
  

 

Helse Nord IKT  Side 1 av 14 

 

Overordnet virksomhetsplan for Helse Nord IKT 2022 
 

1 Innledning 

Det gjennomføres store endringer i ansvars- og oppgavefordelingen innen IKT området i Helse 
Nord. Dette fremgår av oppdragsdokumentene for 2021 og 2022. (OD2021 og OD2022). 
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. 
 
Samtidigheten i disse utfordringene er oppsummert i figuren nedenfor: 
 
 

 
 
 
HN IKT vil møte disse utfordringene gjennom følgende hovedstrategier: 
 

• 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. 
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For å lykkes med overnevnte 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. 

2 Det interne styringssystemets oppbygging 

Målbildet 2023 beskriver visjon og langsiktige mål, mens den overordnede virksomhetsplanen 
er det årlige styringsdokumentet som konkretiserer tiltakene som skal gjennomføres for å nå 
målene. Virksomhetsplanen har det strategiske kartet som fundament, og det er under hvert 
element (boble) beskrevet tiltak som skal gjennomføres med beskrivelse av hvem som er 
ansvarlig.  

Krav fra oppdragsdokumentet (OD) er plassert innenfor det relevante strategi/målområde 
sammen med øvrige tiltak og prosjekt som skal bidra til at de målene nås. 
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3 Strategisk kart og overordnet virksomhetsplan 2022 

Mens målbildet 2023 beskriver visjon og langsiktige mål er den overordnede 
virksomhetsplanen det årlige styringsdokumentet som konkretiserer hvordan målene skal nås. 
Virksomhetsplanen har det strategiske kartet som fundament, og det er under hvert element 
(boble) beskrevet tiltak som skal gjennomføres med beskrivelse av hvem som er ansvarlig.   
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Strategisk kart Helse Nord IKT 

 
 

Overordnet virksomhetsplan (OVP) for Helse Nord IKT 2022 
Overordnet virksomhetsplan tar som nevnt utgangspunkt i det strategiske kartet.  Krav i OD 
gjengis først, deretter og interne tiltak og vedtatte prosjekter.  

 

Leveranser og brukere (L1-L4) 
 
L1 – Stabile, kostnadseffektive og sikre tjenester  
 
L1 omfatter leveransene av de digitale tjenestene og produktene som HN IKT leverer daglig til 
helseforetakene, og tiltakene omfatter i hovedsak aktiviteten i avdeling for 
applikasjonstjenester og avdeling for infrastruktur- og plattform. 

 

Krav i OD 2022 

1. "Videreføre arbeidet med å avklare drifts- og forvaltningsmodeller som sikrer at 
installasjon og endringer i medisinsk utstyr og eventuelt driftstekniske IKT 
systemer oppfyller krav i regionalt styringssystem for informasjonssikkerhet. 
Arbeidet ledes av Helse Nord IKT HF, og skal gjennomføres i samarbeid med 
Helse Nord RHF og sykehusforetakene." (90) 

2. Innen 1.9 oversende til Helse Nord RHF oversikt over eventuelle applikasjoner 
der det ikke er identifisert gjeldende avtaler med leverandør. (93) 



  

 

Helse Nord IKT  Side 5 av 14 

 

3. På vegne av Helse Nord RHF, sikre at alle endringer i Helse Nords infrastruktur er 
i tråd med vedtatt styringssystem for informasjonssikkerhet, 
arkitekturprinsipper samt NSMs tiltaksliste (portvaktfunksjon). (94) 

 

 

Strategiske tiltak HN IKT 2022 

1. Automatisere deployment-prosessen for sentrale applikasjoner i porteføljen for å gi 
raskere tilgang til ny funksjonalitet og sikkerhetsoppdateringer av applikasjoner.  
Både installasjon av applikasjon på klient og servere og underliggende infrastruktur 
skal automatiseres. Monitorering skal etableres. Prosessen skal oppdatere 
konfigurasjonsdokumentasjon. I 2022 skal 3 nye applikasjoner være automatisert. 

2. Aktiv porteføljestyring av tjenesteområdene 
I samarbeid med helseforetakene få kontroll på tjenesteporteføljen og dermed få 
færre tjenester i tjenestelisten. I tillegg oppnå forenklet drift og forvaltning og 
tydelige roller og ansvar. Dette vil gi økt forutsigbarhet og trygghet for oss og 
helseforetakene. 

3. Reduksjon av teknisk gjeld, og innføre livssyklushåndtering 
Arbeide aktivt med initiativer som kan redusere teknisk gjeld, ved blant annet bruk 
av teknisk standard, portvakt og bedre livssyklusforvaltning. Dette innebærer 
standardisering gjennom etablering av en prosess for oppfølging av tekniske krav, 
rapportering og livssyklusforvaltning for tredjepartsprogramvare. 

4. Bedre konfigurasjonsstyring 
Implementere konfigurasjonsstyring. Sikre komplett konfigurasjonsoversikt over 
fysisk utstyr, samt forbedre topologi discovery av nettverket og forbedre kontroll på 
software. 
Innen slutten 2022 skal man ha på plass:  
Mål 1: Modellering av infrastruktur og tjenester 
Mål 2: Modellering av API og integrasjoner mellom tjenester   
Mål 3: Automatisk oppdatering av konfigurasjonsstyringen. Arbeid i HPSM, VRA og 
automatisering skal oppdatere UCMDB for de 3 applikasjonene som skal 
automatisere deployment i strategisk tiltak 1. 

5. Etablere helhetlig forvaltning av testmiljø og testdata, samt etablere automaisert 
testing.  
Omforent forvaltningsmodell for testmiljø og testdata i Helse Nord er besluttet. 
Avklare behov for automatisert testing og organisering av dette, samt identifiser 
kandidat for pilot. 

6. Teamorganisering med prioritert, transparent backlog. Innen årets slutt skal alle 
team ha publisert sin backlog til sine kunder (interne og eksterne). Prioritering 
utføres av én produkteier (PO) på vegne av kundene. PO er en rolle som kan tildeles 
en person i eller utenfor teamet, og trenger ikke være en full stilling. 

7. Innarbeide sikkerhet som en del av daglig drift, herunder melde og behandle avvik, 
jobbe med sikkerhetskultur og redusere teknisk gjeld. 
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L2– Gode kundeopplevelser og service 
 
HN IKT skal sette kundene og brukernes behov i sentrum, og sikre at henvendelser og forespørsler 
blir håndtert så raskt som mulig og med rett kvalitet.  
 

Krav i OD 2022 

1. Sikre at samtlige applikasjoner installert på servere eller klienter ved 
helseforetakene er registrert i «Asset Management». Helse Nord RHF avgjør hva 
som er å betrakte som regionale systemer som skal benyttes i helseregionen. 
Applikasjonene skal kategoriseres i tråd med NSMs grunnprinsipper, tiltak 1.2.2, 
i-iV. (92). 
 

 

Strategiske tiltak i Helse Nord IKT 2022 

1. Økt automatisering og selvbetjening. 
 

2. Forutsigbare leveranser.  

3. Etablere Asset Management i Helse Nord 

4. Utarbeide kundeportalstrategi.  

 

 

L3– Helhetlig informasjonssikkerhet 
 

Helse Nord IKT skal etablere helhetlig informasjonssikkerhet for å sikre at tjenestene til HN IKT 
tilfredsstiller pålagte krav. Gjennom aktivt sikkerhets- og beredskapsarbeid skal uønskede 
hendelser som påvirker våre tjenester forebygges og begrenses. 
 
Følgende virksomhetsmål er satt for arbeidet med informasjonssikkerhet i Helse Nord IKT: 

• Gjennomgående sikkerhets- og risikostyring som understøtter HN IKTs mål 
og oppdrag, og er integrert i øvrig virksomhetsstyring. 

• Helhetlig beredskapsfunksjon som gjennom planverk, verktøystøtte, 
øvelser og kontinuerlig forbedring sikrer effektiv håndtering og 
normalisering ved uønskede hendelser. 
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• Evne til å forebygge, oppdage og reagere på uønskede hendelser gjennom 
anerkjente og relevante grunnprinsipper for IKT-sikkerhet og risikobasert 
tilnærming. 

 

Krav i OD 2022 

1. Innen 30.9.2022 styrebehandle status fra arbeidet med informasjonssikkerhet. 
Status skal som minimum inneholde: 
- status for fremdrift for handlingsplan og lukke kjente svakheter, 
- beskrivelse av trusselbildet, 
- resultater fra gjennomførte risikovurderinger, inntregningstester, 
sikkerhetstester og sikkerhetsrevisjoner, 
- oppsummering fra avviksrapportering, 
- beskrivelse av hvordan kartlegging av digital sikkerhetskultur er fulgt opp. (46) 
 

2. Delta i arbeidet med å utvikle operative beredskapsplaner koordinert med 
Forsvaret. Helse Nord RHF leder dette arbeidet. (47) 
 

 

 

 

Strategiske tiltak i Helse Nord IKT 2022 

1. Gjennom et interregionalt samarbeid utarbeide en årlig trusselvurdering for 
virksomheten, for bruk i risikostyringsprosesser. 

2. Opprettholde et oppløselig risikobilde gjennom sikkerhetsmålinger, -revisjoner og -
tester, for å understøtte øvrige virksomhetsprosesser. 

3. Videreutvikle kapasiteter og evner innen forebyggende sikkerhet, gjennom 
kontinuerlig sikkerhetsarbeid og oppfølgning av lokal IKT handlingsplan. 

4. Helhetlig beredskapsfunksjon som gjennom planverk, verktøystøtte, øvelser og 
evaluering sikrer effektiv håndtering og normalisering ved uønskede hendelser.  

 

L4 – Løse regionale og nasjonale behov for felles digitale løsninger 
 

Avdeling for tjenesteutvikling er hovedverktøyet for L4. Avdelingen skal sikre evne og 
kapasitet til å løse regionale og nasjonale behov for felles digitale løsninger. Avdelingen skal 
være spydspisser innen rådgivning og gjennomføring for HN IKTs prosjektportefølje, for 
sykehusforetak, for RHF og for HN IKTs tjenesteområder. Mest sentrale leveranser er å sørge 
for gjennomføring av prosjekter i regi av HN IKT, samt leveranser av bestilte oppdrag og 
rådgivning for rette valg innen digitalisering sett fra behovene i helseforetakene. 
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Krav i OD 2022 

1. Redegjøre for hvordan strategi for forskning og innovasjon i Helse Nord 2021- 
2025 følges opp innen hhv. forskning og innovasjon. (76) 
 

2. Systematisk registrere (i Induct) og følge opp innovasjonsprosjekter.(77) 
 

3. Delta i og understøtte RHF-initierte arbeidsgrupper (radiologi mv) innen KI-feltet. 
(78) 
 

4. Legge til rette for helsetjenesteforskning og innovasjonsprosjekter som utvikler 
nye måter helsetjenester kan leveres på, samt prosjekter som evaluerer kvalitet 
og pasientsikkerhet i pasientbehandling. (79) 
 

5. Fortsette arbeidet med å overføre teknisk og merkantil forvaltning av IKTsystemer 
til Helse Nord IKT. Foretakene skal innen 1.12.2022 i fellesskap 
etablere en robust merkantil forvaltning i tråd med prinsipper beskrevet i 
oppdragsdokumentet 2021. (89) 
 

6. Fullføre oppgaven med å overføre ansvar og oppgaven for leveranse av IKT 
infrastrukturtjenester til helseforetakene i tråd med styresak 120-2021 
Styringsstruktur IKT infrastruktur - ansvar, roller og oppgaver, samt styresak 
135-2021 Styringssystem for informasjonssikkerhet - strategiske sikkerhetsmål 
og strategi for informasjonssikkerhet, oppfølging av styresak 32-2021. (91) 
 

 

Strategiske tiltak HN IKT 2022 

1. Håndtere en økende kompleks prosjektportefølje. 

2. Etablere kapasitet og kompetanse for å håndtere en økende mengde innføringer 
og utrullinger. 

3. Støtte tjenesteområdene med teknisk retning. 

4. Styrke innovasjonssatsingen i HN IKT.  

5. Gjennomføre og utnytte overgang til skytjenester og nye plattformer. 
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Ressurser og rammebetingelser (R1-R2) 
 

R1 – Kostnadseffektiv gjennom aktiv styring og gevinstrealisering 
 

HN IKT skal dokumentere et kostnadsbilde som har høyest kostnadseffektivitet sett opp mot de 
andre regionale IKT enhetene. 
 

Krav i OD 2022 

1. Helseforetaket skal i 2021 basere sin virksomhet på de tildelte midler med følgende 
resultatkrav: Økonomisk balanse 0 mill. kroner. (Kap 9). 

2. Sørge for at gjennomføring av tiltak knyttet til samordning av leverandøravtaler 
og registre i Clockwork gis prioritet og utføres i henhold til omforente planer. (84) 
 

 

 

 

Strategiske tiltak i Helse Nord IKT 2022 

1. Ta i bruk nøkkeltall og KPI’ for drift som viser kostnadseffektivitet  
(økonomi/produksjonstall) 

2. Implementere ny modell for tjenestekategorisering i budsjett og regnskap.  

 

 

R2 – Aktiv samhandling med kunden om nye løsninger 
 

Helse Nord IKT skal videreutvikle samhandlingen gjennom åpne prosesser og bedre 
verktøyunderstøttelse, slik at HN IKT ivaretar helseforetakenes og øvrige brukergrupper sine 
regionale og lokale behov. 
 

Krav i OD 2021 

1. Benytte Helse Nord IKT knyttet til lokale innføringer, utfasing og endring av 
system, rådgiving og prosjektledelse gjeldende IKT. Styringskravet gjelder ikke 
medisinsk utstyr som er særskilt regulert i egne forskrifter. (87) 
 

2. Innen 1.10.2022 fullføre arbeidet med å oppdatere nødvendige tjenesteavtaler, 
databehandleravtaler og andre avtaler som tydeliggjør ansvarsforholdene. (88) 
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Strategiske tiltak i Helse Nord IKT 2021 

1. Aktivt arbeide med kundebehov og planlegging samt utvikle samhandlingsarenaene 
med helseforetakene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P1- Interne prosesser  
 

P1 – Helhetlig virksomhets- og kvalitetsstyring 
 

Yte strategisk lederstøtte og forvalte styringssystem som gir høy gjennomføringsevne og god 
kvalitet i hele virksomheten.  
 

Krav i OD 2021 

1. "Dokumentere årlig status i arbeidet med å nå de langsiktige målene innen 
klimaområdet gjennom spesialist-helsetjenestens rapport om samfunnsansvar" 
(44) 

 

 

Strategiske tiltak i Helse Nord IKT 2022 

1. Etablere prosesslandskap og hovedprosesser.    

2. Ta i bruk Styringshjulet til styring og rapportering. 
 

  

3. Sikre kvalitet i håndteringen av arkiv, administrativ saksbehandling og post. Jf 
rapport fra Arkivtilsynet. 
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4. Aktiv bruk av avvikshåndtering i kontinuerlig forbedringsarbeid.    

 

P2 – Helhetlig merkantil forvaltning 
 

Sikre at HN IKTs har helhetlig avtalestyring og anskaffer i tråd med regelverket.  

Avtalestyring innebærer overordnet ansvar for virksomhetens kontrakter, herunder utarbeide 
maler, rutiner og prosesser for kontraktforvaltning samt følge opp og bistå virksomhetens 
kontraktforvaltere med kontraktsrettslige problemstillinger.  Juridisk bistand ytes innen 
virksomhetens kjerneområder som for eksempel kontraktsrett, arbeidsrett mv. 

 

Krav i OD 2022 

1. Legge til rette for interne prosesser som på en forutsigbar måte sikrer 
involvering av interessenter i forbindelse med felles anskaffelser, nasjonalt og 
regionalt. (83) 
 

2. I tråd regional vedtatt styringsmodell for anskaffelser sine forutsetninger samt 
fordeling av kategorier gjort i regionalt Innkjøpsforum, må vært enkelt foretak 
sikre tilstrekkelig kapasitet og kompetanse for å ivareta foretaksgruppens 
interesser innenfor den enkelte kategori. (85) 
 

 

Strategiske tiltak i Helse Nord IKT 2022 

1. Etablere robust og forsvarlig merkantil forvaltning for å ivareta ansvar for hele 
applikasjonsporteføljen – og infrastrukturen i Helse Nord. Jf L4. 

2. Utarbeide policyer, retningslinjer/rutiner, sjekklister mv for  å sikre god 
kontraktsforvaltning. 

3. Sørge for at det utarbeides policyer, retningslinjer/rutiner, sjekklister og maler på de 
vesentligste områdene innen personvern. 

 

P 3 Endringsvillig og lærende organisasjon 
 

Helse Nord IKT skal kontinuerlig utvikle organisasjon slik at våre tjenester oppleves som 
relevante og moderne. Ledere og medarbeidere skal stimuleres til endring og læring som gir 
omstillingskompetanse og fagkompetanse på høyt nivå.  
 

Strategiske tiltak i Helse Nord IKT 2021 

1. Revidere målbildet og strategi for HN IKT.  
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P4– Proaktiv og understøttende kommunikasjon 
 

Bidra til positivt omdømme og verdibasert kommunikasjon, som understøtter virksomhetens 
strategi og mål. 
 

Strategiske tiltak i Helse Nord IKT 2022 

1. Bidra til bedre internkommunikasjon ved å bygge opp og lansere nytt intranett, 
og ved å delta i arbeidet med kanalstrategi.  

 

2. Revidere maler og kommunikasjonsverktøy. 

3. Styrke Helse Nord IKT sin synlighet eksternt gjennom aktiv deltagelse i arbeidet 
med rekruttering og empployer branding.  

4. Forbedre kommunikasjonsarbeidet i prosjektene ved å ha fast 
kommunikasjonsressurs tilgjengelig.   

 

Mennesker, læring og utvikling (M1-M2) 
 

M 1 – Sikre rett kompetanse 
 
Helse Nord IKT skal beholde, utvikle, rekruttere og anvende rett kompetanse. 
 

Krav i OD 2022 

1. Videreføre og forsterke arbeidet med å utvikle en heltidskultur. (59) 
 

2. Videreutvikle beredskapsarbeidet og -planene mtp. pandemier og andre alvorlige 
kriser, ved å følge opp egenevaluering av pandemihåndteringen, 
Koronakommisjonens rapport og egne risiko- og sårbarhetsanalyser knyttet til 
infrastruktur, kompetanse og innsatsfaktorer mv. (48) 
 

 
 

Strategiske tiltak i Helse Nord IKT 2022 

1. Utarbeide og implementere strategisk kompetanseplan.  

 

M 2 – Attraktiv arbeidsplass 
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Helse Nord IKT skal være en attraktiv arbeidsplass, med fokus på et arbeidsmiljø som preges av 
arbeidsglede og trivsel. Dette skal oppnås gjennom å ha et bevist forhold til hva som motiverer. 
Mestring gir trivsel, vi skal derfor ha fokus på å synliggjøre våre styrker og gode arbeidsprosesser.  

Det skal tydelig vises at de ansatte er Helse Nord IKT viktigste ressurs. 

 

Krav i OD 2022 

1. Innen 2. tertial evaluere ansattes erfaringer i møte med pandemien. Arbeidet skal 
gjøres i nært samarbeid med ansattes representanter. (49) 
 

2. Videreføre arbeidet med inkludering og mangfold og legge til rette for 
rekruttering av personer som har utfordringer med å komme inn i arbeidslivet, 
samt å forhindre frafall fra arbeidslivet. (57) 
 

3. Redegjøre for hvordan de ulike virksomhetene i foretaket er organisert for å 
ivareta prinsippet om stedlig ledelse. (60) 
 

4. ForBedring: Faktoren "oppfølging" skal på lang sikt ha en foretaksskår lik 75 eller 
høyere. Foretakene skal lage en handlingsplan for å nå dette målet innen 1. juli 
2022. (72) 
 

5. ForBedring: "Psykososialt arbeidsmiljø"" skal på begge faktorene på lang sikt ha 
en foretaksskår lik 80 eller høyere. Foretakene skal lage en handlingsplan for å nå 
dette målet innen 1. juli 2022. (73) 
 

 

 

Strategiske tiltak i Helse Nord IKT 2022 

1. Utarbeide HR-strategi 

2. Bygge HN IKTs Employer Brand  ( 
 

3. Vurdere hvordan team skal benyttes som arbeidsform i HN IKT.  

4. Styrke det sosiale aktivitetsmangfoldet. 

 

 

4 Risikovurdering og rapportering 
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I henhold til retningslinjene for risikostyring i Helse Nord (RL 1602) skal det gjøres 
risikovurdering av måloppnåelsen. For 2022 skal det derfor gjøres risikovurdering av L1, L2, 
L3 og L4 knyttet til hver tertialrapport.  

Det skal rapporteres samlet på OVP i henhold til rapporteringskravene fra Helse Nord RHF. Det 
er imidlertid bare rapportene på OD 2022 som videresendes Helse Nord RHF. 

 

1.tertial Styrebehandles 1.juni, intern frist 4.mai. 

2.tertial Styrebehandles 29.september, intern frist 6.september 
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