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M4 – Etablert prosjektorganisasjon for å ivareta endret oppgaveportefølje 

Bakgrunn 
I februar 2021 vedtok HN IKTs ledergruppe å iverksette fase fem i organisasjonens program for 
organisasjonsutvikling. Tjenesteutvikling er i mandatet tillagt oppgaven med å etablere nødvendige 
prosjektorganisasjoner for å ivareta endret oppgaveportefølje i HN IKT, i lys av særlig OD2021. 

I denne saken gis en kort og overordnet framstilling av de viktigste initiativene som er etablert. Arbeidet er av 
natur pågående også inn i 2022, og følges opp fra avdelingen gjennom løpende porteføljestyring. 

Situasjon 
Gjennom første kvartal 2021 ble veien videre for HIS-programmet lagt. Status per i dag er at HIS2-
programmet er til beslutning i styret for HN RHF, er godt forankret i regionen og under bemanning for 
gjennomføring på bakgrunn av nær ferdigstilte planfaser. 

Ansvaret for å starte et strukturert arbeid for overtakelsen av lokal infrastruktur ble lagt til MoDI-
programmet. iFront-prosjektets kartleggingsarbeid skal gi regionen nødvendig beslutningsunderlag for videre 
investeringsbehov og prosess for overtakelsen. 

For oppdraget med sluttbrukerutstyr ble det påstartet en undersøkelse i iFront-prosjektet for å komme raskt i 
gang. iFront oppsummerte sin anbefaling til forvaltningsmodell høsten 2021. Arbeidet var basert på 
undersøkelse av hvordan Helse Vest løser tilsvarende behov. På bakgrunn av arbeidet jobber avdeling for 
infrastruktur og plattform sammen med porteføljekontoret med å ta fram et prosjektforslag til januar 2022 
for å starte arbeidet med konkretisering og alternativer. 

Helseforetakene er i OD2021 tillagt oppdrag om å forberede for overlevering av større deler av 
applikasjonsforvaltningen til Helse Nord IKT. Bakgrunnen er blant annet kritikk til foretaksgruppen fra 
Riksrevisjonen; «Helseregionene har ikke jobbet systematisk nok med opprydding og utfasing av eldre 
systemer og tilganger. Dette er en sentral underliggende årsak til våre tekniske funn.» Gjennom 2021 har det 
vært arbeidet med å forberede for en oppstart av et regionalt fellesprosjekt i konsept- og planfase. Et slikt 
prosjekt må kartlegge nåsitasjon, avstemme krav, definere ønsket situasjon og utarbeide alternativer. Scopet 
vil, slik det planlegges per nå, inneholde etablering av mer omfattende merkantil forvaltning av 
applikasjonsporteføljen samt styrke og automatisere teknisk forvaltning for de ytterligere applikasjoner HN 
IKT får ansvar for. Per nå planlegges det utarbeidet prosjektforslag ila første kvartal 2022. 

Forslag til 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. 
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