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Administrativt behandlet årlig melding 2021 Helse Nord IKT HF 
 
På vegne av administrerende direktør oversendes administrativt behandlet årlig melding for 2021 fra Helse 
Nord IKT HF (HN IKT).  
 
I tillegg til selve rapporteringen som følger vedlagt, og som er i henhold til utsendt mal, ønsker HN IKT å gi 
noen utfyllende merknader til kravene 90, 91, 103 og 104. Etter vår vurdering har disse oppdragene krevende 
formuleringer knyttet til hva som er mulig å oppnå. Det legges også til grunn forutsetninger om Helse Nord 
IKTs rolle- og ansvar som vi ikke kan se gjenspeilet i den myndighet og de fullmakter HN IKT har på vegne 
av øvrige foretak i Helse Nord.  
 
Krav 90 berører både melding av avvik på informasjonssikkerhetsområdet, og minimumskravene som skal 
legges til grunn for arbeidet. Vi vil her anføre at ut fra nåværende situasjonsforståelse er det ikke mulig å 
realisere et så ambisiøst mål på kort eller mellomlang sikt, og at en mer risikobasert tilnærming må legges til 
grunn. Det vises for øvrig til utdypende svar i selve rapporten. 
For krav 91 ønsker HN IKT å presisere at det pr i dag ikke er mulig å gjennomføre forvaltning, drift og 
installasjon av medisinsk teknisk utstyr mv som ikke berører eller påvirker HN IKTs ansvar og oppgaver. 
HN IKT har i 2021 fått ansvar for infrastrukturen i Helse Nord.  Drift av medisinsk utstyr og driftstekniske 
IKT systemer vil benytte denne infrastrukturen. Kravets siste formulering "ikke påvirker Helse Nord IKT 
HFs ansvar og oppgaver " anses derfor som ikke oppnåelig. 
 
Krav 103 i OD 2021 er også krevende å oppfylle dels av samme grunner som er anført for krav 90, men også 
fordi sammensetningen av IKT-porteføljen i regionen over en årrekke har oppstått som summen av en rekke 
regionale og lokale beslutninger hvor HN IKT i stor grad har hatt en ren utførende og iverksettende rolle 
hvor fagmyndighet, leverandørvalg mv har skjedd utenfor vår kontroll. Å bringe hele IKT- porteføljen i tråd 
med ett sett av virkemidler som heller ikke er samlet et sted synes urealistisk, og HN IKT kan ikke se å ha 
blitt gitt en instruksjonsmyndighet som muliggjør dette. 
 
Overnevnte begrunnelser vil også gjelde for krav 104 som omhandler portvaktfunksjonen.  Med 
ansvarsdelingen som gjelder for applikasjoner i Helse Nord er det på kort sikt umulig for Helse Nord IKT å 
sikre at alle endringer i Helse Nords infrastruktur er i tråd med vedtatt styringssystem for 
informasjonssikkerhet og NSMs tiltaksliste. Eksempelvis mangler over 50 % av IKT systemene i regionen en 
systemeier som er en forutsetning for å få dette på plass. 
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Det bør skilles tydeligere på hvilket regime og hvilken rolle- og ansvarsdeling som ønskes etablert med 
hensyn til anskaffelse, drift og forvaltning av nye IKT løsninger fremover, og ansvaret knyttet til å rydde opp 
i eksisterende portefølje.  
 
Vedlagt følger også styrets egenevaluering for 2021. 
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