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Saksgang 

Saksnummer Møtedato Utvalg 
44/20 04.09.2020 Styret Helse Nord IKT HF 

   

Orienteringssaker og restanseliste 

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

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

Orientering fra styreleder til styret 
Muntlig orientering fra styreleder til styret – ingen saksunderlag. 

Orientering fra administrerende direktør til styret 
Muntlig orientering fra administrerende direktør til styret – ingen saksunderlag. 

Oppfølgingsliste/restanseliste for styret 
Oppfølgingslisten viser saker og restanser som skal opp til styrebehandling eller svares ut 
ovenfor styret. 

Sak Beskrivelse Planlagt 
behandlet 

Tertialrapport, 2. tertial 2020 Skal være oversendt Helse Nord RHF innen 
08.10.20 

07.10.20 

  Arkivreferanse: 2020/288-10 

Saksbehandler: Frank Daniel Fredriksen 



Sak Beskrivelse Planlagt 
behandlet 

Sky-strategi, Helse Nord IKT Epost fra Trude Slettli (styremedlem 30MAR-
20), i etterkant av styresak 013/2020 
Virksomhetsrapport per februar 2020: 

Kommentar: Jeg ønsker, når ting har roet seg 
noe, en presentasjon/notat rundt sky-strategien 
til Helse Nord IKT / Helse Nord RHF og tanker 
rundt hvordan vår strategi differensierer seg i 
forhold til de andre helseregionene. Om dette 
ikke er av interesse for øvrige medlemmer i 
styret, ønsker jeg en egen gjennomgang for å 
forstå strategien bak prosjektstrukturen bedre. 

07.10.20 

Helhetlig risikobilde knyttet til 
informasjonssikkerhet 

Jf. styresak 58/19 Orientering Riksrevisjonen:  
Styret ber administrasjonen legge fram sak i 
senere styremøte for å beskrive helhetlig 
risikobilde for Helse Nord IKT HF knyttet til 
informasjonssikkerhet.  

07.10.20 

Rapport etter gul 
beredskapshendelse, juni 2020 

Framlegge rapport for styret etter gul 
beredskapshendelse i juni 2020 

07.10.20 

Ledelsens gjennomgang (LG) Har fått godkjenning for å rapportere dette etter 
samme syklus som sykehusforetakene. LG 
gjennomføres derfor i 1. kvartal 2021 og 
framlegges styret i styremøte 19.03,21. LG være 
oversendt Helse Nord RHF i løpet av våren 2021. 

19.03.21 

Kompetansekartlegging Jf. kommentar fra Oddbjørn i ledermøte 21APR-
20.  

TBD 

Tiltaksplan for økt pakkegrad på 
applikasjoner 

Jf. vedtakspunkt i styresak 13/2020. TBD 

Plan for fase 2, Disaster Recovery 
(DSDR) i Helse Nord 

Jf. styrets vedtakspunkt 3 i sak 030-2019:  

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

TBD 

Driftskonsekvenser for 
hasteløsninger, Corona-
situasjonen 

Sak til styret i forhold til driftskonsekvensene av 
løsninger som hasteinnføringer ifm 
Coronasituasjonen 

TBD 

Rapportering av avvik, 
kategorisert etter type avvik 

Styret ønsker å få avviksrapporteringen fordelt 
etter type avvik (driftsavvik, HMS-avvik, 
informasjonssikkerhetsavvik mv.).  

Status: Helse Nord IKT planlegger etablert et 
kvalitetsråd som blant annet skal arbeide med 
kategorisering av avvik, kvalitetssikre at 
håndtering og prioritering av avvik og tiltak 
knyttet til disse blir ivaretatt. Relevante 
kategorier sikres implementert i nytt 
kvalitetssystem i Helse Nord - når dette er klart.   

TBD 



Sak Beskrivelse Planlagt 
behandlet 

Sykefravær i Helse Nord IKT Jf. innspill fra styremøte 2. juni 2020 ved 
gjennomgang av virksomhetsrapport: 

Styret ber administrasjonen se nærmere på 
bakenforliggende årsaker til at sykefraværet er 
redusert markant ved bruk av hjemmekontor, og 
komme tilbake med orientering til styret i løpet av 
høsten 2020. 

TBD 

Rapportering av 
informasjonssikkerhet i tråd med 
NSMs grunnprinsipper og tiltak 
som der beskrives 

Jf. tilbakemelding fra styret i styresak 39/20: 

Det jobbes med tilpasning av alle tiltak og 
aksjoner innenfor informasjonssikkerhet i Helse 
Nord IKT i tråd med NSM 2.0. Omlegging av 
rapportering sees i tråd med/som følge av dette 
arbeidet 

Høst/vinter 
2020 

 

 

 

 

Oddbjørn Schei 

Administrerende direktør 

 

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

 


