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E-helsestrategi Finnmarkssykehuset 2018-2022   
  
Saksbehandler:  E-helseleder Sture Pettersen    
Møtedato: 13. og 14. desember 2017  

1. Formål/Sammendrag 
E-helse vil ha et betydelig potensial for å understøtte videre utvikling av kvalitet, 
effektivitet og desentralisering i Finnmarkssykehuset.  Strategien følger hovedtrekkene 
fra St. meld 9 (2012-2013): Én innbygger - én journal og kombinerer dette med 
Finnmarkssykehusets særlige behov for desentralisering av tjenester, samhandling med 
primærhelsetjenesten og aktiv bruk av digitale pasienttjenester. 
 
Strategien har 4 hovedområder: 
• Digitalisering av arbeidsprosesser 
• Sammenheng i pasientforløp 
• Bedre utnyttelse av kliniske og administrative data 
• Organisering, opplæring og forvaltning 
 
Strategien peker fremover mot en målbilde der pasienter, primærhelsetjenesten og 
Finnmarkssykehuset skal jobbe sammen som team og der kompetanse skal være mer 
stedsuavhengig. Strategien retter seg særlig mot eldre og pasienter med kroniske 
lidelser da dette er pasientgrupper som forventes å øke i Finnmark. Det anbefales en 
stegvis tilnærming der sammenheng mellom organisering av tjenestetilbudet i større 
grad må sees i sammenheng med de teknologiske mulighetene. 

2. Bakgrunn 
E-helse defineres som bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) for å 
forbedre effektivitet, kvalitet og sikkerhet i helse- og omsorgssektoren. E-helse 
kombinert med organisasjonsutvikling gir mulighet for økt samarbeid og samhandling 
over distanse. Med Finnmarkssykehusets geografiske størrelse og avstand til 
spesialisthelsetjeneste er det et særlig behov for å utnytte de teknologiske mulighetene 
innen e-helse for å oppnå gode og likeverdige tjenester uavhengig av pasientens bosted. 
I Strategisk utviklingsplan for Finnmarkssykehuset HF 2015-2030 ønsker foretaket å 
flytte ressurser fra pasientreiser til pasientbehandling ved å etablere desentraliserte 
tilbud og utnytte teknologiske løsninger som gir behandling der pasienten bor. 
Elektronisk kommunikasjon og virtuelle løsninger for kontakt med pasientene, må tas i 
bruk etter hvert som det kommer tilgjengelige og godkjente løsninger. 
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3. Saksvurdering/analyse 
Finnmarkssykehuset skal ta i bruk og benytte IKT løsninger som bidrar til økt 
samhandling med kommunene, økt pasientsikkerhet, forbedret pasientbehandling og 
kvalitet, samtidig som de ansatte skal ha gode og effektive arbeidsverktøy. 
 
Det ligger sterke nasjonale krav til arkitektur og gjenbruk i den videre utviklingen av e-
helse.  Sentrale komponenter er Dips Arena, Elektronisk medikasjon og kurve, digitale 
pasienttjenester, digital dialog og Skype4B. Finnmarkssykehuset ønsker å sette 
eksisterende og nye komponenter sammen slik at de understøtter en bærekraftig 
spesialisthelsetjeneste særlig rettet inn mot de eldre og kronisk syke som forventes å 
øke i antall samtidig som sengekapasiteten reduseres. Denne pasientgruppen utgjør opp 
mot 70% av samlede innleggelser og gode e-helseløsninger for samhandling og direkte 
pasientkontakt vil være avgjørende for å lykkes. 
 
Samtidig trenger helsepersonell bedre og mer effektive verktøy for å ta bort plunder og 
heft og samtidig legge til rette for kompetanseheving. Det er derfor avgjørende at 
Finnmarkssykehuset lykkes med innføring av neste generasjon EPJ og at dette blir et 
godt samhandlingsverktøy med primærhelsetjenesten og pasientene. Strategien har fire 
hovedsatsningsområder: 
 
• Digitalisering av arbeidsprosesser 

Satsingsområdet omfatter IKT-løsninger som automatiserer og effektiviserer for å 
sikre sammenheng både i administrative og kliniske arbeidsprosesser 

• Sammenheng i pasientforløp 
Satsingsområdet omfatter gode digitale løsninger for samhandling, koordinering, 
kompetanseheving og kommunikasjon mellom Finnmarkssykehuset, samarbeidende 
virksomheter, pasienter og pårørende. Dette for at pasientforløp skal oppleves som 
sammenhengende og sikre gode overganger mellom nivåene.  

• Bedre utnyttelse av kliniske og administrative data 
Satsingsområdet omfatter å gi effektiv tilgang til og utnytte data fra ulike systemer og 
kilder (inkludert pasienter) for planlegging og styring, samt for bedre utnyttelse av 
ressurser og kapasitet, kvalitetsforbedring og forskning 

• Organisering, opplæring og forvaltning 
Satsningsområdet omhandler både organisering av klinikkenes tjenester ut mot våre 
samarbeidspartnere og nødvendig opplæring og forvaltning av systemene  

4. Risikovurdering 
Utviklingen inne e-helse går svært raskt og ny teknologi vil komme i løpet av 
handlingsplanens tidshorisont. Det vil derfor være behov for å revidere strategien i takt med 
nasjonal og regional utvikling.  E-helsestrategien vil bidra til bedre planlegging og dermed 
redusere risikoen for overbelastning av helsepersonell.  
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E-helse er i stor grad endringsprosesser og i mindre grad IKT-prosjekter. Ansattes 
medvirkning er derfor avgjørende for å lykkes med strategien. Største risikoen knytter det 
seg til: 

• Kommunenes evne og ressurser til å følge med i utviklingen 
• Forsinkelse i regionale og nasjonale prosjekter.  
• At organisasjonen avsetter tilstrekkelig ressurser i form av tid til fagpersonell 
• Nødvendig investeringer ved oppstart 

 
Saken harmonerer godt med våre kjerneverdier kvalitet, trygghet og respekt 

5. Budsjett/finansiering 
De største investeringene er bakt inn gjennom Finnmarkssykehusets medfinansiering av 
regionale IKT-prosjekter. Lokal innføring av DIPS Arena forventes å få betydelige 
kostnader med frikjøp av prosjektledere og mulig redusert drift. Implementeringsplanen 
forventes å være klar i løpet av våren 2018 og det er sannsynlig at de største kostnadene 
kommer i 2019 i form av personellbelastning.  
 
Kommunene forventes å investere i eget utstyr i henhold til tjenesteavtalene. Et viktig 
tiltak i handlingsplanen er å utvikle bedre økonomiske modeller for desentraliserte 
tjenester. Her må eventuelle investeringer sees i sammenheng med reduserte 
reisekostnader. 
 
Nye e-helseløsninger må inkluderes i budsjettet for medisinskteknisk utstyr. Dette 
gjelder blant annet Robotstyrt ultralyd og Telementoring (veiledning via telematikk). 

6. Medbestemmelse 
Det har vært gjennomført tre møter på henholdsvis klinikk Hammerfest og klinikk 
Kirkenes der ledere og ansatte har gitt innspill til strategien. Saken har vært diskutert i 
ledergruppen i Klinikk prehospitale tjenester og Klinikk psykisk helse og rus. 
Arbeidsgruppen har vært brett sammensatt med Fag, Forskning og Samhandling (FFS) 
som referansegruppe. Innspill er også hentet fra SANKS, Brukerutvalget i 
Finnmarkssykehuset og i de lokale samarbeidsutvalgene med kommunene. 
 
Saken er drøftet med tillitsvalgte i møte 4. desember 2017 

7. Direktørens vurdering 
E-helse er et av satsningsområdene i Finnmarkssykehusets overordnede strategiske 
utviklingsplan som nå følges opp med en egen strategiplan. Det er nødvendig å sikre at 
de fremtidige e-helseløsningene er klinisk relevant og nyttige og at de bidrar til å 
forbedre arbeidshverdagen for de ansatte og bidrar til effektivisering og kvalitetssikring 
av tjenestene. For pasientene vil nye e-helseløsninger bidra til økt dialog og medvirkning 
i eget sykdomsforløp samt redusere belastende reiser.  
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Planen er ambisiøs og det er direktørens vurdering at e-helseprosjekter med stor 
signalverdi bør prioriteres. Ved å satse på enkle tiltak med stor effekt i samarbeid med 
utvalgte kommuner vil strategien ha gode forutsetninger for å lykkes.  
Strategiplanen forener regionale investeringer med lokale behov. Planen har en 
tidshorisont til 2023 og handlingsplanen vil derfor måtte justeres i takt med nasjonal og 
regional utvikling. 
 

Vedlegg 
- E-helse strategi for Finnmarkssykehuset 2018-2023 
- Handlingsplan for e-helsestrategien 2018-2023 
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1. Innledning  
Dette dokumentet er den strategiske utviklingsplanen for e-helse for Finnmarkssykehuset HF og 
gjelder for perioden fram til 2023. Strategien gir grunnlag for en fremtidsrettet IKT-utvikling 
som understøtter sykehusets overordnete mål. Strategien skal understøtte klinikkenes behov og 
definere målsettinger og utviklingsretning for bruk av e-helse. Strategien operasjonaliseres 
gjennom en handlingsplan som revideres i sammenheng med nasjonale/regionale føringer, 
oppdragsdokument, budsjettprosess og langtidsplan. 

2. Bakgrunn 
Finnmark var tidlig ute med å etablere telemedisinske løsninger. I starten av 1990-tallet ble det 
utprøvd en rekke tjenester innen blant annet hud, øre-nese-hals, radiologi, patologi og psykiatri. 
Etter dette har hovedfokus vært rettet mot regionalisering og samordning av de sykehusinterne 
IKT-systemene.  
 
Finnmarkssykehuset har en geografi som krever at vi utnytter teknologiske løsninger for å 
kompensere for de store avstandene. Nye sykehusbygg i Kirkenes og Hammerfest 
dimensjoneres med mindre sengekapasitet og sammen med den demografiske utviklingen er det 
helt nødvendig å desentralisere oppgaver til kommunene som faglig understøttes fra 
spesialisthelsetjenesten. For å møte fremtidens krav til en bærekraftig helsetjeneste i Finnmark 
er det nødvendig å løfte e-helse på strategisk nivå.  

2.1 Forankring og gjennomføring  
Med utgangspunkt i godkjent mandat har strategien blitt utarbeidet av en arbeidsgruppe 
bestående av avdelingsleder e-helse Sture Pettersen (leder), samhandlingskoordinator Kristin 
Pedersen, klinikk Kirkenes, klinikksjef Jørgen Nilsen, prehospital klinikk, 
samhandlingskoordinator Kristine Brevik, klinikk Hammerfest, Bernt Johan Berg, 
Brukerutvalget, overlege Pal Ivan, klinikk Hammerfest, rådgiver Robert Kechter, klinikk for 
psykisk helsevern og rus og avdelingsleder IKT Ronny Oldervik, Service, drift og eiendom.  
 
Det har vært avholdt møter med alle klinikkene, SANKS, spesialistlegesenteret i Karasjok og de 
lokale samarbeidsutvalgene (LSU). Fag, forskning og samhandling (FFS) har vært 
referansegruppe for strategien. 
 
2.2 Føringer og rammebetingelser 
Politiske styringssignaler, nasjonale, regionale og lokale strategidokumenter ligger til 
grunn for utarbeidelsen av planen. Den viktigste føringen er «Én innbygger – én journal»1 
• Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger gjennom 

hele behandlingsforløpet, uavhengig av hvor i landet pasienten og brukeren blir syk eller får 
behandling. Beslutningsstøtte skal inngå i journalsystemet  

• Innbyggerne skal ha tilgang på enkle og sikre digitale tjenester  
• Data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og forskning  
 

1 St. Meld. 9 (2012-2013), Én innbygger – én journal: Digitale tjenester i helse- og omsorgssektoren, Helse- og 
omsorgsdepartementet 
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Prinsippene i IKT-strategi i Helse Nord (2002) skal fortsatt ligge til grunn for arbeidet med IKT i 
regionen. Dette innebærer at behov for nye tjenester/prosjekter skal forankres mot Helse Nord 
RHF på et tidlig tidspunkt, samt at helseforetakene ikke skal gjennomføre separate anskaffelser 
eller iverksette andre tiltak som ikke er forankret i Helse Nord RHF. Eventuelle 
innovasjonsprosjekter og resultatet av slike skal kunne benyttes av hele foretaksgruppen. 
Beslutningsmyndighet vedrørende IKT i regionen er tillagt Administrerende direktør HN RHF og 
investeringsmidler vedrørende IKT er underlagt en felles regional prioritering. 
Systemanskaffelser gjennomføres regionalt og standardisering og konsolidering er førende 
prinsipper.  
 
De viktigste grunnlagsdokumentene er som følger:  
• Strategisk utviklingsplan for Finnmarkssykehuset HF 2015-2030 
• Strategi for Nasjonal IKT HF «En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten» (2016 – 

2019)  
• Oppdragsdokumentene fra Helse – og omsorgsdepartementet og Helse Nord RHF  
• Helse Nords IKT strategi (2002)  
• Helse Nords forsknings- og innovasjonsstrategi (2016 – 2020)  
• Forskningsstrategi Finnmarkssykehuset 2015 - 2020  
• Helse Nords kvalitetsstrategi (2016-2020) 
• Strategisk utviklingsplan Finnmarkssykehuset HF 2016-2030 Handlingsplan Kvalitet 2016-

2020  
• Én innbygger - én journal. Meld. St. 9 (2012-2013)  
• HN RHF. Styresak 96-2017 Innføring av digitale løsninger 
• Samhandlingsreformen St. Meld. 47, (2008 – 2009) 
• Handlingsplan Finnmarkssykehuset HF 2016-203– samhandling 2017-2020  
• Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan 2017 – 2020 (Direktoratet for e-helse)  
 

3. Målbilde for e-helse for Finnmarkssykehuset  
Den demografiske utviklingen i Finnmark og regionen for øvrig mot 2035 viser at kommunene 
vil ha negativ utvikling av personer i inntektsgivende arbeid. Det vil utfordre den enkelte 
kommunes evne til yte effektive tjenester av god kvalitet. I Strategisk utviklingsplan for 
Finnmarkssykehuset HF 2015-2030 ønsker foretaket å flytte ressurser fra pasientreiser til 
pasientbehandling ved å etablere desentraliserte tilbud og utnytte teknologiske løsninger som 
gir behandling der pasienten bor. Elektronisk kommunikasjon og virtuelle løsninger for kontakt 
med pasientene, må tas i bruk etter hvert som det kommer tilgjengelige og godkjente løsninger. 
Strategiske satsninger er:  
• Pasientfokus 
• Samhandling 
• Oppgavedeling 
• Rekruttering og stabilisering 
• Prioriterte tjenestetilbud 
• Kvalitetsarbeid 
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I e-helse strategien for Finnmarkssykehuset 2018-2023 er disse satsningene innarbeidet i 
hovedmålene. De nasjonale og regionale prosjektene kan ses på som byggesteiner som etter 
«lego-prinsippet» kan settes sammen for å sikre at foretaket omsettes tjenester av god kvalitet 
for Finnmarks befolkning. En overordnet målsetting er derfor at vi skal sette disse 
byggesteinene sammen og skape innovative tjenester som gir størst gevinst for foretaket. 
 
 
Mål: En felles pasientsentrert, helhetlig og proaktiv samhandlingsarena. 
Et fremtidig målbilde kan beskrives som en teknologistøttet samhandlingsarena der det som er 
viktig for pasienten omsettes til realistiske mål og foretak og kommuner sørger for et 
koordinert, sammenhengende og helhetlig tilbud. 
 
Dette krever bedre kliniske systemer, felles planleggingsverktøy, meldingsutveksling og digital 
dialog mellom helsepersonell og pasienter. Pasienter som står i fare for å få akutt forverring må 
kunne identifiseres på et tidlig stadium og informasjon må flyte foran pasienten i den 
akuttmedisinske kjeden. Pasienter må kunne følges opp utenfor sykehuset og kobles til 
respons/call senter med varsling, analyse og respons. Helseopplysninger må utnyttes for å 
optimalisere ressursbruken og optimalisere driften. Dette vil kreve endring av hvem og hvor 
tjenesten utføres. 
 
En fremtidig felles samhandlingsarena må bygges på en helhetlig arkitektur, nasjonale 
felleskomponenter og utvikles basert på nasjonale og regionale byggesteiner etter «lego-
prinsippet».  

4. Strategiske satsingsområder for e-helse 
4.1 Digitalisering av arbeidsprosesser  
Satsingsområdet omfatter IKT-løsninger som automatiserer og effektiviserer for å sikre 
sammenhengen både i administrative og kliniske arbeidsprosesser.  
 
Finnmarkssykehuset har behov for å modernisere og konsolidere sine IKT-systemer. Det er 
fortsatt stort forbedringspotensial med hensyn til integrasjoner og til utnyttelse av 
funksjonalitet i dagens systemer. Finnmarkssykehuset må følge planlagte regionale 
investeringer og implementeringer som eksempelvis DIPS ARENA og Elektronisk kurve- og 
medikasjon. Det er også behov for effektiv digital samhandling, kommunikasjon med pasienter, 
pårørende og ansatte.  
  
Finnmarkssykehuset har ambisjon om å bli fulldigitalisert og ta i bruk tidsbesparende 
teknologier. Med dette menes at Finnmarkssykehuset i størst mulig grad skal digitalisere 
arbeidsprosesser på områder hvor det er hensiktsmessig. Det betyr gode digitale løsninger som 
blant annet legger til rette for effektiv samhandling og pasientkommunikasjon, bedre kvalitet og 
pasientsikkerhet, og tidsbesparelser og god ressursutnyttelse.  
 
Strategisk satsning: 
• Ta i bruk regionale og nasjonale løsninger og realisere gevinster av DIPS Arena, elektronisk 

kurve- og medikasjon, nødnett, kjernejournal, E-resept mfl.  
• Ha effektive IKT-løsninger for administrative støttefunksjoner knyttet til drift, logistikk og 

styringsinformasjon. 
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• Sikre at arbeidsprosesser har sammenhengende IKT-støtte for effektiv planlegging og 
gjennomføring av behandling samt effektive verktøy for prosess- og beslutningsstøtte. 

• Tilrettelegge for kalenderdeling og systemer som reduserer avbrudd og forstyrrelser  
• Ta i bruk prehospital EPJ og nytt system for føde/gynekologi 
• Benytte elektroniske verktøy for informasjon, opplæring, veiledning og kompetanseutvikling 

(telementoring, nettbaserte kurs, fagnettverk etc). Både internt i Finnmarkssykehuset, mot 
UNN, samt for primærhelsetjenesten og andre aktører utenfor spesialisthelsetjenesten  

 

4.2 Sammenheng i pasientforløp  
Dette satsingsområdet omfatter gode digitale løsninger for samhandling, koordinering, 
kompetanseheving og kommunikasjon mellom Finnmarkssykehuset, samarbeidende 
virksomheter, pasienter og pårørende. Dette for at pasientforløp skal oppleves som 
sammenhengende og sikre gode overganger mellom nivåene.  
 
Realisering av samhandlingsreformen krever et systematisk utviklingsarbeid for å etablere en 
riktig ansvarsdeling og godt samarbeid mellom spesialist- og primærhelsetjenesten. I 
Finnmarkssykehuset er den demografiske utfordringen særlig utfordrende i de små 
kommunene og det er derfor behov for å styrke tilbudet til eldre med kroniske og sammensatte 
lidelser. Pasientens medvirkning i behandlingsforløpet er en grunnleggende forutsetning for å 
oppnå god pasientsikkerhet og behandlingsresultater.  
 
Finnmarkssykehuset har som ambisjon å være ledende i å systematisk ta i bruk digitale 
løsninger for helhetlige pasientforløp og effektivt samarbeid med andre helseinstitusjoner, 
pasienter og pårørende, også utenfor de fysiske rammene av sykehuset. Pasienter og pårørende 
skal oppleve trygge og koordinerte helse- og omsorgstjenester, og delta i planlegging og 
gjennomføring av helsehjelpen der det er mulig.  
 
Med sine geografiske avstander er Finnmarkssykehuset godt egnet for utprøving av nye 
løsninger og det skal etableres tettere samarbeid med nasjonale og internasjonale forsknings- og 
utviklingsmiljø som er i front innen e-helse.  
 
Foretaket har som ambisjon å være grønt sykehus og har som mål å redusere CO2-utslippene for 
pasientreiser med 10 % innen utgang av 2019, sammenlignet med 2015. E-helsestrategien vil 
bidra positivt til å nå dette målet. 
 
Strategisk satsning: 
• Etablere en e-helsepoliklinikk for behandling og oppfølging. 
o E-helsepoliklinikken skal være virtuelle og tilby stedsuavhengige digitale tjenester 

innenfor spesifikke fagområder og prioriterte utviklingsområder (eks psykiatri, kreft, 
geriatri, kols, diabetes, hjerte/kar, hudlidelser etc).  

o Tilby e-konsultasjon, digital dialog og oppfølging lokalt (desentralisering av tjenester) 
eller hjemme  

o Monitorering og oppfølging av sensorer og måleutstyr som pasientene har med seg/på seg 
(pacemaker, C-pap, diabetes, EKG etc) og analyse av innsamlede data 

• Bidra til utvikling av en digital samhandlingsarena som understøtter bedre digital dialog 
mellom foretaket og primær- og kommunehelsetjenesten, både synkront og asynkront 
(eksempelvis dialogmeldinger, chattefunksjon, monitorering og video)  
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• Videreutvikle og ta i bruk nye meldingstyper som eksempelvis, henvisninger med vedlegg, 
meldinger til aktører som ikke benytter meldingsutveksling i dag, og med pasienter. 

• Styrke samarbeidet med UNN om pasienter som kan gis behandling og oppfølging i 
Finnmarkssykehuset gjennom økt bruk av fjernkonsultasjoner. 

• Gi pasienter og pårørende tilgang til enkle og sikre digitale tjenester for forebygging, læring 
og mestring, involvering og selvbestemmelse, slik at de kan delta aktivt i forberedelse, 
diagnostikk, behandling og oppfølging gjennom hele pasientforløpet.  

• Tilgjengelig gjøre service- og selvbetjeningsløsninger for digitale pasienttjenester  
o Digitale skjema for kartlegging og utredning før- og tilbakemelding etter sykehusopphold 

(eksempelvis PROMS og PREMS)  
o Gi pasienter muligheter til å foreta informerte valg om behandling og oppfølging  
o Ta i bruk kvalitetssikrede e-helseverktøy/læringsressurser for mestring og forebygging  
o Booke og endre timer, inn- og utsjekk, betalingsløsninger  
o Planlegging av opphold og registrering av grunnlagsinformasjon  
o Digital informasjon og veiledning  
o Utvikle nettbasert Tolketjenester for den samiske befolkningen  

• Samhandling på nye måter 
o Vurdere bruk e-helse i alle pasientforløp 
o Søke midler for å delta i nasjonale og internasjonale innovasjonsprosjekt  
o Bistå kommuner som innfører velferdsteknologiske løsninger 
o Utvikle løsninger for den samisktalende delen av befolkningen som ivaretar språk og 

kultur.  
o Engasjere klinikere og pasienter for å skape en innovasjonskultur 
o Følge med den teknologiske utviklingen og delta på nasjonale og internasjonale 

møteplasser 

4.3 Bedre utnyttelse av kliniske og administrative data  
Satsingsområdet omfatter å gi effektiv tilgang til og å utnytte data fra ulike systemer og kilder 
(inkl. pasienter) for planlegging og styring, samt for bedre utnyttelse av ressurser og kapasitet, 
kvalitetsforbedring og forskning.  
 
Finnmarkssykehuset har behov for å ha effektive systemer som sammenstiller data fra ulike 
systemer for virksomhetsplanlegging og styring. I tillegg er det behov for kliniske systemer med 
strukturerte data og god datakvalitet som bidrar til enhetlig pasientbehandling og optimal 
pasientsikkerhet. Det er behov for å optimalisere driften ved å samkjøre, koordinere og 
integrere de kliniske og administrative systemene for bedre ressursutnyttelse og 
pasientlogistikk.  
 
Finnmarkssykehuset har ambisjon om å ha IKT-løsninger som gir støtte for beslutninger i daglig 
planlegging og behandling. Dette innebærer tilgang til verktøy, analyser og rapporter for å 
planlegge, styre og lede foretaket med hensyn til prioritering, kvalitet, pasientsikkerhet, 
ressursutnyttelse, kompetanseutvikling, helseovervåking og beredskap. Data skal også gjøres 
lettere tilgjengelig for forskning. Finnmarkssykehuset skal sikre at informasjon registreres på 
riktig måte på rett sted, er gjenfinnbart, gir bedre kvalitet på dokumentasjon, gir bedre 
kvalitetsrapporter og bedre målinger. 
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Strategisk satsning: 
• Sørge for at data blir strukturert og kan gjenbrukes  
• Data skal være tilgjengelig for kontinuerlig forbedring, kvalitetsarbeid og forskning 
• Sørge for mer automatisert uttrekk av data til kvalitetsregister. 
• Sørge for verktøy for produksjonsstatistikk og analyse gjennom automatisering og 

sammenstilling av data fra flere systemer, inkludert ulike helse- og kvalitetsregistre  
• Sikre at Finnmarkssykehuset har nødvendige ledelsesinformasjonssystemer og effektive 

styringsverktøy på plass  
• Samkjøre, koordinere og integrere de administrative systemene – også mot de kliniske 

systemene for å sikre bedre ressursutnyttelse og pasientlogistikk  
• Samarbeide med eksterne parter for å kunne samle og bruke eksternt genererte data basert 

på felles standarder  
• Sikre at Finnmarkssykehuset har oversikt og kontroll med registre som inneholder 

personopplysninger  

4.4 Organisering, opplæring og lokal forvaltning. 
Satsingsområdet omfatter koblingen mellom organisasjon og teknologi, samt opplæring og 
forvaltning av systemene. Finnmarkssykehuset har høyere vikarbruk enn andre foretak. En ny, 
felles regional DIPS krever riktig og lik bruk og medfører behov for tilpasset, lik og standardisert 
opplæring.  
 
Finnmarkssykehuset har behov for å etablere en strukturert og kvalitetsmessig god opplæring 
av kliniske system og samhandlingsteknologi i foretaket. God opplæring og informasjon sikrer 
kvalitet, skaper forståelse og kan gi mer motiverte ansatte 
 
Strategisk satsning: 
• Systematisere opplæringen og innføre sjekklister på gjennomgått opplæring i de kliniske 

systemene 
• Ha kontinuerlig oversikt over gjennomførte e-læringskurs  
• Oversikt over alle superbrukere til enhver tid. 
• Opplæring må tilrettelegges slik at vikarer og nyansatte har tilstrekkelig digital kompetanse 

til å gi forsvarlige helsetjenester 
 

5. Gjennomføring av strategien  
For å lykkes med å gjennomføre strategien kreves det at kommunene har en aktiv rolle i 
utviklingen og at innbyggerne mestrer digitale løsninger. Viktige verktøy vil være 
tjenesteavtalene med kommunene der kommunene har forpliktet seg til å etablere nødvendig 
samhandlingsteknologi. I regionale anskaffelsesprosesser må også kommunene inkluderes i 
større grad enn i dag. Innføring av ny teknologi vil være en endringsagent og en pådriver for 
organisatoriske tilpasninger. Strategien er avhengig av at kommunene, klinikker og avdelinger 
aktivt deltar i tjenesteutvikling som også inkluderer endringer av arbeidsoppgaver og rutiner.  
 
Strategien konkretiseres gjennom utarbeidelse av handlingsplaner som revideres og evalueres, 
og sees i sammenheng med nasjonal/regional utvikling innen IKT, oppdragsdokument, 
budsjettprosess og langtidsplan.  
 
  

 

Postadresse Tlf, sentralbord: 78 42 10 00 Organisasjonsnummer 
Finnmarkssykehuset  983 974 880 
Sykehusveien 35 postmottak@Finnmarkssykehuset.no 
9600 Hammerfest www.Finnmarkssykehuset.no  



 Side 9 
 

 

Finnmarkssykehuset skal: 
• Prioritere noen signalprosjekter med kommunene 
• Fortsette å samarbeide med kommunene og etablere arenaer der kommunens helse- og 

omsorgstjenester, pasienter, pårørende og brukerorganisasjoner samarbeider, for eksempel 
lokale faglige samarbeidsorgan 

• Sørge for at implementering og drift forankres i relevant avtaleverk med kommunene 
• Etablere faste samarbeidsarenaer for e-helse med klinikkene 
• Sikre en bred intern og ekstern forankring av tiltakene i IKT-strategien, ved å kommunisere 

satsingsområdene og hvordan de henger sammen med øvrige strategier.  
• Forbedre prosjektgjennomføringen for bedre å kunne følge opp, og samarbeide med andre, 

blant annet HN-IKT, systemleverandører og utviklingsmiljø.  
• Sikre at nye IKT-tiltak koordineres regionalt, og dermed understøtter Helse Nords mål om 

etablering/anskaffelse av felles systemer  
• Styrke forvaltning av systemer og tjenester  
• Øke Finnmarkssykehuset sin innovasjonsevne ved å etablere systemer, arenaer og rutiner for 

innovasjonsarbeid  
• Gi rammer for fagutvikling, teknologiutvikling, forskning  
• Sikre at systemer/tjenester er risikovurdert og godkjent før de tas i bruk 
• Inkludere IKT og e-helse i byggeprosjektene 
 
 

 

Postadresse Tlf, sentralbord: 78 42 10 00 Organisasjonsnummer 
Finnmarkssykehuset  983 974 880 
Sykehusveien 35 postmottak@Finnmarkssykehuset.no 
9600 Hammerfest www.Finnmarkssykehuset.no  



 

FØRSTEVALGET  FOR  PASIENTER  OG  HELSEPERSONELL 
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STRATEGIOMRÅDER 
 

TILTAK ANSVAR OPPFØLGING FRIST/STATUS 

Digitalisering av 
arbeidsprosesser 
 
 
 
 
 
 
 

Effektiv og standardisert 
bruk av DIPS ARENA 

E-helseleder, fagsjef 
 

Avklares når FRESK 
programmets 
fremdriftsplan er vedtatt 

2022 
 

Opprette 
mottaksorganisasjon ARENA 
Gevinstrealiseringsplan 

FFS/klinikkene,  
e-helseleder/fagsjef 
 

 2018 

Innføring ARENA Prosjektleder mottak,  
Fagsjef, SDE, e-helseleder 
 

 2019 

Definere pasientforløp og 
prosesser. Bistå med kliniske 
ressurser 

FRESK1, prosjektleder 
mottak, klinikkansatte 
 

 2018 

Gevinstrealisering Klinikkene  2019 

Etablere samisk språkstøtte 
(henvisning, tolkebestilling) 

E-helseleder, FSE. SANKS  2019 

Effektiv og standardisert 
bruk av Elektronisk kurve 
og medikasjon (EKM) 

E-helseleder, fagsjef Avklares når FRESK 
programmets 
fremdriftsplan er klar 

2023 

Samstemme legemidler 
mellom reseptformidler og 
DIPS 

Klinikkene, kvalitetsleder, 
fagsjef 

Gjennomført før EKM 2020 

Opprette mottaks-
organisasjon for EKM 
Gevinstrealiseringsplan 

FFS/klinikkene,  
Fagsjef/e-helseleder 
 

 2019 
 

Innføring EKM Prosjektleder mottak  
SDE, e-helseleder 

 2021 

Gevinstrealisering EKM Klinikkene Klinikksjefene 2022 

                                                           
1 Fremtidens system i klinikkene 



 

Felles medisinliste2 for alle 
aktører 

Nasjonal løsning Avklares senere 2023 

Andre kliniske systemer    

Innføring av nytt system for 
føde/gyn regionalt 

Mottaksansvarlig, SDE og 
e-helseleder 

Regionalt anbud 2018 2019 

Innføring av nytt system for 
prehospital EPJ, ønsker 
primært regionalt prosjekt 

Klinikk prehospital 
tjenester, SDE, HN IKT  

Konsept 2018 
Pilot 2019 

2021 

Sammenheng i 
pasientforløp  
 
 
 
 
 
 

Digital dialog og innsyn for 
primærhelsetjenesten 

E-helsedirektoratet IT-leder HN RHF 2023 

Dialogmelding mellom 
fastleger og sykehus 

EPJ-konsulenter, Lokale 
samhandlingskoordinatorer,  

Testing 2018 2019 

Dialogmelding med vedlegg OSO, LSU, e-helseleder Pilot 2019 2020 

Innsyn journal for fastleger Regional prosjektleder, e-
helseleder 

Testing 2018 2019 

Ta i bruk lyd/bilde 
(Skype4B) i samhandling om 
pasientbehandling med 
kommunene 

E-helseleder, SDE Gradvis utrulling til FL/LV 
og kommuner fra 2018 
Oppfylle Tjenesteavtale 9 

2019 

Etablere oversikt over IKT-
verktøy som kan støtte opp 
om samhandling 

E-helseleder Kontinuerlig 
 

Kontinuerlig 

Definere pasientgrupper og 
forløp som bør bruke Skype 

LSU, e-helseleder Kontinuerlig 2019 

Etablere oversikt over utstyr 
og support i kommuner og 
hos fastleger 

Lokale 
samhandlingskoordinator 
m/ LSU 

Kontinuerlig 2023 

Gi opplæring til kommuner 
og fastleger 

Må avklares, diskuteres i 
LSU 

Avklares medio 2018 2019 

                                                           
2 tidligere legemiddelavstemming 



 

Sette sammen løsning for 
lyd/bilde/monitoreringsdata 
til sykestuene 

SDE, e-helseleder  2018 

Implementere 
lyd/bilde/monitoreringsdata 
til sykestuene 

SDE, e-helseleder  2019 

Digitale pasienttjenester    

Digital inn/utsjekk og kø-
administrasjon 

SDE, rådgiver FFS, fagsjef, e-
helseleder,  

Kirkenes 2018 
Alta 2019 
Hammerfest 2019 

2018 

Innføre visning av flere 
dokumenttyper 

Regional prosjektleder, 
lokal mottaksansvarlig 

 2018 

Timevisning Regional prosjektleder, 
lokal mottaksansvarlig, 
klinikkene 

Oppstart 2018 2019 

Dialog time og timevarsling Regional prosjektleder, 
lokal mottaksansvarlig, 
klinikkene 

 2020 

Sentralisert brevløsning Regional prosjektleder, 
lokal mottaksansvarlig, 
klinikkene 

 2022 

Innføre nye mobile e-
helseløsninger for pasienter  

E-helseleder, klinikkene Kartlegging 2018 
Konsept 2019 

2020 

Felles samhandlings-
plattform m/individuell plan 
for pasient og FIN og 
primærhelsetjenesten 

E-helseleder Avhengig av nasjonale 
komponenter og fremdrift  

2023 

Samhandling på nye måter    

Benytte læringsnettverk i 
regi av KS til å finne nye 
bruksområder for e-helse 
med kommunene 

LSU, kommuner, klinikkene Oppstart 2018 Kontinuerlig 



 

Iverksette samarbeide med 
kommuner for å utvikle 
gode pasientforløp  

Samhandlingsleder, LSU, 
Fagsjef samt klinikkledere 

i første omgang knyttet til: 
Bruk av KAD-senger 
Kronikere og eldre, 2018 

2019 

Delta i kommunenes 
velferdsteknologiprogram 

Lokale samhandlings-
koordinatorer, 
e-helseleder 

Etablere samarbeid med 
Alta Kommune i 2018 

Kontinuerlig 

Kartlegge pasienter som kan 
få behandling i FIN som i dag 
reiser til UNN og etablere 
nye e-helsetjenester 

Økonomi og Analyse, 
Fagsjef, e-helseleder, 
klinikkene 

Kartlegging 2018 
Dialog med klinikkene og 
UNN kontinuerlig 

2018 

Etablere desentraliserte 
løsninger for den samiske 
befolkningen med 
Kautokeino som mulig pilot 

SANKS, 
Spesialistlegesenteret i 
Karasjok, e-helseleder, SDE 

Konsept og 
prosjektbeskrivelse 2018, 
Oppstart psykisk helse 
2018 

2018 

Innføre desentralisert 
ultralydundersøkelse i Alta 

Klinikkene, e-helseleder Pilot oppstart 2017 
Avklares om drift i 2018 

2018 

Telementoring – økt 
pasientsikkerhet ved 
kirurgiske inngrep 

Klinikkene, e-helseleder Pilot gastrokirurgi mellom 
Hammerfest og UNN i 
2018 

2019 

Synliggjøre og markedsføre 
det samlede desentraliserte 
tilbud for kommunene 

Informasjonsleder, 
klinikkene 

Kontinuerlig Kontinuerlig 

Etablere e-helsepoliklinikk i 
Finnmarkssykehuset 

Klinikkene, e-helseleder  2023 

Bedre utnyttelse av 
kliniske og administrative 
data 

 
 
 

Bistå FRESK med 
arketypekompetanse for 
strukturert journal 

Klinikkene, Fagsjef, e-
helseleder 

Kontinuerlig fra 2018 2020 

Sikre at data registreres 
riktig i EPJ, bedre koding 

Klinikkene, EPJ-konsulenter, 
Økonomi og analyse 

Etter innføring av DIPS 
Arena 

2020 

Automatisk innrapportering 
til kvalitetsregister 

HN IKT, kvalitetsleder, 
fagsjef, e-helseleder 

Etter innføring av DIPS 
Arena 

2021 

Automatisk journalscanning 
for å foreslå rett diagnose 

E-helseleder Avventer DIPS ARENA 2020 



 

Organisering, opplæring 
og forvaltning  

Reetablere SLA-avtale med 
HN IKT med økt transparens 

SDE, IT/e-helseledere i 
foretakene i Helse Nord 

Oppstart 2018 2020 

Innføre sjekklister for krav til 
opplæring i DIPS 

EPJ-konsulenter  2018 

Kontinuerlig oversikt over 
superbrukere i alle systemer 

Klinikkene  2018 

System for oversikt over 
gjennomført e-læringskurs i 
DIPS tilgjengelig i 
personalportalen 

FSE, EPJ-konsulenter Følges opp kontinuerlig av 
klinikkene 

2018 

Utvikle økonomiske 
modeller for desentraliserte 
spesialisthelsetjenester 

Økonomi og analyse, 
Samhandlingsleder, OSO, 
LSU, e-helseleder 

Etablere modell 2018 2019 

Digitalt multimedia arkiv. 
Nye digitale løsninger som 
EKG, video, skopier, skal 
kunne lagres og gjenfinnes 

SDE, FSR Gradvis innføring, men 
krav ved nye systemer 

Kontinuerlig 

Organisere virtuelle 
pasientsentrerte e-helse-
team og e-helsepoliklinikk 

E-helseleder, SDE, Fagsjef, 
LSU, EPJ-konsulenter, HN 
IKT,  

Oppstart 2020 2023 

Kontinuerlig dialog med 
klinikkene om 
desentralisering av tjenester 
med bruk av e-helse 

E-helseleder, fagsjef, 
samhandlingsleder, og 
lokale samhandlings-
koordinatorer  

Kontinuerlig Kontinuerlig 

 

 

 

  



 

 

 

Forkortelser: 

 

FIN   Finnmarkssykehuset HF 

FFS   Fag forskning og samhandling    

FSE   Forvaltningssenter EPJ (Regional senter) 

SDE   Service, drift og eiendom 

FRESK   Fremtidens system i klinikkene (Regionalt program) 

EKM   Elektronisk medikasjon og kurve  

HN IKT   Helse Nord IKT  

OSO   Overordnet samarbeidsorgan mellom foretaket og kommunene 

LSU   Lokale samarbeidsutvalg mellom foretaket og kommunene 

Skype4B  Skype for Business (videokonferanse) 

Tjenesteavtale 9 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt mellom FIN og kommunene 

SLA   Service level agreement (avtale om tjenestekvalitet mellom HN IKT og Helseforetakene) 

FSR   Forvaltningssenter radiologi (Regionalt senter) 
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