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 02.06.2020 Styret Helse Nord IKT HF 

   

Tertialrapport, 1. tertial 2020 

Innstilling til vedtak 
Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak: 

1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner tertialrapport for 1. tertial 2020 
 

Bakgrunn 
I henhold til krav fra Helse Nord RHF skal Helse Nord IKT (HN IKT) oversende styrebehandlet 
tertialrapport for 1.tertial innen 6.juni 2020. Rapporten følger egen mal fra Helse Nord RHF, og 
omhandler oppfølging av oppdragsdokumentet (OD) for 2020.  HN IKT skal rapportere på 4 av 
kravene i OD til 1.tertial. 

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

Kapittel i OD-2020 Rapporteringstekst Mål-
oppnåelse 

4.5 Utarbeide en tiltaksplan, og iverksette 
nødvendig tiltak, som sikrer at 
helseforetakenes IKT-systemene og 
teknologiske sikkerhetstiltak bidrar til å 
forebygge og avdekke dataangrep. 

Gjennom HIS-prosjektet og MoDi-programmet er det plan 
og tiltak for å sikre IKT-systemer og tjenester. Det er også 
planmessig oppfølging av sårbarheter og risiko i IKT-
infrastrukturen i avdeling for tjenesteproduksjon. HN IKT 
vil starte arbeidet med en samlet tiltaksplan basert på 
NSMs grunnprinsipper høsten 2020. 

Middels 

9.2 Ved utgangen av 2020 skal andel 
omsetning av definerte varegrupper gjennom 
innkjøpssystemet ClockWork være: Varekjøp 
90% og tjenestekjøp 50% 

Målet på varekjøp er realistisk å nå i 2020, mens det for 
tjenestekjøp mer er krevende å nå målet. Grunnen til 
dette er at HN IKT ikke har fått klargjort ClockWork for 
konsulentkjøp og lisensvedlikehold.  

Middels 
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Kapittel i OD-2019 Rapporteringstekst Mål-
oppnåelse 

9.2 Delta med klinisk, teknisk eller merkantilt 
personell i alle relevante nasjonale og 
regionale anskaffelsesprosjekt, eller aktivt gi 
fullmakt til andre foretak å ivareta deres 
interesser. 

HN IKT deltar i henhold til henvendelser og behov. Høy 

9.2 Planlegge mottak og implementering av 
alle nasjonale og regionale avtaler; i samarbeid 
med Sykehusinnkjøp HF. 

Utføres der det er aktuelt. Høy 

 

Administrerende direktørs vurdering 
Administrerende direktør vurderer at status for de oppdrag som HN IKT har redegjort for i 
tertialrapport 1. tertial 2020 som tilfredsstillende.  

 

 

Oddbjørn Schei 
Administrerende direktør 

 

Dette saksframlegget er elektronisk godkjent og innehar derfor ikke håndskrevet signatur. 
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