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Styresak 6/22  Organisasjonsutvikling fase 5 -presentasjon av 
leveranser 

Innstilling til vedtak 

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak: 

1. Styret tar presentasjon om leveranser fra organisasjonsutvikling fase 5 i Helse Nord 
IKT til orientering 

Bakgrunn 

Helse Nord IKT informerte styret 4. februar 2021 om etablering av aktivitet knyttet til 
organisasjonsutvikling, gjennom omstillingsprogrammet OU fase 5 og gav i styremøte 
03.11.2021, sak 89/2021, en løypemelding om arbeidet. I løypemeldingen informerte HN IKT 
om at arbeides skulle presenteres for styret når arbeidet overføres til gjennomføring. I denne 
styresaken vil HN IKT presentere arbeidet knyttet til kartlegging av fremtidig ressurs- og 
kompetansebehov, styrking av arkitekturfunksjonen, å etablere prosjektorganisasjon for å 
ivareta endret oppgave portefølje og metodikk for overgang fra prosjekt til drift. I et senere 
styremøte vil HN IKT presentere arbeidet knyttet til beskrivelse av hovedprosesser i ny 
avdelingsstruktur og evaluering av driftsarkitektur og arbeidsprosesser. Lederutvikling ble 
orientert om i styremøte 14. desember 2021, styresak 89/2021. 

# Produkt: Beskrivelse: Presenteres 

2.1 Kartlegg fremtidig ressurs og kompetanse 
behov (From) 

Eget dokument Styremøte 3. feb 
2022 

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

Styremøte 3. feb 
2022 

2.3 Etablert prosjektorganisasjon for å ivareta 
endret oppgaveportefølje (Høydalsvik) 

Dokument som beskriver 
prosjektorganisasjonen 

Styremøte 3. feb 
2022 

3.1 Beskrive hovedprosesser i ny 
avdelingsstruktur (Fredriksen) 

Beskrives i egen rapport Presenteres i et 
senere styremøte 

3.2 Evaluering av driftsarkitektur og 
arbeidsprosesser (Bakland) 

Beskrives i egen rapport Presenteres i et 
senere styremøte 

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

Beskrives i egen rapport Styremøte 3. feb 
2022 
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# Produkt: Beskrivelse: Presenteres 

4.1 Gjennomfør lederutvikling i lederteam 
(Kristiansen)  

Gjennomføres i samarbeid 
med leverandør 

Status gitt i 
styremøte 14. des 
2021 

Presentasjon av leveransene 

Leveransene er behandlet av styringsgruppen for OU fase 5. Referat fra behandlingen er 
vedlagt. I tillegg er det vedlagt sakene til styringsgruppen OU fase 5 for nevnte leveranser. 
Rapportene vil bli presentert i styremøte, med den hensikt å informere styret om pågående 
organisasjonsutviklingsarbeid.  

Administrerende direktørs vurdering 

Helse Nord IKT ønsker gjennom denne saken å informere styret om pågående 
organisasjonsutviklingsarbeid i Helse Nord IKT. De fleste leveransene er nå ferdig beskrevet og 
implementeringen av foreslåtte endringer er i full gang innenfor de beskrevne områdene.   

I dette styremøte presenteres konkrete forbedringsleveranser, hvor arbeidsgruppene i Helse 
Nord IKT har foreslått endringer som følges tett av linjestrukturen vår. Ressurs- og 
kompetanseprognosene våre ligger til grunn for budsjettprosessen. Det er satt av penger til å 
pilotere en styrket arkitekturfunksjon og foreslått prosjektorganisering ligger til grunn for 
investeringsplan. I tillegg følger prosjektkontoret vårt tett opp endringsforslag knyttet til 
overlevering fra prosjekt til drift.  

Det mest omfattende arbeidet knyttet til OU fase 5, hvor hovedprosessene er redesignet og det 
foreslås endringer i intern styringsstruktur presenteres i en egen sak på et senere styremøte.  

Organisasjonsutvikling er et kontinuerlig arbeid og administrerende direktør imøteser en god 
diskusjon knyttet til presentasjon av de forskjellige leveransene i OU fase 5. 

 

Tromsø, 25. januar 2022 

 

Oddbjørn Schei  
Administrerende direktør  
 
Dette saksframlegget er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevet signatur. 

 

Vedlegg: 

1. Referat fra styringsgruppemøte OU fase 5 21. desember 2022 
2. Saksfremlegg kompetanse- og ressursprognose 
3. Kompetanse- og ressursprognose 
4. Saksfremlegg fra prosjekt til drift 
5. Rapport fra prosjekt til drift 
6. Saksfremlegg etablere prosjektorganisasjon for å ivareta endret oppgave portefølje 
7. Saksfremlegg styrket arkitekturfunksjon 
8. Rapport styrket arkitekturfunksjon 

 


	Innstilling til vedtak
	Bakgrunn
	Presentasjon av leveransene
	Administrerende direktørs vurdering

