
 

 
 

Møteprotokoll 

Møtetype: Styret Helse Nord IKT HF 
Møtested: Virtuelt møte - Microsoft Teams 
Dato: 14.12.2021 
Tidspunkt: 09:30 

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 
Knut Øyvind Johansen Sikkerhetssjef 
Frank Daniel Fredriksen Stabssjef / styresekretær 

Andre deltakere: 

Åge Lien Innleid styreevaluator, Cirius Consulting 
• Deltok på alle styresaker unntatt styresak 95/21, 

styresak 99/21 og styresak 100/21 

 

 

 

Møteprotokollen blir godkjent i neste møte 
  



 

Saksliste 

Styresak Tittel Unntatt 
offentlighet 

STY 91/21 Godkjenning av innkalling og saksliste  
STY 92/21 Godkjenning av protokoll fra styremøte 3. november 2021   
STY 93/21 Orienteringssaker  
STY 94/21 Virksomhetsrapport per desember 2021  
STY 95/21 Informasjonssikkerhet - presentasjon til styrelederforum, januar 2022 x 
STY 96/21 Budsjettforslag 2022  
STY 97/21 Medarbeiderundersøkelsen ForBedring 2021 - status tiltaksplaner  
STY 98/21 Styrets egenevaluering 2021 x 
STY 99/21 Evaluering av administrerende direktør  
STY 100/21 Eventuelt  

 

  



 

STY 91/21 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innstilling til vedtak 

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

 
Styret i Helse Nord IKT HFs behandling av sak 91/2021 i møte den 14.12.2021: 

Behandling 

• Ingen saker meldt til eventuelt. 

Vedtak 

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



 

STY 92/21 Godkjenning av protokoll fra styremøte 3. november 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 3. november 2021. 

 
Styret i Helse Nord IKT HFs behandling av sak 92/2021 i møte den 14.12.2021: 

Vedtak 

1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner protokoll fra styremøte 3. november 2021 

  



 

STY 93/21 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. 

 
Styret i Helse Nord IKT HFs behandling av sak 93/2021 i møte den 14.12.2021: 

Orientering fra styreleder: 

• Orientering om engasjement i Helse Nord RHF. Hovedoppgave - digital strategi 2035. 
• Har ikke hatt dialog med styreleder RHF. Har heller ikke vært styreledermøter i perioden. 

Orientering fra administrerende direktør: 

• Orientering om arbeidet med å få ned antall AML-brudd. 
• Orientering om sårbarhet/hendelse siste helg, og håndtering av denne. 
• Orientering om Covid-19 og arbeid med kontinuitetsplaner. 

Oppfølgingsliste: 

Kommentarer fra administrerende direktør 
• Informasjonssikkerhet vil bli fast del av virksomhetsrapporten fra og med 2022 
• Dialog med administrasjon om virksomhetsrapport - planlegger med arbeidsmøte rundt dette 

tidlig i 2022 
• Orientering ift helhetlig informasjonssikkerhet på tvers av prosjekter og aktiviteter - HIS 

prosjektet sikrer at dette ivaretas. 
• Organisasjonsutvikling - OU fase 5 - kommer tilbake i februar/mars 2022 med videre status, i 

tråd med styrets ønske. 
Kommentarer fra styret 

• Styret etterspør noen oppfølgingspunkter som har vært diskutert tidligere, f.eks. rundt avvik. 
Styreleder ber styret gjennomgå og gi tilbakemelding til administrasjonen v/styresekretær, 
dersom det er ting som savnes på oppfølgingslisten. 

Vedtak 

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

  



 

STY 94/21 Virksomhetsrapport per desember 2021 

Innstilling til vedtak 

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

 
Styret i Helse Nord IKT HFs behandling av sak 94/2021 i møte den 14.12.2021: 

Behandling 

• Styret ber administrasjonen sette opp "Felles innboks" som tema for tema-time i forkant av 
tidlig styremøte i 2022. 

• Kommentarer og spørsmål rundt virksomhetsrapporten tas med inn til kommende 
arbeidsmøte rundt virksomhetsrapportering i januar/februar 2022. 

Vedtak 

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

  



 

STY 95/21 Informasjonssikkerhet - presentasjon til styrelederforum, januar 2022 

Innstilling til vedtak 

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak: 
1. Styret i Helse Nord IKT HF gir sin tilslutning til presentasjon til styrelederforum i januar 2022. 

 
Styret i Helse Nord IKT HFs behandling av sak 95/2021 i møte den 14.12.2021: 

Behandling 

• Styremøtet ble lukket ved behandling av denne saken (Unntatt offentlighet, jf. Offl. §24). 
• Styreevaluator Åge Lien var ikke til stede ved behandling av denne saken. 
• Presentasjon planlagt holdt for styreledermøte i januar 2022 ble gjennomgått i styremøtet. 

Vedtak 

1. Styret i Helse Nord IKT HF gir sin tilslutning til presentasjon til styrelederforum i januar 2022 
med de kommentarer som ble gitt i møtet.  



 

STY 96/21 Budsjettforslag 2022 

Innstilling til vedtak 

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak: 
1. Styret i Helse Nord IKT HF vedtar resultatbudsjettet for 2022 i samsvar med tabell 1 under. 
2. Administrerende direktør kan justere enkeltposter i budsjettet innenfor den samlede 

inntektsrammen. 
 
Styret i Helse Nord IKT HFs behandling av sak 96/21 i møte den 14.12.2021: 

Behandling 

• Styreevaluator Åge Lien tilsluttet seg styremøtet på denne saken og deltar videre i styremøtet. 

Vedtak 

1. Styret i Helse Nord IKT HF vedtar resultatbudsjettet for 2022 i samsvar med tabell 1 under. 
2. Administrerende direktør kan justere enkeltposter i budsjettet innenfor den samlede 

inntektsrammen. 

  



 

STY 97/21 Medarbeiderundersøkelsen ForBedring 2021 - status tiltaksplaner 

Innstilling til vedtak 

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar status for tiltaksplaner etter Forbedring 2021 til orientering. 
 
Styret i Helse Nord IKT HFs behandling av sak 97/2021 i møte den 14.12.2021: 

Vedtak 

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar status for tiltaksplaner etter Forbedring 2021 til orientering. 
 
  



 

STY 98/21 Styrets egenevaluering 2021 

Innstilling til vedtak 

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar resultatene fra presentert styreevaluering 2021 til orientering. 
Styret vil i sitt videre arbeide ha særlig fokus på... (spesifiseres evt. i styremøtet) 

2. Oppsummering av styrets egenevaluering gis i årlig melding til Helse Nord RHF 
 
Styret i Helse Nord IKT HFs behandling av sak 98/2021 i møte den 14.12.2021: 

Behandling 

• Styret ønsker at administrasjonen deltar på denne saken. 
• Styreevaluator Åge Lien presenterte evalueringen i styremøtet. 
• Presentasjon tilgjengeliggjøres for styret via Admincontrol i etterkant av møtet. 
• Tone Lise Jacobsen forlot styremøte midlertidig kl. 13:00, under behandling av denne saken. 

Vedtak 

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar resultatene fra presentert styreevaluering 2021 til orientering. 
Styret vil i sitt videre arbeide ha særlig fokus på ansvarsdeling mellom HN IKT, Helse Nord RHF 
og øvrige helseforetak. I tillegg vil styret benytte styreseminar og temamøter for å utvikle egen 
kompetanse. 

2. Oppsummering av styrets egenevaluering gis i årlig melding til Helse Nord RHF 
 
  



 

STY 99/21 Evaluering av administrerende direktør 

Innstilling til vedtak 

• Det fremmes ingen forslag til vedtak i saken. 
• Vedtakspunkt fastsettes av styret under behandling av denne saken. 

 
Styret i Helse i Nord IKT HFs behandling av sak 99/2021 i møte den 14.12.2021: 

Vedtak 

1. Styret i Helse Nord IKT har i sin evaluering av administrerende direktør konkludert med at 
administrerende direktør utfører rollen sin på en meget tilfredsstillende måte. 

2. Styret Helse Nord IKT vedtar å justere administrerende direktørs lønn med 2,8 % fra og med 
01.01.2021 

 
  



 

STY 100/21 Eventuelt 

Styret i Helse Nord IKT HFs behandling av sak 100/2021 i møte den 14.12.2021: 

Orientering om ny løsning ift. hjerneslag: 

• Styret signerte digitalt på godkjent protokoll fra styremøte 3. november 2021. 
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