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Referat oppfølgingsmøte Helse Nord IKT 24. februar kl. 14.00-15.30 
 
Sak nr. Sak/problemstilling 
  
1/22 Godkjenning av innkalling og agenda 

Innkalling og agenda godkjent. Ingen saker til eventuelt. 
 

2/22 Godkjenning av referat fra møte 29. november 2021 
Ingen merknader til referatet. Referat godkjent. 
 
Omtalt i møtet:  
Finansieringsmodell: Investeringer som er besluttet av Helse Nord RHF vil 
kostnadsføres i HN RHF. HN IKT bes spesifisere på faktura hvilke del-
investeringer den gjelder. Helse Nord RHF ber om at faste fakturaer sendes 
gjennom bestillingssystemet ClockWork, slik at fakturaflyten blir mindre 
arbeidskrevende. Nærmere avklaring om felles forståelse av finansieringsmodell 
følges opp i eget møte.  
 

3/22 Status for pågående investeringer – med særskilt fokus på: 
Oppdrag til møtet: 

- Status for VDI 
- Organisering styringsgruppe for Regional handlingsplan/HIS 2 

 
VDI: 
HN IKT redegjorde for status. Teknisk plattform er idriftsatt, administrativt 
image er OK og testing mot FRESK pågår. Så langt er vurderingen at løsningen 
fungerer som forventet. Neste fase er å supplere med ytterligere applikasjoner, 
og koordinere prosjektet med «Sterk Autentisering». HSYK og FIN/KKN er piloter 
+ UNN Harstad og Narvik. Dialog med NLSH pågår. 
 
Fremdriften i gjennomføringen er forsinket. Krevende prosesser og arbeid og 
avhengigheter inn mot andre prosjekter.  
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Status Organisering styringsgruppe for Regional handlingsplan/HIS 2 
HN IKT presiserte at det er viktig med interne mottaksprosjekt i hf-ene da det er 
mye arbeid lokalt som ikke kan gjøres av IKT.  
 
Det foreslås at Helse Nord RHF leder programstyret som består avdeltakere fra 
alle foretakene (direktørnivå). Antatt ressursbehov programkontoret er foreløpig 
ikke avklart/vurdert.  
 
Helse Nord RHF oppsummerer at det gjenstår å avklare ansvarsfordeling og 
myndighet i regional plan. Innretning og deltakelse i programstyret må avklares 
ila. den nærmeste tiden. Helse Nord RHF tar initiativ til eget møte angående 
styringsdokument og organisering. 
 
Status porteføljen og prosjekter investering: 
IAM er forsinket fra leverandør, men det ser ut til at det ikke medfører 
forsinkelse på planfasen. HN IKT anbefaler at prosjektet legges inn under HIS 2. 
  
HN IKT orienterte om at det mangler avklaring om finansiering på 
telekomprosjektet. Helse Nord RHF tar sikte på å fremme en sak på dette til 
styremøtet i RHF i mars måned. HN IKT forbereder et forslag på styresak og 
oversender RHF innen 8. mars. 
 

4/22 Beredskapsfunksjon 
HN IKT hadde i forkant av møtet meldt inn en problemstilling angående 
definisjon av fullmakt og handlingsrom foretaket skal ha i beredskapssituasjoner.  
 
Ida Martinussen, Helse Nord RHF deltok i møtet under denne saken og orienterte 
om midlertidig beredskapsavtale som er inngått mellom HN IKT og 
helseforetakene. Saken er meldt til Partnermøte for diskusjon med berørte 
parter 9.3.2022 og signering av avtalene vil skje i dette møtet. 
 

5/22 Oppdragsdokument 2022 
HN IKT hadde meldt inn behov for avklaring på hvordan dette kravet om 
portvaktfunksjon skal forstås/tolkes. HN IKT innledet med å orientere om 
bakgrunnen.  
  
Oppsummert fra diskusjonen i møtet: 

 HN IKT uttrykker at dette kravet vil være vanskelig å oppnå slik det er 
formulert. Det er nødvendig med en risikobasert tilnærming som kravet 
ikke legger opp til. 

 HN IKT tok opp spørsmålet om hvem risikoeier er i de tilfellene 
endringer/nye ting stanses i portvakten. HN RHF påpeker at dette er 
Helse Nord RHF. 

 HN IKT påpeker behov for å utarbeide rutiner og retningslinjer for 
hvordan portvaktfunksjonen skal utøves, på vegne av RHF. Disse må 
utarbeides på en måte som gjør at ikke alle forhold eskaleres til RHF. 

 
Oppfølging: RHF tar HN IKTs innspill med seg i det videre arbeidet og vil 
oversende fortolkning av dette kravet i etterkant av møtet. 
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6/22 Eventuelt 

Ingen saker. 
 

 
 
 
Møteplan oppfølgingsmøter 2022: 
24. februar  kl. 14.00-15.30 
28. april  kl. 11.30-13.00 
1. september  kl. 12.00-14.00 
30. november  kl. 11.00-13.00  
 
 
Felles oppfølgingsmøter alle foretak: 
10. juni   kl. 08.30-15.00 
30. september kl. 08.30-1500 
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