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22.. Administrerende direktørs vurdering   

Regnskapet per august (hittil i år) viser et positivt budsjettavvik på 8,2 MNOK. Avviket må sees 
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 3 
MNOK. 

Siden forrige rapportering har det ikke vært store endringer i prosjektporteføljen. Jevnt over 
er aktiviteten høy og prosjektene er godt i gang etter sommeren. Egne styresaker legges nå 
frem for flere av prosjektene i regi av HIS og MODI. I regi av Helse Nord RHF pågår arbeid med 
langsiktig investeringsplan i regionen. 

I prosjekt Helhetlig informasjonssikkerhet er aktiviteten høy for delprosjektene som nærmer 
seg oppløpssida for sine implementeringer. Planlegging for å gjennomføre restaktiviteter etter 
hasteprosjektene i 2020 (Covid 19) har pågått i MODI- programmet. Det vises for øvrig til egen 
styresak til dette møtet. Framtidig håndtering av operativsystem arbeider videre langs flere 
akser for å legge om så mange PCer som mulig før prosjektet avsluttes. Prosjektets mål er som 
å legge om 90% av den totale maskinparken i Helse Nord. 

I Migreringsprosjektet er nå åtte av elleve satellitter (utstyr på lokale sykehus) fullført og de 
resterende tre er i arbeid. Aktiviteten knyttet til migrering av DNS-tjenesten er i gang og 
bemanning er på plass. 

Antall henvendelser til brukerstøtte viser som forventet en økning fra juli. Andelen besvart 
innen 1.minutt er på et tilfredsstillende nivå. Andelen løst på 1.touch er på 81% - noe som er 
høyest så langt i 2020. 

Håndteringen av felles innboks viste en positiv utvikling frem til juni, men det er nå 
kapasitetsutfordringer knyttet til å få gjennomført alle oppdragene. HN IKT vil derfor gjøre en 
vurdering av hvordan kapasiteten i gjennomføringsfasen kan økes. 

Antall registrerte feil har som forventet økt siden juli, men er på et nivå under gjennomsnittet 
for 2020. Antall oppgraderinger har en forventet nedgang i juli og august grunnet 
ferieavvikling.  

I august har det ikke vært noen beredskapshendelser i HN IKT. 

Sykefraværet i HN IKT har falt fra 7,1 % pr.1 juli til 4,41%  pr.1 august. Hittil i  2020 ligger 
sykefraværet totalt på 4,78%. 

Antall AML-brudd øker fra 32 i juli til 39 i august. 
Samlet antall åpne saker i DocMap viser en økning, og var pr. 1.september på 163 saker. HN IKT vil 
opprette et kvalitetsråd som blant annet skal bidra til raskere og bedre behandling av avvik. 

Samlet status vurderes som tilfredsstillende, men HN IKTs leveringsevne på felles innboks er 
bekymringsfull og vil følges nøye opp i tiden fremover med sikte på å øke 
gjennomføringskapasiteten. 
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33.. Økonomi   

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

 
Resultat for august (hittil i år) viser et regnskapsført overskudd på 12,8, MNOK mot et 
budsjettert overskudd på 4,6 MNOK. Det vil si et positivt budsjettavvik per august (hittil i år) 
på 8,2 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 august skyldes høy prosjektaktivitet særlig knyttet til Korona-
prosjektene og som nå er godtgjort økonomisk. Årsresultatet vil avhenge av prosjektaktiviteten 
i høst. Det forventes imidlertid et positivt resultat ved årsslutt, som foreløpig anslås til i 
størrelsesorden 3 MNOK, men som kan bli høyere.  

 

 

 

 

Faktisk Budsjett Avvik Faktisk Budsjett Avvik

Driftsinntekter 58 336 61 910 -3 574 470 205 490 668 -20 463 733 700
SLA 18 764 19 054 -290 149 784 152 434 -2 650 228 660
Prosjekt/oppdrag/annet 7 698 7 933 -235 67 167 58 847 8 320 86 060
Viderefakturering 31 874 34 923 -3 049 253 253 279 387 -26 133 418 980

Driftskostnader 52 640 57 155 4 515 454 237 479 756 25 519 724 200
Personalkostnader 17 898 17 354 -544 162 068 161 349 -720 246 600

- Aktiverte lønnsutg. Prosjekter -1 786 -1 750 36 -15 399 -14 000 1 399 -21 000
Lisenskostnader 12 692 14 619 1 927 101 042 116 955 15 913 175 400
Avskrivninger 15 590 16 160 570 126 021 129 280 3 259 193 900
Linjeleie 1 246 2 121 874 15 028 16 966 1 937 25 400
Lokaler 1 836 1 921 85 15 560 15 369 -191 23 100
Konsulent 2 038 2 032 -6 21 370 16 258 -5 112 24 400
Annet 3 123 4 697 1 574 28 547 37 580 9 033 56 398

DRIFTSRESULTAT 5 696 4 755 941 15 968 10 912 5 056 9 500

Finansposter -251 -787 536 -3 160 -6 293 3 133 -9 500

RESULTAT 5 446 3 969 1 477 12 808 4 620 8 189 0
Tall  vises i  1000NOK

Resultatrapport 2020

Budsjett August 2020 August 2020 hittil i år
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Prosjekt- og investeringsutgifter 

 
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 forventer et merforbruk i forhold til vedtatt 
totalbudsjett. Det søkes imidlertid her til RHF om utvidede rammer. Det er 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.  

 

 

 

 

 

Opprinnelig 
vedtatt

Godkjente 
Korona-tiltak 

Sum I alt Herav Korona

Prosjektinvesteringer HN IKT
(aktiverbare utgifter)

53 000 33 500 86 500 61 000 29 500 86 500

Prosjektkostnader HN IKT
(ikke-aktiverbare utgifter)

25 900 20 900 46 800 23 800 12 200 46 800

Sum prosjekter 78 900 54 400 133 300 84 800 41 700 133 300

Driftsinvesteringer HN IKT 29 000 0 29 000 26 200 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 23 400 23 400 23 400

Alle beløp i 1000 kr

Prosjekt- og investeringsbudsjett 2020

Budsjett 2020 Regnskap per august
Prognose 

2020
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Likviditet 

 
Tabellen viser saldo kassekreditt per 1.1. og 31.8 samt bevegelser i perioden. Trekket på 
kassekreditten er økt med 100 MNOK siden årsskiftet. Kassakredittrammen er på 640 
millioner. Ubrukt kassekreditt er på 229 MNOK per 31.8.20. 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) må kredittrammen sannsynligvis utvides. Dette vil bli 
nærmere vurdert og avklart frem mot årsskiftet.  

44.. Tjenester/produksjon   

Nedenfor gjengis noen nøkkeltall for tjenesteleveransene i HN IKT. 

 

Brukerstøtte 

 

Henvendelser til brukerstøtte 2020 
 Februar Mars April Mai Juni Juli August 

Totalt antall henvendelser 8787 12533 8267 8361 9230 6033 8379 

Andel telefonhenvendelser 78% 59% 61% na 47% 55% 64% 

Andel besvart innen 1.minutt 38% 58% 72% na 66% 82% 73% 

Andel henvendelser førstelinje 
løst på 1. touch 

71% 79% 76% 75 % 77 % 77% 81% 

 

Antall henvendelser til brukerstøtte viser som forventet en økning fra juli. Andelen besvart 
innen 1.minutt er på tilfredsstillende nivå, og andelen løst på 1.touch er på 81% - noe som er 
høyest så langt i 2020. 

 

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. 

  

Beløp
IB 1.1.2020 -311 000
Bevegelser hittil i år -100 259
UB per 31.8.2020 -411 259
Alle beløp i 1000 kr 

Kassakreditt
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Siden forrige rapportering er det mottatt 2 oppdrag, 3 tilbud er sendt og 1 oppdrag er levert.  
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HN IKT økte i starten av 2020 kapasiteten på løsningsdesign noe som har ført til raskere 
behandling av saker i mottaks- og tilbudsfasen.  

Dette har satt ytterligere press på gjennomføringskapasiteten, som er utfordrende med tanke 
på at teamene som gjennomfører oppdrag også har ansvar for drift- og prosjektleveranser. 
Disse prioriteres normalt foran oppdrag i felles innboks. 

Det jobbes kontinuerlig med å tilpasse kapasitet etter behov. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 Side 8 av 15 
 

 

Nøkkeltall for drift 

 

Tilgjengelighet og feilhåndtering 2020 
 Februar Mars April Mai Juni Juli August 

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* 561 455 358 422 431 270 370 

Beredskap      Grønn 0 4* 3* 0 2 1 0 

Beredskap       Gul 0 0 0 0 1 0 0 

Beredskap       Rød 1 0 0 0 0 0 0 

Antall oppgraderinger 158 144 130 119 224 69 100 

 

Antall registrerte feil har som forventet økt siden juli, men er på et nivå under gjennomsnittet 
for 2020. 

Antall oppgraderinger har en forventet nedgang i juli og august grunnet ferieavvikling, men 
høyere aktivitet sammenliknet med 2019.  

I august har det ikke vært noen beredskapshendelser i HN IKT. 

5.. Status for prosjektporteføljenn 

 

Siden forrige styremøte har det ikke vært store endringer i prosjektporteføljen. Jevnt over er 
aktiviteten igjen høy og prosjektene er oppe i marsjfart etter sommeren. Flere av prosjektene 
har egne styresaker for videreføring oppe til behandling til dette styremøtet, og det har vært 
jobbet tett med kundene og linjeorganisasjonen om dette. I regi av Helse Nord RHF pågår 
arbeid med langsiktig investeringsplan i regionen.  
 
I Helhetlig informasjonssikkerhet er aktiviteten høy for delprosjektene som nærmer seg 
oppløpssida for sine implementeringer. Det har også vært jobbet med forslag til videreførte 
planfaser for regional utrulling av plattformene. Oppfølging av kontrakter og økonomi overfor 
enkeltleverandører har et vedvarende stort arbeidsomfang.  
 
For delprosjekt Sikker produksjon er det nå fullt trykk i samtlige leveranser. Siden sist har 
brannmurer blitt byttet på tre nye lokasjoner med minimal nedetid i tjenester. For endesikring 
av enheter (NAC) fortsetter implementeringen på Kirkenes sykehus og det er gjennomført ROS 
på hvorvidt «lukket modus» skal aktiveres i HN IKTs lokaler på Kræmer Brygge. Konklusjonen 
er at noe arbeid fortsatt gjenstår og at avhengigheten til implementering av ny «asset»-løsning 
er stor. I dette innføringsløpet er fokuset nå på kvalitetssikring av datakilder som skal kobles 
mot løsningen. Leveransen på LLD (Low Level Design) av ny sonemodell sluttføres i disse 
dager. Involvering av helseforetakene og bevisstgjøring helt ute hos lokalt teknisk personell i 
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sykehusene vil være avgjørende for å lykkes med en antatt omfattende implementering. For 
den siste leveransen i delprosjektet på sikring av servere er løsningen nå installert i testmiljø 
og konfigurasjon pågår. Det er i tillegg startet arbeid knyttet til prosjektforslag for hvordan 
videre utrulling av plattformene kan gjennomføres. Arbeidet er foreløpig av mindre omfang og 
planarbeidet forankres med foretakene og styringsgruppen i Helhetlig informasjonssikkerhet. 
  
I delprosjekt Tilgangsstyring fortsetter den merkantile og juridiske dialogen med leverandør 
på IAM leveransen. Siden siste rapportering har denne blitt mer konkret og involverer nå 
juridisk personell på begge sider. Det mest sentrale punktet man nå søker enighet om er hvilke 
leveranser som er del av inngått fastpriskontrakt. Her er det noen gråsoner og en felles 
forståelse av tekniske leveranser på tvers av alle aktører og en påfølgende omforent plan for å 
fullføre disse har høyeste prioritet i delprosjektet. Prosjektet får her støtte av både egen 
styringslinje og nødvendige linjefunksjoner. Den interne delen av prosjektet jobber fortsatt 
godt og oppbygningen av intern forvaltningsorganisasjon er nå godt i rute for å ta imot 
prosjektets leveranser. Teknisk implementering er godt i gang og flere områder er straks 
ferdigstilt. Implementeringen av PAM (privilegerte tilganger) er kommet lenger og har ikke 
samme utfordringer på avklaring av omfang. For fase 2 av innføringen, utrulling til 
helseforetakene, er prosjektet i tett dialog med regional systemenhet og Helse Nord RHF. Det 
er skapt bred forankring for tilnærming hos helseforetakene gjennom tett involvering i 
delprosjektets styringsgruppe og operative arbeidsgrupper.  
 
For det siste delprosjektet, Sikkerhetsmonitorering og analyse, fokuserer prosjektet på å 
etablere overføring av loggdata fra HN IKT til Norsk Helsenett. Innsamling av loggdata internt 
er nå etablert og den siste maskinvarekomponenten som trengs for sikker overføring av data 
er under installasjon. Når dette er på plass er neste leveranse å etablere monitorering fra 
Norsk Helsenett i vårt drifts- og overvåkningssenter. I tillegg har prosjektet lagt ned mye 
arbeid i en anbefaling om etablering av et SOC (Security Operations Center) sammen med 
Norsk Helsenett som presenteres i egen sak for styret nå. Formelle avtaler og ROS-analyse er til 
behandling i styrende organer.  
 
For MoDI-programmet har de siste ukene dreid seg om å planlegge gjennomføring av 
restaktiviteter etter hasteprosjektene i 2020 (Covid 19). Her legges det til dette styremøtet en 
oppfølging av styresak 007-2020. En del av det opprinnelige omfanget er allerede levert 
gjennom hasteinnføringene over de siste månedene og behovene fra helseforetakene har 
endret seg noe. Det har vært gjennomført flere arbeidsmøter med kundene for best mulig 
inkludere deres ønsker og behov i de kommende innføringsløpene for nye arbeidsflater og 
kontorstøtteverktøy. Av de gjenstående operative leveransene er Microsoft Teams nå rullet ut 
til Helse Nord RHF og Finnmarkssykehuset står for tur senere i høst. Programmet har også fått 
ansvar for utrulling av sikker løsning for synking av e-post og kalender til mobile enheter da 
eksisterende løsning ble stengt ned av sikkerhetshensyn ved inngangen til september. 
Løsningen som nå skal breddes har vært i produksjon på et mindre antall enheter ved NLSH og 
UNN siden starten av året. 
 
Framtidig håndtering av operativsystem arbeider videre langs flere akser for å legge om så 
mange PCer som mulig før prosjektet avsluttes. Prosjektets mål er som kjent endret til å legge 
om 90% av den totale maskinparken i Helse Nord. Da antallet PCer har økt betraktelig siden 
prosjektets oppstart har også omfanget økt tilsvarende med den nye målsettingen. Pr 17.09 er 
80% av maskinene lagt om men omleggingstakten er som ventet noe dalende etter hvert som 
antallet gjenstående maskiner synker. De resterende PCene omfatter et stort antall 
applikasjoner med få brukere pr tjeneste. Innsatsen for å legge om disse er derfor betydelig 
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større pr PC enn tilfellet var tidligere i prosjektet. En forsterket prosjektorganisasjon arbeider 
nå konsentrert mot åtte spissede tiltak for å holde omleggingshastigheten oppe. 
 
For MoDI-infrastruktur er det kun overføringen av den siste datakilden som gjenstår før fase 1 
anses som fullført. Prosjektet fremmer sak for styret nå med anbefaling om valg for fase 2.  
 
I Migreringsprosjektet er nå åtte av elleve satellitter (utstyr på lokale sykehus) fullført og de 
resterende tre er i arbeid. Aktiviteten knyttet til migrering av DNS-tjenesten er i gang og 
bemanning er på plass. Tekniske løsninger vurderes og planlegges i tett samarbeid med flere 
aktører, blant annet Norsk Helsenett. 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.  
 
Som styret tidligere er orientert om har Helse Nord RHF inngått kontrakt om produktet SAS 
Grid for prosessering av data til regionens datavarehus. Infrastrukturdelen av løsningen ble 
etter hvert organisert som et prosjekt i HN IKT med bakgrunn i teknisk kompleksitet og 
tidspress. I vår støtte man på uforutsette problemer da de avsluttende ytelsestestene skulle 
kjøres. I prosjektet Innføring av SAS Grid har det siden da vært jobbet intensivt med 
leverandører, linja og kunden for å få lande hvilken infrastruktur som er god nok for kjøring av 
denne spesielle arbeidslasten. Her har uenighet internt hos markedsledende leverandører av 
infrastruktur ført til at foreslått plattform fra før sommeren ble funnet uegnet og ny plattform 
er foreslått. Det gjenstår fortsatt tekniske avklaringer, først og fremst mellom leverandørene, 
før alle parter kan samle seg bak en felles anbefaling om kjøremiljø for denne tjenesten. 
Utfordringene understreker at SAS Grid har uvanlige krav til ytelse og plattform som avviker 
fra andre arbeidslaster HN IKT drifter. På tross av utfordringene er samarbeidet mellom 
partene godt og det forventes at prosjektet innstiller på valg av løsning i løpet av tidlig høst.  
 
I det andre prosjektet HN IKT kjører på vegne av Helse Nord RHF, Dose- og 
aktivitetsrapportering har man siden sist fått godkjent en omfattende ROS-analyse og 
oppdatert databehandleravtale med leverandøren er signert. Oppkoblingen av strålegivende 
utstyr fortsetter med meget god bistand fra de medisintekniske miljøene på sykehusene og 
fagmiljøene for strålevern. Arbeidet er omfattende og involverer oppkobling av utstyr som 
tidligere kun har vært offline og arbeidsprosesser på operasjonsstuene må endres for å få ut 
stråledata fra apparatene. Samarbeidet med NPR og Helsedirektoratet er godt og Helse Nord er 
første region som overfører data til test. Det er stor positivitet rundt prosjektet og løsningen 
som nå innføres er etterlengtet i fagmiljøene. 
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Nedenfor vises et sammendrag av status på HN 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. 
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66.. HR/HMSS 

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 
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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. 01.08.20 er på 4,41 %, noe 
som er en betydelig nedgang fra juli. Hittil i  2020 ligger sykefraværet totalt på 4,78%. 
Egenmeldt fravær har vært svært lavt fra mars- august (2020 total 1,47%), mens legemeldt 
fravær har hatt en markant økning i juni og juli med en liten nedgang i august (2020 total 
3,31%).  

Bruk av hjemmekontor ser fortsatt ut til å ha hatt en positiv effekt på egenmeldt 
korttidsfravær, mens langtidsfraværet har økt frem til august.  

 

AML brudd 

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

 
Bruddtype Antall brudd 

mai 2020 
Antall brudd 
juni 2020 

Antall brudd 
juli 2020 

Antall brudd 
august 2020 

Samlet tid per dag 1 12 7 1 

AML timer per uke 11 1 1 10 

AML timer per 4 uker 1 0   1 

Søndager på rad 0 2 8 7 

Samlet tid per uke (snitt) 0 0 0  

Ukentlig arbeidsfri 25 21 16 20 

Total 38 36 32 39 

 

De fleste AML-bruddene er knyttet til økt aktivitet, utrykning på vakt, og en del er også knyttet 
til sykefravær. Koronasituasjonen har medført/medfører 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   

Samlet antall avvik har økt med 11 siden forrige rapportering.  Fordelingen av saker viser en 
økning av saker som er til er under behandling i helseforetakene. 
 

 1.januar 1.mars 1.mai 1.juni 1.august 1.sept. 
Liggende i HF 
 

65 59 64 74 72 78 

Liggende i  
HN IKT 

62 80 79 83 83 85 

Total 127 139 143 157 155 163 
 
 
De fleste av avvikssakene er hjemmehørende i avdeling for tjenesteproduksjon. Antall 
avvikssaker har i 2020 vist en jevn økning.  HN IKT vil i oktober opprette et kvalitetsråd som 
blant annet skal bidra til raskere og bedre behandling av avvik. 
 



  
 

 

 Side 15 av 15 
 

88.. Varslerr 

HN IKT har ikke mottatt noen varsler i perioden. 


