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Foretaksmøtesak 4-2022 Oppdragsdokument 2022    
      Helse Nord IKT HF 
 
 
Helse Nord RHF har ansvar for at befolkning i regionen får tilgang til spesialisthelse-
tjenester slik dette er fastsatt i lover og forskrifter. Dette skal skje innenfor de ressurser 
som blir stilt til rådighet, jf. Stortingets behandling av Statsbudsjettet - Prop. 1 S (2021-
2022).  
 
Hovedmål fra Helse- og omsorgsdepartementet  
Helse- og omsorgsdepartementet ber Helse Nord RHF om å innrette sin virksomhet i tråd 
med følgende overordnede styringsmål i 2022: 

  
1. Styrke psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
2. Styrke forskning, innovasjon og kompetanse og forbedre kvalitet og pasientsikkerhet 
3. Rask tilgang til helsetjenester og sammenhengende pasientforløp 
 
Helse Nord IKT HF skal innrette sin virksomhet i tråd med føringer i Oppdragsdokument 
2022 (vedlegg 1).  
 
Bærekraftig økonomi skal betraktes som en forutsetning for virksomheten på lik linje med 
styringsmålene. Det legges til grunn at helseforetakene iverksetter nødvendige tiltak for å 
innfri kravene i oppdragsdokumentet innenfor de juridiske, økonomiske og 
organisatoriske rammene som gjelder for helseforetaket. 
 
Styret skal følge opp omstillingsplaner for å sikre at de økonomiske rammebetingelsene 
blir ivaretatt, og sikre at det arbeides systematisk med gevinstrealiseringsplaner knyttet til 
pågående og gjennomførte investeringer. 
 
Andre opplysninger 
Tilleggsliste til oppdragsdokument er en oversikt over krav fra tidligere år som fortsatt er 
aktuelle, se vedlegg 2.  
 
Konklusjon 
Helse Nord IKT HF er leverandør av tjenester som har stor betydning for 
pasientbehandlingen. Helseforetaket får i 2022 utvidet sine oppgaver innenfor 
informasjonssikkerhets- og beredskapsområdet.  
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Foretaksspesifikke krav for 2022 for Helse Nord IKT HF 

• På vegne av Helse Nord RHF, sikre at alle endringer i Helse Nords infrastruktur er i 
tråd med vedtatt styringssystem for informasjonssikkerhet, arkitekturprinsipper 
samt NSMs tiltaksliste (portvaktfunksjon). 

 
 
Med forbehold om vedtak i styresak 4-2022 Oppdragsdokument 2022 til helseforetakene, 
som behandles i styremøte, den 2. februar 2022, inviteres foretaksmøtet til å fatte følgende 
vedtak: 
 
1. Foretaksmøtet vedtar vedlagte dokument som oppdragsdokument 2022 for Helse Nord 

IKT HF. 
 

2. På vegne av styret i Helse Nord RHF har adm. direktør i Helse Nord RHF ansvar for å 
følge opp helseforetakets gjennomføring av kravene som er stilt i oppdragsdokumentet 
2022.   

 
 
 
Bodø, den 26. januar 2022 
 
Cecilie Daae 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:   
1. Oppdragsdokument 2022 fra Helse Nord RHF til helseforetakene. 
2. Tilleggslisten for oppdragsdokument 2022 
 
 
 
 
 
 


