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Forkortelser 

DOFI: Disclosure of Invention    LMS: Lærings- og mestringssenter  

DPS: Distriktspsykiatrisk senter    NIFU:  Nordisk institutt for studier av  

FAM: Felles akuttmottak     innovasjon, forskning og utdanning                                                

HOD: Helse- og omsorgsdepartementet                         NLSH: Nordlandssykehuset 

IFU: Industrielle forsknings- og utviklingskontrakter NVI: Norsk vitenskapsindeks   

KPP: Kostnad per pasient    OFU: Off. forsknings- og utviklingskontrakter     

KS: Kommunenes sentralforbund   ROS: Risiko- og sårbarhet(sanalyse) 

KVAM: Kvalitets og arbeidsmiljø    TSB: Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

LAR: Legemiddelassistert rehabilitering     UNN:  Universitetssykehuset Nord-Norge                      

LEON: Laveste effektive omsorgsnivå                            UiT: Universitetet i Tromsø 

 

 

1.  Oppdragsdokumentets fundament og oppbygging 
Oppdragsdokumentet er Helse Nord RHFs bestilling til Helse Nord IKT og uttrykker prioriteringer 
innen rammen av regional og nasjonal politikk. Rammene for utviklingen av tjenestetilbudet i 2016 
skisseres i Oppdragdokument fra HOD og protokoll fra foretaksmøtet, tidligere års 
oppdragsdokument, foretaksprotokoller og styresakene om budsjett og investeringer. Helse Nord IKT 
skal følge opp alle krav i dokumentet.  

Oppdragsdokumentet skal danne grunnlaget for den oppfølging som styringsgruppen for Helse Nord 
IKT skal gjennomføre. RHF har ansvaret for å utarbeide dokumentet og styringsgruppen skal 
behandle dette før det endelig vedtas. Oppdragsdokumentet utgis årlig og inngår som en del av en 
transparent strategiprosess innenfor IKT området. Dokumentet stiller klare resultatkrav og gi 
grunnlaget for prioriteringer av IKT driften.  

Oppdrag av en viss størrelse som tilkommer utenom oppdragsdokumentet i løpet av året, skal 
skrifteliggjøres og gis ut som tilleggsoppdrag. 

Helse Nord RHF ønsker å understreke det tekniske forvaltnings- og driftsansvar Helse Nord IKT har for 
de kliniske IKT systemene i regionen.  I rapporten overordnet styring og organisering av IKT i regionen 
(16.08.2011) pekes det på behovet for et ende-til-ende ansvar for de ulike systemene slik at Helse 
Nord IKT fremstår som ”single point of contact” for brukerne.  Helse Nord IKT skal etablere likeartede 
prinsipper for drift og teknisk forvaltning av de større kliniske fellessystemene og de mindre 
avdeligsvise spesialsystemene. Det forutsettes at helseforetakene også overfører ansvaret for teknisk 
forvaltning og drift av de kliniske systemer til Helse Nord IKT i tråd prinsippene i rapporten. Innholdet 



 4 

i tjenesteleveransene reguleres gjennom SLA.  Kostnadsøkninger skal synliggjøres i form av endringer 
i SLA eller i form av konkrete kontrakter ovenfor Helseforetakene eller Helse Nord RHF. 

 

Strategier og handlingsplaner som omhandler IKT området. 

Foretaksprotokollen for Helse Nord RHF fra Helsedepartementet 

IKT-strategi for Helse Nord (Styresak 70-2002) 

Nasjonal IKT’s strategiplan 

Nasjonal IKT’s arkitekturprinsipper 

Arkitektoniske standarder for offentlig sektor (DIFI) 

Direktoratet for eHelses IKT strategi 

Norm for informasjonssikkerhet 

Regional informasjonssikkerhetspolicy 

Overordnet styring og organisering av IKT i Helse Nord 

Stortingsmelding 9, 2012 

Stortingsmelding 10, 2012 

Helse Nords viktigste mål for de nærmeste årene er ellers presentert i plan for Helse 
Nord 2016–2019:  
 
• Oppfylle nasjonale krav til kvalitet og pasientsikkerhet 
• Bedre samhandlingen med kommunehelsetjenesten og sikre helhetlige pasientforløp 
• Realisere forskningsstrategien 
• Bedre pasient- og brukermedvirkningen 
• Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell 
• Innfri de økonomiske mål i perioden 
• Oppgradere utstyr og utvikle bygg i samsvar med planer og faglig utvikling 

 
Følgende nye strategier og handlingsplaner fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) 
skal legges til grunn for utvikling av tjenestetilbudet:  

• Tiltaksplan for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom 
(2014–2017) "En god barndom varer livet ut" (Barne-, likestillings- og 
integreringsdepartementet). 

• Regjeringens handlingsplan for HelseOmsorg21 2015-2018. 
• Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens 2015-2020 og Handlingsplan for 

redusert bruk av antibiotika i helsetjenesten 2016-2020 (Helse- og 
omsorgsdepartementet). 

• Kreftkirurgi i Norge. Rapport IS-2284 (03/2015) fra Helsedirektoratet. 
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• Veileder for habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator fra 
Helsedirektoratet 2015.  

• Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold 
(PLIVO) fra Helsedirektoratet, Politidirektoratet og Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap 2015.    

 

Helse Nord IKT skal være kjent med innholdet i strategiene og handlingsplanene samt 
styringsdokumentene til helseforetakene som omhandler IKT-området, og de skal legges til grunn for 
utvikling av tjenestetilbudet innen de ulike områdene. For andre strategier og handlingsplaner 
forutsettes det at helseforetakene gjennom bestillere, de systemspesifikke fagforumene og/eller 
Klinisk IKT Fagråd er hovedansvarlig for at føringer i overnevnte strategier viderebringes HN IKT som 
ansvarlig for drift og forvaltning.  

 

1.1 Styringsgruppen for Helse Nord IKTs særlige ansvar. 
Styringsgruppen er formelt et rådgivende organ for AD i Helse Nord RHF, men forutsettes å fungere 
tilnærmet likt et styre i tråd med aksjelovens prinsipper – herunder kvalitetssikre avdelingens 
etterlevelse av aktuelle lover og forskrifter. Dette innebærer at styringsgruppen gjør vedtak i saker 
som behandles, og at vedtakene forplikter direktøren i HN IKT når møteprotokollen er godkjent av 
AD i Helse Nord RHF.  

Styringsgruppen skal med bakgrunn i oppdragsdokument og vedtatt strategi sørge for at Helse Nord 
IKT og IKT området i Helse Nord har den forutsatte utvikling. Styringsgruppen skal sørge for god 
kontroll over økonomien. Styringsgruppen skal jobbe fremtidsrettet og målrettet, med klare konkrete 
mål, som skal kunne kvantifiseres og måles underveis definert i oppdragsdokumentet.  

Styringsgruppen i Helse Nord IKT sine oppgaver: 

 Oppdragsoppfølging 
 Sørge for at mål satt i oppdragsdokument nås 
 Sørge for at strategier endres i takt med utvikling 

 Økonomi 
 Foreslå budsjett før endelig budsjettbehandling i RHF-styret 
 Følge opp driftsbalansen og kostnadsutvikling 
 Domsapparat ved uavklarte fordringer 
 Vedta interne pris- og kostnadsmodeller 
 Forvalte investeringer innen IKT området 
 Vedta investeringsbudsjett 
 Følge opp investeringsprosjekter 

 Overordnet kontroll av virksomheten 
 Oppfyllelse av SLA 
 Deltagelse i større prosjekter 
 Sikre god dialog mellom HN IKT, RHF og HF 

 Evaluering 
 Årlig evaluering hvor økonomi vurderes opp mot måloppnåelse 

 Behandle endringsbehov fra klinisk IKT fagråd 
 Prosjektledelse 

 Fungere som styringsgruppe i store regionale IKT-prosjekter, for eksempel 
felles innkjøpsprosjekter. 
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 Øvrige saker av strategisk betydning 
 Herunder spesielt saker som krever koordinering og prioritering mellom HF 

 

Styringsgruppen skal konkret behandle følgende saker i løpet av et år: 

 Oppdragsdokument 
 Årsregnskap 
 Årsrapport 
 Investeringsplan 
 SLA 
 

Strukturen ovenfor forventes endret i løpet av 2016 i tråd med etablering av Hele Nord IKT som eget 
Helseforetak. 

 

2. Verdier og mål 
Helse Nord RHF skal sørge for en spesialisthelsetjeneste i Nord-Norge og på Svalbard som ivaretar de 
overordnede verdier om kvalitet, trygghet og respekt og med god tilgjengelighet. Det skal legges 
vekt på likeverdige helsetjenester og arbeides for å redusere sosiale helseforskjeller i aktuelle 
befolkningsgrupper, herunder innvandrergrupper. Konsekvenser for likestilling skal kontinuerlig 
vurderes i forhold til kjønn, funksjonsnedsettelse, etnisitet, religion mv. Verdigrunnlaget skal være 
synlig i styrende dokumenter og brukes aktivt som styringsredskap.   

Helse Nord IKT skal drive sin virksomhet i henhold til gjeldende lovbestemmelser og myndighetskrav 
og bidra til at Helse Nord når sine mål innenfor pasientbehandling, forskning, utdanning og 
opplæring av pasienter og pårørende. Pasientsikkerhet og kvalitet skal prege all virksomhet i 
foretaksgruppen. God samhandling i hele behandlingskjeden skal prioriteres høyt for å oppnå bedre 
kvalitet og optimal ressursutnyttelse. Dette er det viktigste tiltaket for å gi pasienter med behov for 
koordinerte tjenester et helhetlig og godt tilbud.  

Prioritering av interne forbedringstiltak må i hovedsak ivaretas ved forbedringsarbeid. 
Omstillingsprosesser skal skje i samarbeid med den enkelte ansatte, brukerne, tillitsvalgte, 
vernetjenesten og kommunene og andre samarbeidspartnere som blir berørt.  

Helse Nord er en stor og kompleks organisasjon der ansatte er den viktigste ressursen. Dette krever 
god samhandling og informasjonsflyt mellom ledelse, tillitsvalgte og ansatte.  

For å sikre gjennomføringskraft i hele organisasjonen for de oppdrag og mål som skisseres, må 
overordnet risikostyring, internkontroll og forbedringsarbeid følges opp i alle ledd i Helse Nord IKT.     

Arbeidet med innovasjon skal tydeliggjøres. Gjennom innovasjon skal vi utvikle og innføre nye, 
kvalitativt bedre og mer kostnadseffektive produkter og tjenester, organisatoriske løsninger og 
pasientforløp. Gjennom Helse Nord IKTs rolle som forvalter av de ulike kliniske systemer og således 
primæransvarlig for den kommersielle leverandørdialogen er det viktig at Helse Nord IKT evner å 
omsette de krav som foreligger fra helseforetakene til konkrete tilbud/leveranser fra 
leverandørindustrien – eks. enten gjennom utviklingskontrakter eller tilpasningsavtaler.  
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3. Kvalitet, pasientsikkerhet og pasientrettigheter 
Tjenestene som tilbys skal være av god kvalitet, trygge og sikre. Kvalitetsarbeid er en kontinuerlig og 
viktig del av den ordinære virksomhet og et prioritert ansvar for styret og ledere på alle nivå. Helse 
Nords kvalitetsstrategi er rammesettende og retningsgivende for foretakenes arbeid på dette feltet.  

 

3.1 Kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet  
 

Helse Nord IKT skal: 

Melding om og saksbehandling av avvik, forbedringsforslag, personal-skader og andre administrative 
prosedyrer inkludert uheldige hendelser skal foregå i DocMap. Med avvik menes her ikke 
feilregistrering som håndteres i eget egnet system. 

Etablere ett velfungerende testsenter innen 1. august som benyttes aktivt for testing av eksisterende 
og ny funksjonalitet.  Testsenteret skal også innen samme tidsfrist legge til rette for ende til ende 
testing fra HelseNorge.no og inn til sentrale testmiljø med akseptansetester både i QA og 
produksjonslikt testmiljø.  

 

3.2 Prioritering, tilgjengelighet og brukermedvirkning 
Tjenestene skal være tilgjengelige og innrettet etter brukernes behov.  

Helse Nord IKT skal: 

Etablere og levere etter tjenestebaserte tjenesteavtaler som representerer brukerbehovene slik disse 
er definert fra Helseforetakene og Helse Nord RHF. Brudd på avtalt servicenivå slik disse 
fremkommer på tjenestenivå skal meldes i Helse Nords avvikssystem DocMap. 

Helse Nord IKT skal prioritere Helse Nord RHFs leveranser relatert til realisering av de pasientrettede 
tjenestene som leveres under rammene av «Digitale pasienttjenester i nord» - for realisering av det 
regionale helseforetakets mål om bedre pasient og brukermedvirkning. 

 

4. IKT utvikling 
 

4.1 Aktivitet 
Helse Nord IKT er oppdragsfinansiert og er tildelt en særskilt rolle i regionen for leverandørkontakt 
og realisering av oppdrag fra Helseforetakene. Det er Helse Nord IKTs ansvar at organisasjonen er 
dimensjonert til innen rimelig tid, kunne lever på konkrete bestillinger.  Hva som representerer 
rimelig tid må avklares med styringsgruppen for Helse Nord IKT og formaliseres i de konkrete SLA 
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avtaler med Helseforetakene. Det må avklares om eventuell risiko rundt respons på 
leveranseforespørsler skal avspeile seg i de timepriser som hovedsakelig knytter seg til denne delen 
av Helse Nord IKTs virksomhet.  

Helse Nord IKT skal: 

I SLA avtalene med Helseforetakene og Helse Nord RHF definer samt konkretisere hva som 
representerer rimelig tid fra bestilling til arbeidet er igangsatt. 

Etablere velfungerende leverandøroppfølging blant annet i tråd med prinsipper formulert i avtaler 
med leverandørindustrien, jfr Anskaffelse av kliniske systemer. Det forutsettes at 
leverandøroppfølgingen ivaretar de rettigheter Helse Nord har fremforhandlet i leverandøravtalene.  

Helse Nord IKT skal på oppdrag av og finansiert av Helse Nord RHF, bygge opp en 
virksomhetsarkitekturpraksis i tråd med anbefalinger gitt av Nasjonal IKT.  Arkitekturområdet skal 
forvaltes på vegne av Helse Nord RHF.   

4.2 Områder som skal vektlegges spesielt 
 

4.2.1 Helhetlige pasientforløp og samhandling  
Kompetanseoverføring og tett dialog mellom alle nivå skal bedre evnen til å gjennomføre oppgavene 
på en koordinert og rasjonell måte. Tjenesteutviklingen skal baseres på forløpstenkning og 
forpliktende samarbeid mellom og innen nivåene. 

Helse Nord IKT skal: 

Gjennom databehandleravtaler sikre at de avtalerettslige forpliktelser mellom helseforetakene og 
Norsk Helsenett SF ivaretas på en forsvarlig måte, herunder oppfyllelse av tilkoblingsavtale mellom 
Norsk Helsenett SF og helseforetakene samt Norm for informasjonssikkerhet.  

Helse Nord IKT skal oppgradere eksisterende meldinger til siste versjon av KITH XML for all 
elektronisk samhandling i regionen.  

Adresseregisteret tilgjengeliggjort fra Norsk Helsenett SF skal tas i bruk.  

 

4.2.2  Psykisk helsevern 
Nasjonale og regionale krav og prioriteringer for utviklingen av psykisk helsevern skal følges opp.   

 

HELSE NORD IKT skal: 

Etablere en forsvarlig, god forvaltning og drift av systemer omfattet av fagområdet basert på 
bestillinger fra Helseforetakene. 
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4.2.3 Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) for rusmiddelavhengige  
Målene i regional handlingsplan og nasjonal opptrappingsplan for rusfeltet skal fortsatt være 
retningsgivende. 

Helse Nord IKT skal: 

Etablere en forsvarlig, forvaltning og drift av fagområdet RUS basert på bestillinger fra 
Helseforetakene. 

 

4.2.4 Somatisk virksomhet  
Helse Nords hovedstrategi er å samle tjenester som få trenger og desentralisere tjenester som 
mange har behov for.  

Helse Nord IKT skal: 

Ivareta forvaltning av kliniske systemer i Helse Nord i tråd med overordnet styringsmodell. Helse 
Nord IKT skal fremlegge til styringsgruppen de økonomiske konsekvenser dette innebærer samt 
prissette disse konsekvenser som en del av tjenesteprisingen i tjenesteavtalene med Helse Nord RHF 
og helseforetakene. 

Helse Nord IKT skal etablere dialog med styringsgruppen om rammebetingelser for forvaltning av 
avtaler og leverandørrelasjoner er tilstrekkelig. Hvis internkontroll avdekker at så ikke er tilfelle skal 
styringsgruppen orienteres gjennom virksomhetsrapporten. 

Helse Nord IKT skal delta i FIKS programmet.  Men Helse Nord IKT må avklare med programmet 
hvilke retningslinjer som skal ligge til grunn for ressursuttak slik at forsvarlig drift av den ordinære 
driften ikke trues.   

 

4.2.5 Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten 
Pasienter skal sikres lik tilgjengelighet til bruk av nasjonale og flerregionale behandlingstjenester, og 
nasjonale kompetansetjenester1. 

 

4.2.6 Medikasjon 
Helse Nord IKT skal: 

Planlegge innføring og drift av Helse Nords fremtidige medikasjon og kurveløsning. De 
ressursmessige og økonomiske konsekvenser for foretakene skal beskrives så tidlig som mulig. 

 

                                                           
1 Forskrift nr. 1706, 17.12.2010 samt veileder til forskriften 
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4.2.7 Prehospitale tjenester 
Ambulanse- og nødmeldetjenesten er sentral i den akuttmedisinske kjeden og skal ha god kvalitet og 
høy kompetanse. Samarbeid på tvers av organisatoriske enheter og nivåer må vektlegges. 

Helse Nord IKT skal aktivt understøtte det nasjonale arbeidet som utføres i regi av Nasjonal IKT rundt 
nytt AMK system og prehospital EPJ. 

 

4.2.8  Infrastruktur. 
Helse Nord IKT skal bidra aktivt til en større nasjonal standardisering innen IKT-området basert på de 
styringssignaler som gis i retning av én innbygger, én journal, samt arbeidet som utføres i regi av 
Nasjonal IKT.   

 

4.2.8.1 Rammebetingelser for sentralisert drift 
 

Det foreligger en konsensusbasert anbefaling til administrerende direktør fra Helseforetakene i 
regionen om at de kliniske systemer i størst mulig grad bør driftes felles i regionen. 

Helse Nord IKT skal: 

Helse Nord IKT skal sikre at Norm for informasjonssikkerhet oppfylles. Det er avdelingens ansvar å 
sikre at leveransene skjer i tråd med normen, og det forutsettes at kapittel 5 i normen er ivaretatt på 
en korrekt måte slik at innføring av kliniske systemer kan realiseres i tråd med styringsgruppens 
vedtak og Jfr. styresak 70-2002, 94-2007 og 37-2008.  

 

4.2.8.2 Integrasjonsmetodikk 
Helse Nord skal inneha en moderne integrasjonsplattform som dekker behovene for de kliniske og 
administrative systemer.  

Helse Nord IKT skal: 

Drifte og forvalte en velfungerende og moderne integrasjonsbuss (ESB) i tråd med anbefalingene 
knyttet til tjenesteorientert arkitektur.  I denne prosessen skal erfaringer fra andre regioner samt 
regionens valgte systemleverandører benyttes. Integrasjonsgrensesnitt utviklet i Helse Nord RHF skal 
i så stor utstrekning som mulig kunne gjenbrukes i andre helseregioner. 

Kostnadene rundt drift og forvaltning skal spesifiseres i helseforetakenes SLA og/eller i form av en 
tjenestekatalog tilgjengelig for eksempelvis FIKS og foretakene ved bestilling av nye 
integrasjonsgrensesnitt. 

Helse Nord IKT skal sikre at det foreligger tilstrekkelig ressurser til å realisere regionenes sentrale 
integrasjonsbehov slik disse er utledet av behov definert i prosjekt porteføljen.   Det er Helse Nord 
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IKTs ansvar å sikre at leveransene gjennomføres uten unødvendige forsinkelser for de aktuelle 
hovedprosjekter – enten ved interne ressurser eller i form av partnerskap ved eksterne aktører. 

 

4.2.8.3 Informasjonssikkerhet/IKT-sikkerhet 
 

Helse Nord IKT skal: 

Helse Nord IKT skal delta i regionens informasjonssikkerhetsforum. Deltager i 
informasjonssikkerhetsforum skal ha en formell rolle i Helse Nord IKT omkring området 
informasjonssikkerhet.  

Helse Nord IKT skal etterleve Norm for informasjonssikkerhet for helsesektoren. 

Helse Nord IKT skal ha gjennomført ROS analyser for de kliniske systemer som omfattes av POL og 
Helseregisterloven med forskrift innen utgangen av 2016.   

 

5. Rekruttering, utdanning og videreutdanning av personell  
Helse Nord har store utfordringer knyttet til kompetanseutvikling, rekruttering og stabilisering av 
kompetanse og fagmiljø. Innsats for å ivareta og utviklemedarbeiderne er nødvendig.  

Helse Nord IKT skal: 

Etablere en plan som sikrer kontinuerlig utvikling og faglig opplæring av medarbeidere i avdelingen. 
Det skal på sikt rapporteres til styringsgruppen hver måned hvor mye av tilgjengelig tid som er 
benyttet til intern kompetanseheving. Orientering av humankapitalen skal gjøres i samarbeid med 
styringsgruppen.  Helse Nord IKT skal blant annet etablere rammebetingelser for god forvaltning av 
humankapitalene som en del av avdelingens beregning av nivå for timepriser. 

 

6. Forskning og innovasjon 
Forskning innenfor TSB, psykisk helse, rehabilitering, helsetjenesteforskning (spesielt helsetjenester 
til den samiske befolkningen), helsefaglig forskning, samhandlingsforskning samt kvinnehelse skal 
styrkes. Brukermedvirkning i forskningen skal styrkes. Forskningsmiljø med høy kompetanse må 
vedlikeholdes og de må bidra til å styrke øvrige forskningsmiljø2.  

Innovasjon i spesialisthelsetjenesten er viktig for å frambringe og å implementere ny kunnskap og 
nye løsninger som skal bidra til økt kvalitet, bedre samhandling og en mer kostnadseffektiv 
helsetjeneste. Innovasjon omfatter både produktutvikling og tjenesteutvikling, for eksempel i form av 
bedre tilrettelagte pasientforløp. 

                                                           
2 jf forskningsstrategi for Helse Nord 
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Helse Nord IKT skal: 

Bidra med nødvendige ressurser i de oppdrag Helseforetakene initierer rundt forskning og 
innovasjon 

Helse Nord IKT har ett særlig ansvar å orientere Helse Nord RHF om de tilfeller det iverksettes tiltak 
eller prosjekter som bryter med regionens vedtatte strategier og planer. 

 

7. Felles økonomiske og organisatoriske krav og 
rammebetingelser  

Helse Nord skal være en organisasjon med god og riktig kompetanse og ha kultur for kontinuerlig 
forbedring. Styringsdata av god kvalitet skal danne grunnlag for beslutninger.  

 

7.1 Tiltak for organisasjonsutvikling og økonomisk balanse 
Styret for Helse Nord RHF har i sak xx-201x Plan 201x-2020, inkl. rullering 
investeringsplan.  

Fastsatt resultatkrav til Helse Nord IKT for 2016-2017 lik balanse. Saken finnes på 
www.helsenord.no. 

 

7.2 Risikostyring og intern kontroll 
Risiko og krav endres over tid. Prosessen for intern styring og kontroll må derfor følges opp for å sikre 
at styringsgruppen og ledelsen har rimelig grad av sikkerhet for at foretakets målsettinger vil bli 
oppfylt.  

Helse Nord IKT skal:  

Fortsette implementering av risikostyring i henhold til vedtatte retningslinjer og rapportere til Helse 
Nord RHF i samsvar med disse.  

Ledelsen skal minimum en gang per år ha en samlet gjennomgang av avdelingens interne styring og 
kontroll. Ledelsens vurderinger og beslutninger skal dokumenteres.  

Identifisere, vurdere og håndtere mangler i internkontrollen og potensiell risiko for manglende 
måloppnåelse. 

Innhente og anvende tilsynsrapporter og internrevisjonsrapporter vedrørende andre foretak som 
grunnlag for læring og forbedring i eget foretak. 

Innhente og anvende egne og eksterne sikkerhetsdata for læring og forbedring i eget foretak 

Identifisere, vurdere og håndtere potensiell risiko for manglende måloppnåelse i samsvar med 
vedtatte retningslinjer for risikostyring. 

http://www.helsenord.no/
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Fortsette implementering av risikostyring i henhold til retningslinjer for risikostyring og rapportere til 
Helse Nord RHF i henhold til årshjul i retningslinjene.  

Iverksette opplæringstiltak for å sikre at organisasjonen opparbeider nødvendig kompetanse på 
risikostyring. 

Melde alvorlige hendelser og kontinuerlig lære av de for å unngå liknende hendelser.  

Sørge for at økonomisk planlegging, oppfølging og analyser understøtter ledelsesbeslutninger og 
bidrar til å avdekke avvik og identifisere korrigerende tiltak.  

 

7.3 Investeringsrammer, bygg og eiendomsforvaltning 
 

Helse Nord IKT skal: 

Utarbeide rullerende investeringsplaner i tråd med Helse Nord RHFs årsjul, løpende følge opp pålagte 
utbedringer fra tilsynsmyndigheter og samordne vedlikeholdsplanene med investeringsplanene. 

 

7.4 Innkjøp 
Regelverket for offentlige anskaffelser skal sikre kostnadseffektive kjøp av varer og tjenester og gode 
prosesser gjennomført med stor integritet og under hensyn til klima-, miljø- og samfunnsansvar, 
herunder etiske forhold.  

Helse Nord IKT skal: 

Bidra med ressurser i felles nasjonale anskaffelser i regi av HINAS/Sykehusinnkjøp HF i tråd med 
vedtatte 4 årlige handlingsplan. 

Følge opp og delta i organiseringen av innkjøpsfunksjonen og forvaltningen av innkjøpssystemet i 
Helse Nord med kategoristyring i tråd med vedtatt mandat og gjennomføringsplan 

Ha oppdatert oversikt over, og følge opp, alle innkjøpsavtaler og leverandører som omhandler den 
rollen Helse Nord IKT har. Konkret gjelder dette avtaler for IKT området slik vedtatt av AD. 

Sørge for at krav til miljø, etikk og samfunnsansvar implementeres i anskaffelsesprosjekter i tråd med 
nasjonalt fellesprosjekt, delprosjekt innkjøp. 

Vurdere å ta innkjøps- og logistikksystemet i full bruk, slik at de fleste anskaffelser gjøres gjennom 
dette systemet. 
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7.5 Klima- og miljøtiltak 
Det er et mål at alle helseforetakene inkludert Helse Nord IKT skal etablere miljøledelse. Alle foretak 
skal re sertifiseres etter NS-ISO 14001:2015 innen utløpet av 2017. Arbeidet med klima- og miljøtiltak 
bør ses i nær sammenheng med HMS-arbeidet.  

Helse Nord IKT skal: 

Vurdere ulike tiltak for gjenbruk av utstyr som viser seg å ikke tilfredsstille Helseforetakenes eller 
Helse Nord RHFs behov. Konkret skal henvendelse fra ulike ideelle organisasjoner og tiltak sees 
positivt på. Helse Nord IKT skal sikre at informasjon slettes på en forsvarlig måte før overlevering. 
Avdelingen skal bygge opp forsvarlige rutiner rundt dette. 

Kassert IKT utstyr skal leveres til gjenvinning. Informasjon lagret på utstyret skal slettes på en 
forsvarlig måte.  

 

7.6 Organisasjons- og lederutvikling og arbeidsgiverstrategi 
Kompetansebygging for ledere på alle nivå skal sikre helhetlig ledelse med fokus på en ansvarlig 
arbeidsgiverpolitikk og verdibasert ledelse i praksis. Nasjonale lederkrav ligger fast og det skal 
arbeides med utvikling av medarbeiderskap i en verdibasert organisasjon.  

Helse Nord IKT skal: 

Ha effektiv bruk av personal- og kompetanseressursene gjennom god og effektiv 
bemanningsplanlegging. MinGat skal tilgjengeliggjøres som arbeidsflate til alle ansatte. 

Videreføre prosessen med å definere verdiene Kvalitet – Trygghet – Respekt på alle nivåer i 
organisasjonen. Betydningen av verdiene for den enkelte, for arbeidsplassen og for brukerne med 
pårørende skal defineres og alle medarbeidere skal inviteres til å bidra. 

 

7.6.1 Personal og kompetanse  
Det er overordnet personalpolitikk å legge til rette for heltidsstillinger og begrense bruk av vikariater 
og midlertidige stillinger til et minimum. Helhetlige og regionale strategier på HR området er 
prioritert i 2016. 

Helse Nord IKT skal: 

Bidra til å utvikle relevant og korrekt styringsinformasjon innen HR området. 

Bidra til å sikre rekrutteringsgrunnlaget for ledende stillinger i foretaksgruppen, herunder 
lederutvikling. 

Bidra til at rekrutterings- og arbeidsgiverpolitikken understøtter målet om et mangfoldig og ikke-
diskriminerende arbeidsliv. 

Sikre at de ansattes lønns-, pensjons- og arbeidsforhold ikke svekkes ved eventuell 
konkurranseutsetting av ikke-medisinske funksjoner.  
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7.6.2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 
Gode rutiner og god praksis i HMS-arbeidet er grunnleggende for å lykkes med å skape godt 
arbeidsmiljø, trivsel på arbeidsplassen og kvalitet i gjennomføring av kjerneoppgavene. Det er et 
langsiktig mål at det totale sykefraværet i Helse Nord skal være under 7,5 %. HMS-arbeidet, som 
omhandler det indre miljø, henger nøye sammen med arbeidet for et godt ytre miljø og bør ses i 
sammenheng.   

Helse Nord IKT skal: 

Redusere antall brudd på vernebestemmelsene i arbeidsmiljøloven, gjennom opplæring av ledere på 
alle nivåer, opprydding i/ og korrekt bruk av arbeidsplansystemet GAT.  

Rapportere aktivitet iht målsettingene for seniorpolitikk i Helse Nord, jf styresak høsten 2011 Helse 
Nord RHF. 

 

7.7 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) 
Vedtatt strategi- og handlingsplan for IKT i Helse Nord (styresak 70-2002) skal ligge til grunn for 
arbeidet også i 2016.  

Helse Nord IKT skal: 

Legge nasjonale krav til IKT arkitektur mv slik som beskrevet av Nasjonal IKT og direktoratet for 
eHelse til grunn for alle IKT anskaffelser. 

Bidra aktivt til standardisering av IKT infrastruktur i samhandling med Helseforetakene3, slik at Helse 
Nord får en mest mulig enhetlig infrastruktur.  

Drive elektronisk samhandling med eksterne aktører i henhold til nasjonal samhandlingsarkitektur 
beskrevet i samspillplanen til direktoratet for eHelse.  

 

8. Oppfølging og rapportering 
Dette kapitlet presiserer krav til oppfølging og utvikling av data og datakvalitet samt rutiner og frister 
for rapportering som skal følges i 2016. Kravene til enhetlig og standardisert regnskapsføring i 
foretaksgruppen gjelder all offisiell rapportering. Helse Nord RHF skal publisere standardiserte 
virksomhetsrapporter basert på uttrekk fra LIS og helseforetakene skal levere analyser av de 
innsendte data. Alle krav som skal rapporteres er lagt i vedlegg. 

                                                           
3 Jfr. bl. a. rammeavtale for IKT-utstyr. 



 16 

 

Helse Nord IKT skal: 

Implementere LIS (Helse Nords styringsportal) og avsette tilstrekkelige ressurser til dette.  

 

8.1 Rapporteringsrutiner  
Oppfølgingsmøter med Helse Nord RHF gjennomføres månedlig eller kvartalsvis etter behov, og 
rapportering på oppfølgingskrav, aktivitet, kvalitet og økonomi analyseres. På møtene skal minst 
direktør og økonomisjef delta.  

 
Oversikt over rapporteringsrutiner og frister  
 

Rapporterin
g 

Innhold Frister 

Månedlig Månedsrapport i tråd med mal. Månedsregnskap skal være avsluttet innen 
5 virkedager i påfølgende måned.   
ØBAK og virksomhetsrapport skal 
oversendes RHF senest 4 virkedager etter 
regnskapsavslutning.   

Tertial-
rapport  
 
 

Felles mal for tertialrapport og årlig 
melding ettersendes    
 
 

Styrebehandlet tertialrapport 
(styrevedtak): 
3. juni 2016 
6. oktober 2016 
 
Administrativt utarbeidet tertialrapport:  
20. mai 2016 
30. september 2016 
NB: Fullstendig ØBAK og 
virksomhetsrapport sendes fire virkedager 
etter regnskapsavslutning. 

Årlig 
melding 
 
 

Felles mal for tertialrapport og årlig 
melding ettersendes   
 

Styrebehandlet årlig melding 
(styrevedtak): 29. mars 2017. 
Administrativt behandlet årlig melding: 
06. februar 2017. 
Økonomidelen tas ut av årlig melding, 
leveres som ordinær virksomhetsrapport. 

Årsregnskap Minst 5 dager før utsending av 
saksfremlegg for styrebehandling av 
årsregnskap, sendes fullstendig 
årsregnskap med noter og styrets 
årsberetning (ikke ordinær årsmelding) 
til Helse Nord RHF for gjennomgang. 

Styrebehandling av årsregnskap for 2016:  
29. mars 2017.  
 

Styrebehandling menes her behandling i styringsgruppen for Helse Nord IKT.  
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Rapporteringsmaler med nærmere beskrivelser av krav og frister blir lagt ut i Docmap etter at 
oppdragsdokumentet er vedtatt av styret i Helse Nord RHF. Rapportering skal skje elektronisk til 
postmottak@helse-nord.no i henhold til følgende innhold og frister: 

mailto:postmottak@helse-nord.no
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