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Styreprotokoll 

Vår ref.: Referent/dir.tlf.:  
Frank D. Fredriksen 99209455 

Sted/Dato:  
Tromsø 20. april 2017 

Møtetype: Styremøte i Helse Nord IKT HF 
Møtedato: 20. april 2017 – kl. 12:00
Møtested: Skype videokonferanse 

Tilstede 

Navn:  
Hilde Rolandsen Styreleder 
Tor Ingebrigtsen Nestleder 
Paul Martin Strand Styremedlem 
Bjørn Nilsen Styremedlem 
Kjersti Lauritzen Styremedlem 
Anita Toftesund Styremedlem 
Kristine Steinsvik Styremedlem 
Morten Reintz Styremedlem 

Forfall 

Navn:  

Fra administrasjon 

Navn:  
Oddbjørn Schei Administrerende direktør 
Tom Robert Elvebu Viseadministrerende direktør 
Frank D. Fredriksen Administrasjonssjef 
Atle Engebretsen Økonomisjef 
Anders Høydalsvik Avdelingsleder, Tjenesteutvikling 
Kim Saxvik (på sak 020-, 021- og 022-2017) Prosjektleder, Helhetlig 

Informasjonssikkerhet 
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Styresak 014-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Styret ber administrasjonen se på rutiner rundt håndtering av saker unntatt offentlighet.  
 
Sak 023-2017 «Etablering av Kurve og Medikasjon» endres til å ikke være UOFF. 
Styret har ingen andre innvendinger til innkalling og saksliste. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner innkalling og saksliste. 
2. Administrasjonen legger fram forslag til rutine for håndtering av UOFF saker i neste 

styremøte 
 
Styresak 015-2017   Godkjenning av protokoll fra styremøte 14.02.2017 
Saken er unntatt offentlighet, jf. Offl. §23 og §24 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 14. februar 2017. 

Møteprotokollen sendes pr. post for signering. 
 
 
Styresak 016-2017   Virksomhetsrapport, Helse Nord IKT HF 
Administrerende direktør presenterte virksomhetsrapport 02-2017 for styret.  
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord IKT HF tar virksomhetsrapport nr. 2-2017 til orientering 

 
Styresak 017-2017   Oppfølging av oppdragsdokument 
 
Administrerende direktør framla følgende forslag til vedtak: 
 
1 Styret i Helse Nord IKT HF tar saken til orientering 
2 Styret i Helse Nord IKT HF vedtar ny frist for rapportering 2. tertial 2017. Adm. Dir. 

rapporterer 2. tertial 2017 i styremøte i november 2017.  
 
Styrets vedtak: 
 
1 Styret i Helse Nord IKT HF tar saken til orientering 
2 Styret i Helse Nord IKT HF ber administrerende direktør, sammen med eier, konkretisere 

oppdrag i OD 2016 rundt frist fra bestilling til arbeids oppstart 
3 Styret i Helse Nord IKT HF anmoder Helse Nord RHF om ny frist for rapportering 2. tertial 

2017 innen utgangen av november 2017 
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Styresak 018-2017  Ny Oracle-avtale for Helse Nord  
Saken er unntatt offentlighet, jf. Offl. §23 
 
Viseadministrerende direktør Tom Robert Elvebu presenterte saken.  
 
Administrerende direktør framla følgende forslag til vedtak: 
1 Styret til Helse Nord IKT gir sin tilslutning til innstillingen om å utsertifisere ved dagens 

utløp av dagens ULA-avtale. Dersom det kommer vesentlige endringer i pristilbudene fra 
Oracle, ber styret om at saken legges frem til ny vurdering. 

 
 
Styrets vedtak: 
 
1 Styret til Helse Nord IKT gir sin tilslutning til innstillingen om å utsertifisere ved dagens 

utløp av dagens ULA-avtale. Dersom det kommer vesentlige endringer i tilbudene fra Oracle, 
ber styret om at saken legges frem til ny vurdering 

2 Styret i Helse Nord IKT HF er orientert om mulighet for å starte nye forhandlinger dersom 
volum endres vesentlig.  
 

 
Styresak 019-2017  Prosjekt «Integrasjonsprosjekt, fase 3»  
 
Administrerende direktør framla følgende forslag til vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord IKT HF gir sin tilslutning til at Helse Nord IKT i 2017 starter 

gjennomføring av Integrasjonsprosjektet fase 3 innenfor en investeringsramme på 8,0 
MNOK. 

2. Det avsettes midler i henhold til foreslått budsjett for å finansiere dette arbeidet. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord IKT HF gir sin tilslutning til at Helse Nord IKT i 2017 starter 

gjennomføring av Integrasjonsprosjektet fase 3 innenfor en investeringsramme på 8,0 
MNOK. 

2. Det avsettes midler i henhold til foreslått budsjett for å finansiere dette arbeidet. 
3. Gjennomføring forutsetter at dette prosjektet prioriteres i langsiktig økonomiplan i Helse 

Nord RHF. 
 
Styresak 020-2017  Prosjekt Automatisert tilgangsstyring, avslutning av 

konseptfase og videre plan 
Saken er unntatt offentlighet, jf. Offl. §13 jf. Personopplysningsforskriften §2-9 
 
Administrerende direktør framla følgende forslag til vedtak: 
 
1 Styret tar vedlagte nåsituasjonsbeskrivelse til orientering 
2 Styret gir sin tilslutning til at planleggingsfase for prosjekt ”automatisert tilgangsstyring” 

inkluderes i prosjekt for helhetlig informasjonssikkerhet som fremlegges i styresak 022-
2017 
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Styrets vedtak: 
 
1 Styret tar vedlagte nåsituasjonsbeskrivelse til orientering 
2 Styret gir sin tilslutning til at planleggingsfase for prosjekt ”automatisert tilgangsstyring” 

inkluderes i prosjekt for helhetlig informasjonssikkerhet som fremlegges i styresak 022-
2017 
 

Styresak 021-2017  Prosjekt «Rutiner ved bortfall av IKT-tjenester», 
avslutning av konseptfase og videre plan  

Saken er unntatt offentlighet, jf. Offl. §13 jf. Personopplysningsforskriften §2-9 
 
Administrerende direktør framla følgende forslag til vedtak: 
 
1 Styret i Helse Nord IKT gir sin tilslutning til utredningsrapporten for rutiner ved bortfall av 

IKT-tjenester i Helse Nord IKT og ber adm. dir. følge opp anbefalingene til forbedring av 
kontinuitetsprosessen gjennom prosjekt Helhetlig Informasjonssikkerhet 

2 Styret ber administrerende direktør presentere rapporten med anbefaling om et eget 
prosjekt innen felles beredskapsplanlegging for direktørmøtet i Helse Nord 

 
Styrets vedtak: 
 
1 Styret i Helse Nord IKT gir sin tilslutning til utredningsrapporten for rutiner ved bortfall av 

IKT-tjenester i Helse Nord IKT og ber adm. dir. følge opp anbefalingene til forbedring av 
kontinuitetsprosessen gjennom prosjekt Helhetlig Informasjonssikkerhet 

2 Styret ber administrerende direktør presentere rapporten med anbefaling om et eget 
prosjekt innen felles beredskapsplanlegging for direktørmøtet i Helse Nord 
 

Styresak 022-2017   Prosjekt «Helhetlig informasjonssikkerhet», planfase 
Saken er unntatt offentlighet, jf. Offl. §24 
 
Administrerende direktør framla følgende forslag til vedtak: 
 
1 Styret gir sin tilslutning til at planleggingsfase for prosjekt ”helhetlig informasjonssikkerhet” 

gjennomføres ihht prosjektforslag innenfor en ramme på 7,42 MNOK 
2 Beløpet finansieres dels av avsatte prosjektkostnader i budsjettet for 2017, (4,9 mill.) og 

dels over investeringsbudsjettet (resterende del) 
3 Styret beslutter prosjektplanlegging ihht beslutningspunkt 2 (BP2) i prosjektrammeverk for 

Helse Nord IKT (PRHI) 
 
Styrets vedtak: 
 
1 Styret gir sin tilslutning til at planleggingsfase (BP2) for prosjekt ”helhetlig 

informasjonssikkerhet” gjennomføres ihht prosjektforslag innenfor en ramme på 7,42 
MNOK 

2 Beløpet finansieres dels av avsatte prosjektkostnader i budsjettet for 2017, (4,9 mill.) og 
dels over investeringsbudsjettet (resterende del) 

3 Styret ber adm.dir redegjøre i neste styremøte for status på tiltak som ligger utenfor 
prosjektene i forhold til tilgangsstyring, informasjonssikkerhet og bortfall av IKT-tjenester 
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Styresak 023-2017  Etablering av Elektronisk Medikasjon og Kurve som 
tjeneste 

 
Administrerende direktør framla følgende forslag til vedtak: 
 
1 Styret i Helse Nord IKT HF ber administrerende direktør etablere nødvendig 

driftsorganisasjon for drift av EK innen 01.01.2018 innenfor en budsjettramme på 5 MNOK i 
2017, økende til 20.5 MNOK i 2018 

 
Styrets vedtak: 
 
1 Styret i Helse Nord IKT HF ber administrerende direktør etablere nødvendig 

driftsorganisasjon for drift av EK innen 01.01.2018 innenfor en budsjettramme på 5 MNOK i 
2017 
 

Styresak 024-2017  Rapport om kommunikasjonsteknologi i Helse Nord og 
forslag om konseptfase «Felles digital flate for 
kommunikasjonsteknologi» 

 
Administrerende direktør framla følgende forslag til vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord IKT tar utredningen av kommunikasjonsteknologi i Helse Nord til 

orientering 
2. Styret gir Helse Nord IKT i oppdrag å starte arbeidet med konseptfasen for en felles digital 

flate for kommunikasjonsteknologi i tråd med beskrevet mandat. 
3. Konseptfasen gjennomføres innenfor en ramme på 4,0 millioner, og finansieres innenfor HN 

IKT samlede kostnadsbudsjett for 2017 (bruttobudsjett) 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord IKT tar utredningen av kommunikasjonsteknologi i Helse Nord til 

orientering 
2. Styret gir Helse Nord IKT i oppdrag å starte arbeidet med konseptfasen for en felles digital 

plattform for kommunikasjonsteknologi i tråd med beskrevet mandat. Helseforetakene 
inviteres inn prosjektgruppen og prosjektets styringsgruppe. 

3. Konseptfasen gjennomføres innenfor en ramme på 4,0 millioner, og finansieres innenfor HN 
IKT samlede kostnadsbudsjett for 2017 (bruttobudsjett) 

  
Styresak 025-2017   Langsiktig økonomiplan 2018 – 2025 (Investeringsplan) 
 
Administrerende direktør framla følgende forslag til vedtak: 
1. Styret vedtar driftsinvesteringsrammen for HN IKT for 2017 i tråd med forslaget i tabell 2 i 

saksfremlegget. 
2. Styret fremmer forslag til investeringsplan for Helse Nord IKT overfor HN RHF i tråd med 

tabell 4 i saksfremlegget. 
3. Styret tar framskrivningen av IKT- kostnadene og likviditetsbudsjettet i planperioden til 

orientering. 
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Styrets vedtak: 
1. Styret vedtar driftsinvesteringsrammen for HN IKT for 2017 i tråd med forslaget i tabell 2 i 

saksfremlegget.  
2. Styret fremmer forslag til investeringsplan 2018 - 2021 for Helse Nord IKT overfor HN RHF 

i tråd med vedlegg 1 i saksfremlegget. Kategoriene informasjonssikkerhet, migrering og 
reinvesteringer bes prioritert. 

3. Styret tar framskrivningen av IKT- kostnadene og likviditetsbudsjettet i planperioden til 
orientering.  

 
Styresak 026-2017   Risiko- og sårbarhetsanalyser, status og planer 
Saken er unntatt offentlighet, jf. Offl. §24 
 
Administrerende direktør framla følgende forslag til vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord IKT HF tar status og tiltak etter risiko- og sårbarhetsanalyser 2016 til 

orientering 
2. Styret i Helse Nord IKT HF tar plan for risiko- og sårbarhetsanalyser 2017 til orientering 
 
Styrets vedtak: 
 
Saken utsettes til styremøte i juni 2017. 
 
Styresak 027-2017   Forsikringsordninger for Helse Nord IKT HF 
 
Administrerende direktør framla følgende forslag til vedtak: 
 
1 Styret i Helse Nord IKT HF tar saken til orientering 
 
 
Styrets vedtak: 
 
Saken utsettes til styremøte i juni 2017. 
 
Styresak 028-2017   Brukerundersøkelsen 2016 - kundetilfredshetsmåling 
 
 
Administrerende direktør framla følgende forslag til vedtak: 
 
1 Styret i Helse Nord IKT HF tar saken til orientering 
 
 
Styrets vedtak: 
 
Saken utsettes til styremøte i juni 2017. 
 
Styresak 029-2017   Eventuelt 
 
Det ble ikke behandlet eventuelt-saker i styremøtet. 
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Bodø, den 20. april 2017 
 
 

______________________ 
Hilde Rolandsen 
Styreleder 
 
 

______________________ 
Tor Ingebrigtsen 
Nestleder 

______________________ 
Paul Martin Strand 
Styremedlem 

______________________ 
Bjørn Nilsen 
Styremedlem 
 
 

______________________ 
Kjersti Lauritzen 
Styremedlem 

______________________ 
Kristine Steinsvik 
Styremedlem 

______________________ 
Anita Toftesund 
Styremedlem 

______________________ 
Morten Reintz 
Styremedlem 
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