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Styresak 051-2018   Tertialrapport 2.tertial 2018 

Innstilling til vedtak 

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak: 

1. Tertialrapport til Helse Nord RHF godkjennes. 

Bakgrunn 

I henhold til krav fra Helse Nord RHF skal Helse Nord IKT (HN IKT) oversende styrebehandlet 
tertialrapport for 2.tertial innen 8.oktober 2018. Rapporten følger egen mal, og omhandler 
oppfølging av oppdragsdokumentet (OD) for 2018. Teksten for HN IKT er merket gult. 

Sammendrag 

De oppdrag som det rapporteres på i tertialrapport 2 er følgende: 

- Raskt bistå sykehusene ved feil og mangler i registrering knyttet til NOIS-POSI i EPJ. 

- Reduksjon av sykefravær 

- Oppfølging av Helse Nords strategi for ledelsesutvikling 

- Redegjøre for nytteverdi av regionale prosjekt 

- Anskaffelsesområdet 

- Risikostyring og internkontroll 

HN IKT yter løpende bistand til helseforetakene knyttet til NOIS-POSI. Det pågår prosess med 

DIPS AS i forhold til å få realisert endringer som kan forbedre funksjonalitet og redusere 

feilmengden. 

 

HN IKT har gjennomført risikovurdering samt flere tiltak for å redusere sykefraværet som var 

høyere enn normalt i første del av 2018. Fraværet er nå lavere, og tiltak synes å ha virket.  

 

Innenfor ledelsesutvikling gjennomføres en rekke ulike tiltak i tråd med Helse Nords strategi. 

 

Nytteverdien av regionale prosjekt som er relevante for HN IKT er primært knyttet til innkjøp 

og innføring av kompetansemodulen. De er begge imidlertid i en noe tidlig fase til at en presis 

vurdering kan gjøres. 
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Innenfor anskaffelsesområdet er HN IKT i rute i forhold til å følge opp de krav som er satt for 

2018. 

 

Når det gjelder risikostyring og internkontroll har HNIKT i tråd med kravene foretatt en 
gjennomgang av måloppnåelse, risikovurderinger, styringssystem mv. Denne er benevnt 
«Ledelsens gjennomgang». Det vises for øvrig til styresak 052 2018.  

Administrerende direktørs vurdering 

Administrerende direktør vurderer at status for de oppdrag som HN IKT har redegjort for i 
tertialrapport 2 er tilfredstillende.  

 

 

Tromsø, 25.september 2018 

 

 

Oddbjørn Schei  
Administrerende direktør  
 
 
Vedlegg:  
 
2.Tertialrapport til Helse Nord RHF 
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