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Styresak 134–2021 Fremtidens Systemer i Klinikken (FRESK): 
tertialrapport pr. 1. og 2. tertial 2021 

 
Formål 
Styret i Helse Nord RHF blir i denne styresaken orientert om status i programmet 
Fremtidens systemer i klinikken (FRESK). Denne styresak omhandler oppsummering for 
1. og 2. tertial 2021.  
 
Sammenheng med strategi og grunnleggende verdier 
FRESK er et strategisk program som skal modernisere de største kliniske systemene i 
sykehusene, legge til rette for strukturerte data og prosess- og beslutningsstøtte som 
ventelig vil øke både kvalitet og sikkerhet i pasientbehandlingen. Tertialvis rapportering 
bidrar til at styret i Helse Nord RHF og offentligheten får oppdatert informasjon, som 
bidrar til trygghet for at prosjektet og ressursene forvaltes forsvarlig. 
 
Bakgrunn 
Styret behandlet styresak 151-2016 DIPS Arena og Elektronisk medikasjon og kurve - 
videreføring etter avslutning av FIKS-programmet, oppfølging av styresak 51-2016 i 
styremøte 14. desember 2016 og fattet følgende vedtak i punkt 2: Styret gir sin 
tilslutning til videreføring av arbeidet med DIPS Arena og Elektronisk medikasjon og kurve 
i tråd med alternativ 2. Styret forutsetter at medvirkning fra tillitsvalgte/vernetjenesten 
på RHF- og HF-nivå presiseres i prosjektmandatet og styringsmodellen. 
 
Alternativ 2 var i styresak 151-2016 konkretisert slik: Regionen etablerer en ny 
programorganisasjon som overbygg for innføringsprosjektene, og supplerer disse med 
systemuavhengige prosjekter for å ivareta henholdsvis prosessperspektiv (Pasientforløp) 
og bruk og gjenbruk av strukturerte data (Strukturert journal). Kort tid etter fikk det nye 
prosjektet navnet Fremtidens Systemer i Klinikken (FRESK). Programleder ble tilsatt i 
november 2017, og programstyret hadde konstituerende møte i mai 2018.  
 
Styret har senere behandlet styresak 57-2017 Prosjekt Elektronisk Kurve og Medikasjon - 
rapport fra forprosjekt og plan for gevinstrealisering, oppfølging av styresak 125-2017 
(styremøte 23. mai 2017). Styret fattet følgende vedtak i punkt 1: Styret i Helse Nord RHF 
tar informasjonen om prosjekt Elektronisk Kurve og Medikasjon - rapport fra forprosjekt 
og plan for gevinstrealisering og gjennomføring av fase 3 Elektronisk Kurve og Medikasjon 
til orientering. 
 
Styret er tidligere orientert om at leveransene fra de to største leverandørene har gjort 
at innføringsfasene av både DIPS Arena (Arena) og Elektronisk Medikasjon og Kurve 
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(EKM) er forsinket. Det vises til styresak 74-2019 Elektronisk medikasjon/kurve - plan for 
gjennomføring av hovedprosjektet og oppdatert vurdering av nytteeffekt (styremøte 28. 
juni 2019) for formell godkjenning av gjennomføringsfasen for EKM. 
 
Status 
Programmets prosjekter har i 1. og 2. tertial 2021 arbeidet med ferdigstilling av planene 
for opplæring og med oppstart i de to største implementeringsprosjektene.  
 
For sykehusforetakene har det vært viktig at forberedelsene til implementering ikke 
skulle kollidere med en eventuell utvidet beredskapssituasjon knyttet til Covid-19. Både 
felles prosjektstyre for de største prosjektene og programstyret for FRESK har vært 
samstemte i at implementeringene skal prioriteres høyt så langt situasjonen tillater det. 
 
For prosjektene har dette medført større grad av digital opplæring og oppstartstøtte enn 
hva som lå i opprinnelige planer. FRESK-organisasjonen har vært samlet i 
kontorlokalene gjennom hele perioden, og slik klart å holde tilnærmet planlagt framdrift 
i 2021. 
 
Elektronisk Medikasjon og Kurve 
Elektronisk Medikasjon og Kurve (EKM) klarer ikke å holde den forserte tidsplanen som 
ble presentert høsten 2020, og vil måtte gjøre det meste av implementeringsarbeid i 
2022, jf. opprinnelig tidsplan. Løsningen ble satt i drift ved intensivavdelingene ved UNN 
i Tromsø i april 2021, og har så langt vist seg å fungere godt for de to enhetene. Det 
arbeides med konkrete planleggings- og opplæringspakker for å fortsette 
implementeringene ved UNN Tromsø fra starten av 2022. I høst er implementeringen av 
DIPS Arena prioritert foran kurve i UNN.  
 
Prosjektet er avhengig av å ta i bruk en ny plattform for virtualisert programvare for alle 
enheter utenfor Tromsø. Prosjektet Framtidig arbeidsflate, som ledes av Helse Nord IKT, 
er forsinket, og foreløpig er det uklart når løsningen kan tas i bruk i fullskala 
produksjon. FRESK håper at planleggingen for Finnmarkssykehuset med tentativ 
oppstart av implementering våren 2022 kan sluttføres før siste programstyremøte i 
starten av desember 2021. Det er ikke startet konkret planlegging for de to siste 
sykehusforetakene, men ambisjonen er innføring der høsten 2022. 
 
DIPS Arena 
DIPS Arena i nord har gjennomførtinnføringer ved Helgelandssykehuset (14. mars 
2021) og Nordlandssykehuset (9. mai 2021). Finnmarkssykehuset ble innlemmet i den 
regionale løsningen 10. oktober og etter to dager med full drift ser det fortsatt bra ut. 
Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) har planlagt oppstart 7. november 2021. 
Overgangen planlegges og håndteres som et systembytte. Funksjonalitet som fremdeles 
bare finnes i Classic blir tilgjengeliggjort gjennom Arena. 
 
Ny medikasjonsmodul og behandlingsplan er fortsatt ikke ferdigstilt fra leverandørens 
side, og disse modulene må tas inn som egne prosjekter når de blir levert. Begge 
modulene krever planlegging og opplæring i forkant av at de skal innføres. 
Medikasjonsmodulen må tas i bruk av samtlige helseforetak samtidig. 
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Nordlandssykehuset har på oppdrag fra FRESK pilotert bruk av de første to mobile 
applikasjonene koplet direkte til journalsystemet. Piloteringen har vært svært vellykket, 
og det arbeides nå med rutinebeskrivelser, dokumentasjon og forvaltningssystem for 
mobilløsninger. I løpet av kort tid vil flere helseforetak kunne starte med bruk av mobile 
løsninger.  
 
Digitalt mediearkiv (DMA) 
DMA-prosjektet arbeider fortsatt i samtlige av helseforetakene med lagring av ultralyd, 
bilder og data fra ulike ekspertsystemer. Dette arbeidet fortsetter ut hele 
prosjektperioden.  
 
Prosjektet har den siste tiden arbeidet med kartlegging av mulighetsrom for 
videoinnsamling og -lagring. Regionen har flere systemer for video i drift, og det ser ut 
til at mange av disse kan tilpasses eller utvides slik at de kan få pasientinformasjon fra 
DIPS, og lagre det som er relevant for journalen inn til mediearkivet. Prosjektet jobber 
nå etter en tese om at systemene bør gjenbrukes i stedet for å erstattes av et stort og 
dyrere nytt system.  

 
Prinsipper for videofangst til DMA, samt lagringspolicy skal etter planen legges fram for 
Forvaltningsstyret Kliniske IKT-systemer i deres neste møte. En omforent regional 
strategi for video vil deretter kunne legges fram for prosjekt- og programstyret til 
FRESK i 2021. 
 
Merkantile forhold 
Merkantil oppfølging av kontraktene opptar fortsatt en betydelig del av arbeidet både på 
programnivå og for prosjektlederne. Det vises til egen informasjon i styremøte 22. juni 
2021, jf. styresak 87-2021/2 Orienteringssaker ad. informasjon fra adm. direktør til styret. 
 
Økonomien er under kontroll, og prognosen er i tråd med rammene i økonomisk 
langtidsplan (jf. styresak 72-2019 Økonomisk langtidsplan 2020-2023 - inkl. rullering av 
investeringsplan 2020-2027 - styremøte 28. juni 2019). Programmet er finansiert fram til 
utgangen av 2022. Den samlede investeringsrammen er etter programledelsens 
beregninger tilstrekkelig til å sluttføre implementeringene, og til å håndtere 
restanseleveranser. 
 
Gevinstrealisering 
I tråd med etablert prosjektrammeverk i Helse Nord og styringssystem for FRESK, har 
programmet ansvar for å tilrettelegge for arbeid med nytteeffekter/gevinster. Dette 
arbeidet er startet i helseforetakene.  
 
Det er den enkelte virksomhetseier/helseforetak som har ansvar for realisering av 
nytte/gevinster. Hovedhensikten med tilretteleggelsen fra FRESK er å lykkes med god 
implementering av systemene. Dette er forutsetningen for å kunne ta ut gevinster av 
systemene på sikt. 
 
Realisering av gevinster/nytte av de nye systemene konkretiseres i samarbeid med de 
avdelingene som tar systemene i bruk, og arbeidet planlegges parallelt med opplærings- 
og implementeringsplanene. 
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Funksjonell forvaltning av felles kliniske systemer 
Viktige forutsetninger for vellykket implementering av nye kliniske systemer er at det 
etableres en velfungerende regional struktur for forvaltning og videreutvikling av 
systemene som settes i drift.  
 
Etter en lang og krevende prosess, ble helseforetakene i november 2020 enige om å 
beholde funksjonell forvaltning i UNN, og at forvaltningen for EPJ, Lab og Radiologi 
legges under felles ledelse. Dette regimet er under etablering. 
 
Andre forhold 
For de fleste fast ansatte og innleide ressursene i FRESK har arbeidet i 2021 vært gjort 
fra FRESKs lokaler i Tromsø, og ordningen med hjemmekontor har gradvis blitt 
redusert. Arbeidsformen med digitale møter var fra tidligere godt etablert i 
organisasjonen, og alle faste møter med flere deltakere er avholdt fra egen kontorplass. 
 
Kurslokalene til FRESK er blitt benyttet til fellesopplæring av instruktører og 
superbrukere i helseforetakene, og i større regionale testrunder i de største prosjektene. 
 
Medbestemmelse 
Konserntillitsvalgte har to representanter i programstyret, og er derigjennom løpende 
orientert om utvikling. Programleder informerte også om status i programmet og om 
bruk av nytteeffekter i implementering som et ledd i gevinstrealisering i 
samarbeidsmøte 9. mars 2021, jf. sak 36-2021. 
 
Brukermedvirkning 
RBU-sak 33-2021 FRESK Bruk av nytteeffekter i implementering som et ledd i 
gevinstrealisering ble behandlet i det Regionale brukerutvalget, 15. april 2021, hvor 
følgende vedtak ble fattet: Informasjonen om styringssystem for FRESK, innføringsløp og 
implementerings-strategi tas til orientering. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Både DIPS Arena og EKM er komplekse utviklings- og implementeringsprosjekter med 
tilhørende risiko. Adm. direktør er fornøyd med at prosjektene har klart å holde 
framdrift i arbeidet gjennom perioden med Covid-19, og at økonomien i programmet er 
under kontroll.  
 
Det er fremdeles risiko knyttet til innføringsløpene. Adm. direktør er forberedt på at nye 
utfordringer kan oppstå knyttet til eventuelle lokale forhold rundt infrastruktur som kan 
påvirke ytelsen for systemene. 
  
Adm. direktør ser at realisering av nytteverdi av nye systemer i stor grad beror på 
forbedringsarbeid og en aktiv forvaltningsorganisasjon. Adm. direktør mener at 
prosessen rundt styringsmodellen for IKT har lagt et godt grunnlag for fremtiden, og ser 
at det er behov for å gjøre tilpasninger i egen organisasjon for å legge enda bedre til 
rette for å følge med på at forbedringsarbeidet utvikles i helseforetakene.  
 
Adm. direktør er fornøyd med metodikken FRESK har utviklet for å avdekke 
nytteeffekter og realisere gevinster med de nye kliniske systemene, og vil ha særlig 
fokus på at metodikken blir lagt til grunn parallelt med innføringsløpene. 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar informasjon om status for program Fremtidens systemer i 
klinikken (FRESK) til orientering. 
 
 
 
Bodø, den 16. oktober 2021 
 
 
Cecilie Daae  
adm. direktør 
 
 
 
Utykte vedlegg : 
1. Informasjon og status FRESK 
2. Drifts- og investeringsrapport for august 2021 
 
Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel 
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