspunkt i erfaringer fra Nordlandssykehuset HF. Første 
implementering basert på ny fellesregional avtale vil være Universitetssykehuset Nord-
Norge HF (A-fløyen) og Nye Kirkenes sykehus.  
 
Lokale tilpasninger, opplæring og prosedyrer er beskrevet i tilbudet fra leverandøren og 
presentert i egne møter. Tjenesten er beregnet å koste ca. 49 mill. kroner inkludert 
anskaffelsen og programledelse. Ved full realisering har tjenesten et gevinstpotensial på 
ca. 17 mill. kroner pr. år.  
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Forbedring og videreutvikling av dagens digitale tjenester 
Prosjektet Digitale pasienttjenester i nord har etablert tre tjenester på den nasjonale 
helseportalen helsenorge.no: Pasientjournal med Tilgangslogg og Henvisningsstatus. Ved 
prosjektets avslutning 31. januar 2017 gjenstod restleveransene Digital dialog om 
journal, Vise prøvesvar og Vise og dialog Timer. 
 
Tjenesten Timevisning er ferdig utviklet og pilotert ved to avdelinger i 
Nordlandssykehuset HF, mens tjenesten Timedialog krever en del utvikling og testing 
før implementering. Helseforetakene i Helse Nord har tidligere uttrykt ønske om å ta i 
bruk disse tjenestene, når de er ferdig utviklet og et regionalt prosjekt kan bistå 
innføringen med prosedyreutvikling og opplæring.  
 
Forberedelsene i 2016-17 viste at mindre endringer i praksis var nødvendig for å kunne 
vise timer digitalt. Det er hovedsakelig snakk om mindre korrigeringer i bruk av 
pasientens timebok i pasientjournalen. Kvalitetssjekken («rydding») er også en 
forutsetning for å sende timevarsel på SMS og for å ta ut potensialet for inn- og utsjekk. 
Direktoratet for e-helse har avsatt ressurser for å oppgradere timevisningstjenesten i 
Helse Vest til en nasjonal standard egnet for nasjonal skalering, men det er ikke klart om 
eller når Helse Nord må gå over til denne og hvor omfattende endringene vil være. 
Timetjenestene er beregnet å ha en kostnad på 4,8 mill. kroner og kan starte i 2018. 
 
Selv om dagens tjenester er i drift, er det flere områder som bør forbedres og 
videreutvikles. Nasjonale myndigheter har kommet med anbefalinger om Pasientjournal 
til helseregionene om å sørge for god informasjon til pasienter og brukere, bl. a. om 
hvilke deler av journalen som er tilgjengelig via helsenorge.no.1 Risikovurderinger har 
anbefalt tiltak for å ivareta utsatte grupper, særlig barn for under 12 år, der barnets og 
foreldrenes interesser ikke er sammenfallende.2 Evaluering av tjenestene viser at 
pasienter og brukere ønsker digital tilgang til flere dokumenter, særlig prøvesvar, og 
mulighet for å kommunisere digitalt med helsetjenesten.  
 
Arbeidet med forbedring av tjenestene kan starte umiddelbart. Forbedring av disse 
tjenestene er beregnet å ha utviklingskostnader på 28,5 mill., kroner. Dialogtjenesten vil 
gjenbrukes i digital dialog fastleger som er planlagt innført i regionen i 2018, samt timer.  
 
Tjenester som planlegges på senere tidspunkt 
Sentral digital brevløsning og varsler følger det nasjonale konseptarbeidet og blir løftet 
som sak ovenfor helseforetakene på et senere tidspunkt. Kvalitet og konsistens på 
innkallingsbrevene i Helse Nord er imidlertid et langsgående kvalitetssikringsarbeid 
som særlig brukerutvalgene i regionen er opptatt av. Ansatte som jobber med 
brevutsending i helseforetakene ønsker en digitalisering velkommen.3  
 
HOS-prosjektet gjorde en stor innsats med standardisering i regionen. Likevel er det 
fortsatt store forskjeller på ordlyd og vedlegg til innkallingsbrevene innad og mellom 
helseforetakene. For eksempel har Nordlandssykehuset HF erstattet vedlegget 
rettighetsbrevet med en setning med lenke (URL) til brevet og ber pasienten ta kontakt 
med helseforetaket, dersom hun/han ønsker å få tilsendt kopi.  
 

1 Brev til landets RHF om juridiske vurderingstemaer knyttet til elektroniske innsynstjenester i 
pasientjournal, av 15. september 2016.  
2 Risikovurderingsrapport elektronisk innsyn i barns journal, 30. januar 2017. 
3 Kartleggingsrapport 2016 
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Varsling og påminning om timer inngår i en helhetlig digital pasienttjeneste. SMS-
varsling om time er nå innført i de fleste sykehusene i Helse Nord, men tekst og 
tidspunkt for utsending (24-72 timer før timen) varierer innen og mellom 
helseforetakene. Den enkleste varslingen er tildeling eller påminning om time som er 
dagens praksis. Timevarsel er nært knyttet til den digitale timetjenesten hvor 
«ryddejobben» på helseforetakene er en forutsetning for begge tjenestene. For å kunne 
hente ut gevinstene av en digital timeløsning, må varslene tilpasses de ulike 
avdelingenes og pasientenes behov, for eksempel for forberedelser til timen.  
 
Når deler av tjenesten som for eksempel Pasientjournal og Henvisningsstatus er digitalt 
tilgjengelig, forventer pasientene tilsvarende at også Timer skal være det. I verste fall 
kan dette føre til at pasienter går glipp av viktig informasjon om timen, eller uteblir fra 
timen. Dette er en uheldig situasjon som svekker innbyggernes tillit til digitale 
pasienttjenester og som ikke reduserer oppgaver i helsetjenesten, fordi man må 
opprettholde to parallelle informasjonssystem.  
 
Dersom pasienter og brukere får mest mulig informasjon på helsenorge.no, kan 
helseforetakene forvente en nedgang i telefonhenvendelser. Digital dialog vil være 
enklere for pasienten og antakelig også for helsepersonell som skal behandle disse 
forespørslene «innimellom» andre oppgaver. Men samlet sett vil innføringen av disse 
tjenestene forbedre pasientens samhandling og relasjon med sykehusene i Helse Nord. 
 
Fremdrift 
Gjennomføringen krever avklaring med eksterne utviklingspartnere. Spesielt gjelder 
dette tilgang til utviklingsressurser i DIPS ASA, og at prosjektet ikke kommer i konflikt 
med ferdigstillelsen av DIPS Arena og andre innføringsaktiviteter i helseforetakene.  
 
Tidsplanen nedenfor (figur 2) må derfor vurderes løpende. Adm. direktør vil komme 
tilbake med en oppdatert plan, når alle avhengigheter er klarlagt, herunder også opp 
mot innføringen av DIPS Arena og medikasjon og kurve.  
                                                                   , 

 
Figur 2: Foreslått tidslinje for prioriterte prosjekt innenfor digitale pasienttjenester. Med forbehold om 
avhengigheter. 
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Sammenheng med andre strategiske dokument 
Første fase av digitale pasienttjenester hadde fokus på pasienters mulighet til å være en 
aktiv partner i egen behandling og oppfølging,  en viktig forutsetning for 
pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring.  
 
Verdien av digitale pasienttjenester øker for pasienter, så vel som for helsetjenesten, 
dersom de framstår som helhetlige og fullverdige tjenester. Digitalisering av informasjon 
og dialog mellom helsetjenesten og pasient er i tråd med Digitaliseringsrundskrivet fra 
2016: Forvaltningens kommunikasjon med innbyggere og næringsliv skal normalt skje 
gjennom digitale nettbaserte tjenester. Disse tjenestene skal være helhetlige, 
brukervennlige, trygge og universelt utformet. 
 
Videre satsing på digitale pasienttjenester støtter også opp under Helse Nords 
kvalitetsstrategi Det gode pasientforløp (2016-2020) med økt forutsigbarhet og trygghet 
i møte med spesialisthelsetjenesten.  
 
Digital dialog, eller en digital kanal for tilbakemelding til spesialisthelsetjenesten, vil 
utvikles som en integrert del av alle digitale pasienttjenester, der dette er 
hensiktsmessig. Digital dialog planlegges innført mellom fastleger og den kommunale 
helsetjenesten. I størst mulig grad bør innføringen av slike tjenester sees i sammenheng 
og etableres samtidig for å etterstrebe like rutiner og prosedyrer. 
 
Samarbeid om endringer 
Realisering av målbildet vil føre til endringer for pasienter og ansatte. Når 
arbeidsprosesser automatiseres og pasientene kan gjøre enkelte oppgaver selv, får 
helseforetakene frigjort kapasitet til å håndtere forventet økt aktivitet og mangel på 
helsepersonell. Utvikling av tjenestene må skje i samarbeid med helseforetakene, 
gjennom drøftinger med de ansatte, leverandører (EPJ/PAS) og helsenorge.no, og er 
avhengig av andre nasjonale utviklingsløp.  
 
Det er ressurskrevende og uhensiktsmessig å gjennomføre de enkelte tjenestene på 
hvert enkelt helseforetak. Helse Nord har god erfaring med regionale utviklings- og 
konsolideringsprosjekter, fagråd, forvaltning og drift. Et regionalt prosjekt vil bistå 
helseforetakene med å utvikle opplæring og prosedyrer i samarbeid med lokale 
innføringsprosjekt.  
 
Grensesnitt til andre aktiviteter 
Innføring av DIPS Arena samt medikasjon og kurve er de viktigste prosjektene i Helse 
Nord fremover som ivaretas av programmet FRESK4. Forbedring og videreutvikling av 
digitale pasienttjenester skal ikke true fremdriften i disse. Digitale pasienttjenester vil 
derfor arbeide under følgende rammebetingelser: 
1. Utvikling av digitale pasienttjenester skal ikke gå på bekostning av fremdrift i 

utviklingen av DIPS Arena.  
2. Det gjøres nærmere avklaring av om ansvaret for prosjekt Innsjekk/utsjekk og 

køadministrasjon skal legges til FRESK, eller til prosjekt Digitale Pasienttjenester. 
3. Prosessmodellering som berører pasientforløp i regi av FRESK, skal samkjøres med 

det nye prosjektet Digitale Pasienttjenester.  
4. Prosessmodellering som berører grensesnitt mot nasjonale tjenester gjøres i regi av 

prosjektet Digitale Pasienttjenester og i nært samarbeid med FRESK. 

4 FRESK – Fremtidens Systemer i Klinikkene 
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5. Digital dialog5 utvikles som en integrert del av alle digitale pasienttjenester, der dette 
er hensiktsmessig. Dette bør samkjøres med innføring av digital dialog fastlege-
spesialist som etableres i 2018. 

6. Alle digitale tjenester skal tilfredsstille regionens krav til personvern og 
informasjonssikkerhet.  

7. Prosjektet skal involvere drift og forvaltning, de regionale fagrådene og 
brukerorganisasjonene. 

8. Utvikling av tjenestene er pragmatisk og følger regional og nasjonal prioritering og 
innføring av nasjonale komponenter (arkitektur).  

 
De fleste digitale pasienttjenester forutsetter varsling for å kunne ta ut sitt potensiale 
(Inn- og utsjekk, Timer). Forbedring og videreutvikling av nye tjenester vil skje i tett 
samarbeid med de andre helseregionene og Direktoratet for e-helse. Ambisjonen er å 
frembringe ferdige produkter som er velegnet til produksjonssetting i hele 
spesialisthelsetjenesten. Når og hvor disse skal produksjons settes i Helse Nord, må 
avstemmes med:  
1. Prosjektene DIPS Arena og medikasjon/kurve. Det er naturlig at FRESK planlegger 

innføring av enkelte tjenester som en del av de innføringsforløp programmet har 
ansvaret for. Hvilke tjenester dette gjelder, må avstemmes med det nye FRESK-
programmet, når det er etablert. 

2. Planlagt ressurspådrag i helseforetakene knyttet til innføringsløpene i FRESK. 
3. Samlet vurdering av ressurspådraget i Helse Nord IKT. 
 
Pilotering av enkelttjenester utviklet av Helse Nord kan også gjøres i andre 
helseregioner, f. eks. Helse Vest. Slikt samarbeid har tidligere vært gjennomført på 
forbedring av enkelte tjenester på helsenorge.no. 
 
Nasjonal samordning i regi av Nasjonal IKT HF og Direktoratet for e-helse, 
Nasjonal IKT (NIKT) har en felles satsing på digitale innbyggertjenester i 
spesialisthelsetjenesten (DIS). I 2014 utformet NIKT Tiltak 2001: «Forprosjekt DIS» - et 
felles nasjonalt målbilde og veikart for digitale innbyggertjenester i 
spesialisthelsetjenesten. I 2015 og 2016 videreutviklet man målbildet og utformet nye 
tjenester.  
 
Prosjekt DIS-2017 skal videreføre arbeidet med nasjonale digitale innbyggertjenester for 
spesialisthelsetjenesten. Prosjektet skal utvikle felles funksjonalitet på helsenorge.no for 
prioritert regional bredding, og sikre effektiv realisering av målbildet gjennom 
samarbeid og koordinering.  
 
En felles nasjonal kanal krever en kritisk masse med tjenester tilgjengelige i regionene 
for å understøtte målbildet. Situasjonen pr. 2017 er at det er ulik tilgang til tjenester 
avhengig av hvor innbyggeren geografisk bor. Det er ikke vedtatte konkrete tidsplaner 
for når landets innbyggere kan forvente likeverdige løsninger uavhengig av bosted. 
 
Målbildet innebærer at innbyggerne skal ha én inngang til helsetjenestene i digitale 
kanaler som dekker primær- og spesialisthelsetjenesten. Helsenorge.no er vedtatt som 
nasjonal helseportal (se figur 3). Tjenestene har som mål å forenkle og effektivisere egen 
helsehverdag og gi grunnlag for bedre mestring og deltagelse i behandling og 
forebygging. 

5 Melding sammenlignbar, med elektronisk epost men bruksmessig noe annerledes 
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Figur 3. Illustrasjon strukturering av innholdet på helsenorge.no 
 
Tjenestene understøtter mål beskrevet i stortingsmeldingen Én innbygger – én journal, 
og i Nasjonal handlingsplan for e-helse (2014-2016) som forventes videreført i Nasjonal 
e-helse strategi og handlingsplan (2017-2020). 
 
Nasjonale tjenester klar til prioritering. 
I regi av spesialisthelsetjenestens fellesprosjekt DIS foreligger det nå en rekke tjenester 
klar til pilotering. Helse Nord har foreløpig ikke prioritert pilotering eller innføring av 
disse tjenestene. Bakgrunnen er prioritering av ressurser knyttet til FRESK.  
 
Adm. direktør ønsker å fremme en styresak på et senere tidspunkt som beskriver 
nærmere hvilke planer som vurderes for å ta i bruk de nasjonale tjenester som er 
beskrevet i figur 4 nedenfor. 

 
Figur 4: Pågående aktiviteter innenfor nasjonalt fellesprosjekt «Digitale innbyggertjenester i 
spesialisthelsetjenesten» 
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Det må arbeides videre med forankring og forståelse rundt tempo, utvikling og 
nytteverdi av pasientrettede tjenester nasjonalt. Regionene arbeider mot felles mål, og 
Helse Nord må innen rimelig tid ha en omforent plan for når disse skal piloteres og 
settes i drift. Alternativet er at Helse Nord RHF fremmer forslag om redusert 
aktivitetsnivå eller stopp av finansiering for videreutvikling av nasjonal tjenester.  
 
Helseregionene har en felles avtale om å dele drifts- og vedlikeholdskostnader, 
uavhengig av om tjenesten er i tatt i bruk i den enkelte region.  
 
Historikk tidligere kostnader  
Arbeidet i DIS startet i 2014. Helse Nord RHF har i perioden bidratt med 13 % av 
samlede kostnader til finansiering av prosjektet, se tabell 1. Tjenester utviklet i DIS er 
innført samtidig med innføring av de mer spesifikke tjenestene for pasienter i Helse 
Nord. 
 

 2014 2015 2016 2017 
Prosjektportefølje Faktisk Faktisk Faktisk Prognose 
(20010) Digitale 
innbyggertjenester i 
spesialisthelsetjenesten 9 281 194 -81 539 6 804  
(20020) DIS – 2015  25 000 000 6 450  
(20030) DIS 2016   23 559 125  
(20040) DIS 2017    20 000 000 
Helse Nord RHFs bidrag 
av dette 1 300 000 3 250 000 3 100 000 2 600 000 

Tabell 1: Tidligere kostnader NIKT/Dir. e-helse knyttet til Digitale innb.tj. i spes.h.tj.   
 
Helse Nord og Helse Vest er pådrivere i utviklingen av digitale helsetjenester. Begge 
regionene har investert ca. 50 mill. kroner i sine regionale prosjekter i tillegg til sin 
andel av nasjonale kostnader. Dette er kostnader som har stor gjenbruksverdi for andre 
regioner. 
 
Det er naturlig å se tilsvarende utvikling i de andre helseregionene. Dersom dette ikke 
inntreffer, er det nærliggende at Helse Nord og Helse Vest ber de to andre regionene 
dekke deler av utviklingskostnadene, når de tar i bruk tjenestene.  
 
Organisering 
Prosjektet Digitale Pasienttjenester planlegges organisert med styringsgruppe bestående 
av Helse Nord RHF, helseforetakene, de tillitsvalgte samt programleder for det 
fremtidige FRESK-programmet.  
 
Nærmere antall og sammensetning avklares i forbindelse med etablering av mandat og 
prosjektdirektiv.  
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Økonomi 
Videreutvikling av eksisterende tjenester 
Utviklingskostnadene for forbedring av tjenestene er beregnet til 28,5 mill. kroner.  
 
Forventet kontantstrøm som følge av investeringen for mindre videreutvikling av 
eksisterende digitale løsninger fremgår av tabell 2:  
 
Kost/nytte         
          
Kost (i MNOK) År 0 År 1 År 2 År 3 
Prosjekter utviklingskost 0,0 18,5 2,3 0,0 
Programledelse inkl. 
prosjektledere/deltakere 0,0 2,7 2,7 0,0 

Mottaksprosjekter 0,0 0,0 0,0 0,0 
Investeringskost utstyr/systemer 0,0 0,0 0,0 0,0 
Uspesifisert 0,0 1,9 0,2 0,0 
Sum 0,0 23,1 5,2 0,0 
          
Nytte (i MNOK) År 0 År 1 År 2 År 3 
 - P2 Mindre videreutvikling* 0,0 0,0 0,0 0,0 
Sum 0,0 0,0 0,0 0,0 
          
Nettoresultat planlagt 0,0 -23,1 -5,2 0,0 

Tabell 2: Forventet kontantstrøm, eksklusive driftskostnader direktoratet for e-helse og drift av 
integrasjonsgrensesnitt Helse Nord IKT HF. 
 
Innsjekk/utsjekk og kø-administrasjon 
Digital løsning for innsjekk og utsjekk er etablert som et regionalt anskaffelsesprosjekt, 
der leverandør velges nå i september 2017. Det vil være behov for lokale 
mottaksprosjekt som sørger for lokale tilpasninger, opplæring og prosedyrer etter hvert 
som helseforetakene tar tjenesten i bruk. Tjenesten er beregnet å koste omlag 49 mill. 
kroner inkludert anskaffelsen. Ved full realisering har tjenesten et gevinstpotensial på 
17 mill. kroner i året.  
 
Samlet investeringsbehov for en begrenset videreutvikling av digitale innbyggertjenester 
Samlet fremmes det i denne styresaken en begrenset videreføring av digitale 
innbyggertjenester samt innføring av innsjekk/utsjekk og kø-administrasjon ved 
helseforetakene på samlet 77,5 mill. kroner med en forventet gevinst på 17 mill. kroner i 
året. 
 
Aktivitetene inngår i en rekkefølge i en langsiktig plan, som på sikt forventes å ha stort 
potensiale for økt brukertilfredshet, bedre logistikk og lavere kostnader. Det er særlig 
tjenesten digitale brev og varsler som har forventet stor effekt (se vedlegg 3). 
 
Forholdet til langsiktig investeringsplan og gevinstberegninger 
I styresak 54-2017 Plan 2018-2021 - inkl. rullering av investeringsplanen 2018-2025 
(styremøte 23. mai 2017) er videre satsing på digitale pasient tjenester inkludert med 
196 mill. kroner i perioden 2017-2022. Det er ikke tatt hensyn til prosjektkostnader til 
implementering i sykehusene. Rammen på 77,5 mill. kroner er innenfor rammen 
skissert i langsiktig investeringsplan.  
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Det er ikke mulig på nåværende tidspunkt å gi nærmere beskrivelser av kostnader for 
drift ved helsenorge.no. For de tjenester som Helse Nord har innført i regionen, er 
kostnadene i dag 7,5 mill. kroner til Direktoratet for e-Helse. I tillegg er kostnadene for 
drift ved Helse Nord IKT HF i dag ca. 3 mill. kroner.  
 
Forankring i helseforetakene 
Direktørmøte 5.-6 september 2017, sak 108 – med følgende oppsummering: 
Det vises til tidligere behandling i direktørmøtet. Konseptet er videre bearbeidet. 
Tilbakemeldingen fra foretaksdirektørene er at digitale innbyggertjenester, i den form det 
er presentert i denne saken, settes på «hold». Det gjelder bortsett fra 
innsjekk/utsjekksløsningen og noe videreutvikling av eksisterende løsninger, på grunn av 
økonomi og flere store prosjekter som går samtidig (FRESK). En evt. bearbeidet sak (om 
øvrige tjenester) kommer tilbake til direktørmøtet i oktober. 
 
Medbestemmelse 
Konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF ble i samarbeidsmøte, 
den 22. august 2017 orientert om arbeidet med innføring av digitale løsninger, jf. sak 72-
2017 Innføring av digitale løsninger (inn- og utsjekk, pasienttavler). Følgende ble 
referatført: 
• Informasjonen fra RHF-ledelsen tas til orientering. 
• Samarbeidsmøtet ber om at de ansattes perspektiv tas med i det videre arbeidet med 

innføring av digitale løsninger, jf. innsynsprosjektet. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Helse Nord har vært tidlig ute med å ta i bruk elektroniske tjenester både internt i 
sykehus og i dialog med pasient, pårørende og primærhelsetjenesten. Det er fremdeles 
stort potensiale for å utvide bruken av digitale tjenester. Regional forankring er en 
forutsetning for at nasjonal utvikling av tjenestene.  
 
Adm. direktør fremmer i denne styresaken forslag til en begrenset videreføring av 
satsingen på digitale helsetjenester som vil løfte Helse Nord og spesialisthelsetjenesten i 
Norge noen skritt videre inn i den digitale fremtiden. Dette er i tråd med den generelle 
samfunnsutviklingen og publikums forventning.  
 
Sykehusene åpnes mer og mer opp for pasientene. Fremtidsbildet er at behandling skal 
ytes, når pasienten har anledning, med en stor grad av transparens, valgfrihet og 
åpenhet. Interessene til pasienter som ikke har tilstrekkelig digital kompetanse skal 
fortsatt ivaretas. Adm. direktør er trygg på at gjennomføringen av prosjektet blir et 
viktig bidrag til realisering av pasientens helsetjeneste, jf. målbildet til statsråden. 
 
Foreløpige beregninger viser potensiale for vesentlig effektivisering av interne 
arbeidsprosesser, hvis Helse Nord velger å gå videre med digitalisering av 
arbeidsprosessene. Nytteverdien vil komme til uttrykk i form av frigjøring av ressurser 
som kan nyttes til andre formål, herunder økt aktivitet. I denne styresaken foreslås det i 
første omgang en forbedring og videreutvikling av eksisterende tjenester.  
 
Tjenestene som er foreslått vil styrke samhandlingen med kommunehelsetjenesten og 
med private aktører. Tilbakemelding fra brukerrepresentanter er at tiltakene er 
etterspurt, og kommer til å bidra til økt pasienttilfredshet.  
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner videreføring av prosjekt digitale 

pasienttjenester innenfor en ramme på 77,5 mill. kroner. Av disse går 49 mill. kroner 
til å realisere Innsjekk/utsjekk og køadministrasjon og 28,5 mill. kroner til videre 
utvikling av eksisterende løsninger. 

 
2. Styret forutsetter at fremdriften i prosjektene avstemmes i nært samarbeid med 

innføringen av DIPS Arena og elektronisk medikasjon og kurve. 
 
3. Fordelingen av likviditet forutsettes oppdatert ved revisjon av strategisk plan i 2018. 
 
4. Styret forutsetter at det videre arbeid koordineres med andre aktiviteter og at 

utarbeidelse av konkrete gevinstplaner skjer i nært samarbeid mellom 
helseforetakene og deres tillitsvalgte og vernetjenesten.  

 
5. Styret ber adm. direktør om å følge opp at den samlede innsatsen over tid balanseres 

mellom de fire helseregionene. 
 
 
Bodø, den 19. september 2017 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg:  
1. Brukerundersøkelse Pasientens innsyn i egen journal, rapport av 27. januar 2017  
2. Erfaringsrapport: Utfordringer og muligheter i pasientforløp fra henvisning er 

mottatt til utskrivning fra sykehus (juni 2016) 
3. Notat ad. Fremtidige tjenester som ikke omfattes av denne saken, men som 

representerer en videre utvikling av samhandlingen med pasienter 
 
Vedleggene er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted – se her: 
Styremøte i Helse Nord RHF 27. september 2017 
 
 
Utrykt vedlegg: 
Revidert investeringskalkyle pr. 14. september 2017 
Dokumentet er unntatt offentlighet, jf. Off.lov § 23, 1. ledd. 
 
Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel. 
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