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Møtedato: 17.mars 2022  

 
Arkiv nr. Saksbehandler  Dato 
2022/139-1 Ole Jan Hauge  Tromsø, 9.mars 2022 

 

 

Styresak 13/22  Overordnet virksomhetsplan 2022  

Innstilling til vedtak 

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak: 

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar overordnet virksomhetsplan 2022 til orientering. 

Oppsummering 

I dette dokumentet presenteres overordnet virksomhetsplan (OVP) for Helse Nord IKT (HN 
IKT) for 2022.  

Det gjennomføres store endringer i ansvars- og oppgavefordelingen innen IKT området i Helse 
Nord. Dette fremgår av oppdragsdokumentene for 2021 og 2022. Samtidig er sentrale 
applikasjoner i den kliniske virksomheten under innføring og utrulling i regionen. Behovet for 
IKT støtte som bidrar til effektivisering og forbedring av kvaliteten i pasientbehandlingen er 
høyere enn noensinne. Samtidig medfører kombinasjonen av rask teknologisk utvikling og økt 
sårbarhet med hensyn på informasjonssikkerhet en stor utfordring. 
 
HN IKT vil møte disse utfordringene ved å: 
 

• Sørge for at leveransene av løpende digitale produkter og tjenester gjøres så effektivt 
som mulig, og at regionen arbeider med aktiv porteføljestyring som sikrer 
kostnadseffektivitet. 

• Sikre høy kvalitet på teknisk og merkantil forvaltning av IKT porteføljen. 
• Bidra til å etablere samarbeidsmodeller i foretaksgruppen som sikrer rask 

gjennomføring og god understøttelse av både regionale og lokale behov. 
• I samarbeid med helseforetakene bidra til økt innovasjon og evne til å utnytte nye 

løsninger. 
• Sørge for at informasjonssikkerhetskravene er ivaretatt. 

 

For å lykkes må HN IKT videreutvikle organisasjonen. Organisasjonsutviklingsprogrammet 
som ble startet i 2021 har begynt å levere resultater, og i 2022 vil en rekke forbedringstiltak 
gjennomføres. Vi nevner her særlig:  
 

• Lederutviking 
• Etablering av hovedprosesser og videreutvikling av kvalitetspraksiser 
• Rekruttere og beholde medarbeidere 
• Forbedret arkitekturstyring, prosjektmetodikk mv. 
• Utvikle en dynamisk kompetansestrategi tilpasset forventet teknologiutvikling. 
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Administrerende direktørs vurdering 

OVP består av en rekke tiltak, og mange av de vil ha et perspektiv som strekker seg utover 
2022. Å gjennomføre alle oppdragene i OVP for 2022 vil være utfordrende. Utfordringsbildet 
fremover er sammensatt, med en stor oppgaveportefølje som skal håndteres samtidig som HN 
IKTs ansvarsområde er betydelig utvidet.  I en slik situasjon er det svært viktig at den løpende 
produksjonen av IKT produkter og tjenester skjermes, og at det gjøres tydelige prioriteringer 
på alle nivå virksomheten. Det krever også krevende prioritering av Helse Nord RHF og 
helseforetakene med hensyn på hvilke prosjekter og tiltak som skal gjennomføres. 

 

 

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

 

Vedlegg: 

1. Overordnet virksomhetsplan 2022 Helse Nord IKT  
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