
 

 

 

Endringslogg – Instruks til administrerende direktør 

 

Punkt Tidligere tekst Oppdatert tekst U(markert med understrek) Årsak 

Punkt 1 «Denne instruksen omhandler administrerende 
direktørs (daglig leder) ansvar, oppgaver, 
plikter og rettigheter. Den er basert på 
helseforetaksloven, eiers styringsdokumenter, 
vedtekter for Helse Nord IKT HF, samt 
fullmakter i Helse Nord IKT HF». 

«Denne instruksen omhandler 
administrerende direktørs (daglig leder) 
ansvar, oppgaver, plikter og rettigheter, Uog 
kommer i tillegg tilU helseforetaksloven, eiers 
styringsdokumenter, vedtekter for Helse 
Nord IKT HF, samt fullmakter i Helse Nord 
IKT HF». 

Styresak 
006-2016 
Endring 
nr. 4. 

Punkt 5 
bokstav 
c 

«Administrerende direktør har plikt til å 
informere styret om foretakets virksomhet, 
stilling og resultatutvikling. I alle ordinære 
styremøter skal administrerende direktør gi 
styret skriftlig rapport om situasjonen i Helse 
Nord IKT HF. Rapporten skal inneholde både 
økonomiske og ikke-økonomiske forhold med 
vekt på kvalitet, innhold og effektivitet, 
inkludert helse, miljø og sikkerhet.  

Administrerende direktør skal for hvert tertial 
forelegge styret en utvidet rapportering fra 
virksomheten. Rapporten skal inneholde 
risikovurderinger vedrørende måloppnåelse, 
kvalitet samt helse, miljø, sikkerhet. I denne 
sammenhengen skal administrerende direktør 
gi styret et referat fra ledelsens gjennomgang 
av virksomheten som viser mål, risiko, tiltak og 
handlingsplaner.  

Styret kan til enhver tid kreve at 
administrerende direktør gir styret redegjørelse 
både av generell art og i saker av særskilt 
interesse.  

Administrerende direktør har ansvaret for å 
holde styret informert om vesentlige forhold 
internt og eksternt.» 

«Administrerende direktør har plikt til å 
informere styret om foretakets virksomhet, 
stilling og resultatutvikling. I alle ordinære 
styremøter skal administrerende direktør gi 
styret skriftlig rapport om situasjonen i 
Helse Nord IKT HF. Rapporten skal 
inneholde både økonomiske og ikke-
økonomiske forhold med vekt på kvalitet, 
innhold og effektivitet, inkludert helse, miljø 
og sikkerhet.  

Administrerende direktør skal hvert tertial 
forelegge styret en utvidet rapportering fra 
virksomheten. Rapporten skal inneholde 
risikovurderinger vedrørende 
måloppnåelse, kvalitet samt helse, miljø, 
sikkerhet. U(slettet setning) 

ULedelsens gjennomgang skal legges frem for 
styret en gang i året.  

Styret kan til enhver tid kreve at 
administrerende direktør gir styret 
redegjørelse både av generell art og i saker 
av særskilt interesse. 

Administrerende direktør har ansvaret for å 
holde styret informert om vesentlige 
forhold internt og eksternt.» 

 

Styresak 
006-2016 
Endring 
nr. 1 og 
2. 

Punkt 5 
bokstav 
l 

«l. Varsling  

Administrerende direktør har ansvar for at 
virksomheten har varslingsrutiner som gjelder  

a) Kritikkverdige forhold (brudd på lovverk eller 
interne regler)  

«l. Varsling   
Administrerende direktør har ansvar for at 
virksomheten har Urutiner for varsling av 
kritikkverdige forhold (brudd på lovverk 
eller interne regler).U  

Styresak 
006-2016 
Endring 
nr. 3. 

 

Helse Nord IKT HF Besøksadresse Telefon 
07022 

www.helsenordikt.no 
Postadresse  Forskningsparken Tromsø E-post post@hnikt.no 
Postboks 6444 Sykehusvn. 23   Org.nr NO 918 177 833 MVA 
9294 Tromsø 9019 Tromsø Følg oss på Facebook, Twitter og 

LinkedIN 
 

http://www.helsenordikt.no/


  

b) Varsling ved driftshendelser på dag- og 
kveldstid  

c) Andre avvik og uønskede hendelser, inkl. 
juridiske tvister og tilsynssaker  

d) Alvorlige hendelser som kommer inn under 
spesialisthelsetjenestelovens §3-3 a  

Administrerende direktør skal rapportere om 
alvorlige hendelser i hvert styremøte.» 

UAdministrerende direktør skal rapportere 
om eventuelle varslingsaker i hvert 
styremøte.  

 
Um. Hendelser 
UAdministrerende direktør har ansvar for at 
virksomheten har rutiner for håndtering av:  

a) UDriftshendelserU på dag- og 
kveldstid 

b) Andre avvik og uønskede 
hendelser, inkl. juridiske tvister 
og tilsynssaker 

c) Alvorlige hendelser som 
kommer inn under 
spesialisthelsetjenestelovens 
§3-3 a   

Administrerende direktør skal rapportere 
om Uhendelser etter punkt b og cU i hvert 
styremøte.» 
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