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Krav i oppdragsdokument 2022: 
 
 
 
 
9.2 Anskaffelsesområdet 
 

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

Alle Tertialrapporter og 
Årlig melding 

Rapporteringstekst:  
 
Regional forvaltningsenhet for innkjøp og logistikk i Helse Nord (Refil) skal opprette 
et felles sentralt artikkelregister i Clockwork Master knyttet til sentrallagrene ved 
sykehusforetakene (lagerførte varer). I dagens løsning kan samme vare ha forskjellige 
artikkelnummer (HN artikkelnumre) i Clockwork ved de de ulike sykehusforetakene. 
HN IKT har ikke sentrallager og benytter derfor ikke artikler og har ikke egne avtaler i 
Clockwork med HN-artikkelnummer. OD-kravet har derfor ikke direkte konsekvenser 
for HN IKT i dag. HN IKT deltar imidlertid sammen med de øvrige HF-ene i fagfora for 
Clockwork-forvaltning.  
 
 
 

 
85 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 

Alle Tertialrapporter og 
Årlig melding 

Rapporteringstekst:  
 
HN IKT har en representant på vegne av Helse Nord i IKT-styringsgruppen som 
fungerer som et faglig råd til SHI, og gjennom dette sikrer vi fagrepresentanter i 
nasjonale IKT-anskaffelsene. For IKT-anskaffelser henter HN IKT fagpersoner internt i 
HN IKT ut fra fagområde anskaffelsen gjelder. Det gjelder nåde anskaffelser som HN 
IKT initierer selv så vel som regionale og nasjonale.  
 
 

 
 
10.0 Teknologi 

87 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. 

Alle Tertialrapporter og 
Årlig melding 

Rapporteringstekst:  
 
Innføring av lokale system har til nå vært tatt løpende gjennom Felles innboks 
prosessen hvor helseforetakene prioriterer rekkefølge.  Utfasing og endring tas 
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normalt mellom systemeier hos helseforetaket og HN IKT sin tjenesteansvarlige. 
Detaljert kartlegging av dette skjer i regi av applikasjonsprosjektet se omtale av krav 
87 nedenfor. 
 
HN IKT arbeider med å forbedre eksisterende prosesser og utvide kapasiteten som 
gjør at innføring og anskaffelse av godkjente lokale system kan skje planmessig og 
med ønsket fremdrift. Arbeidet vil skje i nært samarbeid med helseforetakene. Eget 
prosjekt er under etablering for å realisere dette. 
 
 

 
88 Innen 1.10.2022 fullføre arbeidet med å oppdatere 

nødvendige tjenesteavtaler, databehandleravtaler og andre 
avtaler som tydeliggjør ansvarsforholdene. 

Alle Tertialrapporter og 
Årlig melding 

Rapporteringstekst:  
 
Arbeidet med ny hoved-driftsavtale pågår og har godt fremdrift. Tjenesteavtaler 
gjennomgås når ny Driftsavtale er på plass, og er også sentral i oppdrag 88 
«Overføring av merkantil og teknisk forvaltning».  Databehandleravtalene er 
oppdatert.  
 
 
 

 
89 Fortsette arbeidet med å overføre teknisk og merkantil 

forvaltning av IKT-systemer 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. 

Alle Tertialrapporter og 
Årlig melding 

Rapporteringstekst:  
 
HN IKT etablerer prosjekt for å sikre framdrift og oppfølging av kravet. 
Prosjektgruppen etableres i løpet av mai måned. Alle kliniske helseforetak inviteres til 
deltakelse i prosjektets styringsgruppe for å sikre god involvering og forankring. 
 
 
 

 
90 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 HN RHF og 
sykehusforetakene. 

Alle Tertialrapporter og 
Årlig melding 

Rapporteringstekst:  
 
Det er etablert en arbeidsgruppe i regionen hvor HN IKT er representert med to 
ressurser. Videre involvering av tjenesteteamene i HN IKT avklares fortløpende. 
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91 Fullføre oppgaven med å overføre ansvar og oppgaven for 
leveranse av IKT infrastrukturtjenester fra 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. 

Alle Tertialrapporter og 
Årlig melding 

Rapporteringstekst:  
 
Helse Nord IKT etablerer prosjekt for å sikre framdrift og oppfølging av kravet. 
Prosjektgruppen etableres i løpet av mai måned. Alle kliniske helseforetak inviteres til 
deltakelse i prosjektets styringsgruppe for å sikre god involvering og forankring. 
 
 
 

 
92 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.    

Alle Tertialrapporter og 
Årlig melding 

Rapporteringstekst:  
 
Innføring av Asset-management er lagt til HIS-2-programmet som ett av flere 
underprosjekter. Fordi prosjektet har blitt nødt til å gå tilbake til en eldre versjon av 
programvaren, og er det usikkert om dette kan påvirke tidsrammen i prosjektet. 
Økonomi og øvrig omfang påvirkes per nå ikke. 
 

 
93 Innen 1.9 oversende til Helse Nord RHF oversikt over 

eventuelle applikasjoner der det ikke er identifisert gjeldende 
avtaler med leverandør. 

Alle Tertialrapporter og 
Årlig melding 

Rapporteringstekst:  
 
Arbeidet er godt i gang. HNIKT har identifisert 256 applikasjoner som benyttes av HN 
IKT. Disse er lagt inn i HPSM (Service Manager systemet) og vises i Innsiktsportalen 
(HN IKTs SAS-portal). Det arbeides med å oppdatere HPSM med riktig avtalenummer 
og leverandørinformasjon. 
 

 
 
13.0 Oppfølging og rapportering  
 
I Oppdragsdokument 2022 fra Helse Nord RHF til helseforetakene fremgår det at «Enkelte 
krav i oppdragsdokumentet inngår i Helse Nords risikostyring. Disse kravene skal følge 
metodikk og oppfølging i risikostyringen.» 
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Helse Nord RHF ber helseforetakene ved rapportering til 1. og 2. tertial 2022 legge ved 
en oversikt over gjennomførte risikovurderinger med tiltak som er fremlagt for egne 
styrer.  
 
Helse Nord RHF ber spesielt sykehusforetakene om å vedlegge oversikt over 
risikovurderinger tilknyttet hovedmålene angitt i Oppdragsdokumentet 2022. 
 
Risikovurderinger og tiltak bes oversendt som vedlegg til tertialrapport. 
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