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Virksomhetsrapport, mars 2018 

 

Administrerende direktørs vurdering 

Regnskapsresultat per februar 2018 viser et positivt budsjettavvik på 5,1 millioner. Dette må 
til dels ses på som et periodiseringsavvik. Den økonomiske situasjonen er god.  

Ved utgangen av februar 2018 er det 12 aktive prosjekter i HN IKTs prosjektportefølje. 
Hovedtyngden av prosjektaktiviteten befinner seg fortsatt i gjennomføringsfasen. Prosjektene 
Sentralt kjøremiljø, Drifts- og overvåkingssenter og Testregime fase II samt SKM- mottak er 
avsluttet.  Status for prosjektporteføljen er samlet sett tilfredsstillende.  

Forvaltningsrådet for kliniske IKT-systemer har påpekt mangler og utestående leveranser fra 
prosjektet Intra hospitalt EKG-system. Avslutning av prosjektet er derfor ikke godkjent. Det 
arbeides nå med å estimere, avklare og lukke utestående leveranser.  

Det er ikke registrert nedetid på kritiske tjenester siden forrige rapportering, og antall kritiske 
feil har holdt seg stabilt på 1 pr. mnd siden oktober 2017. Begge de kritiske feilene har vært på 
Sectra. Antall registrerte feil så langt i 2018 ligger på gjennomsnittet, mens antall 
oppgraderinger/endringer er noe høyere. 

Servicemålet på 70 % besvart innen 1.minutt ble ikke oppnådd for januar og februar med 
henholdsvis 56 % og 63 %. Andel henvendelser løst på 1.touch er også lav med 66 % og 68 %. 
Forklaringen er først og fremst knyttet til høy sykemeldingsgrad og liten tilgang på 
tilkallingsvikarer på brukerstøtte. 

Sykefraværet pr. 31/12 var på 6,67 %, mens gjennomsnittet for 2017 er på 5,6 %.  
Langtidsmeldt sykefravær er langt høyere i brukerstøtte enn ellers i HN IKT. Det er 
gjennomført kartlegging og analyse fra bedriftshelsetjenesten og det pågår tett 
sykefraværsoppfølging på individnivå. Situasjonen på brukerstøtte følges tett, og eventuelle 
nye tiltak vurderes løpende. 

Antall åpne avviksaker i DocMap er totalt sett redusert med 14 i januar og februar. Antall åpne 
saker i HN IKT er redusert med 31, mens antall saker som ligger til avklaring hos 
helseforetakene har økt – noe som er naturlig siden HN IKT har ekspedert flere saker. 
Forbedringen må sees i sammenheng med opplæringsløpet som ble gjennomført høsten 2017.  
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Økonomi  

Resultatrapport februar 
Tabellen under viser budsjett og resultat for februar måned og hittil i år per februar.  

 

Resultatet for februar viser et regnskapsført overskudd på 2,1 millioner mot et budsjettert 
underskudd på om lag 0,6 million. Det vil si et positivt budsjettavvik på 2,7 millioner. Per 
februar (hittil i år) viser regnskapet et overskudd på 4,0 millioner mot et budsjettert 
underskudd på 1,1 millioner, altså et positivt budsjettavvik på 5,1 millioner.   

Regnskapsrapporten viser at HN IKT har mindre inntekter fra prosjekter og oppdrag enn 
budsjettert så langt i år. Dette fremgår av posten prosjekt/oppdrag (driftsinntekter). Samlet er 
inntektene om lag 2,6 millioner lavere enn budsjettert per februar.  

Driftskostnadene ligger 7,2 millioner under budsjett. Dette gjelder særlig personalkostnader 
(lønn mm.), andre driftskostnader og lisenskostnader. Når det gjelder avviket for 
personalkostnader, må dette særlig ses i sammenheng med at HN IKT legger opp til en økning i 
ansatte/årsverk i tråd med bemanningsplanen, mens budsjettet er periodisert flatt gjennom 
året. Dette avviket har til dels sammenheng med periodisering. Også utgifter til reise og kurs 
ligger under budsjett. Når det gjelder avvikene knyttet til lisens og andre driftskostnader vil 
disse bli nærmere gjennomgått. 

Årsbudsjettet er hovedsak 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. Så langt i år opprettholdes en prognosen på 
balanse i tråd med resultatkravet.  

 

 

 

 

 

Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik

Driftsinntekter 47 701 51 115 -3 414 99 604 102 229 -2 626 619 809

SLA-inntekter (tjenesteavtaler) 17 874 17 920 -46 36 407 35 840 567 229 440

Prosjekter og oppdrag mv. 3 408 6 990 -3 582 11 289 13 980 -2 691 70 912

Viderefakturering 26 418 26 205 214 51 907 52 410 -502 319 457

Driftskostnader 44 990 50 803 5 814 94 445 101 654 7 209 609 470

Personalkostnader 16 876 18 867 1 991 34 208 37 782 3 574 213 193

- Aktiverte lønnsutg. Prosjekter -2 277 -1 908 369 -4 083 -3 816 267 -17 000

Lisenskostnader 11 496 11 161 -335 21 143 22 322 1 179 138 931

Avskrivninger 14 024 14 099 75 28 071 28 198 128 169 190

Linjeleie 1 776 2 095 318 3 748 4 189 441 25 134

Lokaler 939 1 175 236 2 176 2 350 174 14 102

Konsulent 399 2 299 1 900 5 057 4 597 -460 31 133

Annet 1 756 3 016 1 259 4 124 6 031 1 907 34 788

DRIFTSRESULTAT 2 711 311 2 400 5 159 575 4 584 10 339

Finansposter -561 -862 301 -1 099 -1 723 625 -10 339

RESULTAT 2 109 -550 2 659 3 978 -1 148 5 126 0

Tall vises i 1000 NOK

Resultatrapport februar 2018

  Februar 2018 Februar 2018 hittil i år Budsjett 2018
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Investeringer  

 

Tabellen viser samlede investeringer (balanseført utgifter) så langt i år. Det er lagt inn budsjett 
på vedtatte prosjektinvesteringer. Det er ikke lagt inn budsjett for driftsinvesteringer da det 
legges opp til vedtak om dette i styremøtet i mars.  

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.  

Til neste virksomhetsrapport vil det bli utarbeidet prognose på investeringsutgifter for resten 
av året.  

 

Likviditet 

 

 

Tabellen viser saldo kassekreditt per 1.1. og 28.2 samt bevegelser i perioden. Trekket på 
kassekreditten har vært 52 millioner siden årsskiftet. Kassakredittrammen er på 640 millioner. 
Ubrukt kassekreditt er på ca. 120 millioner per 28.2. Likviditeten er god.  

 

 

 

Februar Hittil i år per februar

Prosjektinvesteringer HN IKT (vedtatte) 87 500 4 281 9 859

Driftsinvesteringer HN IKT (vedtatte) 830 1 111

SUM investeringer HN IKT 87 500 5 111 10 970

Oppkjøp anlegg RHF/FRESK 6 000 0 0

Totalt balanseførte investeringer 5 111 10 970

Prosjektkostnader 47 700 5 000 6 361

Alle beløp i 1000 kr

Investeringer

Årsbudsjett 

Regnskapsført

Beløp

IB 1.1.2018 -469 713

Bevegelser hittil i år -52 183

UB per 31.12.2017 -521 896

Alle beløp i 1000 kr 

Kassakreditt
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Tjenester/produksjon 

Nedenfor gjengis noen nøkkeltall for tjenesteleveransene i HN IKT. 

 

Henvendelser 2017 - 2018 

 Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb 

Total antall henvendelser 7900 9346 8601 8147 5988 11019 7913 

Andel telefonhenvendelser 63% 58% 61% 66% 60% 62% 67% 

Andel besvart innen 1.minutt 77% 72% 74% 66% 78% 56% 63% 

Andel henvendelser førstelinje 
løst på 1. touch 

78% 76% 72% 71% 72% 68% 66% 

 

Som normalt går antall henvendelser opp i januar. Servicemålet på 70 % besvart innen 
1.minutt ble ikke oppnådd for januar og februar. Andel henvendelser løst på 1.touch ligger også 
lavt.  

Bakgrunnen for den dårlige måloppnåelsen så langt i 2018 er først og fremst knyttet til høy 
sykemeldingsgrad og liten tilgang på tilkallingsvikarer. Andelen løst på 1.touch (68% og 66%) 
er av samme årsak under normalen. Selv om saksmengden også påvirker måloppnåelsen er 
den ikke viktigste årsak – i januar 2017 var andel besvart innen 1.minutt på 71 % og antall 
saker 11500. Andel løst på 1.touch i januar 2017 var på 75 %. 

Langtidsmeldt sykefravær er høyere i brukerstøtte enn ellers i HN IKT. Det er gjennomført 
kartlegging og analyse fra bedriftshelsetjenesten og det pågår tett sykefraværsoppfølging på 
individnivå. 

Samtidig gjennomføres flere prosjekter som skal gi effekt på saksmengde, løsningsgrad, mer 
effektiv saksbehandling og flere automatiserte prosesser f. eksempel automatisert 
tilgangsstyring.  

 

 

Tilgjengelighet og feilhåndtering 2017 

 Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb 

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 389 443 364 536 338 455 365 

Antall kritiske feil  1 2 1 1 1 1 1 

Antall planlagte oppgraderinger 73 105 114 127 62 113 127 

 

 

 

Kommentarer på antall feil og kritiske feil 

Antallet feil er samlet for januar og februar på samme nivå som i 2017, og likt 
årsgjennomsnittet for 2017  
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De to kritiske feilene har vært på Sectra. Disse har dog ikke hatt et omfang som har påvirket 
levert tilgjengeligheten som sådan. 

Den ene feilen på Sectra relateres til arbeid på nettet i regionen, den andre relateres til ytelse 
på Sectras applikasjonsserver. Den siste feilen er lukket mot kunde, men det arbeides fortsatt 
med å finne den underliggende årsaken.  

Det har vært få feilmeldinger i forhold til antallet endringer/oppgraderinger som ligger noe 
over gjennomsnittet. Hovedtyngden av endringene er relatert til nytt stamnett i regionen og 
oppgraderinger på EDI-serverne i regionen. 

 

 Status for prosjektporteføljen  

I styremøtet i HNIKT 8. februar 2018 ble flere sentrale prosjekter godkjent som avsluttet, og 
ved utgangen av februar 2018 er det nå 12 aktive prosjekter i HN IKTs prosjektportefølje. I 
tillegg kommer tre aktive delprosjekter i Helhetlig Informasjonssikkerhet. Hovedtyngden av 
prosjektaktiviteten befinner seg fortsatt i gjennomføringsfasen. Prosjektene Sentralt kjøremiljø, 
Drifts- og overvåkingssenter og Testregime fase II ble formelt avsluttet i styremøte 8. februar. 
Prosjektet SKM- mottak er også avsluttet i februar. Det vil derfor ikke leveres 
prosjektrapporter fra disse prosjektene fra og med mars 2018.  

 

Helse Nord IKTs porteføljekontor arbeider nå med leveranser knyttet til standardiserte 
økonomimodeller, ressursprognoser, kvalitetskontroll ved fasebytter og modeller for 
visualisering av prosjektenes avhengigheter og strategiske forankring. I desember ble HN IKTs 
porteføljestyre konstituert, og det avholdes faste månedlige møter. 

Migreringsprosjektet er inne i «bølge 2» av migreringspakke 1. Fremdriften er i henhold til 
prosjektets plan, og «bølge 3» i denne migreringspakken gjennomføres i perioden mars-juni 
2018. I styremøte 8. februar ga styret sin anbefaling til videreføring av Migreringsprosjektet i 
perioden august 2018 til august 2020. Saken skal også behandles i styret til Helse Nord RHF.  
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Helhetlig Informasjonssikkerhet har vært igjennom en intensiv periode i januar og februar med 
utarbeidelse av anskaffelsesstrategi og konkurransegrunnlag. Fokus er nå på reorganisering 
for å sikre at prosjektet har godt internt eierskap og god internstyring av anskaffelser. 
Prosjektet har god progresjon og går nå inn i en periode der evaluering, dialog og oppfølging av 
anskaffelser vil stå i sentrum.  

Prosjektet Implementering regionalt stamnett har hatt en midlertidig stans i omlegging og 
implementering til det nye stamnettet ved NLSH. Prosjektet rapporterer derfor en forsinkelse 
på fire uker, slik at omleggingen fullføres i slutten av mars 2018. Effekten av prosjektet er i 
første omgang knyttet til økt sikkerhet, kontroll med samband/linjer, samt forbedret oppetid.  
På sikt vil omleggingen også muliggjøre høyere kapasitet.  

Prosjektet Integrasjon mellom Paga og Active Directory/BAS er nå satt i produksjon for 
Sykehusapoteket Nord HF, HN IKT HF og Helse Nord RHF. Det er etablert synkronisering av 
brukeropplysninger fra personalsystemet til Active Directory, slik at Personalportalen er 
master for opplysninger om personalia og arbeidsforhold. Den tekniske løsningen nærmer seg 
dermed fullført, og prosjektet antas å kunne gå i avslutningsfase i løpet av mars 2018. 
Organisatorisk innføring av den tekniske løsningen for helseforetakene er ikke en del av dette 
prosjektets omfang.  

Prosjektet Driftsmodell for Sykehusinnkjøp HF planlegger utrulling ved Sykehusinnkjøps 
kontorer i Vadsø og Oslo i mars 2018. Prosjektet arbeider nå med å etablere og få signert avtale 
for drift av tjenestene. Signering av denne avtalen er en forutsetning for å starte utrulling. Det 
arbeides også med forberedelse for akseptansetest. Det knytter seg noe usikkerhet til om 
Sykehusinnkjøp ønsker å forlenge prosjektet, eller gå over i normal driftsmodus. 
Sykehusinnkjøp HF er en nyetablert organisasjon og prosjektet rapporterer usikkerhet knyttet 
til om kunden har tilgjengelig og prioriterer tilstrekkelig ressurser til arbeidet.  

Konseptfasen av prosjektet Digital plattform telekommunikasjon i Helse Nord er ferdigstilt og 
prosjektforslag-, og begrunnelse er levert. Underlag for beslutning om fasebytte, videre 
organisering og involvering av helseforetakene, behandles i dette styremøte.  

Prosjektet Framtidig arbeidsflate skal i konseptfasen utrede og foreslå tiltak for 
kvalitetsforbedring av desktoptjenesten i Helse Nord. Målet med dette er å oppnå større grad 
av automatisering, selvbetjening, god brukeropplevelse og effektivitet. En nåsituasjons-
kartlegging viser forbedringspotensial knyttet til bl.a. tjenestetransparens (hva som leveres, 
kvalitet, kostnad), arbeidsprosesser, brukeropplevelse og samarbeid knyttet til innovasjon. 
Prosjektet ser nå på teknologiske muligheter, erfaringer i andre regioner og virksomheter, 
samt anerkjente trender innen helse og IKT. Basert på dette etableres et veikart med 
tilhørende beskrivelser og evaluering av tiltak. Konseptrapport og styringsdokumentasjon 
leveres etter plan ultimo mai. 

Det er behov for å gjøre enkelte avklaringer knyttet til omfang og ledelse av prosjektet 
Kundeportal. Prosjektet er derfor midlertidig stanset i påvente av disse avklaringene. Ny senior 
prosjektleder vil overta arbeidet fra medio mars.  

Forvaltningsrådet for kliniske IKT-systemer, mfl har påpekt mangler og utestående leveranser 
fra prosjektet Intra hospitalt EKG-system. Avslutning av prosjektet er derfor ikke godkjent. Det 
arbeides nå med å estimere, avklare og lukke utestående leveranser. Porteføljekontoret bidrar 
til å følge opp eventuelle restanser fra HN IKT. 

Prosjektet Kræmer Brygge 2019 skal sikre 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:  
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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. 

 

 

HR/HMS  

HMS-systemet er vedlikeholdt i henhold til gjeldende regelverk. 



  

 

 Side 8 av 9 

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). Sykefraværet i Helse Nord IKT pr. 01.01.18 på 6,67%, 
som er en økning på 1% i forhold til 01.12.17. Dette antas å ha sammenheng med 
influensasesongen. 

Der er iverksatt flere tiltak for å redusere sykefraværet, blant annet fokus på fraværet i møtene 
HR har med seksjonsledere. Det er også igangsatt en møteserie med ansatte som har et høyt 
sykefravær, for å se på mulige tilretteleggingstiltak for eksempel organisatorisk, psykososialt 
eller fysisk.  Langtidsmeldt sykefravær er som nevnt høyere i brukerstøtte enn ellers i HN IKT. 
Det er gjennomført kartlegging og analyse fra bedriftshelsetjenesten og det pågår tett 
sykefraværsoppfølging på individnivå. 

AML brudd 

Tabellen nedenfor viser antall AML-brudd i perioden desember 2017-februar 2018.  

Bruddtype Antall brudd 
desember 

2017 

Antall brudd 
januar 2018 

Antall brudd 
februar 2018 

Samlet tid per dag    

AML timer per uke 1 1  

AML timer per 4 uker    

AML timer per år    

Søndager på rad 1 1  

Samlet tid per uke (snitt)    

Planlagt tid per uke    

Ukentlig arbeidsfri 21 6 9 

Søndager på rad (snitt)    

 

Antall AML-brudd i januar og februar er langt lavere enn i desember 2017. Det er fortsatt et 
høyt aktivitetsnivå i Helse Nord IKT, noe som medfører 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 

  31/12-2017 1/3-2018 Endring 

Liggende i HF 37 54 +17 

Liggende i HN IKT 78 47 -31 

Total 115 101 -14 

 

Det har vært gjennomført opplæring i avviksmodulen for alle avdelingene og seksjonene i 
HNIKT i løpet av høsten 2017. Dette kan se ut til å ha gitt en positiv effekt der antall åpne avvik 
i HNIKT er betydelig redusert. Enda er det for mange åpne avvik, men det forventes en 
ytterligere reduksjon av åpne saker fremover. 
 

Varsler 

HN IKT har ikke mottatt noen varsler i perioden. 
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