
  

Side 1 av 3 

 

 

Møtedato: 17. mars 2022 

 
Arkiv nr. Saksbehandler  Dato 
2022/137-3 Frank D. Fredriksen  Tromsø, 8. mars 2022 

 

 

Styresak 10/22  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. 

Orientering fra styreleder 

Muntlig orientering, ingen saksdokumenter. 

Orientering fra administrerende direktør 

Muntlig orientering, ingen saksdokumenter. 

Restanseliste 

Gjelder Beskrivelse Planlagt Kommentarer 

Orientere styret om 
økonomimodell 

Jamfør styresak 86/21, 
03.11.21: 

• "Styret ønsker en 
gjennomgang av 
økonomimodellen i Helse 
Nord for å sikre en felles 
forståelse av modellen. 
Administrasjonen bes 
planlegge en gjennomgang i 
et fysisk styremøte i 2022" 

 

Mars 
2022 
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Gjelder Beskrivelse Planlagt Kommentarer 

Møte med styre ift. 
virksomhetsrapportering 

Jf. styresak 51/21 
«Orienteringssaker» (26AUG) 
samt i styresak 94/21 (14DES): 

• "Ønsker en dialog med 
administrasjonen rundt 
virksomhetsrapport og 
detaljeringsnivå" (51/21) 

• Resultat/status på prosjektet 
rundt 
automatisering/pakkegrad 
av applikasjoner 

Fra protokoll sak 94/21: 

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

 

Mars/ 
april 2022 

Planlegger med 
eget teams-
møte (frivillig 
deltakelse for 
styre-
medlemmer) 
for å få innspill 
til hvordan 
virksomhets-
rapportering 
kan forbedres. 

Organisasjonsutvikling, 
OU fase 5  
- M5 hovedprosesser 

Jf. styresak 89/21:  

• Administrasjon kommer 
tilbake til styret med 
presentasjon av leveranser 
innenfor de enkelte 
delprosjektene i senere 
styremøte. 

 

Mars 
2022 

Hovedprosesser 

Sikkerhetsrapportering 
på mer overordnet nivå til 
styret 

Jamfør sak 51/21 
Orienteringssaker i styremøte 
26AUG-21:  

• "Innspill til 
sikkerhetsrapportering til 
styret - denne bør være på et 
overordnet nivå." 

Se også sak 62/21 

Mai 2022  

Organisasjonsutvikling, 
OU fase 5 - M6 Drifts-
arkitektur og arbeids-
prosesser 

Jf. styresak 89/21:  

• Administrasjon kommer 
tilbake til styret med 
presentasjon av leveranser 
innenfor de enkelte 
delprosjektene i senere 
styremøte. 

 

TBD Driftsarkitektur 
og arbeids-
prosesser 
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Gjelder Beskrivelse Planlagt Kommentarer 

Orientering ift helhetlig 
informasjonssikkerhet på 
tvers av prosjekter og 
aktiviteter 

Jamfør styresak 66/21 
«HIS2.0»:  

• Administrasjonen vil komme 
tilbake til styret med egen 
orientering i senere møte i 
forhold til hvordan helhetlig 
informasjonssikkerhet 
planlegges ivaretatt på tvers 
av prosjekter/aktiviteter. 

TBD  

Bedre rapportering på 
avvik 

Fra styresak 86/21 
«Virksomhetsrapport per 
oktober 2021»: 

• Administrasjonen ser på 
mulighet for bedre 
rapportering på avvik - 
fordelt på 
f.eks. hovedkategorier. 

 

TBD Utredning 
pågår.  

 

Framtidige styresaker 

Styresak Beskrivelse Planlagt Kommentarer 

Komparativ 
analyse 

Gjennomgang av komparativ 
analyse - Direktoratet for e-helse  

Mars 
2022 

 

Konsekvenser av 
oppdragsdokument 
2022 

Administrasjonen vil utarbeide en 
tilbakemeldingsrapport på OD 2022 
hvor forståelse av oppdrag og 
forslag til håndtering vil forsøkes 
beskrevet.  

Mars 
2022 

 

Presentasjon av 
«Forbedring 2022» 

Presentere resultatet av 
medarbeiderundersøkelsen 
"Forbedring 2022" 

Mai 
2022 

 

Microsoft Office 
365 gjennomføring 

Programstyret MoDI, sak 29-2021 TBD  

Veileder for 
styrearbeid i Helse 
Nord 

Ny versjon av "Veileder for 
styrearbeid i Helse Nord".  

Skal framlegges for styrene i HN 
etter at HN RHF har styrebehandlet 
denne. 

TBD HN IKT har ikke 
mottatt 
styrebehandlet 
veileder ennå. 

Etterspurt hos RHF. 

 

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