
Styresak 061-2018 Oppfølging av vedtak og oppfølgingssaker fra styret i Helse Nord IKT HF

Møtedato SAK NR SAK TITTEL Vedtak BESKRIVELSE FRIST STATUS KOMMENTAR

08.02.18 010-2018 Videreføring av migreringsprosjektet 3 Styret ber administrerende direktør å legge frem forslag til plan og 

budsjett for migrering av tjenesteområdene EPJ og radiologi innen 31 

mai 2018

31.05.18 Pågår 11.10: Planlagt styrebehandling 06.12.18.

19.11: I LM ble styrebehandling flyttet til 8.2.19

28.11.18: Migreringsprosjektet har utredet migrering 

av DIPS (EPJ) og Sectra (radiologi) og et første utkast 

er lagt frem for styringsgruppen 28.11. Det 

planlegges en sak til styret i starten av 2019.

19.03.18 019-2018 Overordnet virksomhetsplan 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

Pågår Sees i sammenheng med regionale fora under 

etablering. 

19.03.18 019-2018 Overordnet virksomhetsplan 2018 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

Pågår Sees i sammenheng med regionale fora under 

etablering. 

19.03.18 019-2018 Overordnet virksomhetsplan 2018 K Styret ønsker at Helse Nord IKT HF gjør en vurdering knyttet til 

prehospitale tjenester, og ber om at dette tas inn i virksomhetsplan 

2018

Pågår Det er november 2018 igangsatt arbeid med 

foranalyse på prehospitale tjenester, med IKT-

utgangspunkt.

31.05.18 030-2018 Virksomhetsrapport per 1. mai 2018 1a Styret ber administrerende direktør framlegge årsaksanalyser i 

etterkant av alvorlige hendelser, til involverte parter

Ferdig Rutine etablert. Årsaksanalyser kommer etter 

hendelser på gul og rødt nivå.

31.05.18 030-2018 Virksomhetsrapport per 1. mai 2018 1b Administrerende direktør bes sikre umiddelbar tilgang til bistand for 

kritiske, kliniske situasjoner fra helseforetakene

Ferdig Beredskapsplanen ligger til grunn. Vi har samtidig 

kontaktpunkter som sikrer bistand ved kritiske 

situasjoner hos HF'ene.

31.05.18 030-2018 Virksomhetsrapport per 1. mai 2018 1c Varsel om rød beredskap skal sendes også til styrets medlemmer Ferdig Planverk og varslingsrutiner oppdatert iht dette

31.05.18 031-2018 Tertialrapport, 1. tertial 2018 1a Styret ber administrerende direktør kontakte UNN HF for å få avklart 

gjennomføring av krav i oppdragsdokument knyttet til teknisk og 

merkantil forvaltning rundt Blodbanksystem

Pågår Det arbeides med å få full oversikt over merkantil og 

teknisk forvaltning av Labcraft. Dette vil foregå frem 

til des-18. Det må etableres nye avtaler med Hfene. 

Dette planlegges i Q1 2019. Adm. dir. jobber med å 

avklare ressurs-situasjon for drift.

31.05.18 031-2018 Tertialrapport, 1. tertial 2018 1b Administrerende direktør retter en formell henvendelse til UNN HF 

og regional smittevernenhet i forhold til oppfølging av Nois posi

Pågår Det har pågått et arbeid med Nois posi i 2018.

Siste status pr 1.11 er:

I løpet av 2018 har sykehusene meldt inn 28 søker 

som gjelder infeksjonsregistrering eller 

infeksjonsklienten. Av disse er 1 sak åpen ennå. Den 

har status «Pending customer» da vi venter på svar 

fra kunde.

Halvparten av de innmeldte sakene ble løst innen 14 

dager.

31.05.18 034-2018 Info - ny Microsoft avtale i Helse Nord 2 Styret ber administrerende direktør vurdere risiko knyttet til 

informasjonssikkerhet og skybaserte tjenester i forhold til nylige 

endringer i amerikansk lovgivning

Fortløpende Gjøres som en del av risikovurdering ved etablering 

av tjenester i HN IKT.

30.08.18 041-2018 Revidert langsiktig økonomiplan 3 Styret ber om en konsekvensvurdering rundt nedprioritering rundt 

PC og WIFI prosjektene. Konsekvensvurderingen presenteres styret i 

styremøte i oktober 2018

04.10.18 Pågår Konsekvensutredning ivaretas som del av prosjekt 

MoDI. Vurderingen vil legges fram for styret våren 

2019 - etter ferdigstilte planfaser. 
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04.10.18 050-2018 Virksomhetsrapport per august 2018 2 Styret i Helse Nord IKT HF ber om at leveransekapasitet og 

leveransekvalitet i forhold til kundesiden kommer tydelig fram i 

virksomhetsrapporten

Pågår Vi kjører en full revisjon av prosessen for Felles 

Innboks. Analysen og planlegging er gjennomført. Vi 

går til gjennomføring i desember 2018.

04.10.18 053-2018 Orientering om program MoDI 3 Styret i Helse Nord IKT HF forutsetter at resultat av planfasen legges 

fram i direktørmøte for prioritering før saken framlegges for styret i 

Helse Nord IKT HF – tentativt 27. mai 2019

27.05.19 Ikke startet Følges opp av MODI-programmet våren 2019.

04.10.18 054-2018 Prosjekt Helhetlig Informasjonssikkerhet (HIS) 

status

3 Styret ber administrerende direktør sørge for at bemanning og 

kosteffektive løsninger i egen driftslinje adresseres i det videre arbeid 

ved implementering av prosjektets leveranser

Pågår Adm.dir vil etablere "mottaksprosjekt" i linjen for de 

leveranser som kommer fra HIS slik at disse blir 

implementert på en kostandseffektiv måte i linjen.

04.10.18 054-2018 Prosjekt Helhetlig Informasjonssikkerhet (HIS) 

status

4 Styret i Helse Nord IKT HF ber administrerende direktør forankre 

«bør» tiltakene ovenfor dataansvarlige

Pågår Delprosjekt IAM/Tilgangsstyring i HIS-prosjektet 

arbeider med dette. UNN og NLSH deltar i 

styringsgruppen. Eventuelle bør-tiltak vil være del av 

styresak fra HIS-prosjektet i februar 2019.
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