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Foretaksmøtesak 4-2017 Oppdragsdokument 2017   

     Helse Nord IKT HF 

 
 
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) stiller gjennom oppdragsdokumentet til Helse 
Nord RHF midlene som Stortinget har bevilget for 2017 til disposisjon. Helse Nord RHF 
overfører i dette dokument aktuelle pålagte oppgaver og styringskrav til Helse Nord IKT 
HF. De pålagte oppgaver skal gjennomføres innenfor de rammer og ressurser som er 
stilt til rådighet.  
 
Helse Nord IKT er etablert som et eget helseforetak fra 1. januar 2017 og har en 
virksomhet som på mange områder skiller seg de øvrige foretakene i Helse Nord. 
Generelle føringer i Oppdragsdokument 2017 gjelder derfor så langt det passer. 
 
Føringer for helseforetaket fremgår av vedtekter og eget dokument om Rammer for 
virksomheten, samt tidligere oppdragsdokument behandlet i Styringsgruppen for Helse 
Nord IKT. Krav i tidligere oppdragsdokument er fremdeles gyldige. 
 
Foretaksspesifikke oppgaver 2017 for Helse Nord IKT HF: 
1. Bygge opp en virksomhetsarkitekturpraksis i tråd med anbefalinger gitt av Nasjonal 

IKT.  Arkitekturområdet skal eies av Helse Nord RHF, men forvaltes av Helse Nord 
IKT i tett dialog med eier.   

2. Brudd på avtalt servicenivå slik disse fremkommer på tjenestenivå skal meldes i 
Helse Nords avvikssystem Docmap. 

3. Ansvar for at organisasjonen er dimensjonert til, innen rimelig tid, å kunne levere på 
konkrete bestillinger. «Rimelig tid» konkretiseres og formaliseres i 
tjenestenivåavtaler med helseforetakene og Helse Nord RHF. Det skal avklares om 
krav til responstid skal avspeiles i ulike timepriser innen 1. mai. 

4. Etablere et testsenter som benyttes aktivt for testing av eksisterende og ny 
funksjonalitet og driftsendringer. QA-installasjoner skal først etableres for DIPS, 
Sectra, integrasjonsplattformen og digitale pasienttjenester.  Testsenteret skal 
kunne utføre ende-til-ende-testing fra helsenorge.no og inn til sentralt QA-miljø med 
akseptansetester. Helse Nord IKT skal senest ved utløp av 1. tertial bekrefte at 
testsenteret er i drift på de tjenester som er etablert. 

5. Sikre at elektroniske meldinger til enhver tid er i tråd med siste versjon av nasjonale 
standarder. Bekrefte etterlevelse innen utløp 1. tertial. For eventuelle områder med 
avvik fra nasjonale standarder, skal dette begrunnes. 

6. Adresseregisteret tilgjengeliggjort fra Norsk Helsenett skal benyttes i hele regionen 
innen utløpet av 1. tertial. 



 

7. Drifte og forvalte integrasjonsbuss (ESB)[1] i tråd med anbefalingene knyttet til 
tjenesteorientert arkitektur og med de standarder som defineres av Direktoratet for 
e-helse samt Nasjonal IKT.  Integrasjonsgrensesnitt som utvikles skal i så stor 
utstrekning som mulig kunne gjenbrukes i andre helseregioner. 

8. Sikre at det foreligger tilstrekkelig ressurser til å realisere regionens sentrale 
integrasjonsbehov slik disse er utledet av behov definert i prosjekt porteføljen. 
Leveransene gjennomføres uten unødvendige forsinkelser for de aktuelle 
hovedprosjekter – enten ved interne ressurser eller i form av partnerskap ved 
eksterne aktører. 

9. Helse Nord IKT har et særlig ansvar å orientere Helse Nord RHF om de tilfeller det 
iverksettes tiltak eller prosjekter som bryter med regionens vedtatte strategier og 
planer innen IKT-området. 

10. Etablere tiltak for gjenbruk av utstyr, f.eks. ved avhending til ideelle organisasjoner. 
 
 
Med forbehold om vedtak i styresak 3-2017 Oppdragsdokument 2017 til helseforetakene, 
som behandles i styremøte i Helse Nord RHF, den 1. februar 2017, inviteres 
foretaksmøtet i Helse Nord IKT HF til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Foretaksmøtet vedtar vedlagte dokument som oppdragsdokument 2017 for Helse 

Nord IKT HF. 
 
2. På vegne av styret i Helse Nord RHF har adm. direktør i Helse Nord RHF ansvar for å 

følge opp helseforetakets gjennomføring av kravene som er stilt i 
oppdragsdokumentet 2017.   

 
 
Bodø, den 24. januar 2017 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Oppdragsdokument 2017 fra Helse Nord RHF til helseforetakene, utkast 
 
 
 

                                                        
[1] ESB – Enterprise Service Bus – Et informasjonssystem mellom programvare som deler informasjon. 
 


