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Møtedato: 8. februar 2018 

 

Arkiv nr. Saksbehandler  Dato 
2018/45-4   Ole Jan Hauge  Tromsø, 1.februar 2018 

 

   Virksomhetsrapport, januar 2018 

 

Administrerende direktørs vurdering 

Foreløpig regnskap for 2017 viser overskudd på 2,8 millioner. Resultatkravet til Helse Nord 
IKT (HN IKT) var balanse.   

Status for prosjektporteføljen ved inngangen til 2018 er samlet sett tilfredsstillende. Gjennom 
2017 har det totalt vært 25 aktive prosjekter og fire aktive delprosjekter i HN IKTs 
prosjektportefølje. Av disse har 11 prosjekter og fire delprosjekter tilkommet som nye tiltak i 
løpet av året, mens ti prosjekter har blitt fullført og avsluttet i samme periode. HN IKTs 
porteføljekontor har i løpet av høsten 2017 kommet i gang med en utvidet støttefunksjon for 
prosjektene og virksomhetens ledelse.  

Det er ikke registrert nedetid på kritiske tjenester siden forrige rapportering, og antall kritiske 
feil har holdt seg stabilt på 1 pr. mnd. Gjennomsnittlig antall feil de siste tre månedene i 2017 
er 412, som er lik årsgjennomsnittet. November skilte seg imidlertid ut med årets 536 feil som 
var det høyeste i 2017. Hovedårsaken er mange feil i etterkant av en større oppgradering av 
Dips.  

Antall henvendelser viste som forventet en nedgang i desember grunnet ferieavvikling, mens 
oktober og november lå rundt gjennomsnittet som for 2017 var på 8310 pr. mnd.  

Servicemålet på 70 % besvart innen 1.minutt ble oppnådd med god margin i oktober og 
desember. I november var andelen bare på 66 %, noe som skyldes kombinasjon av høyt 
sykefravær og høyt nivå på antall feil. For 2017 var gjennomsnittet på 76 %.  

Andelen løst på 1.touch fra oktober til desember lå på 71-72 % som er litt under 
gjennomsnittet for 2017. Det arbeides med ulike tiltak for å øke løsningsgraden i 1.linje. 

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.  
 
Sykefraværet i oktober og november var på rundt 5 %, mens det steg til nærmere 6 % i 
desember. Gjennomsnittet for 2017 er på 5,6 %.   
 
Antall åpne avviksaker i DocMap har økte noe fra oktober til desember, men tall for januar 
2018 viser en reduksjon i antall åpne saker i HN IKT. 
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Økonomi 

I likhet med de øvrige HF-ene hadde HN IKT frist 30. januar for å avsluttes regnskapet for 
desember 2017 (foreløpig regnskap 2017). Foreløpig regnskap for 2017 viser et overskudd på 
2,842 millioner mot et resultatkrav om balanse. Et endelig og fullstendig regnskap for 2017 
legges frem for styret i møte 19. mars. I det følgende redegjøres det kort for det foreløpige 
regnskapet. Det tas forbehold om mindre endringer i endelig regnskap.  

Resultatrapport desember 
Tabellen under viser budsjett og foreløpig resultat for desember og for 2017 samlet.  

 

Resultatet for desembermåned viser et regnskapsført underskudd på 2,4 millioner mot et 
budsjettert underskudd på om lag 0,4 millioner. Det vil si et negativt budsjettavvik på ca. 2 
millioner. For 2017 samlet viser regnskapet et overskudd på 2,842 millioner.  

Regnskapsrapporten viser at HN IKT har høyre inntekter fra SLA enn budsjettert 
(nettobudsjett). Dette må ses i sammenheng med at fakturering av drift av Lyd og bilde og 
etablering av elektronisk kurve ble gjort i forbindelse med avregningen for året. Samlet ligger 
imidlertid SLA-inntektene innenfor rammen av bruttobudsjettet. 

Regnskapsrapporten viser at HN IKT samlet, har noe mindre inntekter fra prosjekter og 
oppdrag enn budsjettert så langt i år. Dette fremgår av posten prosjekt/oppdrag 
(driftsinntekter) som har et positivt avvik, mens posten aktiverte lønnsutgifter prosjekter 
(kostnadsreduksjon) har et noe større negativt avvik slik at nettoeffekten er en noe lavere 
inntekt enn budsjettert.   

Inntektsposten Viderefakturering (inntekter fra viderefakturering av lisensvedlikehold, 

avskrivninger, linjeleie og datasenterkostnader) har lavere inntekter enn budsjettert ved 

årsslutt. Dette skyldes tilsvarende lavere kostnader knyttet til avskrivninger, linjeleie og 

datasentre enn budsjettert, slik det fremgår under driftskostnadspostene. Lisenskostnadene er 

imidlertid større enn budsjettert. Dette påvirker ikke resultatet for HN IKT (inntekt er lik 

Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik

Driftsinntekter 44 202 45 150 -948 529 757 541 798 -12 015 541 798

SLA-inntekter (tjenesteavtaler) 18 108 16 812 1 296 203 323 201 744 1 579 201 744

Prosjekter og oppdrag mv. 9 827 5 495 4 332 69 806 65 937 3 894 65 937

Viderefakturering 16 268 22 843 -6 575 256 628 274 117 -17 489 274 117

Driftskostnader 45 954 44 152 -1 803 518 035 525 268 7 233 525 268

Personalkostnader 17 244 17 966 721 193 012 211 040 18 028 211 040

- Aktiverte lønnsutg. Prosjekter -1 201 -2 400 -1 199 -24 172 -28 800 -4 628 -28 800

Lisenskostnader 9 990 8 870 -1 120 111 052 106 444 -4 608 106 444

Avskrivninger 7 318 12 497 5 180 136 011 149 970 13 958 149 970

Linjeleie 1 947 2 218 271 22 223 26 614 4 391 26 614

Lokaler 937 1 066 129 15 053 12 794 -2 260 12 794

Konsulent 7 713 1 646 -6 067 38 111 19 751 -18 360 19 751

Annet 2 006 2 288 282 26 745 27 456 711 27 456

DRIFTSRESULTAT -1 752 998 -2 750 11 747 16 530 -4 783 16 530

Finansposter -552 -1 377 826 -8 880 -16 530 7 649 -16 530

RESULTAT -2 446 -379 -2 066 2 842 0 2 842 0

Tall vises i  1000 NOK

Resultatrapport desember 2017

Budsjett 2017 Desember 2017 Desember 2017 hittil i år
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kostnad). Merforbruket knyttet til lisenser gjelder først og fremst ny Oracle-avtale, samt noe 

høyere kostnader enn budsjettert for Microsoft-avtalen.   

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 et vesentlig lavere antall 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 
budsjettert og den forholdsmessige fordelingen mellom interne og eksterne konsulenter i 
prosjekter. 

 

Inntekter  

Tabellen viser regnskapsført inntekter per desember fra RHF/HF-ene og andre og 
bruttobudsjett 2017. Med bruttobudsjett menes de beløp foretakene i budsjettprosessen for 
2017 satt av til IKT-formål.  

 

Som det fremgår av tabellen er det samlet sett inntektsført et lavere beløp enn det som 

opprinnelig ble budsjettert, selv om det motsatt for enkeltposter. Total er det inntektsført 

knapt 530 millioner i 2017.   

Finnmark UNN NLSH Helgeland HN RHF Andre Totalt
Tjenesteavtaler (SLA) 17 658 100 807 55 697 16 964 12 197 203 323 217 000

Prosjekter/oppdrag 5 899 23 333 13 500 5 002 12 874 9 200 69 807 65 900

Herunder: Oppdrag mv 867 3 248 2 545 498 12 203 9 200 28 560 32 800

Prosjektkostnader (viderefaktureres) 5 032 20 085 10 955 4 504 671 41 247 33 100

Viderefakturering 31 493 122 283 71 995 29 333 1 723 0 256 627 274 000

Herunder: Lisensvedlikehold, felles klin. syst. 11 604 46 818 24 474 12 002 94 898 92 000

Avskrivninger 15 302 65 407 39 964 13 642 804 135 119 148 900

Linjeleie 3 645 6 304 5 510 2 848 919 19 226 23 500

Regionale datasentre - DS1 og DS2 941 3 754 2 047 842 7 584 9 500

Sum 55 049 246 423 141 191 51 299 26 794 9 200 529 757 556 900

Alle beløp i 1000 kr

Regnskapsført inntekter - per desember 2017 Bruttobudsjett 

2017
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Investeringer  

 

Tabellen viser budsjetterte og regnskapsførte investeringer i 2017 totalt (balanseført utgifter) 
samt regnskapsførte investeringer i desember.  

Som det fremgår av tabellen ligger de regnskapsførte utgiftene til HN IKT (eks 
FIKS/FRESK/RHF) om lag 46 millioner under budsjett (211, 5 – 165,2) i 2017. Av dette utgjør 
prosjektene 27,6 mill. (150,9 – 125,1) og driftsinvesteringene 18,7 millioner (60,6 – 41,9).  

Avviket for prosjektinvesteringene skyldes til dels lavere utgifter for prosjektet Helhetlig 
informasjonssikkerhet (HIS) og FAKT-programmet enn budsjettert per 31.12. mv. Videre er det 
noe mindreforbruk knyttet til Testregime fase 2 og Integrasjonsprosjektet 2. Førstnevnte (HIS) 
skyldes periodiseringsavvik, mens for de øvrige er det et reelt mindreforbruk.  

For driftsinvesteringene skyldes avviket både lavere reinvesteringer (vedlikehold) enn 
budsjettert og lavere investeringer i trådløse nett og nettverk i nye bygg enn planlagt. Avviket 
skyldes delvis mindreforbruk og til dels periodiseringsavvik.  

Det var budsjettert med oppkjøp/overdragelse av anlegg/investeringer fra HN RHF for 67,2 
millioner for avskrivning og viderefakturering av HF-ene. Ved årsskiftet var det kjøpt anlegg 
for 37,7 millioner. Dette gjelder i hovedsak RHFs investeringer i Digitale pasienttjenester og 
FIKS/FRESK (restbeløp). Avviket mot budsjett skyldes i stor grad at planlagte anlegg knyttet til 
elektronisk kurve ikke er overdratt på grunn av forsinkelse i prosjektet.  

Når det gjelder prosjektkostnader (ikke-aktiverbare) prosjektutgifter er det et merforbruk på 
drøyt 10 millioner forhold til opprinnelig budsjett (43,3 -33,1). Det var planlagt og må ses i 
sammenheng med mindreforbruk på andre budsjettposter i resultatregnskapet. Avviket 
skyldes blant annet prosjekter som ble igangsatt i 2017 som ikke fullt ut lå inne i det 
opprinnelige budsjettet, herunder HIS og Digital plattform telekom.  

 

 

 

 

 

 

 

Desember Totalt 2017

Prosjektinvesteringer HN IKT (vedtatte) 150 900 4 500 123 300

Driftsinvesteringer HN IKT (vedtatte) 60 600 6 000 41 900

SUM investeringer HN IKT 211 500 10 500 165 200

Oppkjøp anlegg RHF/FIKS 67 200                       10 100 37 700

Totalt balanseførte investeringer 278 700 20 600 202 900

Prosjektkostnader 33 100 7 600 43 300

Alle beløp i 1000 kr

Investeringer

Årsbudsjett 

Regnskapsført
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Likviditet 

 

Kassakredittrammen er på 640 millioner. Tabellen viser saldo kassekreditt per 1.1. og 31.12, 
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 i 2017.  Likviditeten er god. 

Tjenester/produksjon 

Nedenfor gjengis noen nøkkeltall for tjenesteleveransene i HN IKT. 

 

Henvendelser 2017 

 
Juli Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt 

2017 

Total antall henvendelser 5840 7900 9346 8601 8147 5988 8310 

Andel telefonhenvendelser 69% 63% 58% 61% 66% 60% 62% 

Andel besvart innen 1.minutt 84% 77% 72% 74% 66% 78% 76% 

Andel henvendelser førstelinje 
løst på 1. touch 

76% 78% 76% 72% 71% 72% 73% 

 

Antall henvendelser til førstelinje var i 2017 i gjennomsnitt på 8310 pr. mnd. Utviklingen de 
siste månedene i 2017 viser en avtagende tendens. Ferieavvikling i desember forklarer en 
forventet nedgang i desember. 

Servicemålet på 70 % besvart innen 1.minutt ble oppnådd med god margin i oktober og 
desember. I november var andelen bare på 66 %, noe som har sin bakgrunn i høyt sykefravær 
og mange feil denne måneden. Det er en negativ korrelasjon på - 0,63 mellom antall feil og 
andelen henvendelser som besvares innen 1.minutt for 2017 sett under ett.  Både antall feil og 
antall henvendelser har ikke overraskende betydning for brukerstøttes evne til å nå 
servicemålet. 

Andelen løst på 1.touch lå litt under årsgjennomsnittet på 73 % fra oktober til desember. Det 
selvpålagte måltallet på 80 % synes å være vanskelig å nå.  

 

 

 

 

Beløp

IB 1.1.2017 -296 739

Bevegelser hittil i år -172 974

UB per 31.12.2017 -469 713

Alle beløp i 1000 kr 

Kassakreditt
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Tilgjengelighet og feilhåndtering 2017 

 
Juli Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt 

2017 

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 382 389 443 364 536 338 412 

Antall kritiske feil  1 2 2 1 1 1 1,7 

Antall oppgraderinger 62 73 105 114 127 62 101 

 

Samlet antall registrerte feil har i siste del av 2017 variert fra 364 i oktober til 536 i november, 
for så å falle til 338 i desember. Frys i endringer/oppgraderinger forklarer det lave nivået i 
desember. Det høye tallet for november har sammenheng med en større oppgradering av Dips. 

Antall kritiske feil er lavt og stabilt med 1 pr mnd. 

I forrige virksomhetsrapport ble det vist til en positiv korrelasjon på 0,45 mellom antall 
oppgraderinger og antall feil basert på data til og med september 2017. Med data for hele 2017 
øker denne til 0,53, og understreker viktigheten av å gjøre grundige vurderinger og testing 
samt god informasjon og samhandling mellom drift og brukerstøtte. 

Felles innboks 

Rapporteringen knyttet til felles innboks har i 2017 synliggjort utfordringer med hensyn på 
gjennomføringsevne og håndtering i HN IKT. Det er derfor satt i verk både kortsiktige og 
langsiktige tiltak. Rapport om de langsiktige tiltakene og forslag til prosessforbedringer vil 
være klar i løpet av 1.tertial. En gjennomgang av datagrunnlaget som brukes til å rapportere 
status viser noen svakheter. For det første har interne oppdrag i HN IKT også inngått i 
rapporteringen og slik sett gitt et feil bilde av omfanget av oppdrag som skal løses for 
helseforetakene. For det andre har definisjonene og inndelingen som er brukt gitt et for 
unyansert bilde av status. Tabellen nedenfor er endret i forhold til forrige rapport, og endelig 
utforming vil være på plass til neste virksomhetsrapport. 

 

Bestillinger i felles innboks 2017 

 Juli August September Oktober November Desember  

Antall nye oppdrag 8 4 11 10 7 10  

Antall løste oppdrag 8 14 7 8 13 7  

Antall pågående oppdrag 107 97 101 103 97 100  

 

I forhold til tidligere rapport fremgår det at antall oppdrag er betydelig lavere, og dette skyldes 
som nevnt at interne oppdrag er tatt ut.  I tillegg er begrepet «pågående oppdrag» brukt for å 
understreke at det er 100 oppdrag/saker som er i en prosess. Eksempelvis er det av de 100 
oppdragene 46 hvor akseptansetest er gjennomført, men hvor endelig tilbakemelding fra 
helseforetak om avtalesignering, fakturering mv gjenstår. Et oppdrag blir ikke satt som løst før 
alle merkantile forhold mv er på plass, men løsningen vil som nevnt være tilgjengelig for 
bruker.  

Det arbeides derfor med å etablere ett forbedret rapporteringsgrunnlag som bedre får frem 
disse nyansene i neste virksomhetsrapport. 
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Status for prosjektporteføljen 

Gjennom hele 2017 har det totalt vært 25 aktive prosjekter og fire aktive delprosjekter i Helse 
Nord IKTs prosjektportefølje. Av disse har 11 prosjekter og fire delprosjekter tilkommet som 
nye tiltak i løpet av året, mens ti prosjekter har blitt fullført og avsluttet i samme periode.  

Helse Nord IKTs porteføljekontor har i løpet av høsten 2017 kommet i gang med en utvidet 
støttefunksjon for prosjektene og virksomhetens ledelse. Det arbeides nå med ytterligere nye 
leveranser knyttet til områder som ressursallokering, kvalitetskontroll før fasebytter og 
forbedring av modeller for økonomistyring i prosjektene. I desember ble HNIKTs 
porteføljestyre konstituert, og det avholdes nå faste månedlige møter. 

 

Ved utgangen av januar 2018 består prosjektporteføljen til Helse Nord IKT av 15 aktive 
prosjekter, samt 4 delprosjekter i prosjektet Helhetlig Informasjonssikkerhet. Hovedtyngden av 
de store og kritiske prosjektene befinner seg i gjennomførings- og avslutningsfasen.  

Prosjektene Sentralt kjøremiljø, Drifts- og overvåkingssenter og Testregime fase II planlegges nå 
avsluttet. Styringsgruppene for alle prosjektene har anbefalt avslutning, og formell 
godkjenning av prosjektene fremmes som egne saker på dette styremøtet. Se vedlagte 
sluttrapporter og saksfremlegg for detaljer. 

Migreringsprosjektet er inne i «bølge» 2 i migreringspakke 1. I skrivende stund etableres 
testmiljø for integrasjonsplattformen. Fremdriften er i henhold til plan, og «bølge 3» i 
migreringspakke 1 gjennomføres i perioden mars-juni 2018. Til dette styremøtet fremmes 
forslag om helhetlig plan for Migreringsprosjektet fra august 2018 til mai 2020. Se vedlagte 
saksfremlegg for detaljer.  

I Helhetlig Informasjonssikkerhet arbeides det nå intensivt med anskaffelsesstrategi og 
konkurransegrunnlag. Prosjektet har hatt utfordringer med å få respons i markedet på avrop 
av planlagt nødvendig ekstern ekspertise. Det arbeides nå med tiltak, som endring av roller i 
eksisterende prosjektteam og nye forespørsler i markedet. Prosjektet følger planlagt fremdrift. 
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Prosjektet Implementering regionalt stamnett har hatt utfordringer med å få etablert en 
nødvendig avtale med Norsk Helsenett. Denne avtalen er nå signert, og den 22.januar startet 
omlegging og implementering til det nye stamnettet. Omleggingen gjennomføres på Helgeland i 
uke 4, og øvrige helseforetak tas fortløpende. Prosjektet har ambisjon om å fullføre 
omleggingen ved utgangen av februar 2018. Effekten av prosjektet er i første omgang knyttet 
til økt sikkerhet (diversitet), kontroll med samband/linjer, samt forbedret oppetid. På sikt vil 
omleggingen også muliggjøre høyere kapasitet.  

Prosjektet Integrasjon mellom Paga og Active Directory/BAS skal etablere synkronisering av 
brukeropplysninger fra personalsystemet til Active Directory. Det er Personalportalen som 
skal være master for opplysninger om personalia og arbeidsforhold. Prosjektet har lenge vært 
forsinket. Det ble foretatt bytte av prosjektleder i november 2017. De tekniske hindringene er 
nå ryddet av veien, i samarbeid med leverandøren Bluegarden. Løsningen vil i denne omgang 
produksjonsettes for Sykehusapoteket Nord HF, HNIKT HF og HN RHF. Dette skjer i perioden 
22. januar-5. februar, og prosjektet antas å kunne avslutte i februar 2018. I februar vil 
prosjektet høste erfaringer fra løsningen, samt fullføre dialogen med Helseforetakene, HN RHF 
og prosjektet Helhetlig Informasjonssikkerhet, for avklaringer om eventuell videre utrulling.  

Prosjektet Driftsmodell for Sykehusinnkjøp HF har en stram tidsplan. Sykehusinnkjøp HF er en 
nyetablert organisasjon og prosjektet rapporterer usikkerhet knyttet til om kunden prioriterer 
tilstrekkelig ressurser til arbeidet. For tiden pågår forberedelse for akseptansetest og 
etablering av utrullingsplan for hele Sykehusinnkjøp HF. Utrulling ved Sykehusinnkjøps 
hovedkontor er planlagt startet i februar 2018. Ny ekstern prosjektleder er engasjert for å lede 
prosjektet videre.  

Konseptfasen av prosjektet Digital plattform telekommunikasjon i Helse Nord ferdigstilles tidlig 
i februar 2018. Underlag for beslutning om fasebytte, videre organisering og involvering av 
helseforetakene, presenteres på styremøte i mars.  

Prosjektet Framtidig arbeidsflate skal i konseptfasen 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. Framdriften har 
en periode vært under press som følge av andre oppgaver for kjerneressurser, men er nå 
tilfredsstillende. Hovedfokus er knyttet til ferdigstilling av nåsituasjonsbeskrivelse.  

HN IKTs leieavtale på kontorlokaler i Forskningsparken utløper i juni 2019. Ny leiekontrakt er 
signert med Kræmer Eiendom AS. I forlengelsen av dette er prosjektet Kræmer Brygge 2019 
etablert. Prosjektet skal gjennomføre en samhandlingsfase, en byggefase og en flyttefase, slik at 
Helse Nord IKTs organisering, arbeidsprosesser, arbeidsmiljø, trivsel m.v. ivaretas i forbindelse 
med innflytting i nye lokaler. Prosjektet er godt i gang og holder planlagt fremdrift. 
Overlevering til leietaker er planlagt i mai 2019. 

Nedenfor følger et sammendrag av status på prosjektene:  



  

 

 Side 9 av 12 

 
 

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 ha «grønt lys» på sin statusrapportering. 

 

 

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 

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). 
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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 og 
november måned, 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 4,65%, noe som er det laveste 
nivået siden januar. Fraværet går oppover igjen i desember og er på 5,86%, og det kan tenkes 
at dette har sammenheng med starten på influensaen, samt at det har vært en del 
omgangssyke. 

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. Tiltakene vil følges opp videre fremover. 

AML brudd 

Tabellen nedenfor viser antall AML-brudd i perioden oktober-desember 2017.  

Bruddtype Antall brudd 
oktober 

Antall brudd 
november 

Antall brudd 
desember 

Antall brudd 
totalt 2017 

Bruddårsak 

Samlet tid per dag 0   1  

AML timer per uke 12 28 1 156 Hovedårsakene som oppgis her er 
utrykning på vakt, samt akutt 

aktivitetsforandring. 

AML timer per 4 uker 10 2  26 Hovedårsakene som oppgis her er 
akutt aktivitetsforandring (bla Wanna 

Cry) samt utrykning på vakt. 

AML timer per år 0   14  

Søndager på rad 1 5 1   

Samlet tid per uke (snitt) 0     

Planlagt tid per uke 0     

Ukentlig arbeidsfri 25 31 21 252 Hovedårsakene som oppgis her er 
akutt aktivitetsforandring, akutt 

mangel på nødvendig kompetanse, 
samt utrykning på vakt. 

Søndager på rad (snitt) 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. 

Avviksmeldinger i DocMap 

  1/10-2017 31/12-2017 Endring 

Liggende i HF 30 37 +7 

Liggende i HN IKT 72 78 +6 

Total 102 115 +13 

 

HN IKT har 115 åpne saker i avvikssystemet 31.desember 2017, noe som er en økning på 13 
siden oktober.  Pr.31.januar er status at det er 69 åpne saker i HN IKT. 
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Varsler 

HN IKT har ikke mottatt noen varsler i perioden. 
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