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Styresak 9/2019   Avslutning av integrasjonsprosjektet 

Innstilling til vedtak 

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak: 

1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner at Integrasjonsprosjektet avsluttes 

Formål/sammendrag 

Bakgrunn 

Styringsgruppen i Integrasjonsprosjektet godkjente overgang til avslutningsfasen 5. november 
2018 og prosjektet har utarbeidet sluttrapport som er vedlagt saken. 

Integrasjonsprosjektet har hatt tre gjennomføringsfaser der fase 1 ble gjennomført fra 
november 2013 til og med desember 2015, fase 2 ble gjennomført fra januar 2016 til og med 
juni 2017 og fase 3 fra juli 2017 til og med desember 2018. 

Prosjektet nå ved beslutningspunkt 5 i prosjekt modellen; Beslutte avslutning av prosjektet. 

Prosjektet har hatt god måloppnåelse og har levert en velfungerende integrasjonstjeneste med 
integrasjonsplattform, standarder, rutiner, prosesser, arkitektur, kompetanse og 
styringsmodell. 

Saksutredning 

Formålet med integrasjonsprosjektet var å etablere en felles regional integrasjonstjeneste og -
praksis, for effektivt å være i stand til å understøtte virksomhetens økende behov for pasient-, 
arbeids- og informasjonsflyt internt på sykehusene, men også mellom sykehusene og mellom 
nivåer på sykehusene. 

Prosjektet hadde som oppgave å: 

 Beskrive og etablere en regional integrasjonsplattform. 

 Beskrive og etablere en styringsmodell for tjenesteforvaltning i Helse Nord. 

 Beskrive og etablere en drift og forvaltningsorganisasjon for integrasjonstjenesten. 

 Beskrive og etablere standarder og implementasjonsmønstre for integrasjonstjenesten. 

 Bistå med utvikling og rådgiving for FIKS-prosjektene i prosjektperioden. 

 Bistå med utvikling og rådgiving av integrasjonstjenester med spesielle driftsmessige 
og kostnadsmessige utfordringer i prosjektperioden. 

 

Prosjektets leveranser hadde som mål å aktivt bidra til at Helse Nord oppfyller de vedtatte 
virksomhetsmål beskrevet i resultatavtalen:  
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 Et målrettet kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid som reduserer risiko for skader og 
ulykker til et minimum og gir foretakene løpende oversikt over sine data.  

 Et kontinuerlig forbedringsarbeid som gir effektiv og god pasientbehandling. 

 En god økonomi som sikrer kostnadseffektive tjenester og planlagte investeringer i 
infrastruktur.  

 En gjennomføringskraft som gjør at faglige planer/retningslinjer og styrevedtak 
iverksettes i tråd med intensjonene. 

 

Måloppnåelse / Status i prosjektet:  

Integrasjonsprosjektet har gjennomført tre gjennomføringsfaser og har levert i henhold til 
mandatet og i tillegg levert integrasjonstjenester til andre prosjekter. Spesielt nevnes 
omfattende leveranser til Digitale pasienttjenester i nord, FIKS og FRESK. 

Prosjektet har etablert en fungerende integrasjonstjeneste for rådgivning, utvikling og drift. 
Tjenesten har operert selvstendig i pilotdrift i prosjektets fase 3. Dette har vist seg å fungere 
uten problemer og uten stor bistand fra prosjektet og uten eksterne ressurser. Prosjektet vil 
kunne avsluttes uten endring i ressurssammensetningen hos integrasjonstjenesten. 

Integrasjonstjenesten dras frem som et godt eksempel på en velfungerende tjeneste i Helse 
Nord IKT. Det er bygd opp en integrasjonskapabilitet som setter Helse Nord i stand til å 
håndtere det økte integrasjonsbehovet på en effektiv måte. 

For informasjon om flere mål, detaljer, produktleveranser og restanser i prosjektet vises det til 
sluttrapporten som er vedlagt saken. 

Økonomi 

Prosjektets har forbrukt om lag 68,7 mil NOK, noe som er 3,3 mill. under budsjett. Av dette er 
2,2 mil anbefalt til ferdigstilling av leveransene knyttet til beslutningsstyrt tilgang for FRESK. 

Administrerende direktørs vurdering 

Styringsgruppen i Integrasjonsprosjektet vurderte prosjektet som godt gjennomført og 
anbefalte overgang til avslutningsfase 5. november 2018. Prosjektgjennomføringen har vært 
god og prosjektet har hatt en god måloppnåelse. Prosjektet er nå ferdig med avslutningsfasen 
og sluttrapport foreligger. 

Administrerende direktør anbefaler styret å vedta avslutning av prosjektet. 

 

 

Tromsø, 1. februar 2019 

 

 

Oddbjørn Schei  
Administrerende direktør  
 

Vedlegg: 

 Sluttrapport integrasjonsprosjektet 
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