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2. Administrerende direktørs vurdering 

Regnskapsresultat per oktober 2018 viser et positivt budsjettavvik på 11,5 millioner kr. Den 
økonomiske situasjonen er god.  

Per november 2018 består prosjektporteføljen i Helse Nord IKT (HN IKT) av 15 aktive 
prosjekter, samt ett program. I tillegg til dette kommer tre aktive delprosjekter i prosjektet 
Helhetlig informasjonssikkerhet. Syv prosjekter er i planleggingsfasen. Det arbeides aktivt med 
ressursprognoser og ressursallokering for å møte et økt aktivitetsnivå når prosjektene går over 
i gjennomføringsfase. 
 
Status for prosjektporteføljen er samlet sett tilfredsstillende. Ressurssituasjon er 
gjennomgående god, men noen prosjekt og delprosjekt har dårligere fremdrift enn forventet. 

De pågående anskaffelsene i Prosjekt Helhetlig Informasjonssikkerhet(HIS) har vist seg mer 
tidkrevende enn forutsatt. Tilbudenes kvalitet og prisbilde krever en mer omfattende 
forhandlingsprosess enn opprinnelig planlagt, og anskaffelsene forventes klare til beslutning 
først i midten av februar 2019. 

I september og oktober har det vært høy aktivitet og flere store infrastrukturløft er 
gjennomført. Noen av disse har medført en del feil, som gjenspeiles i en økning i antall 
registrerte feil. Spesielt endringen på Citrixplattformen og oppgradering av DIPS Kiosk har 
medført mange feilmeldinger denne perioden.  

Totalt antall henvendelser til brukerstøtte er av samme årsak også høyt for september og 
oktober.  
 
Andelen av henvendelsene på telefon ligger så langt lavere i 2.halvår. Servicemålet på 70 % 
besvart innen 1.minutt er oppnådd både i september og oktober. Andelen løst på 1.touch er 
noe lav, men må sees i sammenheng med de mange feilsituasjonene.  

Sykefraværet i HN IKT pr. 01.10.18 er på 4,35 %, og har holdt seg på et noenlunde stabilt nivå 
siden august. Iverksatte tiltak har blitt fulgt opp i perioden og det kan se ut som om igangsatte 
tiltak har hatt en positiv innvirkning på sykefraværet.  Antall AML-brudd viser en ujevn 
utvikling, med en økning i september og deretter en halvering i oktober.  

Antall åpne saker i DocMap viser en jevn vekst fra august, og var oppe i 122 pr.1. november. 
Under halvparten av disse er liggende i HN IKT, noe som betyr at HN IKT har håndtert flere 
avvik, og avventer behandling i helseforetakene før de kan lukkes. 
 
Leveransekapasitet og kvalitet vil bli en del av rapportering fra neste styremøte. Dette pga. at 
det for tiden gjennomføres en full revisjon av prosessen.  
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3. Økonomi 

Resultatrapport oktober 

Tabellen under viser opprinnelig årsbudsjett, budsjett og resultat for oktober-måned og hittil i 
år per oktober.  

 

 

Resultatet for oktober viser et regnskapsført overskudd på knapt 1,0 million mot et budsjettert 
underskudd på om lag 0,250 millioner. Det vil si et positivt avvik på ca. 1,2 millioner. Per 
oktober (hittil i år) viser regnskapet et overskudd på 11,6 millioner mot et budsjettert 
overskudd på knapt 0,1 million, altså et positivt budsjettavvik på 11,5 millioner.   

Lavere viderefaktureringsinntekter enn budsjettert per oktober i år må ses i sammenheng med 
samlet mindre forbruk knyttet til viderefaktureringspostene (herunder avskrivninger, linjeleie 
og lisenskostnader). 

Driftskostnadene ligger 13,2 millioner under budsjett så langt i år. Lavere personalkostnader 
(lønn mm.) og avskrivninger enn budsjettert bidrar særlig til dette. Det negative avviket på 
lisenskostnader skyldes særlig ny Microsoft-avtale som ikke lå inne i opprinnelig budsjett.  

Rentekostnadene er lavere budsjettert. Dette må ses i sammenheng med lavere trekk på 
kredittrammen enn opprinnelig budsjettert.  

Resultateffekten er særlig knyttet til mindreforbruket på personalkostnader samt at 
aktiviteten knyttet til prosjekter og oppdrag ligger tett opp til budsjett, slik at disse inntektene 
er relativt godt i samsvar med budsjett.   

Prognosen for årsresultat er et overskudd på i underkant av 10 millioner.  

 

 

Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik

Driftsinntekter 56 096 51 657 4 439 507 942 512 659 -4 718 618 500

SLA-inntekter (tjenesteavtaler) 17 941 17 920 21 179 181 179 200 -19 229 600

Prosjekter og oppdrag mv. 14 822 7 112 7 710 66 784 67 252 -468 69 300

Viderefakturering 23 332 26 625 -3 292 261 977 266 208 -4 231 319 500

Driftskostnader 54 516 51 043 -3 473 490 721 503 962 13 242 608 100

Personalkostnader 18 559 18 458 -102 166 769 175 830 9 061 212 600

- Aktiverte lønnsutg. Prosjekter 1 107 -1 245 -2 353 -13 140 -14 509 -1 369 -17 000

Lisenskostnader 8 342 11 581 3 239 122 751 115 769 -6 982 138 900

Avskrivninger 13 565 14 099 534 133 399 140 991 7 592 169 200

Linjeleie 1 866 2 095 228 19 304 20 945 1 641 25 100

Lokaler 1 189 1 175 -14 11 855 11 751 -104 14 100

Konsulent 6 661 3 604 -3 057 26 751 25 179 -1 572 31 600

Annet 3 226 1 277 -1 949 23 033 28 006 4 973 33 600

DRIFTSRESULTAT 1 580 614 966 17 221 8 697 8 524 10 400

Finansposter -584 -862 278 -5 590 -8 616 3 025 -10 400

RESULTAT 996 -248 1 244 11 630 81 11 549 0

Tall vises i  1000 NOK

Resultatrapport oktober 2018

  Oktober 2018  Oktober 2018 hittil i år Budsjett 2018



  

 

 Side 4 av 12 

 

 

 

Investeringer  

 

 

Tabellen viser regnskapsførte utgifter hittil i år (per oktober) for vedtatte investeringer 
(balanseført utgifter), 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 prosjektinvesteringer i 2018 viser et mindreforbruk i forhold til budsjett. Dette 
skyldes i hovedsak at utgifter til prosjektene migreringspakke 1 og Helhetlig 
informasjonssikkerhet (HIS) er vesentlig lavere enn budsjettert inneværende år. For HIS er 
dette snakk om tidsforskyvning/periodisering av utgifter, mens migreringspakke 1 er avsluttet 
og har et reelt mindreforbruk i forhold til opprinnelig budsjett.  

Prognosen for driftsinvesteringer viser et merforbruk i forhold til budsjett. Dette skyldes til 
dels posten investeringer i nettverksutstyr i utbyggingsprosjekter hos HF-ene (bestillinger) og 
til dels merforbruk på re-investeringsrammen på om lag 5,5 millioner (31,5-26,0). 
Merforbruket på reinvesteringsrammen må ses i sammenheng med en større investering i 
utvidet lagringskapasitet (12 millioner). En slik samlet anskaffelse er mer hensiktsmessig og 
økonomisk en flere mindre anskaffelser. Det legges opp til at reinvesteringsrammen for 2019 
avkortes i forhold til plan med merforbruket i 2018. 

Budsjett og prognose for oppkjøp av slike anlegg fra HN RHF er økt med om 14 millioner i 
forhold til tidligere knyttet til oppkjøp av EKG-anlegg/investeringsprosjekt. 
Avskrivningskostnaden knyttet til denne økningen vil dekkes innenfor rammen av 
avskrivningsbudsjettet for 2018.  

Prognosen for prosjektkostnader ligger disse knapt 6 millioner under budsjett. 

 

 

Budsjett 2018
Regnskapsført per 

oktober
Prognose 2018

Prosjektinvesteringer HN IKT 

(vedtatte)
85 500 36 100 46 000

Driftsinvesteringer HN IKT 

(vedtatte)
41 500 21 100 49 500

SUM investeringer HN IKT 127 000 57 200 95 500

Oppkjøp anlegg RHF/FRESK 

(oppdatert)
20 000 0 20 000

Totalt balanseførte 

investeringer
147 000 57 200 115 500

Prosjektkostnader 47 700 34 300 42 000

Alle beløp i 1000 kr

Investeringer
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Likviditet 

 

Tabellen viser saldo kassekreditt per 1.1. og 31.10 samt bevegelser i perioden. Trekket på 
kassekreditten er redusert med 12,6 millioner siden årsskiftet. Kassakredittrammen er på 640 
millioner. Ubrukt kassekreditt er på 182,9 millioner per 31.10. Likviditeten er god.  

 

4. Tjenester/produksjon  

Nedenfor gjengis noen nøkkeltall for tjenesteleveransene i HN IKT. 

 

Henvendelser til brukerstøtte 2018 

 April Mai Juni Juli August September Oktober 

Total antall henvendelser 8014 7430 8474 5528 8059 9114 10040 

Andel telefonhenvendelser 67% 71% 65% 70% 56% 60% 58% 

Andel besvart innen 1.minutt 65% 53% 67% 80% 75% 64% 54% 

Andel henvendelser førstelinje 
løst på 1. touch 

65% 64% 73% 72% 68% 73% 74% 

 

HN IKT har hatt 10040 saker for oktober. Dette er høyt i forhold til normalen – bare januar 
høyere i 2018 med 11019 henvendelser - og skyldes blant annet; 

- Change på Citrix i begynnelsen av oktober 
- Dips oppgradert samtid som Change på Citrix 
- Mobilt kontor – bitlocker – chrome er blokkert i applocker 
- Låste brukerkontoer 
- Proxy problemer der autoconfig url mangler på maskinene 
- Mye feil på Office feil OST 
- TOS-PRINT-03 var nede minst 3 ganger 
- SMS Passcode, treghet, låste kontoer i SMS portalen- Telenor hadde feil med sms-

tjenesten og blant annet helseregister hadde problem. Mye telefoner der 2 
telefonnummer koblet mot tjenesten. 

- Purringer til arbeidsflate ved BNS 
- Feil på Cisco-løsningen der Callsenter er installert 

 

 

 

Beløp

IB 1.1.2018 -469 713

Bevegelser hittil i år 12 594

UB per 31.10.2018 -457 119

Alle beløp i 1000 kr 

Kassakreditt
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Tilgjengelighet og feilhåndtering 2018 

 April Mai Juni Juli August September Oktober 

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 398 487 449 324 396 367 508 

Antall feil prioritet 1 (kritiske) 2 5 0 0 0 1 3 

Antall feil prioritet 2 (alvorlig) 14 11 12 5 6 13 5 

Antall oppgraderinger 92 92 111 42 75 107 131 

 

I september og oktober har det vært høy aktivitet og flere store infrastrukturløft er 
gjennomført. Bytting av nettverkskjerne i Sandnessjøen, flytting av infrastruktur til datarom i 
nye Kirkenes sykehus, oppgradering av Arena, oppgradering av Clockwork, forbedringer på 
Citrixplattformen, m.m. 

Noen av disse har medført en del feil, noe som kommer fram av antallet registrerte feil. Spesielt 
endringen på Citrixplattformen og oppgradering av DIPS Kiosk har medført mange 
feilmeldinger denne perioden. Feilmeldinger på sluttbrukerutstyr utgjør generelt ca 20% av 
alle registrerte feil. 

 

5. Status for prosjektporteføljen 

Per november 2018 består HN IKTs prosjektportefølje av 15 aktive prosjekter, samt ett 
program. I tillegg til dette kommer tre aktive delprosjekter i prosjektet Helhetlig 
informasjonssikkerhet. Syv prosjekter er i planleggingsfasen. Porteføljekontoret arbeider aktivt 
med ressursprognoser og ressursallokering, for gjøre organisasjonen i stand til å møte et økt 
aktivitetsnivå når prosjektene går over i gjennomføringsfase.  
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I prosjekt Helhetlig Informasjonssikkerhet(HIS) er hovedfokus pågående anskaffelser. Disse 
prosessene drar noe mer ut i tid enn planen styret ble forelagt i oktober. Tilbudenes kvalitet og 
prisbilde krever en mer omfattende forhandlingsprosess enn opprinnelig planlagt. Utviklingen 
i forhandlingene er positiv, men anskaffelsene forventes klare til beslutning først i midten av 
februar 2019. 

HIS har startet en intern revisjon for å sikre at anskaffelsene får forventet effekt. Det 
utarbeides konsekvensoversikter som synliggjør anskaffelser, økonomi, forutsetninger og 
effekt opp mot krav. Enkelte mindre anskaffelser er kandidater for nedprioritering. 
Revisjonsarbeidet har et særlig fokus på delprosjekt IAM/tilgangsstyring. 

Arbeid med arkitektur viser innbyrdes sentrale avhengigheter mellom systemer og 
anskaffelser. På bakgrunn av dette har HN IKT valgt å ikke splitte anskaffelsene mellom HIS-
prosjektet og MoDI-programmet. Koordinering mellom prosjekt, program og avd. for 
tjenesteproduksjon er gjennomført. I samarbeid med avdelingene i HN IKT, arbeider HIS-
prosjektet nå med en «trappevis» tilnærming til innføring av løsningene. Dette vil sette 
organisasjonen i stand å prioritere anskaffelsene og koordinere trinnvis implementering.  

Programmet MoDI (Mobil Digital klinisk arbeidsflyt) er nå etablert, og fire tidligere frittstående 
prosjekter er innlemmet i programmet. Aktiviteter på programnivå finansieres innenfor 
allerede besluttede økonomiske rammer for de inkluderte prosjektene. Programmet ledes av 
en internt ansatt, og det er etablert et programkontor. Det arbeides med tydeliggjøring av 
behovs- og kostnadsdrivere i programmet. 
 
Framtidig arbeidsflate er nå organisert under MoDI-programmet. Rollen som prosjektleder er 
kunngjort og prosjektleder er nå operativt på plass. Prosjektet har tette koblinger med 
Fremtidig håndtering operativsystem. Detaljplan for planfasen legges frem for prosjektets 
styringsgruppe i uke 47.  
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Prosjektet Fremtidig håndtering av operativsystem har også blitt innlemmet i MoDI-
programmet. Microsoft har kunngjort en ny «end of life» -dato for Windows 7. Prosjektet 
arbeider nå, sammen med Fremtidig arbeidsflate, med å analysere hvilke konsekvenser dette 
får. Planleggingsfasen av prosjektet er forlenget med en (1) måned. 
 
Prosjektet Digital plattform telekommunikasjon skal etablere en felles regional og standardisert 
telekommunikasjonsløsning i Helse Nord. Prosjektet er nå organisert under MoDI-
programmet. Det gjennomføres nå møter med alle helseforetak og andre interessenter. 
Milepælsplan, ressursplan og detaljert budsjett forventes ferdigstilt i løpet av november 2018. 
 
Prosjektet Regional WIFI skal etablere et regionalt trådløst nettverk (WIFI) i Helse Nord. 
Prosjektet arbeider med avstemming og forankring av målbildet, gjennom møter med alle 
helseforetakene og andre relevante interessenter. Prosjektet har også erfaringsutveksling med 
Helse Vest knyttet til temaet trådløs infrastruktur. Det er avtalt tidspunkt for 
koordineringsmøter med UNN og Finnmarkssykehuset. Innledende møte med NLSH er 
gjennomført. Regional WIFI er nå organisert i MoDI-programmet. 
 
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 leder HN IKT et regionalt mottaksprosjekt. 
Prosjektets fokus inneværende periode har vært å støtte det nasjonale prosjektet ifm. 
anskaffelsesprosessen som gjennomføres. Anskaffelsen er nå gjennomført, og 
leverandør/samarbeidspartner er valgt. For neste periode er oppstart med leverandør 
hovedaktivitet. 
 
Prosjektet Implementering regionalt stamnett har nå ferdigstilt arbeidet, og lagt om på alle 
sykehus.  
 
Migreringsprosjektet holder planlagt fremdrift for «migreringspakke 2», som planlegges fullført 
den 30.juli 2019. I november ferdigstilles utredning for hvordan DIPS og Sectra skal flyttes til 
«sentralt kjøremiljø» (SKM).  
 
Intra hospitalt EKG-system har byttet fase til ‘gjennomføringsfase’, og startet arbeidet knyttet til 
levering av de fem prioriterte arbeidspakkene. Det er mottatt tilbud på programvareutvikling i 
forbindelse med sak i direktørmøtet (EKG i Dips) 
 
Prosjektet Kundeportal HNIKT er nå på «oppløpssiden». Piloterte løsninger viser gode 
resultater. Prosjektet har fullført alle leveranser og kun enkelte avslutningsaktiviteter gjenstår. 
Prosjektet styrer mot et overforbruk på 164 TNOK av en total ramme på 1,67 MNOK. 
 
Prosjektet Tjenesteproduksjon endring 2020 er et nyetablert internt OU-prosjekt, som skal 
vurdere organisering og samhandling i avdeling for tjenesteproduksjon. Konseptfasen fullføres 
i februar 2019. 
 
HNIKTs nye lokaler på Kræmer brygge begynner å ta form. Prosjektet Kræmer brygge 2019 har 
gjennomført detaljert innpassing av vegger og innredning. Det arbeides også med overordnet 
innplassering av seksjoner og avdelinger, valg av møbler, etc.  Ferdigbefaring er planlagt til 1. 
april 2019. 
 
Nedenfor vises et sammendrag av status på prosjektene. 
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Oversikten under viser enkeltrisikoer fra prosjektene rapportert i «rød sone», 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 HN 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 HN IKT pr. 01.10.18 er på 4,35 %, og har 
holdt seg på et noenlunde stabilt nivå siden august.  

Iverksatte tiltak har blitt fulgt opp i perioden og det kan se ut som om igangsatte tiltak har hatt 
en positiv innvirkning på sykefraværet.  

 

AML brudd 

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

 

Bruddtype Antall brudd 

juli 2018 

Antall brudd 

august 2018 

Antall brudd 

september 

2018 

Antall brudd 

oktober 2018 

Samlet tid per dag   1  

AML timer per uke 0 24 14  

AML timer per 4 uker  13  3 

Søndager på rad 0  1 1 

Samlet tid per uke (snitt)     

Planlagt tid per uke     

Ukentlig arbeidsfri 21 16 30 16 

 

Det er et høyt aktivitetsnivå i HN 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. De 
fleste AML-bruddene skyldes utrykning på vakt og akutt mangel på nødvendig kompetanse. 
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7. Avviksmeldinger i DocMap  

  
 

1/5-2018 
 

1/6-2018 
 

1/8-2018 
 

1/9-2018 
 

1/10-2018 
 
 1/11-2018 

Liggende i HF 45 44 30 34 47 69 

Liggende i HN IKT 45 51 58 56 64 52 

Total 90 95 88 90 111 121 

 
 
Pr 1/11 fordelte avvikssakene seg som følger: 
 
 

    
Avvik til behandling 

i HN IKT PR. 
01.11.18 

Avvik til behandling 
utenfor HN IKT pr. 

01.11.18 

Avdeling Seksjon 
Avvik pr. 
seksjon 

Avvik 
totalt 

pr. avd. 
  

Avd. Tjenesteproduksjon   50   

  Stab 14     

  Seksjon SESI 20     

  Seksjon Arbeidsflate 7     

  Seksjon Applikasjon 5     

  Seksjon DoOS 0     

  Seksjon TestIT 0     

  Seksjon Basis 4     

Avd. Kunde     0   

  Stab 0     

  Seksjon Brukerstøtte 0     

  
Seksjon 
Kundeoppfølging 

0     

Avd. Tjenesteutvikling   1   

  Porteføljekontoret 1     

Stab     1   

  Enhet HR 0     

  Virksomhetsstyring 1     

Sum avvik     52 69 
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Antall åpne saker i DcMap viser en jevn vekst fra august, og var oppe i 122 pr.1. november. 
Under halvparten av disse er liggende i HN IKT, noe som betyr at HN IKT har håndtert flere 
avvik, og avventer behandling i helseforetakene før de kan lukkes. 
 
Av tabellen fremgår det at de fleste av avvikssakene er hjemmehørende i avdeling for 
tjenesteproduksjon.  
 
 
 
Varsler 
HN IKT har ikke mottatt noen varsler i perioden. 
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