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Overordnet virksomhetsplan for Helse Nord IKT 2021 
 

11 Innledningg 

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

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. HN IKT får et tydeligere ansvar for infrastrukturen både 
regionalt og lokalt inklusive sluttbrukerutstyr.  

Selv om flere avklaringer gjenstår knyttet til å få en tydelig ansvarsdeling vil det uansett bety at 
HN IKT vil få et mer samlet ansvar for applikasjonsporteføljen og infrastrukturen i Helse Nord. 
I dette ligger også et tydelig ansvar for å være forvalter og «portvakt» på vegne av Helse Nord 
RHF. En overtakelse av merkantil og teknisk overtakelse av en stor applikasjonsportefølje fra 
helseforetakene vil også stille store krav til å etablere kapasiteter i HN IKT med rett 
kompetanse. 

I 2021 skal både den nye kurveløsningen og DIPS Arena innføres i samtlige foretak i samarbeid 
med FRESK. Begge løsningene er kritiske for pasientbehandlingen, og vil kreve store ressurser 
fra HN IKT.  

Som et ledd i arbeidet med kontinuerlig forbedring gjennomførte HN IKT i 2020 første fase av 
en større organisasjonsgjennomgang. Avdeling for tjenesteproduksjon ble delt i to avdelinger – 
avdeling for applikasjonstjenester og avdeling for infrastrukturtjenester. I 2021 gjennomføres 
et organisasjonsendringsløp som skal sikre at hele virksomheten arbeider samstemt og 
tilpasses til endringer i omgivelser og teknologi.  

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 
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 

informasjonssikkerhet i regionen.  
• Gjennomgå HN IKTs organisasjon og hovedprosesser og tilpasse virksomheten til 

vesentlige endringer i ansvar og oppgaveportefølje. 
• Utvikle en dynamisk kompetansestrategi tilpasset forventet teknologiutvikling 
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22 Det interne styringssystemets oppbyggingg 

Målbildet 2023 beskriver visjon og langsiktige mål, mens den overordnede virksomhetsplanen 
er det årlige styringsdokumentet som konkretiserer tiltakene som skal gjennomføres for å nå 
målene. Virksomhetsplanen har det strategiske kartet som fundament, og det er under hvert 
element (boble) beskrevet tiltak som skal gjennomføres med beskrivelse av hvem som er 
ansvarlig.  

Krav fra oppdragsdokumentet (OD) er plassert innenfor det relevante strategi/målområde 
sammen med øvrige tiltak og prosjekt som skal bidra til at de målene nås. 
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33 Strategisk kart og overordnet virksomhetsplan 20211 

Mens målbildet 2023 beskriver visjon og langsiktige mål er den overordnede 
virksomhetsplanen det årlige styringsdokumentet som konkretiserer hvordan målene skal nås. 
Virksomhetsplanen har det strategiske kartet som fundament, og det er under hvert element 
(boble) beskrevet tiltak som skal gjennomføres med beskrivelse av hvem som er ansvarlig.  For 
2021 introduseres et nytt element «Helhetlig merkantil forvalting». Dette er gjort for å 
understreke viktigheten av å håndtere alle aspekt ved anskaffelsene i et «vugge til grav» 
perspektiv, og sikre en leverandørstyring som understøtter regionenes funksjonelle behov og 
krav til kostnadseffektivitet. Under L1 er avdelingslederne både for applikasjonstjenester og 
infrastruktur satt som ansvarlige. Det strategiske kartet vil revideres som ledd i overnevnte 
organisasjonsgjennomgang. I virksomhetsplanene for de to avdelingene er ansvarsdelingen 
klargjort, og tiltakene fra OVP operasjonalisert og brutt ned i egne tiltak. 
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SStrategisk kart Helse Nord IKTT 
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OOverordnet virksomhetsplan (OVP) for Helse Nord IKT 20211 
 

Overordnet virksomhetsplan tar som nevnt utgangspunkt i det strategiske kartet.  Krav i OD 
gjengis først, deretter og interne tiltak og vedtatte prosjekter.  

 
Leveranser og brukere (L1-L4) 
 
L1 – Stabile, kostnadseffektive og sikre tjenester 
 
Virksomhetsmålene gjelder avdeling for applikasjonstjenester og avdeling for 
infrastrukturtjenester:  

 

• Levere stabile tjenester til avtalt tid og som understøtter pasientbehandling 
• Videreutvikle applikasjoner for å understøtte nye behov i pasientbehandling 
• Forvalte og videreutvikle plattform for å muliggjøre effektiv forvaltning av 

applikasjoner 
• Ivareta krav til informasjonssikkerhet for de ulike tjenestene og infrastrukturen 
• Levere funksjonalitet hyppigere for å øke nytteverdien og effekten av tjenestene 
• Utvikle medarbeidere og kompetansen 

 
 

Krav i OD 2021 

1. Innen utløpet av 2021 avklare drifts- og forvaltningsmodeller som sikrer at 
installasjon og endringer i medisinsk utstyr og eventuelt driftstekniske IKT systemer, 
ikke påvirker Helse Nord IKT HFs ansvar og oppgaver.  Arbeidet ledes av Helse Nord 
IKT HF. 

2. Prioritere innføring av meldingsstandard for henvisning og helsefaglig dialog innen 
utløpet av 2021/tidlig 2022. Arbeidet ledes av Helse Nord IKT HF på oppdrag av 
Helse Nord RHF. 

3. På vegne av Helse Nord RHF, sikre at alle endringer i Helse Nords infrastruktur er i 
tråd med vedtatt styringssystem for informasjonssikkerhet, arkitekturprinsipper 
samt NSMs tiltaksliste (portvaktfunksjon). 

 

Strategiske tiltak HN IKT 2021 

1. Effektivisere og øke kvaliteten på tjenestene 

2. Forebygge driftshendelser gjennom aktiv tjenesteovervåkning 

3. Porteføljestyring på tjenesteområdene og hvordan prosjektene styrer mot disse 
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4. Ferdigstille etablering av infrastruktur som tjeneste 

5. Etablere strategi for klienter (avklare behov for EMM og VDI) 

6. Effektivisere driftsprosessene gjennom aktiv bruk av automatisering 

7. Motta leveranser fra HIS, herunder forberede seg på eventuelle restanser som må 
håndteres av driftslinjen 

8. Systematisk håndtering av tekniske sårbarheter og risiko - teknisk gjeld 

9. Dimensjonere organisasjonen til, innen rimelig tid, å kunne levere på konkrete 
bestillinger i Helse Nord IKTs «Felles innboks». 

10. Effektivisere og automatisere oppgraderingsprosessen for sentrale applikasjoner 
som DIPS og Sectra med tilstrekkelig kvalitet. 

11. Etablere fag- og kompetansestruktur 

 

 

 

 

L2– Gode kundeopplevelser og service 
 
HN IKT skal sette kundene og brukernes behov i sentrum, og sikre at henvendelser og forespørsler 
blir håndtert så raskt som mulig og med rett kvalitet.  
 

Krav i OD 2021 

1. Benytte statens standardavtaler (SSA) for dokumentasjon av IKT leveranser i 
foretaksgruppen.   

2. Innen utløpet av 2021, oppdatere nødvendige tjenesteavtaler, databehandleravtaler 
og andre avtaler som tydeliggjør ansvarsforholdene i tråd med tidligere bestillinger 
fra Helse Nord RHF samt med bestillinger i årets oppdragsdokument gjeldende Helse 
Nord IKT HF’s teknisk og merkantilt ansvar og oppgaver. 

3. Ha beredskap for å prioritere digitaliseringstiltak som understøtter håndtering av 
pandemien. 
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Strategiske tiltak i Helse Nord IKT 2021 

1. Slutføre gjennomgang av tjenesteavtalene 
 

2. Økt automatisering og selvbetjening 
• Ta i bruk IAM (Identity and Access Management) 
• Videreutvikle portal for selvbetjening 
• Forbedret passordbetjening 
• Etablere forvaltningsorganisasjon for tilgangsstyring 

3. I samarbeid med helseforetakene forberede og iverksette ny organisering av 
funksjonell forvaltning i Helse Nord.   

4. Innføre Asset Management i Helse Nord IKT.  

5. Sikre god utrulling av Metavision og Arena gjennom å etablee 24/7 brukerstøtte til 
klinisk virksomhet 

 

L3– Helhetlig informasjonssikkerhet 
 

Helse Nord IKT skal etablere helhetlig informasjonssikkerhet for å sikre at tjenestene til HN IKT 
tilfredsstiller pålagte krav. Gjennom aktivt sikkerhets- og beredskapsarbeid skal uønskede 
hendelser som påvirker våre tjenester forebygges og begrenses. 
 
Følgende virksomhetsmål er satt for arbeidet med informasjonssikkerhet i Helse Nord IKT: 

• Gjennomgående sikkerhets- og risikostyring som understøtter HN IKTs mål 
og oppdrag, og er integrert i øvrig virksomhetsstyring. 

• Helhetlig beredskapsfunksjon som gjennom planverk, verktøystøtte, 
øvelser og kontinuerlig forbedring sikrer effektiv håndtering og 
normalisering ved uønskede hendelser. 

• Evne til å forebygge, oppdage og reagere på uønskede hendelser gjennom 
anerkjente og relevante grunnprinsipper for IKT-sikkerhet og risikobasert 
tilnærming. 

 

Krav i OD 2021 

1. Følge opp Riksrevisjonens hovedfunn, merknader og anbefalinger fra undersøkelsen 
om helseforetakenes forebygging av angrep mot sine IKT-systemer. 

2. Benytte Norsk Helsenett SFs årlige rapport om trusler, trender, sårbarheter og 
relevante tiltak som sektoren kan benytte i sitt arbeid med risiko- og 
sårbarhetsvurderinger 
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Krav i OD 2021 

3. Innen 1.4.2021 utarbeide en handlingsplan som er dekkende for å lukke påpekte 
svakheter på kort og lang sikt. Handlingsplanen skal tidsfestet fremdriftsplan og 
oppgavefordeling. Handlingsplanen skal som minimum dekke de 10 anbefalte tiltak i 
nasjonal strategi for digital sikkerhet, og NSM grunnprinsipper for IKT sikkerhet 
m/tiltak. 

4. Inkludere informasjonssikkerhet i virksomhetskulturen ved å kartlegge 
virksomhetens sikkerhetskultur, og identifisere hva som kan forbedres. 
Helseforetakene skal beskrive og fastsette ønsket kultur, og gjennomføre tilpasset 
årlige opplæringsprogram for å fremme god sikkerhetskultur. Opplæringen skal 
tilpasses den enkeltes oppgaver. 

5. Innen 1.6.2021 styrebehandle status fra arbeidet med informasjonssikkerhet. Status 
skal som minimum inneholde: 1. status for fremdrift for handlingsplan for å lukke 
kjente svakheter 2. utvikling i trusselbildet 3. resultater fra gjennomførte 
risikovurderinger, inntrengingstester, sikkerhetstester og sikkerhetsrevisjoner 4. 
oppsummering fra avviksrapportering 5. behov for endringer i styringssystem for 
informasjonssikkerhet 

6. Med utgangspunkt i oppfølging fra Riksrevisjonens dokument 3:2 (2020-2021), skal 
helseforetaket sikre at organisering av i informasjonssikkerhet i eget helseforetak i 
tråd med styringssystem for informasjonssikkerhet. Helseforetakene skal også bidra 
i regionale forbedringsaktiviteter slik at nødvendige korrigerende tiltak blir 
iverksatt. 

7. Videreutvikle sine beredskaps- og smittevernplaner i lys av erfaringer og 
evalueringer av koronapandemien. 

8. Aktivt avviksmelde IKT sikkerhetsbrudd, avvik fra NSM’s tiltaksliste og 
styringssystem for informasjonssikkerhet, herunder om nødvendig til relevante 
tilsynsmyndigheter. NSM grunnprinsipper med definert tiltaksliste, representerer et 
minimumsnivå og skal ligge til grunn for alt arbeid med IKT i Helse Nord. 

 

Strategiske tiltak i Helse Nord IKT 2021 

1. Gjennomgående sikkerhets- og risikostyring som understøtter HN IKTs mål og 
oppdrag, og er integrert i øvrig virksomhetsstyring. 

2. Helhetlig beredskapsfunksjon som gjennom planverk, verktøystøtte, øvelser og 
kontinuerlig forbedring sikrer effektiv håndtering og normalisering ved uønskede 
hendelser. 

3. Evne til å forebygge, oppdage og reagere på uønskede hendelser gjennom anerkjente 
og relevante grunnprinsipper for IKT-sikkerhet og risikobasert tilnærming. 
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LL4 – Løse regionale og nasjonale behov for felles digitale løsninger 
 

HN IKT skal aktivt bidra til at Helse Nord fremskaffer moderne IKT-løsninger som bidrar til høy 
kvalitet, gode pasientforløp og effektiv ressursbruk i spesialisthelsetjenesten og øvrige 
brukergrupper. 
 
Avdeling for tjenesteutvikling (TU) som har hovedansvar for L4 har følgende virksomhetsmål: 
 

• Gjennomføre prioriterte prosjekter og produktleveranser 
• Ivareta prosjektportefølje og støtte tjenesteområder 
• Levere integrasjons- og applikasjonsutvikling 
• Rådgi og utføre arkitekturstyring 
• Støtte innovasjon og forskning 

 
Overgang til skytjenester og nye plattformer blir avgjørende i 2021, samt å videreutvikle 
forståelsen av kundebehov og raskt levere i tråd med disse.  

 

Krav i OD 2021 

1. Delta i prosjektet for innføring av og ta i bruk system for, medikamentell 
kreftbehandling i Helse Nord.  Det forutsettes at helseforetakene etablerer egne 
lokale mottaksprosjekt. 

2. Allokere nødvendige ressurser til deltagelse og gjennomføring av prosjektene to-
faktor autentisering og automatisert tilgangsstyring. Arbeidet i felles kundeprosjekt 
ledes av Helse Nord RHF.  Ressursbehov konkretiseres gjennom prosjektets 
styringsgruppe 

3. Aktivt sette av ressurser samt prioritere arbeidet som gjennomføres i regi av 
prosjektet digitale innbyggertjenester 

4. Planlegge og ta i bruk ny nasjonal personidentifikator og felles hjelpenummer fra 
2022.  Arbeidet ledes av Helse Nord IKT HF på oppdrag av Helse Nord RHF. 

 

Strategiske tiltak HN IKT 2021 

1. Forsterke samarbeidet med helseforetakene som grunnlag for god forståelse av 
hvordan viktige IKT-behov i regionen bør løses. 

2. Levere tjenester og applikasjoner som kan benyttes på flere flater. 

3. Styrke beslutningsprosessene vi har for arkitekturvalg og teknologiretning. 

4. Videreutvikle vår leveranse- og prosjektmodell. 
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Strategiske tiltak HN IKT 2021 

5. Etablere tjeneste for  å støtte innovasjon i foretaksgruppen. 

6. Sette kompetansemål, og arbeide med karriereveier 

 

Ressurser og rammebetingelser (R1-R2) 
 

R1 – Kostnadseffektiv gjennom aktiv styring og gevinstrealisering 
 

HN IKT skal dokumentere et kostnadsbilde som har høyest kostnadseffektivitet sett opp mot de 
andre regionale IKT enhetene. 
 

Krav i OD 2021 

1. Helseforetaket skal i 2021 basere sin virksomhet på de tildelte midler med følgende 
resultatkrav: Økonomisk balanse 0 mill. kroner. 

2. Helse Nord IKT HF og helseforetakene skal innen 1.12.2020 (frist utgår) i fellesskap 
utrede en hensiktsmessig modell for tjenesteprising der eventuelt prinsippene for 
avkortning, som eneste sanksjonsmiddel ved sviktende leveranser, skal gå frem. 
Arbeidet skal tilpasses covid- 19 situasjonen og om nødvendig ferdigstilles i 2021. 
Det skal for 2020 ikke brukes økonomiske sanksjoner mellom Helse Nord IKT og 
andre helseforetak i regionen. 

 

Strategiske tiltak i Helse Nord IKT 2021 

1. Ta i bruk KPI’ er for vurdering av kostnadseffektivitet i drift  

2. Videreutvikle tjenestebasert budsjettering 

 
  



 

 

Helse Nord IKT  Side 11 av 15

RR2 – Aktiv samhandling med kunden om nye løsninger 
 

Helse Nord IKT skal videreutvikle samhandlingen gjennom åpne prosesser og bedre 
verktøyunderstøttelse, slik at HN IKT ivaretar helseforetakenes og øvrige brukergrupper sine 
regionale og lokale behov. 
 

Krav i OD 2021 

1. Sykehusforetakene, SANO og Helse Nord IKT skal i perioden 2021–2022 i fellesskap 
etablere en robust merkantil forvaltning i tråd med prinsipper beskrevet i 
oppdragsdokumentet 2021. 

 

Strategiske tiltak i Helse Nord IKT 2021 

1. Sikre helhetlig styring, høy leveringsevne og god forståelse for kundens behov 
knytttet til oppdrag i felles innboks. Jf. tiltak 9 under L1. 

2. Videreutvikle samhandlingsarenaene med helseforetakene. 

 

P1- Interne prosesser (P1-P3) 
 

P1 – Helhetlig virksomhets- og kvalitetsstyring 
 

Yte strategisk lederstøtte og forvalte styringssystem som gir høy gjennomføringsevne og god 
kvalitet i hele virksomheten.  
 
 

Krav i OD 2021 

1. Vurdere om tiltak som er satt i verk for å bedre meldekulturen og evnen til å lære 
av uønskede hendelser, har hatt forventet effekt, samt redegjøre for videre plan 
for tiltaksarbeidet. Arbeidet må sees i sammenheng med oppfølging av 
Riksrevisjonens undersøkelse i 2018 av styrenes oppfølging av kvalitet og 
pasientsikkerhet i spesialisthelsetjenesten, samt foretaksmøtets krav i 2020 om å 
rapportere på etterlevelse av forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- 
og omsorgstjenesten. 

2. Helse Nord RHF skal oppdatere regional utviklingsplan (2023–2038) innen 
desember 2022. Helseforetakene skal oppdatere egne utviklingsplaner innen 
1.5.2022 basert på nærmere bestilling fra Helse Nord RHF. Veileder for arbeidet 
med utviklingsplaner (2020) skal ligge til grunn for arbeidet. 

3. Gjennomføre ledelsens gjennomgang i henhold til forskrift om ledelse og 
kvalitetsforbedring i helse- og omsorgssektoren, innen 31. august. Rapporten 
skal være en del av tertialrapport 2. Status på eksterne tilsyn og revisjoner skal 
vedlegges. 
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Krav i OD 2021 

4. Det skal etableres felles miljøstyringssystem for foretaksgruppen. UNN HF skal 
lede arbeidet og øvrige foretak bidrar i prosessen. 

5. Levere IKT tjenester i tråd med virkemidler som besluttes av Helse Nord RHF, 
eksempelvis regionale systemvalg/systemløsninger, 
arkitekturbeslutninger/føringer, føringer for infrastruktur, regionalt 
styringssystem for informasjonssikkerhet. 

 

Strategiske tiltak i Helse Nord IKT 2021 

1. Evaluere Covid-19 håndtering i HN IKT.  

2. Ta i bruk Styringshjulet til styring og rapportering på virksomhetsplan. 
 

 

3. Videreutvikle SAS/VA løsningen.  

4. Sikre kvalitet i håndteringen av arkiv, administrativ saksbehandling og post.  

5. Øke dokumentfangsten i Elements.  

6. Innarbeide nye retningslinjer for risikostyring i HN IKTs styringssystemer. 
 

 

 

P2 – Helhetlig merkantil forvaltning 
 

Sikre at HN IKTs har helhetlig avtalestyring og anskaffer i tråd med regelverket.  

Avtalestyring innebærer overordnet ansvar for virksomhetens kontrakter, herunder utarbeide 
maler, rutiner og prosesser for kontraktforvaltning samt følge opp og bistå virksomhetens 
kontraktforvaltere med kontraktsrettslige problemstillinger.  Juridisk bistand ytes innen 
virksomhetens kjerneområder som for eksempel kontraktsrett, arbeidsrett mv. 
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Krav i OD 2021 

1. Utarbeide interne retningslinjer/policy for samarbeid med næringslivet 

2. Med utgangspunkt i rutiner utviklet av prosjekt "Innkjøp 2023, samt egne ansvars- 
og interessematrise utarbeidet i 2020, lage plan for samhandling mellom regionens 
fagmiljø, og mellom fagmiljøene og anskaffelsesorganisasjonen, med målsetting om 
vesentlig større grad av standardisering av utstyrs- og produktporteføljen. 

3. Aktivt følge opp implementering og realisering av gevinst/nytte knyttet til inngåtte 
avtaler. 

 

 

Strategiske tiltak i Helse Nord IKT 2021 

1. Helse Nord IKT HF skal i perioden 2021-2022 i fellesskap med foretakene etablere 
en robust merkantil forvaltning i tråd med prinsipper beskrevet i OD 2021. 

2. Etablere fremtidsrettet kontrakts- og lisensforvaltning (SAM), herunder ta i bruk 
teknisk løsning for å holde oversikt over kontrakter og lisenser.  

 

P 3 Endringsvillig og lærende organisasjon 
 

Helse Nord IKT skal kontinuerlig utvikle organisasjon slik at våre tjenester oppleves som 
relevante og moderne. Ledere og medarbeidere skal stimuleres til endring og læring som gir 
omstillingskompetanse og fagkompetanse på høyt nivå.  
 

Strategiske tiltak i Helse Nord IKT 2021 

1. Gjennomføre organisasjonsutvikling fase 5 

2. Utarbeide kriterier for ledelse og medarbeiderskap. 

3. Ferdigstille lederhåndbok 
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PP4– Proaktiv og understøttende kommunikasjon 
 

Bidra til positivt omdømme og verdibasert kommunikasjon, som understøtter virksomhetens 
strategi og mål. 
 

Strategiske tiltak i Helse Nord IKT 2021 

1. Bidra til bedre internkommunikasjon  
 

2. Styrke Helse Nord IKT sin profil og synlighet eksternt 

3. Styrke mediehåndtering og håndtering inn mot foretakene 

4. Økt fokus på å kommunikasjon av ordinær drift (?) 

5. Forbedre kommunikasjonsarbeidet i prosjektene.   

 

Mennesker, læring og utvikling (M1-M2) 
 

M 1 – Sikre rett kompetanse 
 
Helse Nord IKT skal beholde, utvikle, rekruttere og anvende rett kompetanse. 
 

Krav i OD 2021 

1. Delta i utarbeidelse og implementering av felles strategi for personell, utdanning og 
kompetanseutvikling i Helse Nord, under ledelse av Helse Nord RHF. 

2. Lage handlingsplan med målsetting å redusere ufrivillig deltid blant yrkesgrupper 
som har gjennomsnittlig stillingsprosent lavere enn 75%, innen 1.6.21 

 
 

Strategiske tiltak i Helse Nord IKT 2021 

1. Utarbeide strategisk kompetanseplan.  
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M 2 – Attraktiv arbeidsplass 
 

Helse Nord IKT skal være en attraktiv arbeidsplass, med fokus på et arbeidsmiljø som preges av 
arbeidsglede og trivsel. Dette skal oppnås gjennom å ha et bevist forhold til hva som motiverer. 
Mestring gir trivsel, vi skal derfor ha fokus på å synliggjøre våre styrker og gode arbeidsprosesser.  

Det skal tydelig vises at de ansatte er Helse Nord IKT viktigste ressurs. 

 

Krav i OD 2021 

1. Iverksette tiltak for å ivareta medarbeiderne på en god måte og ha et særskilt fokus 
på arbeidsmiljø og arbeidsforhold i lys av koronapandemien i tråd regional 
handlingsplan for koronapandemi. 

2. Gjennomføre tiltak i henhold til strategisk handlingsplan for inkluderingsdugnaden 
og rapportere på status i dette arbeidet innen 1. april 2021. 

3. Delta i utarbeidelse og implementering av felles retningslinjer for varsling i Helse 
Nord under ledelse av RHF-et 

4. Delta i utarbeidelse og implementering av felles veileder for vernetjenesten I Helse 
Nord under ledelse av RHF-et med utgangspunkt i nasjonal strategi for 
verneombudene (2019-2024). 

5. Andel enheter med godt sikkerhetsklima i et helseforetak skal være minst 75 pst. 
innen 2023. Målt gjennom undersøkelsen Forbedring og beregnet med 
Helsedirektoratets definisjon på indikatoren. 

 

 

Strategiske tiltak i Helse Nord IKT 2021 

1. Utarbeide tiltaksplaner på alle nivå med utgangspunkt i ForBedring. 

 

 

 

 

 


