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Styreprotokoll 

 
 
 
   
 
 

 

 

Vår ref.:   
2022/495 

Referent:  
Frank D. Fredriksen 
 

Sted / Dato:  
Gardemoen 29. september 2022 

  
 

Møtetype: Styremøte i Helse Nord IKT HF 
Møtedato: 29. september 2022 
Møtested: Quality Airport Hotell, Gardemoen 

 
Tilstede 

Navn:   
Kjersti Lauritzen Styreleder 
Erik M. Hansen Nestleder 
Tone Lise Jacobsen Styremedlem 
Ragnhild Mellem Arnesen Varamedlem for Oddne Rasmussen 
Trude Slettli Styremedlem 
Hanne Frøyshov Styremedlem 
Jan Magnar Kirkerud Styremedlem 
Dag Johansen Styremedlem 

 
Forfall 

Navn:   
Oddne Rasmussen Styremedlem 

 
Fra administrasjon 

Navn:   
Oddbjørn Schei Administrerende direktør 
Tom Robert Elvebu Viseadministrerende direktør 
Atle Engebretsen Økonomisjef 
Knut Øyvind Johansen Sikkerhetssjef 
Frank D. Fredriksen Stabssjef / styresekretær 

 
Andre 

Navn:   
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Styresak 41/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 
Saksliste for styremøte 29. mai 2022: 
 

 
Behandling: 

 Ingen kommentarer til innkalling og saksliste 
 Ingen saker meldt til eventuelt. 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner innkalling og saksliste. 

Styresak 42/2022 Godkjent protokoll fra styremøte 31. mai 2022 

 
Administrerende direktør framla følgende innstilling til vedtak: 

1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner protokoll fra styremøte 31. mai 2022. 
 
Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner protokoll fra styremøte 31. mai 2022. 
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Styresak 43/2022 Godkjent protokoll, behandling av styresaker per epost – 
august 2022 

Administrerende direktør framla følgende innstilling til vedtak: 
1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner vedlagte protokoll, styrebehandling av saker per 

epost i august 2022. 
 
Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner vedlagte protokoll, styrebehandling av saker per 
epost i august 2022. 

Styresak 44/2022 Orienteringssaker 

Styreleder orienterte styret om følgende forhold: 
 Orientering fra styreledermøte i september 2022 

 Orientering fra dialogmøtet i august 2022 som var i forkant av sykehusforetakenes 
foretaksmøte. 

 Orientering om prosess rundt styreevaluering og evaluering av administrerende direktør 
 

Administrerende direktør orienterte styret om følgende forhold: 
 Orientering i forhold til pågående planarbeid rundt funksjonell forvaltning i Helse Nord. 
 Orientering i forhold til diskusjoner rundt fellesfunksjoner i Helse Nord. 
 Regional beredskapsplan for Helse Nord er tilgjengeliggjort for styret via Admincontrol. 

 
Restanseliste: 

 Styret ønsker å gi innspill til presentasjon av prosjektporteføljen (temasak i november). 
 Ingen ytterligere kommentarer til restanselisten. 

 
Administrerende direktør framla følgende forslag til vedtak: 

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

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar saken til orientering 
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Styresak 45/2022 Virksomhetsrapport per september 2022 

Administrerende direktør framla følgende forslag til vedtak: 
1. Styret i Helse Nord IKT HF tar virksomhetsrapport per september 2022 til orientering. 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar virksomhetsrapport per september 2022 til orientering. 

Styresak 46/2022 Tertialrapport, 2. tertial 2022 

Administrerende direktør framla følgende forslag til vedtak: 
1. Styret i Helse Nord IKT godkjenner tertialrapport for 2. tertial 2022. 

 
 
Behandling: 

 Gjennomføring av oppdragene som inngår i teknologikapitlet er krevende og vil ventelig 
måtte løpe over flere år. 

 
Styrets vedtak: 
 

1. Styret i Helse Nord IKT godkjenner tertialrapport for 2. tertial 2022 med de endringer 
som framkom i styremøtet. 

2. Styret i Helse Nord IKT ber administrasjonen ettersende korrigert tertialrapport tilbake 
til styret. 

Styresak 47/2022 Retningslinjer for lederlønn Helse Nord IKT HF 

Administrerende direktør framla følgende forslag til vedtak: 
1. Styret i Helse Nord IKT vedtar ‘Retningslinjer for lederlønn i Helse Nord IKT HF’ 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord IKT vedtar ‘Retningslinjer for lederlønn i Helse Nord IKT HF’ 
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Styresak 48/2022 Møteplan for styret i Helse Nord IKT HF, 2023 

Administrerende direktør framla følgende forslag til vedtak: 
1. Styret i Helse Nord IKT HF vedtar foreslåtte møteplan for styreseminar og styremøter i 

2023. 
2. Styret i Helse Nord IKT HF tar vedlagte årsplan for styret over faste saker til orientering. 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord IKT HF vedtar foreslåtte møteplan for styreseminar og styremøter i 
2023 med de endringer som framkom i møtet. 

2. Styret i Helse Nord IKT HF tar vedlagte årsplan for styret over faste saker til orientering. 

Styresak 49/2022 Fullmakter for administrerende direktør, reinvesteringer 

Administrerende direktør framla følgende forslag til vedtak: 
1. Styret i Helse Nord IKT HF gir administrerende direktør fullmakt til kontraktssignering 

med Atea i henhold til saksframlegg 
2. Styret i Helse Nord IKT HF ber administrasjonen vurdere behov for revidert fullmakt for 

administrerende direktør for å kunne håndtere lignende reinvesteringsbehov framover 
på mer hensiktsmessig måte innenfor styrebehandlede og godkjente budsjettrammer. 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord IKT HF gir administrerende direktør fullmakt til kontraktssignering 
med Atea i henhold til saksframlegg 

2. Styret i Helse Nord IKT HF ber administrasjonen vurdere behov for revidert fullmakt for 
administrerende direktør for å kunne håndtere lignende reinvesteringsbehov framover 
på mer hensiktsmessig måte innenfor styrebehandlede og godkjente budsjettrammer. 
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Styresak 50/2022 Oppdatert langsiktig økonomiplan 2022 - 2026 

Administrerende direktør framla følgende forslag til vedtak: 
1. Styret tar informasjonen om status knyttet til arbeidet med prosjekt- og 

investeringsbudsjettet til orientering og slutter seg til de oppdateringer er som er gjort i 
denne saken. 

2. Styret har forståelse for den vanskelig økonomiske situasjonen i foretaksgruppen, men 
forutsetter at vesentlige reduksjoner i prosjekt- og investeringsbudsjettet til HN IKT 
motsvares av tilsvarende endring i ambisjonsnivået knyttet til IKT- området. 

3. Styret tar framskrivningen av IKT- kostnadene i planperioden til orientering 
 
Behandling: 

 Styret har forståelse for den vanskelig økonomiske situasjonen i foretaksgruppen, og en 
vesentlig reduksjon i budsjett til Helse Nord IKT vil få konsekvenser for digitale 
ambisjonsnivået for hele foretaksgruppen.  

 Styret er i saken gjort kjent med avviket mellom samlet investeringsbeløp til HN IKT i 
økonomisk langtidsplan som ble behandlet i til RHF-styret i juni, og summen av RHF-
godkjente enkeltinvesteringer i regi av HN IKT. Styret ber om at administrasjonen følger 
dette opp overfor RHF for å sikre samsvar mellom beløpene. 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret tar informasjonen om status knyttet til arbeidet med prosjekt- og 
investeringsbudsjettet til orientering og slutter seg til de oppdateringer er som er gjort i 
denne saken. 

2. Styret tar framskrivningen av IKT- kostnadene i planperioden til orientering 

Styresak 51/2022 Informasjonssikkerhet, orientering om status 

Administrerende direktør framla følgende forslag til vedtak: 
1. Styret i Helse Nord IKT HF tar status informasjonssikkerhetsarbeid til etterretning 

 
Behandling: 

 Styret setter pris på den gode orienteringen knyttet til trusselsituasjonen og aktivitet 
rundt håndtering av dagens utfordringsbilde.  

 
Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar status informasjonssikkerhetsarbeid til orientering 
2. Styret i Helse Nord IKT HF ber administrasjonen igangsette arbeidet med nytt målbilde 

for informasjonssikkerhet og framlegge dette for styret i senere styremøte.  
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Styresak 52/2022 Referatsaker 

Administrerende direktør framla følgende forslag til vedtak: 
1. Styret i Helse Nord IKT HF tar framlagte referatsaker til orientering. 

 
Behandling: 

 Administrerende direktør orienterte også om ytterligere en referatsak rundt systemsvikt 
DIPS. Saksunderlag rundt denne hendelsen sendes ut sammen med styreprotokollen. 
Vedlegget vil være unntatt offentlighet.  
 

Styrets vedtak: 
1. Styret i Helse Nord IKT HF tar framlagte referatsaker til orientering. 

Styresak 53/2022 Eventuelt 

Signering av styredokumenter 

 Styret signerte protokoll fra styremøte 31. mai 2022 godkjent i sak 42/22. 
 Styret signerte protokoll fra styrebehandling av saker per epost – august 2022, godkjent i 

sak 43/22. 
 
 
 
 

______________________ 
Kjersti Lauritzen 
Styreleder 
 
 

______________________ 
Erik M. Hansen 
Nestleder 

______________________ 
Hanne Frøyshov 
Styremedlem 

______________________ 
Dag Johansen 
Styremedlem 
 
 

______________________ 
Trude Slettli 
Styremedlem 

______________________ 
Tone Lise Jacobsen 
Styremedlem 

______________________ 
Jan Magnar Kirkerud 
Styremedlem 

______________________ 
Ragnhild Mellem Arnesen 
Varamedlem for Oddne Rasmussen 

 
 
 
 
Styreprotokollen godkjennes i neste styremøte og signeres elektronisk.
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