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Mandat for Fagforum for arkitektur
Formålet med Fagforum for arkitektur er å utarbeide og forvalte prinsipper, referansemodeller, felles metodikk og føringer for
arkitektur i spesialisthelsetjenesten. Forumet skal følge opp arkitekturtiltak i felles IKT-strategi, legge til rette for
erfaringsutveksling mellom helseregionene og kvalitetssikre nasjonale og regionale løsninger.
Forberedelser og saksunderlag
Saker til behandling.
Møteresultat
Underlag og innstillinger til Prosjektforum og styret i Nasjonal IKT.
Konklusjoner om arkitekturtema og metode i henhold til tiltak i den
felles IKT-strategien.
Resultat av saker som er behandlet.
Erfaringsutveksling av arkitekturtema.

Deltakere
• To medlemmer fra hver helseregion
• Faste møtende observatører fra Norsk Helsenett og Direktoratet
fra e-helse
• Observatører fra de felleseide selskapene
Roller
• Eier: Adm. dir. Gisle Fauskanger, Nasjonal IKT HF
• Leder: Jan Eirik Olsen, Nasjonal IKT HF
• Sekretariat: Nasjonal IKT HF

Møtefrekvens
Minst seks fysiske møter hvert år og ellers etter behov.
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Formål og oppgaver for Fagforum for arkitektur
Formålet med Fagforum for arkitektur er å utarbeide og forvalte prinsipper, referansemodeller, felles metodikk og føringer for
arkitektur i spesialisthelsetjenesten. Forumet skal følge opp arkitekturtiltak i felles IKT-strategi, legge til rette for
erfaringsutveksling mellom helseregionene og kvalitetssikre nasjonale og regionale løsninger.

Hovedoppgaver
• Forumet skal bidra med arkitekturprinsipper, anbefalinger og referansemodeller.
• Forumet skal forvalte og videreutvikle en interregional metodikk for virksomhetsarkitektur.
• Forumet skal gjennom tidlig involvering i alle interregionale prosjekter sikre at nye løsninger er i henhold til gjeldende prinsipper og føringer.
• Forumet skal kvalitetssikre interregionale løsninger og legge premisser for nye løsninger basert på fagforumets anbefalinger,
referansemodeller og prinsipper.
• Forumet skal følge opp arkitekturtiltak i felles IKT-strategi.
• Forumet skal være en kanal for informasjon som er vesentlig for vårt felles, og regionenes, arkitekturarbeid.
• Forumet skal holde seg oppdatert innen virksomhetsarkitektur – nasjonalt og internasjonalt – både innen helsesektoren og andre bransjer.
• Forumet skal drive informasjons-, opplærings- og kommunikasjonsarbeid i fagfeltet, den felles virksomhetsarkitekturen og tilhørende
metodikk.
• Forumet skal være en arena for erfaringsutveksling mellom helseregionene.
• Forumet skal være de regionale helseforetakenes faglige rådgiver i forhold til arkitektur.
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Medlemmer i Fagforum for arkitektur

Navn

Rolle

Stilling

Representant for

Eivind Kristiansen

Leder av forumet

Virksomhetsarkitekt, Nasjonal IKT HF

Nasjonal IKT HF

Øystein Berg-Sletteng

Medlem

Virksomhetsarkitekt, Helse Nord IKT

Helse Nord

Øystein Bekkevold

Medlem

Virksomhetsarkitekt og leder arkitekturfunksjon Helse Nord IKT

Helse Nord

Torill Kristiansen

Medlem

Virksomhetsarkitekt, HEMIT

Helse Midt-Norge

Randi Sønderland

Medlem

Virksomhetsarkitekt, HEMIT

Helse Midt-Norge

Terje Bremnes

Medlem

Virksomhetsarkitekt, Helse Vest IKT

Helse Vest

<ledig posisjon>

Medlem

Tim Papas

Medlem

Spesialrådgiver teknologisk forretningsutvikling, Helse Sør-Øst

Helse Sør-Øst

Sevald Cirkov

Medlem

Virksomhetsarkitekt, Sykehuspartner

Helse Sør-Øst

Line Andreassen Sæle

Medlem

Virksomhetsarkitekt, Nasjonal IKT HF

Nasjonal IKT HF

Jakob Breivik Grimstveit

Medlem

Virksomhetsarkitekt, Nasjonal IKT HF

Nasjonal IKT HF

Elin Høyvik Kindingstad

Medlem

Virksomhetsarkitekt, Nasjonal IKT HF

Nasjonal IKT HF

Øyvind Nottveit

Medlem

Porteføljeforvalter, Nasjonal IKT HF

Nasjonal IKT HF

Nils-Harald Holsen

Medlem

Virksomhetsarkitekt, Nasjonal IKT HF

Nasjonal IKT HF

Helse Vest
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Observatører i Fagforum for arkitektur

Navn

Rolle

Stilling

Representant for

<ledig posisjon>

Fast møtende observatør

Fagansvarlig arkitektur, Norsk Helsenett

Norsk Helsenett

Hans Jørgen Varfjell

Fast møtende observatør

Seniorrådgiver, Norsk Helsenett

Norsk Helsenett

Espen Møller

Fast møtende observatør

Seniorrådgiver, Direktoratet for e-helse

Direktoratet for e-helse

Dan Lund

Observatør

Sykehusinnkjøp

Kjell Are Lund

Observatør

HDO

Mariann Hunstad

Observatør

Luftambulansen

Tore Indreråk

Observatør

Sykehusbygg
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Oversikt over forumer

Styret i
Nasjonal IKT HF

Prosjektforum

Fagforum for
e-helse

Fagforum for
arkitektur

Admistrerende
direktør

Fagforum for
porteføljestyring

EPJ systemeierforum

Fagforum for
medisinske
kvalitetsregistre
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Oversikt over forumer
Navn

Eksistensgrunnlag

EPJ Systemeierforum

Samarbeide om bruk og forvaltning av dagens EPJ med det formål å bidra til å forbedre dagens EPJ
systemer i bruk, implementering, forvaltning og videreutvikling.
Felles nasjonal journalstruktur, rollebenevnelser og tilgangsprinsipper for spesialisthelsetjenesten i
Norge. Dette er en forutsetning for sikker og effektiv deling av informasjon mellom enheter og ITsystemer.
Forvalte et nasjonalt arketypebibliotek og sikre at arketyper som tas i bruk i Norge er designet med
så høy kvalitet som mulig.
Kontinuerlig å bidra til å bedre kvaliteten i det pasientadministrative arbeidet i
spesialisthelsetjenesten, gjennom samordning til felles nasjonale tiltak.
Sikre forankret samordning av utvikling, implementering og framdrift av DIPS Arena mellom RHF.

Journalstruktur og
tilgangsstyring
Arketypeforvaltning
EPJ-Systemsvikt
Samordningsforum for DIPS
Arena
Fagfora arkitektur

Fagfora Klinisk IKT
Medisinske kvalitetsregistre

Prosjektforum

Være de regionale helseforetakenes faglige rådgiver i forhold til arkitektur. Her nevnes spesielt
systemarkitektur, informasjonsarkitektur, integrasjonsarkitektur. Dette innbefatter også arkitektur
relatert til sikkerhet.
Være en faglig partner som bidrar til langsiktig strategi i Nasjonal IKT for utvikling og tilpasning av
funksjonalitet og informasjonsstruktur i kliniske IKT-systemer.
Bidra til at alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre har eller så raskt som mulig får utviklet en
velfungerende og for formålet kvalitetssikret teknologisk løsning, som driftes gjennom et felles
nasjonalt driftsmiljø.
Nasjonal IKTs ”arbeidsutvalg” som skal sikre samordning av IKT-oppgaver innen
spesialisthelsetjenesten og styringsgruppens operative organ for styring innenfor Nasjonal IKTs
virkefelt.
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