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Krav i oppdragsdokument 2022: 
 
 
 
 
4.8 Beredskap 
 

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

Alle 2. tertial og Årlig 
melding 

Helse Nord IKT har gjennomført evaluering og behandlet denne i AMU og ledergruppen i mai 2022. 
 
 

 
 
 
 
7.3 Utdanning av legespesialister 
 

72 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. 

Alle 2. tertial og Årlig 
melding 

Helse Nord IKT har forsterket fokuset på tiltaksplanene og hvordan enhetene våre involverer de 
ansatte på etablering, oppfølging og iverksetting av tiltaksplaner.  Tiltakene skal komme raskt på 
plass etter presentasjon av resultat. Målet er at tiltakene skal ha virkning for de ansatte og man 
skal kunne måle en forbedring etter hvert som årene går. Vi har pr 01.07.2022 oppnådd 94%. Det 
vil si at der er en seksjon som ikke har levert av 18 mulige. 

 
73 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." 

Alle 2. tertial og Årlig 
melding 

Det psykososiale arbeidsmiljøet i Helse Nord IKT rapporteres som godt. HN IKT har i de siste fire 
årene nådd mer 80 i foretaksskår med en stadig forbedring for hvert år. 
 
 
 

 
 
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 

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. Helse Nord IKT har ikke sentrallager 
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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 

 
Helse Nord IKT har en representant på vegne av Helse Nord i IKT-styringsgruppen som fungerer 
som et faglig råd til Sykehusinnkjøp, og gjennom dette sikrer vi fagrepresentanter i nasjonale IKT-
anskaffelsene. For IKT-anskaffelser henter HN IKT fagpersoner internt ut fra fagområde 
anskaffelsen gjelder. Det gjelder både 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 

Lokale innføringer tas fortløpende gjennom Felles innboks hvor kunden prioriterer rekkefølge.  
Felles innboks leveransekjede krever utstrakt samhandling mellom foretak, leverandør og Helse 
Nord IKT og gir som en følge av dette et lengre gjennomføringsløp.  HN IKT arbeider aktivt med 
foretakene for å holde fremdrift i leveransene. 
 
Utfasing og endring tas mellom kundens systemeier og HN IKTs tjenesteansvarlige. Mangel på 
systemeier i ca. 50% av tjenestene hos kunden er en representerer en stor utfordring. 
Innen rådgivning mangler HNIKT kapasitet for bistand til anskaffelser og arkitektur. 
Innen rådgivning samt bistand til anskaffelser mangler HN IKT kapasitet. Forslag til forbedring er 
under utarbeidelse og vil være klart til beslutning innen sommeren 2022. 
Prosjektledelse fungerer godt, men det oppleves utfordrende å skaffe nok internt og ekstern 
kapasitet 
 
 

 
88 Innen 1.10.2022 fullføre arbeidet med å oppdatere 

nødvendige tjenesteavtaler, databehandleravtaler og andre 
avtaler som tydeliggjør ansvarsforholdene. 

Alle Tertialrapporter og 
Årlig melding 

Arbeidet med ny hoveddriftsavtale pågår fortsatt. Tjenesteavtaler gjennomgås når ny Driftsavtale 
er på plass, og får også mye oppmerksomhet i oppdrag 88 «Overføring av merkantil og teknisk 
forvaltning».  Databehandleravtaler 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 
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Helse Nord IKT har etablert applikasjonsforvaltningsprosjektet for å sikre framdrift og oppfølging 
av kravet. Prosjektgruppen etableret i mai måned. Prosjektet eies av avdeling for 
applikasjonstjenester i HN IKT. 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 

Forslag til drifts- og forvaltningsmodell for MTU er utarbeidet og vil ila høsten 2022 prøves ut på et 
utvalg MTU-programvarer. Dette innebærer at HN IKT overtar teknisk drift og merkantil forvaltning 
av disse tjenestene i henhold til modellen. 
 
 

 
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 

Helse Nord IKT har etablert applikasjonsforvaltningsprosjektet for å sikre framdrift og oppfølging 
av kravet. Prosjektgruppen etableret i mai måned. Prosjektet eies av avdeling for 
applikasjonstjenester i HN IKT. 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 

Mål for 2022: Utarbeide en felles applikasjonsoversikt i regionen, med felles rutiner for 
vedlikehold som gjelder alle foretak. Denne skal være publisert til alle i Helse Nord 
Felter som skal inngå i oversikten skal fylle alle foretak sine behov i regionen så langt det er mulig 
(i henhold til Databehandler-protokoll, Behandlingsprotokoll og styringssystem for 
informasjonssikkerhet) 
Applikasjonene skal kategoriseres i tråd med NSMs grunnprinsipper, tiltak 1.2.2, i-iV 
Pkt i) og ii) legges til prosjekt for regional applikasjonsforvaltning da dette handler om 
porteføljestyring 
Pkt iii) og i) legges til prosjekt Asset Management med oppstart tidligst i 2023 da dette handler om 
Software Asset Management. (Scanning av alt av klienter og serverer for å kontrollere at kun tillatt 
programvare er installert - og håndtere avvik) 
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Status: 

• Utgangspunkt for felles applikasjonsoversikt blir publisert tidlig i 4.kvartal.  
 

Arbeidsgruppe bestående av deltakere fra FRIS og E-helse i foretakene sammen med RHF 
og HN IKT er under etablering. Denne skal avklare hvilke felter som skal inngå i oversikten, 
og avklare ansvarsforhold og rutiner angående oppdatering av oversikten. 

 
 

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 

Arbeidet med å kartlegge avtaler fortsetter i henhold til plan. Identifiserte applikasjoner er 266. 
Mange av disse er avarter av samme, feks Adobe. Halvparten av de 266 er "Frittstående 
applikasjoner" og har ikke egne avtaler. Hvordan "Frittstående applikasjoner" skal forvaltes må 
avklares. 
 
 

 
 
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.» 
 
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. 
 
 

https://helse-nord.no/Documents/Oppdragsdokument/Oppdragsdokument%202022%20fra%20Helse%20Nord%20RHF%20til%20helseforetakene.pdf
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