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Styresak 068-2018   Benchmarking av IKT kostnader – Helse Nord IKT 

Innstilling til vedtak 

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak: 

1. Styret i Helse Nord IKT tar saken til orientering. 

Formål/sammendrag 

Helse Nord IKT (HN IKT) har som målsetting å fortsatt være den mest kostnadseffektive 
regionale IKT leverandøren blant de fire regionale helseforetakene. Det gjennomføres 
overordnede sammenligninger mellom regionene i regi av Direktoratet for eHelse. HN IKT ble 
evaluert i januar 2018, og i denne forbindelse ba styret HN IKT om at det ble gjennomført en 
sammenligning av operasjonelle IKT kostnader i HN IKT innen utgangen av 2018. I denne 
saken presenteres resultatene fra sammenligningen.   

Bakgrunn 

Etter evaluering av IKT-modenhet og kostnadseffektivitet gjennomført i januar 2018, ønsket 
styret i HN IKT å få innsikt i hvordan IKT-virksomheten presterer sammenlignet med andre, på 
følgende kategorier: brukerstøtte, lagring, server og datanettverk.  I styresak 005-2018 
besluttet styret følgende: 

Benchmarking tas inn som fast sak i årsplan framover og behandles i styremøte i oktober 2018 
 

HN IKT ba Accenture med utgangspunkt i evalueringen om å gjennomføre benchmarking. 
Accenture kom opp med følgende scope for gjennomføringen: 

- Scope for benchmarkingen er kategorier som er relativt standardiserte, og som derfor 
kan sammenliknes på tvers av bedrifter og bransjer. Innenfor hver kategori i scope har 
de mest relevante metrikkene blitt inkludert  ( en metrikk er et system av måling som 
inkluderer elementet som måles, enheten det måles i, og verdien på enheten. Metrikker 
kan være i form av ett enkelt mål, en indeks, et forholdstall eller et integrert måltall 
som kombinerer flere metrikker). 

- Bechmark-analysen tar utgangspunkt i kvantitative data for regnskapsåret 2017.  

  

Arbeidet har vært planlagt og utført i tett samarbeid med HN IKT over fem uker i september og 
november 2018. Jevnlige møter har vært avholdt for å avstemme fremdrift og diskutere 
foreløpige resultater.   
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Informasjon er samlet inn basert rapporter og årsregnskap for 2017. Rapportene og 
årsregnskapet har så blitt rekategorisert for å identifisere kostnadsposter som skal inngå i 
benchmark og hvilke som faller utenfor. I tillegg har en rekke regnskapsposter blitt fordelt 
over flere metrikker. Denne fordelingen er utført i samarbeid med HN IKT, og vil i flere 
sammenhenger være basert på skjønn.  

Vurderingen av resultatene ble gjort med bakgrunn i Gartner sine metrikker og Accentures 
erfaringer fra IT-benchmarking og IT generelt. Aktuelle funn er fremhevet i rapporten, og vil gi 
grunnlag for videre undersøkelser som kan gjøres for å avdekke årsaksforklaringer.   

 

Saksutredning 

Accenture har med bakgrunn i arbeidet fremlagt vedlagt rapport. Denne legges frem i sin 
helhet. Rapporten baserer seg på anerkjente standarder innenfor benchmark av IKT kostnader 
(Gartner). HN IKT sin rolle har vært å fremskaffe tallgrunnlaget med bakgrunn i regnskapstall 
fra 2017.  

Resultater 

For detaljerte resultater henvises det til vedlagt rapport. Det overordnede bildet er at HN IKT 
leverer stabile, kostnadseffektive tjenester med høy kvalitet. Oppsummert er resultatene fra 
benchmark sammenstilt i følgende tabell: 

 

Tabellen viser at HN IKT scorer på snitt eller bedre innenfor de kategoriene som er 
sammenlignet. 

Mulige handlingsalternativer 

Styret har vedtatt at sammenligningen skal gjennomføres årlig, noe som også muliggjør å følge 
utviklingen til kategoriene. Rapporten peker på to områder som HN IKT kommer til å følge tett 
fremover: 

1. Manglende standardisering av arbeidsflaten som utfodring for brukerstøtte  

2. Viktigheten av rask migrering til nytt sentralt kjøremiljø 

Punkt 1 ivaretas av MODI programmet, mens punkt 2 ivaretas av migreringsprosjektet. 

Administrerende direktørs vurdering 

Administrerende direktør er fornøyd med resultatene i rapporten. Rapporten indikerer at HN 
IKT innenfor angitte kategorier er kostnadseffektiv og at tjenesteleveransene er 
tilfredsstillende. Grunnlaget for resultatene er årsverkstyring og tett oppfølging av 
innkjøp/prosjekter. Tiltakene innenfor standardisering av arbeidsflaten og migrering av 
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tjenester til sentralt kjøremiljø vil følges tett og anses å være viktige for å opprettholde 
kostnadseffektivitet. 

Arbeidet med sammenligningen kan etter administrerende direktørs vurdering benyttes som 
et grunnlag for årlige sammenligninger. Saken legges frem til orientering og diskusjon. 

 

 

 

Tromsø, 27. november 2018 

 

 

Oddbjørn Schei  
Administrerende direktør  
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