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Referat fra styringsgruppemøte OU fase 5  

Møtedato: Tirsdag 21. desember 2021    

Klokkeslett: Kl. 13.15–14.30   

Sted: Teams Referent: Cathrine Giæver 
 

 

 

Til stede: Anders Høydalsvik (AHØ) 
André Bakland (ABA) 
Atle Engebretsen (AEN) 
Bjørn Torsteinsen 
Cathrine Giæver (CGI) 
Morten Isaksen (MIS) 
Oddbjørn Schei (OSC) 
Philippa Kristiansen (PKR) 
Sigurd From (SFR) 
Tom Robert Elvebu (TRE) 

Dan Andersen 

Avdelingsleder Tjenesteutvikling 
Avdelingsleder Infrastruktur og plattform 
Økonomisjef 
Stedfortreder sikkerhetssjef 
Kommunikasjonsansvarlig (referent) 
Avdelingsleder Kunde og Service 
Administrerende direktør 
HR-sjef 
Avdelingsleder Applikasjonstjenester 
Viseadministrerende direktør 
Tillitsvalg (ikke møtt) 
 
 

 
   
 Sak:   
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 M2 – Kartlegg fremtidig ressurs og kompetansebehov  
Det er gjort et stort arbeid i avdeling for applikasjonstjenester og 
avdeling for infrastruktur og plattform for å kartlegge fremtidig 
ressurs og kompetansebehov. Jobben ligger til grunn for budsjett 
2022 og vil vedlikeholdes med tanke på langsiktig 
personellplanlegging. Det foreslås å videre utrede to forhold. Disse 
er: 
Porteføljestyring 
Porteføljestyring dreier seg om å identifisere, prioritere og 
iverksette virksomhetens prosjekter og programmer, samt følge 
opp leveransene. Ved å ha et økt fokus på dette vil dette kunne 
resultere i bedre bruk av kapasiteten i  de ulike tjenesteteamene, 
samt bidra til å   bremse ressursutviklingen. 
Konsolidering av tjenester –   fra lokale til regionale tjenester 
Konsolidering av tjenester vil redusere arbeidsbelastningen til 
tjenesteteamene, ved at det blir færre «like»tjenester som krever 
forvaltning 
 
Vedtak:  

1. Programstyret godkjenner leveransen fra M2, Kartlegg 
fremtidig ressurs og kompetansebehov 

2. Programstyret gir sin tilslutning til at det påstartes et 
arbeid, gjennom applikasjonsprosjektet, med å utrede 
forslagene som er beskrevet i avsnittet ovenfor  

  

 M3 – styrket arkitekturfunksjon 
Seksjon for portefølje- og arkitekturstyring i oppdrag å   utrede 
hvordan arkitekturstyring kan styrke det planmessige arbeidet i 
tjenesteområdene gjennom etablering av målbilder for 
tjenesteområdene og en start på arkitekturstyring i Helse Nord IKT. 
 
Vedtak: 
1.Styringsgruppen gir sin tilslutning til gjennomføring av tiltak slik 
de er beskrevet i saksframlegget. 
2.Styringsgruppen gir sin tilslutning til at finansieringsbehov for 
tiltak #3, totalt 2.0 MNOK, løses over Helse Nord IKTs driftsbudsjett 
for 2022. 
Vedtak 2 ble ivaretatt i budsjettprosess for 2022, hvor det ble satt 
av 1.6 MNOK til arbeidet. 

  



  

 

Helse Nord IKT HF  Side 3 av 3 

 M4 – Etablert prosjektorganisasjon for å ivareta endret 
oppgaveportefølje 
Det er gjennom milepælen etablert prosjektorganisasjoner eller 
forslag til prosjektorganisasjoner for å ivareta oppdrag gitt i OD 
2021. Det er etablert et eget prosjekt for å kartlegge lokal 
infrastruktur og forvaltningsmodell for sluttbrukerutstyr i Fornt og 
det foreligger et forslag om program knyttet til 
applikasjonsporteføljen. I tillegg er HIS 2.0 etablert.  
 
Vedtak:  

1. Programstyret godkjenner leveransene for M4, og ber 
Tjenesteutvikling sikre at prioriterte tiltak for å ivareta OD-
kravene følges opp gjennom løpende porteføljestyring i 
Helse Nord IKT  

  

 M7 – fra prosjekt til drift (PROTO Project to Operations)  
Milepælen har kartlagt utfordringer med overlevering fra prosjekt 
til drift og foreslått en rekke tiltak knyttet til å forbedre dette 
området. I tillegg er det utarbeidet en egen HUKI matrise for å 
sikre at ansvarsforholdene knyttet til overgang mellom prosjekt 
og drift ivaretas. 
Vedtak:  

1. Gruppens foreslåtte tiltak vedtas iverksatt, med 
ansvarsfordeling iht. rapportens HUKI 

 
 

 

Generell sluttkommentar fra styringsgruppen leder. Styringsgruppen er fornøyd med arbeidet som 
er gjennomført, fokus i sluttrapporten til programmet må være hvordan dette arbeidet skal 
operasjonaliseres videre, så endringene gjennomføres. Dette vil bli behandlet særskilt i 
oppsummeringen til OU fase 5.  


