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Administrerende direktørs vurdering 

Helse Nord IKT har startet 2017 med et høyt aktivitetsnivå i alle deler av virksomheten. 
Flytting av tjenester i nye datarom har kombinert med endringsfrys og ferieavvikling i 
desember medført noen flere driftsforstyrrelser enn vanlig, men feil er blitt rettet raskt, og 
driften har raskt kommet i normalt gjenge.  

Prosjektporteføljen har samlet sett en svært tilfredsstillende status. Ressurssituasjonen 
rapporteres som utfordrende for noe av prosjektene, og dette vil følges nøye opp. Av nye 
prosjekt som er kommet nevnes prosjektet «Helhetlig informasjonssikkerhet» som vil ha 
særskilt fokus i 2017.  

Personellsituasjonen vurderes som tilfredsstillende. Sykefraværet ligger noe høyere enn 
gjennomsnittet for de siste årene, og det samme gjelder for antall AML-brudd. Det er naturlig å 
se dette i sammenheng med det høye aktivitetsnivået.  

Adm.dir vurderer situasjonen i Helse Nord IKT som tilfredsstillende.  

Økonomi 

Regnskap for januar måned inngår ikke i denne virksomhetsrapporten siden 
regnskapsavslutning ikke ferdigstilles før 10.februar. Det vises for øvrig til egen sak om 
budsjett 2017. 

Tjenester/produksjon 

Kjerneoppgaven til Helse Nord IKT er å levere IKT tjenester til foretaksgruppen i Helse Nord i 
henhold til inngåtte leveranseavtaler (SLA). Produksjonen av disse tjenestene skjer etter ITIL 
prinsippene som er basert på «best practice» innen IKT sektoren. Selve tjenesteleveransen 
skjer i avdeling for tjenesteproduksjon, mens mottak av nye oppdrag og håndtering av løpende 
brukerhenvendelser skjer i avdeling for kunde- og servicetjenester. Tjenesteporteføljen til HN 
IKT er delt inn i 11 ulike tjenesteområder som spenner fra EPJ-tjenester til helseregister.   
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Nedenfor gjengis noen nøkkeltall for den samlede produksjonen i HN IKT. For at styret skal ha 
en referansebane for å vurdere de verdier som gjengis er det tatt med data fra siste halvår 
2016. Siden dette er første rapport til styret for HN IKT er det i denne rapporten brukt noe mer 
plass til å forklare de ulike nøkkeltallene.  

 

Henvendelser 2016-17 
 Juli August September Oktober November Desember Januar 

Total antall henvendelser 5984 8062 10452 11133 9273 7165 11571 

Andel telefonhenvendelser 63% 70% 69% 61% 70% 61% 61% 

Andel besvart innen 1.minutt 83% 72% 57% 70% 63% 75% 71% 
Andel telefonhenvendelser 
løst på 1. touch 76% 78% 77% 71% 70% 77% 75% 

 

For januar 2017 var det totalt 11571 henvendelser til HN IKT. Dette er om lag som for januar 
2016, men noe høyere enn årsgjennomsnittet for 2016. Det er normalt med en økning fra 
desember til januar, noe som dels skyldes juleferieavvikling, og at det praktiseres såkalt 
endringsfrys fra 20.desember og ut året. Alle henvendelser registreres og kategoriseres i Helse 
Nord IKTs driftsstyringssystem Service Manager. Generelle forespørsler utgjør den største 
gruppen, og her inngår typisk slike ting som Dips tilgangsstyring, diverse problem med pc, 
BAS-brukeradministrasjon, påloggingsproblem m.m. Opprettelse av brukerkonto og 
håndtering av tilganger utgjør den største enkeltgruppen. 

Det er satt som servicemål at 70 % av henvendelsene skal bevares innen første minutt, og dette 
målet er nådd for januar med 71% til tross for stor saksmengde. Andelen av henvendelsene 
som er løst på 1.linje er på 75 %, og lavere enn 80 % som er satt som mål i 2017.  

 

Tilgjengelighet og feilhåndtering 2016-17 
 Juli August September Oktober November Desember Januar 

Avtalt tilgjengelighet DIPS 99,7% 99,7% 99,7% 99,7% 99,7% 99,7% 99,7% 

Levert tilgjengelighet DIPS 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99,7% 

        

Avtalt tilgjengelighet Sectra (RIS & PACS) 99,7% 99,7% 99,7% 99,7% 99,7% 99,7% 99,7% 

Levert tilgjengelighet Sectra (RIS & PACS) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99,5% 

Antall registrerte feil 346 356 370 287 282 269 380 

Antall kritiske feil  0 0 3 1 2 1 7 

Antall planlagte oppgraderinger 40 52 82 115 79 80 83 

 

Helse Nord IKT arbeider med å etablere automatisk overvåking av tjenestene som vil gi gode 
data på faktisk tilgjengelighet. Inntil videre rapporteres tilgjengelighet på de 2 mest kritiske 
kliniske tjenestene EPJ og Sectra (RIS & PACS).  

Antall registrerte feil i januar 2017 er høyt, men ikke uvanlig etter en periode med 
endringsfrys og ferieavvikling. I tillegg har det vært noen driftsutfordringer knyttet til flytting 
til nye datasentre. Dette har også vært medvirkende til at antall kritiske feil har vært høyt, bla 
med noe nedetid for Sectra og DIPS. Feilene har imidlertid blitt raskt rettet og driften blitt 
normal. For Sectra har det medført at levert tilgjengelighet har vært på 99,5 %.  Også antall 
planlagte oppgraderinger og endringer har vært høyt i januar.  

 

 

 Side 2 av 7 



  

Bestillinger i felles innboks 2016-17 
 Juli August September Oktober November Desember Januar 

Antall nye oppdrag 4 19 13 19 20 17 18 

Antall løste oppdrag 9 25 10 25 16 21 30 

Antall gjenstående oppdrag 202 197 191 194 188 192 188 

 

Tabellen viser antall oppdrag og bestillinger kundene har til Helse Nord IKT. Dette er 
bestillinger som ikke inngår i SLA avtalene, og som ikke inngår i henvendelsene som er omtalt 
overfor.  

Det fremgår av tabellen at omfanget av nye oppdrag for januar 2017 er på 18. Samtidig er det 
løst 30 oppdrag, noe som medfører at antall gjenstående oppdrag fortsatt er høyt, men relativt 
sett på et lavt nivå. I OD for 2017 er Helse Nord IKT i samarbeid med helseforetakene bedt om 
å avklare hva som bør være «rimelig tid» for gjennomføring av bestillinger.  

Status for prosjektporteføljen 

Prosjektporteføljen til Helse Nord IKT er ved inngangen til 2017 på om 20 prosjekter, og den 
samlede rammen er i underkant av 300 mill kr.   

 
Hovedtyngden av de store prosjektene er i planleggings- og gjennomføringsfasen. Nye 
prosjekter er: 

• Helhetlig Informasjonssikkerhet (FAKT) 
• Rutiner ved bortfall av IKT-tjenester,  
• Utredning – telefoni og telekommunikasjon,  
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• Fremtidige muligheter helseregisterutvikling. 
 

Prosjektene regionale datasenter, og FAKT-kvalitetsprosjektet er avsluttet. Tildeling av 
kontrakt for anskaffelse av prosjekt sentralt kjøremiljø er besluttet og kunngjort. 
Akseptansetest gjennomføres for prosjekt Intra Hospital EKG. 

I kommende periode er følgende milepæler sentrale: 

• Lyd/Bilde avsluttes ultimo januar, som planlagt. Eventuell videreføring kommer etter 
at konseptutredning for regional telefoni er gjennomført i april. 

• Digitalt samarbeid avsluttes ultimo januar, etter gjennomført planfase. De ulike delene 
av prosjektet videreføres gjennom at «Intranett og sosiale medier» overtas av Helse 
Nord RHF, mens «Dokumentdeling, lagring, søk og prosjektverktøy» videreføres som et 
nytt prosjekt i regi av Helse Nord IKT. 

• Godkjenning prosjektforslag Helhetlig informasjonssikkerhet inkludert prosjektforslag 
Automatisk tilgangsstyring. 

• Pilotfase Mobilt kontor. 
• Drifts- og finansieringsmodell for integrasjonstjenesten etablert 

(Integrasjonsprosjektet) 
 

Nedenfor er et sammendrag av status på prosjektene presentert: 

 

 
Status for prosjektporteføljen sett under ett er tilfredsstillende. Økonomien er under god 
kontroll. Det vil rettes særlig fokus mot ressurssituasjonen i flere av prosjektene fremover for å 
sikre at fremdriften holdes. 

En nærmere analyse av risikobildet og forslag til tiltak er skissert under: 
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Oversikten viser et utvalg enkeltrisikoer rapportert fra prosjektene. I sum er risikobildet for 
perioden tilfredsstillende, og følges opp gjennom aktiv støtte til prosjektene. Risikoer 
rapportert i «rød sone» på vedlagte skisse er håndtert, og er under kontroll. 

HR/HMS 

HMS-systemet er vedlikeholdt i henhold til gjeldende regelverk. 

Sykefravær 
Tabellen viser sykefraværet i perioden januar til og med november 2016 for Helse Nord samlet 
og for Helse Nord IKT. Sykefraværet for 2016 ligger noe over det som ansees som normalen i 
Helse Nord IKT, og over måltallet som er satt på 5% på årsbasis. Utviklingen følges nøye, og 
korrigerende tiltak vil bli iverksatt hvis fraværet fremover øker. 
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Antall ansatte på kategori januar 2017 

 
 

Det ble gjennomført 30 ansettelser i Helse Nord IKT i 2016. 

Årsverk 2016 - 2017 

Antall årsverk 01.01.2016 01.01.2017 

 250 265 

 

Tallet inkluderer 1. års lærlinger med 0,4 årsverk pr person og 2. års lærlinger med 0,6 årsverk 
pr person. 

Turnover 2016 

Turnover 3,9% 

 

I dette tallet er to ansatte som har gått fra EPJ til Funksjonell forvaltning som følge av flytting 
av oppgaver.  

I tillegg er det 3 ansatte som har vært i permisjon grunnet stillinger i FIKS (RHF) som har valgt 
å fortsette i RHF. 

AML brudd 
Tabellen nedenfor viser antall AML-brudd i januar 2017.  
Bruddtype Antall brudd 
Samlet tid per dag 1 
AML timer per uke 15 
AML timer per 4 uker 1 
AML timer per år 0 
Søndager på rad 0 
Samlet tid per uke (snitt) 0 
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Planlagt tid per uke 0 
Ukentlig arbeidsfri 20 
Søndager på rad (snitt) 0 

 

Aktivitetsnivået i Helse Nord IKT er for tiden svært høyt, noe som også har medført et høyere 
antall brudd på arbeidstidsbestemmelsene enn det som er ønskelig. Det vil gjennomføres 
oppfølging overfor avdelingsledere og seksjonsledere for å sikre at arbeidstidsbestemmelsene 
etterleves. 

 

 

 

UStyret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak: 

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar virksomhetsrapport nr.1-2017 til etterretning 
 

 

 

Tromsø, 7. februar 2017 

 

 
Oddbjørn Schei  
Administrerende direktør  
 
 
 

Vedlegg: Status for prosjektporteføljen etter tjenestekategori 
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