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Sak 47/15 Områdeplan IKT Sunnaas sykehus HF 

Forslag til vedtak: 

Styret tar saka til etterretning 

Sammendrag og konklusjoner 

Områdeplanen IKT er Sunnaas sykehus HF (SunHF) sin IKT strategi- og handlingsplan.  
Eit sentralt hovudmål, utover det å støtte opp under den regionale satsinga Digital fornying, er i 
samarbeid med brukarane å finne, utvikle og etablere nye tenester som kan bidra til å sikre 
vellukka rehabilitering. Pasienten skal vere inkludert, mobilisert og få eigarskap til eiga 
rehabilitering. 
 
Områdeplanen er eit viktig underlag i budsjettprosessane og i kommunikasjonen med Helse Sør-
Øst og Sykehuspartner om IKT behov og planar.  
Områdeplanen bygg opp under lokale, regionale og nasjonale strategi– og handlingsplanar og viser 
kva for konkrete resultat - utover IKT drift og forvaltning, som helseføretaket vil nå på IKT området 
for perioden 2015 – 2019 og med meir detaljert oversikt over aktivitet i 2015. 
 
Bakgrunn for saken 
Oppdragsdokumentet set krav om at helseføretaket gjennom lokale områdeplanar skal 
understøtte gjennomføringsplan 2015 for Digital fornying, samt at 

 Helseforetaket skal etablere digitale tenester for kommunikasjon med pasienter og 
innbyggere, herunder bidra til samordning av helseforetakenes nettsider på samme 
plattform som www.helsenorge.no. Helseforetakene skal bidra med både medisinskfaglig 
kompetanse for utvikling av pasientrettet informasjon og med fagressurser i oppbygging og 
utvikling av fellesløsninger. 

 Ny lov om pasientjournal og ny helseregisterlov gir økte muligheter for 
informasjonsutveksling mellom virksomhetene og mellom helsetjenesten og innbyggerne. 
Helse Sør-Øst RHF er gjennom foretaksmøte bedt om å bidra i det nasjonale arbeidet med 
informasjonssikkerhet, inkludert arbeidet med tjenester for autentisering 
(identitetsforvaltning), autorisering (tilgangsstyring) og logganalyse (avdekking av ulovlige 
oppslag i behandlingsrettede helseregistre). I dette ligger også kvalitetssikring og bruk av 
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innholdet i relevante administrative registre i sektoren, blant annet Adresseregisteret. 
Helseforetaket skal ta del i dette arbeidet etter nærmere avtale. 

 Helseforetaket skal gjennom lokale områdeplaner understøtte gjennomføringsplan 2015 for 
Digital fornying. 

 
 
Områdeplanen viser planlagde prosjekt for perioden 2015 – 2019, med særleg fokus på prioriterte 
aktivitetar i 2015. 
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Administrerende direktør 
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