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2 Innledning 
Ledelsen og styret skal minimum årlig ha en samlet gjennomgang av tilstanden i foretaket. Dette 
følger av forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten §8, samt interne 
retningslinjer og instrukser1, og refereres også til i oppdragsdokumentet (OD). Ordlyd og 
begrepsbruk varierer noe i nevnte dokument, men gjennomgangen benevnes gjerne som 
«ledelsens gjennomgang». I forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring §8f heter det: 

«Minst en gang årlig systematisk gjennomgå og vurdere hele styringssystemet opp mot tilgjengelig 
statistikk og informasjon om virksomheten for å sikre at det fungerer som forutsatt og bidrar til 
kontinuerlig forbedring av virksomheten.» 

I OD for 2017 er i tillegg kravene om oppfølging av risikovurdering sterkt fremhevet. I Helse Nord 
IKT (HN IKT) pågår flere forbedringstiltak som har som siktemål og forbedre styring, kontroll og 
risikovurdering i hele virksomheten. Noen av de største forbedringsområdene er nettopp innenfor 
risikostyring. Det er derfor i liten grad vært gjort eksplisitte risikovurderinger av mål- og 
resultatoppnåelse i henhold til gjeldende krav.  

Gjennomgangen er oppbygd med en oppsummering og overordnet vurdering av hvert område med 
følgende kriterier: 

 

Høy risiko for 
manglende 
måloppnåelse. Tiltak 
mangler 

 

Middels risiko for manglende 
måloppnåelse. Tiltak 
identifisert/igangsatt 

 

Lav risiko for 
manglende 
måloppnåelse 

                                                           

1 Retningslinjer for risikostyring i Helse Nord RL 1602, Styreinstruks for Helse Nord IKT HF, Instruks for 
administrerende direktør Helse Nord IKT HF. 
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3 Organisasjonsplan 
 

I 2017 har HN IKT gjennomført noen organisasjonsendringer som et resultat av 
endringsprogrammet fase 3, og drift- og overvåkningsprosjektet. Følgende endringer er gjort: 

 Opprettet drifts- og overvåkingssenter i tjenesteproduksjon fra 1.1.2017. 

 Opprettet seksjon for test i tjenesteproduksjon fra 1.4.2017. 

 Seksjon for brukenær service i kunde- og servicetjenester er fra 1.1.2017 slått sammen med 
seksjon for plattformtjenester i tjenesteproduksjon og er blitt seksjon for arbeidsflate. 

 Porteføljekontoret er opprettet fra juni 2017, og erstatter det tidligere prosjektkontoret. 

Endringene har sammenheng med hverandre. Opprettelsen av et eget drifts- og overvåkingssenter 
er et sentralt virkemiddel for å sikre stabil drift og effektiv utnyttelse av ressursene, og ikke minst ta 
i bruk ny teknologi som SKM (sentralt kjøremiljø).  Testseksjonen startet i sin tid som en del av FIKS 
men er nå etablert som en permanent funksjon i HN IKT. Seksjonens hovedoppgave er å forvalte et 
regionalt testrammeverk og utføre konkret testing av endringer og nyinstallasjoner. Desktop og 
brukernær service ble slått sammen for å styrke desktopområdet og bidra til ytterligere 
standardisering og bedre ressursutnyttelse. 

HN IKT har ingen konkrete planer om større organisasjonsendringer i 2017 eller 2018, men det vil 
gjøres løpende vurderinger av behovet for justering av oppgave- og ansvarsdeling mellom 
avdelinger og enheter i virksomheten. Gjeldende organisasjonskart er som følger: 
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4 Helse Nord IKTs hovedmål og risikostyring 
Gjennom retningslinjene for risikostyring i Helse Nord er HN IKT pålagt å definere et antall 
hovedmål som skal følges spesielt gjennom året. Noen av disse defineres av administrerende 
direktør i Helse Nord RHF og er felles for hele foretaksgruppen (ev. med unntak for Sykehusapotek 
Nord og RHF-ets enheter, som kan gis andre hovedmål), mens ledelsen ved det enkelte foretak skal 
definere ytterligere, foretaksspesifikke mål.  

Til hvert hovedmål skal det i den grad det er mulig velges ut delmål (gjerne to til fire) som skal 
risikovurderes. Delmålene utgjør en konkretisering/operasjonalisering til mål det er praktisk mulig å 
risikovurdere og følge opp i ettertid. 

Oppdragsdokumentet til helseforetakene er bygd opp rundt 4 hovedmål: 

1. Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet og sikkerhet i pasientbehandlingen 

2. Sikre god pasient- og brukrmedvirkning 

3. Sikre gode arbeidsforhold og tilstrekkelig kvalifisert personell 

4. Innfri økonomiske mål i perioden 

 

HN IKT er som kjent ikke som de øvrige helseforetakene gitt egne hovedmål i OD fra Helse Nord 
RHF, men skal forholde seg til føringene «så langt det passer». Det betyr at det primært er mål 3 og 
4 som er relevant for HN IKT. For 2017 er helseforetakene gjennom oppdragsdokumentet pålagt å 
risiko vurdere målet «Innfri de økonomiske mål i perioden.»  HN IKT har derfor risikovurdert dette 
målet i 2017. Vurderingen pr. 2.tertial er følgende: 

HN IKT har nullresultat som resultatkrav. Den økonomiske risikoen knyttet til HN IKTs drift og 
prosjekter er delt mellom HN IKT selv og foretakene som finansierer HN IKT. HN IKTs risiko for avvik 
fra målkravet i 2017 (resultat lik null) er risikovurdert. 

 

Følgende risikoer er vurdert: 

R1: Manglende økonomikontroll 

R2: Manglende håndtering av effektiviseringskutt 

R3: Lavere prosjekt- og oppdragsinntekter enn forutsatt 

R4: Større uforutsette kostnader 

 

Samlet risiko for manglende måloppnåelse er middels. Det vi si at vurderingen fra 1. tertial 
opprettholdes.  
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For øvrige strategiske mål og tiltak fra overordnet virksomhetsplan er det gjort enklere 
risikovurderinger. Disse er dog ikke basert på de regionale retningslinjene. Risiko knyttet til 
prosjektporteføljen gjennomgås ukentlig. Det pågår også en revidering av det strategiske kartet til 
HN IKT med gjennomgang av hovedmål mv. Risikostyring skal integreres i mål- og resultatstyringen. 
Rammeverket for risikostyring som HIS (Prosjekt helhetlig informasjonssikkerhet) utarbeider skal 
anvendes slik at risikostyring i HN IKT er basert på en helhetlig og likeartet metode. 

5 Vurdering av resultater fra 2017 
 

Ansvarlig: Oppsummering: Risiko, 
måloppnåelse 

Frank D. Fredriksen Helse Nord IKT HF har samlet sett en meget god 
måloppnåelse på OD så langt i 2017. Av 30 oppdrag gitt i 
OD er 25 i rute, og 5 noe forsinket. For interne 
forbedringstiltak i virksomhetsplanen er 35 av 55 tiltak i 
rute – de øvrige pågår, men har 
kapasitet/ressursbegrensinger. 

Høy stabilitet på løpende driftstjenester og høyt 
servicenivå gir grunnlag for å sette status til grønn. 
Kapasitet og evne til å løse ad-hoc oppdragene er ikke 
tilfredsstillende. Analyse av informasjon fra driften bør 
prioriteres for å få et best mulig faktagrunnlag for 
forbedringsarbeidet. 
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Vurderingen av oppnådde resultater for HN IKT er basert på følgende rapportering: 

- Rapportering på oppdragsdokumentet (OD) 

- Rapportering på virksomhetsplan (strategisk kart) 

- Virksomhetsrapporter til styret 

- Statusrapporter til ledermøte 

 

Samlet skal dette gi et godt bilde av resultatoppnåelsen i virksomheten. Her gis et kort sammendrag 
av status på hver del. 

 Måloppnåelse på oppdragsdokumentet 
For 2017 er HN IKT gitt 30 oppdrag/oppgaver. Oppdragene fordeler seg likt mellom såkalte 
foretaksspesifikke oppdrag og felles oppdrag som gjelder alle foretakene i Helse Nord. Oversikt 
over oppdragene og status er gitt i eget vedlegg. Det rapporteres til styret og Helse Nord RHF 1 og 2 
tertial, samt i årlig melding. 17 av oppdragene skal bare rapporteres i årlig melding. 

Status for oppdragene i OD er at for 25 er det lav risiko for manglende måloppnåelse, og for de 
øvrige fem er det middels risiko for manglende måloppnåelse. Samlet gir dette utsikter for en 
meget bra etterlevelse i 2017. 

 Måloppnåelse på virksomhetsplan 
I VP for 2017 er det totalt 55 tiltak fordelt på de ulike avdelingene i HN IKT. Status som ble 
rapportert 2.tertial til styret og Helse Nord RHF er at 35 av disse er i rute, mens de øvrige har status 
gul dvs. middels risiko for manglende måloppnåelse. Hovedårsaken til at de 20 tiltakene ikke er i 
rute er manglende kapasitet/ressurser i HN IKT. Det bør anmerkes at antall tiltak er svært høyt når 
det tas hensyn til at virksomheten både skal løse oppdragene gitt i OD, og levere løpende 
driftstjenester og medførende forvaltningsoppgaver. Sett på denne bakgrunn vurderes 
måloppnåelsen som svært tilfredsstillende. 

Prosjektporteføljen til Helse Nord IKT består i august 2017 av 16 prosjekter, og den samlede 
rammen er i overkant av 250 MNOK.  Hovedtyngden av de store prosjektene er i 
gjennomføringsfase. Statusrapportene for prosjektporteføljen viser at langt de fleste prosjektene er 
i rute på økonomi, ressurser og fremdrift. Opprettelsen av eget porteføljekontor skal gi bedre 
oppfølging og koordinering av porteføljen. 
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 Virksomhetsrapporter til styret 
Så langt i 2017 er det utarbeidet 4 virksomhetsrapporter til styret. Nedenfor gis en oppsummering 
og analyse av utvalgte nøkkeltall for fra drift og service: 

Utvalgte nøkkeltall for drift- og service 2017    

 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Gj.snitt 

Antall registrerte feil 380 429 441 297 473 468 382 389 443 411 

Antall kritiske feil 7 3 2 1 2 1 1 2 0 2 

Antall gjennomførte oppgraderinger 83 164 118 90 114 98 62 73 105 100 

           

Total antall henvendelser 11571 8995 9822 6590 8428 8850 5480 
7900 9346 8554 

 

Andel besvart innen 1.minutt 71% 76% 79% 84% 67% 80% 84% 77% 72% 77% 

Andel henvendelser løst på 1.touch 75% 67% 72% 73% 72% 76% 76% 78% 76% 76% 

 

Antall registrerte feil ligger rundt 400 pr. mnd. Nivået ligger om lag 25 % høyere enn gjennomsnittet 
for 2016. Det er bedt om en nærmere analyse fra tjenesteproduksjon for å finne ut om årsaken er 
knyttet til endringer i registreringspraksis, eller om det er et utrykk for at det reelt sett er flere feil 
på systemene HN IKT leverer.  Det er en positiv korrelasjon på 0,45 mellom antall oppgraderinger 
og antall feil - noe som ikke overraskende.  Antall kritiske feil har siden mars holdt seg svært lavt, og 
for september var ingen kritiske feil registrert. 

Antall henvendelser til førstelinje har i gjennomsnitt vært på om lag 8500 så langt i 2017 mens 
gjennomsnittet for 2016 var på 9897 – en nedgang på 14 %. Andelen besvart innen 1.minutt har i 
gjennomsnitt vært på 77 %, og har bare vært under målet på 70 % i april.  Andel henvendelser løst 
på 1.touch ligger i gjennomsnitt noe under målet på 80 %.  

En analyse av sammenhengen med antall feil og antall oppgraderinger viser det at det ikke uventet 
er en positiv korrelasjon mellom antall feil og antall henvendelser. Denne er noe under middels 
sterk på 0,40. Sammenhengen mellom antall registrerte feil og andelen løst på 1.touch er på -0,13 
noe som er en overraskende svak sammenheng. Det er derimot en sterk negativ sammenheng på   
– 0,88 mellom antall oppgraderinger og andel saker løst på 1.touch. 

Selv om denne enkle analysen er basert på et svært lite utvalg indikerer den at det er svært viktig 
med god informasjonsflyt og samarbeid mellom førstelinje og drift knyttet til oppgraderinger og 
feilhåndtering. 

Felles innboks rapporteringen er utelatt, da en gjennomgang viser at tidligere presenterte tall ikke 
gir et riktig bilde av status innenfor området.   

Ved utgangen av september er det 79 saker registrert i felles innboks prosessen. De øvrige sakene 
(98) er oppdrag knyttet til systemutvikling, og disse følger en annen metodikk.  

Av de 79 sakene er 23 i tidlig fase, dvs at det foregår merkantile avklaringer knyttet til leveranse, 
tilbud og prioritering. 22 saker er under gjennomføring og 34 saker er gjennomført og satt i 
produksjon, men endelige merkantile avklaringer er ikke gjennomført. Det er som sagt nedsatt en 
egen arbeidsgruppe som bidrar til å komme ajour gjennom forsterket leveransekapasitet. 
Revideringen av hele prosessen er et lengre løp, som blant annet må ses i sammenheng med 
etableringen av sentralt kjøremiljø og migreringsløpene. Revideringen av prosessen har som mål å 
redusere ledetidene vesentlig, blant annet gjennom større grad av automatisering.  
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6 Samsvar med lover, forskrifter, avtaler mv. 

 Virksomhetsstyring 

6.1.1 Overordnet retningslinjer for risikostyring 
 

Ansvarlig: Oppsummering: Risiko, 
måloppnåelse 

Frank D. Fredriksen Helse Nord IKT HF har ikke etablert risikostyring i henhold 
til «RL1602 Retningslinjer for risikostyring i Helse Nord».  
Prosjekt Helhetlig Informasjonssikkerhet (HIS) etablerer 
rammer for risikostyring og modell for hvordan 
risikostyring skal gjennomføres og følges opp enhetlig og 
på et kvalitativt godt nivå. 

Fra 2018 skal HN IKT gjennomføre risikovurdering av 
hovedmålene i strategisk kart i tillegg til pålegg i OD. 

 

Lovkrav, retningslinjer, m.m. 
«RL1602 Retningslinjer for risikostyring i Helse Nord» gjelder for Helse Nord IKT HF. Her stilles det 
krav til at vi etablerer system for risikostyring. Fra retningslinjen heter det blant annet:  

«Risikovurdering innebærer å ta stilling til sannsynligheten for at en hendelse med negativ effekt på 

måloppnåelsen vil inntreffe, og den forventede konsekvensen av hendelsen.  

Risikostyring er en prosess som skal gi rimelig grad av sikkerhet for virksomhetens måloppnåelse. 

Prosessen gjennomføres av virksomhetens styre, ledelse og ansatte, anvendes i fastsettelse av strategi 

og på tvers av virksomheten, og er utformet for å identifisere potensielle hendelser som kan påvirke 

virksomheten og håndtere risiko slik at den er i samsvar med virksomhetens risikotoleranse (se pkt 

2.6). Risikostyring skal være en integrert del av den øvrige styringen foretakene har etablert.   

 

Risikostyring vil på ledelsesnivå i foretaket dreie seg om å realisere styringskrav og overordnede mål. 

Ute i organisasjonen vil risikostyring i tillegg være rettet mot å sikre at vanlige aktiviteter og daglig 

produksjon gjennomføres innenfor et akseptabelt risikonivå. Det vil innebære fokus på uønskede 

hendelser som uhell, ulykker, svikt i viktige funksjoner m.m.» 

Helse Nord IKT HFs etterlevelse 
Internrevisjon i Helse Nord RHF gjennomførte i desember 2016 en revisjon hos Helse Nord IKT HF 
vedrørende etterlevelse av  «RL1602 Retningslinjer for risikostyring i Helse Nord». Rapporten er 
arkivert på vårt saksnummer 2016-164-5, og tilkjennegir at Helse Nord IKT HF er kjent med 
retningslinjene, men at disse ikke er implementert og fulgt i driften i 2015 og 2016.   

Helse Nord RHF er orientert om vårt arbeid med etablering av helhetlig risikostyring i Helse Nord 
IKT HF i eget brev datert 4. juli 2017, vår ref. 2017-137-8. Her orienterer vi om at prosjekt Helhetlig 
informasjonssikkerhet (HIS) etablerer rammer for risikostyring og modell for hvordan risikostyring 
skal gjennomføres og følges opp enhetlig og på et kvalitativt godt nivå.  

Staben har igangsatt arbeid med risikostyring knyttet til måloppnåelse i Helse Nord IKT HF.  

 

 

 

http://boo-hndcm-01.hn.helsenord.no/DocMapProd/page/doc/dmDocAll.html?DOCVIEW=FALSE?DOCKEYID=526607
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6.1.2 Helseforetaksloven 

Ansvarlig: Oppsummering: Risiko, 
måloppnåelse 

Frank D. Fredriksen Helse Nord IKT HF etterlever helseforetaksloven og de 
rettigheter og plikter som denne vedrører.  

Lovkrav, retningslinjer mv. 
Lov om helseforetak m.m (helseforetaksloven) 

Helseforetaksloven regulerer helseforetakets rettigheter og plikter vedrørende: 

 Stiftelse og vedtekter 

 Foretaksmøtet 

 Foretakets styre og daglige ledelse 

 Styrets oppgaver og kompetanse 

 Daglig leder (administrerende direktør) 

 Foretakets representasjon utad 

 Organsiering av samarbeid med andre mv. 

 Regnskap, revisjon og kontroll 

 Oppløsning og avvikling 

 Erstatningsansvar 

 Omdanning 

 Ikraftsettings- og overgangsbestemmelser 

Kravene er godt ivaretatt ved opprettelse av Helse Nord IKT HF og styrende dokumenter i vårt 
kvalitetssystem Docmap. Se DS11687.  

6.1.3 Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring 
 

Ansvarlig: Oppsummering: Risiko, 
måloppnåelse 

Frank D. Fredriksen I OD for 2017 ble HN IKT bedt om å redegjøre for hvilke 
ledelsesmessige og organisatoriske tiltak som skal 
iverksettes for å ivareta kravene i den nye forskriften om 
ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og 
omsorgstjenesten.  Egen redegjørelse ble gitt til styret i 
møte 6.september, og egen tiltaksplan ble fremlagt. 

En gjennomgang av status i HN IKT sett opp mot kravene i 
forskriften viste behov for få nye tiltak, men at det er 
avgjørende at pågående og planlagte tiltak gjennomføres 
som forutsatt. Arbeidet med forbedring av 
virksomhetsstyringen, gjennomføring av prosjektet 
Helhetlig informasjonssikkerhet og opplæring i 
avvikshåndtering står sentralt. 

 

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2001-06-15-93?q=helseforetak
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Fra 1.1.2017 trådte forskrift om «Ledelse- og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenestene» i 
kraft. Fra samme tidspunkt ble forskrift av 20.desember 2002 om internkontroll i helse- og 
omsorgstjenesten opphevet. På denne bakgrunn ble det i OD for 2017 gitt følgende oppdrag til 
helseforetakene i Helse Nord: 

«Innen 1. september skal foretakene utarbeide og styrebehandle plan som beskriver 
ledelsesmessige og organisatoriske tiltak som skal iverksettes for å imøtekomme krav og 
målsettinger i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.» 
 
I HN IKT ble det gjort en vurdering av nåsituasjonen i virksomheten sett opp mot kravene i den nye 
forskriften.  Dette for å avdekke om det var behov for endringer eller forbedringer i de 
styringssystemer som allerede benyttes. Pågående og planlagte tiltak for å forbedre 
virksomhetsstyringen ble også vurdert opp mot kravene i forskriften. Deretter ble behov for nye 
tiltak vurdert.  

Styret fikk seg forelagt en plan med 12 tiltak, hvorav 2 var nye. Sentrale tiltak for å oppfylle kravene 
er: 

 Utrede helhetlig styringsmodell som klargjør sammenhengen mellom ulike styringssystem i 
HN IKT 

 Innføre gjennomgående mål- og resultatstyring i HN IKT  

 Innføre risikostyring i henhold til gjeldende retningslinjer i Helse Nord 

 Prosjekt helhetlig informasjonssikkerhet (HIS) 

 Innføring av kompetansemodulen i Helse Nord 

 Arbeid med kontinuerlig forbedring av prosesser og tjenester 

 Avvikshåndtering og opplæring i DocMap 

 Etablere fortløpende kundetilfredsmålinger 

 

I tillegg må følgende nye tiltak gjennomføres: 

 Gjennomgå og oppdatere ansvars- og oppgavebeskrivelser på alle nivå i virksomheten. 

 Samlet oversikt over relevant regelverk må fremskaffes, og plan for formidling til 
medarbeiderne utarbeides i løpet av 2017. 

 Informasjonssikkerhet 
Ansvarlig: Oppsummering: Risiko, 

måloppnåelse 

Frank D. Fredriksen Helse Nord IKT har tilstrekkelig kontroll på kritisk risiko 
gjennom regelmessig sårbarhets-scan av infrastruktur for å 
avdekke alvorlige avvik. HN IKT har også forbedret 
ledelsens prioritering av strakstiltak med høy risiko. 
Gjennom ny-etablert regionale sikkerhetskoordinatorer 
blir også lokale tiltak ved HF-ene prioritert iht. risiko.  

Prosjektet Helhetlig informasjonssikkerhet (HIS) vil sikre at 
langsiktige tiltak fører til en proaktiv og effektiv HN IKT- 
sikkerhetsorganisasjon for Helse Nord. Dette omfatter 
blant annet å sikre at HN IKTs ansvar i regionalt 
styringssystem for informasjonssikkerhet etterleves til 
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enhver tid gjennom effektive og i størst mulig grad 
automatiserte rutiner. Prosjektet vil også være et sentralt 
tiltak for at Helse Nord skal kunne delta aktivt i 
fremtidsmålet om 'en innbygger en journal'. 

Som et ledd i forberedelsene for ny personvernlovgivning 
er det opprettet personvernombud i en foreløpig 10% 
stilling i staben.  

Lovkrav, retningslinjer mv. 

 EUs personvernforordning 

 Personsopplysningsloven 

 Pasientjournalloven 

 Norm for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgssektoren 

 Interne retningslinjer i HN IKT 

 

Helse Nord skal gjennom systematiske tiltak sørge for at nasjonale krav til informasjonssikkerhet er 
ivaretatt. Dette er en forutsetning for befolkningens tillit og for den strategiske satsingen med felles 
pasientjournal. Krav for 2017 (OD 2017):  

 
1. Området informasjonssikkerhet med status på risiko- og sårbarhets (ROS)-analyser skal 
behandles av helseforetakets styre innen 1.6.17. Styresaken skal beskrive om databehandler 
oppfyller krav i lover og forskrifter som er tillagt databehandlerrollen, og om nødvendige krav er 
nedfelt i leveranseavtaler. Eventuelle avvik som er ikke lukket innen utløpet av 2016 skal 
rapporteres til Helse Nord RHF innen 1.mars med tilhørende tiltaksplan. Planen skal risikovurderes 
med hensyn til måloppnåelse.  

2. Innen 30.juni skal det utpekes personvernombud i samsvar med krav som følger av EUs nye 
personvernforordning.  

3. Igangsette gjennomføring av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og HelseCERTs generelle 
anbefalte tiltak for beskyttelse mot dataangrep.  

4. Sikre at anskaffelser og innføring av IKT-systemer følger Helse Nord sine drifts og 
sikkerhetsmessige krav. 

 

Helse Nord IKT HFs etterlevelse 

Helse Nord IKTs sikkerhetsorganisasjon er slik: 

FRIS (rådgivende 
organ. Alle HF repr.)

Adm.Dir HN IKT

Krisestab HN RHF

Stab (adm.sjef, 
sikkerhetssjef, 

rådgiver, 
personvernombud)

Krisestab HN IKT

Adm.Dir HN RHF
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Helse Nord IKT gjennomførte i 2016 ROS-analyser i henhold til plan. Oppfølgingen av tiltak skjer i 
regi av prosjektet Helhetlig informasjonssikkerhet (HIS). ROS 2017 planlegges og gjennomføres i 
prosjektet helhetlig informasjonssikkerhet og vil omfatte infrastruktur tilknyttet viktige kliniske IKT 
tjenester. Målet med arbeidet er understøtte den helhetlige risikostyringen i Helse Nord IKT. 
Arbeidet er noe forsinket og vil fullføres i 2018.   

Det er utpekt personvernombud. Personvernombudet har en uavhengig rolle overfor 
informasjonssikkerhetsarbeidet og er plassert organisatorisk i staben.  

Tiltak for å styrke informasjonssikkerheten blir identifisert og fulgt opp i prosjektet HIS. NSM og 
HelseCERT er to av flere kilder til tiltak. Kortsiktige tiltak mot de mest kritiske risikoene blir 
prioritert og prosjektet har kontroll på disse. I tillegg er det satt i gang langsiktige tiltak i regi av HIS. 
For å sikre lokal forankring og oppfølging hos foretakene er det utpekt sikkerhetskoordinatorer hos 
hvert foretak som har nødvendig myndighet til å følge opp tiltakene lokalt.    

Helse Nord IKT gjennomførte i juni 2017 en internkontroll for å kartlegge hvorvidt nødvendige 
informasjonssikkerhets-/databehandleravtaler inngås før opprettelse av fjerntilgang. Som følge av 
kontrollen ble det utarbeidet og vedtatt en midlertidig instruks for fjerntilgang. Øvrige 
sikkerhetskrav i anskaffelser blir ivaretatt i HIS, gjennom arbeidet med styringssystem for 
informasjonssikkerhet.  

Videre blir det viktig å fullføre arbeidet med regionalt styringssystem for informasjonssikkerhet og 
sikre etterlevelse av innholdet. 

 Beredskap 
Ansvarlig: Oppsummering: Risiko, 

måloppnåelse 

Jan Harald Solberg Helse Nord IKT er forpliktet til å etablere beredskap for å 
sikre tjenesteleveranser til sykehusene ved uforutsette 
hendelser. HN IKT har etablert beredskap på overordnet 
nivå. Disse planene skal sikre at HN IKT er minst mulig 
personavhengig i krisehåndteringen. Det mangler noe 
planverk for spesifikke scenarier, samt et regime for øving 
av planverket og organisasjonen. HIS prosjektet adresserer 
noen sentrale problemstillinger, blant annet planverk for 
datasentre, behov for recovery-site, mv.  

 

Lovkrav, retningslinjer mv. 

 Lov om helsemessig og sosial beredskap 

 Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid 

 

HN IKT har plikt til utarbeide beredskapsplan etter lov om helsemessig og sosial beredskap og i 
henhold til forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid. 

Beredskapsplanen skal baseres på risiko- og sårbarhetsanalyse og skal omfatte prosedyrer for 
ressursdisponering og omlegging av drift som sikrer nødvendig tjenesteytelse ved interne og 
eksterne hendelser som reduserer HN IKTs evne til å yte tjenester, og eksterne hendelser som vil 
innebære en ekstraordinær belastning på virksomheten.  
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6.3.1 Overordnet beredskap 
HN IKT har overordnet beredskapsplan som beskriver prinsipper for beredskap, organisering, mv. 
Noen endringer vil gjøres i planen som er under revisjon: som for eksempel 

 Ny leder for krisestab  

 Nye møterom for krisestab og innsatsledelse 

 Anskaffet satellitt telefoni til bruk i beredskapsarbeidet 

 

Prosjektet Helhetlig informasjonssikkerhet har flere oppgaver innen beredskapen i HN IKT, 
herunder datarom på sykehusene, datasentre og oppgaver rundt plan- og avtaleverk. De mest 
sentrale oppgavene er: 

 Utarbeide et regime for regelmessige og behovrettede risiko- og sårbarhetsanalyser innen 
beredskapsområde i henhold til Riksrevisjonens rapport av juni 2015 og styresak 023/2017. 

 Oppgradering av overordnet beredskapsplan 

 Utarbeide scenario- og tjenestebaserte beredskapsplaner basert på løpende risikoanalyser 

 Etablering av beredskapsplaner og –øvelser som er løpende integrert med de ulike 
helseforetakenes egne beredskapsplaner 

 Etablere driftsavtaler med HF-ene, som gjenspeiler foretakenes prioritering av de ulike IKT-
systemene 

 Etablere beredskapsplaner for DS1 og DS2  

 Utrede etablering av en regional recovery-site  

  

6.3.2 Operativ beredskap 
 

Ansvarlig: Oppsummering: Risiko, 
måloppnåelse 

Tore Sørensen DoOS er etablert som sentralt virkemiddel for operativ 
beredskap, og det er i 2017 også tilsatt operativ 
sikkerhetsansvarlig. Dokumentasjon på prosedyrer/rutiner 
er noe mangelfull, men håndteringsevne er svært god og 
berettiger grønn status. 

 

 

Helse Nord IKT har etablert organisasjon som ivaretar den daglige drift og beredskap for å sikre 
tilgjengelighet på systemer og løsninger. Det er etablert et drifts- og overvåkingssenter som sentralt 
i dette arbeidet. Det er videre etablert nødvendig vaktorganisasjon som sikrer respons og feilretting 
utenfor arbeidstid. Det er etablert nødvendige rutiner eskalering og mobilisering av mannskap ved 
behov. 
Det er videre tilsatt operativ sikkerhetsansvarlig for å videreutvikle arbeidet. Operativ 
sikkerhetsansvarlig arbeider tett sammen med selskapet sikkerhetssjef, sikkerhetsteam, 
seksjonsledere og drift- og overvåkingssenter. 
Det er påstartet arbeid for å utarbeide tjenestebaserte beredskapsplaner med basis i selskapets 
overordnede beredskapsplan. 
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 Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) 
 

Ansvarlig: Oppsummering: Risiko, 
måloppnåelse 

Philippa Kristiansen Det er ikke utarbeidet mål for Helse- miljø og 
sikkerhetsarbeidet eller utarbeidet en HMS handlingsplan i 
2017, men med nyetablert AMU på plass vil dette nå 
prioriteres. HMS-håndbok er utarbeidet. Sykefraværet har 
i 2017 vært høyere enn måltall. Tiltak er gjennomført og 
det har skjedd reduksjon til normalt nivå. Miljømål er ikke 
nådd.  

 

 

Lovkrav, retningslinjer, m.m. 

 Internkontrollforskriften 

 Arbeidsmiljøloven 

 Brann og eksplosjonsloven § 5 Den enkeltes plikter til å forebygge og begrense 
skadevirkningene ved brann, eksplosjon og annen ulykke 

 Lov om vern mot forurensinger og om avfall 

 Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler 

 Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning 

 Forskrift om HMS-kort på bygge- og anleggsplasser 

 Helhetlig strategi for HMS – overordnet rutine (Helse Nord) 
 

Helse Nord IKT HF har ikke utarbeidet mål for Helse- miljø og sikkerhetsarbeidet og det er ikke 
utarbeidet en HMS handlingsplan i 2017. 

Helse Nord IKT HF har stort fokus på IA-arbeidet, da sykefraværet har vært en del høyere enn 
tidligere.  

I forbindelse med etablering som eget HF måtte det opprettes nytt arbeidsmiljøutvalg (AMU). 
Arbeidsmiljøutvalget ble konstituert 02.10.17 og har fått opplæring.  

Det er valgt nye verneombud og disse har gjennomført den obligatoriske HMS-opplæringen. 

Det ble gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2016 med en svarprosent på 83 noe vi er godt 
fornøyd med. Det har i etterkant av medarbeiderundersøkelsen blitt utarbeidet tiltak i 
avdelingene/seksjonene som følges opp av ledere og HR i 2017.   

HMS-håndbok er utarbeidet og her finnes det blant annet retningslinjer for brannvern, mobbing, 
konflikthåndtering, avfallshåndtering og avviksregistrering.  

Det er gjennomført vernerunde i Tromsø etter plan.  

I forbindelse med etablering av Helse Nord IKT som eget helseforetak må det gjennomføres egen 
sertifisering for ytre miljø. Dette innebærer et fullt sertifiseringsløp i 2017, herunder en 
gjennomgang av ledelsessystemet for miljø og utarbeidelse av ny dokumentasjon. Det er igangsatt 
et arbeid for å utarbeide nye miljømål, miljøhåndbok mv. Helse Nord IKT vil sertifiseres innen 
31.12.2017. 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-12-06-1127?q=hms
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62/KAPITTEL_5
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-14-20/KAPITTEL_2#§5
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-14-20/KAPITTEL_2#§5
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-03-13-6
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1356
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1355
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2007-03-30-366?q=hms
http://boo-hndcm-01.hn.helsenord.no/DocMapProd/view/DOCKEYID=514970
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Helse Nord IKT HFs etterlevelse 
I Internkontrollforskriftens §5 står det: …Internkontroll innebærer at virksomheten skal fastsette 
mål for helse, miljø og sikkerhet. I tillegg er det nedfelt i den overordnete rutinen for Helse Nord at 
det skal utarbeides mål for HMS-arbeidet i alle foretak, sam at det skal utarbeides en årlig HMS 
handlingsplan. 

Helse Nord IKT har ikke utarbeidet mål for Helse-miljø og sikkerhetsarbeidet som skal sikre at 
planelgging, gjennomføring og risikovurdering av driften gjøres på en slik måte at målet om fullt 
forsvarlig arbeidsmiljø oppnås. Det er heller ikke utarbeidet en HMS handlingsplan i 2017. 

Helse Nord IKT etterlever ellers lover, forskrifter og retningslinjer innen HMS på en god måte. 

6.4.1 Sykefravær 
I handlingsplanen for IA-arbeidet i Helse Nord IKT er det et mål om at sykefraværet ikke skal 
overstige 5% (2,5% for langtidsfravær >16 dager og 2,5% for korttidsfravær (<16 dager). 

 

Den grå grafen viser sykefraværet for Helse Nords samlet, mens den røde viser fraværet i HN IKT 
(Legemeldt og egenmeldt fravær). Av figuren fremgår det at med unntak av januar måned grafen 
følger fraværet i HN IKT samme forløp som for Helse Nord samlet. I motsetning til de siste årene 
har imidlertid nivået i HN IKT vært på over 5 % helt frem til og med juli. Pr. september er fraværet i 
HN IKT på 4,27% eller 65% av nivået for Helse Nord samlet, noe som er det laveste nivået siden 
januar.  

Der er iverksatt flere tiltak for å redusere sykefraværet, blant annet fokus på fraværet i møtene HR 
har med seksjonsledere, og gjennomføring av programmet «sunn sirkel» i regi av 
Bedriftshelsetjenesten. Det er for tidlig å si om tiltakene har vært medvirkende til nedgangen i 
fraværet siste periode. 

6.4.2 AML-brudd 
Tabellen under viser omfanget av brudd på arbeidstidsbestemmelsene i AML for perioden 
01.01.16-30.09.16 og 01.01.17-30.09.17. 

Bruddtype  2016 2017 

Samlet tid per dag 3 1 

AML timer per uke 111 115 

AML timer per 4 uker 42 14 

Søndager på rad 13 7 

Ukentlig arbeidsfri 228 176 

Totalt 397 313 
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Bruddtype «Ukentlig arbeidsfri» utgjør den største andelen både i 2016 og 2017. Ukentlig arbeidsfri 
er den perioden man har krav på å ha sammenhengende fri i løpet av en uke, 28 timer i løpet av sju 
dager. Majoriteten av dette er fremdeles knyttet til måten vaktene i HN IKT er organisert, mens 
resterende er mangelfull/ dårlig arbeidsplanlegging.  

6.4.3 Ytre miljø 
Vurdering av resultat og grad av måloppnåelse på overordnet nivå i 2017. 

I henhold til ISO 14001 standarden skal ledelsens gjennomgåelse: 

 Sikre at miljøledelsessystemet er velegnet, tilstrekkelig og virkningsfullt 

 Vurdere muligheter for forbedring og behovet for endringer av miljøledelsessystemet 

 

I denne gjennomgangen rapporteres det på miljømålene for Helse Nord IKT som gjelder pr. i dag: 

Avfall  

Helse Nord IKT skal redusere avfall, sikre returordning for emballasje, samt sørge for miljøvennlig 
deponering av avfall og avhendet utstyr.  

Alle ansatte i Helse Nord IKT sorterer papir-, mat- og restavfall. I tillegg har vi returstasjoner for 
lysrør, lyspærer, småelektrisk og batteri. Pr. i dag er det ikke mulig å måle hvor mye avfall Helse 
Nord IKT produserer, da vi har felles avfallsrom med andre leietakere i SIVA Innovasjonssenter.  

Avhending av IKT-utstyr håndteres i henhold til retningslinjer gjeldende for utfasing av IKT-utstyr, 
både i forhold til miljø og informasjonssikkerhet. Helse Nord IKT benytter Atea Loop for å levere inn 
brukt IKT-utstyr til resirkulering. På utelokasjoner brukes avhendingsrutiner som er utarbeidet av 
foretakene. 

Transport   

Helse Nord IKT skal samlet sett redusere total reiseaktivitet med 10% innen utgangen av 2017. Et 
tiltak for å til redusert reiseaktivitet og dermed redusere CO2-utlsipp er mer bruk av 
videokonferanser og Skype-møter.  

Helse Nord IKT HF har hatt følgende måloppnåelse på redusert CO2-utslipp fra 2016 til 20172: 

Type reiser Kg. CO2 

2016 
Kg. CO2  

2017 pr. 30.09 
Kg. CO2  

2017 prognose 
Kg. CO2 

Reduksjon 
Reduksjon  

i % 

Innlands 326 350,83 278 263,62 371 018,17 +44 667,33 +14% 

Europa 16 067,96 13 339,29 17 785,72 + 1 717,75 +11% 

Interkontinentalt 34 517,33 25 383,36 33 844,48 -672,85 -2% 

Norden 3 337,80 6 944,27 9 259,03 +5 921,23 +177% 

Totalt 382 289,92 323 930,55 431 907,40 +51 633,47 +13% 

 

 

 

 

                                                           

2 2017 prognose er beregnet ut fra snitt pr. måned fram til 1. oktober 2017.  
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Innkjøp  

Helse Nord IKT skal redusere forbruk av papir og toner/blekk til utskrift. Helse Nord IKT skal jobbe 
for at krav til miljøsertifisering stilles som krav og vektes i regionale og nasjonale anskaffelser. 

Tall fra kopimaskinene i Tromsø viser en nedgang i antall print fra 2016 til 2017. Det har ikke vært 
mulig å innhente printoversikt fra Bodø og Harstad. 

I Helse Nord IKT sin innkjøpshåndbok er det stilt krav til miljø: «Det skal tas hensyn til miljø og 
klimapåvirkninger i anskaffelsesprosessen. Vi skal redusere skadelig miljøpåvirkning, og fremme 
klimavennlige løsninger der dette er relevant. Omfang av klima –og miljøbelastning har betydning 
for hvilke miljøkrav det er relevant å stille i anskaffelsen». I tillegg er det utarbeidet rutiner for 
anskaffelse, der det i behovsanalysen skal tas hensyn til blant annet miljømessige krav. 

Oppsummering 

I forbindelse med utarbeidelse av ny dokumentasjon for sertifisering vil miljøstrategi og 
miljømålene vurderes. Dokumentene vil legge til rette for at miljømålene kan dokumenteres med 
tallmateriale. 

 Anskaffelsesområdet 
Ansvarlig: Oppsummering: Risiko, 

måloppnåelse 

Atle Engebretsen   Vi har rutiner for anskaffelser og avtaleforvaltning, men 
disse må justeres for å reflektere at Sykehusinnkjøp har 
tatt over ansvaret for gjennomføring av innkjøp. Helse 
Nord IKT har økt risiko som følge av uavklarte 
samarbeidsrutiner med Sykehusinnkjøp HF.  

 

 

Lovkrav, retningslinjer mv: 

 Lov om offentlige anskaffelser 

 Forskrift om offentlige anskaffelser 

 Økonomireglementet for staten 

 Innkjøps- og avtalehåndbok for HN IKT 

 

Mål: Anskaffelser og avtaleforvaltning skal bidra til å dekke avdelingenes behov for varer og 
tjenester – i tide og til kostnadseffektive priser. Anskaffelser- og avtaleforvaltning skal skje i tråd 
med lov- og forskrift om offentlige anskaffelser.  

HN IKT har overdratt alt innkjøpspersonale til Sykehusinnkjøp HF (SHI). De fleste anskaffelser 
gjennomføres derfor ikke av oss, men av SHI. Det pågår et arbeid med å tydeliggjøre 
samarbeidsform med SHI. Arbeidet med å tydeliggjøre samarbeidsform skjer i fellesskap med de 
andre helseforetakene i regionen. Dette tar tid grunnet behov for koordinering internt i Helse Nord 
og innad i SHI. Siden samarbeidsformen ikke er klar bærer Helse Nord IKT en økt risiko knyttet til 
måloppnåelse - særlig målet om at anskaffelser skal gjennomføres i tide. Forsinkede anskaffelser 
kan i verste fall medføre behov for ulovlige direkteanskaffelser for å sikre tilgjengelighet på kritiske 
tjenester.     

Nedenfor redegjøres det for utvalgte risikoområder. 

Anskaffelsesplanlegging: For mange anskaffelser er i dag ad-hoc pregede ved at de ikke meldes til 
staben innen fristene angitt i innkjøpshåndboken. Gjennomføringen av en anskaffelse tar minimum 
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tre måneder, ofte mer. Tidspress i anskaffelser øker faren for regelbrudd og dårlige kontrakter. Når 
det i tillegg er knapphet på ressurser med kompetanse på anskaffelser understreker det viktigheten 
av å god planlegging i avdelingene. 

Risikoreduserende tiltak:  

- Klarlegge hvordan vi skal forholde oss til SHI. Oppdatere Innkjøpshåndboken etter dette.  

- Kontinuerlig oppdatering av avtaleoversikt, inkl. utløpsdato på eksisterende avtaler.  

- HIS innfører Asset Management. Dette skal også styrke planleggingen av utstyrskjøp.  

- Tjenesteproduksjons innføring av forvaltningsplaner skal gjøre avdelingen i stand til å 
melde fra om innkjøp tidligere. 

 

Gjennomføring av anskaffelser: Helse Nord IKT har anskaffelsesrettslig risiko for anskaffelser 
gjennomført av SHI. Gjennomføring av anskaffelser stiller også krav til kunnskap om HN IKTs og 
Helse Nords behov. Krav og vurderinger må formidles til SHI slik at anskaffelsene blir tilpasset 
behovene. Det er foreløpig ikke laget en regional modell for hvordan IKT-behov skal samordnes. 

Risikoreduserende tiltak: 

- RHF må klargjøre HNIKTs rolle i IKT-anskaffelser.  

- Opprettholde kompetanse på innkjøp 

- Oppdatere innkjøpshåndboken med prosedyrer for hvordan samarbeidet medSHI skal 
være.  

- Klargjøre behovet for kvalitetssikring av gjennomføringen i SHI.  

 

Avtaleforvaltning: HNIKT forvalter i dag ca. 130 avtaler på egnes og helseforetakenes vegne.  I 
tillegg kommer avtaler om kjøp av IKT-utstyr. Avtaleforvaltning innebærer å følge opp kvalitet og 
merkantile betingelser. Forvaltningen av de konkrete avtalene skjer av tjenesteansvarlige eller 
seksjonen som benytter leveransene. For enkelte avtaler er det noe uklare grensesnitt vedrørende 
hvem som kan gjøre avklaringer og bestillinger hos leverandør. Vi har ressursutfordringer som følge 
av en ansatt i permisjon.   

Risikoreduserende tiltak:  

- Kontinuerlig med å tydeliggjøring av ansvar for konkrete avtaler.   

- Fortløpende bistand og rutineopplæring der det er behov.  

- Internrevisjoner og kvartalsvis rapportering til ledergruppen.  

- Innføring av Clockwork skal effektivisere fakturakontrollen.  

 

 Økonomiforvaltning 
Ansvarlig: Oppsummering: Risiko, 

måloppnåelse 

Atle Engebretsen Det er etablert hensiktsmessige prosedyrer og rutiner 
innen økonomiforvaltningen som sikrer god etterlevelse.  
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Lover og retningslinjer 

 Regnskapsloven og generelle regler for god regnskapsskikk (regnskapsstandarder)  
Regnskapshåndbok for regionale helseforetak (Gjelder alle fire RHF) 
Økonomihåndbok for Helse Nord 
Konsernbestemmelsene for investering Helse Nord 
Bokføringsloven  

 Årlige budsjettretningslinjer fra HN RHF  

 Årlige vedtak i styret Helse Nord om resultatkrav for HN IKT (null) 

 Mva - regelverk 

 Mva-kompensasjonsordning (Helsesektoren) 

Regnskapet gjøres opp månedlig. Det er utarbeidet gode rutiner for å sikre tilstrekkelig kvalitet i 
regnskapet og effektivitet i regnskapsarbeidet. Utfordringene i stort innenfor regnskapsområder er 
vurderingsreglene knyttet til balanseføring av timer/lønnsutgifter som immaterielle eiendeler 
(prosjekter). Dette som følge av den type virksomhet vi driver, og dette gjelder også øvrige IKT—
selskaper innenfor helse. Vurderingen er at vi en innenfor regelverket, men det er viktig med 
løpende oppmerksomhet knyttet til dette.  

Innføring av mva. -  kompensasjonsordningen har medført mer oppfølging på mva. - området. 
Vurderingen er at vi har tilstrekkelig rutiner for å sikre at regelverket overholdes. En del av arbeidet 
her ivaretas av NLSH som tjenesteleverandør.  

Etablering av HN IKT som eget foretak har medført større grad av formalisering knyttet til 
budsjettarbeidet og investeringsplaner. Budsjettretningslinjene fra HN RHF og 
Konsernbestemmelsene for investering gir føringer for dette arbeidet. I 2017 har vi lagt om deler av 
prosessene på disse områdene (tidsplaner og innehold i dokumenter). 

Det forventes at HN IKT oppfyller resultatkravet for 2017 (nullresultat) og at vi holder oss innenfor 
tildelt investeringsramme.   

Det er behov for noe oppdatering av skriftlig dokumentasjon knyttet til enkelte prosess- og 
regelverksendringer som følge av blant annet foretaksetablering (herunder økonomhåndbok) 

Helse NHelse Nord IKT HFs etterlevelse 
Helse Nord IKT etterlever kravene i lov, retningslinjer m.m. innenfor økonomiområdet på en 
tilfredsstillende måte. 
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 Arkivlov og forskrift 
Ansvarlig: Oppsummering: Risiko, 

måloppnåelse 

Philippa Kristiansen I forbindelse med etablering av Helse Nord IKT som eget 
helseforetak ble det opprettet en egen stilling som arkivar. 
Det er utarbeidet rutiner for saksbehandling og arkiv, 
personalmapper, håndtering av dokumenter fra 
prosjektene, innsynsbegjæringer og håndtering av e-post 
og post. Det er ikke utarbeidet arkivplan og 
kassasjonsregler i 2017. Saksmengden i arkivet har økt 
betydelig sammenlignet med 2016. Nytt sak-/arkivsystem 
(Elements) innføres i Q2 2018 og det forventes i den 
forbindelse en økning i bruk og dokumentfangst. 

 

Lovkrav, retningslinjer, m.m. 

 Lov om arkiv 

 Forskrift om offentlig arkiv 

Helse Nord IKT HFs etterlevelse 
I Forskrift om offentlig arkiv står det følgende: 

§ 2-2.Arkivplan 

Eit offentleg organ skal til kvar tid ha ein ajourført samleplan, ein arkivplan, som viser kva arkivet 
omfattar og korleis det er organisert. Arkivplanen skal også vise kva slags instruksar, reglar, planar 
m.v. som gjeld for arkivarbeidet. 

 

§ 3-21.Kassasjon 

For materiale som ikkje kjem inn under arkivavgrensinga i § 3-19 eller bevaringspåbodet i § 3-20, 
skal det utarbeidast kassasjonsreglar. Kassasjonsreglane skal gi oversikt over kva som skal bevarast 
og kva som kan eller skal kasserast, eventuelt kor lenge materialet skal oppbevarast før kassasjon. 

 

Helse Nord IKT har p.t. ikke utarbeidet arkivplan og kassasjonsregler, og oppfyller dermed ikke disse 
kravene.  

 Offentlighetsloven 
 

Ansvarlig: Oppsummering: Risiko, 
måloppnåelse 

Frank Fredriksen/ 
Philippa Kristiansen 

Fra 01.01.17 startet Helse Nord IKT med publisering av 
offentlig journal på www.helsenordikt.no . Den offentlige 
journalen gjenspeiler ikke hele saksmengden vår fordi det 
fortsatt er mange dokumenter som ikke kommer til arkiv.  

 

 
 

file:///C:/Users/ily001/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/XUIEZKER/Lovkrav,%20retningslinjer,%20m.m
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1998-12-11-1193?q=arkiv
http://www.helsenordikt.no/
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Lovkrav, retningslinjer, m.m. 

 Offentleglova 

Helse Nord IKT HFs etterlevelse 
I Offentleglova § 3.Hovudregel står det følgende: Saksdokument, journalar og liknande register for 
organet er opne for innsyn dersom ikkje anna følgjer av lov eller forskrift med heimel i lov. Alle kan 
krevje innsyn i saksdokument, journalar og liknande register til organet hos vedkommande organ. 

På grunn av at mye av saksmengden til Helse Nord IKT mangler i arkivet kan publikum vanskelig vite 
om muligheten for innsyn. 

 HR 
Ansvarlig: Oppsummering: Risiko, 

måloppnåelse 

Philippa Kristiansen I 2017 har det vært stort fokus på implementering av 
kompetansemodulen i Personalportalen. Det er et felles 
IKT-verktøy for kompetanseledelse i Helse Nord. Alle 
ledere og medarbeidere i Helse Nord IKT skal bruke 
verktøyet til dokumentasjon, oppfølging og utvikling av 
kompetanse. Kompetanseutvikling/-kartlegging skal være 
en del av utviklingssamtalen. Det er pr. oktober 
gjennomført opplæring på nesten alle ledere, 
tjenesteansvarlige, fagansvarlige og stedfortredere. Det er 
påbegynt et arbeid for å lage kompetanseplaner som skal 
gjelde for alle ansatte i Helse Nord IKT og for nyansatte. 

Det er i 2017 blitt utarbeidet en ny omforent lønnspolitikk 
som ble tatt i bruk i forbindelse med lønnsforhandlingene. 

 

 

Lovkrav, retningslinjer, m.m. 

 Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) 

 Lov om likestilling mellom kjønnene 

 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) 

 Forskrifter til forvaltningsloven, herunder forskrift om partsoffentlighet i saker om tilsetting 
i den offentlige forvaltning 

 Lov om helseforetak 

 Ferieloven 

 Hovedavtaler 

 Overenskomster 

Helse Nord IKT HFs etterlevelse 
Helse Nord IKT etterlever kravene i lov, retningslinjer m.m. innenfor HR på en tilfredsstillende måte. 

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2006-05-19-16?q=offentleg
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62?q=arbeid
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2013-06-21-59?q=likestilling
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10?q=forvaltningsloven
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-12-15-1456?q=forskrifter%20til%20forvaltningsloven
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-12-15-1456?q=forskrifter%20til%20forvaltningsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2001-06-15-93?q=lov%20om%20helseforetak
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1988-04-29-21?q=ferieloven
http://spekter.compendia.no/Spekter/compendia_spekter.nsf/content?ReadForm&page=COMH-88WHQX&resource=TVAD-7LXF3T
http://spekter.compendia.no/Spekter/compendia_spekter.nsf/content?ReadForm&page=COMH-88QGSR&resource=TVAD-7LXF3T
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7 Eksterne tilsyn og interne revisjoner 
Ansvarlig: Oppsummering: Risiko, 

måloppnåelse 

Frank Fredriksen Internrevisjonen i Helse Nord har gjennomført revisjon av 
risikostyring i foretaksgruppen. Det vises for øvrig til 
omtale under 4.1.1. Det er ikke kapasitet til å gjennomføre 
interne revisjoner i 2017. 

Det er også gjennomført en revisjon av tilgangsstyring av 
KPMG. 

 

8 Kvalitetsstyringssystemet 

 Avvikshåndtering 
Ansvarlig: Oppsummering: Risiko, 

måloppnåelse 

Ivar Kvarsnes Alle ansatte i HNIKT har tilgang til DocMap der avvik 
og forbedringsforslag skal registreres og 
saksbehandles. 

De fleste medarbeiderne i HNIKT har gjennomført 
elæringskurset «Docmap for alle» som ligger på 
opplæringsplattformen Campus som kan nåes fra vårt 
intranett. 

HNIKT vil i løpet av året ha gjennomført egen opplæring 
for alle lederne i HNIKT som er avviksansvarlige. Det er 
gjennomført opplæring for avviksansvarlige i avdelingene 
Tjenesteproduksjon og Kunde- og service. 

Dette har gitt en markant effekt i forhold til vår evne til å 
håndtere avvik i etterkant av opplæring.  

For hver måned blir det utarbeidet en oversikt til 
ledergruppen i HNIKT på åpne avvik innen IKT-området i 
Helse Nord. Oversikten viser antall åpne avvik for hver 
avdeling/seksjon, samt de som ligger åpne i HFene. 

 

 

Lover, retningslinjer, m.m 

 Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten 

 Spesialisthelsetjenesteloven § 3-4a 
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 Dokumentasjon 
Ansvarlig: Oppsummering: Risiko, 

måloppnåelse 

Ivar Kvarsnes Alle ansatte i HNIKT har tilgang til DocMap og modulen 
styrende dokumenter der de kan finne regelverk, 
målsettinger, prosedyrer og maler som gjelder for HNIKT. 

Seksjonene og fagmiljøene i HNIKT benytter i tillegg andre 
dokumentasjonssystemer innenfor sine fagområder, og 
her gjenstår det et arbeid med å trekke klare grenser hva 
som skal dokumenteres hvor. 

HNIKT har prioritert opplæring i DocMap og modulen 
avvik/forbedring, men etter at denne er gjennomført vil vi 
gjennomføre tilsvarende opplæring med 
avdelingene/seksjonene i modulen styrende dokumenter. 

 

Lover, retningslinjer, m.m 

 Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten 

 Spesialisthelsetjenesteloven § 3-4a 

9 Ekstern og intern kommunikasjon  
Ansvarlig: Oppsummering: Risiko, 

måloppnåe
lse 

Kari H. 
Slaattelid 

Etterlevelse av lovkrav og forskrifter innenfor intern- og ekstern 

kommunikasjon i HN IKT er generelt god. Dokumentasjon er godt 

ivaretatt gjennom egen kommunikasjonsplan tilgjengelig i Docmap. 

Tiltak knyttet til kommunikasjonsplan må følges opp av avdelingsledere. 

 

 

Lover, retningslinjer m.m 
1. Helse Nord IKTs overordnede strategi, mål, verdier og visjon. 

2. Etiske retningslinjer for statsforvaltningen: 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/veiledninger_og_brosjyrer/201etiske-
retningslinjer-for-statstjenesten.html?id=88164 

3. Statens kommunikasjonspolitikk: 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/tema/statligkommunikasjonspolitikk.html?id=8697
3 

4. Om informasjonsflyt internt:  
Arbeidsmiljøloven, Hovedavtalen mellom LO og NHO, Tjenestemannsloven og EUs 
informasjons- og konsultasjonsdirektiv (2002/14/EU). 

5. Arkivloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-12-04-126 

6. Forvaltningsloven: http://www.lovdata.no/all/tl-19670210-000-004.html 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/veiledninger_og_brosjyrer/201etiske-retningslinjer-for-statstjenesten.html?id=88164
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/veiledninger_og_brosjyrer/201etiske-retningslinjer-for-statstjenesten.html?id=88164
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/tema/statligkommunikasjonspolitikk.html?id=86973
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/tema/statligkommunikasjonspolitikk.html?id=86973
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-12-04-126
http://www.lovdata.no/all/tl-19670210-000-004.html
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Dokumentasjon 
Det lages årlig en kommunikasjonsplan inkl. aktiviteter. En verktøykasse/veiledning for 
kommunikasjon i Helse Nord IKT er opparbeidet, og er tilgjengelig på DocMap, intranett og 
fellesområdet. 

 Ledernes kommunikasjonsansvar  
Det er viktig å fortsette å jobbe med holdningene til kommunikasjon i organisasjonen. Hvordan 
lederne informerer, prioritering av hva som skal formidles og informasjonsbehovet i den enkelte 
seksjon, er ikke lik.  I fellesskap må vi se på hvordan vi kan sikre, at lederne gir korrekt og god nok 
informasjon til rett tid i rette kanaler. Lederne kan måles på kommunikasjonstiltak gjennom 
medarbeidersamtaler, medarbeider- og brukerundersøkelser og driftsrapportering. 

10 Drift/produksjon 
 

Ansvarlig: Oppsummering: Risiko, 
måloppnåelse 

Tore Sørensen Tilgjengelighet og oppe tid på systemer er svært god. Det 
er gjort flere forbedringer i driftsprosesser og 
organisasjon. Rekruttering av relevant kompetanse er 
krevende. Det er innført flere nye Itil-prosesser. 
Tjenestestyret er etablert og samtlige tjenesteområder har 
på plass egne tjenesteansvarlige. 

Kapasitet til å gjennomføre oppdrag utenfor SLA er 
presset. 

 

 

Den overordnede driftssituasjonen mht tilgjengelighet og oppetid på systemer og løsninger er 
svært tilfredsstillende. Prosesser og rammeverk har medført en vesentlig profesjonalisering av 
organisasjonen som har resultert i svært stabile løsninger. 
 
Denne profesjonaliseringen har medført et noe endret behov for kompetanse i 
driftsorganisasjonen. Rekruttering av personell med ønsket erfaring og prosesskompetanse er 
svært krevende da det er få bedrifter i vårt nedslagsområde som innehar samme nivå i 
profesjonalitet på driftsorganisasjonen som Helse Nord IKT HF. 

For å sikre nødvendig nivå og kvalitet på våre leveranser er foretatt nødvendige beslutninger mht 
standardisering og kvalitet på driftsdokumentasjon. Revisjon av dette pågår løpende og vi ser en 
svært god effekt av dette arbeidet. Det er også etablert nødvendig verktøystøtte noen som sikrer 
kvalitet, sporbarhet og tilgjengelighet. Kapasitet til å gjennomføre oppdragene i felles innboks er 
krevende.  
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 ITSM styringsmodell 
Ansvarlig: Oppsummering: Risiko, 

måloppnåelse 

Frank Fredriksen HNIKT har en ITSM (IT Service Management) 
styringsmodell for styring av tjenesteleveranser. Denne er 
basert på beste praksis fra ITIL-rammeverket. ITSM 
modellen er ikke fullt ut iverksatt enda. Det gjenstår noe 
arbeid med å definere KPI’er knyttet til leveransene mv. 
Dette vil bla gjøres som et ledd i å etablere helhetlig 
styringssystem for HN IKT. 

 

 

10.1.1 ITIL prosesser 

Ansvarlig: Oppsummering: Risiko, 
måloppnåelse 

Anita Toftesund HN IKT har etablert ni ITIL prosesser siden 2009 (Incident, 
Change, Problem, Config, Event, Access, Catalog, SLM og 
SPM).  

I 2017 er to nye prosesser innført (Supplier, Service 
Operation). I tillegg er det etablert system og rutiner for 
CSI - Koninuerlig forbedring 

Knowledge prosessen er under etablering. Ytterligere seks 
prosesser vil være på plass i løpet av 2018 
(Informasjonssikkerhet, Asset, Major Incident, Continuity, 
Test&Validering, Service Desk).  

Prosesstyret ser behov for at det etableres formelle 
prosesser rundt Request Management og Release & 
Deployment Management. 

Prosesseierskap og ledelsesforankringen av ITIL 
prosessene har vist en positiv utvikling. Det gjenstår 
fremdeles å  avklare hvordan linjestyring og prosessstyring 
på operativt nivå skal koordineres. Arbeidet med innføring 
av mål- og resultatstyring med avklarte KPI’er på 
seksjonsnivå vil ventelig bidra til klargjøring av dette. 

Generell prosessmodenhet: Det jobbes godt, men er enda 
en vei å gå. 
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10.1.2 Tjenester 
Ansvarlig: Oppsummering: Risiko, 

måloppnåelse 

Vegard Jørgensen Det er utarbeidet forvaltningsplaner for alle de store 
tjenesteområdene. Det jobbes nå med strukturert 
rapportering på tjenesteområdenes status. Dette omfatter 
bl.a. teknologisk status, merkantil status, bemanning (ift 
teknisk og merkantil forvaltning), ROS-analyser med tiltak.  

Ca 80% av tjenestene er modellert i 
konfigurasjonsdatabasen, og i overvåkingsverktøyet til 
Drifts- og Overvåkingssenteret.  

Det er etablert et Tjenestestyre som følger opp 
tjenesteområdene. Tjenestestyret er satt sammen av 
personell fra stab HN IKT (økonomi, avtalespesialist, 
sikkerhet) samt personell fra Tjenesteproduksjon. 
Tjenestestyret følger opp status på alle tjenesteområder, 
og bidrar til prioritering og leveranser iht inngåtte avtaler.  

 

 

11 Prosjektmodell og porteføljekontor                                      
Ansvarlig: Oppsummering: Risiko, 

måloppnåelse 

Anders 
Høydalsvik 

Helse Nord IKT gjennomfører prosjekter iht. egenutviklet 

rammeverket PRHI (basert på PRINCE II og versjon 3 av 

prosjektveiviseren fra DIFI). Beslutningspunktene i modellen 

etterleves og har bidratt til en god struktur i prosjekthåndteringen. 

 

 

Helse Nord IKT gjennomfører prosjekter i henhold til det egenutviklede rammeverket PRHI. 
Rammeverket er basert på PRINCE II og versjon 3.0 av Prosjektvegviseren fra DIFI. Modellen har 
som formål å bidra til flere vellykkede prosjekter. Den er primært rettet mot prosjektledere og 
prosjekteiere, og vektlegger den overordnede prosjektstyringen i grenseflaten mellom disse.  

Prosjektmodellen består av seks faser og syv beslutningspunkter og beskriver hvilken 
styringsdokumentasjon som skal utarbeides underveis. Modellen dekker hele prosjektprosessen fra 
konseptvalg til avslutning av et prosjekt, samt overlevering til linjen og realisering av gevinster, 
herunder også forhold som sikkerhet, miljø og arkitekturvalg.  

Ansvaret for aktivitetene og beslutningene som ligger i konseptfasen og realiseringsfasen, ligger 
normalt til linjeorganisasjonen. Disse fasene er imidlertid avgjørende for om man klarer å realisere 
gevinstene fra prosjektet. De er derfor tatt med som en viktig del av prosjektmodellen. 
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For ansatte i HN IKT er beskrivelser av alle faser, aktiviteter, leveranser og beslutningspunkt internt 
tilgjengelig på http://prhi.hnikt.no/prhi. Her finnes også maler for alle påkrevde dokumenter og 
sjekklister for fasebytter.  

Organisering 

Våren 2017 ble Prosjektkontoret omdøpt til Porteføljekontoret. Kontoret gir støtte og veiledning til 
prosjektene, og sørger for kvalitetskontroll. I tillegg har Porteføljekontoret ansvar for å bemanne 
vedtatte prosjekter med prosjektledere, rapportere månedlig på HN IKTs prosjektportefølje og 
holde prosjektmodellen oppdatert. 

Funksjonen planlegges å ivareta et større ansvar for prosjektgjennomføringen fremover.  

I 2017 har disse områdene vært i fokus:  

 Sikre samspill med arkitektur, informasjonssikkerhet, mm i prosjektmodellen 

 Kvalitetssikre prosjektprosessen ved å tilby god prosjektfaglig tilrettelegging  

 Etablere portbehandlinger ved beslutningspunkt 

 Etablere oversikt over bemanning i alle prosjekter (ressursprognoser) 

 Levere økonomiske og merkantile/administrative støttefunksjoner til programmer og 
prosjekter 

 Anskaffe, implementere og ta i bruk verktøy for prosjektstyring 

 Håndtere hele innleieprosessen for alt av konsulenter i prosjekter: Konkurranse, evaluering, 
kontrakt, igangsetting og avtaleforvaltning. 

 Etablere felles leveranseoversikt over prosjekter og andre endringer.  

 Utarbeide plan for innføring av nyttestyring i HN IKTs prosjekter 

12 Systemutvikling  
Ansvarlig: Oppsummering: Risiko, 

måloppnåelse 

Renard 
Nilsen 

Systemutvikling er velorganisert i tre leveranseteam som hver arbeider 

ut fra godt dokumenterte prosesser.  Seksjonen innehar 

spisskompetanse på en rekke områder innenfor løsninger for registre 

og informasjonssystemer. 

 

 

Seksjonen består av 17 medarbeidere samlokalisert i Tromsø. Tre leveranseteam leverer på store 
og små IKT-relaterte utviklingsoppgaver. Vi satser både nasjonalt og regionalt og er i dag en av tre 
godkjente leverandører av kvalitetsregistre i Norge. Vår ambisjon er å være den foretrukne 
samarbeidspartneren for HFene på store og små IKT-relaterte utviklingsoppgaver i regionen, og vi 
skal være nasjonalt konkurransedyktige på noen utvalgte områder. 
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Spisskompetanse: 

 Klinisk, administrativ og forskningsregistre i Helse Nord 

 Innregistreringsløsninger til Nasjonale og regionale kvalitetsregistre 

 Innregistreringsløsninger til Medisinske forskningsregistre 

 Resultattjenester for medisinske kvalitetsregistre og forskningsregistre 

 Kildeuttrekk av medisinske administrative og kliniske systemer for bruk til ledelse og 
kliniske informasjonssystemer (datavarehus) 

 Utvikling av integrasjoner mellom systemer i Helse Nord 

 Utvikling av DIPS rapporter 

 Våre tjenester 
 

Tjeneste Beskrivelse Hva leveres? 

Utredning av systembehov Utredning av systembehov 
er en tjeneste som sørger for 
å dokumentere og 
strukturere våre kunders 
systembehov innenfor våre 
kompetanseområder i 
seksjonen.  Gjennom denne 
tjenesten kan våre 
utviklingsteam gi tilbud på en 
delversjon av ett produkt. 

For hver delversjon av 
produktet som leveres har 
kunden mulighet til å 
korrigere kurs i form av å 
starte eller stoppe 
delleveranser som er lagt i 
bestilling, eller å bestille 
utredning av andre mer 
viktige behov før man går i 
gang med utviklingsarbeidet. 

Vi bidrar med kunnskap og 
teknikker på å vekte og 
prioritere delleveranser opp 
mot egne utviklingsbudsjett 
og egne tidsfrister. 

Enten du er kliniker, 
prosjektleder eller 
helseadministrativ og trenger 
et system er dette første 
steget til å få utviklet ett 
system hos oss. 

 Produktdokumentasjon 
som er tilpasset en 
fremtidig driftssituasjon 
i HN IKT 

 Ett sturkturert sett med 
oppgaver som 
representerer 
innholdet i 
delleveranser som er 
tilpasset 
utviklingsteamet 

 En løsningdesign som 
utformes ihht. 
gjeldende systemkrav 
og standarder i 
helsesektoren 

 Avsatt tid hos ett 
utviklignsteam for 
realisering av en 
delleveranse 

Systemutvikling 

Denne tjenesten krever at 
tjenesten "Utredning av 

Vi tilbyr: 

 Datauttrekk fra Helse 
Nords datasystemer 

 En fungerende stykke 
programvare som 
enten representerer en 
delleveranse eller 
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systembehov" er 
gjennomført. 

 Rapportutvikling 

 Webutvikling 

 Skreddersøm av 
DIPS rapporter 

 Integrasjoner mellom 
datasystemer 

feilrettning på ett 
system 

 Oppdatert 
driftsdokumentasjon 

Helsesjekk av programvare Etter at systemene våre er 
satt i drift utfører vi periodisk 
en kvalitetskontroll. 
Hensikten med helsesjekken 
er å periodisk sjekke at 
produktene våre følger HN 
IKT krav og standarder, 
bransje standarder og 
lovverk slik at vi sørger for å 
avdekke IT-svakheter og 
mulige feilkilder før de 
utløser driftsproblemer 
og/eller nedetid. 

 Tilstandsrapport 

 Eventuelle feil/mangler 
legges i bestilling i 
felles innboks i samråd 
med kunden 

  

 Livssyklus for programvare HNIKT 
  

 

12.2.1 Styrende dokumenter for internkontrollen: 

DocMap 
Styrende dokumenter for Systemutvikling rollebeskrivelser, prosedyrer og prosesskart er lastet opp 
i DocMap og finnes på url: http://boo-hndcm-
01.hn.helsenord.no/DocMapProd/page/doc/dmDocAll.html?DOCVIEW=FALSE?DOCKEYID=585196  
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Helsesjekk 
Hensikten med helsesjekken er å periodisk sjekke at applikasjonen/tjenesten følger HN IKT krav og 
standarder, bransjestandarder og lovverk slik at vi sørger for å avdekke IT-svakheter og mulige 
feilkilder før de utløser driftsproblemer og/eller nedetid. 

Metode 
Skjema gjennomgås i det leveranseteamet som har ansvaret for utvikling og vedlikehold av 
applikasjonen. For hvert pkt. avgis en kode i resultatboksen som angir alvorlighetsgraden ved feilen 
eller mangel. Antallet av hver feilkode summeres opp og en totalvurdering gis til slutt med 
referanse til punktet med svakheten. 

Praksis 
Vi har grupperingssider for helsesjekk gjennomganger. Helsesjekkene posteres etter årstallet de ble 
gjennomført. 

Utviklingsrutiner 
Utviklingsrutiner finner man på Confluence: 
http://helseregister.no/confluence/display/TA/Utviklingsrutiner+i+HNIKT  

Utviklingshåndbok – Integrasjon 
Utviklingshåndbok for integrasjonsområdet finner man på Confluence: 
 http://helseregister.no/confluence/pages/viewpage.action?pageId=1933391  

Produktkatalog Systemutvikling 
Produktkatalogen med oversikt over alle våre produkter finner man i Confluence: 
 http://helseregister.no/confluence/display/PROJ/Produktkatalog+Systemutvikling  

Kurs og kompetanse 
I systemutvikling er det etablert en kurskatalog. Kurskatalogens innhold forvaltes av våre 
fagansvarlige. Vi har i dag 4 fagområder med hver sin fagansvarlig. Fagområdene er: 

 Java 

 .NET  

 Rapportering / Datavarehus 

 Smidig 

Disse fagansvarlige danner fagforum for systemutvikling og møtes etter behov, men minimum 1 
gang pr. kvartal. 

I systemutvikling har vi kjøpt lisenser til pluralsight.com som danner hovedbasen for kurstilbudet 
for våre ansatte. Det tilbys også andre kurs utover dette. Alle kurs er behovsprøvd og hvilke kurs, 
hvem som skal ta dem og når de skal tas er nedtegnet i årshjul for kompetanseutvikling:  

http://helseregister.no/confluence/pages/viewpage.action?pageId=25460753  
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 Kompetanseutviklingsprosessen for systemutvikling 

 

  

 Kurskatalog for systemutvikling 
I kurskatalogen finner man de kurs og emner som danner grunnlaget for hvert fagområdet. Denne 
siden oppdateres av de fagansvarlige. 

http://helseregister.no/confluence/display/KS  

 Verktøy for systemutvikling 
Oversikt over verktøy og sammenheng i systemutvikling: 
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13 Arkitekturpraksis 
 Ansvarlig: Oppsummering: Risiko, 

måloppnåelse 

Øystein 
Bekkevoll 

Helse Nord IKT skal sikre at både større utviklingsprosjekter og leverte 
IKT-tjenester følger nasjonale og regionale standarder. Per høst 2017 
defineres og utvikles arkitektur primært gjennom vedtatte prosjekter 
og forvaltes av driftsorganisasjonen. Helse Nord IKT har som ambisjon 
å sikre enda større grad av forvaltning, samhandling og etterlevelse 
innenfor arkitekturområdet. Det arbeides for 2018 med å styrke 
finansiering av slik kapasitet. 

 

 

Dokumentasjon som beskriver verktøykasse, førende arkitektur og arkitekturforvaltning er 
beskrevet i arkitekturportalen: http://helseregister.no/confluence/x/mwJl 

Det er hensiktsmessig å skille på regional arkitekturpraksis og arkitekturpraksis innenfor HN IKT HF 
ansvarsområde (styresak: 05/2017). 
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 Regional arkitekturpraksis 
HNIKT er gjennom Oppdragsdokument 2017 fra Helse Nord RHF til helseforetakene gitt følgende 
oppdrag: «Bygge opp en virksomhetsarkitekturpraksis i tråd med anbefalinger gitt av Nasjonal IKT. 
Arkitekturområdet skal eies av Helse Nord RHF, men forvaltes av HN IKT i tett dialog med eier». 

Styringsmodell for arkitektur i Helse Nord er beskrevet i «Mandat Helse-Nord Regionalt 
Arkitekturråd», signert av Lars Vorland 06.sept, sak 83-2017 og tilhørende ansvarsmatrise. 

Følgende er etablert, status oktober 2017: 

 Regionalt Arkitekturkontor bemannet 

o Møteplan med RHF etablert 

o I gang med leveranser tilknyttet ansvarsmatrise 

 Regionalt arkitekturråd: 

o Innkallingsbrev sendt ut til HF, forvaltningssentre, strategiske program 

o Sekretariat etablert 

o Rutiner, maler og prosesser under etablering 

 Arkitekturpraksis HN IKT 
 

Helse Nord IKT skal sikre at både større utviklingsprosjekter og leverte IKT-tjenester følger 
nasjonale og regionale standarder. Målarkitektur for blant annet teknologi ligger til HN IKT. En 
målarkitektur er støtte for planlegging og spesifikasjon, og noe som eksempelvis prosjekter må 
forholde seg til. Den er leverandøruavhengig og er gitt med utgangspunkt i helseforetakenes behov 
og ståsted. Med utgangspunkt i en målarkitektur skal alternativer kunne tas fram, muligheter 
vurderes og konsekvenser av en beslutning belyses. 

Per høst 2017 defineres og utvikles arkitektur primært gjennom vedtatte prosjekter og forvaltes av 
driftsorganisasjonen Helse Nord IKT har som ambisjon å sikre enda større grad av forvaltning, 
samhandling og etterlevelse innenfor arkitekturområdet. Det arbeides for 2018 med å styrke 
finansiering av slik kapasitet. 
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