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1 Innledning 

Helse Nord IKT legger med dette virksomhetsplan (VP) med mål og tiltak for 2017 frem for 
styret til beslutning. Virksomhetsplanen er et sentralt instrument for å sikre at nasjonale og 
regionale mål og strategier realiseres og at myndighetspålagte krav mv etterleves.  

Helse Nord IKT har gjennom flere år basert sin overordnede strategiske planlegging på 
balansert målstyring med sterk fokus på å identifisere strategiske tiltak som sikrer en helhetlig 
og samstemt utvikling mellom våre tjenester og de teknologiske plattformene som disse er 
avhengig av.  

IKT er i stadig større grad blitt en strategisk forutsetning for at Helse Nord skal realisere sine 
mål knyttet til pasientbehandling ved at IKT i økende grad integreres i sykehusenes 
arbeidsprosesser. Samtidig skjer det en raskere utvikling innen MTU området hvor 
integrasjonsbehovene mot IKT øker og visker ut skillet mellom tidligere adskilte plattformer. 
Økt fokus på digitale innbyggertjenester og pasientmedvirkning gjør også at mye av det som 
tidligere ble betraktet som «interne» IKT tjenester i stadig større grad eksponeres. 

Disse utviklingstrekkene stiller store krav til Helse Nord IKT som ansvarlig for å fremskaffe 
tjenester basert på fremtidsrettet teknologi og som ivaretar krav til informasjonssikkerhet i 
omgivelser med nye og endrede trusler. Helse Nord IKT kan ikke på egenhånd håndtere disse 
utfordringene, men er avhengig av god samhandling med helseforetaksgruppen. 

2017 vil representere et år med store teknologiske endringer som gir endrede forutsetninger 
for organisering av driften. I 2017 vil det arbeides aktivt med å videreutvikle 
styringssystemene med vekt på å utvikle relevante styringsparametere og verktøy som bidrar 
til økt måloppnåelse og god ressursstyring.  

2 Styringssystemets oppbygging 

Oppdragsdokumentet (OD) er det sentrale styringsdokumentet for Helse Nord IKT. Her 
fremgår årlige prioriteringer og oppdrag som er avstemt i en nasjonal og regional kontekst. 
Samtidig er det flere ulike dokumenter på nasjonalt og regionalt nivå som legger føringer på 
hvordan Helse Nord IKT skal gjennomføre sin oppgaveløsning. Figuren nedenfor illustrerer 
sammenhengen mellom de viktigste styringsdokumentene og Helse Nord IKTs interne 
prosesser: 
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Figur 1: Styringssystemets oppbygning 

 

 

 
 

2.1 Krav i Oppdragsdokumentet 
OD fra Helse Nord RHF til helseforetakene for 2017 er felles foretaksgruppen, men hvor det 
angis særskilt de mål og oppgaver som gjelder for et av foretakene. For Helse Nord IKT er det 
angitt noen foretaksspesifikke oppgaver, i tillegg må Helse Nord IKT forholde seg til felles mål 
og krav så langt det passer. I praksis betyr dette at de fleste krav innenfor det administrative 
området også vil gjelde for Helse Nord IKT, som for eksempel krav om risikostyring og 
internkontroll, rapporteringsrutiner mv. Noen av disse kravene vil inngå som tiltak i denne 
virksomhetsplanen, men de fleste vil inngå i planer på avdelingsnivå som ikke presenteres her. 

Nedenfor er de foretaksspesifikke oppgavene for Helse Nord IKT gjengitt: 
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OD-2017 for Helse Nord IKT – Foretaksspesifikke oppgaver 

 
 

1. Bygge opp en virksomhetsarkitekturpraksis i tråd med anbefalinger gitt av Nasjonal 
IKT. Arkitekturområdet skal eies av Helse Nord RHF, men forvaltes av Helse Nord IKT i 
tett dialog med eier. 

 
2. Brudd på avtalt servicenivå slik disse fremkommer på tjenestenivå skal meldes i Helse 

Nords avvikssystem Docmap. 
 

3. Ansvar for at organisasjonen er dimensjonert til, innen rimelig tid, å kunne levere på 
konkrete bestillinger. «Rimelig tid» konkretiseres og formaliseres i tjenestenivåavtaler 
med helseforetakene og Helse Nord RHF. Det skal avklares om krav til responstid skal 
avspeiles i ulike timepriser innen 1. mai. 

 
4. Etablere et testsenter som benyttes aktivt for testing av eksisterende og ny 

funksjonalitet og driftsendringer. QA-installasjoner skal først etableres for DIPS, Sectra, 
integrasjonsplattformen og digitale pasienttjenester. Testsenteret skal kunne utføre 
ende-til-ende-testing fra helsenorge.no og inn til sentralt QA-miljø med 
akseptansetester. Helse Nord IKT skal senest ved utløp av 1. tertial bekrefte at 
testsenteret er i drift på de tjenester som er etablert. 

 
5. Sikre at elektroniske meldinger til enhver tid er i tråd med siste versjon av nasjonale 

standarder. Bekrefte etterlevelse innen utløp 1. tertial. For eventuelle områder med 
avvik fra nasjonale standarder, skal dette begrunnes. 
 

6. Adresseregisteret tilgjengeliggjort fra Norsk Helsenett skal benyttes i hele regionen 
innen utløpet av 1. tertial. 

 
7. Drifte og forvalte integrasjonsbuss (ESB)[1] i tråd med anbefalingene knyttet til 

tjenesteorientert arkitektur og med de standarder som defineres av Direktoratet for e-
helse samt Nasjonal IKT. Integrasjonsgrensesnitt som utvikles skal i så stor utstrekning 
som mulig kunne gjenbrukes i andre helseregioner. 

 
8. Sikre at det foreligger tilstrekkelig ressurser til å realisere regionens sentrale 

integrasjonsbehov slik disse er utledet av behov definert i prosjekt porteføljen. 
Leveransene gjennomføres uten unødvendige forsinkelser for de aktuelle 
hovedprosjekter – enten ved interne ressurser eller i form av partnerskap ved eksterne 
aktører. 

 
9. Helse Nord IKT har et særlig ansvar å orientere Helse Nord RHF om de tilfeller det 

iverksettes tiltak eller prosjekter som bryter med regionens vedtatte strategier og 
planer innen IKT-området. 

 
10. Etablere tiltak for gjenbruk av utstyr, f.eks. ved avhending til ideelle organisasjoner. 

 

2.2 Styringssystemet i Helse Nord IKT 
Virksomhetsplanen er bygd opp rundt 5 hovedfokusområder som også benevnes som 
leveranser i henhold til termologien fra balansert målstyring. Samlet sett representerer disse 
bredden av det formål og de oppgaver virksomheten for tiden har ansvar for. Visjonen «Helse 
og IKT smelter sammen» skal utgjøre grunnfundamentet for hvordan vi oppfatter vårt 
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samfunnsoppdrag og rolle, samtidig som den angir i hvilken retning virksomheten skal gå. 
Visjonen kan utdypes slik: 

 

• IKT er et av virkemiddelene Helseforetakene har for å kunne effektivisere og heve 
kvaliteten på pasientbehandlingen. 

• Den teknologiske utviklingen innenfor Helse IKT forgår i høyt tempo. Ny teknologi 
forutsetter IKT løsninger som underbygger tilgjengelighet, mobilitet og fleksibilitet. 

• Pasienten er i fokus og Helse IKT er ikke bare forbeholdt helsearbeiderne. IKT løsningene 
må tilrettelegges for at pasientene kan medvirke i eget behandlingsforløp. 

• Grunnlaget for å tilfredsstille dagens og fremtidens krav til Helse IKT løsninger ligger i 
gode arbeidsprosesser, en solid IKT infrastruktur og endringsvilje blant både klinkere og 
teknologer. 

• Forståelse for pasientens og helsearbeiderens behov er avgjørende for å realisere de 
teknologiske forventningene. 

 

Helse Nord IKT skal være en foretrukken leverandør innenfor Helse IKT. Dette innebærer å: 

• Tilby en topp moderne IKT infrastruktur for å realisere ambisjonene til 
Helseforetakene 

• Tilby kompetanse på hvordan teknologi kan anvendes for å effektivisere og heve 
kvaliteten på pasientbehandlingen 

• Tilby brukervennlige IKT løsninger for både helsearbeidere og pasienter 
• Ha arbeidsprosesser som møter de forventninger og krav som stilles til moderne IKT 

løsninger 

 

Med utgangspunkt i denne visjonen er det valgt ut 5 fokusområder som utgjør overbygningen i 
et strategisk kart – se figur 2 -hvor også andre sentrale tema inngår som viktige premisser for 
at de overordnede målene skal nås: 

 

• M1-M2 Mennesker, læring og utvikling  
• P1-P3 Interne prosesser  
• R1-R2 Ressurser og rammebetingelser 
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Figur 2: Helse Nord IKTs strategiske kart 

 

 
Virksomhetsplanen har det strategiske kartet som fundament, og det er under hvert element 
(boble) beskrevet tiltak som skal gjennomføres med beskrivelse av hvem som er ansvarlig. 
Tiltakene er delt i to hovedkategorier; 1) Vedtatte prosjekter 2) Interne forbedringstiltak.  

Virksomhetsplanen utgjør det som kan benevnes som den vertikale styringen av virksomheten 
som følger styringshierarkiet, og som er på et overordnet nivå. 

Organiseringen av tjenesteleveransene følger en horisontal verdikjede. Helse Nord IKT har 
besluttet å styre sin tjenesteproduksjon med ITIL som det valgte rammeverket, og IT Service 
Management er betegnelsen som benyttes på hele metodeverket knyttet til styring av 
tjenesteleveranser.  Det vil i 2017 arbeides med å videreutvikle både den vertikale og 
horisontale styringen for å sikre et helhetlig styringssystem hvor alle delsystem bidrar til å 
sikre avtalte leveranser. 

I henhold til OD og retningslinjene for risikostyring i Helse Nord mv skal risikostyringen 
knyttes til virksomhetenes overordnede mål. Følgende mål gjøres til særlig gjenstand for 
risikostyring i 2017: 

• L1- Stabil og tilpasset arbeidsflate 
• L3- Gjennomgående og god informasjonssikkerhet   

En mer utfyllende risikovurdering og status på disse målene vil gis i den utvidede 
virksomhetsrapporten for 1.tertial. 

3 Presentasjon av virksomhetsplan 2017 

Virksomhetsplanen gjengis her med utgangspunkt i det strategiske kartet og med vedtatte 
prosjekter og interne forbedringstiltak gjengitt. Der tiltak representerer konkret oppfølging av 
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krav fra OD er dette angitt. For samtlige tiltak er det gjort en grov vurdering av hvordan disse 
påvirker:  

• Teknologi - medfører prosjektet eller tiltaket endring i bruken av teknologi for Helse 
Nord IKT og/ eller kundene. 

• Prosesser - i hvilken grad påvirkes de interne prosessene i Helse Nord IKT eller hos 
kunder og andre som en følge av prosjektet eller tiltaket. 

• Organisasjon – Har prosjektet eller tiltaket betydning på hele eller deler av Helse Nord 
IKTs organisasjon, og/eller andre i foretaksgruppen. 

Avhengig av hvordan et tiltak scorer på hvert av parameterne gjøres en vurdering av hvilken 
risiko som er knyttet til hvorvidt tiltaket vil realiseres i henhold til plan. Det understrekes at 
dette ikke er en analyse basert på risikoanalyse metoder, men snarere en grovkornet 
vurdering som gir en indikasjon på tiltakenes kompleksitet og omfang. Dette vil indikere 
hvilken styringsstruktur tiltaket underlegges. De tiltakene som inngår i prosjektporteføljen har 
egne metodiske risikovurderinger. 

3.1 Leveranser 
L1 – Stabil og tilpasset arbeidsflate 
Helse Nord IKT skal levere en stabil, brukertilpasset og tilgjengelig arbeidsflate i henhold til 
inngåtte tjenesteavtaler og etter brukerens behov. 

 

Vedtatt Prosjekter Teknologi Prosesser Organisasjon Risiko 

FAKT- Nytt sentralt kjøremiljø Høy Høy Høy  Høy 

FAKT- Migreringsprosjektet Høy Middels Middels Høy 

FAKT-Etablere nytt regionalt stamnett Middels Lav Lav Middels 

Videreutvikle drifts- og 
overvåkingssenteret 

Middels Høy Høy Middels 

Etablere testsenter i Helse Nord (OD 
pkt.4) 

Middels Middels Middels Middels 

Utrede regional telefoni Middels Middels Middels Middels 

Etablere SLA/driftsmodell for 
Sykehusinnkjøp HF 

Middels Lav Lav Middels 

Interne forbedringstiltak     

Etablere tjenestestyret og porteføljeplan Lav Høy Middels Middels 

Motta prosjekt sentralt kjøremiljø og 
drifts/overvåkingssenter 

Lav Høy Høy Høy 

Robustisere radiologikompetansen Lav Middels Lav Middels 

Robustisere eksisterende tjenester Lav Middels Lav Middels 

Gjennomføre endringsprogrammet – 
Fase 3 

    

Videreutvikle og forvalte 
integrasjonsplattformen  

(OD pkt.7-8) 

Middels Høy Middels Høy 
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Vedtatt Prosjekter Teknologi Prosesser Organisasjon Risiko 

Sikre at elektroniske meldinger til 
enhver tid er i tråd med siste versjon av 
nasjonale standarder (OD pkt.5) 

Lav Lav Høy Middels 

Adresseregisteret tilgjengeliggjort fra 
Norsk Helsenett skal benyttes i hele 
regionen 
innen utløpet av 1. tertial. (OD pkt.6) 

Lav Lav Høy Middels 

Etablere tiltak for gjenbruk av utstyr, 
f.eks. ved avhending til ideelle 
organisasjoner. (OD pkt.9) 

Lav Lav Lav Lav 

 

L2– Forbedre og kostnadseffektivisere desktoptjenesten 
Helse Nord IKT må forbedre og kostnadseffektivisere desktoptjenesten. Dette innebærer å 
identifisere forbedringsområder, planlegge og gjennomføre forbedringer og å sørge for at 
tjenesten holder en akseptabel bransjestandard i tråd med forventningene fra sluttbrukerne. 

Vedtatt Prosjekter Teknologi Prosesser Organisasjon Risiko 

Jobb smartere mobilt kontor Middels Lav Lav Middels 

Jobb smartere - lyd bilde Lav Lav Lav Lav 

Jobb smartere - samhandling Middels Middels Lav Middels 

Interne forbedringstiltak     

Anskaffe PKI løsning Middels Middels Lav Middels 

Etablere egen seksjon for desktop/BNS Lav Lav Middels Lav 

Forbedre verktøyet knyttet til PC 
diagnostikk 

Middels Middels Lav Middels 

Etablere prosjekt for desktop Lav Middels Middels Middels 

 
 

L3– Gjennomgående og god informasjonssikkerhet 
Økt grad av digitalisering medfører at kjernevirksomheten i større grad blir avhengig av IKT 
systemene. Dette sammenholdt med at trusselbildet innenfor IKT kriminalitet er i en kontinuerlig 
endring medfører at gjennomgående og god informasjonssikkerhet i større og større grad blir 
avgjørende for å kunne levere stabile og gode IKT tjenester. For å heve kvaliteten på 
informasjonssikkerhetsarbeidet skal det etableres et prosjekt. 

 

Vedtatt Prosjekter Teknologi Prosesser Organisasjon Risiko 

Prosjekt helhetlig informasjonssikkerhet Middels Høy Høy Høy 

Rutiner ved bortfall av IKT systemer Middels Høy Høy Høy 

Interne forbedringstiltak     

Gjennomføre handlingsplan for 

 informasjonsikkerhet 

Lav Høy Høy Høy 

Styrke den operative sikkerheten Lav Høy Høy Høy 
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L4 – Etablere løsninger som gir økt kundetilfredshet 
Helse Nord IKT etablere løsninger med mål om å øke kundetilfredsheten og å øke andelen av 
henvendelser som får umiddelbar hjelp ved kontakt med Helse Nord IKT. Dette skal bidra til færre 
”fysiske” henvendelser til Helse Nord ITK og er et tiltak på gevinstplanen. 

 

Vedtatt Prosjekter Teknologi Prosesser Organisasjon Risiko 

Automatisert tilgangsstyring Høy Høy Middels Middels 

Integrasjon AD/PAGA Middels Lav Lav Lav 

Integrasjonsprosjektets fase II Middels Middels Høy Høy 

Interne forbedringstiltak     

Gjennomføre «løftet» service i alle ledd Lav Middels Middels Middels 

Etablere fortløpende 
kundetilfredsmålinger 

Lav Lav Middels Lav 

Etablere prosjekt for trådløsnett og 
mobile enheter 

Lav Lav Middels Lav 

Etablere praksis for tolkning av SLA 
avtaler  

Lav Middels Middels Middels 

Revidere tjenestenivåavtalene Lav Middels Høy Middels 

Etablere bedre dialog med HF om 
månedlig driftsrapportering 

Lav Middels Lav Lav 

Optimalisering av prosesser for å få til 
kortere leveransetid 

Lav Høy Høy Høy 

Etablere Knowledge management Lav Høy Middels Middels 

Videreutvikle selvhjelpsløsningene for 
brukerne 

Middels Middels Middels Middels 

Øke antall saker løst på 1 touch til 80 %  Lav Høy Høy Høy 

 

L5 - Bidra til å løse regionale systembehov for pasientbehandling, forskning og ledelse 
Helse Nord IKT skal være den foretrukne samarbeidspartneren for foretakene på store og små 
IKT-relaterte utviklingsoppgaver i regionen, og vi skal være nasjonalt konkurransedyktige på 
noen utvalgte områder. 

Helse Nord IKT skal i tillegg understøtte ”Én journal i nord” ved å bygge opp integrasjonsutvikling 
som fagområde. 

 

Vedtatt Prosjekter Teknologi Prosesser Organisasjon Risiko 

FAKT - Etablere arkitekturpraksis (OD 
pkt.1) 

Lav Høy Høy  Høy 

Utredning av datavarehustjenesten Lav Middels Lav Middels 

Bidra i Intrahospitalt EKG N/A N/A N/A N/A 

Bidra i EKM/FIKS N/A N/A N/A N/A 

Bidra i digitale innbyggertjenester N/A MiddelsN/A N/A N/A 
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Vedtatt Prosjekter Teknologi Prosesser Organisasjon Risiko 

Bidra til anskaffelse av nytt 
sak/arkivsystem 

N/A N/A N/A N/A 

Bidra til anskaffelse av 
innsjekksløsning 

N/A N/A N/A N/A 

Interne forbedringstiltak     

Bemanne, rådgi, gjennomføre, følge 
opp og koordinere programmer og 
prosjekter i Helse Nord IKTs portefølje. 

Lav Høy Middels Middels 

Etablere HN IKT porteføljekontor i 
tråd med vedtatt plan for økt kvalitet, 
økt kapasitet og større ansvar for 
helhet og strategiske endringer. 

Lav Middels Middels Middels 

Etablere regionalt arkitekturkontor 
eller tilsvarende funksjon for 
ivaretakelse av etablert praksis for og 
styring av virksomhetsarkitektur i 
regionen. 

Lav Høy Høy Høy 

Bemanne prioriterte prosjekter med 
rådgivende arkitekter, samt besørge 
periodiske leveranser til 
porteføljestyre(r), og regionale fagfora. 

Lav Middels Middels Middels 

Ivareta regionens behov for 
integrasjonsutvikling og aktivt støtte i 
etablering av integrasjonstjenesten. 

Middels Middels Høy Middels 

Rådgi og utvikle regionale 
systemleveranser der Helse Nord IKT 
er mer effektive enn markedet. Aktivt 
bidra til etablering av regional 
webdrift. 

Middels Høy Høy Høy 

Utvikle regionale og nasjonale 
innregistrerings- og resultatløsninger 
for kvalitetsregistre og klinisk praksis. 
Anbefale strategi for Helse Nord IKTs 
bidrag til helseregisterområdet 
framover. 

Middels Høy Middels Høy 

Fullføre etablering av gjennomgående 
prosess for nyutvikling gjennom 
avklart samspill og grensesnitt mellom 
porteføljestyring, prosjektstyring, 
arkitekturstyring,  systemutvikling og 
tjenester. 

Lav Høy Høy Høy 

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

Lav Middels Middels Middels 
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Vedtatt Prosjekter Teknologi Prosesser Organisasjon Risiko 

planer innen IKT-området. (OD pkt.9)  
 

3.2 Ressurser og rammebetingelser 
R 1 – kostnadseffektiv bedrift gjennom gevinstrealisering  
Helse Nord IKT skal gjennom kontinuerlig forbedringsfokus og tett samarbeid med 
Helseforetakene være den mest kostnadseffektive IKT leverandøren i Helse Norge. Helse nord IKT 
skal gjennomføre vedtatt gevinstrealiseringsplan. 

 

Interne forbedringstiltak Teknologi Prosesser Organisasjon Risiko 

Innarbeide gevinstplankuttene i HN 
IKTS budsjetter for 2017 og 2018. 

Lav Lav Lav Lav 

Gjennomføre gevinstplankuttene i egne 
avdelinger. 

Lav Middels Middels Middels 

Etablere struktur for dokumentasjon og 
rapportering av gevinster. 

Lav Høy Middels Middels 

Dokumentere og rapportere gevinster. Lav Middels Middels Middels 

Etablere vedtatt kostnadsmodell. Lav Lav Lav Lav 

Gjennomgå og videreutvikle rutiner for 
kostnadskontroll i virksomheten. 

Lav Lav Lav Lav 

 

 
R2 - Forbedre samhandlings og forretningsmodellene 
Gjennom foreslått endring i den overordnede styringsstrukturen skal Helse Nord IKT forbedre 
samhandling - og forretningsmodellen med Helseforetakene og i eier- og beslutningsstrukturen. 
Dette innebærer en gjennomgang og forbedring av dagens SLA avtaler, dagens 
finansieringsmodell og i styringsstrukturen. 

 

Interne forbedringstiltak Teknologi Prosesser Organisasjon Risiko 

Gjøre en kartlegging for hvordan 
avdelingen kan styrke samhandlingen 
med Helseforetakene i forbindelse med 
opprettelsen av Helse Nord IKT HF innen 
1 januar 2017. 

Lav Lav Lav Lav 

Begge parter, både kunde og leverandør, 
bør utvikle jevnbyrdig kompetanse og 
prioritere samhandling og oppfølging av 
avtaleverk høyt dersom man skal få det 
til å fungere. 

Lav Middels Middels Middels 

Støtte arbeidet med å etablere ny 
finansieringsmodell 

Lav Middels Middels Middels 

Vurdere etablering av 
partnerskapsavtaler 

Lav Middels Middels Middels 
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Sikre at organisasjonen er riktig 
dimensjonert og leverer bestillinger 
innen rimelig tid. (OD pkt.3) 

Lav Høy Høy Høy 

 

3.3 Interne prosesser 
P1 – Etablere helhetlig system for virksomhets- og kvalitetsstyring 
HN IKT har behov for et helhetlig og velfungerende styringssystem i virksomheten hvor målene og 
oppgavene for alle ansatte er kommunisert og forstått, og hvor forbedring og læring baseres på et 
godt faktagrunnlag gjennom bla god virksomhetsrapportering. 

 

Interne forbedringstiltak Teknologi Prosesser Organisasjon Risiko 

Utrede overordnet styringsmodell som 
klargjør sammenhengen mellom ulike 
styringssystem i HNIKT 

Lav Lav Lav Lav 

Innføre gjennomgående mål- og 
resultatstyring i HNIKT herunder 
nødvendig verktøystøtte. 

Lav Middels Middels Middels 

Etablere system for 
virksomhetsrapportering basert på 
SAS/VA (Helse Nords datavarehus). 

Middel Lav Lav Middels 

Sikre høy kvalitet på internkontroll og 
avvikshåndtering gjennom aktiv bruk av 
Doc-Map. (OD pkt.2) 

Lav Lav Middels Middels 

Utvikle analyser og nøkkeltall for å 
vurdere formålseffektivitet og 
kostnadseffektivitet. 

Lav Middels Middels Middels 

Implementere nytt sak/arkiv system i 
HN IKT. 

Lav Middels Lav Lav 

 

P 2 Forbedre samspillet med teknologiplattformene i Helse Nord 
IKT blir i stadig større grad en integrert del av kjernevirksomheten. Det er derfor viktig at 
samspillet mellom teknologiplattformene i Helse Nord fungere så bra som mulig. Særlig tenkes 
det på samspillet mellom IKT plattformene og de medisinsk tekniske plattfomene og samspillet 
mellom de allmenntekniske plattformene og IKT plattformene. Det skal utredes hvordan dette 
samspillet skal forbedres og det skal være fokus på hvordan samspillet skal forbedres. 

 

Tiltak Teknologi Prosesser Organisasjon Risiko 

Støtte RHF i utredning om fremtidig 
struktur knyttet til samspill mellom 
teknologiplattformer. 

Lav Lav Lav Lav 

Forbedre samarbeidsmodellen med 
øvrige tekniske miljøer i Helse Nord. 

Lav Middels Middels Middels 
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P3– Bedret intern informasjonsflyt 
Bevisstgjøring og fokus på kommunikasjon, forbedrer intern samhandling og informasjonsflyt. 
Bygger bevisstgjøringen gjennom egen kommunikasjons- og handlingsplan for 
Endringsprogrammet fase 3. 

 

Interne forbedringstiltak Teknologi Prosesser Organisasjon Risiko 

Gjennomføre kommunikasjons- og 
handlingsplan for Helse Nord IKT 2017. 

Lav Middels Lav Lav 

Gjennomføre kommunikasjons- og 
handlingsplan for Endringsprogrammet 
fase 3. 

Lav Middels Lav Lav 

 

3.4 Mennesker, læring og utvikling 
M 1 – Sikre nødvendig kompetanse 
HN IKT skal ha fokus på intern kompetansebygging og fokus på kompetanse som bedriftens 
viktigste ressurs. Det skal derfor etableres en kompetanseplan som understøtter strategien. 
Kompetanseplanen inngår som et viktig element i HN IKTs satsning på og utgangspunkt for all 
kompetanseheving, mottak av nyansatte og forbedring av interne opplæringsprosesser. 

Interne forbedringstiltak Teknologi Prosesser Organisasjon Risiko 

Etablere kompetanse styring. Lav Middels Middels Middels 

Innføre kompetansemodul i tråd med 
regionalt løp. 

Lav Middels Lav Lav 

 

M 2 – Attraktiv arbeidsplass 
Helse Nord IKT skal være en attraktiv arbeidsplass, med fokus på et arbeidsmiljø som preges av 
arbeidsglede og trivsel. Dette skal oppnås gjennom å ha et bevist forhold til hva som motiverer. 
Mestring gir trivsel, vi skal derfor ha fokus på å synliggjøre våre styrker og gode arbeidsprosesser.  

Det skal tydelig vises at de ansatte er Helse Nord IKT viktigste ressurs. 

 

Interne forbedringstiltak Teknologi Prosesser Organisasjon Risiko 

Følge opp hospiteringsordningen. Lav Lav Lav Lav 

Gjennomføre fagsamling 2017.. Lav Lav Lav Lav 

Etablere AMU i tråd med 
arbeidsmiljøloven. 

Lav Lav Lav Lav 

Gjennomføre allmøter Lav Lav Lav Lav 

4 Rapportering- og oppfølging 

Med utgangspunkt i rapporteringskravene som er satt i OD, og det som fremgår av instruksen 
til administrerende direktør er det utarbeidet et årshjul for HN IKT som viser hva som skal 
rapporteres når og til hvem (se vedlegg 1). Det skal rapporteres internt på tiltakene i 
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virksomhetsplanen kvartalsvis til ledergruppen i HN IKT. Det vil imidlertid være oppfølging av 
tiltakene på avdelings- og seksjonsnivå månedlig.  

Utover årsmelding og årsberetning skal styret for HNIKT skal ha følgende rapporter i løpet av 
året: 

• Virksomhetsrapport til hvert ordinære styremøte. 
• Utvidet virksomhetsrapport. 1 og 2 tertial. 
 

Virksomhetsrapporten skal inneholde både økonomiske og ikke-økonomiske forhold med 
vekt på kvalitet, innhold og effektivitet, inkludert helse, miljø, og sikkerhet jf. Instruks for 
administrerende direktør. 

Den utvidede virksomhetsrapporten skal i tillegg inneholde risikovurderinger vedrørende 
måloppnåelse, kvalitet samt helse, miljø og sikkerhet. I denne sammenhengen skal 
administrerende direktør gi styret et referat fra ledelsens gjennomgang av virksomheten som 
viser mål, risiko, tiltak og handlingsplaner.  

Det legges opp til å rapportere på virksomhetsplanen til tertialmøtene inklusive status på 
kravene i OD. Tertialrapporten vil derfor bestå av den ordinære virksomhetsrapporten og en 
egen rapportering på oppdrag og mål inklusive risikovurdering på de omtalte målene L1 og L3.  

 

Styrings- og rapporteringssystemene i HN IKT skal gjennomgå flere forbedringstiltak i 2017, og 
dette vil kunne gi endringer i både form og innhold på den informasjon som legges frem. 

 

 

 

UStyret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak: 

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar fremlagte virksomhetsplan for HN IKT HF til etterretning 

 

 

Tromsø, 7. februar 2017 

 

 
Oddbjørn Schei  
Administrerende direktør  
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