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Styresak 27/2019   Tertialrapport 1.tertial 2019 

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 1.tertial innen 6.juni 2019. Rapporten følger egen mal fra Helse Nord RHF, og 
omhandler oppfølging av oppdragsdokumentet (OD) for 2019.  HN IKT skal rapportere på 8 av 
kravene i OD til 1.tertial. 

Sammendrag 

I tabellen nedenfor er 1.tertialrapport for HN IKT oppsummert: 

 

Kapittel i OD-2019 Rapporteringstekst Mål-
oppnåelse 

3.1Redegjøre for hvorvidt IKT 
prosjekter-/program er kvalitets-
sikret i tråd med regional arkitektur-
styring samt er i tråd med den 
nasjonale samhandlings- 
arkitekturen/nasjonale standarder 
og prinsipper. 

Plan for arbeidet som avstemmes med RHF 
pågår. Det har vært kapasitetsutfordringer 
internt i HN IKT – rekruttering pågår. 

Middels 

4.1 Sette mål og lage handlings-
planer for de nasjonale miljø-
indikatorene og registrere disse i 
den nasjonale databasen innen 1. 
mars 2019. 

HN IKT har satt miljømål og laget 
handlingsplan i henhold til de nasjonale 
miljøindikatorene (DocMap MS0835). 
Miljøindikatorene for HNIKT er registrert i 
den nasjonale databasen. 

Høy 
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Kapittel i OD-2019 Rapporteringstekst Mål-
oppnåelse 

4.2 Rapportere avvik som ikke er 
lukket etter riksrevisjonsrapport, 
innen 1. mars. Avvikene skal 
beskrives i en tiltaksplan, med 
ansvarlig og forventet tidspunkt for 
lukking 

Helse Nord IKT som IKT-driftsleverandør 
var ikke omfattet av revisjonen som gjelder 
helseforetakenes beredskap innen IKT, vann 
og strøm. Noen av funnene er likevel 
relevante, og vil tas med i den helhetlige 
risikostyringen. 

Høy 

4.2 Revidere driftsavtale (SLA) og 
databehandleravtaler mellom 
helseforetakene og Helse Nord IKT 
for å sikre at endringene innarbeides 
i avtalene. Databehandleravtalen 
skal oppdateres innen 1. mars.  

Arbeid med å revidere driftsavtale (SLA) og 
databehandleravtaler pågår men er 
forsinket. 

Middels 

7.1 På bakgrunn av erfaringer bl.a. 
fra Helgelandssykehuset utarbeide 
handlingsplan for å redusere 
sykefravær til under 7,5 pst. innen 
2021. 

Sykefraværet i HN IKT har så langt i 2019 
vært under 5 %, med unntak av 
influensatopp i mars hvor det var på litt        
over 6 %. 

Høy 

8.3 I alle lokale anskaffelser skal 
Sykehusinnkjøp HF være involvert, 
og anskaffelsene skal være 
koordinert mellom helseforetakene 
og med Sykehusinnkjøp HF i forkant. 
Brukermedvirkning skal 
gjennomføres der det er relevant. 

Rutiner og retningslinjer for avrop og 
anskaffelser er beskrevet i dokumentet 
Supplier Management. Alle avrop og 
anskaffelser over 100 000,- meldes  
Sykehusinnkjøp. 

 

Høy 

8.3 Gjennomføre 
kontraktsoppfølgingsmøter med 
leverandører i henhold til inngåtte 
kontrakter. Oppfølgingsmøtene skal 
ta utgangspunkt i kravspesifikasjon, 
kontrakt og faktiske leveranser. 

Tjenesteansvarlige og avtaleansvarlige er 
pålagt å rapportere antall leverandørmøter 
og status. Behov for oppfølgingstiltak 
vurderes på grunnlag av rapporteringen.  

 

Høy 

8.3 Redusere antall ad-hoc 
anskaffelser 

Organisasjonen skal planlegge og melde 
behov for anskaffelser før 1.9. HN IKT har 
etablert rutiner som skal begrense antall ad-
hoc anskaffelser. Det gjenstår arbeid med 
forvaltningsplaner for tjenestene som 
medfører usikkerhet knyttet til 
måloppnåelsen. 

 

Middels 
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Administrerende direktørs vurdering 

Administrerende direktør vurderer at status for de oppdrag som HN IKT har redegjort for i 
tertialrapport 1 som i hovedsak tilfredstillende. Det er imidlertid utfordringer knyttet til 
arbeidet med å revidere SLA og driftsavtalene, og få en omforent forståelse med 
helseforetakene om hvordan databehandler og dataansvarlig skal arbeide med å tilfredstille 
pålagte krav. Det pågår egen prosess med Helse Nord RHF for å avklare dette. 

 

Tromsø, 16. mai 2019 

 

 

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