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Styresak 014-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Styreleder refererte fra foretaksmøte 15. mars 2018. Nytt styre for Helse Nord IKT HF ble 
presentert ved møtestart. 
 
Styret påpeker et ønske om at vedlegg legges i egne fil når sakene distribueres. 
 
Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner innkalling og saksliste 

 
Styresak 015-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 08.02.2018 
 
Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 8. februar 2018 
 

Styresak 016-2018 Virksomhetsrapport, februar 2018 
 
Administrerende direktør framla følgende forslag til vedtak: 

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar virksomhetsrapport pr. 1. mars 2018 til orientering. 
 
Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar virksomhetsrapport pr. 1. mars 2018 til orientering. 
 

Styresak 017-2018 Årsregnskap og årsberetning 2017 
 
Administrerende direktør framla følgende forslag til vedtak: 

1. Styret innstiller overfor foretaksmøtet at det fremlagte årsoppgjør med 
resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt disponering av 
årsresultat fastsettes som Helse Nord IKTs regnskap for 2017. 

2. Styret innstiller overfor foretaksmøtet at det gis tilslutning retningslinjene for 
lederlønnsfastsettelse. 

3. Styrets årsberetning for 2017 vedtas. 
 
Styret ber om tilpasninger av årsberetning innenfor likestilling og funksjonell forvaltning. 
 
Styrets vedtak: 

1. Styret innstiller overfor foretaksmøtet at det fremlagte årsoppgjør med 
resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt disponering av 
årsresultat fastsettes som Helse Nord IKTs regnskap for 2017. 

2. Styret tar retningslinjene for lederlønnsfastsettelse til etterretning. 
3. Styret i Helse Nord IKT HF tar til orientering at lederlønningene er i tråd med nasjonale 

retningslinjer. 
4. Styrets årsberetning for 2017 vedtas. 
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Styresak 018-2018 Årlig melding 2017 
 
Administrerende direktør framla følgende forslag til vedtak: 

1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner årlig melding 2017 for oversendelse til Helse 
Nord RHF. 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord IKT HF vil at begrepet «løst i tråd med» erstattes gjennomgående 
med «ivaretatt og videreutvikles gjennom kontinuerlig forbedring». 

2. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner årlig melding 2017 og ber om at dokumentet 
oversendes til Helse Nord RHF. 

 

Styresak 019-2018 Overordnet virksomhetsplan 2018 
 
Administrerende direktør framla følgende forslag til vedtak: 

1. Styret godkjenner forslag til overordnet virksomhetsplan for 2018 (vedlegg 1). 

2. Styret tar målbilde 2023 til orientering og ber om at det legges til grunn for langsiktig 
utvikling og styring av Helse Nord IKT HF. (vedlegg 2) 

 

Styret ønsker at Helse Nord IKT HF gjør en vurdering knyttet til prehospitale tjenester, og ber 
om at dette tas inn i virksomhetsplan 2018. 
 
Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner overordnet virksomhetsplan for 2018 for alle 
tiltak knyttet til oppdragsdokument 2018.  

2. Styret i Helse Nord IKT HF ber administrerende direktør etablere kundeforum på 
ledernivå mellom Helse Nord IKT HF og øvrige helseforetak i Helse Nord.  

3. Styret i Helse Nord IKT HF ber administrerende direktør gjennomgå og forankre tiltak i 
kundeforum som berører øvrige helseforetak i regionen, og legge disse fram for styret i 
senere styremøte.  

4. Styret tar målbilde 2023 til orientering og ber om at det legges til grunn for langsiktig 
utvikling og styring av Helse Nord IKT HF. (vedlegg 2) 

 

Styresak 020-2018 Ivaretakelse av nye oppgaver og ansvar knyttet til 
databehandleravtaler 

 
Administrerende direktør framla følgende forslag til vedtak: 

1. Styret i Helse Nord IKT HF anbefaler foreslåtte bemanningsøkning innenfor rammen av 
to årsverk, tilsvarende kr. 1 840 000,-, og ber administrerende direktør framlegge 
anbefalingen ovenfor Helse Nord RHF for beslutning.  

2. Styret i Helse Nord IKT HF anbefaler at kostnadene i 2018 dekkes av Helse Nord RHF. 
Fra og med 2019 legges kostnadene inn i som SLA-kostnadene til helseforetakene og 
fordeles i henhold til etablert fordelingsnøkkel. 

 
Styrets vedtak: 

1. Saken ble trukket.  
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Styresak 021-2018 Digital telekommunikasjon – overgang til planfase 
 
Administrerende direktør framla følgende forslag til vedtak: 

1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner igangsetting av planfase for prosjekt digital 
telekommunikasjon. 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner igangsetting av planfase for prosjekt digital 
telekommunikasjon med følgende presiseringer: 

a. Det gjennomføres møte med øvrige helseforetak for å avstemme innhold og 
premiss for videre arbeid 

b. Investeringen skal være i tråd med langsiktig plan 
c. Notat fra portkontroll legges til grunn for det videre arbeid 

2. Styret i HN IKT ber adm.dir komme tilbake til styret med et en orientering rundt 
revidert scope for gjennomføringsfasen i styremøte andre halvår 2018. 

 

Styresak 022-2018 Utbygging av trådløst nettverk i Helse Nord – 
igangsettelse av planfase 

 
Administrerende direktør framla følgende forslag til vedtak: 

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar igangsetting av planfase for utbygging av trådløsnett til 
orientering 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar igangsetting av planfase for utbygging av trådløsnett til 
orientering 

 

Styresak 023-2018 Presentasjon av prosjekt Helhetlig Informasjonssikkerhet  
 
Administrerende direktør framla følgende forslag til vedtak: 

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar presentasjonen av prosjekt Helhetlig 
informasjonssikkerhet til orientering. 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar presentasjonen av prosjekt Helhetlig 
informasjonssikkerhet til orientering. 
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Styresak 024-2018 Prosjekt helhetlig informasjonssikkerhet (HIS)  
– endring av forutsetninger ift. «må og bør» tiltak 

 
Administrerende direktør framla følgende forslag til vedtak: 

1. Styret godkjenner en reallokering av 5 MNOK innenfor uendret samlet utgiftsramme for 
prosjektet Helhetlig informasjonssikkerhet iht. saksutredning. 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret godkjenner en reallokering av 5 MNOK innenfor uendret samlet utgiftsramme for 
prosjektet Helhetlig informasjonssikkerhet iht. saksutredning. 

 

Styresak 025-2018 Revidert langsiktig økonomiplan (investeringsplan mv) 
2018 – 2022 

 
Administrerende direktør framla følgende forslag til vedtak: 

1. Styret vedtar driftsinvesteringsrammen for HN IKT for 2018 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 3 i saksfremlegget.  

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

orientering.  
 
Styrets vedtak: 

1. Styret vedtar driftsinvesteringsrammen for HN IKT for 2018 i tråd med forslaget i tabell 

2 i saksfremlegget.  
2. Styret fremmer forslag til investeringsplan 2018 til 2022 for Helse Nord IKT overfor HN 

RHF i tråd med tabell 3 og vedlegg 1 i saksfremlegget  

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

orientering. Framskrivingen legges frem for HF-ene for endelig godkjenning innen 

utgangen av mai 2018. 
 

Styresak 026-2018 Orientering om pågående Microsoft-forhandlinger 
 
Administrerende direktør framla følgende forslag til vedtak: 

1. Styret tar informasjon om status i pågående forhandlinger med Microsoft til orientering. 

2. Det gjennomføres et ekstraordinært styremøte 10. april for å beslutte ny 
Microsoftavtale 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret tar informasjon om status i pågående forhandlinger med Microsoft til orientering. 

2. Det gjennomføres et ekstraordinært styremøte 11. april kl. 14:00 til 16:00 
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Styresak 027-2018 Eventuelt 
1. Samarbeid mellom Telenor, Helse Nord og Avinor rundt «Smart City» konsept i 

Bodø 
Administrerende direktør orienterte om mulig samarbeid med Telenor og Avinor rundt 
«Smart City» konsept. Nærmere orientering rundt dette legges fram i neste styremøte. 
 

2. Orientering fra styreleder i forhold til brev fra HOD 
De regionale helseforetakene er bedt om å ta en større del av kostnadene knyttet til 
nasjonale tjenester. Ivaretakelse av dette i Helse Nord er ikke avklart per nå. Helse Nord 
RHF orienterer nærmere rundt denne saken i neste styremøte. 

 
 
 
 
Tromsø, den 19. mars 2018 
 
 
 
 
 

Godkjent av styreleder 
19.03.2018 kl. 14:45 
______________________ 
Hilde Rolandsen 
Styreleder 
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