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Vi leverer fleksibel og 
stabil IKT på moderne 
og standardiserte 
plattformer

I 2023 opplever helsearbeideren og øvrige brukere at relevant informasjon på 
sikre løsninger er tilgjengelig der de er. Vi opprettholder og videreutvikler stabil 
drift og tilgjengelighet på en moderne og sikker plattform, og HN IKT tilpasser seg 
raskt til nye og endrede behov. Det er etablert selvbetjeningsløsninger som gir 
brukerne kort ledetid og høy kvalitet. HN IKT bidrar til god og sikker 
informasjonsflyt mellom aktørene i helsetjenestene, og leverer digitale 
innbyggertjenester i tråd med nasjonale/overordnede mål.
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Vi er den mest 
kostnadseffektive  av de 
regionale IKT enhetene

Vi er en lærende 
organisasjon som 
arbeider helhetlig, 
smart og forsvarlig 

Vi har kompetente og 
motiverte 
medarbeidere

Gjennom effektiv ressursbruk, smarte leverandørstrategier og gode 
leveranseprosesser er vi i 2023 fortsatt den mest kostnadseffektive IKT-enheten i 
spesialisthelsetjenesten. HN IKT har god oversikt over ressursbruk og kostnader 
på ulike tjenester, og gevinstplanene er realisert. Sammen med helseforetakene 
har vi utviklet og forbedret samhandlings- og forvaltningsmodellen.

HN IKT tilpasser kompetansen til ny teknologi kontinuerlig, og tilbyr løsninger til 
beste for brukerne gjennom kontinuerlig forbedring av prosesser, 
tjenesteforvaltning og produktutvikling. HN IKT kommuniserer godt med interne 
og eksterne interessenter, og har et godt omdømme, i tråd med kjerneverdiene i 
Helse Nord.

HN IKT har riktig kompetanse for å kunne levere framtidsrettede tjenester med 
høy kvalitet. Helse Nord IKT oppfattes som en attraktiv arbeidsplass som driver 
målrettet  utvikling og rekruttering av medarbeidere.
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Vi leverer fleksibel og stabil IKT støtte på moderne plattformer

I 2023 er SKM i stabil drift. Hele porteføljen er over på ny plattform og hybride 
leveransemodeller inngår i driftskonseptet. Nye bestillinger og oppdrag blir raskt 
gjennomført grunnet standardisering og automatisering av driften. DoOS arbeider 
24/7 og håndterer det meste av løpende drift. Gjennom gode arbeidsprosesser leveres 
tjenester raskere og med ønsket kvalitet.

Brukerne opplever et høyt servicenivå hvor både tjenester og brukerstøtte er gjort 
tilgjengelig gjennom selvbetjeningsløsninger, og forventningen til leveransetider er 
avklart. Arbeidsflaten er standardisert og all installasjon og oppgradering skjer 
sentralt. «Standardisering, selvbetjening og bedre logistikk gir bedre 
brukeropplevelser».

Informasjonssikkerhet prioriteres høyt, og det er etablert gode prosedyrer for 
forebygging og håndtering av ulike scenario som truer denne.

HN IKT bidrar til at tjenester levert gjennom FRESK programmet implementeres og  er i 
stabil drift. HN IKT tilrettelegger for bruk og analyse av store datamengder, 
maskinlæring og «tingenes internett». 

HN IKT tilbyr moderne Webløsninger og APPs parallelt med utvikling av felles digitale 
nasjonale og regionale løsninger. Helse Nord har sikret en god balanse mellom «tung 
og lett IT» bla gjennom hensiktsmessige arkitekturvalg og aktiv videreutvikling.

Samhandlingen IKT-porteføljen i Helse Nord forvaltes på en balansert måte hvor 
nasjonale, regionale og lokale behov er godt avstemt. HN IKT har bidratt til at Helse 
Nord tilfredsstiller de nasjonale målene for «En innbygger, en journal». HN IKT leverer 
moderne løsninger for utveksling av pasientinformasjon til 
kommunene/primærhelsetjenesten. 

Migrering av 
porteføljen til 
SKM er sluttført. 
DoOS går 24/7.

Gode bruker-
opplevelser og 
høyt servicenivå

HN IKT bidrar til 
neste generasjon 
kliniske tjenester

HN IKT har lagt til 
rette for 
«Lettvekts-IT»

Digitale innbygger-
tjenester er vel-
utviklet i Nord 

Informasjons-
sikkerhet i 
høysete
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Vi er den mest kostnadseffektive  av de regionale IKT enhetene. HN IKT skal
være proaktiv, synlig og bidra til utvikling av samhandlingen i foretaksgruppen.

I 2023 kan HN IKT dokumentere et kostnadsbilde for alle tjenesteområder som er mest 
kostnadseffektiv opp mot de andre regionale IKT enhetene. 

For å være den mest kostnadseffektive regionen fokuserer Helse Nord IKT på; effektiv 
utnytelse av personalressurser gjennom automatisering, aktiv leverandørstrategi og 
leverandøroppfølging, fokus på transaksjonskostnader og forutsigbar 
samhandlingsmodell med kundene. 

Finansieringsmodellen innen IKT området er revidert og understøtter kostnadseffektiv 
drift og lave transaksjonskostnader mellom HN IKT og helseforetakene.

HN IKT har bidratt til å skape nye arenaer for samarbeid, blitt synlig i de kliniske 
miljøene og skapt felles engasjement rundt nye IKT-løsninger. 

HN IKT kan 
dokumentere 
høy kostnads-
effektivitet

Høy bevissthet 
på kostnader

Finansierings-
modell som 
støtter effektiv 
ressursbruk

Aktiv 
tilstedeværelse 
og god 
samhandling
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Vi er en lærende organisasjon som arbeider helhetlig, smart og forsvarlig 

HN IKT gjennomfører kontinuerlig forbedring av virksomheten som er tilpasset ny 
teknologi og nye behov. Ressursene brukes der de skaper mest merverdi for 
helseforetakene. 

I 2023 har vi en helhetlig virksomhetsstyring som bidrar til god måloppnåelse. Mål- og 
resultatkrav fastsettes på alle nivå i virksomheten, og en gjennomgående 
sikkerhetsorganisasjon sikrer god forvaltning av pasientdata. Felles verktøystøtte for 
produksjon, ressursstyring og rapportering er innført. HN IKT har optimal bruk av 
prosessene og  verdikjedene fungerer hensiktsmessig.

Gjennom aktiv kunnskapsdeling og bruk av virksomhetsarkitektur er det utviklet en 
felles forståelse i virksomheten som bidrar til å videreutvikle tjenester og løsninger 
som 
er i tråd med brukerbehov,  og som raskt kan driftsettes på en kostnadseffektiv måte. 
Medarbeidere på alle nivå har tilgang til relevant informasjon som gir effektiv 
forvaltning og håndtering.

Bevisst arbeid med kommunikasjon har gitt høy oppslutning om virksomhetens mål og 
strategier. Vi er synlige på viktige arenaer hos våre interessenter, og bygger faglige 
nettverk til beste for helseforetakene.

Det gjennomføres jevnlige kvalitetsrevisjoner som bidrar til læring og forbedring av 
virksomheten. Avvikssystemet benyttes aktivt i arbeidet med kvalitetssikring og 
kontinuerlig forbedring.

HN IKT 
gjennomfører 
kontinuerlig 
forbedring

Styrings-system 
og arbeids-
prosesser gir høy 
måloppnåelse

Kunnskapsdeling 
og aktiv bruk av 
arkitektur

God 
informasjonsflyt 
både internt og 
eksternt

Kvalitetsrevisjon 
og avviksstyring 
gir forbedring og 
læring
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Vi har kompetente og motiverte medarbeidere som er nytenkende og 
teamorientert

I 2023 jobber vi kontinuerlig med utvikling av kompetanse for å levere tjenester på 
moderne plattformer. Vi har spisset kompetansen mot strategisk viktige områder. 
Kompetanseendringen har skjedd gjennom rekruttering og aktiv videreutdanning av 
medarbeiderne.

Vi driver systematisk kunnskapsforvaltning som fremmer læring, forbedrede 
leveranser og effektiv ressursutnyttelse i organisasjonen. 

Vår kultur er preget av helhetstenking, kontinuerlig forbedring og endringsvillighet. 
Arbeidsmiljøet er inspirerende og støttende, og vi er Nord-Norges mest attraktive IKT-
arbeidsplass. 

IKT er et virkemiddel for å være mere miljøvennlig, blant annet gjennom å redusere 
reisevirksomhet, redusere utskrifter og kunne beregne mer nøyaktige vareforbruk. HN 
IKT skal være miljøsertifisert og våre medarbeidere skal ha et aktivt forhold til hvordan 
vår virksomhet påvirker miljøet.

Systematisk 
kunnskaps-
forvaltning

Helhetstenkende 
og endringsvillige 
medarbeidere

Strategisk og 
dynamisk 
kompetanse-
utvikling

Våre 
medarbeidere 
har et aktivt 
forhold til miljø
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Helse og IKT smelter sammen
Kontinuerlig forbedring Merverdi i praksis

L 2 – Gode 
kundeopplevelser 
og service

L 1 – Stabile, 
kostnads-

effektive og 
sikre tjenester

L 4 – Løse 
regionale og 

nasjonale behov 
for felles digitale 

løsninger

RESPEKT Trygghet Kvalitet

Helse Nord IKTs strategiske kart versjon 10

P 3 – Proaktiv 
og 

understøttende 
kommunikasjon 

P1 – Helhetlig  
virksomhets-

og 
kvalitetsstyring

M 1 – Sikre rett 
kompetanse 

M 2 – Attraktiv 
arbeidsplass

Tore Sørensen Morten Isaksen Anders Høydalsvik

Atle Engebretsen

Frank Fredriksen

Philippa Kristiansen Tom Robert Elvebu

Kari H. Slaattelid

R 2 – Aktiv 
samhandling 

med kunden om 
nye løsninger

Morten Isaksen

R 1 –
Kostnadseffektiv  

gjennom aktiv 
styring og 
gevinst-

realisering

L 3 – Helhetlig 
informasjons-

sikkerhet

Frank Fredriksen

P2 –
Endringsvillig 
og lærende 

organisasjon

Tom Robert Elvebu


