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2. Administrerende direktørs vurdering  

Regnskapet for per juli (hittil i år) viser et positivt budsjettavvik på 6,7 MNOK. Avviket må sses 
i sammenheng med høy prosjektaktivitet som følge av hastetiltak knyttet til koronasituasjonen 
og at inntekten fra disse aktivitetene nå inngår i regnskapet. Prognosen for årsresultatet er 
balanse. 

For prosjektporteføljen samlet har koronasituasjonen ikke uventet medført forsinkelser og 
kapasitetsutfordringer. 

Det har vært et svært høyt aktivitetsnivå på prosjektsiden gjennom våren og inn mot 
sommeren. Et slikt aktivitetsnivå er ikke mulig eller forsvarlig over tid. Alle prosjekter i 
porteføljen har derfor stengt ned aktiviteten gjennom sommeren for å sikre motiverte 
medarbeidere inn mot en travel høst. Ett unntak var utbytting av PCer for Windows 10, her 
jobbet innleid personell gjennom sommerukene. De første ukene etter ferien har vært brukt til 
å styre prosjektene tilbake til en normalsituasjon som fortsatt består av delvis bruk av 
hjemmekontor. Hastetiltakene som fulgte etter Covid-19 er i stor grad levert og fokuset flyttes 
gradvis tilbake til porteføljens opprinnelige leveranseplaner. 

Aktiviteten i den regionale prosjektporteføljen er høy og forventet økende. Med den økte 
satsningen på Digitale innbyggertjenester(DIS) og forventet oppstart av utrulling for både 
Elektronisk kurve og DIPS Arena, er store deler av HN IKTs oppdragsfinansierte personell 
engasjert i disse prosjektene. Tett koordinering av leveranser og sentrale fagressurser, samt 
fokus på avhengigheter mellom prosjekter vil være en nøkkel for å lykkes med de ulike 
innføringene.  

Prosjekt Helhetlig informasjonssikkerhet(HIS) var det prosjektet som ble hardest rammet av 
omprioriteringene som fulgte etter utbruddet av Covid-19. Frem mot sommeren har prosjektet 
balansert leveransearbeidet med replanlegging for gjenværende periode. Som rapportert til 
styret tidligere er flere av delprosjektene 4-6 måneder forsinket. HN IKT starter dialog med 
eier for rammeøkning på 10 MNOK. Parallelt med fullføringen av grunnplattformene arbeides 
det med hvordan fullføring av regional utrulling av løsningene skal gjennomføres. Dette 
forankres med foretakene og legges fram for styret i løpet av høsten. 

I forbindelse med Covid-19 ble også MoDI-programmet utsatt for store endringer. Flere av de 
planlagte innføringsløpene ble forsert for å legge til rette for en arbeidsstyrke i Helse Nord som 
i løpet av kort tid ble flyttet på hjemmekontor. Et nært samarbeid med eier, korte beslutnings-
veier og innsats utover det forventede fra prosjektet gjorde at man lyktes. Programmet jobber 
nå fram forslag til videreføringen av disse initiativene som skal legges fram for styret i høst.  

Framtidig håndtering av operativsystem ble satt på pause i flere uker på grunn av Covid 19. I 
tillegg har antall maskiner i regionen økt fra om lag 13 000 til 16 000 på kort tid. På bakgrunn 
av dette har prosjektet fått et utvidet omfang, og skal nå legge om 90% av det antall maskiner 
som til enhver tid befinner seg i regionen.  

Totalt antall henvendelser i perioden mai-juli er gjennomgående lavere enn for perioden 
januar-april, men fremdeles på et høyt nivå. Så langt i 2020 er gjennomsnittet for antall 
henvendelser 9112 pr. mnd, mens tilsvarende antall i 2019 var 7675.  

I mai fikk brukerstøtte nytt telefonsystem, og grunnet testing og innføring av systemet er det 
ikke godt nok tallgrunnlag for å kunne rapportere på telefontall for mai måned. Løsnings-
graden i førstelinje i perioden mai-juli er tilfredsstillende og stabil.  

Koronasituasjonen har medført at mange av brukerne jobber hjemmefra. Dette har tidligere 
gitt ekstra utfordringer med tanke på tilganger til Citrix og mobilt kontor. I perioden mai-juli 
har dette normalisert seg. 
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Håndteringen av felles innboks de siste månedene viser en positiv trend. Antall nye oppdrag i 
felles innboks er fremdeles høyt, men noe lavere enn for perioden januar-april. Tilbud sendt er 
sterkt økende, mange av sakene er tilknyttet Covid-19.  I juni gjennomførte og avsluttet 10 
oppdrag.  
 
Det er færre registrerte feil i perioden mai-juli enn det var i første del av 2020. Antall 
oppgraderinger viser en mer ujevn utvikling i siste periode. Størst antall endringer så langt i 
2020 kom i juni med 224. Dette skyldes at restriksjonene på å gjøre endringer samt 
gjennomføringen av koronatiltak ga et etterslep på endringsbehov.  

I mai var det ingen hendelser som medførte beredskap. For juni var det 1 hendelse på gul 
beredskap og 2 på grønn, mens det i juli var 1 hendelse på grønn beredskap. 

Sykefraværet i HN IKT pr. 1.juli på på 7,1 %, og har vist en sterk økning frå april hvor det var på 
litt over 3 %. Egenmeldt fravær har vært svært lavt fra mars- juli, mens legemeldt fravær har 
hatt en markant økning i juni og juli. HN IKT vil komme tilbake til styret i løpet av høsten med 
en redegjørelse utviklingen i sykefraværet.  

Antall AML-brudd viser en nedgang i hele perioden, og har falt fra 48 i april til 32 i juli.  

Antall åpne saker i DocMap viser en økning siden forrige rapportering, og var pr. 1.august på 
153 saker mot 143 pr.1.mai. Økningen fordeler seg noenlunde likt mellom saker til behandling 
i HN IKT og helseforetakene. 
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3. Økonomi  

Resultat juli 
Tabellen under viser budsjett og resultat for juli-måned og per juli (hittil i år) 

Faktisk Budsjett Avvik Faktisk Budsjett Avvik

Driftsinntekter 56 291 57 295 -1 004 411 869 428 758 -16 889 733 700
SLA 18 764 19 054 -290 131 020 133 380 -2 359 228 660
Prosjekt/oppdrag/annet 4 541 3 317 1 224 59 470 50 915 8 555 86 060
Viderefakturering 32 986 34 923 -1 938 221 379 244 463 -23 084 418 980

Driftskostnader 52 734 54 496 1 762 401 597 422 600 21 003 724 200
Personalkostnader 14 344 14 695 351 144 170 143 994 -176 246 600

- Aktiverte lønnsutg. Prosjekter -653 -1 750 -1 097 -13 613 -12 250 1 363 -21 000
Lisenskostnader 13 475 14 619 1 144 88 350 102 335 13 986 175 400
Avskrivninger 15 890 16 160 270 110 520 113 120 2 600 193 900
Linjeleie 2 035 2 114 79 13 738 14 800 1 062 25 400
Lokaler 1 924 1 921 -3 13 724 13 448 -276 23 100
Konsulent 1 455 2 032 578 19 331 14 226 -5 105 24 400
Annet 4 263 4 704 440 25 377 32 927 7 550 56 398

DRIFTSRESULTAT 3 557 2 799 758 10 272 6 157 4 115 9 500

Finansposter -261 -787 526 -2 909 -5 506 2 597 -9 500

RESULTAT 3 296 2 013 1 284 7 363 651 6 712 0
Tall vises i 1000NOK

Resultatrapport 2020

Budsjett Juli 2020 Juli 2020 hittil i år

 
Resultat for juli (hittil i år) viser et regnskapsført overskudd på 7,4 MNOK mot et budsjettert 
overskudd på 0,7 MNOK. Det vil si et positivt budsjettavvik per juli (hittil i år) på 6,7 MNOK.  

Som det fremgår av tabellen er det en mindreinntekt på SLA-posten (drift). Dette skyldes i 
hovedsak tilbakeføring av midler til HF-ene som følge av lavere pensjonskostnader. Videre er 
det merinntekt på prosjekt-/oppdragsposten som må ses i sammenheng med høy 
prosjektaktivitet, særlig knyttet til Koronatiltak som nå er inntektsført etter avtale med HN 
RHF (jfr. RHF-godkjente prosjekter).  

Mindreforbruket knyttet til viderefaktureringspostene må ses i sammenheng med 
mindreforbruk på flere av kostnadspostene. Dette gjelder særlig lisensvedlikehold, men også 
avskrivinger og renter og linjeleie. Mindreforbruket så langt i år for lisensvedlikehold skyldes 
til dels udisponerte avsetninger knyttet til nye kliniske systemer og sentral infrastruktur og til 
dels lavere kostnader enn budsjettert knyttet til enkeltlisenser.  

Merforbruket på konsulentposten skyldes særlig Koronarelatert aktivitet.  

Det positive budsjettavviket per juli skyldes høy prosjektaktivitet særlig knyttet til Korona-
prosjektene og som nå er godtgjort økonomisk. Årsresultatet vil avhenge av prosjektaktiviteten 
i høst og finansieringen av denne, herunder også midlertidig drift av hastetiltakene. Inntil 
videre opprettholde prognosen om balanse.  

 

 

 

 



  
 

 

 Side 5 av 14 
 

Prosjekt- og investeringsutgifter 

Opprinnelig vedtatt
Godkjente 

Korona-tiltak Sum I alt Herav Korona

Prosjektinvesteringer HN IKT
(aktiverbare utgifter)

53 000 33 500 86 500 57 900 28 600 86 500

Prosjektkostnader HN IKT
(ikke-aktiverbare utgifter)

25 900 20 900 46 800 18 100 11 200 46 800

Sum prosjekter 78 900 54 400 133 300 76 000 39 800 133 300

Driftsinvesteringer HN IKT 29 000 0 29 000 25 600 7 300 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 Krona Prognose 2020

Investering bærbare PCer HF-ene 28 000 28 000 23 300 23 300 23 300

Alle beløp i 1000 kr

Prosjekt- og investeringsbudsjett 2020

Budsjett 2020 Regnskap per juli
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. Spørsmålet om rammeøkning vil sannsynligvis bli 
behandlet på nytt i forbindelse fastsetting av langsiktig økonomiplan for Helse Nord på IKT-
området i løpet av høsten.   

HIS-prosjektet og Windows10-prosjektet rapporterer om et merforbruk i forhold til 
totalbudsjett. Det legges også opp til en søknad om utvidede rammer her. 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 -130 813
UB per 31.7.2020 -441 813
Alle beløp i 1000 kr 

Kassakreditt

 
Tabellen viser saldo kassekreditt per 1.1. og 31.7 samt bevegelser i perioden. Trekket på 
kassekreditten er økt med 130 MNOK siden årsskiftet. Kassakredittrammen er på 640 
millioner. Ubrukt kassekreditt er på 198 MNOK per 31.7.20. 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 2020 
 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli 

Total antall henvendelser 10574 8787 12533 8267 8361 9230 6033 

Andel telefonhenvendelser 78% 78% 59% 61% na 47% 55% 

Andel besvart innen 1.minutt 38% 38% 58% 72% na 66% 82% 

Andel henvendelser førstelinje 
løst på 1. touch 

78% 71% 79% 76% 75 % 77 % 77% 

 

Totalt antall henvendelser var for mai, juni og juli i gjennomsnitt lavere enn for perioden 
januar-april, men allikevel høyere enn gjennomsnittet for 2019 som var 7675. Så langt i 2020 
er gjennomsnittet for antall henvendelser på 9112, noe som er svært høyt.  

I mai fikk brukerstøtte nytt telefonsystem. Denne måneden blei brukt til testing og innføring. 
Det er derfor ikke et godt nok tallgrunnlag for å kunne rapportere på telefontall for mai måned.  

Grunnet korona har mange av brukerne vært nødt til å jobbe hjemmefra. Dette har tidligere 
gitt ekstra utfordringer med tanke på tilganger til Citrix og mobilt kontor. I perioden mai-juli 
har dette normalisert seg.  

I forbindelse med koronasituasjonen, jobber de fleste i brukerstøtte fortsatt hjemmefra. HN 
IKT har tilsatt en del nytt personell, og mye tid har derfor gått med til opplæring og oppfølging 
av disse. Til tross for stor saksmengde, har brukerstøtte klart å holde tritt med saksmengden 
og løsningsgrad.  

  



  
 

 

 Side 7 av 14 
 

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. 

 

 
 

Antall nye oppdrag så lang i 2020 er noe høyere enn for tilsvarende periode i 2019. Tilbud 
sendt er sterkt økende, mange av sakene er tilknyttet Covid-19.  I juni har vi gjennomført og 
avsluttet 10 saker, der mange var knyttet til Covid-19.  

Høyt antall kansellerte i perioden mai-juli er grunnet opprydding av saker hos UNN og HNIKT.  
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HN IKT har hatt utfordringer med å få gjennomført oppdrag som kommer til felles innboks. 
Figuren over viser at saker i gjennomføringsfase er voksende, og at saker i mottaks og 
tilbudsfasen er synkende.  

 
Vi har likt antall oppdrag levert i 2020 som samme tidspunkt 2019.  

Nøkkeltall for drift 

Tilgjengelighet og feilhåndtering 2020 
 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli 

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* 674 561 455 358 422 431 270 

Beredskap      Grønn 0 0 4* 3* 0 2 1 

Beredskap       Gul 1 0 0 0 0 1 0 

Beredskap       Rød 0 1 0 0 0 0 0 

Antall oppgraderinger 168 158 144 130 119 224 69 
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Antall registrerte feil ligger i 2020 på et noe høyere nivå enn for 2019. For perioden mai-juli er 
omfanget på et normalt nivå.  

Antall oppgraderinger har variert en del siste periode, med en topp i juni på 224. Det var færre 
endringer etter påsken 2020 grunnet forsterket endringsstyring/endringsfrys. Det var fokus 
på planlegging av diverse korona tiltak som ble satt ut i liv i løpet av juni. Endringer som ble 
liggende på vent grunnet korona tiltak og restriksjoner i endringsprosess ble i juni løftet frem 
og utført før ferieavvikling. Dette bidro til et høyere antall endringer i juni enn normalt.  

Beredskap 
I juni var det 3 beredskapshendelser – 1 på GUL og 2 på GRØNN beredskap. Alle hendelsene 
var knyttet til ulike nettverksproblem. 

I juli medførte 1 hendelse grønn beredskap knyttet til Transmed på UNN.  

5. Status for prosjektporteføljen 

Det har vært et svært høyt aktivitetsnivå på prosjektsiden gjennom våren og inn mot 
sommeren. For mange prosjekter har det vært høyere enn det som er bærekraftig over tid. Alle 
prosjekter i porteføljen har derfor stengt ned aktiviteten gjennom sommeren for å sikre 
motiverte medarbeidere inn mot en travel høst. Ett unntak var utbytting av PCer for Windows 
10, her jobbet innleid personell gjennom sommerukene. De første ukene etter ferien har vært 
brukt til å styre prosjektene tilbake opp i fart til en normalsituasjon som fortsatt består av 
delvis bruk av hjemmekontor. Hastetiltakene som fulgte etter Covid-19 er i stor grad levert og 
fokuset flyttes gradvis tilbake til porteføljens opprinnelige leveranseplaner. 

Ved inngangen til høsten er aktiviteten i den regionale prosjektporteføljen også høy og 
forventet økende. Med den økte satsningen på Digitale innbyggertjenester (DIS) og forventet 
oppstart av utrulling for både Elektronisk kurve og DIPS Arena er store deler av HN IKTs 
oppdragsfinansierte personell engasjert i disse prosjektene. Tett koordinering av leveranser og 
sentrale fagressurser, samt fokus på avhengigheter mellom prosjekter vil være en nøkkel for å 
lykkes med de ulike innføringene.  

Helhetlig informasjonssikkerhet var det prosjektet som ble hardest rammet av 
omprioriteringene som fulgte etter utbruddet av Covid-19 i starten av mars. Reiseforbud for 
leverandører, stenging av tilgang til sykehus og demobilisering av personell til hjemmekontor 
bremset aktiviteten i mange av leveransene. I tillegg ble sentrale ressurser omprioritert til 
sikring av stabil drift og hastetiltak. Inn mot sommeren har prosjektet balansert 
leveransearbeidet med replanlegging for gjenværende periode. Som rapportert til styret 
tidligere er flere av delprosjektene 4-6 måneder forsinket. HN IKT starter dialog med eier for 
rammeøkning på 10 MNOK. Parallelt med fullføringen av grunnplattformene arbeides det med 
hvordan fullføring av regional utrulling av løsningene skal gjennomføres. Dette forankres med 
foretakene og legges fram for styret i løpet av høsten. 

 Delprosjekt Sikker produksjon kom etterhvert opp i god fart igjen før endringsfrys og 
sommerferie inntraff. Det jobbes nå målrettet med å få på plass grunnplattformene. 

Det første byttet av brannmurer ble gjennomført etter plan i Harstad og de resterende er 
planlagt utover høsten. For implementering av endepunktsikring (Network Access 
Control/NAC) er man i gang i Kirkenes der alle enheter som kobles til nettverket nå 
monitoreres gjennom løsningen. Arbeidspakken knyttet til sikring av operativsystemer for 
servere har nå startet opp etter mange utsettelser grunnet manglende intern kompetanse.   
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Leveransen på detaljert design (Low Level Design/LLD) av sonemodell forventes ferdigstilt 
innen utgangen av september, og etableringen av plattform for asset management pågår i 
samarbeid med leverandør.  

For delprosjekt Tilgangsstyring fortsetter samarbeidsklimaet med leverandøren å være 
krevende. Prosjektet har over lengre tid lagt ned mye innsats i merkantile og juridiske 
avklaringer for å få leverandøren til å anerkjenne omfanget som er kontraktsfestet. 
Usikkerheten som råder preger de pågående leveransene og prosjektet bruker mye tid på å 
verifisere kvalitet og presisjon i arbeidspakkene det jobbes med. En av årsakene til 
utfordringene er leveransemodellen som involverer en utenlandsk underleverandør med 
norsk kontraktspart mot HN IKT. Gjentatte forsøk på dialog med underleverandør samt 
involvering av hovedleverandørens kontraktsansvarlige har ikke ført fram. Situasjonen er nå 
eskalert til nordisk nivå hos hovedleverandør. På tross av utfordringene er det fortsatt 
framdrift på teknisk nivå i prosjektet, men hastigheten har vært lavere enn ønskelig.  

For det siste delprosjektet, Sikkerhetsmonitorering og analyse, er framdriften fortsatt preget 
av omprioriteringer av personell i forbindelse med Covid-19. Prosjektet jobber med 
replanlegging av de tekniske leveransene samtidig som det utarbeides en styresak som 
omhandler behovet for et SOC (Security Operations Center) i Helse Nord. Her pågår forankring 
med foretakene og utredning av gevinster med å etablere denne funksjonen i HN IKT.  

MoDI-programmet ble som kjent utsatt for de største omveltningene i forbindelse med Covid-
19. Flere av de planlagte innføringsløpene ble forsert for å legge til rette for en arbeidsstyrke i 
Helse Nord som i løpet av kort tid ble flyttet på hjemmekontor. Dersom planleggingsarbeidet 
for hastetiltakene ikke allerede hadde vært gjennomført ville det ikke vært mulig å innføre 
løsningene (Teams, VDI, telefoni) på dette korte tidsrommet. Et nært samarbeid med eier, 
korte beslutningsveier og innsats utover det forventede fra prosjektet gjorde at man lyktes. 
Programmet jobber nå fram forslag til videreføringen av disse initiativene som skal legges fram 
for styret i høst. Her vil behovet fra FRESK knyttet til klinisk image som skal støtte blant annet 
Metavision (elektronisk kurve) og DIPS Arena stå sentralt, samt å beskrive gapet mellom de 
innførte hastetiltakene og den opprinnelige planen for gjennomføring.  

Framtidig håndtering av operativsystem ble satt på pause i flere uker på grunn av Covid 19. I 
tillegg har antall maskiner i regionen økt fra ca 13 000 til 16 000 på kort tid. På bakgrunn av 
dette har prosjektet fått et utvidet omfang, og skal nå legge om 90% av det antall maskiner som 
til enhver tid befinner seg i regionen. Pr 21.8 utgjør prosjektets utvidede mål 14 050 PCer. Av 
disse er 11 831 lagt om til Windows 10. Det betyr at prosjektet har nådd sin opprinnelige 
målsetting (11 800), mens man bare har nådd 75.7% av sitt nye mål på 14 050. En forsterket 
prosjektorganisasjon arbeider nå konsentrert mot åtte spissede tiltak. De resterende PCene 
omfatter et stort antall applikasjoner med få brukere pr tjeneste. Innsatsen for å legge om disse 
er derfor betydelig større pr PC enn tilfellet var tidligere i prosjektet.  

For MoDI-infrastruktur er fase 1 i ferd med å avsluttes. Etableringen av en tredje kopi for 
regionens kritiske data er på plass i Bodø. Overføringen av data fra bildearkivet i den regionale 
radiologiløsningen vil imidlertid pågå noen uker til på grunn av store datamengder. For fase 2 
pågår det innledende vurderinger der avklaring av foretakenes behov for en operativ 
katastrofeløsning må landes før det igangsettes ytterligere aktivitet.  

I Migreringsprosjektet er nå syv av elleve satellitter (utstyr på lokale sykehus) fullført og de 
resterende fire er i arbeid. For migrering av DNS-tjenesten opprettes det et eget team for å 
sikre at reetableringen av denne kritiske tjenesten får tilstrekkelig fokus og oppfølging. I 
Migreringspakke 4 fortsetter arbeidet med flytting av de regionale, kliniske tjenestene DIPS og 
Sectra. Her er framdriften fortsatt god og det planlegges mye aktivitet utover høsten. 
Delprosjektet jobber for å automatisere leveransekjeder knyttet til infrastruktur og 
programvare for DIPS og Sectra samt å etablere bedre overvåkning for disse tjenestene.  
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I prosjektet Innføring av SAS Grid måtte man stoppe opp like før målstreken i mai da den 
avsluttende testen av plattformen avdekket utilstrekkelig ytelse. Omfattende aktivitet ble 
igangsatt med leverandørene på feilsøking og optimalisering for å møte kravene som var stilt. 
Arbeidslasten fra SAS Grid viste seg å mer krevende enn forutsatt og ikke egnet for den 
kostnadsoptimaliserte og fleksible plattformen Sentralt kjøremiljø. Et nytt og dedikert miljø 
uten virtualisering blir derfor bestilt for SAS Grid og den allerede anskaffede kapasiteten på 
Sentralt kjøremiljø vil brukes til ordinære arbeidslaster for andre tjenester. Prosjektet jobber 
nå med leverandører, linja og kunden for endelig verifisering av ytelsen før bestillingen 
effektueres.  

I det andre prosjektet HN IKT kjører på vegne av Helse Nord RHF, Dose- og 
aktivitetsrapportering, går oppkoblingen av modaliteter mot den sentrale løsningen i stort 
etter plan. Noe forsinkelse må imidlertid påregnes på grunn av omfattende arbeid med ROS-
analyse og oppdatering av avtaler som har tatt lengre tid enn forventet. Da løsningen som 
etableres her har komponenter utenfor Helse Nords infrastruktur har prosjektet særskilt fokus 
på at de avtalemessige og juridiske forholdene er på plass før det overføres data som 
inneholder pasientopplysninger. Prosjektgruppen er den mest tverrfaglige i porteføljen med 
kliniske fagmiljøer, fysikere, medisinteknikere og teknikere fra HN IKT som jobber godt i lag. 
Løsningen som innføres har vært etterlengtet i fagmiljøene for strålevern på sykehusene. 

Nedenfor vises et sammendrag av status på HN IKTs prosjektportefølje. 
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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). 

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. 01.07.20 er på 7,07 %, som er 
en betydelig økning fra forrige rapportering. Egenmeldt fravær har vært svært lavt fra mars- 
juli, mens legemeldt fravær har hatt en markant økning i juni og juli. Langtidsfravær  >16 dger 
har økt fra 2,27% i april til 5,17% i juli. 

Bruk av hjemmekontor ser ut til å ha hatt en positiv effekt på egenmeldt korttidsfravær, mens 
langtidsfraværet har økt. HR undersøker nærmere hva som kan være årsaken til dette. 

AML brudd 
Tabellen nedenfor viser antall AML-brudd i april-juli 2020. 

 
Bruddtype Antall brudd 

april 2020 
Antall brudd 
mai 2020 

Antall brudd 
juni 2020 

Antall brudd 
juli 2020 

Samlet tid per dag 1 1 12 7 

AML timer per uke 13 11 1 1 

AML timer per 4 uker 9 1 0   

Søndager på rad 4 0 2 8 

Samlet tid per uke (snitt) 0 0 0 0 

Ukentlig arbeidsfri 21 25 21 16 

Total 48 38 36 32 

De fleste AML-bruddene er knyttet til økt aktivitet og en del er også knyttet til sykefravær. 
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. 
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7. Avviksmeldinger i DocMap  

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. 

 1.januar 1.mars 1.mai 1.juni 1.august 

Liggende i HF 

 

65 59 64 74 72 

Liggende i  

HN IKT 

62 80 79 83 83 

Total 127 139 143 157 155 

 
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. 


