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Overordnet Virksomhetsplan 2021 

Innstilling til vedtak 
 

 

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak: 

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar overordnet virksomhetsplan 2021 til orientering. 
 

 

Bakgrunn 

I dette dokumentet presenteres overordnet virksomhetsplan (OVP) for Helse Nord IKT (HN IKT) 
for 2021.  

Saksfremlegg 

Ved inngangen til 2021 står HN IKT kanskje overfor de mest krevende utfordringene siden 
etableringen i 2006. Riksrevisjonens rapport om informasjonssikkerheten i 
spesialisthelsetjenesten som ble offentliggjort høsten 2020 avdekket alvorlige svakheter knyttet 
til både styring- og organisering, organisasjonskultur og systemer og verktøy som er i bruk i 
Helse Nord.   

Oppdragsdokumentet (OD) fra Helse Nord RHF for 2021 angir vesentlige endringer i ansvars- og 
rolledelingen for IKT i regionen for å sikre tydeligere ansvar og håndtering av 
informasjonssikkerhetsområdet.  

Endringene i oppgaveportefølje og ansvar som følger av OD for 2021 krever at HN IKT må 
gjennomføre ytterligere profesjonalisering av virksomheten. Økt fokus på innovasjon og 
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hurtigere endringer parallelt med å forbedre samhandlingen med helseforetakene vil stå 
sentralt.  

Med utgangspunkt i de utfordringer HN IKT står overfor vil følgende områder ha særskilt fokus i 
2021: 

• Bidra til vellykket innføring av medikasjon/kurve løsning og DIPS Arena i Helse Nord. 

• Etablere gode og effektive samhandlingsarenaer med eier og helseforetak. 

• Gjennomføre nødvendige tiltak som bidrar til å realisere ønsket nivå på informasjons-
sikkerhet i regionen.  

• Gjennomgå HN IKTs organisasjon og hovedprosesser og tilpasse virksomheten til 
vesentlige endringer i ansvar og oppgaveportefølje. 

 

Administrerende direktørs vurdering 
OVP består av mange tiltak, som vil være krevende å realisere fullt ut i 2021. De samlede 
konsekvenser av OD 2021 er ikke klargjort, og det kan bli nødvendig og revidere planen og 
foreta en prioritering mellom de interne forbedringstiltak som inngår.   

 

 

Oddbjørn Schei 

Administrerende direktør 
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