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styresak 94-2005 
 
 
Formål 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 94-2005 Etablering av Helse Nord IKT i 
styremøte, den 11. oktober 2005. Styret ba om at det fremlegges en evaluering av 
etableringen av Helse Nord IKT våren 2007, jf. vedtakets punkt 7.  Evalueringen er av 
ulike årsaker utsatt.  
 
Etter ansettelsen av ny direktør ble saken prioritert, evalueringskompetanse anskaffet 
og gitt til konsulenthuset Accenture. Rapporten er vedlegg 1 til dette dokument. 
Hensikten med evalueringen var å få belyst følgende spørsmål:   
• Helse Nord IKTs evne til å sikre tjenesteleveransene 
• Helse Nord IKTs evne til å driftsette prosjektene 
 
Evalueringen ble gjennomført i perioden januar til april 2014. Rapporten baserer seg på 
gjennomgang av eksisterende dokumentasjon og samtaler/intervjuer med ansatte i 
Helse Nord IKT, helseforetakene og i Helse Nord RHF. Rapporten ble presentert for 
styringsgruppen Helse Nord IKT, den 12. juni 2014, hvor den ble tatt til orientering med 
følgende kommentarer: 
• Rapporten bearbeides slik at tallgrunnlaget også omfatter kundemeldte feil 
• HN-IKT utarbeider forslag til tiltak ifht påpekte forbedringsområder gjennom en 

transmisjonsplan for HN-IKT. … Planen legges frem for styringsgruppen innen 
utgangen av 2014. 

• Forut for behandling i Helse Nord RHF, legges saken frem som orienteringssak i HF-
styrene 

• Innretning og formell saksbehandling avklares med AD RHF innen 01.07.2014 
 
Parallelt med evalueringen av Helse Nord IKT er det gjennomført en større innsamling 
av fakta fra de fire helseregionene i forbindelse med arbeidet knyttet til oppfølging av 
stortingsmelding 9, En Innbygger – En journal1.   
 
Ytterligere har de fire helseregionene våren 2014 oversendt en rekke nøkkeltall til 
Helse- og omsorgsdepartementet som er presentert for helseministeren.  Disse er av 
administrasjonen i Nasjonal IKT satt sammen og presentert styret i selskapet2. 
 

1 http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/stmeld/2012-2013/meld-st-9-20122013.html?id=708609 
2 Nasjonal IKT HF styresak 57/14: Helse- og Omsorgsdepartementets gjennomgang av RHFenes IKT enheter, se 
vedlegg 
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I tillegg er det av Riksrevisjonen foretatt en utvidet foretakskontroll i 2013 vedrørende  
helseforetakenes beredskap innen IKT, strøm og vannforsyning.  Rapporten foreligger i 
en foreløpig versjon utsatt offentlighet. Vi har gitt tilbakemeldinger innen tidsfristens 
utløp 7. august 2014. Endelig rapport blir lagt frem for styret i Helse Nord RHF, når den 
foreligger. 
 
Adm. direktør ønsker å fremlegge en bredere sak for styret i oktober 2014 som ser 
disse ulike kartleggingene i sammenheng, med en tilhørende grundig drøfting.   
 
Handlingsalternativer med konsekvenser 
For å få en bred prosess ønsker vi å legge frem evalueringen i to trinn. Først som 
orienteringssak for å få styrets innspill til det videre arbeid, samt å få innspill fra 
styrene i underliggende helseforetak.  
 
Evaluering av Helse Nord IKT – sammendrag 
Helse Nord IKT leverer stabile driftstjenester med høy kvalitet. Antall feilsituasjoner er 
blitt sterkt redusert siste året, til tross for at antall endringer har gått opp. Målt 
leveransekvalitet samstemmer med opplevd leveransekvalitet hos helseforetakene. 
 
Helse Nord IKT er organisert i henhold til beste praksis, men organisasjonen bærer preg 
av ”silo-orientering” og få tversgående prosesser med en reaktiv arbeidsform. 
Seksjonene fremstår som relativt autonome, og tilslutning til og gjennomføring av 
vedtatte initiativer og prosesser fremstår som variabel. Organisasjonen preges av 
mange engasjerte og kompetente medarbeidere som uttrykker ønske om å ”få ting til”. 
Aktivitetsnivået er høyt, med en rekke interne forbedringsinitiativer og stor 
prosjektportefølje i tillegg til løpende drift. Ressurssituasjonen beskrives som anstrengt, 
spesielt i de seksjoner som avgir ressurser til prosjektene.  
 
Koblingen mellom overordnede mål, nivå på tjenesteleveranse (SLA) og operative 
beslutninger er ikke tydelig nok.  
 
Verktøystøtten for prosessene er fragmentert og spesielt det sentrale saksflytverktøyet 
utnyttes for lite. Det er for lite data tilgjengelig om prosessene og oppgavene, og det er 
generelt lite fokus på måling og evaluering av resultater. 
  
Det er flere utfordringer knyttet til den overordnede modellen for organisering av IKT i 
Helse Nord, og sentrale aktørers forståelse av denne. Helse Nord bør klargjøre balansen 
mellom den regionale rollen Helse Nord IKT skal ha for å sikre standardiserte 
fellesløsninger i hele regionen, og lokale ønsker tilpasset det enkelte HFs behov. En 
klart regionalt forankret porteføljestyring kan bidra til å sikre dette.  
 
For å sikre en profesjonell styring av Helse Nord IKT bør det også vurderes en alternativ 
tilknytnings- eller organisasjonsform som HF eller AS, fordi dagens modell gir uklar 
rolle- og ansvarsdeling, og utfordringer knyttet til å etablere en hensiktsmessig 
fullmaktstruktur for styring av virksomheten. 
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Evnen til å gjennomføre prosjekter har blitt mer profesjonalisert den siste tiden. Man 
har etablert en grunnleggende prosjektmetodikk som er et godt grunnlag for videre 
detaljering.  Prosjektene har fått tilført god kompetanse, og flere sentrale prosjekter er 
re-planlagt med gjennomtenkte tidsplaner og tilhørende risikovurderinger. Manglende 
”grunnarbeid” fra tidligere utgjør fortsatt en risiko for sentrale prosjekter. 
 
Det mangler en helhetlig styring og prioritering av prosjektporteføljen med tilhørende 
ressursstyring på regionalt nivå. Koblingen mellom prosjekt og drift, herunder arbeid 
med konsekvensanalyser er ikke tilstrekkelig og må styrkes. Spesielt er konsekvensen 
av regionaliseringen for Helse Nord IKT ikke i tilstrekkelig grad avklart. Videre er 
forvaltningsmodell i ny, regionalisert struktur uavklart.  
 
Helse Nord IKT evner å gjennomføre gjennomgående forbedringsinitiativer, der man 
har sterke og tydelige innføringsansvarlige.  Videre har deler av organisasjonen gjort 
grep for å øke informasjonsflyt, tilrettelegge for mer samarbeid på tvers og øke 
informasjonstilgangen, med gode resultater.  Det er flere pågående initiativer for å 
imøtekomme kjente utfordringer og fremtidige krav blant annet som følge av 
regionaliseringen.  
 
For at Helse Nord IKT fortsatt skal være i stand til å levere driftstjeneste med høy 
kvalitet må man fokusere på økt profesjonalisering av driftstjenestene og sterk styring 
av prosjektene med spesielt fokus på konsekvensene for driftstjenestene. Videre må 
rammebetingelsene tydeliggjøres for å sikre forutsigbarhet og gjennomføringsevne. 
 
Foreslåtte tiltak – oppsummering. 
Evalueringsrapporten foreslår at følgende tiltak iverksettes med bakgrunn i rapportens 
funn: 
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De lyseblå tiltakene er tiltak som allerede er igangsatt i Helse Nord IKT, mens de mørkeblå er nye tiltak foreslått av Accenture.   
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Vurderinger 
I rapporten trekkes det frem at Helse Nord IKT leverer stabile driftstjenester med høy 
kvalitet og at antall feilsituasjoner er redusert de siste årene.  Utsagnet synes å 
sammenfalle med innholdet i Nasjonal IKTs styresak 57/14 – antall supportsaker pr. 
AD3-brukere i regionen.  Her kan det synes som Helse Nord IKT ligger lavere enn IKT-
enhetene i de tre andre helseregionene relatert til rapporterte feil pr. bruker.  
 
Styresak 57/14 i Nasjonal IKT må imidlertid sees på som en foreløpig orienteringssak 
hvor fakta blant annet rundt økonomi kvalitetskontrolleres av Helsedirektoratet. En 
ytterligere grundig drøfting av innholdet i evalueringsrapporten avventes derfor til 
oppfølgende sak til styremøtet i oktober 2014.  
 
Medbestemmelse 
Konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF vil i samarbeidsmøte, den 
19. august 2014 bli orientert om evalueringen av Helse Nord IKT, jf. sak 95-2014. Det 
legges opp til formell drøfting av saken, før oppfølgende sak behandles i styret i Helse 
Nord RHF i oktober 2014. 
 
Konklusjon 
Adm. direktør er tilfreds med at det er gjennomført en ekstern evaluering av Helse Nord 
IKT. Rapporten gir en god beskrivelse av avstand mellom nåsituasjonen og ”beste 
praksis” innenfor bransjen. Det konstateres at flere tiltak er allerede satt i verk, og det 
foreligger klare anbefalinger om ytterligere tiltak. Foreløpige konklusjoner viser at 
nøkkeltallene fra Helse Nord IKT kommer godt ut i nasjonale sammenlikninger. 
 
Rapporten peker på at rammebetingelsene for Helse Nord IKT ikke er optimale. 
Organiseringen med en styringsgruppe som formelt er et rådgivende organ for adm. 
direktør, bestående av øverste leder for kundegruppen, er krevende. Med felles 
innføring av kliniske systemer, kreves en enda sterkere regional styring enn tidligere.  
 
Allerede ved etableringen var det foreslått å organisere Helse Nord IKT som en egen 
juridisk enhet. Adm. direktør mener at nåværende lovgivning, i kombinasjon med 
erfaringene med dagens struktur, gjør at det er riktig å vurdere på nytt å etablere en 
egen juridisk enhet.  
 
 
Vedlegg: Rapport Evaluering av Helse Nord IKT, Accenture AS, mars 2014 

Nasjonal IKT HF styresak 57/14, Helse- og omsorgsdepartementets 
gjennomgang av RHFenes IKT-enheter 

 
Vedleggene er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted – se her:  
Styremøte i Helse Nord RHF 27. august 2014 

 
Referanseliste: Én Innbygger – én journal. For mer informasjon, se her:  
 Stortingsmelding 9 (2012-2013) 

3 AD (Active Directory) inneholder samtlige PC brukere i regionen og gir brukerne i regionen tilgang til 
PC-er, skrivere og applikasjoner.  
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