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Møtedato: 6. september 2017 

 

Arkiv nr. Saksbehandler   Dato 
2017/246-3 Ole Jan Hauge                                                   Tromsø, 28. august 2017 

 

 

Styresak 048-2017   Virksomhetsrapport pr. juli 2017 

Innstilling til vedtak 

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak: 

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar virksomhetsrapport pr. juli til orientering 

2. Styret i Helse Nord IKT HF tar sluttrapporten til FAKT-programmet til orientering 

 

 

   Virksomhetsrapport pr.juli 2017 

 

Administrerende direktørs vurdering 

Den økonomiske situasjonen er krevende med et underskudd i resultatregnskapet per juli. 
Målet er fremdeles å gå i balanse ved årsslutt, men underskudd kan ikke utelukkes. Den 
økonomiske situasjonen har høy fokus i organisasjonen, og ekstraordinære tiltak for å nå målet 
om balanse vurderes løpende.  

 
Status for prosjektporteføljen samlet sett er tilfredsstillende. Ressurssituasjonen er fremdeles 
stram. De kritiske prosjektene prioriteres med hensyn på tildeling av interne ressurser. 
Andelen innleide konsulenter forventes imidlertid å øke i tiden fremover. Porteføljekontoret 
har utarbeidet oppdaterte ressursprognoser og vurderer ytterligere tiltak i samarbeid med 
ledergruppen i Helse Nord IKT.  
 
Som orientert om på styremøtet i juni 2017 har Helse Nord IKT reorganisert FAKT-
programmet. Programnivået er oppløst fra 1.juli. De gjenstående prosjektene styres nå i stor 
grad av intern bemanning. Sentralt kjøremiljø, Migrering og Helhetlig informasjonssikkerhet 
videreføres som selvstendige prosjekter. Programmets utarbeidede gevinstplan står ved lag og 
videreføres i samarbeid mellom prosjekter og linjeorganisasjon. Høsten 2017 gjøres en 
oppdatering av gevinstplanen. FAKT-programmets sluttrapport er vedlagt. 

Indikatorene for servicenivået i brukerstøtte er tilfredsstillende i rapporteringsperioden.  
Avtalt tilgjengelighet er levert med god margin, og antall kritiske feil er lavt. Nivået på det 
samlede antall feil så langt i 2017ligger imidlertid høyt sammenliknet med 2016. Det vil 
gjennomføres en analyse av utviklingen i antall feil for å avdekke årsaken. 
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Antall gjenstående oppdrag i felles innboks har økt noe fra april til og med juli. Det er 
gjennomført en analyse av sakene i felles innboks, og arbeid pågår for å forbedre 
leveransemodellen i regi av endringsprogrammet. 

Sykefraværet for deler av virksomheten er fremdeles stigende, og det pågår en analyse av 
årsaker og oppfølging av de berørte seksjoner. 

Antall åpne avviksaker i DocMap er fremdeles for høyt. Opplæring i DocMap vil være 
gjennomført i alle avdelinger i løpet av september.  Tettere oppfølging av avdelingene fra 
staben er igangsatt, og forventes å gi positive effekter. 

Økonomi 

Resultatrapport  
Tabellen under viser resultatrapport for juli og hittil i år per juli årsbudsjettet for 2017.  

 

Resultatet for juli viser et regnskapsført overskudd på ca. 6,3 millioner mot et budsjettert 
overskudd på om lag 4,9 million. Det vil si et positivt budsjettavvik på ca 1,4 millioner. Per juli 
(hittil i år) viser regnskapet et underskudd på ca. 2, 3 millioner mot et budsjettert underskudd 
på ca 0,1 millioner, altså et negativt budsjettavvik på 2,2 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).  

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 

Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik

Driftsinntekter 46 370 47 301 -931 310 752 317 108 -6 356 543 614

SLA-inntekter (tjenesteavtaler) 16 144 16 812 -668 117 701 117 684 17 201 744

Prosjekter og oppdrag mv. 5 316 5 646 -330 37 742 39 523 -1 780 67 753

Viderefakturering 24 910 24 843 67 155 308 159 902 -4 593 274 117

Driftskostnader 39 458 41 006 1 548 307 060 307 565 506 527 084

Personalkostnader 10 342 12 669 2 327 113 243 123 206 9 964 211 040

- Aktiverte lønnsutg. Prosjekter -605 -2 400 -1 795 -13 460 -16 800 -3 340 -28 800

Lisenskostnader 10 517 10 870 354 61 428 62 092 664 106 444

Avskrivninger 12 557 12 497 -60 86 379 87 482 1 103 149 970

Linjeleie 1 882 2 218 336 13 071 15 525 2 454 26 614

Lokaler 1 790 1 066 -723 9 328 7 463 -1 865 12 794

Konsulent 1 454 1 646 192 20 295 11 521 -8 774 19 751

Annet 1 522 2 439 917 16 776 17 075 299 29 272

DRIFTSRESULTAT 6 911 6 295 617 3 692 9 543 -5 851 16 530

Finansposter -622 -1 377 756 -6 000 -9 642 3 642 -16 530

RESULTAT 6 290 4 917 1 372 -2 308 -100 -2 208 0

Tall vises i  1000 NOK

 Juli 2017 Juli 2017 hittil i år

Resultatrapport juli 2017

Budsjett 2017
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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.  

Det har vært gjennomført ledersamling i august med gjennomgang av den økonomiske 
situasjonen per juli. Ambisjonen er å gå i om lag balanse ved år slutt, og dette er også 
prognosen så langt.   

Et underskudd av noe størrelse kan imidlertid ikke utelukkes, og direktøren vil løpende 
vurdere ekstraordinære tiltak i form av tilsettingsstopp, innkjøpsstopp, reisestopp etc. dersom 
situasjonen fremover tilsier dette.  

Inntektsbudsjett 

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

 

Sammenliknet med forrige rapport til styret har HN IKT per juli økt faktureringen av HF- ene 
med om lag 7 millioner på årsbasis knyttet til lisensvedlikehold og prosjektkostnader. Dette må 
ses i sammenheng med vedtaket knyttet til ny Oracle-avtale (jf. styremøte 4. mai) og 
igangsetting av nye prosjekter/prosjektfaser.  Økningen ligger innenfor rammen av 
bruttobudsjettet.  

Inntektsprognosen viser likevel et overforbruk ved årsslutt knyttet til posten lisensvedlikehold 
og særlig prosjektkostnader, mens de øvrige postene forventes å gå tilnærmet i balanse eller 
med noe underforbruk. Det forventes at størstedelen av tilleggsavsetningene vil bli disponert 
innen utgangen av året.  Prognosene viser imidlertid så langt at bruttobudsjettet er 
tilstrekkelig. (Bruttobudsjettet tilsvarer den rammen foretakene etter avtale har satt av for 
utgifter til HN IKT i sine budsjetter for inneværende år).  

  

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 4 100 16 400 8 900 3 700 0 34 700 67 800

Herunder: Oppdrag mv 34 700 34 700

Prosjektkostnader (viderefaktureres) 4 100 16 400 8 900 3 700 33 100

Viderefakturering 32 500 131 400 76 700 31 500 1 800 0 274 000

Herunder: Lisensvedlikehold, felles klin. syst. 11 000 45 300 24 200 11 500 92 000

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) 53 900 247 600 141 000 51 900 14 300 34 700 543 600

Tilleggsavsetninger hos foretakene, 

uspesifisert/uforutsette kostnader 1 600 5 100 3 400 1 600 5 000 0 16 700

Totalt - bruttobudsjett 55 500 252 700 144 400 53 500 19 300 34 700 560 300

Alle beløp i 1000 kr

Inntektsbudsjett HN IKT 2017 - per juli
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Investeringer  

 

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 31.7, 
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.  Bevegelsene i juli må ses i sammenheng med årlige 
utbetalinger til Oracle og Microsoft.  

Likviditeten er tilfredsstillende per i dag.  

 

 

 

 

 

Juli Hittil i år per juli

Prosjektinvesteringer HN IKT (vedtatte) 150 900 10 800 89 000

Driftsinvesteringer HN IKT (vedtatte) 60 600 5 600 20 300

SUM investeringer HN IKT 211 500 16 400 109 300

Oppkjøp anlegg RHF/FIKS 67 200 0 27 600

Totalt balanseførte investeringer 278 700 32 800 246 200

Prosjektkostnader 33 100 600 23 000

Alle beløp i 1000 kr

Investeringer 

Årsbudsjett 
Regnskapsført

Beløp

IB 1.1.2017 -296 739

Bevegelser juli -44 855

Bevegelser hittil i år -285 392

UB per 31.7.2017 -582 131

Alle beløp i 1000 kr 

Kassakreditt
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Tjenester/produksjon 

Nedenfor gjengis noen nøkkeltall for tjenesteleveransene i HN IKT. 

 

Henvendelser 2017 

 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli 

Total antall henvendelser 11571 8995 9822 6590 8428 8850 5840 

Andel telefonhenvendelser 61% 63% 61% 59% 65% 61% 69% 

Andel besvart innen 1.minutt 71% 76% 79% 84% 67% 80% 84% 

Andel henvendelser førstelinje 
løst på 1. touch 

75% 67% 72% 73% 
72% 76% 76% 

 

Utviklingen i totalt antall henvendelser følger samme mønster som tidligere år med markante 
reduksjoner i forbindelse med ferie og frys i gjennomføring av endringer. Så langt i 2016 er 
totalt antall henvendelser på 60094, mens tilsvarende tall for 2016 var på 69949. Servicemålet 
på 70 % besvart innen 1.minutt er gjennomgående oppnådd med god margin, med unntak av 
mai.  Andelen løst på 1.touch er økende i perioden fra 72% i snitt til 76% i juni og juli.  
Servicemålet på 80 % (internt mål, ikke SLA mål) som er målet i 2017 er dermed ikke nådd.  

 

 

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 

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 kritiske feil har siden mars hold seg lavt, og variert mellom 1 og 2 feil pr. måned. 
Utviklingen i registrerte feil totalt viser en økende tendens. I virksomhetsrapporten for mars 
2017 ble det vist til at endringer i eskaleringspraksis kunne være en medvirkende forklaring. 
Så langt i 2017 ligger antall feil i gjennomsnitt ca 25 % over nivået i 2016. 382 feil for juli 
måned med ferie og frys i gjennomføring i endringer er høyt. En analyse av utviklingen i antall 
feil vil gjennomføres, og presenteres i neste virksomhetsrapport. 
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Bestillinger i felles innboks 2017 

 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli 

Antall nye oppdrag 18 12 13 10 12 8 8 

Antall løste oppdrag 30 32 5 5 7 4 8 

Antall gjenstående oppdrag 188 168 169 174 179 183 183 

 

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

Fra april til og med juli har HN IKT fått 28 nye oppdrag, og har løst 19. Antall gjenstående 
oppdrag er på 183.  Status pr.28.august er imidlertid at antall gjenstående oppdrag er redusert 
til 152. Reduksjonen er primært et resultat av opprydding i saksporteføljen, men kan i noen 
grad også tilskrives økt innsats i avdeling for tjenesteproduksjon.  

Samtidig pågår forbedringsarbeid i regi av endringsprogrammet som har særskilt fokus på 
hvordan leveransetiden kan reduseres. En gjennomgang av sakene har bla vist at for mange 
oppdrag krever særtilpasning som både er ressurskrevende å gjennomføre og forvalte. Økt 
fokus på standardisering i tråd med regional strategi vil derfor være et virkemiddel som vil 
redusere leveransetid og driftskostnader. 

Status for prosjektporteføljen 

Prosjektporteføljen til Helse Nord IKT består i august 2017 av 16 prosjekter, og den samlede 
rammen er i overkant av 250 MNOK.  Hovedtyngden av de store prosjektene er i 
gjennomføringsfase. 
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Helse Nord IKTs styremøte vedtok 16. august overgang til gjennomføringsfase for prosjektet 
Helhetlig Informasjonssikkerhet. Saken vil ultimo august forelegges styret i Helse Nord RHF for 
endelig beslutning. Prosjektet opprettholder aktivitet, og har god fremdrift i arbeidet med 
bemanning.  

Sentralt kjøremiljø holder sin fremdriftsplan. Akseptansetest har blitt gjennomført i juni. 
Testen avdekket enkelte feil som har blitt analysert og korrigert, og akseptansetesten ble 
godkjent den 4.august. l Driftsopplæring er utført i henhold til plan, og den teknologiske 
løsningen er nå overlevert. Prosjektets siste aktiviteter er å etablere et sett basistjenester på 
den nye plattformen. Dette arbeidet er nå i gang. 

I forbindelse med overføring av ansvaret for drift av sentralt kjøremiljø til linjeorganisasjonen, 
var det nødvendig å etablere et prosjekt for effektivt og kontrollert mottak av de nye tjenestene 
fra sentralt kjøremiljø. Ved utgangen av juni måned ble prosjektet Mottak av sentralt kjøremiljø 
etablert innenfor en ramme på 4.45 MNOK med ferdigstillelse til desember 2017. Prosjektet 
skal etablere midlertidig organisasjon for drift i HN IKT, implementere prosedyrer og nye 
arbeidsprosesser, samt gjennomføre driftstest i godkjenningsperioden. 

Testregimeprosjektet (fase 2) nærmer seg ferdigstillelse. Det gjenstår noe mindre 
konfigurasjonsarbeid på QA-miljø for digitale pasienttjenester, integrasjonsplattformen og 
Sectra. 

Arbeidet med ny IKT-plattform for telefoni og telekommunikasjon i Helse Nord ble i vår vedtatt 
videreført i konseptfase. Arbeidet fortsetter i september, og deler av prosjektgruppen leies inn. 

Prosjektet som arbeider med nye lokaler for Helse Nord IKT i Tromsø har i perioden 
gjennomført konkurranse og innledende forhandlinger i henhold til plan.  

Pilotperioden for Mobilt kontor avsluttes i disse dager, og en begrenset utrulling pågår. 
Løsningen ser ut til å være attraktiv blant sluttbrukere, og prosjektet planlegges avsluttet tidlig 
i september 2017.  

Det er fortsatt utfordringer knyttet til leveransene fra prosjektet Driftsmodell for 
Sykehusinnkjøp HF. Prosjektet rapporterer rød status for sitt påkrevde interne ressursbehov 
kommende kvartal. Organisasjonsmessige forutsetninger i nyetablerte Sykehusinnkjøp HF har 
også gitt prosjektet visse utfordringer i kundedialogen. Infrastruktur klargjøres i tredje kvartal 
2017. 

Prosjektet Integrasjon Paga/AD har ikke kunnet avsluttes som følge av forsinket pilotering og 
underkjent teknisk dokumentasjon fra underleverandører. Det viktigste målet i prosjektet er å 
etablere synkronisering av brukeropplysninger fra personalsystemet til Active Directory 
(katalogtjeneste for håndtering av brukere, brukerrettigheter og ressurskontroll). Parallelt er 
det også implementert en oppdatert og sikrere tilgangsstyring med applikasjonen BAS3 i 
påvente av ny, regional løsning (jmf prosjekt Helhetlig informasjonssikkerhet). Deler av 
integrasjonen er i produksjon, og pilotering antas startet i september. Porteføljekontoret gjør 
for tiden en vurdering av behov for ytterligere grep. Ambisjonen er fremdeles å få teknisk 
løsning på plass snarlig, slik at Helse Nord IKT kan tilby oppstart implementering per 
helseforetak.  

Som orientert om på styremøtet i juni 2017 har Helse Nord IKT reorganisert FAKT-
programmet. Programnivået er oppløst fra 1.juli. De gjenstående prosjektene styres nå i stor 
grad av intern bemanning. Sentralt kjøremiljø, Migrering og Helhetlig informasjonssikkerhet 
videreføres som selvstendige prosjekter. Programmets utarbeidede gevinstplan står ved lag og 
videreføres i samarbeid mellom prosjekter og linjeorganisasjon. Høsten 2017 gjøres en 
oppdatering av gevinstplanen. FAKT-programmets sluttrapport er vedlagt. 

Arkitekturprosjektet har avsluttet sine aktiviteter i månedsskiftet juni/juli 2017 i henhold til 
plan. Styringsgruppen for prosjektet har blitt forelagt sluttrapport, og har på bakgrunn av dette 
anbefalt at prosjektet avsluttes.  
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Per august 2017 er ressurssituasjonen i prosjektporteføljen stram. De kritiske prosjektene 
tilstrebes tilgodesett med senior interne medarbeidere. Prosjektbemanningen følges tett av 
porteføljekontoret, blant annet gjennom nyetablert aggregert ressursprognose. Av kapasitets- 
og kompetansemessige årsaker er innleie av IKT-konsulenter påkrevd i omlag halvparten av 
prosjektene. I august utgjør innleide konsulenter til sammen om lag 20 % av det totale 
ressurspådraget i prosjektene. Med bemanning av Helhetlig informasjonssikkerhet antas 
andelen innleide å øke frem mot Q1 2018. 
 
Nedenfor følger et sammendrag av status på prosjektene:  

 
 

 
 

Vesentlige avhengigheter mellom prosjektene fremgår av oversikten under. Kritiske prosjekter 
er markert med utropstegn.  En forsinkelse i disse prosjektene 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 april 2017 til og med juni 2017 for Helse Nord samlet 
og for Helse Nord IKT. Sykefraværet i juni er på 6,23% som er noe over det normale i Helse 
Nord IKT, og over måltallet som er satt på 5% på årsbasis. Det er en økning i sykefraværet fra 
april med 0,6%. 

HR har startet arbeidet med å analysere sykefraværet og det vil bli utarbeidet tiltak i de 
avdelingene/seksjonene som har et høyt fravær.  
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AML brudd 

Tabellen nedenfor viser antall AML-brudd i perioden april-juli 2017.  

Bruddtype Antall brudd 
april 

Antall brudd 
mai 

Antall brudd 
jumi 

Antall brudd 
juli 

Samlet tid per dag 0 0 0 0 

AML timer per uke 6 15 12 13 

AML timer per 4 uker 0 7 3 2 

AML timer per år 0 0 0 0 

Søndager på rad 0 3 0 1 

Samlet tid per uke (snitt) 0 0 0 0 

Planlagt tid per uke 0 0 0 0 

Ukentlig arbeidsfri 16 26 20 19 

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.   

 

Avviksmeldinger i DocMap 

 

Åpne avvik i HN IKT pr.31/8-17 98 (+12)* 

- Liggende i HN IKT 63 (+4) 

- Liggende i HF 35 (+8) 

Lukkede avvik i HN IKT hittil i 2017 30 

*økning fra mai 

 

HN IKT har 98 åpne saker i avvikssystemet pr.juli 2017, noe som er en økning på 14 siden 
april. En stor del av sakene er klare for å lukkes, men godkjenning av ansvarlig avdelingsleder 
gjenstår. Opplæringen i DocMap starter 4.september, og kombinasjonen av opplæring og bedre 
oppfølging av avdelingene forventes å gi resultater fremover.  Egen saksbehandler i stab har 
fått i oppgave å følge opp avdelingene for å få prioritert sakene. 

 

Tromsø, 28. august 2017 

 

Oddbjørn Schei  
Administrerende direktør  
 
 

Vedlegg:  Status for prosjektporteføljen etter tjenestekategori 

  Sluttrapport, FAKT programmet 
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