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2. Administrerende direktørs vurdering 

 

Regnskapsresultat per juli 2018 viser et positivt budsjettavvik på 11,4 millioner kr. Den 
økonomiske situasjonen er god.  

I august 2018 er det 14 aktive prosjekter i HN IKTs prosjektportefølje. Fire nye prosjekter 
ligger i porteføljens «innboks». Hovedtyngden av prosjektaktiviteten befinner seg i 
gjennomføringsfasen, men relativt mange prosjekter befinner seg også i planfasen. Disse vil 
bidra til et økt aktivitetsnivå ut over høsten.  

Det er i regionen påpekt mangler og utestående leveranser fra prosjektet Intra hospitalt EKG-
system. HN IKT har gjort en analyse av mangler og feil, og etablert et prosjekt for å korrigere 
disse. Prosjektet er nå inne i en kort planleggingsfase, og går deretter i gjennomføringsfase i 
høst. Det gjenstår enkelte avklaringer knyttet til økonomi.  

Antallet feil og hendelser viser en økning i mai og juni, og en forventet nedgang i juli. Det var 5 
kritiske feil i mai. Fire av feilene var relatert til treghet i radiologiske systemer. Årsaken til 
disse er funnet, og det arbeides systematisk for å unngå at dette skjer på nytt. Den siste kritiske 
feilen i mai gjaldt en vannlekkasje på datarommet i Hammerfest. 

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. 

Total antall henvendelser har siden april ligget mellom 7400 og 8500 henvendelser – unntaket 
er juli som forventet viser et betydelig lavere nivå med 5500. Andelen telefonhenvendelser 
viser en økende trend i forhold til starten av året. 

Servicemålet for brukerstøtte på 70 % besvart innen 1.minutt er ikke oppnådd så langt i år -  
med unntak av juli måned.  Andelen henvendelser løst på 1.touch oppnådde over 70 % både i 
juni og juli.  

Det er ansatt tre nye i generell brukerstøtte som begynte 15.august, og sammen med øvrige 
tiltak forventes det forbedring i måltallene fremover.  
 
Sykefraværet har siden april hatt en gunstig utvikling med 4,2 % 1.mai, 3,76 % 1.juni, og 4,29 
% 1.juli. Det er gjennomført en møteserie med ansatte som har et høyt sykefravær, for å se på 
mulige tilretteleggingstiltak for eksempel organisatorisk, psykososialt eller fysisk.  Det kan se 
ut som om dette har hatt en positiv innvirkning på sykefraværet uten at dette kan 
dokumenteres. 

Antall åpne avviksaker i DocMap viser en svak økning siden forrige rapportering. Det forventes 
en reduksjon i antall åpne saker etter ferien. 
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3. Økonomi 

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

 

Resultatet for juli viser et regnskapsført overskudd på 5,4 millioner mot et budsjettert 
underskudd på om lag 1,1 millioner. Det vil si et positivt budsjettavvik på 6,5 millioner. Per juli 
(hittil i år) viser regnskapet et overskudd på 8,5 millioner mot et budsjettert underskudd på 
2,9 millioner, altså et positivt budsjettavvik på 11,4 millioner.   

Når det gjelder inntektssiden, viser den at HN IKT har mindre inntekter fra prosjekter og 
oppdrag enn budsjettert så langt i år. Dette fremgår av postene prosjekt/oppdrag 
(driftsinntekter) og posten Aktiverte lønnsutgifter prosjekter. Samlet utgjør dette om lag 2,2 
millioner.  

Driftskostnadene samlet ligger 13,1 millioner under budsjett så langt i år. Dette gjelder blant 
annet personalkostnader (lønn mm.), men også de øvrig driftskostnadene med unntak av 
konsulentkostnader og lisenskostnader. Lisenskostnader, avskrivninger og linjeleie er i 
hovedsak viderefaktureringsposter og gir ikke resultateffekt. Samlet er 
viderefaktureringspostene noe under budsjett. Resultateffekten er knyttet til mindreforbruket 
på de øvrige kostnadspostene samt oppdrags-/prosjektinntekter. 

Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik

Driftsinntekter 47 161 50 648 -3 486 352 245 356 621 -4 376 619 809

SLA-inntekter (tjenesteavtaler) 18 248 17 920 328 125 485 125 440 45 229 440

Prosjekter og oppdrag mv. 4 173 3 623 550 40 844 44 848 -4 003 70 912

Viderefakturering 24 741 29 105 -4 364 185 915 186 333 -418 319 457

Driftskostnader 41 201 50 864 9 662 339 813 353 446 13 633 609 470

Personalkostnader 11 751 12 722 971 116 632 124 043 7 411 213 193

- Aktiverte lønnsutg. Prosjekter -1 043 1 338 2 380 -11 938 -10 110 1 828 -17 000

Lisenskostnader 12 728 14 061 1 333 86 353 81 026 -5 327 138 931

Avskrivninger 11 254 14 099 2 845 94 260 98 694 4 434 169 190

Linjeleie 2 184 2 095 -89 13 032 14 662 1 629 25 134

Lokaler 1 225 1 175 -50 8 086 8 226 140 14 102

Konsulent 1 796 2 299 502 17 981 16 090 -1 891 31 133

Annet 1 306 3 076 1 770 15 406 20 816 5 409 34 788

DRIFTSRESULTAT 5 960 -216 6 176 12 432 3 175 9 256 10 339

Finansposter -529 -862 333 -3 885 -6 031 2 146 -10 339

RESULTAT 5 431 -1 078 6 509 8 546 -2 856 11 402 0

Tall vises i 1000 NOK

Resultatrapport juli 2018

  Juli 2018   Juli 2018 hittil i år Budsjett 2018
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Resultatet for juli måned må særlig ses i sammenheng høyere inntekter knyttet til prosjekter 
og oppdrag, herunder Aktiverte lønnsutgifter enn budsjettert samt lavere personalkostnader 
og andre kostnader. Resultatet denne måneden skyldes i stor grad periodiseringsavvik.  

I løpet av høsten vil personalkostnadene øke som følge av nytilsettinger. Vi forventer et 
positivt resultat ved årets slutt i størrelsesorden 5 millioner, men det er fortsatt usikkerhet 
knyttet til resultatet.  

Investeringer  

 

Tabellen viser vedtatt investeringer (balanseført utgifter) for HN IKT så langt i år, budsjett 
2018 og prognose 2018. Videre er tilsvarende tall for oppkjøp av anlegg/investeringer fra 
RHF/FRESK lagt inn.  

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.  

Prognosen for vedtatte investeringer tilsier et lavere investeringsnivå i 2018 enn budsjettert.  

 

Likviditet 

 

Tabellen viser saldo kassekreditt per 1.1. og 31.7 samt bevegelser i perioden. Trekket på 
kassekreditten er redusert med 16,5 millioner siden årsskiftet. Kassakredittrammen er på 640 
millioner. Ubrukt kassekreditt er på ca. 153,8 millioner per 31.7. Likviditeten er god.  

 

 

 

 

Juli Hittil i år per juli

Prosjektinvesteringer HN IKT (vedtatte) 85 500 1 891 29 163 80 000

Driftsinvesteringer HN IKT (vedtatte) 41 500 2 509 17 630 40 000

SUM investeringer HN IKT 127 000 4 400 46 793 120 000

Oppkjøp anlegg RHF/FRESK 6 000 0 0 6 000

Totalt balanseførte investeringer 133 000 4 400 46 793 126 000

Prosjektkostnader 47 700 2 338 19 925 43 000

Alle beløp i 1000 kr

Investeringer

Budsjett 2018

Regnskapsført

Prognose 2018

Beløp

IB 1.1.2018 -469 713

Bevegelser hittil i år -16 453

UB per 31.7.2018 -486 166

Alle beløp i 1000 kr 

Kassakreditt
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4. Tjenester/produksjon 

Nedenfor gjengis noen nøkkeltall for tjenesteleveransene i HN IKT. 

 

Henvendelser 2017 - 2018 

 Jan Feb Mars April Mai Juni Juli 

Total antall henvendelser 11019 7913 7640 8014 7430 8474 5528 

Andel telefonhenvendelser 62% 67% 68% 67% 71% 65% 70% 

Andel besvart innen 1.minutt 56% 63% 60% 65% 53% 67% 80% 

Andel henvendelser førstelinje 
løst på 1. touch 

68% 66% 69% 65% 64% 73% 72% 

 

Total antall henvendelser har siden april ligget mellom 7400 og 8500 henvendelser – unntaket 
er juli som med 5500. Andelen telefonhenvendelser viser en økende trend i forhold til starten 
av året. 

Servicemålet på 70 % besvart innen 1.minutt er ikke oppnådd så langt i år -  med unntak av juli 
måned.  Andelen henvendelser løst på 1.touch oppnådde over 70 % både i juni og juli.  

Det er ansatt tre nye i generell brukerstøtte som begynte 15.august, og sammen med øvrige 
tiltak forventes det forbedring i måltallene fremover. 
 

Tilgjengelighet og feilhåndtering 2018 

 Jan Feb Mars April Mai Juni Juli 

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 og hendelser 455 365 396 398 487 449 324 

Antall feil prioritet 1 (kritiske) 1 1 1 2 5 0 0 

Antall feil prioritet 2 (alvorlig) 18 13 15 14 11 12 5 

Antall oppgraderinger 113 127 85 105 117 127 51 

 

Antallet feil og hendelser viser en økning i mai og juni, og en forventet nedgang i juli.  

Antall kritiske feil i mai var på 5, noe som er godt over gjennomsnittet. Fire av feilene var 
relatert til treghet i radiologiske systemer. Årsaken til disse er funnet, og det arbeides 
systematisk for å unngå at dette skjer på nytt. Den siste kritiske feilen i mai gjaldt 
vannlekkasjen på datarommet i Hammerfest. 

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. 
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5. Status for prosjektporteføljen  

I august 2018 er det 14 aktive prosjekter i HN IKTs prosjektportefølje. I tillegg til dette 
kommer tre aktive delprosjekter i HIS-prosjektet. Fire nye prosjekter ligger i porteføljens 
«innboks». Hovedtyngden av prosjektaktiviteten befinner seg i gjennomføringsfasen, men 
relativt mange prosjekter befinner seg også i planfasen. Disse vil bidra til et økt aktivitetsnivå 
ut over høsten. 

HN IKTs porteføljestyre har fulgt fastlagt møteplan og sørger for overordnet styring og 
oppfølging av prosjektporteføljen. Porteføljekontoret i HN IKT har de siste to årene hatt fokus 
på å etablere rapportering, økonomioppfølging, ressursledelse og støtte i gjennomføringen av 
prosjekter. Det siste året har i tillegg kontrollaspektet blitt etablert i form av portbehandlinger 
ved fasebytte. Forbedringsarbeidet vil nå framover dreie i retning av å styrke ivaretakelsen av 
strategiske mål. Det arbeides med å knytte IT-arkitekter tettere til overordnede vurderinger, 
både for prosjektporteføljen og tjenesteområdene. 

I løpet av sommeren har Helhetlig Informasjonssikkerhet hatt utskifting av en del sentrale 
prosjektressurser, og prosjektet ledes nå av en intern senior prosjektleder. Prosjektet er i 
tillegg styrket med ytterligere en intern senior prosjektleder, samt to nye eksterne 
delprosjektledere. Det gjøres nå et arbeid for å sikre pågående aktivitet i prosjektet. Det har 
tidligere blitt kunngjort flere anskaffelser. Evaluering og arbeid med mottatte tilbud fremstår 
som mer omfattende enn antatt. Prosjektet har dialog med helseforetakene for å etablere 
mottaksaktiviteter.  

Prosjektene Digital plattform telekommunikasjon og Regional WIFI har tidligere levert 
prosjektforslag og prosjektbegrunnelse. Begge prosjektene er nå bemannet med 
prosjektledere, og er i gang med planleggingsfase.  

Migreringsprosjektet har fortsatt noen mindre gjenstående leveranser i «migreringspakke 1». 
Disse fullføres i august. Bemanningen av «Migreringspakke 2» har vært krevende. Det er nå 
funnet løsninger på disse utfordringene, og prosjektet har etablert en god prosjektorganisasjon 
for det videre arbeidet. «Migreringspakke 2» startes i uke 34.  

Prosjektet Implementering regionalt stamnett har nå lagt om på alle sykehus. Prosjektets 
avslutning henger på en mindre utestående teknisk jobb i Bodø, og avklaring av dato for å 
gjennomføring. Dette har ført til forsinkelse, men prosjektet planlegges nå avsluttet primo 
september 2018.  

Framtidig arbeidsflate (desktop) har nå levert rapport fra konseptfasen. Konseptutredningen 
anbefaler ett tydelig alternativ, som skal gi Helse Nord større grad av automatisering, 
selvbetjening og forbedret brukeropplevelse. Underlag for beslutning om forlengelse til 
planfase legges frem i dette styremøtet.  

Robust mobilt helsenett er et nasjonalt prosjekt i regi av Nasjonal IKT. Prosjektet skal etablere 
en sikker og robust tilgang til helsenett for prehospitale tjenester, i første omgang fra 
ambulanser. På bestilling fra Helse Nord RHF vil HN IKT delta i dette prosjektet. Det arbeides 
nå med å etablere aktivitet. 

Prosjektet Driftsmodell for Sykehusinnkjøp HF har satt løsningen i drift for ca 100 av 250 
brukere. Tilbakemeldinger på den tekniske løsningen er god. Utrulling til resterende brukere 
hos kunden i divisjon Sør/Øst og Vest, er planlagt gjennomført i perioden Q3 til Q4-18. 
Prosjektet arbeider med avsluttende aktiviteter og det er pågående prosesser for overlevering 
til linjeorganisasjonen.  

Det er i regionen påpekt mangler og utestående leveranser fra prosjektet Intra hospitalt EKG-
system. HN IKT har gjort en analyse av mangler og feil, og etablert et prosjekt for å korrigere 
disse. Prosjektet er nå inne i en kort planleggingsfase, og går deretter i gjennomføringsfase i 
høst. Det gjenstår enkelte avklaringer knyttet til økonomi.  
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I påvente av avklaring om oppstart av fase 3 for det regionale kurveprosjektet, har prosjektet 
Intern Driftsorganisasjon For Kurve hatt begrenset fremdrift. Rekruttering av personell til 
grunnbemanning for teknisk drift av elektronisk kurve er i rute. 

Prosjektet Kræmer Brygge 2019 ivaretar flyttingen til nye lokaler for Helse Nord IKT. 
Arbeidsgrupper og detaljert arealutforming har kommet på plass. Prosjektet holder forventet 
fremdrift, og innflytting er planlagt i mai 2019. 

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 ha «grønt lys» på sin statusrapportering. 
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6. 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). Sykefraværet i Helse Nord IKT pr. 01.07.18 på 4,29 %, 
som er lavt sammenliknet med de første fire månedene i 2018. 

Det har vært iverksatt flere tiltak for å redusere sykefraværet, blant annet fokus på fraværet i 
møtene HR har med seksjonsledere. Det er gjennomført en møteserie med ansatte som har et 
høyt sykefravær, for å se på mulige tilretteleggingstiltak for eksempel organisatorisk, 
psykososialt eller fysisk.  Det kan se ut som om dette har hatt en positiv innvirkning på 
sykefraværet uten at dette kan dokumenteres. 

 

AML brudd 

Tabellen nedenfor viser antall AML-brudd i perioden april 2018-juli 2018.  

Bruddtype Antall brudd 

april 2018 

 Antall brudd 

mai 2018 

Antall brudd 

juni 2018 

Antall brudd 

juli 2019 

Samlet tid per dag      

AML timer per uke 6  10 5 0 

AML timer per 4 uker      

AML timer per år      

Søndager på rad 1  4 1 0 

Samlet tid per uke (snitt)      

Planlagt tid per uke      

Ukentlig arbeidsfri 24  11 24 21 

Søndager på rad (snitt)      

 

Det har vært et høyt aktivitetsnivå i Helse Nord IKT frem til ferien, 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. De 
fleste AML-bruddene skyldes utrykning på vakt. 

 

7. Avviksmeldinger i DocMap 

  
 

1/3-2018 
 

1/4-2018 
 

1/5-2018 
 

1/6-2018 
 

1/8-2018 

Liggende i HF 54 42 45 44 30 

Liggende i HN IKT 47 44 45 51 58 

Total 101 86 90 95 88 

 

Det har vært gjennomført opplæring i avviksmodulen for alle avdelingene og seksjonene i 
HNIKT i løpet av høsten 2017. Antall åpne avvik i HN IKT viser en moderat økning siden forrige 
rapportering. 
 
 
Varsler 
HN IKT har ikke mottatt noen varsler i perioden. 
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