
 
 

Møteprotokoll 

Møtetype: Styret Helse Nord IKT HF 
Møtested: Virtuelt møte - Microsoft Teams (evt. Kræmer Brygge, Tromsø) 
Dato: 03.11.2021 
Tidspunkt: 10:00 

Til stede 

Kjersti Marie Lauritzen Leder 
Erik M. Hansen Nestleder 
Jan-Magnar Kirkerud Styremedlem 
Hanne Mathilde Frøyshov Styremedlem 
Trude Slettli Styremedlem 
Tone Lise Jacobsen Styremedlem 
Oddne Rasmussen Styremedlem 

Forfall 

Bjørn Nilsen Styremedlem 

Fra administrasjonen 

Oddbjørn Schei Adm. direktør 
Tom Robert Elvebu Viseadm. direktør 
Atle Engebretsen Økonomisjef 
Frank Daniel Fredriksen Stabssjef / styresekretær 

Merknad i møte: 

 

 

 

Møteprotokollen blir godkjent i neste møte 
  



Saksliste 

Styresak Tittel Unntatt 
offentlighet 

STY 83/21 Godkjenning av innkalling og saksliste  
STY 84/21 Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. september 2021   
STY 85/21 Orienteringssaker  
STY 86/21 Virksomhetsrapport per oktober 2021  
STY 87/21 Budsjett 2022, IKT-området - orientering om status STY 88/21  
STY 88/21 Oppdatert langsiktig økonomiplan 2021-2025  
STY 89/21 Orientering om status i organisasjonsutvikling i Helse Nord IKT   
STY 90/21 Eventuelt  

 

  



STY 83/21 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Styret Helse Nord IKT HFs behandling av sak 83/2021 i møte den 03.11.2021: 

Innstilling til vedtak 

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak: 
1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner innkalling og saksliste. 

Behandling 

 Ingen saker meldt til eventuelt. 

Vedtak 

1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner innkalling og saksliste. 
  



STY 84/21 Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. september 2021 

Styret Helse Nord IKT HFs behandling av sak 84/2021 i møte den 03.11.2021: 

Innstilling til vedtak 

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak: 
1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner protokoll fra styremøte 29. september 2021. 

Behandling 

 Administrasjonen vil legge inn fast eventuelt-sak framover for signering av godkjente 
protokoller fra tidligere styremøte, slik at dette gjøres før styremøte avsluttes. 

Vedtak 

1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner protokoll fra styremøte 29. september 2021 med 
innkomne forslag til endringer. 

  



STY 85/21 Orienteringssaker 

Styret Helse Nord IKT HFs behandling av sak 85/2021 i møte den 03.11.2021: 

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: 

 Styreledermøte i november er avlyst. Styreleder i Helse Nord RHF vil ta kontakt med de 
enkelte styrelederne. 

 Styreleder i Helse Nord IKT skal ha presentasjon om temaet informasjonssikkerhet i 
styreledermøte i januar 2022. Presentasjon vil bli lagt frem og diskutert i styremøte i desember 
-21.  

 I styremøte 14. desember 2021 vil styret diskutere informasjonssikkerhet. Arbeidstittel på 
styresaken er «Informasjonssikkerhet - fra rapportering til styring».  
Saken vil bli gjennomført som temasak. 

 Evaluering av administrerende direktør: Styreleder ønsker at vi viderefører bruken av 
questback-undersøkelse i forkant av styrebehandling i desember-møtet. Styret tilslutter seg 
dette. 

Orientering fra administrerende direktør: 

 Orientering om Helse Nords budsjett 2022. I statsbudsjettet er det avsatt mindre rammer til 
Helse Nord enn forventet, og det gir utfordringer ift. planlagte og nødvendige tiltak. 
Administrasjonen vil komme tilbake til styret når dette er nærmere konkretisert. 

 Orientering om utfordringer for Helse Nord IKT i forbindelse med bemanningsutfordringer hos 
Helse Nord RHF. 

 Orientering om oppblomstring av Covid-19 pandemi i Tromsø. Forbereder oss på strengere 
tiltak i Tromsø kommune framover.  

Oppfølgingsliste: 

 Kort gjennomgang av oppfølgingslisten og kommende styresaker. 
 Styremøte i desember 2021 opprettholdes inntil videre som fysisk møte. 

Vedtak 

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

  



STY 86/21 Virksomhetsrapport per oktober 2021 

Styret Helse Nord IKT HFs behandling av sak 86/2021 i møte den 03.11.2021: 

Innstilling til vedtak 

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak: 
1. Styret i Helse Nord IKT HF tar virksomhetsrapport per oktober 2021 til orientering. 

Behandling 

 Styret ønsker en gjennomgang av økonomimodellen i Helse Nord for å sikre en felles forståelse 
av modellen. Administrasjonen bes planlegge en gjennomgang i et fysisk styremøte i 2022 

 Administrasjonen ser på mulighet for bedre rapportering på avvik - fordelt på f.eks. 
hovedkategorier. 

Vedtak 

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar virksomhetsrapport per oktober 2021 til orientering. 

  



STY 87/21 Budsjett 2022, IKT-området - orientering om status 

Styret Helse Nord IKT HFs behandling av sak 87/2021 i møte den 03.11.2021: 

Innstilling til vedtak 

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak: 
1. Styret tar informasjonen om arbeidet med budsjett 2022 til orientering 
2. Styret ber administrasjonen legge frem sak om fastsetting av budsjett 2022 i styremøtet i 

desember 

Behandling 

 Administrasjonen presenterte utkast til budsjett 2022 i styremøtet. Styret vil få seg forelagt 
budsjett 2022 for beslutning i styremøte 14. desember 2021. 

 Styret ber om at budsjettet presenteres på et litt mer detaljert nivå ved gjennomgang i 
desember- møtet. 

 Det ble fremmet forslag til nytt vedtakspunkt 2: 
o Styret ber administrasjonen gjennomgå utkast til budsjett 2022 i forhold til prioritering 

slik at det samlede kostnadsnivået går ned. 

Vedtak 

1. Styret tar informasjonen om arbeidet med budsjett 2022 til orientering 
2. Styret ber administrasjonen gjennomgå utkast til budsjett 2022 i forhold til prioritering slik at 

det samlede kostnadsnivået går ned. 
3. Styret ber administrasjonen legge frem sak om fastsetting av budsjett 2022 i styremøtet i 

desember 

  



STY 88/21 Oppdatert langsiktig økonomiplan 2021-2025 

Styret Helse Nord IKT HFs behandling av sak 88/2021 i møte den 03.11.2021: 

Innstilling til vedtak 

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak: 
1. Styret i Helse Nord IKT HF gir sin tilslutning til oppdatert prosjekt - og investeringsbudsjettet 

som er presentert i dette saksfremlegget 
2. Styret tar framskrivningen av IKT- kostnadene i planperioden til orientering 

Behandling 

Vedtak 

1. Styret i Helse Nord IKT HF gir sin tilslutning til oppdatert prosjekt - og investeringsbudsjettet 
som er presentert i dette saksfremlegget 

2. Styret tar framskrivningen av IKT- kostnadene i planperioden til orientering. 

  



STY 89/21 Orientering om status i organisasjonsutvikling i Helse Nord IKT 

Styret Helse Nord IKT HFs behandling av sak 89/2021 i møte den 03.11.2021: 

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. 

Behandling 

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. 

  



STY 90/21 Eventuelt 

Styret Helse Nord IKT HFs behandling av sak 90/2021 i møte den 03.11.2021: 

Orientering om ny løsning ift. hjerneslag: 

 Administrerende direktør orienterte om en løsning utviklet sammen med UNN i forhold til 
slagpasienter i Senja kommune. Prosjektet gikk i produksjon denne uka, og ble benyttet med 
positiv effekt etter kort tid. 
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