
 

 

Helse Nord IKT HF Besøksadresse Telefon 
07022 

www.helsenordikt.no 
Postadresse  Forskningsparken Tromsø E-post post@hnikt.no 
Postboks 6444 Sykehusvn. 23   Org.nr NO 918 177 833 MVA 
9294 Tromsø 9019 Tromsø Følg oss på Facebook, Twitter og 

LinkedIN 
 

 

 

Møtedato: 6.juni  2017 

 
Arkiv nr. Saksbehandler  Dato 
   Ole Jan Hauge  Tromsø, 22.mai 2017 

 

  033-2017-3 Virksomhetsrapport, april 2017 
 

Administrerende direktørs vurdering 

Den økonomiske situasjonen vurderes som tilfredsstillende per i dag, men det er noe 
usikkerhet knyttet til prosjekt- og oppdragsinntekter på årsbasis. Resultatprognosen er 
fortsatt balanse. 

Status for prosjektporteføljen samlet sett er tilfredsstillende. Ressurssituasjonen er likevel 
fremdeles krevende, også for enkelte av de kritiske prosjektene. Prosjektene følges tett opp for 
å sikre at planlagte tiltak er tilstrekkelige og har effekt. Porteføljekontoret vil gjennom 
sommeren utarbeide oppdaterte ressursprognoser og iverksette ytterligere tiltak i samarbeid 
med ledergruppen i Helse Nord IKT.  
 
Indikatorene for de løpende tjenesteleveransene og servicenivået i brukerstøtte er 
tilfredsstillende. Antall feil er på retur, og det var bare 1 kritisk feil i april. Det globale 
virusangrepet 12-14.mai medførte behov for ekstra innsats, men påvirket ikke HN IKTs 
løsninger. Nærmere informasjon om håndteringen av dette er gitt i eget vedlegg. 

Antall gjenstående løste oppdrag i felles innboks viser en økning, og antall løste saker for april 
er lavt, og på samme nivå som for mars.  

Det er iverksatt kortsiktige og langsiktige tiltak for å øke leveranseevnen, og sikre at HN IKT 
leverer innen avtalt tid.  På kort sikt vil kapasiteten økes både gjennom omprioritering av 
ressurser og utlysning av øremerkede stillinger til disse oppdragene. Det er i tillegg igangsatt 
egen analyse og gjennomgang av leveransemodellen og intern organisering for å sikre bedre 
gjennomføringsevne. Resultatene fra denne gjennomgangen vil ventelig gi effekter i løpet av 
2017. 

Sykefraværet for deler av virksomheten er fremdeles over normalt nivå, og tettere oppfølging 
av disse pågår kombinert med analyse av årsaker. 

Antall åpne avviksaker i DocMap er fremdeles for høyt. Alle ledere vil gis opplæring i DocMap i 
juni, og kombinert med tettere oppfølging av avdelingene forventes dette å gi positive effekter. 

 

 

http://www.helsenordikt.no/
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Økonomi 

Resultatrapport  
Tabellen under viser resultatrapport for april og hittil i år per april samt budsjettet for 2017 
totalt.  

 
 

Resultatet for april viser et regnskapsført underskudd på ca. 0,6 millioner mot et budsjettert 
underskudd på om lag 1,1 million. Det vil si et positivt budsjettavvik på knapt 0,5 millioner. Per 
april (hittil i år) viser regnskapet et underskudd på ca. 2 millioner mot et budsjettert 
underskudd på knapt 4,3 millioner, altså et positivt budsjettavvik på 2,3 millioner.   

Regnskapsrapporten viser at HN IKT har mindre inntekter fra prosjekter og oppdrag enn 
budsjettert så langt i år. Dette fremgår både av posten prosjekt/oppdrag (driftsinntekter) og 
posten aktiverte lønnsutgifter prosjekter (kostnadsreduksjon). Det er oppdrag for andre 
foretak som bidrar til det negative budsjettavviket her.  

Også inntektsposten Viderefakturering (inntekter fra viderefakturering av lisensvedlikehold, 
avskrivninger, linjeleie og datasenterkostnader) har lavere inntekter enn budsjettert per april. 
Dette skyldes tilsvarende lavere kostnader knyttet til lisensvedlikehold felles kliniske systemer 
mv., avskrivninger og linjeleie enn budsjettert, slik det fremgår under driftskostnadspostene. 
Dette påvirker ikke resultatet for HN IKT (inntekt er lik kostnad).  

Personalkostnader (lønn mm.), andre driftskostnader og finansposter (renter) viser et positivt 
budsjettavvik, mens konsulentutgifter og lokalleie har et negativ budsjettavvik.  Avviket for 
konsulentutgifter skyldes til dels høyere kostnader knyttet til prosjekter enn budsjettert så 
langt i år (flat periodisering over 12 måneder), og til dels den forholdsmessige fordelingen 
mellom interne og eksterne konsulenter i prosjekter. 

Årsbudsjettet er med unntak for enkelte lønnsrelaterte poster og SLA-inntekter periodisert 
med 1/12 inntekt/kostnad per måned. Budsjettavvikene underveis i året vil til derfor til dels 
skyldes periodiseringsavvik i tillegg til faktiske avvik mellom kostnader og inntekter på 
årsbasis.  

Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik

Driftsinntekter 44 715 44 867 -152 170 241 179 466 -9 226 538 399

SLA-inntekter (tjenesteavtaler) 16 848 16 812 36 67 207 67 248 -41 201 744
Prosjekter og oppdrag mv. 5 459 5 545 -86 19 902 22 179 -2 277 66 538
Viderefakturering 22 408 22 510 -102 83 132 90 039 -6 907 270 117

Driftskostnader 44 699 44 544 -155 168 569 178 208 9 639 521 869

Personalkostnader 16 724 18 642 1 918 68 169 74 599 6 430 211 040
- Aktiverte lønnsutg. Prosjekter -2 097 -2 400 -303 -8 831 -9 600 -769 -28 800

Lisenskostnader 8 380 8 537 157 29 735 34 148 4 412 102 444
Avskrivninger 12 910 12 497 -412 48 801 49 990 1 189 149 970
Linjeleie 1 823 2 218 394 7 465 8 871 1 406 26 614
Lokaler 1 460 1 066 -393 5 018 4 265 -754 12 794
Konsulent 3 634 1 321 -2 313 10 225 5 284 -4 941 15 851
Annet 1 865 2 663 798 7 987 10 652 2 665 31 957

DRIFTSRESULTAT 15 322 -307 1 671 1 258 414 16 530

Finansposter -609 -1 377 769 -3 660 -5 510 1 850 -16 530

RESULTAT -593 -1 055 462 -1 988 -4 252 2 264 0

Tall  vises i  1000 NOK

April 2017 April 2017 hittil i år

Resultatrapport april 2017

Budsjett 2017



  

 

 Side 3 av 11 

Prognosen for året resultatet er balanse, men det er usikkerhet med hensyn til prosjekt-
/oppdragsinntekter.  

Inntektsbudsjett 

Inntektsbudsjettet viser oversikt over inntekter på årsbasis fra HF/RHF og andre.  

 
Sammenliknet med forrige rapport til styret har HN IKT per april økt faktureringen av HF- ene 
med 2,8 millioner på årsbasis knyttet til nye tjenesteavtaler (SLA). Det vil si en økning i 
nettobudsjettet (bruk av tilleggsavsetninger).  

I mai er videre 3,9 millioner av tilleggsavsetningene fakturert foretakene knyttet til vedtak om 
igangsetting av nye faser i prosjektene i styremøte 20. april.  Bruttobudsjettet er uendret. 
Ytterligere tilleggsavsetninger vil bli brukt i månedene som kommer som følge av vedtak om 
etablering av drift og forvaltning av elektronisk kurve (EK) i nevnte styremøte, samt ny Oracle-
avtale (styremøte 4. mai).  Det er noe usikkerhet knyttet til i hvorvidt tilleggsavsetningene er 
tilstrekkelig for å dekke kostnadene på årsbasis.  

 

Investeringer  

 
 

Finnmark UNN NLSH Helgeland HN RHF 
Ufordelt på 

foretak Totalt
Tjenesteavtaler (SLA) 17 300 99 800 55 400 16 700 12 500 201 800
Prosjekter/oppdrag 3 600 14 500 7 900 3 200 0 37 300 66 500
Herunder: Oppdrag 37 300 37 300

Prosjektkostnader (viderefaktureres) 3 600 14 500 7 900 3 200 29 200
Viderefakturering 32 000 129 400 75 600 31 100 1 800 270 000
Herunder: Lisensvedlikehold, felles klin. syst. 10 500 43 300 23 100 11 100 88 000

Avskrivninger 16 500 72 600 43 800 15 200 800 148 900
Linjeleie 3 800 8 900 6 100 3 700 1 000 23 500
Regionale datasentre - DS1 og DS2 1 200 4 600 2 600 1 100 9 500

Sum budsjettert - nettobudsjett (avtalt/vedtatt) 52 400 242 800 137 900 50 600 14 300 37 300 538 300
Tilleggsavsetninger hos foretakene, 
uspesifisert/uforutsette kostnader 2 600 9 000 5 500 2 500 5 000 24 600

Totalt - bruttobudsjett 55 500 252 700 144 400 53 500 19 300 37 300 562 900
Alle beløp i 1000 kr

Inntektsbudsjett HN IKT 2017 - per april

April Hittil i år per april

Prosjektinvesteringer HN IKT (vedtatte) 123 300 5 700 31 700

Driftsinvesteringer HN IKT 60 600 200 2 500

SUM investeringer HN IKT 183 900 5 900 34 200

Oppkjøp anlegg RHF/FIKS 67 200 0 27 600

Totalt balanseførte investeringer 251 100 11 800 96 000

Prosjektkostnader (nettobudsjett) 29 200 3 600 13 400
Alle beløp i 1000 kr

Investeringer

Årsbudsjett 
Regnskapsført



  

 

 Side 4 av 11 

Tabellen viser samlende investeringer (balanseført utgifter) så langt i år. I driftsinvesteringer 
inngår blant annet reinvesteringer, trådløse nett og IKT- infrastruktur i nye bygg. Oppkjøp av 
anlegg/investering fra RHF hittil i år gjelder Pasientens innsyn i egen journal.  

I tillegg til balanseførte utgifter er kostnadsførte utgifter til prosjekter i regi av HN IKT 
(prosjektkostnader) tatt med i egen linje. Dette for å kunne se utgifter til prosjekter i 
sammenheng, det vil si både prosjektinvesteringer og prosjektkostnader.  

 

Likviditet 

 
Kassakredittrammen er på 640 millioner. Tabellen viser saldo kassekreditt per 1.1. og 30.4. 
samt bevegelser i perioden. I januar i år ble det betalt 224, 7 millioner i forbindelse med 
oppkjøp av FIKS- anlegg (balanseført i 2016). Dette forklarer den store økningen i 
kassakredittrekket så langt i år. Egenkapitaltilskuddet på 50 millioner som sto på egen 
bankkonto, ble i april benyttet til reduksjon av kassakreditten.  

Likviditeten er tilfredsstillende per i dag.  

Tjenester/produksjon 

Nedenfor gjengis noen nøkkeltall for tjenesteleveransene i HN IKT. 

 

Henvendelser 2016-17 
 Oktober November Desember Januar Februar Mars April 

Total antall henvendelser 11133 9273 7165 11571 8995 9822 6590 

Andel telefonhenvendelser 61% 70% 61% 61% 63% 61% 59% 

Andel besvart innen 1.minutt 70% 63% 75% 71% 76% 79% 84% 
Andel telefonhenvendelser 
løst på 1. touch 71% 70% 77% 75% 67% 72% 73% 

 

Antall henvendelser har som forventet gått ned sammenlignet med mars. Dette har 
sammenheng med påske og ferietid i april. Andelen telefonhenvendelser ligger på 59%, dvs 
like under gjennomsnittet. Servicemålet på at 70 % skal besvares innen 1.minutt er oppnådd, 
og viser hele 84% i april. Andelen løst på 1.touch ligger på gjennomsnittet med 73%. 
Servicemålet på 80 % (internt mål, ikke SLA mål) som er målet i 2017 er dermed ikke nådd. Så 
langt i 2017 er gjennomsnittet på 72 %, som også er under gjennomsnittet i 2016 på 73 %.  

 

Tilgjengelighet og feilhåndtering 2016-17 
 Oktober November Desember Januar Februar Mars April 

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

Beløp
IB 1.1.2017 -296 739
Bevegelser april 10 299
Bevegelser hittil i år -201 950
UB per 30.4.2017 -498 690
Alle beløp i 1000 kr 

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

        

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% 99,5% 100% 100% 

Antall registrerte feil 287 282 269 380 429 441 297 

Antall kritiske feil  1 2 1 7 3 2 1 

Antall planlagte oppgraderinger 115 79 80 83 164 118 90 

 

Antall registrerte feil viser 297 for april. Påske med endringsfrys er sannsynlig årsak til 
reduksjonen fra mars. Det er iverksatt forbedringstiltak for bedre oppfølging ved feil. Tiltakene 
indikerer en forbedring, men må få noe mer tid til å virke.  

 

 

 

 

Bestillinger i felles innboks 2016-17 
 Oktober November Desember Januar Februar Mars April 

Antall nye oppdrag 19 20 17 18 12 13 10 

Antall løste oppdrag 25 16 21 30 32 5 5 

Antall gjenstående oppdrag 194 188 192 188 161 169 174 

 

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.  

Antall nye oppdrag fra mars til april er 10, noe som er godt under gjennomsnittet. Til tross for 
dette har antall gjenstående oppdrag økt med 5. Antall løste oppdrag i mars og april er totalt 
10.  

På denne bakgrunn er det iverksatt kortsiktige og langsiktige tiltak for å øke leveranseevnen.  
På kort sikt vil kapasiteten økes både gjennom omprioritering av ressurser og utlysning av 
øremerkede stillinger til disse oppdragene. Det er i tillegg igangsatt egen analyse og 
gjennomgang av leveransemodellen og intern organisering for å sikre bedre 
gjennomføringsevne. Resultatene fra denne gjennomgangen vil være klare i løpet av juni. 

  

Status for prosjektporteføljen 

Prosjektporteføljen til Helse Nord IKT består i mai 2017 av 17 prosjekter, og den samlede 
rammen er i underkant av 300 MNOK.  Hovedtyngden av de store prosjektene er i 
planleggings- og gjennomføringsfase. 
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Prosjektene Rutiner ved bortfall av IKT og Automatisk tilgangsstyring rapporteres nå som en del 
av prosjektet Helhetlig informasjonssikkerhet i henhold til vedtak på styremøte 20. april. På 
samme møte ble konseptfase IKT-plattform for telekommunikasjon vedtatt. Mandat og 
oppstart er her forventet i juni. 

Helse Nord IKT reorganiserer FAKT-programmet fra 1. juli. Arbeidet i FAKT-programmet er 
Helse Nord IKTs mest sentrale teknologiske endringer de seneste årene. Programmet ble 
startet i 2015, og våren 2017 er omkring 40 interne og eksterne prosjektdeltakere involvert i 
arbeidet. Flere av prosjektene nærmer seg fullførte, og Helse Nord IKT ønsker nå å fase ut 
programnivået med virkning fra 1. juli. Samtidig styrkes de tre sentrale prosjektene - Sentralt 
kjøremiljø, Migrering og Helhetlig informasjonssikkerhet (fra høsten 2017 vil Helhetlig 
informasjonssikkerhet bli organisert som et selvstendig prosjekt). Prosjektlederne fortsetter i 
sine roller. Vedlagt vises her tidligere og nåværende prosjekter i FAKT-programmet.  
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Flere prosjekter i FAKT-programmet nærmer seg fullførte. Programnivået fases ut fra 1. juli. 

Sist styremøte ble planfase for Helhetlig informasjonssikkerhet vedtatt, og det pågår omfattende 
arbeid med å forberede beslutningsunderlag. Helse Nord IKT ønsker orientere styret nærmere 
om prosjektets innhold, ambisjonsnivå og prioriteringer også underveis i arbeidet, og det 
legges til styremøtet nå fram orienteringssak fra prosjektet. 

Siden forrige rapportering er det startet arbeid med oppstart av prosjektet som skal etablere 
nødvendig driftsorganisasjon for Elektronisk Medikasjon og Kurve – en løsning levert av FIKS-
programmet. Arbeidet er tidlig i etableringsfasen, og prosjektets rammer gås opp i disse dager.  

Prosjektet som arbeider med nye lokaler for Helse Nord IKT i Tromsø har i perioden 
utarbeidet konkurransegrunnlag og kunngjort dette på Doffin. Tilbudene forventes å være 
ferdig evaluerte innen 10. juni.  

Som omtalt ved forrige rapportering, har det vært utfordringer knyttet til leveransene fra 
planfasen i Driftsmodell for sykehusinnkjøp HF. Ny, intern senior prosjektleder og (ny) innleid 
teknisk prosjektleder har i perioden fått på plass en omforent leveranseplan. Prosjektet 
arbeider nå ut i fra å ha gjort alle nødvendige avklaringer før fasebytte til gjennomføringsfase 
innen 1. juni. Prosjektet rapporterer rød status for sitt planlagte ressursbehov kommende 
kvartal (primært knyttet til nettverk, AD, prosjektledelse) og nødvendige tiltak følges opp av 
porteføljekontoret og ledelse i Helse Nord IKT. 

Pilotperioden for Mobilt kontor pågår ennå. I underkant av 40 personer har fått løsningen 
installert, og prøver den nå ut. Prosjektet ser foreløpig ut til å holde planen sin om å levere 
løsningen til linjeorganisasjonen før sommeren. 

Regionalt stamnett har varslet behov for replanlegging grunnet forsinkelser hos Norsk 
Helsenett. Prosjektet får nødvendig støtte fra ledelse i Helse Nord IKT, og vil ha oppdatert sin 
tidsplan til neste styremøte.  
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Arkitekturprosjektet nærmer seg ferdigstillelse. Sentrale leveranser siste kvartal har både vært 
målarkitekturer for teknologi, informasjonssikkerhet og leveranser til Pasientforløpsprosjektet 
(FIKS-programmet). Prosjektet og prosjekteier (RHF) har nå i arbeid sak til direktørmøtet om 
opprettelse av regionalt arkitekturråd i Helse Nord. Leveranser og nødvendige grensesnitt til 
styrende organer for rådet er beskrevet. Helseforetak inviteres med i arbeidet. 

Status for prosjektporteføljen sett under ett er tilfredsstillende. Ressurssituasjonen er likevel 
fremdeles krevende, også for enkelte av de kritiske prosjektene. Prosjektene følges tett opp for 
å sikre at planlagte tiltak er tilstrekkelige og har effekt. Porteføljekontoret vil gjennom 
sommeren arbeide med oppdaterte ressursprognoser og iverksettelse av ytterligere tiltak i 
samarbeid med ledergruppen i Helse Nord IKT.  
 
Nedenfor er et sammendrag av status på prosjektene:  
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Vesentlige avhengigheter mellom prosjektene og kritiske prosjekter fremgår av oversikten 
under. En forsinkelse i kritiske prosjekter vil også medføre forsinkelse eller direkte stans i 
andre prosjekter.  
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HR/HMS 

HMS-systemet er vedlikeholdt i henhold til gjeldende regelverk. 

Sykefravær 
Tabellen viser sykefraværet i perioden januar 2017 til og med mars 2017 for Helse Nord 
samlet og for Helse Nord IKT. Sykefraværet i mars er på 5,23% som er noe over det som ansees 
som normalen i Helse Nord IKT, og over måltallet som er satt på 5% på årsbasis. Det er en 
nedgang i sykefraværet fra januar med 1,45%. 

Sykefraværet blir fulgt av ledergruppen og HR som skal analysere sykefraværet og utarbeide 
tiltak i de avdelingene/seksjonene som har et høyt fravær.  

 
 

AML brudd 
Tabellen nedenfor viser antall AML-brudd i perioden januar-april 2017.  
Bruddtype Antall brudd 

januar 
Antall brudd 

februar 
Antall brudd 

mars 
Antall brudd 

april 
Samlet tid per dag 1 0 0 0 
AML timer per uke 15 19 16 6 
AML timer per 4 uker 1 0 0 0 
AML timer per år 0 0 0 0 
Søndager på rad 0 0 0 0 
Samlet tid per uke (snitt) 0 0 0 0 
Planlagt tid per uke 0 0 0 0 
Ukentlig arbeidsfri 20 16 21 16 
Søndager på rad (snitt) 0 0 0 0 

 

Aktivitetsnivået i Helse Nord IKT er fortsatt svært høyt, noe som også har medført et høyere 
antall brudd på arbeidstidsbestemmelsene enn det som er ønskelig. HR har fortsatt fokus på 
AML-brudd.   

Kompetansemodul – innføring 
Implementering av kompetansemodulen er satt i gang. Det kjøres kurs for ledere og 
fagansvarlige. Det settes i gang en prosess for å kartlegge behovet for sentrale 
kompetanseplaner for Helse Nord IKT. I tillegg skal ledere og fagansvarlige lage 
kompetanseplaner for sine avdelinger/seksjoner.  
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Avviksmeldinger i DocMap 

 

Åpne avvik i HN IKT pr.5/5-17 86 (+3)* 

- Liggende i HN IKT 59 

- Liggende i HF 27 

Lukkede avvik i HN IKT hittil i 2017 30 

*økning fra mars 

 

Åpne avvik med brudd på lukketidsfrist 79 

- Liggende i HN IKT 54 

- Liggende i HF 25 

 

HN IKT har 86 åpne saker i avvikssystemet pr.mai 2017, noe som er en økning på 3 siden april. 
Så langt i 2017 er det en nettoøkning på 2 saker. En stor del av sakene er klare for å lukkes, 
men godkjenning av ansvarlig avdelingsleder gjenstår. Opplæringen i DocMap for lederne i HN 
IKT er blitt forsinket. Kombinasjonen av opplæring og bedre oppfølging av avdelingene 
forventes å gi resultater i kommende tertial.  

 

 

 

Vedlegg:  Status for prosjektporteføljen etter tjenestekategori 

  Foreløpig rapport globalt virusangrep 

  Evalueringsskjema globalt virusangrep 

   


	Administrerende direktørs vurdering
	Økonomi
	Resultatrapport  Tabellen under viser resultatrapport for april og hittil i år per april samt budsjettet for 2017 totalt.
	Tjenester/produksjon
	Status for prosjektporteføljen
	HR/HMS
	Sykefravær
	AML brudd
	Kompetansemodul – innføring

	Avviksmeldinger i DocMap

