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Arkiv nr. Saksbehandler  Dato 
2017/339-4   Ole Jan Hauge  Tromsø, 1.november 2017 

 

 

Styresak 060-2017   Virksomhetsrapport pr. september 2017 

 

Innstilling til vedtak 

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak: 

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

Administrerende direktørs vurdering 

Den økonomiske situasjonen er i bedring i forhold til forrige rapportering. Både august og 
september viser overskudd i resultatregnskapet, og ved utgangen av september et det et 
positivt budsjettavvik. Prognosen for årsresultatet er balanse, men et underskudd kan fortsatt 
ikke utelukkes.  

Status for prosjektporteføljen samlet sett er tilfredsstillende. Ressurssituasjonen er fremdeles 
stram, men prosjektene har gjennomgående bedre tilgang på ressurser enn i 1.halvår. De 
kritiske prosjektene prioriteres med hensyn på tildeling av interne ressurser. Andelen innleide 
konsulenter forventes å øke i tiden fremover.   
 
Servicenivået på brukerstøtte har så langt i 2017 ligget på et stabilt høyt nivå med noen få 
unntak. Antall henvendelser til førstelinje har i gjennomsnitt vært på 8500, og ligger 14% 
lavere enn i 2017. 

Andel henvendelser besvart innen 1.minutt har et gjennomsnitt på 77 %, som er godt over 
målet på 70 %. Andel henvendelser løst på 1.touch ligger i gjennomsnitt noe under målet på 80 
%. Bedre informasjonsflyt og samarbeid mellom førstelinje og drift knyttet til oppgraderinger 
og feilhåndtering er nødvendig for å øke løsningsgrad på 1.touch 

Det er ikke registrert nedetid på kritiske tjenester siden forrige rapportering, og antall kritiske 
feil holder seg stabilt på 1-2 pr. mnd.  

Antall registrerte feil har i gjennomsnitt vært 411, noe som er om lag 25 % høyere enn 
gjennomsnittet for 2016. En foreløpig analyse indikerer at økningen i hovedsak skyldes 
registreringspraksis, og synes ikke å være et utrykk for flere feil på systemene HN IKT drifter.   

Det er nedsatt en egen arbeidsgruppe som jobber med å ta unna restansene i felles innboks. 
Felles innboks-prosessen revideres med fokus på leveransekapasitet og «tjenestepakking». 
Revidering har så langt avdekket at måten sakene registreres på ikke gir et korrekt bilde av 
saksomfanget.  
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Sykefraværet har siden januar vært høyere enn målet på 5%, men har siden juli gått ned fra 
6,4% til 4,3% i september.  Målrettede tiltak er iverksatt, men det er for tidlig å si om det er 
disse som har hatt effekt. 

Antall åpne avviksaker i Docmap er fremdeles for høyt. Opplæring i Docmap er gjennomført i 
samtlige avdelinger unntatt en.  Tettere oppfølging av avdelingene fra staben er igangsatt, og 
forventes å gi positive effekter. 

Økonomi 

Resultatrapport  

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

 

Resultatet for september viser et regnskapsført overskudd på ca. 1,7 millioner mot et 
budsjettert underskudd på om lag 0,6 millioner. Det vil si et positivt budsjettavvik på ca. 2,3 
millioner. Per september (hittil i år) viser regnskapet et overskudd på ca. 4,1 millioner mot et 
budsjettert overskudd på ca. 2,0 millioner, altså et positivt budsjettavvik på 2,1 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 
september. Dette skyldes tilsvarende lavere kostnader knyttet til avskrivninger, linjeleie og 
datasentre enn budsjettert, slik det fremgår under driftskostnadspostene. Lisenskostnadene er 
imidlertid høyere enn budsjettert. 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.  Lavere 
personalkostnader enn budsjettert skyldes i all hovedsak en mindre økning i årsverk enn 
opprinnelig planlagt noe som både skyldes turnover og lavere tilsettingstakt enn planen tilsa. 
Avviket for konsulentutgifter skyldes til dels høyere kostnader knyttet til prosjekter enn 

Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik

Driftsinntekter 43 644 45 150 -1 506 395 165 406 348 -11 183 541 798

SLA-inntekter (tjenesteavtaler) 16 547 16 812 -265 151 500 151 308 192 201 744

Prosjekter og oppdrag mv. 5 720 5 495 226 46 035 49 453 -3 417 65 937

Viderefakturering 21 376 22 843 -1 467 197 629 205 588 -7 958 274 117

Driftskostnader 41 356 44 403 3 047 383 883 391 996 8 113 525 268

Personalkostnader 16 657 18 217 1 560 142 012 156 325 14 313 211 040

- Aktiverte lønnsutg. Prosjekter -2 289 -2 400 -111 -17 879 -21 600 -3 721 -28 800

Lisenskostnader 10 265 8 870 -1 395 81 131 79 833 -1 298 106 444

Avskrivninger 10 850 12 497 1 647 107 282 112 477 5 196 149 970

Linjeleie 1 745 2 218 473 16 573 19 961 3 387 26 614

Lokaler 1 275 1 066 -209 11 760 9 595 -2 165 12 794

Konsulent 1 727 1 646 -81 23 545 14 813 -8 732 19 751

Annet 1 127 2 288 1 161 19 458 20 592 1 134 27 456

DRIFTSRESULTAT 2 287 747 1 541 11 282 14 352 -3 070 16 530

Finansposter -583 -1 377 794 -7 198 -12 397 5 200 -16 530

RESULTAT 1 704 -631 2 335 4 084 1 955 2 129 0

Tall vises i 1000 NOK

Resultatrapport september 2017

Budsjett 2017 September 2017 September 2017 hittil i år
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budsjettert så langt i år 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 skyldes derfor til dels 
periodiseringsavvik i tillegg til faktiske avvik mellom kostnader og inntekter på årsbasis.  

Etter noen måneder med underskudd på våren/sommeren har regnskapet de senere 
månedene vist en positiv utvikling. Ledelsen vil fortsatt ha sterkt fokus på økonomien. 
Prognosen for årsresultatet er balanse. Et underskudd kan fortsatt ikke utelukkes, men det er 
mindre sannsynlig enn tidligere. 

Inntektsbudsjett 

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

 

 
Inntektsprognosen viser et overforbruk ved årsslutt knyttet til posten lisensvedlikehold og 
prosjektkostnader, mens de øvrige postene forventes å ha noe underforbruk. Det samlede 
forbruket vil ligge innenfor rammen av bruttobudsjettet. (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 1 500 31 300 65 900

Herunder: Oppdrag mv 1 500 31 300 32 800

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 15 800 31 300 541 700

Tilleggsavsetninger hos foretakene, 

uspesifisert/uforutsette kostnader 1 600 5 100 3 400 1 600 3 500 1 500 16 700

Totalt - bruttobudsjett 55 500 252 700 144 400 53 500 19 300 32 800 558 400

Inntektsbudsjett HN IKT 2017 - per september
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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 30.9, 
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.  Likviditeten er tilfredsstillende per i dag.  

 

 

 

 

 

September Hittil i år per juli

Prosjektinvesteringer HN IKT (vedtatte) 150 900 4 200 99 900

Driftsinvesteringer HN IKT (vedtatte) 60 600 800 34 900

SUM investeringer HN IKT 211 500 5 000 134 800

Oppkjøp anlegg RHF/FIKS 67 200 0 27 600

Totalt balanseførte investeringer 278 700 5 000 162 400

Prosjektkostnader 33 100 2 500 26 200

Alle beløp i 1000 kr

Investeringer

Årsbudsjett 
Regnskapsført

Beløp

IB 1.1.2017 -296 739

Bevegelser hittil i år -307 516

UB per 30.9.2017 -604 255

Alle beløp i 1000 kr 

Kassakreditt
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Tjenester/produksjon 

Nedenfor gjengis noen nøkkeltall for tjenesteleveransene i HN IKT. 

Henvendelser 2017 

 Mars April Mai Juni Juli August September 

Total antall henvendelser 9822 6590 8428 8850 5840 7900 9346 

Andel telefonhenvendelser 61% 59% 65% 61% 69% 63% 58% 

Andel besvart innen 1.minutt 79% 84% 67% 80% 84% 77% 72% 

Andel henvendelser førstelinje 
løst på 1. touch 

72% 73% 72% 76% 76% 78% 76% 

 

Antall henvendelser til førstelinje har i gjennomsnitt vært på om lag 8500 så langt i 2017 mens 
gjennomsnittet for 2016 var på 9897 – en nedgang på 14 %. 

Servicemålet på 70 % besvart innen 1.minutt er oppnådd, men resultatet for september er 
under gjennomsnittet for 2017 på 77 %.  Andelen løst på 1.touch viser en stabil utvikling, men 
det interne servicemålet på 80% er ikke nådd. Resultatet for august med 78% er imidlertid det 
beste så langt i år.  

Tilgjengelighet og feilhåndtering 2016-17 

 Mars April Mai Juni Juli August September 

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% 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% 100% 100% 100% 

Antall registrerte feil 441 297 473 468 382 389 443 

Antall kritiske feil  2 1 2 1 1 2 2 

Antall oppgraderinger 118 90 114 98 62 73 105 

 

Antall kritiske feil har siden mars hold seg lavt, og variert mellom 1 og 2 feil pr. måned. Totalt 
antall registrerte feil ligger rundt 400 pr. mnd. Nivået ligger om lag 25 % høyere enn 
gjennomsnittet for 2016. Foreløpige analyse indikerer at hovedårsaken er knyttet til endringer 
i registreringspraksis, og ikke et utrykk for at det reelt sett er flere feil på systemene HN IKT 
leverer. At antall henvendelser til brukerstøtte er lavere i 2017 enn i 2016 gir støtte til en slik 
forklaring. 

Det er en positiv korrelasjon på 0,45 mellom antall oppgraderinger og antall feil - noe som ikke 
overraskende.  Det er også en sterk negativ sammenheng på – 0,88 mellom antall 
oppgraderinger og andel saker løst på 1.touch. Dette betyr at en økning i antall oppgraderinger 
synes å gi lavere løsningsgrad på brukerstøtte.  

Selv om denne enkle analysen er basert på et svært lite utvalg indikerer den at det er svært 
viktig med god informasjonsflyt og samarbeid mellom førstelinje og drift knyttet til 
oppgraderinger og feilhåndtering. 

Felles innboks rapporteringen er utelatt i denne virksomhetsrapporten, da en gjennomgang 
viser at tidligere presenterte tall ikke gir et riktig bilde av status innenfor området.   

Ved utgangen av september er det 79 saker registrert i felles innboks prosessen. De øvrige 
sakene (98) er oppdrag knyttet til systemutvikling, og disse følger en annen metodikk.  



  

 

 Side 6 av 11 

Av de 79 sakene er 23 i tidlig fase, dvs at det foregår merkantile avklaringer knyttet til 
leveranse, tilbud og prioritering. 22 saker er under gjennomføring og 34 saker er gjennomført 
og satt i produksjon, men endelige merkantile avklaringer er ikke gjennomført. Det er som sagt 
nedsatt en egen arbeidsgruppe som bidrar til å komme ajour gjennom forsterket 
leveransekapasitet. Revideringen av hele prosessen er et lengre løp, som blant annet må ses i 
sammenheng med etableringen av sentralt kjøremiljø og migreringsløpene. Revideringen av 
prosessen har som mål å redusere ledetidene vesentlig, blant annet gjennom større grad av 
automatisering.  

Helse Nord IKT vil til neste styremøte derfor rapportere felles innboks på en oppdatert mal.  

Status for prosjektporteføljen 

Prosjektporteføljen til Helse Nord IKT består ved utgangen av oktober av 18 prosjekter. 
Hovedtyngden av de store og kritiske prosjektene befinner seg i gjennomføringsfasen.  

Helhetlig Informasjonssikkerhet siden forrige rapportering avsluttet planleggingsfasen og 
startet gjennomføringsfasen. Prosjektet preges av høy aktivitet, og arbeider nå med å få på 
plass alle ressurser. Delprosjektene er godt i gang.  

Prosjektet Sentralt kjøremiljø går mot slutten. De siste leveranser planlegges å være på plass 
ved utgangen av november 2017. Formell avslutning av prosjektet vil bli fremlagt som egen 
sak på neste styremøte. Parallelt pågår et omfattende arbeid med å etablere arbeidsprosesser 
for den permanente driften. Prosjektet arbeider også sammen med Migreringsprosjektet for å 
etablere plattformtjenester (e-post, fil og AD).  

Migreringsprosjektet er inne i «bølge 1», der hovedhensikten er å prøvekjøre 
migreringsprosessen gjennom å flytte på enkle interne tjenester. Fremdriften er i henhold til 
planen. Prosjektet vil etter dette starte arbeidet med å migrere «skarpere» tjenester. 

I prosjektet Implementering regionalt stamnett pågår ennå diskusjoner med Norsk Helsenett 
knyttet til kvalitetskrav i avtalen (latency/treghet på linjer) 

Fase 3 av Integrasjonsprosjektet har nå startet. Parallelt med dette har HNIKT byttet 
prosjektleder. Denne rollen har tidligere vært besatt av en ekstern konsulent, men er nå 
erstattet av en intern ressurs fra HN IKT.  

Styringsgruppen for prosjektet Drifts- og overvåkingssenter har anbefalt at prosjektet går inn i 
avslutningsfase. Prosjektet er i sluttfasen, og sluttrapport vil bli lagt frem på neste styremøte.  

Det pågår også avsluttende aktiviteter i prosjektet Mobilt kontor. Prosjektets styringsgruppe 
har anbefalt avslutning. Saken fremmes som egen beslutningssak på dette styremøtet. Se eget 
saksfremlegg for detaljer. 

For prosjektet Driftsmodell for Sykehusinnkjøp HF har reorganiseringen som ble omtalt ved 
forrige rapportering, gitt resultater. Prosjektet har en stram tidsplan, som fordrer harde 
ressursprioriteringer og målrettet arbeid. Prosjektet stiller nye krav, både til faglig 
kompetanse og intern organisering. Sykehusinnkjøp HF er en nyetablert organisasjon, noe som 
gir prosjektet visse utfordringer i kundedialogen. Testfase med kunde er planlagt i desember 
og januar. 

Konseptfasen av prosjektet Digital plattform telekommunikasjon i Helse Nord er startet opp 
under ledelse av selskapet Skarpe/Devoteam. Prosjektteamet har erfaring i oppbygging fra 
tilsvarende tjeneste på det nye sykehuset i Østfold. Teamet har i oktober innledet samarbeid 
med bestiller- og tekniske miljø i helseforetakene og Helse Nord IKT. Konseptfasen skal også 
utføre en kartlegging av utbyggingsbehov for trådløsnett i regionen. Konseptrapport foreligger 
ved utgangen av januar 2018. 
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Prosjektet Framtidig arbeidsflate er vedtatt startet opp. Prosjektet har tidligere blitt omtalt 
som Desktop. I konseptfasen skal prosjektet utrede og foreslå tiltak for kvalitetsforbedring av 
desktoptjenesten i Helse Nord. Desktoptjenesten omfatter alle systemer som leveres på 
datamaskiner til alle ansatte, uavhengig av rolle og funksjon. Kvalitetsforbedring vil kunne 
omfatte en rekke ulike deler av tjenesten, slik som forvaltning, finansiering, leveransemodeller, 
teknologisk plattform og brukeropplevelse. Nødvendig kompetanseutvikling og helhetlig 
strategi er også en del av prosjektet. Rammen for konseptfasen er 4,3 MNOK. Et nært 
samarbeid med helseforetakene er påkrevd, og prosjektet vil opprette referansegruppe 
sammen med helseforetakene. I HN IKTs organisasjon er det stor entusiasme for dette 
kundenære prosjektet.  

HN IKT har leid kontorlokaler i Forskningsparken i Tromsø siden 2006. Dagens leieavtale 
utløper i juni 2019. Med bakgrunn i dette har det vært gjennomført et prosjekt med formål å 
anskaffe nye lokaler i Tromsø. I henhold til fullmakt fra styret i Helse Nord IKT HF, har 
administrerende direktør innstilt Kræmer Brygge som vinner av anbudskonkurransen, og 
leiekontrakt ble signert den 14.september 2017. I forlengelsen av dette er prosjektet Kræmer 
Brygge 2019 etablert. Prosjektet skal, sammen med Kræmer Eiendom og deres 
underleverandører, avklare detaljer knyttet til bygg, innredning, materialvalg osv. Prosjektet 
skal også følge opp tilpasning av arealene i tråd med HN IKTs arbeidsprosesser.  

Prosjektet Integrasjon mellom Paga og Active Directory/BAS meldes nå klar for 
produksjonssetting den 15.november. Prosjektet skal etablere synkronisering av 
brukeropplysninger fra personalsystemet til Active Directory. I denne omgang gjelder 
produksjonssettingen HN RHF, HN IKT og Sykehusapoteket Nord HF. Implementering av 
løsningen for sykehusene er utsatt etter ønske fra foretakene. Overlevering av løsningen til 
HN IKTs linjeorganisasjon er godt i gang. 

 

Per oktober 2017 er ressurssituasjonen i prosjektporteføljen stram. At flere av de store og 
kritiske prosjektene er i gjennomføringsfasen bidrar til dette. Dette øker også kompleksitet og 
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krav til samhandling mellom prosjektene. Porteføljekontoret og linjeorganisasjonen arbeider 
aktivt sammen om ressursprognoser og prosjektbemanning. Antall eksternt innleide 
konsulenter i prosjektene har vært markert nedadgående en periode. Med pågående 
bemanning av Helhetlig informasjonssikkerhet vil antallet eksterne konsulenter øke. 

Nedenfor følger et sammendrag av status på prosjektene:  
 

 
 
Oversikten under viser et utvalg enkeltrisikoer rapportert fra prosjektene, samt planlagte 
tiltak. Merk at et prosjekt kan ha røde risikoer på denne oversikten, og likevel totalt sett 
vurderes som tilfredsstillende og «grønn», jfr. statusrapportering. 
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Vesentlige avhengigheter mellom prosjektene fremgår av oversikten under. En forsinkelse i 
disse prosjektene vil også medføre forsinkelse eller direkte stans i andre prosjekter. Kritiske 
prosjekter er markert med utropstegn. 
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HR/HMS 

HMS-systemet er vedlikeholdt i henhold til gjeldende regelverk. 

Sykefravær 

I handlingsplanen for IA-arbeidet i Helse Nord IKT er det et mål om at sykefraværet ikke skal 
overstige 5% (2,5% for langtidsfravær >16 dager og 2,5% for korttidsfravær (<16 dager). 

 

 

 

Den grå grafen viser sykefraværet for Helse Nords samlet, mens den røde viser fraværet i HN 
IKT (Legemeldt og egenmeldt fravær). Av figuren fremgår det at med unntak av januar måned 
grafen følger fraværet i HN IKT samme forløp som for Helse Nord samlet. I motsetning til de 
siste årene har imidlertid nivået i HN IKT vært på over 5 % helt frem til og med juli. Ved 
inngangen til september er fraværet i HN IKT på 4,27% eller 65% av nivået for Helse Nord 
samlet, noe som er det laveste nivået siden januar.  

Der er iverksatt flere tiltak for å redusere sykefraværet, blant annet fokus på fraværet i møtene 
HR har med seksjonsledere, og gjennomføring av programmet «sunn sirkel» i regi av 
Bedriftshelsetjenesten. Det er for tidlig å si om tiltakene har vært medvirkende til nedgangen i 
fraværet siste periode. 

AML brudd 

Tabellen nedenfor viser antall AML-brudd i perioden juni - september 2017.  

Bruddtype Antall brudd 
juni 

Antall brudd 
juli 

Antall brudd 
august 

Antall brudd 
september 

Samlet tid per dag 0 0 0 0 

AML timer per uke 12 13 3 13 

AML timer per 4 uker 3 2 0 0 

AML timer per år 0 0 0 0 

Søndager på rad 0 1 0 1 

Samlet tid per uke (snitt) 0 0 0 0 

Planlagt tid per uke 0 0 0 0 

Ukentlig arbeidsfri 20 19 12 21 

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.  Behovet for utstrakt bruk av kveldsarbeid for å unngå driftsforstyrrelser for 
helseforetakene på dagtid gjør det vanskelig å utforme en hensiktsmessig vaktordning. I 
forbindelse med opprettelsen av drifts- og overvåkingssenteret (DoOS) vil døgndrift/turnus 
vurderes, noe som vil føre til at dagens AML brudd vil reduseres betraktelig. 
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Avviksmeldinger i DocMap 

Åpne avvik i HN IKT pr.1/10-17 102(+4)* 

- Liggende i HN IKT 72 (+9) 

- Liggende i HF 30 (-5) 

*økning fra august 

 

HN IKT har 102 åpne saker i avvikssystemet 1.oktober 2017, noe som er en økning på 4 siden 
august. En stor del av sakene er klare for å lukkes, men godkjenning av ansvarlig 
avdelingsleder gjenstår. Det er gjennomført opplæringen i avdeling for Tjenesteproduksjon, 
Kunde- og servicetjenester og stab. Det forventes at resultatet for de resterende månedene i 
2017 forbedres som en følge av dette kombinert med tettere oppfølging.  

Oppfølging av tiltak etter brukerundersøkelse 2016 

I styremøte 1.juni 2017 ba styret om å bli orientert om oppdatert status på korrigerende 
tiltak mot slutten av året.  

HN IKT har igangsatt følgende tiltak etter brukerundersøkelsen: 

1. Startet utredning for å gjennomføre fortløpende brukerundersøkelser. Prosess med 
ekstern leverandør om dette er startet. 

2. Startet prosjekt om selvbetjeningsportal. 
3. Startet arbeidet med å få til 80% løsningsgrad på første touch – pågår som kontinuerlig 

forbedring, er også en del av prosjektet i pkt. 2 
4. Reviderer felles innboks-prosessen med fokus på leveransekapasitet og 

«tjenestepakking Første fase er «Kom ajour med Felles innboks» som pågår frem til 
1.11 og etablering av «Release and deploy» prosess i henhold til Itil rammeverket 
startes etterpå. 

 

 

 

 

Tromsø, 1. november 2017 

 

 

Oddbjørn Schei 
Administrerende direktør 
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