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Styresak 97-2015 Helse Nord IKT – fremtidig organisering 
 
 
Formål/bakgrunn 
Siden etableringen i 2006 har Helse Nord IKT vært organisert som egen avdeling i Helse 
Nord RHF. Avdelingen har for alle praktiske formål vært å betrakte som en egen 
”juridisk enhet” i den forstand at avdelingen er satt opp som egen enhet i våre 
administrative systemer. Dette ble i sin tid gjort for å legge til rette for en rask 
utskillelse av Helse Nord IKT som egen juridisk enhet på et senere tidspunkt. 
 
I styresak 94-2005 Etablering av Helse Nord IKT (styremøte 11. oktober 2005) vedtok 
styret i Helse Nord RHF at det skulle legges frem evaluering av Helse Nord IKT innen 
våren 2007 (jf. punkt 7 i vedtaket). Av ulike årsaker ble slik evaluering ikke gjennomført 
før våren 2014 (se utrykt vedlegg). 
 
Begrunnelse for utskillelse 
Den viktigste begrunnelsen for å skille ut Helse Nord IKT som eget helseforetak er å 
etablere klare ansvars- og fullmaktslinjer. I ovenfor nevnte rapport heter det: 
For å sikre en profesjonell styring av Helse Nord IKT bør det også vurderes en alternativ 
tilknytnings- eller organisasjonsform som HF eller AS. Dette fordi dagens modell gir uklar 
rolle- og ansvarsdeling, og utfordringer knyttet til å etablere en hensiktsmessig 
fullmaktstruktur for styring av virksomheten. 
 
Det er også regnskapsmessige utfordringer med dagens organisasjonsform: 
• Flere leverandører får ikke til å sende EHF-faktura (e-faktura) til rett enhet, fordi 

Helse Nord RHF og Helse Nord IKT har samme organisasjonsnummer. 
• Utfordringer knyttet til lønn som følge av at alt registreres på samme 

organisasjonsnummer hos skatteinnkrever. Utfordringene er større etter 
innføringen av A-melding med månedlig rapportering.  

 
I brev av august 2003 (utrykt vedlegg) sa Helsedepartmentet at det ikke var anledning 
til å fellesregistrere helseforetak med aksjeselskaper (AS). Sammen med tillitsvalgtes 
reservasjon mot organisering i aksjeselskap ble dagens organisering besluttet. Med 
endringer i helseforetaksloven som ble kunngjort desember 2012 er det gitt åpning for 
å organisere andre virksomheter enn sykehus som helseforetak. Det anses som en 
mindre endring å skille ut i eget helseforetak enn i et AS. 
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Behandling i styringsgruppen for Helse Nord IKT 
Saken har vært behandlet i styringsgruppen for Helse Nord IKT gjennom våren 2015.  
Foretaksdirektørene forholder seg til begrunnelsen knyttet til klare ansvarslinjer, men 
er særlig opptatt av å ikke miste innflytelse over regionens prioriteringer innenfor IKT.  
I en fremtidig ny struktur vil styret settes sammen av representanter både fra Helse 
Nord RHF og helseforetakene i regionen, samt én til to eksterne representanter.  
 
Styringsmodellen vil også styrkes med opprettelse av porteføljestyre som i stor grad vil 
gjenspeile dagens styringsgruppe i Helse Nord IKT. I tillegg vil det etableres kunde- 
leverandøravtaler som vil beskrive tjenesten som skal leveres, og som vil være 
helseforetakenes instrument for avkorting i tilfelle manglende leveranser. På denne 
måten forventer en å etablere en like profesjonell relasjon som med eksterne 
leverandører.  
 
Etableringen 
Prosessen frem mot utskillelse vil bygge på den dokumentasjonen/prosessen som ble 
gjennomført i forbindelse med etableringen av Nasjonal IKT HF.  
 
Adm. direktørs vurdering 
Den viktigste begrunnelsen for å etablere Helse Nord IKT som egen juridisk enhet, er å 
få et klart skille mellom det juridiske ansvaret og fullmakter for direktøren i Helse Nord 
IKT og adm. direktør i Helse Nord RHF. Helse Nord IKT vil være heleid av Helse Nord 
RHF. 
 
Evalueringsrapporten peker på behovet for å rendyrke styringsmodellen for Helse Nord 
IKT med et styre som skal ha strategisk ansvar for profesjonalisering av driften av Helse 
Nord IKT, og et porteføljestyre som skal ivareta prioriteringen av kundens behov og 
følge opp de store fellesprosjektene i regionen. 
 
Det er ønskelig å ferdigstille prosessen i forbindelse med årsavslutning 2015. Arbeidet 
vil støttes av ekstern assistanse, og forventes ikke å ta fokus fra kritiske ressurser 
internt i Helse Nord IKT.  
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør iverksette prosessen med etablering av 

Helse Nord IKT som eget helseforetak. 
 
2. Styret forutsetter at prosessen med etableringen av Helse Nord IKT som eget 

helseforetak skjer i tett samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten i tråd med 
Arbeidsmiljølovens og Hovedavtalens bestemmelser 
 

3. Styret ber adm. direktør om å legge frem sak om endelig beslutning ad. etablering av 
Helse Nord IKT som helseforetak, heleid av Helse Nord RHF, når nødvendig 
dokumentasjon foreligger. 

 
 
Bodø, den 17. september 2015 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Utrykte vedlegg:  Evaluering av HN IKT – Sammendrag av resultater, Accenture – mars 2014 
 Brev fra Helsedepartementet vedr. fellesregistrering – august 2003 
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