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2. Administrerende direktørs vurdering 

 
Foreløpig regnskap for 2018 viser overskudd på 5,8 millioner. Resultatkravet var balanse.  

Per desember 2019 består prosjektporteføljen i Helse Nord IKT (HN IKT) av 15 aktive 
prosjekter, samt ett program. I tillegg til dette kommer to delprosjekter i prosjektet Helhetlig 
informasjonssikkerhet og ett under Migreringsprosjektet. Sju prosjekter (inkludert ett 
delprosjekt) er i planleggingsfasen – herunder fire av prosjektene organisert i program.  
 
Ved behandling av budsjettforslag 2019 i ekstraordinært styremøte i desember, oppstod 
usikkerhet om videreføringen av tidligere besluttede planfaser for prosjektene Digital 
telekommunikasjon, Framtidig arbeidsflate og Regional Wifi. Styret la til grunn at videreføring 
av arbeidet her avklares med helseforetakene i januar 2019. På direktørmøtet i januar ble det 
gitt tilslutning til at HN IKT fortsetter planleggingen av prosjektene, og fremmer ny sak for 
direktørmøte med tidsplaner mv. 
 
Status for prosjektporteføljen er samlet sett tilfredsstillende.  

HN IKT hadde 8032 saker for november og 6142 for desember, noe som er normalt i forhold til 
årstid.  Servicemålet på 70 % besvart innen 1.minutt ble oppnådd for november, men lå på 
66% i desember.  Andel saker løst på 1.touch hadde løsningsgrad på 70% i november og 75% i 
desember. 

Det gjennomføres et høyt antall oppgraderinger hver måned noe som blant annet skyldes et 
kontinuerlig behov for vedlikehold på både software og hardware. I november og desember ble 
alle DIPS-miljøene oppgradert, noe som medførte en del følgefeil.  

I november ble det behandlet 502 feilmeldinger. Av disse var 108 meldinger om feil på 
sluttbrukerutstyr. 

 
Sykefraværet i HN IKT pr. 01.12.18 er på 3,73% som er det laveste som er registrert i 2018. Det 
er iverksatt tiltak som har blitt fulgt tett opp i perioden, og det kan synes som at disse har 
bidratt til reduksjon av fraværet.  Antall AML-brudd viser en økning fra november til 
desember. 

Antall åpne saker i DocMap viser en jevn vekst fra august, og var oppe i 124 pr.1. desember. 
Om lag halvparten av disse er liggende i HN IKT.  
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3. Økonomi 

I likhet med de øvrige HF-ene hadde HN IKT frist 30. januar for å avsluttes regnskapet for 
desember 2018 (foreløpig regnskap 2018). Foreløpig regnskap for 2018 viser et overskudd på 
5,8 millioner mot et resultatkrav om balanse. Et endelig og fullstendig regnskap for 2018 legges 
frem for styret i møte 21. mars. I det følgende redegjøres det for det foreløpige regnskapet. Det 
tas forbehold om endringer i forhold til endelig regnskap.  

Resultatrapport 2018 - foreløpig 

4. Tabellen under viser opprinnelig årsbudsjett, foreløpig regnskap 2018 og avvik  

 

Resultatet for året viser et regnskapsført overskudd på 5,8 millioner.  

De samlede inntektene er noe lavere enn opprinnelig budsjettert.   

Lavere viderefaktureringsinntekter enn budsjettert må ses i sammenheng med samlet 
mindreforbruk knyttet til viderefaktureringspostene (avskrivninger, linjeleie, lisenskostnader 
og datasenter), særlig gjelder dette avskrivningskost. Sistnevnte skyldes til dels lavere 
avskrivningseffekt av reinvesteringer enn budsjettert (investeringer sent på året) og til dels 
lavere avskrivninger knyttet til prosjekter enn budsjettert.   

At SLA-inntektene er lavere enn budsjettert betyr at det ikke ble inngått større, nye SLA-avtaler 
med effekt i 2018, og at kun 5 av de 10 millionene som ble satt av til etablering av 
driftsorganisasjon for elektronisk kurve ble brukt.  

Regnskap Årsbudsjett Avvik

Driftsinntekter 615 165 619 808 -4 643

SLA-inntekter (tjenesteavtaler) 215 137 229 400 -14 263

Prosjekter og oppdrag mv. 95 071 71 108 23 963

Viderefakturering 304 957 319 300 -14 343

Driftskostnader 602 543 609 469 6 926

Personalkostnader 204 943 213 193 8 250

- Aktiverte lønnsutg. Prosjekter -14 049 -17 000 -2 951

Lisenskostnader 145 354 138 931 -6 423

Avskrivninger 153 995 169 190 15 195

Linjeleie 23 344 25 134 1 790

Lokaler 14 054 14 101 47

Konsulent 45 531 31 133 -14 398

Annet 29 372 34 788 5 416

DRIFTSRESULTAT 12 621 10 339 2 283

Finansposter -6 823 -10 339 3 516

RESULTAT 5 799 0 5 799
Tall vises i 1000 NOK

Resultatrapport 2018 - foreløpig
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Høyere prosjekt- og oppdragsinntekter enn budsjettert skyldes i hovedsak høyere 
oppdragsinntekter (inntekter fra bidrag i prosjekter/linje i andre virksomheters regi). 
Budsjettet for 2018 ble satt noe lavere enn faktiske oppdragsinntekter i 2017, men endelig 
beløp ble betydelig høyere. I hovedsak gjelder økningen oppdragsinntekter fra HN RHF 
(herunder FRESK) og fra andre (utenfor Helse Nord). Prosjektinntektene (inntekter knyttet til 
prosjekter i HN IKT-regi) ble noe høyere enn budsjettert (1,8 millioner).  

Driftskostnadene ligger 6,9 millioner under budsjett. Dette skyldes særlig lavere 
personalkostnader og lavere avskrivningskostnader enn budsjettert. Høyere lisenskostnader 
enn budsjettert skyldes i stor grad ny Microsoftavtale som ble inngått i 2018.  

De resultatførte konsulentkostnadene er betydelig høyere enn budsjettert. I likhet med i fjor 
har det samlede konsulentpådraget vært høyt. I utgangspunktet var det lagt opp til å 
balanseføre en større del av HIS- prosjektet i 2018. Etter en gjennomgang av prosjektet er 
utgiftene i 2018 i hovedsak kostnadsført/resultatført. Dette bidrar til merforbruket på denne 
posten i resultatregnskapet. Merforbruket totalt på denne posten er til dels knyttet til 
prosjektsiden og til dels til driften.  Samlet (balanseførte og resultatførte) konsulentutgiftene 
er på om lag på samme nivå som i 2017.  

Rentekostnadene er lavere enn budsjettert og er knyttet til lavere trekk på kredittrammen enn 
opprinnelig budsjettert.  

Overskuddet for året må ses i sammenheng med høy prosjekt – og oppdragsaktivitet. 
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Investeringer 2018 (foreløpig regnskap) 

 

Tabellen viser budsjetterte og regnskapsførte investeringer (balanseført/aktiverte utgifter) og 
prosjektkostnader (ikke-aktiverbare prosjektutgifter) i 2018.  

Som det fremgår av tabellen ligger de regnskapsførte investeringsutgiftene til HN IKT (eks 
investeringer/ anlegg overdratt fra HN RHF) på 69,9 millioner under budsjett i 2018 (137 – 
67,1). Av dette utgjør prosjektinvesteringene 68,6 mill. (85,5+10,0 – 26,9) og 
driftsinvesteringene (reinvesteringer mv) 1,3 millioner (41,5– 40,2).  

Det store positive avviket for prosjektinvesteringene i regi av HN IKT på i alt 68,6 skyldes i 
hovedsak tre forhold: 

 Helhetlig informasjonssikkerhet (HIS): 45 millioner 

 Migreringsprosjektet, pakke 1: 11 millioner 

 Ikke vedtatte/igangsatte gjennomføringsfaser: 10 millioner 

 Andre prosjekter: 2,6 millioner  

 

I budsjettet for HIS-prosjektet for 2018 ligger det flere større anskaffelser av programvare. 
Foreløpig er det ikke gjort slike anskaffelser. I tillegg kommer at størstedelen av utgiftene til 
prosjektarbeid (interne- og konsulenttimer) i 2018 er kostnadsført (prosjektkostnader) og 
ikke balanseført som investering. Sistnevnte skyldes til dels at det opprinnelige budsjettet for 
kostnadsføring av utgifter (kontra balanseføring) var satt for lavt, og til dels tidsforsinkelser i 
prosjektet. Prosjektet styrer etter en samlet vedtatt ramme på 108 millioner. Omlag 31 
millioner av det ubrukte beløpet på 45 millioner i HIS utgjør tidsforskyvninger av utgifter 
(periodiseringsavvik) i forhold til gjeldende budsjett, mens resterende del av avviket, 14 
millioner, må ses i sammenheng med kostnadsføringen under posten Prosjektkostnader (gir 
lavere fremtidige avskrivninger isolert sett).  

Budsjett 2018 Foreløpig regnskap 2018 

Prosjektinvesteringer HN IKT 

(vedtatte)
85 500 26 900

Prosjektinvesteringer HN IKT 

(planlagte, ikke vedtatte )
10 000 0

Driftsinvesteringer HN IKT (vedtatte) 41 500 40 200

SUM investeringer HN IKT 137 000 67 100

Oppkjøp anlegg RHF/FRESK 

(oppdatert)
20 000 14 400

Totalt balanseførte investeringer 157 000 81 500

Prosjektkostnader 47 700 49 500

Alle beløp i 1000 kr

Investeringer 2018
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I investeringsbudsjett for 2018 inngår Migreringsprosjektet, pakke 1, med 19 millioner. 
Migreringspakke 1 var en del av budsjettet for FAKT-programmet (etablering av sentralt 
kjøremiljø mv) som hadde en samlet ramme på 150 millioner, og som med unntak for 
prosjektet migreringspakke 1 (gjennomføring) ble avsluttet i 2017. Budsjettet på 19 millioner 
var en del av restrammen for FAKT knyttet til migrering. Kostnadene for migreringspakke 1 
ved avslutning av denne delen høsten 2018, var 8 millioner, altså et positivt avvik på 11 
millioner (19-8).  

I investeringsbudsjettet for 2018 er det satt av 5 millioner til gjennomføringsfase for hver av 
prosjektene Fremtidig håndtering av operativsystem og Trådløse nett (wifi), til sammen 10 
millioner. Disse prosjektene var i konsept – og planfase i hele 2018, og gjennomføringsfase er 
ikke vedtatt eller igangsatt. Utgiftene til disse prosjektene i 2018 er kostnadsført under posten 
Prosjektkostnader, og er altså ikke belastet investeringsbudsjett.  

Som det fremgår av tabellen foran var det i 2018 budsjettert med oppkjøp/overdragelse av 
anlegg/investeringer fra HN RHF for 20 millioner for avskrivning og viderefakturering av HF-
ene. Ved årsskiftet var det kjøpt anlegg for 14,4 millioner knyttet til intrahospital EKG. Avviket 
på 5,6 (20-14,4) skyldes at anlegg knyttet til elektronisk kurve ikke er overdratt, da 
implementering er forsinket i forhold til opprinnelig plan.   

Når det gjelder Prosjektkostnadsbudsjettet er det et merforbruk på 1,8 millioner forhold til 
opprinnelig budsjett (47,7 – 49,5). For noen enkeltposter er det mindreforbruk, mens for andre 
er det merforbruk i forhold til budsjett. Sistnevnte gjelder særlig HIS-prosjektet. 

Likviditet  

 

Tabellen viser saldo kassekreditt per 1.1.18 og 31.12.18 samt bevegelser i perioden. Trekket på 
kassekreditten er redusert med 41,4 millioner i løpet av 2018. Kassakredittrammen er på 640 
millioner. Ubrukt kassekreditt er på 211,665 millioner per 31.12.18. Likviditeten er god.  

 

5. Tjenester/produksjon  

Nedenfor gjengis noen nøkkeltall for tjenesteleveransene i HN IKT. 

Henvendelser til brukerstøtte 2018 

 Juni Juli August September Oktober November Desember 

Total antall henvendelser 8474 5528 8059 9114 10040 8032 6142 

Andel telefonhenvendelser 65% 70% 56% 60% 58% 69% 73% 

Andel besvart innen 1.minutt 67% 80% 75% 64% 54% 70% 66% 

Andel henvendelser førstelinje 
løst på 1. touch 

73% 72% 68% 73% 74% 70% 75% 

 

Beløp

IB 1.1.2018 -469 713

Bevegelser hittil i år 41 378

UB per 31.12.2018 -428 335

Alle beløp i 1000 kr 

Kassakreditt
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HN IKT hadde 8032 saker for november og 6142 for desember, noe er normalt i forhold til 
årstid.  

Andelen besvart innen 1.minutt er i henhold til krav for november med 70%, men noe under 
for desember. For andelen saker løst på 1.touch er det omvendt, med en løsningsgrad på 70% i 
november og 75% i desember. 

Det har vært mange henvendelser vedrørende klienter med programvarefeil på MS-Office, 
Skype, Outlook m.m. Oppgradering av Dips i desember førte til en del feil. Dette i kombinasjon 
med ferieavvikling og noe sykefravær gjør at Dips brukerstøtte ikke klarte sitt måltall på 
telefon. Derimot har Dips brukerstøtte god kontroll på saker i supportgruppe samt håndtering 
av brukerkontoer.  

 

Tilgjengelighet og feilhåndtering 2018 

 Juni Juli August September Oktober November Desember 

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%toft 

        

Antall registrerte feil og hendelser 449 324 396 367 508 502 461 

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

Antall feil prioritet 2 (alvorlig) 12 5 6 13 5 9 10 

Antall oppgraderinger 111 42 75 107 131 132 101 

 

Det er et høyt antall oppgraderinger hver måned noe som blant annet skyldes et kontinuerlig 
behov for vedlikehold på både software og hardware. I november og desember ble alle DIPS-
miljøene oppgradert, noe som medførte en del følgefeil.  

I november ble det behandlet 502 feilmeldinger. Av disse var 108 meldinger om feil på 
sluttbrukerutstyr. 

Av totalt 461 feil i desember var 96 av disse knyttet til DIPS-oppgraderingen og 75 av feilene 
knyttet til sluttbrukerutstyr. 

 

 

6. Status for prosjektporteføljen 

 

Ved inngangen til 2019 består HN IKTs prosjektportefølje av 15 aktive prosjekter, samt ett 
program. I tillegg til dette kommer to delprosjekter i prosjektet Helhetlig informasjonssikkerhet 
og ett under Migreringsprosjektet. Sju prosjekter (inkludert ett delprosjekt) er i 
planleggingsfasen – herunder fire av prosjektene organisert i program. Porteføljekontoret 
bistår i arbeidet med bemanning av prosjektene, og gjennom aktiv ressursplanlegging 
understøttes organisasjonens evne til å møte et eventuelt økt aktivitetsnivå i 
gjennomføringsfase.  
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I prosjekt Helhetlig Informasjonssikkerhet(HIS) er hovedfokus pågående anskaffelser, samt 
kvalitetssikring av planlagte leveranser opp mot ønskede effekter. Det pågår revisjon av 
prosjektet for å sikre at anskaffelsene tilfredsstiller styringsdokument og ønsket 
sikkerhetsnivå for å møte norm og lovkrav. Det blir levert en revisjonsrapport til 
styringsgruppemøte 05.02.2019 med klare anbefalinger videre. Etter godkjennelse av 
revisjonsrapport vil et nytt styringsdokument bli utarbeidet der styringsgruppens 
tilbakemeldinger er tatt hensyn til. Spesielt utfordrende og viktig er avstemming med 
eksisterende og planlagte aktiviteter i linjeorganisasjonen da det er et omfattende arbeid rundt 
implementering av anskaffelser og andre leveranser som må koordineres. Det legges opp til 
behandling av nytt styringsdokument er mars/april. Det er identifisert et antall avhengigheter 
der gjennomføring i HN IKTs organisasjon for øvrig er sentralt. Pågående 
anskaffelsesprosesser i prosjektet er kommersielt krevende, men det arbeides målrettet med 
økonomifokus for å redusere kostnadene ytterligere. Arbeidet med anskaffelsene av IAM og 
PAM sluttføres i månedsskiftet februar/mars. Ulike alternativer for oppbygging av 
forvaltningsmiljøer på enkelte anskaffelser (IAM/PAM og Asset Management) utarbeides 1. 
kvartal i parallell med nytt styringsdokument. Tilsvarende legges et grunnlag for avklaring om 
hvordan avdekkede behov for oppbygging av kompetanse på enkelte anskaffelsesområder skal 
håndteres. 

 
Prosjektet Fremtidig håndtering av operativsystem (MODI) skal oppgradere PCene i regionen til 
Microsoft Windows 10. Gjennom prosjektaktivitet i 2018 er det gjennomført en kartlegging av 
PCer i Helse Nord hvor det er avdekket store utfordringer med tilstand og alder på 
maskinparken. Et betydelig antall PCer i regionen kan ikke støtte kravene til Windows 10. 
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Direktørmøtet er forelagt nødvendige forutsetninger for oppgradering og anbefaling om 
regional forvaltningsmodell. 
 
Ved behandling av budsjettforslag 2019 i ekstraordinært styremøte i desember, oppstod 
usikkerhet om videreføringen av tidligere besluttede planfaser for prosjektene Digital 
telekommunikasjon, Framtidig arbeidsflate og Regional Wifi. Styret la til grunn at videreføring 
av arbeidet her avklares med helseforetakene i januar 2019. På direktørmøtet i januar ble det 
gitt tilslutning til at HN IKT fortsetter planleggingen av prosjektene, og fremmer ny sak for 
direktørmøte med tidsplaner mv. 
 
Migreringsprosjektet melder om noe lavere hastighet i flytting av tjenester enn ønsket. Årsaken 
er i hovedsak knyttet til ressursutfordringer. Ressursbehovet følges opp nå gjennom nye 
ressursavtaler for 1. og 2. kvartal 2019. Delprosjektet Merkantil migrering & helhetlig 
avtalestyring er etablert i planleggingsfase. Det arbeides her med avgrensning av innhold som 
grunnlag for videre planer for avtaleforvaltning og merkantil forvaltning for kliniske IKT-
systemer. 
 
Intra hospitalt EKG-system produksjonssetter to arbeidspakker i løpet av februar. Øvrige 
aktiviteter går som planlagt og prosjektets prognoser er innenfor budsjett. 
 
Etablering av EK som tjeneste i HN er mottaksprosjekt i HNIKT for å etablere elektronisk kurve 
som tjeneste i Helse Nord. Aktiviteter fra prosjektet HN IKT intern driftsorganisasjon for Kurve 
er overført det nye prosjektet. Prosjektet avslutter gjennomføringsfasen juni 2019. 
 
Ny infrastruktur Oracle er i konseptfase og skal utrede alternativer for ny Oracle database 
infrastruktur. Prosjektet kjøres i samarbeid med Sykehusinnkjøp HF. 
 
Følgende prosjekter har i desember avsluttet arbeidet og gått over i realiseringsfase: 
Integrasjonsprosjektet (Fase 3), Driftsmodell for Sykehusinnkjøp HF og Kundeportal HNIKT. 
Integrasjonsprosjektet har presentert sluttrapport og avsluttet prosjektets arbeid. Egen sak om 
avslutning av prosjektet legges fram for styret dette møtet. Driftsmodell for Sykeshusinnkjøp 
HF har overlevert tjenesten til linja, og den er i ordinær drift hos Sykehusinnkjøp HF. Også her 
legges sak fram for styret nå om avslutning av prosjektets aktiviteter. Kundeportal HNIKT har 
gjennomført pilot med integrasjon av løsning med Service Manager, og oppsummert arbeidet i 
sluttrapport. 
 
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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7. 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. 01.12.18 er på 3,73 %. Det har 
vært nedgang i sykefraværet fra september og frem til 01.12. 

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 

september 2018 

Antall brudd 

oktober 2018 

Antall brudd 

november 2018 

Antall brudd 

desember 2018 

Samlet tid per dag 1    

AML timer per uke 14  10 14 

AML timer per 4 uker  3 1  

Søndager på rad 1 1   

Samlet tid per uke (snitt)     

Planlagt tid per uke     

Ukentlig arbeidsfri 30 16 19 30 

 

Det har vært gjennomgående høyt aktivitetsnivå i HN IKT, noe som medfører et høyere antall 
brudd på arbeidstidsbestemmelsene enn det som er ønskelig. I desember er det en stor økning 
i antall brudd som gjelder ukentlig arbeidsfri. Disse er tilknyttet DIPS oppgradering. Ellers 
skyldes bruddene utrykning på vakt og akutt mangel på nødvendig kompetanse. 
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8. Avviksmeldinger i DocMap  

  
 

1/6-2018 
 

1/8-2018 
 

1/9-2018 
 

1/10-2018 
 
 1/11-2018 

 
1/12-2018 

Liggende i HF 44 30 34 47 69 65 

Liggende i HN IKT 51 58 56 64 52 59 

Total 95 88 90 111 121 124 

 
 
Pr 1/12-2018 fordelte avvikssakene seg som følger: 
 
 
 
 

 
 
 
Samlet antall åpne saker i DocMap øker fremdeles noe, og de er ved inngangen til desember 
forholdsvis jevnt fordelt mellom helseforetakene og HN IKT. 
 
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. 

 

Avvik til 

behandling 

utenfor HN 

IKT pr. 

01.12.18

Avdeling Seksjon
Avvik pr. 

seksjon

Avvik totalt 

pr. avd.

53

Stab 10

Seksjon SESI 21

Seksjon Arbeidsflate 11

Seksjon Applikasjon 6

Seksjon DoOS 0

Seksjon TestIT 0

Seksjon Basis 5

Avd. Kunde 3

Stab 0

Seksjon Brukerstøtte 3

Seksjon Kundeoppfølging 0

2

Porteføljekontoret 2

Stab 1

Enhet HR 0

Virksomhetsstyring 1

Sum avvik 59 65

Avvik til behandling i HN 

IKT PR. 01.12.18

Avd. Tjenesteproduksjon

Avd. Tjenesteutvikling
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