
 

SAKSFREMLEGG 

 

 

 

          

Saksgang 

Saksnummer Møtedato Utvalg 
 02.06.2021 Styret Helse Nord IKT HF 

   

Oppdragsdokument 2021 - Avklaringsbehov fra Helse Nord RHF 

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

 
1. Styret i HN IK HF ber om at administrasjonen på vegne av styret oversender et brev til Helse 

Nord RHF likelydende med vedlegget til denne sak. 
 

Bakgrunn 
Gjennom oppdragsdokumentet (OD) for 2021 legges det opp til vesentlige endringer i ansvar og 
roller innen IKT-området i Helse Nord. I etterkant av at foretaksmøte i februar besluttet OD 2021 har 
dokumentet ble forelagt styret for Helse Nord IKT HF, har det også vært underlagt en grundig 
behandling i styreseminar og styremøte 18-19 mars 2021.  

Styret i Helse Nord behandlet også i møte 28.april 2021 sak om «Roller og ansvar IKT» hvor utdyping 
og presisering av noen av kravene i OD var omtalt. I forkant av dette ble også tema behandlet på 
direktørmøte i Helse Nord 14.april.  

Som det fremgår har det vært høy aktivitet og fokus på IKT-området generelt, og kravene i OD 2021 
spesielt så langt i 2021. HN IKT mener det er gjort nyttige presiseringer knyttet til flere av kravene i 
OD 2021, men er av den oppfatning at det fremdeles gjenstår noen avklaringer for å sikre felles 
forståelse, god fremdrift og kvalitet i den videre prosessen. 

 

  Arkivreferanse: 2021/64-4 

Saksbehandler: Ole Jan Hauge 



Saksutredning 
HN IKT er av den oppfatning at det med utgangspunkt i OD 2021 er et særlig behov for avklaring og 
presisering når det gjelder å: 

 Avklare et hensiktsmessig regime for rapportering av avvik innenfor 
informasjonssikkerhetsområdet. 

 Stadfeste infrastrukturansvaret til HN IKT i tråd med vedlegg. 
 Formalisere oppdrag til HN IKT om å forberede prosjekt om fremtidig forvaltning av 

applikasjoner - herunder sikre finansering. 
 Inkludere applikasjonslaget i portvaktfunksjonen. 
 Etablere formelt grunnlag for HN IKTs portvaktfunksjon på vegne av Helse Nord RHF hvor 

ansvar og myndighet er avstemt. 
 

Endringene som OD 2021 medfører vil som nevnt være svært omfattende og ressurskrevende 
for HN IKT. Dette gjelder både i planlegging- og kartleggingsfasen vi nå er inne i, men også 
fremtidig forvaltning. Det haster derfor å få avklart hvordan arbeidet skal finansieres slik at 
nødvendige ressurser kan allokeres. 

Vi viser for øvrig til vedlegget for en mer grundig gjennomgang av det enkelte punkt. 

Administrerende direktørs vurdering 
Administrerende direktør vil fremheve at intensjonen med de endringer som fremkommer i OD 2021 
legger grunnlaget for en tydeligere ansvar, oppgave og-rollefordeling på IKT området i Helse Nord.  

De forhold som er omtalt i dette saksfremlegget, og som er utdypet i vedlagte brev er imidlertid 
viktig å få avklart for at HN IKT skal kunne gjennomføre oppdragene i OD 2021 på en god måte. 
Administrerende direktør ønsker en drøfting med styret rundt dette, og ønsker at vedlagte brev 
oversendes fra styret til Helse Nord RHF i tråd med gjeldende myndighetsforhold i regionen. 

  

Tromsø, 26. mai 2021 

 

 

 

 

 

Oddbjørn Schei 

Administrerende direktør 
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