
  

 

 Side 1 av 14 

 

Styresak 028/2019 vedlegg 1 

 

 

 

Virksomhetsrapport per april 2019 

 

 

 

 

 

 

   

1. Innhold 

1. Innhold ....................................................................................................................................................... 1 

2. Administrerende direktørs vurdering .......................................................................................... 2 

3. Økonomi .................................................................................................................................................... 3 

4. Tjenester/produksjon .......................................................................................................................... 7 

5. Status for prosjektporteføljen .......................................................................................................... 8 

6. HR/HMS .................................................................................................................................................. 11 

7. Avviksmeldinger i DocMap ............................................................................................................. 12 

8. Endringer i avdeling for Tjenesteproduksjon ......................................................................... 13 

Varsler ............................................................................................................................................................... 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 Side 2 av 14 

 

 

 

 

2. Administrerende direktørs vurdering 

 
Regnskapsresultat per april 2019 viser et positivt budsjettavvik på 4,2 mill. kr. Den 
økonomiske situasjonen er så langt tilfredsstillende.  Fra mars reduserte Helse Nord IKT (HN 
IKT) i samråd med RHF budsjettet overfor Helseforetakene med 13,1 millioner på årsbasis.  

Ved inngangen til mai måned pågår møteaktivitet og prosess i regi av HN RHF med 
helseforetakene om ambisjonsnivå for IKT-prioriteringer framover. HN IKT vil orientere styret 
om utkommet av dette pågående arbeidet straks konsekvenser for langsiktig investeringsplan 
er klart. 

Pågående aktivitet i HN IKTs prosjektportefølje er høy. Samtidigheten i planfase-arbeidet for 
MODI-programmet og gjennomføringsfase i HIS-prosjektet er bemanningsmessig krevende for 
enkelte fagområder – spesielt innen nettverk, arbeidsflate, telekommunikasjon og arkitektur. I 
april har sikring av kapasitet og kompetanse til HIS-prosjektets planer hatt særlig fokus. 

 For MODI-programmet er det gjennom møter med helseforetakene kommet tilbakemeldinger 
som viser behov for ytterligere avstemming om ambisjonsnivå og felles målbilder for 
prosjektene. HN IKT vil ta initiativ for å få til en god prosess for dette arbeidet, og forlenger 
planfasen til ut september. 

Ny infrastruktur Oracle er i konseptfase og er gitt mandat til å utrede ulike konsepter for ny 
Oracle database-infrastruktur. Prosjektet har til hensikt å forberede en mer dynamisk og 
fleksibel plattform for drift av samtlige Oracle-databaser i regionen. Det vil legges frem egen 
sak for styret om eventuell overgang til planfase høsten 2019. 
 
Porteføljekontoret i HN IKT ferdigstilte før påske et arbeid med re-planlegging av prosjekt-
porteføljen. For enkelte av prosjektene har det medført justering av aktivitetsplanene for å 
redusere risiko på ressurssiden.  

HN IKT hadde 7782 innmeldte bruker saker for mars og 6345 for april 2019, noe som er 
normalt i forhold til årstid.  

Løsningsgraden både for telefonhenvendelser og løsningsgrad i 1. linje viser fortsatt en positiv 
utvikling, og er over avtalt servicenivå.  

Antall oppgraderinger mars og april er lavere enn de foregående månedene, og holder seg på et 
lavt nivå 

I mars og april har det til sammen vært 4 situasjoner på gul beredskap, og 2 på grønn. Av 
sakene som medførte gul beredskap var 3 nettverkshendelser, og 1på DIPS.   Nettverksbrudd i 
Mosjøen skyldes fiberbrudd hos teleleverandør, mens det har vært 2 nettverksbrudd på NLSH 
grunnet feil på operativsystem. Det pågår arbeid sammen med Cisco for å finne årsaken til 
feilen. Feilen i DIPS som bla medførte treghet og heng ble rettet og det vurderes som 
usannsynlig at den oppstår igjen. 

Sykefraværet i HN IKT pr. 01.03.19 er på 4,70 %, som er under HN IKTs eget mål på 5 %.  

Antall AML-brudd viser stor variasjon fra måned til måned. I mars var antall brudd på 34, mens 
det i april var redusert til 13.  
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Samlet antall åpne saker i DocMap viser en liten reduksjon. Fordelingen av saker mellom 
helseforetakene og HN IKT er stabil, med en liten overvekt av saker i HN IKT pr. 1.mai.  
 
Som ledd i internt forbedringsarbeid for å øke måloppnåelsen og styrke leveranseevnen 
gjennomføres det i mai flere endringer i avdeling for tjenesteproduksjon.  Det gjøres bla 
justering og tydeliggjøring av tjenesteområdene. 

3. Økonomi 

Budsjettrevisjon 

I styremøte i desember 2018 ble budsjettet til HN IKT for 2019 vedtatt med grunnlag i et 
resultatkrav fra HN RHF på null/balanse. Resultatkravet ble senere justert opp til 10 millioner, 
men satt ned igjen til null i mars-møtet i RHF-styret. Fra mars reduserte HN IKT, i samråd med 
RHF, budsjettet overfor Helseforetakene med 13,1 millioner på årsbasis knyttet til poster som 
inngår i den årlige budsjettprosessen med Helseforetakene. I tillegg er det gjort noen 
ytterligere justeringer i budsjettet som fremgår under. 

Endringer i inntektsbudsjett  

Følgende endringer ble gjort i budsjettet overfor Helseforetakene (HN IKTs inntektsbudsjett): 

SLA – drift – reduksjon 4,9 millioner 

 Redusert fakturering med 2,0 millioner knyttet til forsinkelse Elektronisk kurve, samt 
redusert avsetninger for uforutsette/uspesifiserte kostnader med 2,9 mill.  
 

Prosjektkostnader – reduksjon 2 millioner 

 Reduserte avsetning uforutsette/uspesifiserte prosjektkostnader.  

 

Lisensvedlikehold – 6,2 millioner 

 Reduksjon lisenskostnader (system) knyttet til forsinkelse i prosjektet elektronisk 
kurve på 4 millioner samt reduksjon i avsetninger for uspesifiserte/uforutsette 
kostnader på 2,2 millioner.  

 

Samlet gir dette en reduksjon på 13,1 millioner i driftsbudsjettet overfor Helseforetakene.  

I tillegg til endringene som er beskrevet over er SLA- budsjettet overfor RHF redusert med 0,5 
millioner, slik at samlet endring i SLA-budsjettet er på 5,4 millioner (4,9+0,5).   

Det er videre gjort en revidering av posten Oppdragsinntektene mv.  Dette er inntekter fra 
bestillinger fra RHF, Helseforetakene og virksomheter utenfor Helse Nord. Dette omfatter 
inntekter fra bidrag i FRESK og andre RHF-prosjekter, byggeprosjekter i Helseforetakene, felles 
innboks- oppdrag, drift av nasjonale helseregistre, drift Sykehusinnkjøp mv. Ved inngangen til 
året er det normalt stor grad av usikkerhet knyttene til disse inntektene, og de har også vært 
nøkternt budsjettert. Denne posten er i revidert inntektsbudsjett justert opp fra 27,4 millioner 
til 35 millioner på bakgrunn av oppdaterte estimater.  

Tabellen under viser opprinnelig inntektsbudsjett (jfr. styremøtet i desember) og forslag til 
revidert inntektsbudsjett.  

Revidert inntektsbudsjettet for HN IKT for 2019 er redusert med 6 millioner totalt. 
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Samlet budsjett - revidert 

Tabellen under samlet revidert årsbudsjett.  

Som det fremgår av tabellen er det gjort noen mindre endringer på flere av kostnadspostene 
som del av revisjonen.  

Den største endringen er knyttet til reduksjonen i posten lisensvedlikehold som er omtalt over.  

 

 

 

 

 

Finnmark UNN NLSH Helgeland HN RHF 

Ufordelt/

uspesifisert 

Tjenesteavtaler (SLA) 20 300 112 600 61 900 19 700 13 000 227 500 232 900

Prosjekter/oppdrag 5 600 22 200 12 200 5 000 35 000 80 000 74 400

Herunder: Oppdrag mv 35 000 35 000 27 400

Prosjektkostnader (viderefaktureres) 5 600 22 200 12 200 5 000 45 000 47 000

Viderefakturering 44 000 168 300 91 300 40 100 1 300 0 345 000 351 200

Herunder: Lisensvedlikehold mv. kliniske syst og sentral infrastr 18 200 73 800 39 500 18 200 149 700 155 900

Avskrivninger 20 500 82 700 44 000 17 600 300 165 100 165 100

Linjeleie 4 300 7 700 5 500 3 400 1 000 21 900 21 900

Regionale datasentre - DS1 og DS2 1 000 4 100 2 300 900 8 300 8 300

Sum budsjettert - totalt (brutto) 69 900 303 100 165 400 64 800 14 300 35 000 652 500 658 500

Alle beløp i 1000 kr

* I forhold til budsjettet som ble vedtatt i styret i desember er det  gjort noen budsjettekniske endringer innenfor den samlede rammen. 

Inntektsbudsjett 2019 

Revidert budsjett
Opprinnelig 

budsjett*

Sum revidert 

budsjett

Driftsinntekter 658 500 652 500

SLA-inntekter (tjenesteavtaler) 232 900 227 500

Prosjekter og oppdrag mv. 74 400 80 000

Viderefakturering 351 200 345 000

Driftskostnader 649 000 643 000

Personalkostnader 225 000 225 000

- Aktiverte lønnsutg. Prosjekter -15 000 -15 200

Lisenskostnader 156 400 150 600

Avskrivninger 169 000 170 500

Linjeleie 24 000 24 800

Lokaler 18 600 18 700

Konsulent 30 000 28 600

Annet 41 000 40 000

DRIFTSRESULTAT 9 500 9 500

Finansposter -9 500 -9 500

RESULTAT 0 0

Tall vises i 1000 NOK

Samlet budsjett 2019

Opprinnelig Revidert 
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Resultatrapport april 
Tabellen under viser budsjett og resultat for april-måned og hittil i år per april. 

 

Resultat for april viser et regnskapsført underskudd på 0,5 millioner mot et budsjettert 
underskudd på om lag 0,4 millioner. Det vil si et negativt budsjettavvik på 0,1 millioner. Per 
april (hittil i år) viser regnskapet et overskudd på 2,5 millioner mot et budsjettert underskudd 
på om lag 1,7 millioner. Totalt gir dette et positivt budsjettavvik på 4,2 millioner. 

Når det gjelder inntektssiden, viser tabellen 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 prosjektutgifter. Samlet utgjør dette om lag 5,0 millioner.  

Lavere inntekter fra viderefakturering på 6,9 millioner så langt i år, må ses i sammenheng med 
tilsvarende lavere kostnader på disse postene (herunder avskrivninger, linjeleie, 
lisenskostnader). Særlig gjelder dette lisensvedlikehold der blant annet forsinkelser i 
driftssetting av elektronisk kurve bidrar til lavere kostnader knyttet til infrastrukturlisenser.  
Totalt er inntektene 13,6 millioner lavere enn budsjettert per april.  

Driftskostnadene ligger 17,3 millioner under budsjett så langt i år. Dette skyldes avviket på 
lisensvedlikehold som er omtalt over, samt underforbruk på de øvrige postene med unntak av 
konsulentkostnader. Underforbruket på posten Annen skyldes til dels periodiseringsavvik og 
til dels avsetninger/reserver.  

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

Det er fortsatt usikkerhet i forhold til årsresultatet. Lisenskostnadene vil med all sannsynlighet 
bli lavere enn budsjettert. Det forventes videre økte driftskostnader i andre halvår, blant annet 
som følge flere tilsatte. Spørsmålet om kostnadsføring/balanseføring av enkelte prosjekter 
bidrar også til usikkerhet knyttet til kostnadene i 2019. Eventuell ny revidering av budsjettet 
vil bli aktuelt til høsten når blant annet langsiktig investeringsplan er besluttet.  Prognosen for 
årsresultatet er fortsatt balanse/null.  

 

 

 

Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik

Driftsinntekter 52 140 55 487 -3 347 209 556 223 149 -13 592 652 500

SLA-inntekter (tjenesteavtaler) 18 337 18 199 138 73 469 73 194 275 227 500

Prosjekter og oppdrag mv. 5 898 9 037 -3 139 29 133 36 148 -7 015 80 000

Viderefakturering 27 905 28 251 -346 106 954 113 806 -6 852 345 000

Driftskostnader 52 039 55 184 3 145 204 618 221 968 17 350 643 000

Personalkostnader 20 105 20 516 412 80 135 82 099 1 964 225 000

- Aktiverte lønnsutg. Prosjekter -1 478 -1 269 210 -7 135 -5 075 2 060 -15 200

Lisenskostnader 11 948 12 050 102 43 584 49 001 5 417 150 600

Avskrivninger 13 753 14 213 460 55 033 56 852 1 819 170 500

Linjeleie 1 926 2 065 139 7 693 8 296 603 24 800

Lokaler 1 273 1 560 287 5 348 6 239 891 18 700

Konsulent 2 491 2 044 -446 8 896 8 178 -718 28 600

Annet 2 022 4 003 1 981 11 063 16 377 5 314 40 000

DRIFTSRESULTAT 101 304 -202 4 938 1 180 3 758 9 500

Finansposter -578 -721 143 -2 407 -2 885 479 -9 500

RESULTAT -477 -418 -59 2 531 -1 705 4 237 0

Tall vises i  1000 NOK

Resultatrapport 2019

  April 2019   April 2019 hittil i år Revidert 

budsjett 2019
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Investeringer  

Investeringer 

  
Budsjett 

2019 
Hittil i år per 

april 
Prognose 2019 

Prosjektinvesteringer HN IKT 
(vedtatte) 

56 000 12 600 56 000 

Driftsinvesteringer HN IKT 
(vedtatte) 

44 200 11 200 36 200 

SUM investeringer HN IKT 100 200 23 800 92 200 

Oppkjøp anlegg RHF/FRESK 64 400 0 64 400 

Totalt balanseførte 
investeringer 

164 600 23 800 156 600 

      

Prosjektkostnader  45 000 13 500 45 000 

Alle beløp i 1000 k r 

Tabellen viser vedtatt investeringer (balanseført utgifter) for HN IKT så langt i år, budsjett 
2019 og prognose 2019. 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 er så langt i år lik vedtatt budsjettramme, mens for 
driftsinvesteringen er prognosen lavere enn budsjettrammen, 

 

Likviditet 

 

Tabellen viser saldo kassekreditt per 1.1. og 30.4 samt bevegelser i perioden. Trekket på 
kassekreditten er redusert med 63,0 millioner siden årsskiftet. Kassakredittrammen er på 640 
millioner. Ubrukt kassekreditt er på 274,7 millioner per 30.4.19. Likviditeten er god.  

 

 

 

 

Beløp

IB 1.1.2019 -428 335

Bevegelser hittil i år 63 034

UB per 30.4.2019 -365 301

Alle beløp i 1000 kr 

Kassakreditt
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4. Tjenester/produksjon  

Nedenfor gjengis noen nøkkeltall for tjenesteleveransene i HN IKT. 

 

Henvendelser til brukerstøtte 2018/19 

 Oktober November Desember Januar Februar Mars April 

Total antall henvendelser 10040 8032 6142 9715 7377 7782 6345 

Andel telefonhenvendelser 58% 69% 73% 50% 63% 62% 59% 

Andel besvart innen 1.minutt 54% 70% 66% 70% 72% 72% 73% 

Andel henvendelser førstelinje 
løst på 1. touch 

74% 70% 75% 74% 77% 76% 78% 

 

HN IKT hadde 7782 saker for mars og 6345 for april 2019, noe som er normalt i forhold til 
årstid.  

Andelen besvart innen 1.minutt er i henhold til krav for mars og april med 72% og 73%. Dette 
gjelder også for saker løst på 1.touch med en løsningsgrad på 76% i mars og 78% i april. 

  

Tilgjengelighet og feilhåndtering 2018/2019 

 Oktober November Desember Januar Februar Mars April 

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% 

        

Totalt antall registrerte feil og hendelser* 508 502 461 428 324 335 321 

Beredskap      Grønn - - - 2 4 1 1 

Beredskap       Gul - - - 0 0 3 1 

Beredskap       Rød - - - 0 0 0 0 

Antall oppgraderinger 131 132 101 144 141 124 128 

*Fra og med februar er hendelser tatt ut. 

 

Fra og med medio januar er hendelser (events) tatt ut i kolonnen for totalt antall registrerte 
feil. Hendelser er gjerne ulike systemmeldinger som genereres og håndteres uten at det er 
noen unormale situasjoner i driften.  Det gjenspeiler seg i tallet for februar på 324. For mars og 
april er antall hendelser på om lag samme nivå som februar. Antall oppgraderinger varierer lite 
så langt i 2019. 

Fra og med 2019 rapporteres antall feilsituasjoner som har medført at det er satt beredskap i 
HN IKT jf styresak 022-2019. I mars og april har det til sammen vært 4 situasjoner på gul 
beredskap, og 2 på grønn. Av sakene som medførte gul beredskap var 3 nettverkshendelser, og 
1på DIPS.   Nettverksbrudd i Mosjøen skyldes fiberbrudd hos teleleverandør, mens det har 
vært 2 nettverksbrudd på NLSH grunnet feil på operativsystem. Det pågår arbeid sammen med 
Cisco for å finne årsaken til feilen. Feilen i DIPS som bla medførte treghet og heng ble rettet og 
det vurderes som usannsynlig at den oppstår igjen. 
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5. Status for prosjektporteføljen 

 

Ved inngangen til mai måned pågår møteaktivitet og prosess i regi av HN RHF med 
helseforetakene om ambisjonsnivå for IKT-prioriteringer framover. HN IKT vil orientere styret 
om utkommet av dette pågående arbeidet straks konsekvenser for langsiktig investeringsplan 
er klart. 

Pågående aktivitet i HN IKTs prosjektportefølje er høy. Samtidigheten i planfase-arbeidet for 
MODI-programmet og gjennomføringsfase i HIS-prosjektet er bemanningsmessig krevende for 
enkelte fagområder – spesielt innen nettverk, arbeidsflate, telekommunikasjon og arkitektur. 
Bemanningsbehovene skal balanseres mot rett kompetanse til drift, et vedvarende trykk på å 
løse en rekke mindre oppdrag i parallell («Felles innboks») samt utleie av personell til øvrige 
regionale programmer som blant andre Fresk. I april har sikring av kapasitet og kompetanse til 
HIS-prosjektets planer hatt særlig fokus. For enkelte av prosjektene i MoDI-programmet er 
ressurssituasjonen ennå særdeles utfordrende – se detaljer under. 

Porteføljekontoret i HN IKT ferdigstilte før påske et arbeid med re-planlegging av 
prosjektporteføljen. Arbeidet har gitt oversikt over tidsakser, rekkefølger i leveranser og 
avhengigheter prosjektene imellom. For enkelte av prosjektene har det blitt gitt nødvendige 
innspill til planene for aktivitet framover, med utgangspunkt i å redusere risiko på 
ressurssiden for spesielt gjennomføringsfaser.  

HN IKT får en økende mengde henvendelser om å bidra til nasjonale prosjekter. Prioritering av 
deltakelse i disse prosjektene gjøres primært med utgangspunkt i hvor regional 
mottaksaktivitet er påkrevd, og i samarbeid med Helse Nord RHF. 

For MODI-programmet er det gjennom møter med helseforetakene kommet tilbakemeldinger 
som viser behov for ytterligere avstemming om ambisjonsnivå og felles målbilder for 
prosjektene. Helseforetakene har i tillegg bedt om at behovsforskjellene mellom 
helseforetakene tydeliggjøres. Dette medfører at planfase for prosjektene foreløpig utvides til 
ut september 2019 og at resultatet av arbeidet fremlegges for styret. Økonomiske 
konsekvenser av forlengelsen anses å være håndterbare innenfor allerede bevilget ramme for 
planfaser for prosjektene i MoDI-programmet.  

For Framtidig arbeidsflate pågår arbeid med å etablere målarkitektur for teknisk plattform, 
design og etablering av Proof-of-Concept for Enterprise Mobility Management pågår 
tilsvarende. I Digital plattform telekommunikasjon ønsker helseforetakene å beholde dagens 
plattform for tale – per nå legges det derfor i planfasen opp til en mindre omfattende 
gjennomføringsfase som hovedsakelig vil omfatte oppgradering av dagens MS Skype til en mer 
funksjonell og stabil plattform, med integrasjoner til dagens taleplattformer. 

For Regional Wifi legges det opp til en forlenget planfase hvor blant annet regional, teknisk 
standard blir en sentral leveranse. Prosjektet har oppfattet at helseforetakene selv ønsker 
budsjettere med kostnader til framtidige, eventuelle behov for robustifisering og økt dekning. 

I Framtidig håndtering operativsystem er ressurssituasjonen god, og prosjektets 
gjennomføringsfase forløper i tråd med plan. Her er kontrakt signert med ekstern leverandør 
for automatiseringsverktøy. Pakking av applikasjoner pågår i henhold til plan og testteamet er 
operativt. Fra MoDI Infrastruktur legges leveranser fra planfasen fram. 

Helhetlig informasjonssikkerhet (HIS) legger fram egen styresak om ferdigstilt revisjon og 
revidert styringsdokument. Bakgrunnen for revisjonen har vært å oppnå et godt underlag for 
prioritering av anskaffelser og å sikre at leveransene/aktivitetene gjenspeiler den gjeldende 
sikkerhetssituasjonen i sektoren. Det har vært viktig at det planlegges med realistiske 
innføringsplaner. Revisjonen viser at det kreves systematisk arbeid innenfor fagområdet, over 
tid, for å lykkes. I revidert styringsdokument har prosjektet tatt høyde for disse forholdene. 
Med foreliggende planer er risiko i prosjektets gjennomføring redusert. De økonomiske 
rammene anses akseptable. Med planer og ressurser nå på plass, er det fullt fokus på oppstart 
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av implementeringer og innføringer. I forbindelse med overgangen til et nytt fokus i prosjektet 
har HN IKT også byttet prosjektleder for HIS. Ny hovedprosjektleder er tidligere assisterende 
prosjektleder (senior, fast ansatt).  

Migreringsprosjektet har ferdigstilt planleggingen av migreringspakke 4 og replanlagt 
sluttføringen av migreringspakkene 2 og 3 basert på faktisk erfaring i prosjektet. Prosjektet 
legger fram egen sak om disse planene til styremøtet. Arbeidet gir HN IKT en helhetlig plan for 
sluttføring av migrering til sentralt kjøremiljø, inkludert re-etablering av de kliniske og 
regionale IKT-tjenestene EPJ (DIPS) og radiologi (Sectra). For både DIPS og Sectra vil alle nye 
tekniske miljøer bygges fra grunnen på sentralt kjøremiljø. For EPJ-tjenesten er det satt et 
ambisiøst, men antatt realistisk nivå for automatisering. Koordinering med regionale 
forvaltningsmiljøer og Fresk-programmet vil ivaretas. I forhold til opprinnelige rammer styrer 
prosjektet nå mot et betydelig underforbruk. For delprosjektet om Merkantil migrering er 
overgang til gjennomføringsfase utsatt som følge av utsatt behandling i regionens 
direktørmøte. Prosjekts fokus er per tiden redusert, og primært rettet på tjenesteavtaler. Det 
er berammet møte i slutten av mai hvor temaet er videre ambisjonsnivå i prosjektet. 

Intra hospitalt EKG-system er i rute. Det pågår ytterligere testing og vurderinger for avklaringer 
av mulighetsrom for et ytterligere funksjonelt behov meldt prosjektet; automatisk godkjenning 
av undersøkelse og overføring av EKG-rapport.  
 
Ny infrastruktur Oracle er i konseptfase og er gitt mandat til å utrede ulike konsepter for ny 
Oracle database-infrastruktur. Prosjektet har til hensikt å forberede en mer dynamisk og 
fleksibel plattform for drift av samtlige Oracle-databaser i regionen. Nåværende Oracle-avtale 
løper til mai 2020. Dagens løsning krever et høyt lisensieringsnivå for å håndtere maks-
belastning. Det vil legges frem egen sak for styret om eventuell overgang til planfase høsten 
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 

HN IKT har 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 HN IKT pr. 01.03.19 er på 4,70 %. 
Sykefraværet økte både i januar og februar, som trolig skyldes influensasesong. Det har vært 
en liten nedgang i februar. 

Den største andelen av sykefraværet er korttidsfravær (<16 dager). Det ble iverksatt tiltak 
høsten 2018 for ansatte med høyt korttidsfravær. 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 januar-april 2019.  

Bruddtype Antall brudd 

janaur 2019 
Antall brudd 

februar 2019 
Antall brudd 

mars 2019 

Antall brudd 

april 2019 

Samlet tid per dag 0 0 0 0 

AML timer per uke 5 9 9 2 

AML timer per 4 uker 9 6 9 0 

Søndager på rad 4 6 1 2 

Samlet tid per uke (snitt) 0 0 4 0 

Planlagt tid per uke 0 0 0 0 

Ukentlig arbeidsfri 29 15 34 13 

 

Det har vært gjennomgående høyt aktivitetsnivå i HN IKT, noe som medfører et høyere antall 
brudd på arbeidstidsbestemmelsene enn det som er ønskelig. De fleste AML-bruddene er 
tilknyttet akutt aktivitetsforandring, utrykning på vakt og akutt mangel på nødvendig 
kompetanse. 

 

7. Avviksmeldinger i DocMap  

  
 

1/12-2018 
  

1/1-2019 
 

1/2-2019 
 

1/3-2019 
 

1/5-2019 

Liggende i HF 65  59 63 56 51 

Liggende i HN IKT 59  58 57 61 62 

Total 124  117 120 117 113 
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Pr 1/5-2019 fordelte avvikssakene seg som følger: 
 

    
Avvik til behandling i HN IKT 

PR. 01.05.19 

Avvik til behandling 
utenfor HN IKT pr. 

01.05.19 

Avdeling Seksjon 
Avvik pr. 
seksjon 

Avvik totalt 
pr. avd. 

  

Avd. Tjenesteproduksjon   53   

  Stab 18     

  Seksjon SESI 19     

  Seksjon Arbeidsflate 3     

  Seksjon Applikasjon 7     

  Seksjon DoOS 0     

  Seksjon TestIT 0     

  Seksjon Basis 6     

Avd. 
Kunde 

    3   

  Stab 2     

  Seksjon Brukerstøtte 1     

  Seksjon Kundeoppfølging 0     

Avd. Tjenesteutvikling   2   

  Porteføljekontoret 2     

Stab     4   

  Enhet HR 3     

  Virksomhetsstyring 1     

Sum avvik     62 51 

 
Samlet antall åpne saker i DocMap viser en liten reduksjon. Fordelingen av saker mellom 
helseforetakene og HN IKT er stabil, med en liten overvekt av saker i HN IKT pr. 1.mai.  
De fleste av avvikssakene er hjemmehørende i avdeling for tjenesteproduksjon.  

8. Endringer i avdeling for Tjenesteproduksjon 

Endringer i Tjenesteproduksjon våren 2019 

Som ledd i internt forbedringsarbeid for å øke måloppnåelsen og styrke leveranseevnen 
gjennomføres det i mai flere endringer i avdeling for tjenesteproduksjon. Det er i den 
forbindelse behov for å justere og tydeliggjøre tjenesteområdene, styrke ansvaret for enkelte 
tjenesteområder og etablere eller endre team knyttet til noen tjenesteområder.  
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Følgende endringer gjennomføres våren 2019 i Tjenesteproduksjon: 

 

Seksjon Endring 

Arbeidsflate Oppdeling av gamle tjenesteområde Desktop i 4 nye 
tjenesteområder: 

 Enhet og arbeidsflate  

 Appkatalog / Applikasjonsdistribusjon 

 SamKom/ Kontorstøtte 

 Lokal støtte 

SESI Etablering av «Kurve og Medikasjon» som nytt tjenesteområde  

Etablering av «Medisinsk-Teknisk Utstyr (MTU)» som nytt 
tjenesteområde 

Applikasjonsdrift Sammenslåing av 7 små team til 4 større team 

Sammensmelting av eksterne tjenester med nytt 
tjenesteområde i Arbeidsflate for Samkom og kontorstøtte 

Skytjenester Styrking av SKM drift  

Overføring av katalog (AD) og Exchange fra seksjon 
Arbeidsflate for å forberede hybrid skytjenestedrift 

Basistjenester Ingen større endringer 

DoOS Etablering av to tjenesteområder i DoOS 

• OPS-team (Operation supervisor og 24/7 team, 
Drifte,  løse og varsle) 

• Dev-Opsteam (Bygge og utvikle 
tjenesteovervåkning) 

Test og kvalitet Test og kvalitet gjør følgende endringer: 

• Avvikler fagområdet testmiljø 

• Ansvar og eierskap knyttes tetter til de som eier og 

forvalter infrastrukturen og de enkelte testmiljøene 

• Fagområdet testledelse stiller testmiljø-krav til de ulike 

fagseksjonene, samt utarbeider og vedlikeholder 

retningslinjer for bruk og vedlikehold av testmiljø 

• Etablerer og bemanner fagområdet Teknisk testledelse 

Ledelse, prosess, 
sikkerhet og leveranse 

Ingen endring i denne runden 

 

Endringene gjennomført våren 2019. 1. mai var implementeringsdato for de endringene som 
medførte flytting av personell mellom seksjoner internt i Tjenesteproduksjon. 

Varsler 

HN IKT har ikke mottatt noen varsler i perioden. 
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