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Styresak 051-2017   Komparativ analyse av de regionale 
helseforetakene på IKT området 

Innstilling til vedtak 

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak: 

1. Styret i Helse Nord IKT tar saken til orientering. 

 

Bakgrunn 

Direktoratet for e-helse har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet oppdatert den 
komparative analysen av de regionale helseforetakene på IKT området som ble gjennomført i 
2014. Rapporten fra 1 juli ligger vedlagt. Den komparative analysen er en sammenligning 
mellom de 4 regionale helseforetakene innenfor IKT området, og analysen har fokus på 
gjennomføringsevne innenfor de viktigste områdene.  

Hensikten med saken er å presentere hovedfunn i rapporten og å gi administrerende direktørs 
(AD) vurdering knyttet til rapporten og kostnadsutviklingen i virksomheten. samt svare ut 
Styret i Helse Nord IKT sin forespørsel om hvilke incentiv og belønningssystemer Helse Nord 
IKT har. 

Presentasjon av komparativ analyse – ADs vurdering 

Etter vår vurdering er det to hovedtrekk ved rapporten som bør fremheves sett fra Helse Nord 
IKT sin side. Disse er: 

- IKT kostnadene øker i perioden, men det er fortsatt en lav andel av totale 
driftskostnader som går til IKT 

- Mangel på innføring av elektronisk kurve og medikasjonsløsning påvirker vurdering av 
gjennomføringsevne 

Andel av IKT driftskostnader og totale IKT kostnader 

Helse Nord (3,8 %) og Helse Vest (3,7 %) ligger som i 2014 lavest og relativt likt på andel av 
IKT kostnader. Helse Nord har hatt høyest vekst i perioden og rapporten fastholder at 
geografisk struktur i nord medfører at Helse Nord må ha relativt flere IKT årsverk. De totale 
IKT kostnadene, som er IKT driftskostnader (eksklusive avskrivninger) og IKT investeringer 
har både Helse Nord (20 %) og Helse Vest (21 %)hatt en vesentlig økning i perioden. Helse 
Midt har hatt en mindre økning, mens Helse Sør-Øst har hatt en vesentlig nedgang. Dette viser 
at vest og nord har gjort større investeringer i perioden. Spesielt for Helse Nord er at vi både 
har hatt store investeringer i kliniske systemer og har hatt større re-investeringer og 
moderniseringer av IKT infrastruktur. Dette medfører at Helse Nord har den største veksten i 
avskrivningskostnader på om lag 60 %, mens de øvrige regionene har hatt en økning på om lag 
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22 %. Helse Nord har hatt et høyt investeringsnivå og i 2016 ligger investeringsnivået på 35 % 
av de totale IKT driftskostnadene.  

Kostnadsøkningen (162, 7 MNOK) fra 2014-2016 i Helse Nord er knyttet til følgende poster: 

- Økte avskrivninger (48,3) og lisenser (44,3) - 92,6 MNOK  

- Økt drift- og forvaltningskost  - 35,6 MNOK 

- Økte prosjektkostnader - 20 MNOK 

- Økte kostnader nasjonale aktiviteter  -14,5 MNOK 

Et særtrekk med Helse Nord er at vi har større andel IKT ressurser utenom Helse Nord IKT og 
denne andelen har vært økende i perioden (fra 17 til 21 %). HN IKT har hatt en personellvekst 
på 15 % i perioden, som primært skyldes nye tjenester og økt prosjektpåtrykk, mens øvrige HF 
har hatt en økning på 51 % i perioden, noe som antas å ha sammenheng med oppbygging av 
funksjonell forvaltning. 

Oppsummert viser den komparative analysen at Helse Nord fortsatt holder kostnadene på lavt 
nivå sammenlignet med de øvrige helseregionene. Dette til tross for at det i perioden er gjort 
vesentlige investeringer i både infrastruktur, kliniske og pasientretta systemer og det er bygd 
opp funksjonell forvaltning. Administrerende direktør anser kostnadsutviklingen i Helse Nord 
IKT, gitt de ambisjoner og strategier som foreligger i regionen som tilfredsstillende og under 
kontroll. 

Regionens gjennomføringsevne 

Den komparative analysen dokumenterer at Helse Nord i perioden har gjennomført store løft 
innenfor IKT området. God gjennomføring av FIKS løpet, vesentlig infrastrukturmodernisering, 
gjennomføring av digitale innbyggertjenester, innføring av elektronisk kurve og videre 
implementering av DIPS arena er beskrevet i rapporten. Helse Nord er eneste region som ikke 
har eget løp for innføring av ERP system.  

Rapporten fastholder at sammenlignet med strategier fra 2012/2014 er det manglende 
måloppnåelse særlig knyttet til etablering av regionale løsninger for EPJ/PAS med oppgradert 
funksjonalitet for bla prosesstøtte og beslutningsstøtte.  

 

Bruk av elektronisk meldingsutveksling 

Rapporten har en egen del som fokuserer på bruk av elektronisk meldingsutveksling. 
Elektronisk meldingsutveksling kan ses på som en indikasjon i hvor stor grad regionene er 
digitalisert. Rapporten viser til en stadig økende bruk av elektronisk meldingsutveksling (økt 
digitalisering) og rapporten viser til at Helse Nord fortsatt har størst bruk. 

 

Oppsummering 

Oppsummert fremstilles gjennomføringsevnen til Helse Nord som god, men innføring av DIPS 
arena og elektronisk kurveløsning er viktige for å opprettholde digitaliseringen. Helse Nord 
har i perioden (2014-16) gjennomført store og krevende løft, både på kliniske systemer og på 
en vesentlig modernisering av infrastrukturen. I tillegg ligger Helse Nord på topp når det 
gjelder bruke av elektronisk meldingsutveksling. Økonomisk er andelen av IKT kostnader sett i 
forhold til totale driftskostnader blant de laveste. 

Administrerende direktørs vurdering av komparativ analyse er at rapporten gir et riktig bilde 
av hvor Helse Nord står. Vi ligger langt fremme hva gjelder innføring av nye løsninger, både 
hva gjelder støtte til helseforetakene og når det gjelder IKT utvikling. Kostnadsutviklingen i 
regionen er et uttrykk for de ambisjoner foretaksgruppen har hatt siste år og andelen IKT 
kostnader er fortsatt lavt, både sett i relasjon til øvrige helseregioner men også sett i relasjon 
til globale utviklingstrender.  
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Incentiv og belønningssystemer i Helse Nord IKT 

Helse Nord IKT er Nord-Norges største IKT virksomhet og har vokst fra 160 ansatte i 2012 til 
280 ansatte i 2017.  

I strategien til Helse Nord IKT er et av målene «Attraktiv arbeidsplass». «Helse Nord IKT skal 
være en attraktiv arbeidsplass, med fokus på et arbeidsmiljø som preges av arbeidsglede og 
trivsel. Dette skal oppnås gjennom å ha et bevisst forhold til hva som motiverer. Mestring gir 
trivsel, vi skal derfor ha fokus på å synliggjøre våre styrker og gode arbeidsprosesser. Det skal 
tydelig vises at de ansatte er Helse Nord IKTs viktigste ressurs». Et delmål for HR er å sikre at 
Helse Nord IKT tiltrekker, utvikler og beholder de beste lederne og medarbeiderne. 

Et annet mål i Helse Nord IKTs strategi er å sikre nødvendig kompetanse. «Helse Nord IKT skal 
ha fokus på intern kompetansebygging og fokus på kompetanse som bedriftens viktigste 
ressurs. Det skal derfor etableres en kompetanseplan som understøtter strategien. 
Kompetanseplanen inngår som et viktig element i HN IKTs satsning på og utgangspunkt for all 
kompetanseheving, mottak av nyansatte og forbedring av interne opplæringsprosesser.» 
Kompetansekravene til de ansatte i Helse Nord IKT øker i stor grad, i takt med krav til ny 
teknologi. Helse Nord IKT brukte ifølge regnskapet for 2016 kr 3 039 049,- på 
kompetanseheving. Dette er i gjennomsnitt kr 10 853,- pr. ansatt.  

Helse Nord IKT har fokus på å gjennomføre gode rekrutteringsprosesser slik at alle søkere til 
stillingene våre blir godt ivaretatt. Vi har ikke som mål å være lønnsledende men ønsker å 
kunne tilby våre ansatte en kombinasjon av lønn og andre goder. Med utgangspunkt i 
lønnsstatistikken til NITO, der Helse Nord IKT har en stor medlemsgruppe er 
gjennomsnittslønnen på landsbasis for en ingeniør innen Spekter Helse IT kr 583 721,-. 
Gjennomsnittslønnen for ingeniører (NITO) i Helse Nord IKT er kr 548 565,- som er 6% lavere 
enn på landsbasis.  

Det er stor og økende etterspørsel etter IKT kompetanse, noe som påvirker det 
nasjonale/globale lønnsnivået. For å kunne opprettholde rekrutteringsevnen uten å være 
lønnsledende tilbyr Helse Nord IKT derfor en balansert ordning, med fokus på langsiktig 
kompetansebygging, interne karrieremuligheter, varierte oppgaver og fleksibilitet. Denne 
ordningen omfatter:  

 kurs- og andre opplæringstiltak 

 pensjon og forsikringsordninger gjennom KLP  

 full lønn under fødselspermisjon 

 tilgang til bedriftshelsetjeneste 

 muligheter for fleksibel arbeidstid og hjemmekontor, herunder mobiltelefon og 

bredbånd 

 Bedriftsidrettslag med mulighet for inntil 1 time trening i arbeidstiden (dersom 
tjenesten tillater det) 

 aviser tilgjengelig på arbeidsplassen  

 te, kaffe og fruktordning 

 for Tromsø spesielt 
o behovsprøvet parkering med egenandel (Helse Nord IKT disponerer 

parkeringsplasser basert på antall kvm leieareal og kostanden er inkludert i 

husleien). Parkering i Kjelleren dekkes av den enkelte ansatt gjennom trekk i 

lønn 

 

De siste årene har vist at Helse Nord IKT til en viss grad har lykkes med denne målene om å  

være en attraktiv arbeidsplass. Vi har relativt lav turnover og vi lykkes til dels med å rekruttere 

nødvendig kompetanse uten å være lønnsledende. Arbeidsmarkedet innenfor IKT blir stadig 

mer anstrengt og noe som gjør at vi må anstrenge oss enda hardere for å beholde kritisk 
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kompetanse og å være attraktiv i rekrutteringsøyemed. 

 

Oppsummering 

IKT kostnadene i Helse Nord er fortsatt lave sett i forhold til de totale kostnadene. Det har vært 
en betydelig økning i IKT kostnadene i perioden 2014-2016som en følge av investeringer i 
kliniske systemer, oppbygging av funksjonell forvaltning og moderniseringa v IKT 
infrastruktur. Dette har ført til at Helse Nord ligger langt fremme i hva gjelder bruk av digitale 
løsninger. Innføring av DIPS arena og elektronisk kurve er kritiske aktiviteter for å 
opprettholde utviklingen.  

Sen vesentlig forutsetning for IKT satsningen er kompetente IKT ressurser. Helse Nord IKT har 
fokus på å være en attraktiv arbeidsplass, uten å være lønnsledende. Helse Nord IKT tilbyr 
derfor en balansert ordning, med fokus på langsiktig kompetansebygging, interne 
karrieremuligheter, varierte oppgaver og fleksibilitet. 

 

Tromsø, 21. august 2017 

 

 

Oddbjørn Schei  
Administrerende direktør  
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