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2. Administrerende direktørs vurdering  
Regnskapet hittil i år – pr. april - viser et negativt budsjettavvik på 4,8 millioner kr. Som en 
følge av korona utbruddet har Helse Nord RHF godkjent hastetiltak for 54,4 millioner kr på HN 
IKTs budsjett.  Avviket må ses i sammenheng med disse tiltakene, fordi de foreløpig ikke er 
fakturert/inntektsført.   

Prosjektporteføljen i Helse Nord IKT (HN IKT) har de siste to månedene naturlig nok vært 
preget av endringer og omprioriteringer som følge av utbruddet av Covid-19. Behovene til 
sykehusene på IKT-området endret seg raskt, og i tett dialog med eier ble det gjort raske 
omdisponeringer for å imøtekomme dette. Fokuset i Helse Nord IKT ble dreid mot å øke 
kapasiteten på hjemmekontorløsninger og ytterligere trygging av stabil drift for kritiske 
systemer.  

Prosjektet helhetlig informasjonssikkerhet (HIS) ble hardt rammet av situasjonen i midten av 
mars. Konsekvensene for prosjektet har vært drøftet med berørte aktører. Vurderingen er at 
prosjektet bør opprettholde fremdrift i arbeidet med implementeringer, selv i den pågående 
situasjonen. 

MoDI-programmet har fåttstore endringer i porteføljen siden koronautbrudddet.. Det ble i 
samråd med Helse Nord RHF besluttet å forsere flere av leveransene som allerede var planlagt 
i første fase i programmet. Innføringsløp for styrking av kapasitet på hjemmekontor og nye 
regionale løsninger for kommunikasjon pågår nå for fullt. 

Totalt antall henvendelser til brukerstøtte var for mars er 12533, noe som tangerer det 
høyeste som er målt i HN IKT.  Koronasituasjonen har gitt ekstra utfordringer med tilganger til 
Citrix og mobilt kontor. Til tross for svært stor saksmengde, har brukerstøtte klart å holde tritt 
med saksmengden. Andelen saker tatt innen 1.minutt var for april på telefon 72%, mot 38 % i 
januar og februar, og 58% i mars. 

Løsningsgraden i førstelinje var i mars og april henholdsvis 79% og 76%. Dette er høyere enn 
årsgjennomsnittet, og høyt med tanke på stor saksmengde. Sykefraværet på brukerstøtte viser 
også en sterk nedgang for mars og april. 

Antall nye oppdrag i felles innboks er så langt i 2020 noe høyere enn for tilsvarende periode i 
2019, mens antall oppdrag mottatt i april 2020 er tilnærmet lik april 2019.  Tilbud sendt til 
kundene fra HN IKT er sterkt økende – 25av sakene er tilknyttet korona.  Antall saker HN IKT 
har i gjennomføringsfasen er økende, men det er fremdeles utfordrende å etablere tilstrekkelig 
kapasitet til å håndtere alle oppdragene. 

Antall registrerte feil viser en klar nedgang i mars og april, og er på et normalt nivå. Grunnet 
koronasituasjonen ble det i mars innført endringsfrys og senere forsterket endringsstyring. Det 
har likevel vært tilnærmet normal aktivitet på grunn av hasteinnføringer og tiltak tilknyttet 
korona situasjonen.  

I mars medførte 3 hendelser grønn beredskap, og i april var det 2 hendelser på grønn 
beredskap i tillegg til beredskapen knyttet til koronahåndteringen. 

Sykefraværet i HN IKT pr. 01.04.20 er på 2,65 %, som er en markant nedgang fra forrige 
rapportering. De fleste ansatte har hatt hjemmekontor siden 12. mars, og dette ser ut til å ha 
hatt en positiv virkning på sykefraværet til tross for at arbeidsmengden har vært stor. 

Det har vært mange AML-brudd i mars som er relatert til den ekstraordinære situasjonen i 
forbindelse med koronavirus. Koronasituasjonen har medført høy belastning på mange 
ansatte. 



  
 

 

 Side 3 av 16 
 

Samlet antall åpne saker i DocMap viser en svak økning siden forrige rapportering, og var pr. 
30.april på 143 saker. Økningen har skjedd for saker som ligger til behandling i helse-
foretakene.  
 
Ved forrige virksomhetsrapportering pr. februar 2020 ble styret informert om at HN IKT var i 
en krevende situasjon i forhold til kapasitetsutfordringer.  Til tross for dette har både på 
driftsorganisasjonen, prosjektene og stabsfunksjonene håndtert korona situasjonen på en 
meget god måte og utvist stor omstillingsvilje og evne i en utfordrende tid. Å løse de 
kapasitetsutfordringer HN IKT hadde ved inngangen til korona utbruddet samtidig som en 
unngår for høy arbeidsbelastning for medarbeiderne vil være en hovedutfordring i tiden 
fremover.  
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3. Økonomi  
Tabellen under viser budsjett og resultat for april-måned og per april (hittil i år) 

Faktisk Budsjett Avvik Faktisk Budsjett Avvik

Driftsinntekter 59 203 61 918 -2 715 231 378 247 642 -16 263 733 700
SLA 18 966 19 054 -88 76 039 76 217 -178 228 660
Prosjekt/oppdrag/annet 9 533 7 933 1 600 31 674 31 731 -58 86 060
Viderefakturering 30 704 34 931 -4 227 123 666 139 693 -16 028 418 980

Driftskostnader 63 690 61 612 -2 078 235 998 246 484 10 486 724 200
Personalkostnader 22 624 21 811 -813 88 554 87 281 -1 273 246 600

- Aktiverte lønnsutg. Prosjekter -1 985 -1 750 235 -8 013 -7 000 1 013 -21 000
Lisenskostnader 13 893 14 619 726 47 667 58 477 10 811 175 400
Avskrivninger 15 510 16 160 650 63 185 64 640 1 455 193 900
Linjeleie 1 917 2 114 197 7 831 8 457 627 25 400
Lokaler 1 788 1 921 133 7 748 7 685 -63 23 100
Konsulent 4 317 2 032 -2 285 11 721 8 129 -3 592 24 400
Annet 5 626 4 704 -922 17 306 18 816 1 509 56 398

DRIFTSRESULTAT -4 487 307 -4 793 -4 620 1 157 -5 777 9 500

Finansposter -265 -787 521 -2 172 -3 146 975 -9 500

RESULTAT -4 752 -480 -4 272 -6 791 -1 989 -4 802 0
Tall vises i 1000NOK

Resultatrapport 2020

BudsjettApril 2020 April 2020 hittil i år

 
Resultat for april viser et regnskapsført underskudd på 4,8 MNOK millioner mot et budsjettert 
underskudd på 0,5 MNOK millioner. Det vil si et negativt budsjettavvik på 4,3 MNOK. Hittil i år, 
per april, er det et negativt budsjettavvik på 4,8 MNOK.  

Som det fremgår av tabellen er det et merforbruk på postene personalkostnader 
(overtid/vakt) og eksterne konsulenter. Dette må ses i sammenheng med økt 
aktivitet/hastetiltak knyttet til Koronasituasjonen.  Det er kostnadsført 3,0 MNOK på RHF-
godkjente hasteprosjekter knyttet til Koronasituasjonen i april-måned. Hittil i år (per april) er 
det kostnadsført 5,4 MNOK. Etter avtale med RHF er disse kostnadene ennå ikke 
viderefakturert/inntektsført. Dersom disse hadde vært fakturert/inntektsført, ville 
budsjettavviket vært positivt.  

Mindreinntekten på viderefaktureringsposten, må særlig ses i sammenheng med mindre-
forbruket på lisenskostnader for infrastruktur og kliniske systemer. Dette skyldes til dels 
periodiseringer og til del udisponerte avsetninger knyttet til nye kliniske systemer.  Det også et 
mindreforbruk på viderefaktureringspostene renter, linjeleie og avskrivninger som bidrar til 
mindreinntekter så lang i år.  

Det er usikkerhet ved resultatet ved årsslutt som følge av Koronasituasjonen. Dette både på 
grunn av usikkerheten knyttet til den videre utviklingen av pandemien og hvor mye av 
merkostnadene som HN IKT vil få dekket. I beste fall vil resultatet ligge rundt balanse, men 
utfallet kan også bli et større underskudd.   
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Prosjekt- og investeringsutgifter 

Opprinnelig 
vedtatt

Godkjente 
Korona-tiltak Sum I alt

Herav Korona-
tiltak

Prosjektinvesteringer HN IKT
(aktiverbare utgifter)

53 000 43 800 96 800 37 000 17 900 96 800

Prosjektkostnader HN IKT
(ikke-aktiverbare utgifter)

25 900 10 600 36 500 11 100 5 400 36 500

Sum prosjekter 78 900 54 400 133 300 48 100 23 300 133 300

Driftsinvesteringer HN IKT 29 000 29 000 18 800 4 700 39 000

Oppkjøp anlegg RHF/FRESK 247 600 247 600 247 600

Alle beløp i 1000 kr

Bærbare PCer HF-ene: HF-enes investeringsrammer
Opprinnelig 

vedtatt 
Godkjente 

Korona-tiltak 
Sum I alt Herav Korona-

tiltak
Prognose 2020

Investering bærbare PCer HF-ene 28 000 28 000 23 000 23 000 28 000

Alle beløp i 1000 kr

Prosjekt- og investeringsbudsjett 2020

Budsjett 2020 Regnskap per april 
Prognose 2020

 
Tabellen viser utgifter knyttet til vedtatt prosjekter i 2020 (både aktiverbare og ikke-
aktiverbare utgifter), herunder RHF-godkjente korona-tiltak. I tillegg vises driftsinvesteringer 
(reinvestering/utvidelser av IKT-infrastruktur) og planlagte oppkjøp av anlegg/investeringer 
fra RHF/FRESK. 

Totalt har HN IKT fått godkjent prosjektrelaterte hastetiltak i forbindelse med korona-
situasjonen på 54,4 MNOK. I tillegg kommer anskaffelse av bærbare PCer til HF-ene på 28 
MNOK. HF-ene har ansvar for sluttbrukerutstyr, herunder PCer, og disse utgiftene skal derfor 
belastes investeringsbudsjettet til HF-ene og er skilt ut fra øvrige HN IKT-investeringer i 
oversikten. Utgiftene vil bli viderefakturert HF-ene i sin helhet etter retningslinjer fra HN RHF.  

Søknaden til HN RHF om utvidet driftsinvesteringsramme på 10 MNOK knyttet til 
koronasituasjonen (jfr. sak styremøte 23.4.20), er når dette skrives ikke godkjent og beløpet er 
derfor ikke tatt med i budsjettet. I prognosen er imidlertid utgiftene tatt med, slik at prognosen 
overskrider budsjettet med 10 MNOK.  

HIS-prosjektet rapporterer et sannsynlig et merforbruk i forhold til totalbudsjett. Det er 
imidlertid fortsatt usikkerhet i prognosen for året for vedtatte prosjektinvesteringer samlet 
sett på grunn av koronasituasjonen (periodisering/fremdrift). Prognosen for året er her satt 
likt budsjettet.  
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Likviditet 

Beløp

IB 1.1.2020 -311 000
Bevegelser hittil i år -48 000
UB per 30.4.2020 -359 000
Alle beløp i 1000 kr 

Kassakreditt

 
Tabellen viser saldo kassekreditt per 1.1. og 30.4 samt bevegelser i perioden. Trekket på 
kassekreditten er økt med 48 millioner siden årsskiftet. Kassakredittrammen er på 640 
millioner. Ubrukt kassekreditt er på 281 millioner per 30.4.20. Likviditeten er god per i dag, 
men dersom HN IKT skal kjøpe opp anlegg fra RHF ved årsskiftet, slik som planlagt (se 
avsnittet om prosjekt- og investeringsutgifter) vil likviditeten bli sterkt redusert.  

4. Tjenester/produksjon  
Nedenfor gjengis noen nøkkeltall for tjenesteleveransene i HN IKT. 

 

Brukerstøtte 

Henvendelser til brukerstøtte 2019/20 
 Oktober November Desember Januar Februar Mars April 

Total antall henvendelser 8892 8100 6587 10574 8787 12533 8267 

Andel telefonhenvendelser 65% 81% 66% 78% 78% 59% 61% 

Andel besvart innen 1.minutt 55% 45% 59% 38% 38% 58% 72% 

Andel henvendelser førstelinje 
løst på 1. touch 

78% 77% 77% 78% 71% 79% 76% 

 

Totalt antall henvendelser var for mars er 12533. Det er svært høyt og tangerer det høyeste 
som er målt -  12559 i november 2015.  I april nærmer antall henvendelser seg et normalt nivå 
med 8267. Grunnet korona har mange av våre kunder vært nødt til å jobbe hjemmefra. Dette 
har gitt ekstra utfordringer med tanke på tilganger til Citrix og mobilt kontor. Mange av disse 
henvendelsene ble meldt elektronisk via kundeportal.  

I forbindelse med koronasituasjonen, har de fleste i brukerstøtte også arbeidet fra 
hjemmekontor. Til tross for svært stor saksmengde, har brukerstøtte klart å holde tritt med 
saksmengden. For april er resultatet innenfor SLA på telefon 72%, mens tallet for mars var 
58%.  

Løsningsgraden i førstelinje var i mars og april henholdsvis 79% og 76%. Dette er høyere enn 
årsgjennomsnittet, og høyt med tanke på stor saksmengde. Sykefraværet på brukerstøtte viser 
også en sterk nedgang for mars og april.  

Felles innboks 

Felles innboks er portalen i HN IKT hvor helseforetakene henvender seg med forespørsler om 
nye tjenester og oppdrag som ikke inngår i løpende SLA-drift. HN IKT foretok i 2019 en 
grundig gjennomgang av prosessen for å forbedre leveransene. Figurene nedenfor viser 
utviklingen i oppdragshåndteringen i 2019, og så langt i 2020. 
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Antall nye oppdrag så langt i 2020 er noe høyere enn for tilsvarende periode i 2019, mens 
antall oppdrag mottatt i april 2020 er tilnærmet lik april 2019.  Av mottatte oppdrag i mars og 
april er 25 av disse knyttet til Covid-19. Tilbud sendt er sterkt økende, og her inngår mange av 
sakene er tilknyttet Covid-19 som ble gitt prioritet. Det har vært utfordrende å få gjennomført 
avslutningsmøter med helseforetakene slik at saker kan settes i status «oppdrag levert».  Derav 
lavt antall saker i status levert. 
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HN IKT har hatt utfordringer med å få gjennomført alle oppdragene som kommer til felles 
innboks. Figuren over viser at saker i gjennomføringsfase er voksende, og at saker i mottaks og 
tilbudsfasen er synkende relativt sett. Det er imidlertid fremdeles kapasitetsutfordringer 
knyttet til å gjennomføre leveranser i det omfang som etterspørres. 

 

Nøkkeltall for drift 

Tilgjengelighet og feilhåndtering 2019/20 
 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* 627 642 508 674 561 455 358 

Beredskap      Grønn 1 0 2 0 0 4* 3* 

Beredskap       Gul 1 2 0 1 0 0 0 

Beredskap       Rød 0 0 0 0 1 0 0 

Antall oppgraderinger 160 125 106 168 158 144 130 

*HN IKT har siden 12.mars hatt grønn beredskap med krisestab grunnet koronasituasjonen, og inngår i 
rapporteringen for mars og april som en hendelse. 

Antall registrerte feil viser en klar nedgang i mars og april, og er på et normalt nivå. I 
forbindelse med koronasituasjonen ble det i mars innført endringsfrys, som etter påske ble 
erstattet av forsterket endringsstyring. Til tross for endringsfrys og forsterket endringsstyring 
har det likevel vært tilnærmet normal aktivitet på grunn av hasteinnføringer og tiltak tilknyttet 
Covid-19 situasjonen.  

I mars og april ble det registrert en suksessrate på henholdsvis 91% og 97% for 
endringsarbeidet. 

Beredskap 

I mars har 4 hendelser medført grønn beredskap – dette inkludere den løpende beredskapen 
knyttet til håndtering av koronasituasjonen. 

I april medførte 3 hendelser 3 grønn beredskap – dette inkluderer den løpende beredskapen 
knyttet til håndtering av koronasituasjonen. 

5. Status for prosjektporteføljen 
Prosjektporteføljen i Helse Nord IKT har de siste to månedene naturlig nok vært preget av 
endringer og omprioriteringer som følge av koronautbruddet. Behovene til sykehusene på IKT-
området endret seg drastisk over få dager og i tett dialog med eier ble det gjort raske 
prioriteringer og omdisponeringer for å imøtekomme dette. Fokuset i hele Helse Nord IKT ble 
dreid mot å øke kapasiteten på hjemmekontorløsninger og ytterligere trygging av stabil drift 
for kritiske systemer. Konsekvensen av disse omprioriteringene var at noen prosjekter i 
porteføljen fikk endrede leveranser og forserte tidsplaner. Andre prosjekter igjen ble mer eller 
mindre stoppet på dagen da ressurser måtte omprioriteres til hastetiltak og stabil drift.  

Der vi i de første ukene etter de nasjonale tiltakene ble iverksatt opplevde stor usikkerhet og 
endrede prioriteringer fra dag til dag, er situasjonen nå mer forutsigbar. Flere av hastetiltakene 
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kom raskt på plass og de leveransene som gjenstår har god men kontrollert framdrift. Av 
prosjektene som ble midlertidig stoppet, har flere etter hvert også gradvis kunne gjenopptatt 
aktivitet. Fokus i tida som kommer vil blant annet være å sikre arbeidet med overgang til stabil 
drift for hasteinnførte løsninger.  

Videre følger en redegjørelse for de viktigste prosjektene i porteføljen med fokus på endringer 
som følge av Covid-19.  

I Helhetlig informasjonssikkerhet ble man hardt rammet av situasjonen i midten av mars. 
Reiseforbud for leverandører, stenging av fysisk tilgang til sykehus og overgang til 
hjemmekontor for alle medarbeidere bremset aktiviteten i mange av leveransene. Interne 
senior fagressurser måtte omprioriteres til andre hastetiltak og sikring av stabil drift, som 
medførte behov for å gjøre harde prioriteringer. Flere leveranser i HIS ble stoppet for å 
begrense kostnadspådraget og fokuset ble flyttet til leveranser som fortsatt var mulig å ha god 
framdrift på. Den planlagte økte aktiviteten nå i vår med implementeringer er dermed 
forsinket. 

I drøfting av alternativer for kommende måneder, har vurderinger av IKT-
sikkerhetssituasjonen fra både HN IKT sikkerhetsstab, de tidligere foreløpige tilbakemeldinger 
fra Riksrevisjonen og dialog med sykehusforetakene blitt vektlagt. Vurderingen er at prosjektet 
bør opprettholde fremdrift i arbeidet med implementeringer, selv i den pågående 
beredskapssituasjonen. Prosjektets forpliktelser med leverandører er også en del av bildet. Det 
er derfor behandlet og avtalt i HN IKTs porteføljestyre, samt delprosjektenes styringsgrupper, 
hvilke leveranser som forseres og hvilke som vil trenge mer tid (inntil 3-4 måneder). For høyt 
prioriterte implementeringer legges det opp til noe økt bruk av ekstern innleie for å klare 
avtalte tidsplaner. I skrivende stund nå i mai rapporteres progresjon en god del nærmere et 
planlagt nivå. 

Nye prognoser for fullføring av vedtatt HIS-prosjekt viser et anslått overforbruk fra prosjektets 
ramme (119 MNOK) på rundt 8 %, tilsvarende en kostnadsoverskridelse i størrelsesorden +9 
MNOK. Detaljeringen av prosjektets justerte planer vil være i arbeid gjennom sommeren og 
legges fram på neste styremøte. 

Gitt situasjonen helseforetakene nå står i, og de forventede forsinkelsene i prosjektet, legges 
det ikke opp til detaljert planlegging nå i sommer av videre utrulling i regionen av løsningene 
på tilgangsstyring, NAC og asset. Tilbakemeldinger til prosjektet tyder også på at 
helseforetakene er usikre på om de kan avse nødvendig personell til dette arbeidet nå. 
Forankring og dialog om videre regional utrulling vil likevel pågå kommende måneder. 
Konkrete forslag til planfaser for slik videreført aktivitet høsten/vinteren 2020 behandles i 
prosjektstyret i juni og forelegges styret over sommeren. 

For de enkelte delprosjektene i HIS rapporteres følgende per medio mai: 

I delprosjekt Sikker produksjon stod man på trappene til å starte implementering av nye 
brannmurer da Covid-19 begynte å eskalere. I løpet av de første ukene så man at 
bruksmønstrene i nettverket endret seg vesentlig som følge av økt bruk av hjemmekontor, 
skyløsninger og en forventet stor økning i bruk av videoløsninger. Dette medførte behov for å 
vurdere den anskaffede kapasiteten på brannmur med nye øyne, spesielt med tanke på trafikk 
mot internett. Konklusjonen ble å øke kapasiteten ved å gjøre en kompletterende anskaffelse 
for å sikre at ny brannmurløsning for regionen vil tåle det nye bruksmønsteret. Den økte 
investeringen ble gitt tilsagn om finansiering av fra Helse Nord RHF. Delprosjektet er nå godt i 
gang med implementering av nye brannmurer. Øvrige leveranser i delprosjektet ble helt eller 
delvis satt på vent, men har nå kommet godt i gang igjen. 
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For delprosjekt Tilgangsstyring har spesielt leveransen knyttet til privilegerte tilganger (PAM) 
blitt hardt rammet av at nøkkelressurser på fagsiden måtte prioriteres til andre tiltak i linjen. 
Leveransen har hatt tilnærmet full stopp og det jobbes nå med replanlegging. I leveransen på 
tilgangsstyring (IAM) har de ulike arbeidspakkene hatt framdrift, dog noe lavere enn normalt. 
Samarbeidet med leverandør av løsningene fortsetter å være krevende og prosjektet har 
betydelig fokus på merkantil oppfølging av inngåtte avtaler. Også her jobbes det med å legge 
robuste tidsplaner som blant annet tar høyde for konsekvensene av at leverandør jobber 100 
% remote. 

 
I Sikkerhetsmonitorering og analyse er to av syv leveranser inntil videre stoppet som en 
konsekvens av andre hastetiltak. Fokuset er nå på de resterende arbeidspakkene der samling 
av loggkilder og loggdata står sentralt. I tillegg jobbes det tett sammen med Norsk Helsenett og 
HN IKTs Drifts- og overvåkningssenter for å avklare innhold, rutiner og samarbeid knyttet til 
SoC-tjenesten som skal etableres. Delprosjektet forventer å være klar med forslag til avtale 
over sommeren. 

MoDI-programmet har vært utsatt for de største endringene i porteføljen siden midten av mars. 
Da store deler av Helse Nord ble satt på hjemmekontor, ble det i tett samråd med Helse Nord 
RHF besluttet å forsere flere av leveransene som allerede var planlagt i første fase i 
programmet.  Gjennom Framtidig arbeidsflate ble det gjennomført hasteutvidelser av både 
eksisterende løsninger for hjemmekontor (terminalserver og Mobilt kontor) samt besluttet 
anskaffelse av ytterligere kapasitet og funksjonalitet gjennom ny plattform for virtuell 
arbeidsflate (VDI). VDI-plattformen vil i tillegg dekke flere av behovene som er synliggjort 
gjennom FRESK-programmet knyttet til Elektronisk Kurve og DIPS Arena.  

For å sikre kapasitet og redundans på regionalt samhandlingsverktøy, ble det også besluttet å 
innføre Microsoft Teams som en reserveløsning og avlaste den regionale Skype-plattformen. 
Foreløpig skal Teams innføres for Helse Nord IKT, Helse Nord RHF og Sykehusapotek før 
sommeren og for Finnmarkssykehuset like over sommeren. Eier Helse Nord RHF har i tillegg 
besluttet å bestille en skybasert beredskapsløsning for RHF, HN IKT, og Finnmarkssykehuset 
på telefoni. Leveransene her er tett knyttet til innføringen av Teams.  

I Framtidig håndtering av operativsystem ble omleggingen til Windows 10 brått stoppet 12. 
mars da endringsfrys ble innført for å trygge stabil drift. Sentrale ressurser ble også 
omprioritert og prosjektet har i perioden kjørt med redusert bemanning og fokusert på 
etablering av driftsregime for den nye plattformen. Prosjektet er anslagsvis forsinket seks 
uker, men aktiviteten har nå tatt seg opp. Ved utgangen av uke 21 er anslagsvis 80% av 
maskinparken lagt om.  

I fase 1 av MoDI-infrastruktur skal det etableres en tredje kopi av regionens data på en 
geografisk annen lokasjon enn produksjonsmiljøene i Tromsø. Overføringen av data fra to av 
tre primære kilder fullføres ved inngangen til juni. Overføring av EPJ-databasen som kjøres på 
Oracle vil ha høyeste prioritet i prosjektet inn mot sommeren. I arbeidet med fase 2 skal det 
først utredes behov for alternative tekniske løsninger for produksjon av kritiske IKT-tjenester i 
en katastrofesituasjon der datasentrene i Tromsø er utilgjengelige. Her er prosjektet forsinket. 
Behovskartleggingen med helseforetakene har ikke vært mulig å gjennomføre som planlagt på 
grunn av Covid-19. I tillegg har sentrale ressurser fra Helse Nord IKT vært omprioritert til 
andre hasteoppdrag i perioden. Prosjektet vil uavhengig av dette påbegynne arbeid i august 
med sannsynlige scenarioer og mulige tekniske løsninger. 

Migreringsprosjektet ble også stoppet opp da Helse Nord IKT innførte endringsfrys og 
ressurser ble omprioritert til å sikre stabil drift. Aktiviteten startet imidlertid opp igjen etter 
noen uker og prosjektet har nå fullført migreringen av den store satellitten på UNN B5 som 
inneholdt over 500 servere. Det som gjenstår nå i Migreringspakke 2 og 3 er migrering av de 
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resterende satellittene ute på de lokale sykehusene. Nødvendig utstyr er bestilt og arbeidet 
pågår tett koordinert med øvrig linjeaktivitet. For delprosjektet Migreringspakke 4 har 
framdriften vært god i hele perioden og man har faktisk fått økt tilgang på ressurser som følge 
av redusert aktivitet iblant annet FRESK-programmet. Delprosjektet jobber for å automatisere 
leveransekjeder knyttet til infrastruktur og programvare for DIPS og Sectra samt å etablere 
bedre overvåkning for disse tjenestene.  

Av øvrige prosjekter i porteføljen har Etablering av EK som tjeneste nå fått godkjent 
sluttrapport og prosjektet avsluttes i løpet av kort tid. Prosjektet har blitt noe strukket i tid på 
grunn av forsinkelser i det regionale innføringsprosjektet i FRESK, men Helse Nord IKT er nå 
godt rustet for å drifte elektronisk kurve når det blir satt i produksjon.  

Innføring av SAS Grid nærmer seg også slutten og prosjektets arbeidspakker er levert. Det 
pågår nå verifikasjon på om ytelsen på ny plattform er i henhold til krav fra leverandøren. 
Dersom testene godkjennes vil prosjektet avsluttes i løpet av kort tid.  

For Dose- og aktivitetsdata har framdriften vært god i perioden og man har i mindre grad vært 
påvirket av Covid-19. Prosjektet eies av Helse Nord RHF og skal få på plass rapportering av 
doser fra strålegivende utstyr i regionen til sentrale myndigheter. De tekniske løsningene 
begynner nå å komme på plass og data fra de første enhetene registreres nå i DoseTrack-
løsningen. Miljøer fra både medisin-tekniske avdelinger, strålevern og radiologi på sykehusene 
er tett involvert i prosjektet og opplæring av ressurser er startet. 

 

 

Nedenfor vises et sammendrag av status på Helse Nord IKTs prosjektportefølje. 
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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. 

 

Prosjekt Risikobeskrivelse Tiltak/kommentar 

HIS – Delprosjekt 
Tilgangsstyring 

Forsinket leveranse av 
løsning fra leverandør.  

Tett dialog med leverandør 
og støtte fra stab/juridisk.  

HIS – Delprosjekt Sikker 
produksjon 

1.1 Fremdrift: Høy 
kompleksitet og mange 
ukjente faktorer 

1.2 Fremdrift: Leveranser 
blir forsinket i forhold til 
faseplan 

 

2. Økonomi Lite økonomisk 
handlingsrom i budsjett 

 

1.1 Dele opp leveranser i 
mindre deler 

 

1.2 Fokus på å lære mest 
mulig, tidligst mulig – gjøre 
«noe» for å lære og bruke 
dette til å forbedre 

2. Utarbeide gode og 
realistiske planer, prioritere 
scope og kvalitet i leveranser 



  
 

 

 Side 13 av 16 
 

Prosjekt Risikobeskrivelse Tiltak/kommentar 

MoDI – Fremtidig 
håndtering av 
operativsystem 

1. Fremdrift: 
Applikasjonspakking 
avhenger av at pakker blir 
bestilt. 

 

 

1. Ukentlige fremdriftsmøter 
og kartlegging har ført til 
større framdrift på 
applikasjonsdrift. 

 

Innføring av SAS Grid 1. Fremdrift: 
Ytelsesutfordringer knyttet 
til oppsatt plattform fører til 
forsinkelser. 

 

1. Det er opprettet kontakt 
mellom VMware US og 
personell i Skytjenester for å 
løse utfordringene. Det 
forventes at Vmware finner 
løsninger som vil forbedre 
ytelsen, men løsningen kan 
medføre økte kostnader.  

MoDI - Teams 1. Fremdrift: Omdisponering 
av ressurser kan medføre 
forsinkelse på fremdrift 

2. Kvalitet: Svekket kvalitet 
på samtaler pga utfordringer 
i nettet og 
kapasitetsproblemer på 
Teams 

1. Avhengig av fortsatt 
tilgang på ressurser i 
prosjektet for ferdigstillelse 
iht. plan 

2. Test av løsning pågår, men 
uavklart om oppsatt 
testløsning er god nok, og om 
den lar seg realisere i 
produksjon til levering av 
løsningen.  

 

 

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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Figur 6.1. Sykefravær HN IKT samlet 

 
 

Den grå grafen viser sykefraværet for Helse Nord samlet, mens den røde viser fraværet i HN 
IKT (legemeldt og egenmeldt fravær). Sykefraværet i HN IKT pr. 01.04.20 er på 2,65 %, som er 
en markant nedgang fra forrige rapportering. De fleste ansatte i Helse Nord IKT har hatt 
hjemmekontor siden 12. mars, og dette ser ut til å ha hatt en positiv virkning på sykefraværet, 
selv om arbeidsmengden har vært stor i denne perioden i forbindelse med koronaviruset.  

Brukerstøtte er den seksjonen med høyest fravær over tid i Helse Nord IKT. I perioden med 
koronavirus har de til tross for svært høy saksmengde levert bedre resultat i mars og april 
både på responstid og løsningsgrad (se kapittel 4.). Likevel har sykefraværet blitt redusert 
betraktelig fra 10.0% pr. 01.02.20 til 3,0% pr. 01.04.20. De ansatte i brukerstøtte synes at 
hjemmekontor har fungert svært bra. 

HN IKT vil vurdere økt bruk av hjemmekontor på permanent basis i den grad dette viser seg å 
ha positive effekter på ansattes leveranser og trivsel.   

 

Figur 6.2. Sykefravær brukerstøtte HN IKT 

 

 
 

. 
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AML brudd 

Tabellen nedenfor viser antall AML-brudd i januar-mars2020. 

 
Bruddtype Antall brudd 

jan 2020 
Antall brudd 
feb 2020 

Antall brudd 
mars 2020 

Antall brudd 
mars 
korona 

 

Tot. Antall 
brudd mars 
2020 

Samlet tid per dag 1 1 0 1 1 

AML timer per uke 4 2 14 40 54 

AML timer per 4 uker 0 1 1 3 4 

Søndager på rad 2 0 0 5 5 

Samlet tid per uke (snitt) 0 0 0  0 

Planlagt tid per uke 0 4 6  6 

Ukentlig arbeidsfri 28 39 31 39 70 

Total 35 47 52 88 140 

 

Det har vært mange brudd i mars som er relatert til den ekstraordinære situasjonen i 
forbindelse med koronavirus, blant annet i forbindelse med hasteinnføring av prosjekter og 
tanking av PCer til helseforetakene. Koronasituasjonen har medført høy belastning på mange 
ansatte. HN IKT vil følge nøye med fremover og planlegge arbeidet for å unngå at høy 
arbeidsbelastning for negative konsekvenser for de ansatte. 
 

7. Avviksmeldinger i DocMap  

  
 

1/1-2020 
   

1/2-2020 
  

1/3-2020 
  

1/5 
Liggende i HF 65   55  59  64 
Liggende i HN IKT 62   77  80  79 

 127   132  139  143 
 
 
Samlet antall avvik har økt noe siden forrige rapportering.  Fordelingen av saker viser en liten 
økning av saker som er til er under behandling i helseforetakene. 
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Pr 1.5 2020 fordelte avvikssakene seg som følger: 
 

    Avvik til behandling i HN IKT 
PR 30 .04.20 

Avdeling Seksjon Avvik pr. 
seksjon 

Avvik totalt pr. 
avd. 

Avd. Tjenesteproduksjon   67 
  Stab i Tjenesteproduksjon 1   

  Seksjon SESI 20   

  Seksjon Arbeidsflate 12   

  Seksjon Applikasjon 15   

  Seksjon DoOS 0   

  Seksjon TestIT 0   

  Seksjon Basis 19   

Avd. Kunde     8 
  Stab i Kunde og Service 6   

  Seksjon Brukerstøtte 2   

  Seksjon Kundeoppfølging 0   

Avd. Tjenesteutvikling   1 

  Porteføljekontoret 0   

  Prosjektledelse 1   

Stab     3 
  Enhet HR 0   

  Virksomhetsstyring 3   

Sum avvik     79 
 

De fleste av avvikssakene er hjemmehørende i avdeling for tjenesteproduksjon, og økningen i 
antall saker har også kommet her. 

8. Varsler 
HN IKT har ikke mottatt noen varsler i perioden. 


