
Styresak 4/2019 vedlegg 1 - Oppfølging av vedtak og oppfølgingssaker fra styret i Helse Nord IKT HF

Møtedato SAK NR SAK TITTEL Vedtak BESKRIVELSE FRIST STATUS KOMMENTAR Ansvarlig

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 08.01: Saken må utsettes til styremøte 21.03.19

04.12: Saken er flyttet ut til februar styremøte. 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.

SFR

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

Ferdig 08.01: Planlegging av kundeforum og møteform/plan pågår. 

Sees i sammenheng med regionale fora under etablering. 

MIS

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

Ferdig Sees i sammenheng med regionale fora under etablering. 

Bilatterale møte pågår og felles kundeforum eies av 

RHF/direktørmøtet

MIS

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 Framlegges egen sak i SM 21.03. Det er november 2018 

igangsatt arbeid med foranalyse på prehospitale tjenester, 

med IKT-utgangspunkt.

TRE

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

Ferdig 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.

SFR

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 Ferdig Konsekvensutredning ivaretas som del av prosjekt MoDI. 

Vurderingen vil legges fram for styret våren 2019 - etter 

ferdigstilte planfaser. 

SFR

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 1.2: Gjennomføring pågår. Tas inn i virksomhetsrapport fra 2. 

kvartal 2019.

Vi kjører en full revisjon av prosessen for Felles Innboks. 

Analysen og planlegging er gjennomført. Vi går til 

gjennomføring i desember 2018.

MIS

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 Ferdig Tas opp i direktørmøte januar 2019. Saken lukkes.

Følges opp av MODI-programmet våren 2019.

AHØ

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 HIS vil beskrive bemanning og løsning for en kostnadseffektiv 

drift knyttet til leveransene fra prosjektet. Det legges også i 

prosjektet opp til mulig samarbeid med Norsk Helsenett for å 

utnytte deres kapasitet på sikkerhetssiden.

SFR

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. Det pågår 

revisjon av prosjektet for å sikre at anskaffelsene 

tilfredsstiller styringsdokument og ønsket sikkerhetsnivå for å 

møte norm og lovkrav. Det blir levert revisjonsrapport til HIS 

styringsgruppemøte  05.02.2019 med klare anbefalinger 

videre. Etter godkjennelse av revisjonsrapport vil nytt 

styringsdokument bli tatt til styret.

AHØ

06.12.18 061-2018 Oppfølgingssaker 2 Styret ber administrerende direktør så snart som mulig orientere styret om 

resultat av gjennomgang av hendelsen «bortfall kjerneswitch», om identifiserte 

tiltak, samt hvordan varslingsrutiner mellom Helse Nord IKT og helseforetakene 

skal være ved slike hendelser

Ferdig Styret ble orientert under evt.sak i ekstraordinært styremøte 

20.12.2018

SFR

06.12.18 061-2018 Oppfølgingssaker 3 Styret ønsker en tilbakemelding på om ROS-analyse gjort i Helse Nord IKT HF er 

forankret og avstemt med dataansvarlig – herunder om dataansvarlig finner 

risiko akseptabel

Ferdig Styret ble orientert under evt.sak i ekstraordinært styremøte 

20.12.2018

SFR
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06.12.18 061-2018 Oppfølgingssaker 4 Administrerende direktør bes redegjøre for hvem som bestiller omlegging av 

telemetrianlegg til IP og hvorvidt dette er risikovurdert

Ferdig Styret ble orientert under evt.sak i ekstraordinært styremøte 

20.12.2018

SFR

06.12.18 062-2018 Virksomhetsrapport 2 Styret ber administrerende direktør framlegge egen styresak i neste styremøte 

rundt for alvorlige feil og håndtering av disse.

08.02.19 Pågår Saken planlegges til styremøte i mars 2019, og vil sees i 

sammenheng med revidert beredskapsplan for Helse Nord 

IKT HF.

SFR

06.12.18 062-2018 Virksomhetsrapport 3 Styret ber administrerende direktør i løpet av første halvår 2019 framlegge 

styresak om vurdering av gevinstrealisering knyttet til prosjekter som er avsluttet 

i 2017 og 2018.

27.05.19 Ikke startet AHØ

06.12.18 063-2018 Disaster Recovery løsning for Helse Nord 2 Styret i Helse Nord IKT ber om at nødvendig beslutningsunderlag for DSDR 

løsning legges frem til styremøte i Helse Nord IKT den 21.03.2019

21.03.19 Pågår Kommer som egen sak i mars. AHØ

06.12.18 063-2018 Disaster Recovery løsning for Helse Nord 3 Styret i Helse Nord IKT ber om at referat fra direktørmøte sak 116-2018 legges 

ved protokollen til dette møtet, og at bestilling fra helseforetakene følger som 

vedlegg i saken som legges frem for styret i Helse Nord IKT HF den 21.03.2018

Ferdig FFR

06.12.18 068-2018 Benchmarking av IKT kostnader - Helse Nord IKT 2 Styret i Helse Nord IKT ber om en nærmere gjennomgang av rapporten i neste 

møte, i tråd med innspill som kom frem i møtet. 

Ferdig Saken skal svare ut spørsmål som styret sender til 

administrasjonen i forkant. Svares ut i egen sak i SM 8/2

AEN

20.12.18 073-2018 Budsjettforslag 2019 1b Styret forutsetter at uklarheter om videreføring rundt prosjektene «Telekom», 

«Framtidig arbeidsflate» og «Wifi» avklares med kundene i løpet av januar 2019

Pågår Tas i direktørmøte i januar 2019. AHØ

20.12.18 073-2018 Budsjettforslag 2019 1c Styret forutsetter at tidligfasemidler til planlagte prosjekter i størrelsesorden 3,0 

MNOK avklares med kundene i løpet av januar 2019

Pågår Legges fram for bestillerforum. MIS/AEN

20.12.18 073-2018 Budsjettforslag 2019 1d Styret forutsetter at videre planlegging av aktiviteter i planleggingsfase avklares 

med kunde og eier i løpet av første kvartal 2019.  

Pågår Tas opp i direktørmøte i januar 2019. AHØ

20.12.18 074-2018 Evt. - orientering om utfall av internett NLSH 1 Styret i Helse Nord IKT HF tar informasjonen til orientering og ber 

administrerende direktør sende ut informasjon til alle helseforetak.

Ferdig Brev sendt ut til postmottak og AD i alle HF og RHF 

22.12.2018

FFR
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