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Status virksomhetsplan 1.tertial 2017 

Rapporten er basert på et enkelt system hvor status angis med fargekodene grønn, gul eller 
rød. Det er i tillegg et kommentarfelt med en kortfattet utdyping og beskrivelse av status for 
tiltaket. Kodene er basert på følgende: 

 

Grønn:  Tiltaket er i rute, og målet med tiltaket forventes i tråd med plan. Ingen 
spesielle tiltak er påkrevet. 

Gul: Tiltaket er forsinket, og det er usikkerhet knyttet til om målet nås/kan 
realiseres helt eller delvis. Tiltak er normalt påkrevet. 

Rød: Tiltaket er sterkt forsinket og/eller det er sannsynlig at tiltaket ikke blir 
gjennomført som forutsatt. Korrigerende tiltak er nødvendig. 

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. 

Tiltak Status Kommentar 

1.Etablere tjenestestyret og porteføljeplan  Tjenestestyret og fora for 
prioritering av porteføljeplan er 
etablert. 

 

2.Motta prosjekt sentralt kjøremiljø og 
drifts/overvåkingssenter 

 
 

 

Organisasjon for mottak av SKM 
under etablering. DoOS under 
oppbemanning. 

3.Robustisere radiologikompetansen  
 

 

Rekruttering og kompetansetiltak 
pågår. 

4.Robustisere eksisterende tjenester  
 

 

Utfordring med forsinkelser på 
leveranser for å  driftssette nye 
datasentre. 

http://www.helsenordikt.no/
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Tiltak Status Kommentar 

5.Gjennomføre endringsprogrammet – Fase 3  
 

 

Arbeid iht plan. 

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. 

Tiltak Status Kommentar 

1. Anskaffe PKI løsning  To-faktor løsning for Mobilt 
kontor og ny Citrix-portal er 
anskaffet. Fullverdig PKI-løsning 
er ikke anskaffet. 

2. Etablere egen seksjon for desktop/BNS  
 

 

Seksjoner sammenslått, 
seksjonsleder er konstituert. 

3. Forbedre verktøyet knyttet til PC diagnostikk  
 

 

 

4. Etablere prosjekt for desktop  
 

 

Prosjektmandat er under 
utarbeidelse. 

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. 

Tiltak Status Kommentar 

1. Gjennomføre handlingsplan for 

 Informasjonssikkerhet. 
 Handlingsplanen er erstattet med 

prosjektet helhetlig 
informasjonssikkerhet som både 
inneholder kortsiktige og 
langsiktige tiltak. Kortsiktige 
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Tiltak Status Kommentar 

tiltak følges opp løpende i 
linjeorganisasjonen.  

 

2. Styrke den operative sikkerheten  
 

 

Operativ sikkerhetsansvarlig er 
tilsatt. 

 

 

 

 

 

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. 

Tiltak Status Kommentar 

1. Gjennomføre «løftet» service i alle ledd  Gjennomføres som flere 
kontinuerlige tiltak, som 
oppfølging av ITIL-prosesser, 
selvbetjeningsportal, 
gjennomgang av Felles innboks 
osv. 

2. Etablere fortløpende 
kundetilfredsmålinger 

 
 

 

Gjennomført innledende 
diskusjoner med aktuell 
leverandør. Tas med i forprosjekt 
om selvbetjeningsportal 

3. Etablere prosjekt for trådløsnett og mobile 
enheter 

 
 

 

Styret gav 20. april 2017 Helse 
Nord IKT i oppdrag å starte 
arbeidet med konseptfasen for en 
felles digital plattform for 
kommunikasjonsteknologi.  

Utrulling av trådløst nett på 
samtlige lokasjoner vil være en 
forutsetning for en slik plattform. 
Kartlegging, koordinering samt 
plan for utrulling av trådløst nett 
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Tiltak Status Kommentar 

vil bli inkludert som en egen 
aktivitet i dette prosjektet. 

4. Etablere praksis for tolkning av SLA avtaler 

 
 

 

 

SLA-revisjon (SSA-D) pågår i 
samarbeid med kundene, men står 
per i dag i ro på grunn av 
ressursmangel 

5. Revidere tjenestenivåavtalene  
 

 

Nye maler er utarbeidet, godkjent 
og tatt i bruk. Arbeidet pågår i 
samarbeid med tjenesteansvarlige 
i HNIKT og tjenesteeiere i 
helseforetakene 

6. Etablere bedre dialog med HF om månedlig 
driftsrapportering 

 Eksempelrapporter er laget og 
diskuteres med IKT-bestillerne. I 
tillegg skal IKT-bestillerne få full 
tilgang til HPSM og egne 
«dashboard» der. 

7. Optimalisering av prosesser for å få til 
kortere leveransetid 

 Prosessen «Felles innboks» 
revideres og det vurderes ny 
organisering. 

8. Etablere Knowledge management 

 
 Prosessen er etablert og forankret, 

stilling er utlyst og 
dokumentasjonsverktøy er valgt. 
Knowledge manager ansettes i 
drifts- og overvåkingssenteret, 
mens prosessen eies av 
Kundeavdelingen 

9. Videreutvikle selvhjelpsløsningene for 
brukerne 

 

 Forprosjektbeskrivelse er under 
utarbeidelse. HPSM er oppgradert 
og ny versjon med aktuell modul 
settes i produksjon primo juni. 
Funksjonaliteten er demonstrert 
for helseforetakene. 

10. Øke antall saker løst på 1 touch til 80 %  
 

Forbedringstiltak beskrives nå og 
det ses på hvilke oppgaver som 
kan flyttes fra 2. linje til 1. linje 

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

Tiltak Status Kommentar 

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

 

 En høyt prioritert oppgave som 
skaper trygghet for leveranser 
gjennom høyt kompetent 
bemanning og ivaretakelse av 
prosjektprosessen i HN IKT. 

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

 

 
 

 

Porteføljekontoret er opprettet og 
nye leveranser, arbeidsprosesser 
og roller er i arbeid. 6 uker 
forsinket pga høy prosjekt-
aktivitet, som har forrang. 

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

 

 
 

 

Arkitekturrådgvining gis 
prioriterte prosjekter, koordinert 
med Arkitekturprosjektet. Mandat 
for regionalt arkitekturråd og 
etablering av regional 
arkitekturfunksjon sluttføres juni. 

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

 
 

 

Integrasjonsprosjektet er vedtatt 
videreført i fase 3. Utviklerteamet 
innen integrasjonsutvikling har 
nådd et faglig høyt nivå. 

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

 

 
 

 

2 utviklerteam bidrar til fleksible 
og spesialiserte applikasjoner for 
helseforetakene (rapportutvikling, 
skreddersydde kliniske og 
administrative løsninger). 

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

 Leveranser gjennomføres som 
avtalt. Dagens finansieringsmodell 
på området er ikke bærekraftig. 
Konseptrapport for fremtidige 
muligheter sluttføres i juni. 

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

 Arbeid pågår. En styrket 
prosjektprosess skal etableres, der 
arkitekter bidrar og 
porteføljekontoret godkjenner 
prosjektforslag og samhandler 
med Tjenestestyret.  
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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. 

Tiltak Status Kommentar 

1. Innarbeide gevinstplankuttene i HN IKTS 
budsjetter for 2017 og 2018. 

 Innarbeidet i budsjett for 2017 og 
i langsiktig plan for 2018 

 

2. Gjennomføre gevinstplankuttene i egne 
avdelinger. 

 
 

 

Inngår i avdelingsbudsjettene i 
2017 

3. Etablere struktur for dokumentasjon og 
rapportering av gevinster. 

 

 
 

 

Arbeidet pågår. 

4. Dokumentere og rapportere gevinster. 

 

 

 
 

 

Jf. punkt over 

5. Etablere vedtatt kostnadsmodell  
 

 

Forventes ferdigstilt første halvår 

6. Gjennomgå og videreutvikle rutiner for 
kostnadskontroll i virksomheten. 

 Arbeidet pågår. 

 

 

 

 

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. 

Tiltak Status Kommentar 

1. Gjøre en kartlegging for hvordan avdelingen 
kan styrke samhandlingen med Helseforetakene 

 HNIKT gjennomfører regelmessige 
møter med IKT-bestillerne, deltar i 
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Tiltak Status Kommentar 

i forbindelse med opprettelsen av Helse Nord 
IKT HF innen 1 januar 2017. 

regionale fora for forvaltning av 
kliniske og administrative IKT-
systemer og følger opp kontakter i 
helseforetakene. Det mangler nå et 
forum som skal ivareta 
beslutninger og prosesser som 
tidligere ble ivaretatt av 
styringsgruppen for HNIKT. 
Spesielt gjelder dette beslutninger 
om regionale prosjekter, regionale 
rutiner, regionale standarder osv. 
som direktørene kunne forplikte 
eget foretak til. 

2. 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. 

 
 

 

HNIKT jobber kontinuerlig med 
dette, men vi mener foretakene 
kunne prioritert dette mer, spesielt 
kompetanse på avtaleforvaltning 

3. Støtte arbeidet med å etablere ny 
finansieringsmodell 

 
 

 

Arbeidet pågår, f.eks. for å lage 
faste «priser» på nye systemer og 
tjenester. 

4. Vurdere etablering av partnerskapsavtaler  
 

 

NB! Dette var visstnok omtalt i 
Welde rapport knyttet til HF 
etablering. Ifølge Isaksen ikke blitt 
prioritert. 

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. 

Tiltak Status Kommentar 

1. Utrede overordnet styringsmodell som 
klargjør sammenhengen mellom ulike 
styringssystem i HNIKT. 

 Styringsmodell legges frem for 
ledergruppe ultimo mai. 

 

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

 
 

 

Pågår, dialogavtalen skal tas i 
bruk i hele HN IKT i løpet av 2017. 
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Tiltak Status Kommentar 

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

 
 

 

Usikkert om HN IKT får prioritet i 
regional løsning. 

4.Utvikle analyser og nøkkeltall for å vurdere 
formålseffektivitet og kostnadseffektivitet. 

 

 
 

 

1.versjon av kostnadsmodell 
ferdigstilt. Nøkkeltall på 
kostnadseffektivitet under 
utarbeidelse. 

5. Sikre høy kvalitet på internkontroll og 
avvikshåndtering gjennom aktiv bruk av 
DocMap. 

 
 

 

Opplæring i DocMap planlagt 
gjennomført i juni. 

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 plattformene 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 Status Kommentar 

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

 Ivaretas løpende. 

2. Forbedre samarbeidsmodellen med øvrige 
tekniske miljøer i Helse Nord. 

 
 

 

Samarbeidsavtale mellom HF og 
HN IKT er under utarbeidelse. 

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. 

Tiltak Status Kommentar 

1. Gjennomføre kommunikasjons- og 
handlingsplan for Helse Nord IKT 2017. 

 

 Arbeid pågår i henhold til plan. 
Særlig fokus på 
beredskapskommunikasjon. 
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Tiltak Status Kommentar 

2. Gjennomføre kommunikasjons- og 
handlingsplan for Endringsprogrammet  
fase 3. 

 
 

 

Arbeid pågår i henhold til plan. 
Sterk fokus på bedring av intern 
informasjonsflyt. 

 

 

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. 

Tiltak Status Kommentar 

1. Etablere kompetanse styring. 

 

 

 Første utkast til 
kompetansestrategi er utarbeidet. 
Møte med avdelingsledere for 
innspill i løpet av juni. 

2. Revidere prosess for lønnsforhandlinger 

 
 

 

 

Revisjon av prosess igangsatt og 
benyttes i årets 
lønnsforhandlinger. 

3. Revidere lønnspolitikk  
 

 

Revidert lønnspolitikk drøftet med 
de tillitsvalgte og lagt ut på 
Intranett. 

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. 

Tiltak Status Kommentar 

1. Følge opp hospiteringsordningen.  Dette har i første halvår ikke vært 
prioritert grunnet manglende 
kapasitet. 
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Tiltak Status Kommentar 

2. Etablere AMU i tråd med 
arbeidsmiljøloven. 

 
 

 

I forbindelse med opprettelse av 
Helse Nord IKT som HF må nytt 
AMU etableres. 

3. Utarbeide seniorpolitikk for HN IKT  
 

 

Helse Nord IKT har p.t. ikke egen 
seniorpolitikk. Første utkast er 
under utarbeidelse. 

4. Utarbeide lederhåndbok for HN IKT 

 
 

 

 

Grunnet kapasitetsutfordringer 
tar dette lengere tid enn antatt. 

5. Gjennomføre anbudsprosess for lokaler i 
Tromsø 

 
 

 

Prosjektet er i henhold til plan. 

6. Implementere nytt sak/arkiv system i HN 
IKT. 

 Forsinkelse i regionalt 
innføringsløp. 
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