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Saksgang 
Saksnummer Møtedato Utvalg 
 14.12.2021 Styret Helse Nord IKT HF 

   

Orienteringssaker 

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 

Muntlig orientering fra styreleder. 

Orientering fra Administrerende direktør 

Muntlig orientering fra administrerende direktør. 

Oppfølgingsliste for styret 

Oppfølgingslisten nedenfor viser vedtak hvor styret har bedt administrasjonen komme tilbake til 
styret med oppfølging. 

Sak Beskrivelse Planlagt 

Sikkerhetsrapportering på 
mer overordnet nivå til styret 

Jamfør sak 51/21 Orienteringssaker i 
styremøte 26AUG-21:  

"Innspill til sikkerhetsrapportering til styret 
- denne bør være på et overordnet nivå." 

Jamfør sak 62/21 

TBD 

Dialog med administrasjonen 
rundt virksomhetsrapport og 
detaljeringsnivå 

Jamfør sak 51/21 Orienteringssaker i 
styremøte 26AUG-21:  

Ønsker en dialog med administrasjonen 
rundt virksomhetsrapport og 
detaljeringsnivå 

TBD 

  Arkivreferanse: 2021/688-5 
Saksbehandler: Frank Daniel Fredriksen 



Orientering ift helhetlig 
informasjonssikkerhet på 
tvers av prosjekter og 
aktiviteter 

STY 66/21 HIS 2.0: Administrasjonen vil 
komme tilbake til styret med egen 
orientering i senere møte i forhold til 
hvordan helhetlig informasjonssikkerhet 
planlegges ivaretatt på tvers av 
prosjekter/aktiviteter. 

TBD 

Fast eventuelt-sak - signering 
av styreprotokoll 

Jamfør styresak 84/21: 

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

 

14.12.21 

Budsjett 2022, prioritering for 
reduksjon i kostnadsnivå 

Jf. styreseak 87/21, vedtakspunkt 2: 

"Styret ber administrasjonen gjennomgå 
utkast til budsjett 2022 i forhold til 
prioritering slik at det samlede 
kostnadsnivået går ned." 

14.12.21 

Orientere styret om 
økonomimodell 

Jamfør styresak 86/21, 03NOV. 

"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" 

Styreseminar, 
16.03.22 

Organisasjonsutvikling, fase 5 Jf. styresak 89/21: Gjennomgang av status 
del-leveranser: 

 M2 «Kartlegging av kompetanse og 
ressursbehov» 

 M3 «Styrket arkitektfunksjon» 
 M7 «Metodikk for overgang prosjekt 

til drift, samt inføringsprosjekter 
 M8 «Lederutvikling i team» 

03.02.2022 

Organisasjonsutvikling, fase 5 Jf. styresak 89/21: Gjennomgang av status 
del-leveranser: 

 M6 «Evaluering av driftsarkitektur 
og prosess» 

 M5 «Hovedprosesser» 

17.03.2022 

 

  



Framtidige styresaker 

Sak Beskrivelse Planlagt 

Veileder for styrearbeid i 
Helse Nord 

Ny versjon av "Veileder for styrearbeid i 
Helse Nord".  

Skal framlegges for styrene i HN etter at HN 
RHF har styrebehandlet denne. 

TBD 

Microsoft Office 365 
gjennomføring 

Programstyret MoDI sak 29-2021 TBD 

Komparativ analyse Presentasjon/gjennomgang av komparativ 
analyse fra Direktoratet for e-helse 

TBD 

 

 

Oddbjørn Schei 

Administrerende direktør 

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