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Styresak 108–2022 Fremtidens Systemer i Klinikken (FRESK) 
Tertialrapport – 1. tertial 2022 

 
Formål 
Styret i Helse Nord RHF blir i denne saken orientert om status i programmet Felles 
Innføring av Kliniske Systemer (FRESK). 
 
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 tok i Styresak 151-2016 DIPS Arena og Elektronisk medikasjon og kurve - 
videreføring etter avslutning av FIKS-programmet, oppfølging av styresak 51-2016 
(styremøte 14. desember 2016) informasjon om ferdigstillelse av FIKS-prosjektet til 
orientering og vedtok følgende: 
 
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 er 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 programmet navnet Fremtidens Systemer i Klinikkene 
(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 125-2014 
(styremøte 23. mai 2017). Her ble plan for gjennomføring tatt til orientering. 
 

Styremøte i Helse Nord RHF
24. august 2022 - innkalling og saksdokumenter - offentlig utgave

309

mailto:postmottak@helse-nord.no
http://www.helse-nord.no/


2 
 

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 
(EKM) har vært forsinket i forhold til planene i 2016. Det vises også til styresak 74-2019 
Elektronisk medikasjon-kurve, gjennomføringsfase og vurdering av nytteeffekt (styremøte 
28. juni 2019) for formell godkjenning av gjennomføringsfasen for EKM. 
 
Status 
FRESK vil i neste møte i programstyret legge fram forslag til en samlet oppfølging og 
videreutviklingsplan etter hovedinnføringen av DIPS Arena. En del av dette arbeidet vil 
organiseres som fellesløft hvor de tre DIPS-regionene samarbeider om arbeidet med 
nødvendig strukturering av journalen. Etter sommerferien vil også sluttføringen av de 
øvrige prosjektene og avvikling av programmet kunne planlegges i større detalj. Både 
enkeltprosjektene og programmet som helhet har god kontroll innenfor de vedtatte 
økonomiske rammene. Det betyr at det vil kunne finnes rom for å optimalisere deler av 
den innførte porteføljen både teknisk og funksjonelt. 
 
Det er avholdt tre møter i felles prosjektstyre i 1. tertial. Ingen saker har vært nødvendig 
å løfte til programstyret. Den viktigste saken som har vært behandlet er regional risiko- 
og sårbarhetsanalyse for DIPS Visit (og mobile enheter). Denne er et godt utgangspunkt 
for helseforetakenes egne vurderinger foran pilotering og idriftsetting av mobile 
løsninger. 
 
Elektronsik 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 og over i 2023, 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 ytterligere forbedringer spesielt på 
ytelsessiden, planleggings- og opplæringspakker for å fortsette implementeringene ved 
UNN i Tromsø 2022. Våren 2022 har prosjektet arbeidet med konfigurering av egen 
modul for nyfødtintensiv. 
 
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. Det er derfor ikke lagt konkrete planer for innføring utenfor Tromsø. 
 
DIPS Arena 
Innføringsprosjektet avrundes i juni og er allerede marginalt bemannet i forhold til 
gjenstående oppgaver. Fokuset nå er på forberedelser foran innføring av funksjonalitet 
som ikke kom med i hovedinnføringen, herunder Arena Medikasjon, Radiologibestilling i 
Arena og Arena Pleieplan. Noen aktiviteter vil bli overført til forvaltningen og må 
sluttføres der. 
 
Ny medikasjonsmodul ferdigstilles og testes før innføring rett over sommeren. 
Prosjektet DIPS Arena pleieplan, som skal forestå forberedelser og innføring av Arena 
Pleieplan, er under etablering. Rekruttering av prosjektleder pågår og ressurser fra 
HFene begynner å komme på plass. Forberedende aktiviteter pågår parallelt med 
rekruttering av prosjektleder. Dette for å kunne gi leverandøren tilbakemelding på 
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løsningen så tidlig som mulig. Regional forvaltning av veiledende planer (VP) er ikke 
etablert, og dette må være på plass før prosjektet starter innføring. 
 
Å ta i bruk Arena Pleieplan med VP og strukturert terminologi (ICNP/SNOMED-CT), 
kodeverk og strukturert dokumentasjon medfører store endringer av dagens rutiner og 
registreringspraksis (fritekst) for sykepleie og miljøterapitjenesten. En vellykket 
implementering forutsetter solid ledelsesforankring, gode forberedelser og tett 
oppfølging etter innføring.  
 
Digitalt mediearkiv 
Digitalt mediearkiv (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 i 2022 arbeidet med kartlegging og uttesting av videoredigering 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 i mediearkivet.  

 
Prosjektet har fått på plass godt fungerende lokale team i Nordlandssykehuset, 
Helgelandssykehuset og UNN. Disse sørger for at prosjektet får innpass i alle 
helseforetakets klinikker og avdelinger, og dette gjør at fremdriften er god. Det arbeides 
nå med å få tilsvarende prosess i gang i Finnmarkssykehuset også. 
 
Elektronisk rekvirering av laboratorietjenester 
I elektronisk rekvirering av laboratorietjenester (ERL) videreutviklingsprosjektet 
arbeides det fortsatt med å ferdigstille avtalen for skyløsning med DIPS. Innholdet i 
selve avtalen er klar, men det gjenstår noe arbeid med databehandleravtalen før alt kan 
sendes til godkjenning og signering. Parallelt med dette settes det opp test- og 
produksjonsmiljø for skyløsningen i Helse Nord. Det er bestilt testlegekontor fra både 
Pridok og Infodok (Plenario sky), slik at helheten i skyløsningen kan testes og verifiseres 
fra Helse Nord. 
 
Merkantile forhold 
Merkantil oppfølging av kontraktene opptar fortsatt en betydelig del av arbeidet både på 
programnivå og for prosjektlederne. 
 
Økonomien i programmet er under kontroll, og prognosen er i tråd med rammene i 
økonomisk langtidsplan (styresak 72-2019 Økonomisk langtidsplan 2020-2023 - 
investeringsplan 2020-2027 – styremøte 28. juni 2019).  Programmet er planlagt fram til 
utgangen av 2022, men organisasjonen vil kunne håndtere utsettelser innenfor de 
allerede vedtatte økonomiske rammer.  
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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 gjennom forberedelsene til opplæring i foretakene.  
 
Det er den enkelte virksomhetseier/helseforetak som har ansvar for realisering av 
nytte/gevinster. Hovedhensikten med tilretteleggelsen fra FRESKs side 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. Dette arbeidet må følges opp gjennom arbeid med 
kontinuerlig forbedring av systemene og systembruken. 
 
Andre forhold 
DIPS Arena er en nyutviklet EPJ løsning med stort potensial for brukertilpasning og 
videreutvikling av funksjonalitet med mer prosess- og beslutningsstøtte, økt gjenbruk av 
data, mer standardisering og økt kvalitet. Å realisere mulighetene forutsetter en 
systematisk, proaktiv og helhetlig tilnærming. Regionale prioriteringer blir viktige for å 
få til den helhetlige tilnærmingen på tvers av foretakene. 
 
Med nye teknologiske muligheter og større grad av brukerinvolvering stilles det også 
andre krav til systemforvaltningen. Tidligere var ivaretakelse av vedtatte standarder og 
håndtering av innkommende brukersaker hovedoppgaven. Så langt er erfaringen at 
dagens organisering, arbeidsprosesser og kompetanseprofil for EPJ-forvaltningen i stor 
grad er tilpasset den gamle hverdagen. Etter Arena-innføringen har forventningene hos 
brukerne endret seg. 
 
Medbestemmelse 
Konserntillitsvalgte har to representanter i programstyret og er KTV/KVO er løpende 
orientert om utvikling i samarbeidsmøtene. 
 
Konklusjon 
Både DIPS-Arena og EKM er prosjekter med tilhørende risiko. Adm. direktør er fornøyd 
med framdrift i arbeidet gjennom perioden med Covid-19, og at økonomien i 
programmet er under kontroll.  

Regnskap/påløpt og budsjett/inv.ramme. Investeringskostnader fra programstart til og med 1. tertial 2022

Programområde

Regnskap/påløpt 

akkumulert per 

april 2022

Budsjett 

akkumulert per 

april 2022

Avvik (pr. 

rapporterings

periode)

Prognose, 

ferdigstilling av 

tidligere- og 

gjeldende fase

Budsjett, 

ferdigstilling av 

tidligere og 

gjeldende fase

Avvik (pr. 

gjeldende 

fase)

Avsatt i 

langstiktig 

inv.plan.

Forpliktet andel av 

langtidsramme 

(ved ferdigstilling 

av gjeldende fase)

Digitalt mediearkiv(DMA) 

(FIKS/FRESK)
20 130 215 25 386 570 5 256 355 33 256 228 38 620 991 5 364 762 44 440 000 75 %

LAB 0 0 0 0 0 0 1 800 000 0 %

ERL (FIKS/FRESK) 3 865 953 7 184 738 3 318 784 7 130 705 7 255 363 124 658 8 300 000 86 %

DIPS-Arena (FIKS/FRESK) 154 826 615 184 406 923 29 580 308 219 421 162 249 533 684 30 112 522 305 693 000 72 %

Elektronisk medikasjons- og 

kurveløsning(EK) (FIKS/FRESK)
209 777 900 253 611 005 43 833 105 286 532 903 303 450 000 16 917 097 303 450 000 94 %

Patologi (FIKS) 0 0 0 600 000 600 000 0 600 000 100 %

Rest beslutningsstyrt tilgang 0 0 0 0 0 0 2 200 000 0 %

Garantibeløp 10%, Sectra 

(FIKS)
1 449 563 1 450 000 437 1 449 563 1 450 000 437 1 450 000 100 %

Totalt 390 050 247 472 039 236 81 988 989 548 390 561 600 910 037 52 519 476 667 933 000
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Det er fremdeles risiko knyttet til innføringen av EKM. Adm. direktør er forberedt på at 
nye utfordringer kan oppstå, og er fornøyd med at prosjektene har tett oppfølging av 
leverandørene. 
  
Adm. direktør ser helt klart 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 tilpassinger i egen organisasjon for å legge enda bedre til rette 
for å følge med at forbedringsarbeidet utvikles i helseforetakene.  
 
Adm. direktør er også 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 i helseforetakenes forbedringsarbeid. 
 
 

Forslag til vedtak 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om status for FRESK-programmet pr. 1. 

tertial 2022, til orientering. 
 
 
Bodø, 12. august 2022 
 
 
Cecilie Daae 
administrerende direktør 
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