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UTKAST TIL STYRETS ÅRSBERETNING 2017 HELSE NORD IKT HF 
 

Opplysninger om arten av virksomheten og hvor virksomheten drives   

Helse Nord IKT HF ble stiftet 23.11.2016. Gjennom en fisjon av Helse Nord RHF ble 

eiendeler, gjeld og ansatte overdratt til Helse Nord IKT HF 1.1.2017. Helse Nord IKT har 

siden 2006 vært en egen avdeling i Helse Nord RHF. Virksomheten er regulert av lov om 

helseforetak m.m.  

 

Helse Nord IKT har hovedkontor i Tromsø, og har i tillegg kontorer på følgende ti steder i 

Nord-Norge: Bodø, Harstad, Narvik, Hammerfest, Kirkenes, Sandnessjøen, Mosjøen, Mo i 

Rana, Stokmarknes og Gravdal. 
 

Helse Nord IKT HF er 100% eid av Helse Nord RHF 

 

Helse Nord IKT har som hovedformål å levere IKT-tjenester til helseforetakene i 

foretaksgruppen i Helse Nord, men leverer også tjenester i et begrenset omfang til 

virksomheter utenfor Helse Nord.  

 

Redegjørelse for forutsetningen om fortsatt drift   

I årsregnskapet er forutsetningen om fortsatt drift lagt til grunn da det etter styrets oppfatning 

ikke er forhold som tilsier noe annet. Det vises i denne sammenheng til § 5 i 

helseforetaksloven som fastslår at helseforetak ikke kan slås konkurs.  

 

Virksomheten i 2017 

Helse Nord IKT har i 2017 hatt fokus på fire hovedområder, disse er: 

1. Stabil og sikker arbeidsflate 

2. Brukertilfredshet 

3. Løse regionale systembehov 

4. Kostnadseffektivitet 

 

Stabil og sikker arbeidsflate 

Å sikre at IKT-systemene er tilgjengelig i tråd med de avtaler som er inngått med 

helseforetakene, er Helse Nord IKT sin primæroppgave. En omfattende og kompleks 

infrastruktur og en stor applikasjonsportefølje gjør dette til en krevende oppgave, som krever 

høy kompetanse og gode arbeidsprosesser. I 2017 har fokuset på informasjonssikkerhet vært 

sterkt økende, både som følge av endret trusselbilde og konkrete sikkerhetshendelser i andre 

helseregioner.  

 

Helse Nord IKT har i 2017 ferdigstilt de regionale datasentrene, installert nytt sentralt 

kjørmiljø med en privat skyløsning, og planlagt og påstartet overgang til nytt regionalt 

stamnett. Migrering av applikasjoner til nytt kjøremiljø er godt i gang, og erfaringene så langt 

er udelt positive. Dette har gitt Helse Nord en vesentlig bedre infrastruktur innenfor IKT-

området, og Helse Nord er langt bedre rustet til å møte fremtidige sikkerhetsutfordringer og 

fremtidige krav til nye løsninger.  

 

Til tross for alle omleggingene, har Helse Nord IKT god tilgjengelighet på IKT-systemene i 

2017. Statistikken i tabell under viser dette: 

 

 
 

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Levert tilgjengelighet DIPS 100,0 99,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Levert tilgjengelighet Sectra 100,0 95,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Utvalgte nøkkeltall 2017
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Helse Nord IKT har i 2017 hatt sterkt fokus på å etablere gjennomgående og gode prosesser i 

driften, slik at tjenestene leveres med høy tilgjengelighet og kvalitet. God prosesstyring sikrer 

at nødvendige endringer i infrastrukturen og endringer i applikasjonsporteføljen kan 

gjennomføres med minimal ulempe for brukerne.  

 

På bestilling fra Helse Nord IKT gjennomførte Accenture en evaluering av selskapets 

modenhet i 2017. Tilsvarende evaluering ble gjennomført i 2014. Resultatet av evalueringen 

ga følgende overordnede bilde: 

 

 
 

 

Evalueringen viser at Helse Nord IKT har hatt vesentlig økende modenhet siden 2014.  

 

Brukertilfredshet 

Helse Nord IKT gjennomfører brukertilfredshetsundersøkelse hvert andre år - sist gang i 

2016. Satsningen på brukertilfredshet er todelt. For det første er det fokus på å gi 

helseforetakene applikasjoner og tjenester som setter dem i stand til å løse sine oppgaver 

effektivt. For det andre er det fokus på å gi helseforetakene god support når de har behov for 

dette.  

 

Et konsept kalt mobilt kontor ble lansert i 2017. Dette produktet gir helseforetakene tilgang til 

sine datasystemer uavhengig av hvor de befinner seg gjennom en bærbar PC. 

Tilbakemeldingene så langt er udelt positive. I tillegg er det etablert et prosjekt for å etablere 

en ny fremtidig arbeidsflate (desktoptjeneste). Prosjektet skal sørge for en kvalitetsheving og 

effektivisering av desktoptjenesten i Helse Nord. Videre er det etablert et prosjekt for digital 

arbeidsflate for telekommunikasjon med mål om å bedre kvaliteten på 

telekommunikasjonsområdet i regionen. 

 

Gjennom hele 2017 har Helse Nord IKT hatt økende fokus på å løse bestillinger fra 

helseforetakene. En kortsiktig bedring i kapasiteten er oppnådd, men fortsatt er det behov for 

å styrke denne delen av virksomheten.  
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Gjennom etableringen av funksjonell forvaltning ved Universitetssykehuset i Nord Norge 

innenfor radiologi, lab og EPJ (elektronisk pasientjournal), er målet blant annet å forbedre den 

nødvendige brukeropplæringen, som igjen skal bidra til bedre brukertilfredshet. 

 

Det er et mål for Helse Nord IKT å løse flest mulig brukerhenvendelser ved første kontakt. I 

2017 satt Helse Nord IKT et internt mål om å løse 80% av innkomne saker ved første kontakt. 

Dette er et utfordrende mål, og i 2017 ble 73% av henvendelsene løst ved første kontakt. Rask 

respons på brukerhenvendelsene er også viktig, og målet er å svare på 70% av 

telefonhenvendelsene i løpet av ett minutt. I 2017 ble 75% av henvendelsene besvart innen ett 

minutt.  

 

For å øke graden av selvbetjening, har Helse Nord IKT etablert et prosjekt for etablering av 

ny kundeportal. Brukerne vil da selv kunne gjøre bestillinger av enkelte tjenester automatisk, 

og de vil være tilgjengelig når brukeren har behov.  

 

Løse regionale systembehov 

Helse Nord har fortsatt høye ambisjoner for digitalisering av regionen. Gjennom programmet 

FRESK skal elektronisk kurve- og medikasjonsløsning etableres, ny versjon av pasientjournal 

DIPS Arena innføres, løsninger for selvinnsjekk skal innføres og det arbeides med etablering 

av standardiserte regionale pasientforløp. I tillegg er planen å forbedre og videreutvikle 

digitale pasienttjenester for å gi pasienter mulighet til å følge opp egen behandling og for å 

styrke pasientsikkerheten. Helse Nord IKT deltar med fagressurser i disse løpene, og disse 

utgjør en vesentlig del av utviklingskapasiteten til virksomheten. 

 

I 2017 ble Arkitekturrådet etablert som blant annet skal bidra til at større utviklingsprosjekter 

og IKT-tjenester følger nasjonale og regionale standarder.  

 

Behovet for styrking av arbeidet med informasjonssikkerhet i Helse Nord, medførte at 

prosjekt «Helhetlig informasjonssikkerhet» ble besluttet gjennomført. Prosjektet har som 

overordnet målsetning: 

  
- En realisert og fungerende risikohåndtering og sikkerhetsstyring  

- Økt kvalitet og sikkerhet i produksjonsmiljø og kontroll på eiendeler  

- At sikkerhet bidrar til både god og effektiv håndtering av endringer og hendelser  

 

Helse Nord IKT gjennomfører og har gjennomført en rekke større prosjekter i 2017: 

- Etablering av testregime 

- Etablering av drifts- og overvåkingssenter 

- Etablering av nytt sentralt kjøremiljø 

- Etablering av intrahospital EKG-løsning 

- Nytt regionalt stamnett 

- Integrasjonsprosjektets fase 3 

- Migreringsprosjektet 

- Etablering av driftsmodell for Sykehusinnkjøp HF 

- Helhetlig informasjonssikkerhet 

- Mobilt kontor 

I løpet av 2017 har Helse Nord IKT gjennomført en strategiprosess, knyttet til utvikling av medisinske 

kvalitetsregistre på OPEN QREG-plattformen. Denne prosessen har medført en økt satsning på 

området.  
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Kostnadseffektivitet 

Helse Nord IKT skal levere løsninger til helseforetakene som bidrar til økt 

kostnadseffektivitet. I tillegg er kostnadseffektivitet også et mål for Helse Nord IKT. Helse 

Nord IKT følger en plan for kostnadseffektivisering som innebærer en streng styring av 

årsverksutviklingen og reduserte reinvesteringer som følge av nytt sentralt kjøremiljø. 

 

I 2017 ble det gjennomført en ny sammenlignbar analyse av IKT-kostnader i helseregionene. 

Denne viser at Helse Nord, sammen med Helse Vest, er den regionen som har lavest andel 

kostnader til IKT. 

 

I tillegg har Helse Nord IKT fått gjennomført en benchmarking mot internasjonale 

sammenlignbare selskaper (Gartner). Denne konkluderer med at IKT-kostnadene i Helse 

Nord, er under det som er gjennomsnittet av sammenlignbare selskaper: 

  

 
 

Disse to undersøkelsene indikerer at kostnadsnivået til Helse Nord IKT er i tråd med 

målsetningen om kostnadseffektivitet.  

 

Forskning og utvikling 

Helse Nord IKT har ikke egne forsknings- og utviklingsaktiviteter ut over det som vedrører 

utvikling av IKT-løsninger til bruk i leveranse av tjenester til kundene.  

 

Redegjørelse for årsregnskapet 

Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet en rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet 

av foretakets virksomhet og stilling.  

 

Sentrale risiki og usikkerhetsfaktorer 

Helse Nord IKT finansieres i all hovedsak driften gjennom avtaler med de øvrige 

helseforetakene i Helse Nord. Aktivitetsnivå og inntekter er et resultat av prioriteringer i 

oppdragsdokumentet fra Helse Nord RHF og tjeneste- og oppdragsavtaler med 

helseforetakene.   

 

Investeringer finansieres gjennom trekkrettighet i konsernkontoordningen i Helse Nord etter 

avtale med Helse Nord RHF. Årlig investeringsnivå baserer seg på investeringsramme vedtatt 
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av Helse Nord RHF. Helse Nord IKT har en trekkramme i konsernkontoordningen på 640 

millioner kr. Per 31.12.2017 var ca. 170 millioner kr av trekkrammen ubenyttet.  

 

Kontantstrømoppstillingen viser en netto reduksjon i likviditetsbeholdning på 50,7 millioner 

kr i 2017. Reduksjonen må ses i sammenheng med størrelsen på investeringene og at trekket 

på konsernkontoordningen er redusert (kortsiktig gjeld nedbetalt). Forskjellen mellom 

årsresultat og kontantstrøm fra netto operasjonelle aktiviteter skyldes i hovedsak 

avskrivninger/nedskrivninger, samt endring i kortsiktig gjeld og omløpsmidler.  

 

Helse Nord IKT har per 31.12.2017 en samlet brutto pensjonsforpliktelse på 204 millioner 

kroner. Netto pensjonsmidler er 153 millioner kr, slik at netto pensjonsforpliktelse er på 51 

millioner kr. I tråd med regnskapsloven og norsk regnskapsstandard er det per 31.12.2017 12 

millioner kr i negative estimat- og planendringer som ikke er resultatført. 

 

Markeds-, kreditt- og likviditetsrisikoen vurderes samlet sett som lav. 

 

Økonomisk drift 

De samlede driftsinntektene var i 2017 på 529,8 millioner kr, mens driftskostnadene utgjorde 

518,1 millioner kr. Driftsresultatet ble da 11,7 millioner kr. Finanskostnadene (netto) utgjorde 

8,9 millioner kr. Dette ga et årsresultat (overskudd) på 2,855 millioner kr. Resultatkravet fra 

eier var balanse. Det vil si at HN IKT hadde et positivt avvik på 2,855 millioner kr i forhold 

til resultatkravet i 2017. 

 

Investeringer 

Viktige investeringer i 2017 har vært knyttet til etablering av nytt sentralt kjøremiljø 

(moderne hyperkonvergert serverpark), nytt stamnett i Helse Nord, utbygging av trådløse nett 

og nettverk i nye sykehusbygg. Videre kommer fornyelse av eksisterende IKT- infrastruktur 

og utviklingsprosjekter som blant annet integrasjonsprosjektet og testregimeprosjektet. I 2017 

ble det også inngått ny fribruksavtale med Oracle (lisensinvestering). Investeringene utgjorde 

i alt ca. 165 millioner kr. 

 

HN IKT har også kjøpt opp anlegg fra Helse Nord RHF i 2017. Dette er prosjektinvesteringer 

i regi av Helse Nord RHF som overdras/selges til Helse Nord IKT når prosjektet er avsluttet. 

Anleggene balanseføres og avskrives hos Helse Nord IKT. Oppkjøpet utgjorde i 2017 om lag 

37 millioner kr.  

 

Helse, miljø og sikkerhet 

I forbindelse med etablering av Helse Nord IKT som eget helseforetak i 2017 ble det opprettet 

eget arbeidsmiljøutvalg (AMU). Arbeidsmiljøutvalget ble konstituert 2. oktober og har fått 

opplæring. Det er gjennomført to møter i det nye arbeidsmiljøutvalget.  

 

Sykefraværet i Helse Nord IKT var i 2017 på 5,7% mot 5,3% i 2016, begge inklusive 

egenmeldt sykefravær. Foretaket har hatt en negativ utvikling i sykefraværet, der både kort- 

og langtidsfraværet har økt. Det er igangsatt tiltak i avdelinger med høyt fravær 

 

Foretaket har etablert system for avviksrapportering på området helse, miljø og sikkerhet 

(HMS). I 2017 har det ikke vært registrert avvik innen HMS-området.  

 

Foretaket hadde i 2017 gjennomsnittlig 265 årsverk. Dette er samme tall som i 2016. Planen 

var å øke antall årsverk i 2017, men på grunn av turnover og at man i flere tilfeller ikke fant 

kvalifiserte søkere til de aktuelle stillingene, økte ikke antall årsverk i 2017.  
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Likestilling, diskriminering og tilgjengelighet 

Styret i Helse Nord IKT HF består av 4 menn og 4 kvinner. Ledergruppen har i 2017 bestått 

av 7 menn og 2 kvinner. Av alle ansatte er 78,8 % menn, noe som er en svak økning fra 2016. 

20% av ledelsen (inkl. stabsledere) er kvinner, ingen avdelingsledere er kvinner, mens 9% av 

seksjonslederne er kvinner. 

 

Helse Nord IKT har et ønske om at arbeidsstyrken skal gjenspeile 

befolkningssammensetningen generelt, både når det gjelder kjønn og kulturelt mangfold. Vi 

tilsetter den best kvalifiserte søkeren til stillinger uavhengig av kjønn og etnisitet. Foretaket 

vurderer det som viktig å ha bredde i arbeidsstyrken og vil foretrekke kvinner i stillinger 

innenfor mannsdominerte seksjoner, når andre kvalifikasjoner ellers er like.  

 

Helse Nord IKT er IA-virksomhet og vil tilrettelegge for tilsatte med redusert funksjonsevne. 

I 2019 flytter Helse Nord IKT inn i nye lokaler som vil være universelt utformet, slik at de er 

tilgjengelig både for besøkende og ansatte med redusert funksjonsevne. 

 

Ytre miljø 

Som eget helseforetak skal Helse Nord IKT miljøsertifiseres etter ISO14001:2015.  

Helse Nord IKT ble revidert av DNV i desember 2017. Revisjonen ble gjennomført på 

ledelsessystemet. Systemet ble vurdert å være effektivt i henhold til standardens krav, med 

unntak fra avvikene i funnlisten. Sertifikat vil bli utstedt når avvikene er lukket.  

 

Helse Nord IKT påvirker i liten grad det ytre miljø. Det er foretakets målsetting å fremstå som 

en miljøvennlig virksomhet. Energiforbruket er knyttet til oppvarming, belysning og drift. 

 

Redegjørelse som gir grunnlag for å vurdere foretakets fremtidige utvikling  

Helse Nord IKT vil videreføre arbeidet med å utvikle IKT-plattformene og IKT-tjenestene for 

å understøtte tjenestetilbudet ved sykehusene i regionen. Dette vil skje tett samarbeid med eier 

og de øvrige helseforetakene i regionen, og i samsvar nasjonale og regionale strategier og 

sykehusenes behov for IKT-tjenester. Målet er å tilby kostnadseffektive løsninger av høy 

kvalitet som dekker sykehusenes behov for IKT-tjenester. Det økonomiske grunnlaget for 

virksomheten vil være tjeneste- og oppdragsavtalene med helseforetakene i regionen. 

 

Resultatdisponering 

Styret foreslår at årsresultatet i 2017 på 2,855 millioner legges til egenkapitalen.  

 

 

Bodø, 19. mars 2018 

 

 

 
Hilde Rolandsen xxxxx  Anita Toftesund Bjørn Nilsen  

Styreleder Nestleder  Styremedlem Styremedlem  

 

 

   

Kjersti Lauritzen Kristine Steinsvik  Paul Martin Strand   Øystein Berg-Sletteng 

Styremedlem Styremedlem  Styremedlem Styremedlem 

 

 

  

Oddbjørn Schei   

Adm. direktør 
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