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Svar på høring  -  felles elektronisk tjenesteyting i offentlig sektor -
arbeidsgrupperapport om felles IKT arkitektur

Helse Sør-Øst RHF viser til brev, og tilhørende rapport, fra Fornyings- og

administrasjonsdepartementet datert 25.06.08. Helse Sør-Øst RHF har samlet inn
høringskommentarer fra helseforetakene i regionen, og oversender med dette en

oppsummert tilbakemelding på vegne av regionen.

• De foreslåtte prinsippene som er beskrevet i rapporten tar godt vare på fremtidig

utvidet bruk av standarder, gjenbruk av tjenester, tilgjengeliggjøring av tjenester,
og beskyttelse av informasjon

o For å sikre en rasker utvikling mot felles arkitektur, bør det vurderes å

innføre et prinsipp om at "helhetstenking skal gå foran lokale behov ved
utvikling av nye tjenester og komponenter".

• De foreslåtte prinsippene må gjøres obligatoriske, og gjelde hele offentlig sektor.

• De foreslåtte prinsippene må gjelde alle  nye  systemer som anskaffes/utvikles fra

det tidspunkt prinsippene er godkjent og besluttet.
o Det må tas høyde for at det vil finnes systemer som ikke overholder alle

prinsippene, siden nye og gamle systemer vil måtte fungere parallelt og i
sammen.

• De økonomiske konsekvensene for helseforetakene kan bli store. IKT-
løsningene i helseforetakene er integrerte og til dels spesialutviklede løsninger,

som det vil kreve store ressurser å erstatte. Det må ligge en føring til grunn som
gjør det mulig å innføre løsninger basert på de foreslåtte prinsipper, i et tempo

tilpasset virksomhetens naturlige behov for utvikling og oppgradering av IKT-
løsninger.

Helse  Sør-Øst er den statlige helse foretaks gruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold,
Akershus,  Oslo,  Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust- og Vest-Agder. Virksomheten er organisert
i ett morselskap, Helse Sør-øst RHF,  og 16  datterselskap. I tillegg  leveres  sykehustjenester i regionen av privateide

sykehus, etter avtale med Helse Sør-Øst RHF.



• Rapportens beskrivelse og analyse av tversgående virksomhetsprosesser virker

gjennomarbeidet, og er i takt med de beskrivelser som spesialisthelsetjenesten

selv jobber med.

• Antallet fellestjenester og felleskomponenter som foreslås må kunne utvides, og

samkjøres med de ulike deles av offentlige etater. Ulike lovgivninger og spesifikke
registre kan medføre at antallet felleskomponenter øker.

o Det er sentralt at det vektlegges standardisering i utvikling av

felleskomponenter og tjenester.

• For at en felles IKT arkitektur i offentlig sektor skal kunne innføres, må det
etableres styringsmekanismer som sikrer forankring og felles forståelse i de ulike
deles av offentlig sektor.

Helse Sør-Øst RHF ser positivt på utført arbeide og den rapporten som er laget. Det er

fremdeles behov for detaljering av enkelte deler av rapporten, men i hovedsak bygger
rapporten på de samme prinsipper som Helse Sør-Øst RHF og de øvrige regionale
helseforetak jobber med i sitt IK- arkitekturarbeid.

Helse Sør-Øst RHF håper denne tilbakemelding på høringsdokumentet vil bidra til en

videre utvikling av en felles IKT-arkitektur.

Med vennlig hilsen

Helse Sør-Øst RHF
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