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Saksnummer Møtedato Utvalg 
74/21 03.11.2021 Styret Helse Nord IKT HF 

Orientering om status i organisasjonsutvikling i Helse Nord IKT 

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

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar sak om organisasjonsutvikling i Helse Nord IKT til 
orientering og ber administrasjonen fremlegge rapportene fra delleveransene når disse 
foreligger. 

 

Bakgrunn 
Helse Nord IKT informerte styret 4. Februar 2021 om etablering av aktivitet knyttet til 
organisasjonsutvikling, gjennom omstillingsprogrammet OU fase 5. Aktiviteten har nå kommet 
så langt at HN IKT ønsker å informere styret om status i arbeidet. 

Bakgrunnen og mål for programmet er å sikre kontinuerlig utvikling for å kunne ivareta 
teknologisk utvikling, økte krav til leveranser og effektivitet og økt avhengighet til IKT i 
helsesektoren.  

Helse Nord IKT sitt ansvarsområde endres gjennom oppdragsdokument 2021 og det gjøres 
endringer knyttet til håndtering av enheter, brukere og programvare. Det må ryddes i teknisk 
gjeld og det må implementeres nye arbeidsprosesser i samarbeid med HFene. Styringssystem 
for informasjonssikkerhet og svakheter i regionens informasjonssikkerhet ligger til grunn for 
mange av de endringene som må gjennomføres. I tillegg står HN IKT ovenfor større endringer 
både hva gjelder teknologiutvikling og arbeidsmetodikk for å levere IKT tjenester. Dette stiller 
krav blant annet til å håndtere raskere endringer og å etablere tjenester med eksterne 
skyleveranser koblet til regional infrastruktur. Det forventes også at Helseforetakene kommer til 
å ha øket innovasjonsbehov i perioden, både som følge av effektiviseringskrav og teknologisk 
utvikling.  

Utfordringsbilde kan sees i to akser, øke effektivitet og øke produktivitet. Vi må øke 
effektiviteten gjennom å sikre kapasitet og kompetanse til å håndtere fremtidige behov og vi må 
effektivisere egne arbeidsprosesser for å levere til lavest mulig kostnad 

Arbeidets mål er å sikre tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å håndtere fremtidige behov og 
å sikre at HN IKT sine arbeidsprosesser effektiviseres for å møte fremtidens behov. Dette skal 
gjøre gjennom følgende delleveranser: 

  Arkivreferanse: 2021/618-3 
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# Produkt: Beskrivelse: 

2.1 Kartlegg fremtidig ressurs og kompetanse behov (From) Eget dokument 

2.2 Styrket arkitekturfunksjon (Høydalsvik) Etablert forslag til styrket 
arkitekturfunksjon og mal for 
målbilde for tjenesteområdene 

2.3 Etablert prosjektorganisasjon for å ivareta endret 
oppgaveportefølje (Høydalsvik) 

Dokument som beskriver 
prosjektorganisasjonen 

3.1 Beskrive hovedprosesser i ny avdelingsstruktur (Fredriksen) Beskrives i egen rapport 

3.2 Evaluering av driftsarkitektur og arbeidsprosesser (Bakland) Beskrives i egen rapport 

3.3 Beskriv metodikk for overgang prosjekt drift og metodikk for 
innføringsprosjekter (Høydalsvik) 

Beskrives i egen rapport 

4.1 Gjennomfør lederutvikling i lederteam (Kristiansen)  Gjennomføres i samarbeid med 
leverandør 

Status på leveransene 

Mandat  
Det er etablert et eget mandat fra arbeidet og en styringsgruppe hvor organisasjonene også er 
representert i følger arbeidet. Det er i tillegg etablert undermandater til hver av leveransene.  

Kartlegging av fremtidig ressurs og kompetansebehov 
Det ble i styresak 33/2021 redegjort for første versjon av arbeidet gjort i denne delleveransen. I 
etterkant av denne saken har arbeidsgruppen jobbet med ytterligere detaljering av ressurs- og 
kompetansebehov. Arbeidet er planlagt formelt ferdigstilt innen utgangen av 2021, men 
arbeidet ligger til grunn for budsjett 2022. 

Styrket arkitekturfunksjon 
Det er etablert en arbeidsgruppe som har sett på hvordan arkitekturfunksjonen kan bidra til 
større grad av planmessig arbeid i tjenesteteamene. Arbeidsgruppen har levert et forslag som 
innebærer at det gjennomføres en pilot på 1-2 tjenesteområder 2022 med en påfølgende 
evaluering av prosessen.  

Etablere en prosjektorganisasjon for å overta endret portefølje 
For å møte endringer i oppdragsdokument 2021 måtte deler av arbeidet prosjektorganiseres. 
Denne prosjektorganisasjonen ble ivaretatt av OU programmet og resulterte konkret i at 
program MODI fikk justert mandat og etablerte iFront prosjektet som skal kartlegge lokal 
infrastruktur og foreslå forvaltningsmodell for sluttbrukerutstyr. I tillegg er det gjennomført en 
planleggingsfase for implementering av sikkerhetskapabilitetene gjennom HIS 2.0. 

Beskrive hovedprosesser i ny avdelingsstruktur 
Det er etablert en bredt sammensatt arbeidsgruppe som har utarbeidet forslag til hvordan 
hovedprosessene til HN IKT skal ivaretas i ny avdelingsstruktur. Arbeidsgruppen har ferdigstilt 
sin konseptrapport og fikk aksept i styringsgruppen til å gjennomføre en planfase for å planlegge 



for hvordan HN IKT skal implementere foreslåtte endringer. Det er gjort et betydelig konseptuelt 
arbeid med bakgrunn i anerkjente rammeverk innen IKT, både gjennom å kartlegge dagens 
prosesslandskap og for å foreslå endringer i en mer agil retning.  Et bilde på prosesslandskapet 
jobbet frem av arbeidsgruppen står under: 

 

Evaluering av driftsarkitektur og arbeidsprosess 
Aktiviteten er ansett å være et viktig verktøy for hvordan å jobbe med forbedringsarbeid i 
avdeling for infrastruktur og plattform og for å avdekke hvilke tiltak som bør prioriteres. 
Arbeidet er i godt i gang, og ferdigstilles og forankres når rekruttering av nye seksjonsledere i 
avdelingen er ferdig 

Beskrive metodikk for overgang prosjekt til drift 
Det er satt ned en egen arbeidsgruppe som har utarbeidet en ansvarsmatrise som skal etablere 
og tydeliggjøre ansvarsforholdene knyttet til gjennomføring av prosjektene i Helse Nord som HN 
IKT enten eier eller deltar i. Ansvarsmatrisen innarbeides i etablert prosjektmetodikk og 
prosjekteiers ansvar i prosessen tydeliggjøres. 



 

Etablere lederutvikling i team 
Det er utarbeidet et konsept for lederutvikling i team i Helse Nord IKT. Dette er primært tenkt 
benyttet til ledergruppene til avdelingene. Lederutviklingsprogrammet hadde kick off 5.Oktober 
2021 og det benyttes ekstern kompetanse til å gjennomføre arbeidet. 

Administrerende direktørs vurdering 
Det er jobbet strukturert med organisasjonsutvikling i løpet av 2021 og det foreligger 
delleveranser som grunnlag for videre arbeid. Det er etablert prosjektorganisasjoner for å 
ivareta de vesentligste kravene i OD 2021. Lederutviklingsprogrammet er etablert og det er 
konkrete forslag til endringer innenfor områdene arkitekturstyring og ansvar knyttet til 
overgang fra prosjekt til drift.  

I tillegg er kartlegging av ressurs- og kompetansebehov et viktig grunnlag for budsjett 2022 og 
framskrivning av IKT kostnadene. Det er gjort en kartlegging av våre hovedprosesser og hvilke 
praksiser som understøtter disse og dette arbeidet videreføres i egen plan og 
gjennomføringsfase. Arbeidet skal bidra til at HN IKT stadig utvikler seg i mer agil retning og i 
tråd med oppdaterte rammeverk for IKT organisasjoner. Ledergruppen i avdeling for 
infrastruktur og plattform skal  sluttføre delaktiviteten rundt driftsarkitektur og arbeidsprosess 
når avdelingsleder nå har ferdigstilt rekrutteringsprosessene knyttet til nye seksjonsledere.  

 

Oddbjørn Schei 

Administrerende direktør 

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