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Styresak 033-2017   Utvidet tertialrapport 1.tertial 

Innstilling til vedtak 

 

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak: 

1. Tertialrapport til Helse Nord RHF godkjennes. 
2. Status på virksomhetsplan og ordinær virksomhetsrapport tas til orientering. 

Sammendrag 

Utvidet virksomhetsrapport består av 3 deler; Tertialrapport til Helse Nord RHF, status 
virksomhetsplan for HN IKT, og ordinær virksomhetsrapport. 

Status for oppdragene gitt i oppdragsdokumentet (OD) er at de fleste er i rute.  Det er gjort 
særskilt risiko vurdering av målet om økonomisk balanse.  

For de interne forbedringstiltakene i virksomhetsplan vurderes måloppnåelsen samlet sett 
som tilfredsstillende. Hovedtyngden av tiltakene er i rute og vil gjennomføres som planlagt. 
Noen prosjekter har forsinkelser som i hovedsak skyldes begrensinger i kapasitet. 

Måloppnåelsen for prosjektporteføljen er også tilfredsstillende, men noen prosjekter krever 
økt fokus og oppfølging for å sikre at målene nås.  

Det fremgår av den ordinære virksomhetsrapporten at for de løpende leveransene er 
tilgjengeligheten god, og det er en nedgang i antall feil fra forrige måned. 

Behandlingen av saker i felles innboks har økt noe, og situasjonen på dette området krever 
særskilt innsats. Det er satt i verk tiltak av kortsiktig karakter som skal sikre gjennomføring av 
de høyest prioriterte tiltakene, og en hurtigutredning med fokus på hvilke endringer som er 
nødvendig i leverensemodellen hos HN IKT for å sikre bedre gjennomføringsevne. 

Sykefraværet for deler av virksomheten er fremdeles over normalt nivå, og tettere oppfølging 
av disse pågår kombinert med analyse av årsaker. 

Det er imidlertid indikasjoner på at kravene til driften av den løpende tjenesteproduksjonen og 
det høye aktivitetsnivået på prosjektsiden er krevende å opprettholde samtidig som det pågår 
en rekke interne forbedringstiltak. 
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Bakgrunn 
 

I henhold til krav fra Helse Nord RHF skal HN IKT oversende styrebehandlet tertialrapport for 
1.tertial innen 2.juni 2017. Rapporten følger egen mal, og omhandler oppfølging av 
oppdragsdokumentet (OD) for 2017. 

Kravene til tertialrapportering fremkommer også i styreinstruksen hvor det står at: 

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

 

Utvidet tertialrapport består av følgende: 

 

Del 1: Tertialrapport til Helse Nord RHF 

Del 2: Rapport på interne tiltak fra virksomhetsplan 

Del 3: Ordinær virksomhetsrapport inklusive prosjektstatus 

 

HN IKT arbeider med å integrere risikostyring som en del av mål- og resultatstyringen. I 
tertialrapporten til Helse Nord RHF er det i tråd med kravet i OD gjort en eksplisitt 
risikovurdering av kravet om økonomisk balanse. HN IKT vil til neste tertialrapport utvide 
antall mål som risikovurderes. 

Som vedlegg til den ordinære virksomhetsrapporten følger en foreløpig rapport om det globale 
virusangrepet 12-14.mai. 

 

 

Tromsø, 18. mai 2017 

 

 

Oddbjørn Schei  
Administrerende direktør  
 
 
Vedlegg:  
 
1.Tertialrapport til Helse Nord RHF 
2.Status virksomhetsplan HN IKT 1.tertial 
3.Virksomhetsrapport pr.mai 
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