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Atle Engebretsen Økonomisjef 
Anders Høydalsvik Avdelingsleder, Tjenesteutvikling 
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Styresak 24/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Styrets vedtak: 

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

 
 

Styresak 25/2019 Godkjenning av protokoll fra styremøte  
21. mars 2019 

 
Protokoll fra styremøte 21. mars 2019 er godkjent elektronisk. Administrasjonen la fram forslag 
til prosess for godkjenning og elektronisk signering av protokoll for styremøter i Helse Nord 
IKT.  
 
Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord IKT HF vedtar prosess for godkjennelse og elektronisk signering av 
styreprotokoller 
 
 

Styresak 26/2019 Orienteringssaker 
 
Styreleder orienterte styret om følgende forhold: 

 Det vises til tidligere diskusjoner om sammensetningen av styret i Helse Nord IKT. 
Styret i HN RHF vil behandle saken i nær fremtid. 

 Langsiktig økonomiplan – flere av foretakene har forholdsvis store avvik i sine 
budsjetter. Dette jobbes det med i HN RHF per nå. Skal styrebehandles i Helse Nord RHF 
28. juni 2019.  

 
Administrerende direktør orienterte styret om følgende forhold: 

 HN IKT gjennomførte flytting til Kræmer Brygge mandag 20. mai -19. Har vært en 
ryddig og god prosess. Får positive tilbakemeldinger i forhold til arbeidsmiljø. 

 Det er startet prosess i forhold til nødvendig arealøking i Bodø og Harstad 
 Elin Kvitberg er ansatt som foretaksjurist og enhetsleder, avtalestyring.  

 
Restanselisten: 

 Styret påpeker at det er vanskelig å forstå årsaken til forsinkelsene og ber om at 
årsakssammenheng tydeliggjøres. 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar saken til orientering.  
 

Styresak 27/2019 Tertialrapport 1.tertial 2019 
 
Administrerende direktør framla følgende forslag til vedtak: 

1. Tertialrapport til Helse Nord RHF godkjennes. 

  
Styret påpeker at ordlyden i forhold til pkt. 3.1 rundt arkitekturstyring må presiseres før 
formell oversendelse til Helse Nord RHF.  
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Styrets vedtak: 
1. Styret i Helse Nord IKT HF ber om presisering av svar på pkt. 3.1 ift. arkitekturstyring 

tas inn i rapporten før den oversendes til Helse Nord RHF 
2. Styret i Helse Nord IKT vedtar tertialrapport med de endringer som er beskrevet i 

vedtakspunkt 1. 
3. Styret i Helse Nord IKT HF ber administrerende direktør orientere styret om status i 

arbeidet knyttet til tjenesteavtaler og databehandleravtaler i neste styremøte. 
 
 

Styresak 28/2019 Virksomhetsrapport per april 2019 
 
Administrerende direktør framla følgende forslag til vedtak: 

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar virksomhetsrapport per april 2019 til orientering. 
 
 
Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord IKT HF ber administrerende direktør framlegge rapport fra DIPS 
hendelse på styremøte 9. september 2019 

2. Styret i Helse Nord IKT HF forutsetter at administrerende direktør avstemmer 
kostnadsnivå i tråd med vedtatte prosjekter 

3. Styret i Helse Nord IKT HF tar virksomhetsrapport per april 2019 til orientering med de 
kommentarer som framkom i møtet. 

 
Styresak 29/2019  Prosjekt Helhetlig informasjonssikkerhet (HIS) –

revisjonsdokument og revidert styringsdokument 
 
Administrerende direktør framla følgende forslag til vedtak: 

1. Styret tar ferdigstilt revisjonsdokument til orientering. 
2. Styret gir sin tilslutning til revidert styringsdokument og tilhørende oversikt over 

gevinstpotensialet i Helse Nord. Styret ber administrasjonen komme tilbake med en 
helhetlig gevinstoversikt. 

 
Helse Nord IKT HF skal følge prinsippene hjemlet i forordningens artikkel 5 i 
personopplysningsloven for alle saker som omhandler informasjonssikkerhet og 
databehandlers ansvar. 
 
Revisjonsdokumentet er ikke distribuert til styret. Revisjonsdokumentet distribueres til styret 
sammen med utkast til styreprotokoll. 
  
Styrets vedtak: 

1. Styret ber om at vedtakspunkt 4 i styresak 18/2019 følges opp og at det inngås avtaler 
med helseforetakene på leveranser, investerings- og driftskostnader. 

2. Styret ber administrerende direktør orientere Helse Nord RHF umiddelbart dersom ett 
eller flere helseforetak ikke ønsker å inngå en slik avtale.  

3. Styret gir sin tilslutning til revidert styringsdokument og tilhørende oversikt over 
gevinstpotensialet i Helse Nord med presisering rundt prinsipper beskrevet ovenfor. 
Styret ber administrasjonen komme tilbake med en helhetlig gevinstoversikt i et senere 
styremøte. 
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Styresak 30/2019  Disaster Recovery løsning for Helse Nord 
 
Administrerende direktør framla følgende forslag til vedtak: 

1. Styret i Helse Nord IKT gir sin tilslutning til igangsetting av gjennomføringsfase for 
etablering av Disaster Recovery løsning til en totalkostnad på 25,6 MNOK (P85), hvorav 
4 MNOK finansieres over Helse Nord IKTs reinvesteringsbudsjett. 

2. Styret tar til etterretning at det videre arbeidet gjennomføres i to faser, der fase 1 
videreutvikler rutiner og infrastruktur for å beskytte regionens data mot nye og 
avanserte former for cyberangrep. I fase 2 etableres nødvendig infrastruktur og rutiner 
for en Disaster Recovery (DR) løsning. 

3. Styret tar estimater på økte driftskostnader (lisensvedlikehold 1.5 MNOK og årsverk 0.5 
MNOK) til etterretning, og ber administrerende direktør gå i dialog med helseforetakene 
om finansiering av disse. 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord IKT gir sin tilslutning til igangsetting av gjennomføringsfase for 
etablering av Disaster Recovery løsning til en totalkostnad på 25,6 MNOK (P85), hvorav 
4 MNOK finansieres over Helse Nord IKTs reinvesteringsbudsjett. Styret ber AD anmode 
Helse Nord RHF om økning av rammen med 9,6 MNOK, fra 12 MNOK til 21,6 MNOK 
(25,6 MNOK minus 4 MNOK) 

2. Styret tar til etterretning at det videre arbeidet gjennomføres i to faser, der fase 1 
videreutvikler rutiner og infrastruktur for å beskytte regionens data mot nye og 
avanserte former for cyberangrep.  

3. Styret ber om en nærmere orientering om innholdet i fase 2 når dette er gjennomgått 
med helseforetakene. 

4. Styret tar estimater på økte driftskostnader (lisensvedlikehold 1.5 MNOK og årsverk 0.5 
MNOK) til etterretning, og ber administrerende direktør gå i dialog med helseforetakene 
for å få på plass signert avtale rundt finansiering av disse. 
 

 

Styresak 31/2019  Migrering av tjenesteområdene EPJ og radiologi 
 
Administrerende direktør framla følgende forslag til vedtak: 

1. Styret tar oppdatert plan for sluttføring av Migreringspakke 2 og 3 til orientering.  
2. Styret gir sin tilslutning til en økonomisk ramme på 11,6 millioner for migreringspakke 

4, (EPJ og radiologi), under forutsetning av godkjenning fra Helse Nord RHF.  
3. Styret tar utgiftsprognosen for migreringspakkene 1, 2, 3 og 4 til orientering. 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret tar oppdatert plan for sluttføring av Migreringspakke 2 og 3 til orientering.  
2. Styret gir sin tilslutning til en økonomisk ramme på 11,6 millioner for migreringspakke 

4, (EPJ og radiologi), under forutsetning av godkjenning fra Helse Nord RHF.  
3. Styret tar utgiftsprognosen for migreringspakkene 1, 2, 3 og 4 til orientering og ber om 

at detaljer avstemmes med de respektive helseforetakene. 
4. Styret ber om at konsekvens av kostnadsføring vs. balanseføring avklares med Helse 

Nord RHF 
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Styresak 32/2019  Teknisk foranalyse akuttmedisinske systemer 
 
Administrasjonen påpekte feil i saksnummeret i selve saksunderlaget på denne saken. Korrekt 
saksnummer skal være 32/2019. 
 
Administrerende direktør framla følgende forslag til vedtak: 

1. Styret i Helse Nord IKT tar teknisk foranalyse akuttmedisinske systemer til orientering 
og ber administrerende direktør om å gi status på gjennomføring av tiltakene innen 
utgangen av året. 
 

Styrets vedtak: 
1. Styret i Helse Nord IKT tar teknisk foranalyse akuttmedisinske systemer til orientering 

med de kommentarer som framkom i møtet, og ber administrerende direktør om å gi 
status på gjennomføring av tiltakene innen utgangen av året. 

 
 

Styresak 33/2019  Status på risiko- og sårbarhetsanalyser 
 
Administrerende direktør framla følgende forslag til vedtak: 

1. Styret i Helse Nord IKT tar saken til orientering. 
 

Styrets vedtak: 
1. Styret i Helse Nord IKT tar saken til orientering. 
 

 

Styresak 34/2019 Eventuelt 
Det ble ikke behandlet saker under eventuelt. 
 
 
 
 
 
 
 
Tromsø, den 27. mai 2019 
 
 
 
 
Godkjent av styreleder i etterkant av styremøtet! 
 

______________________ 
Hilde Rolandsen 
Styreleder 
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