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Saksgang 
Saksnummer Møtedato Utvalg 
37/22 31.05.2022 Styret Helse Nord IKT HF 

Orientering om status, OU fase 5 - M5 Hovedprosesser 

Innstilling til vedtak 

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak: 

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar saken til orientering. 

 

Bakgrunn  

Prosjektet M5 Hovedprosesser ble startet opp i april 2021, og inngikk i Helse Nord IKTs (HN 
IKT) organisasjonsutvikling fase 5. Prosjektet skulle bidra til at: 

 HN IKT sine arbeidsprosesser effektiviseres for å møte fremtidens behov 
 

Prosjektets hovedoppgave har vært å: 

Beskrive hvordan hovedprosessene mellom ny avdelingsstruktur skal organiseres optimalt, 
herunder foreslå endringer i ansvarsforhold dersom dette anses som hensiktsmessig  

 

Prosjektet har vært gjennomført i to hovedfaser: 

- Konsept- og utviklingsfasen, april-oktober 2021 
- Planleggingsfasen, oktober 2021-januar 2022 

 

Styringsgruppen (ledergruppen i HN IKT og representant for de hovedtillitsvalgte) behandlet 
konsept- og utviklingsfasen i oktober 2021, og besluttet i tråd med prosjektets forslag at det 
skulle gjennomføres en planleggingsfase for å forberede implementering av et 
hovedprosesslandskap med tilhørende hovedprosesser.  

Resultatet fra planleggingsfasen ble lagt frem til endelig beslutning i styringsgruppen 18. januar 
2022. Hovedpunktene i beslutningen som ble tatt 18.januar er følgende: 

1. Det opprettes styringsstruktur og roller med et prosesslandskap og fire hovedprosesser. 
2. Prosjektets forslag til innføringsplan legges til grunn for det videre arbeidet.  
3. Alle hovedprosesser skal prioriteres å fastsette KPI’er som grunnlag for gevinstmåling.  
4. Prosess for å bemanne rollene som hovedprosessansvarlige startes snarest. 
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Styringsgruppen understreket i tillegg at det er avgjørende med evaluering og justering 
underveis.  

Vedlagt denne sak er rapporten fra planfasen av prosjektet. Grunnet arbeidets omfang og 
kompleksitet velger vi å presentere rapporten for styret på styreseminaret 16. mars 2022.   

Administrerende direktørs vurdering 

HN IKT har siden 2010 arbeidet med innføring av tverrgående prosesser som har hatt til hensikt 
å forbedre kvaliteten på leveransene i alle ledd. Dette har gitt gode resultater knyttet til økt 
driftsstabilitet og stadig bedre håndtering av oppdateringer, feilsituasjoner, brukerorientering 
mv. Metodene og tilnærmingene som har vært brukt er basert på internasjonale rammeverk og 
beste praksis for IKT virksomheter.  

Arbeidet som er gjort i prosjektet M5 hovedprosesser representerer i så måte en nødvendig 
videreutvikling av organisasjonen som reflekterer beste praksis, samtidig som det er søkt 
tilpasset HN IKTs særegenhet, og det utfordringsbildet vi står overfor. Sammen med resultatene 
fra de øvrige prosjektene i OU fase 5 vil vi legge et fundament for en organisasjon som bedriver 
kontinuerlig forbedring i praksis. 

Det skal også gjennomføres en strategiprosess i HN IKT i løpet av 2022, hvor et viktig tema er å 
vurdere hvordan vi skal sikre riktig balanse mellom å styre organisering og budsjettering, 
prosesser og verdistrømmer, og tjenester og teknologi.  

 

 

Oddbjørn Schei 

Administrerende direktør 

 
Dette saksframlegget er elektronisk godkjent og innehar derfor ikke håndskrevet signatur. 

 

Vedlegg: 

1 M5 Hovedprosesser Planfaserapport 
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