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2. Administrerende direktørs vurdering  

Regnskapet per oktober viser et positivt budsjettavvik på 6,5 MNOK. Avviket må særlig ses i 
sammenheng med høy prosjektaktivitet som følge av hastetiltak knyttet til koronasituasjonen. 
Prognosen for årsresultatet er 3-4 MNOK. 

Status for prosjektporteføljen er samlet sett tilfredsstillende og leveransetrykket fra 
prosjektene har vært høyt gjennom høsten. Særlig gjelder dette Helhetlig informasjonssikkerhet 
som avslutter flere av sine plattformleveranser ved årsskiftet i tråd med de reviderte planene 
som følge av Covid-19. Unntaket er IAM-leveransen som har blitt forsinket ytterligere tre 
måneder på grunn av uenighet med leverandør på kontraktsomfang og plan. Her har imidlertid 
dialogen flyttet seg betydelig og man er nå enige om både omfang og overordnet plan for 
etablering av plattformen og prosjektet setter fart igjen.  

For MoDI-programmet opplever man økt etterspørsel etter løsningene som leveres og det 
pågår planlegging med de ulike helseforetakene om utrulling. Samarbeidet med FRESK er også 
tett for å kunne levere infrastrukturen som skal bære utrullingen av Elektronisk Kurve og DIPS 
Arena.  

Totalt antall henvendelser til brukerstøtte har vært vedvarende høyt i 2020. Oppgradering av 
Dips, problemer knyttet til print, migrering av epost har ført til økt antall henvendelser i 
perioden fra august til oktober. 

Andelen besvart innen 1.minutt og andelen løst på 1.touch er på tilfredsstillende nivå.   

Antall registrerte feil viser en økning i september og oktober. Antall feil i 2020 ligger så langt 
noe over gjennomsnittet pr. mnd for 2019. Det er også en økning antall oppgraderinger 
(endringer) i september og oktober sammenlignet med 2019. 

I september og oktober har det vært 3 beredskapshendelser i HN IKT på grønt nivå: 

Sykefraværet har stabilisert seg på rundt 4,5% . Hittil i  2020 ligger sykefraværet totalt på 
4,72%. Antall AML-brudd viser en markert nedgang siden september. 

Antall åpne saker i DocMap viser en nedgang på 36 saker.  

Brukerundersøkelsen viser vedvarende høy brukertilfredshet. 

Samlet status vurderes som tilfredsstillende.  

3. Økonomi  

Resultat oktober 
Tabellen under viser budsjett og resultat for oktober-måned og per oktober (hittil i år) 
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Resultat for oktober (hittil i år) viser et regnskapsført overskudd på 10,9, MNOK mot et 
budsjettert overskudd på 4,5 MNOK. Det vil si et positivt budsjettavvik per oktober (hittil i år) 
på 6,5 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 avskrivninger og 
lisensvedlikehold, og til dels også rentekostnader.  

Mindreforbruket på avskrivingsposten skyldes forsinkelser i gjennomføringsfaser i prosjekter i 
regi av RHF v/FRESK, men også i enkelte prosjekter i regi av HN IKT. Dette gjør at 
avskrivningskostnader som regnskapsføres fra tidspunktet løsningen tas i bruk, blir utsatt. 
Forsinkelser må særlig ses i sammenheng med Koronasituasjonen. 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. Lavere rentekostnader enn budsjettert må særlig ses i sammenheng med 
reduksjon i rentesats. Som følge av lavere kostnader enn budsjettert har HN IKT redusert 
faktureringene av HF-ene de siste månedene av året. Endelig avregning gjøres ved årsslutt.  

Merforbruket på konsulentposten skyldes særlig Koronarelatert aktivitet.  

Det positive budsjettavviket per oktober (hittil i år) skyldes høy prosjektaktivitet særlig 
knyttet til korona-prosjektene som nå er godtgjort økonomisk.  

Årsresultatet vil avhenge av prosjektaktiviteten siste del av året.. Det forventes imidlertid et 
positivt resultat ved årsslutt, som foreløpig anslås til i størrelsesorden 3-4 MNOK. 

 

 

Faktisk Budsjett Avvik Faktisk Budsjett Avvik

Driftsinntekter 39 663 61 910 -22 248 561 374 614 489 -53 115 733 700
SLA 18 845 19 054 -209 187 473 190 542 -3 069 228 660
Prosjekt/oppdrag/annet 6 866 7 933 -1 067 82 080 74 713 7 367 86 060
Viderefakturering 13 952 34 923 -20 972 291 821 349 233 -57 412 418 980

Driftskostnader 40 928 61 293 20 366 546 790 602 155 55 365 724 200
Personalkostnader 22 483 21 492 -991 206 771 204 146 -2 625 246 600

- Aktiverte lønnsutg. Prosjekter -1 995 -1 750 245 -19 890 -17 500 2 390 -21 000
Lisenskostnader 12 788 14 619 1 832 126 939 146 193 19 254 175 400
Avskrivninger -2 579 16 160 18 739 131 666 161 600 29 934 193 900
Linjeleie 2 198 2 121 -78 19 158 21 207 2 049 25 400
Lokaler 1 984 1 921 -63 19 421 19 211 -210 23 100
Konsulent 2 377 2 032 -344 26 806 20 323 -6 484 24 400
Annet 3 672 4 697 1 025 35 918 46 975 11 056 56 398

DRIFTSRESULTAT -1 265 617 -1 882 14 584 12 334 2 251 9 500

Finansposter -245 -787 542 -3 636 -7 866 4 230 -9 500

RESULTAT -1 510 -170 -1 340 10 948 4 468 6 480 0
Tall  vises i  1000NOK

Resultatrapport 2020

 Oktober 2020 Oktober 2020 hittil i år Budsjett
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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. Størstedelen av utgiftene er per i dag viderefakturert HF-ene. Håndtering av 
gjenværende PCer på lager må avklares.   

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. HIS-prosjektet og Windows10-prosjektet forventer et merforbruk i 
forhold til vedtatt totalbudsjett. Det er søkt 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 noe redusert.  

HN IKT hadde, etter innspill fra RHF, opprinnelig budsjettert med et betydelig oppkjøp av 
anlegg/investeringer fra RHF, herunder FRESK (247 millioner). Etter oppdaterte innspill fra 
RHF er beløpet betydelig redusert som følge av forsinkelser i prosjektene i forhold til plan. Jfr. 
omtalen foran og under.   

 

 

 

Opprinnelig 
vedtatt

Godkjente 
Korona-tiltak 

Sum I alt Herav Korona

Prosjektinvesteringer HN IKT
(aktiverbare utgifter)

53 000 33 500 86 500 70 700 31 300 82 000

Prosjektkostnader HN IKT
(ikke-aktiverbare utgifter)

25 900 20 900 46 800 30 900 15 900 42 500

Sum prosjekter 78 900 54 400 133 300 101 600 47 200 124 500

Driftsinvesteringer HN IKT 29 000 0 29 000 30 800 7 300 37 000

Oppkjøp anlegg RHF, inkl FRESK 247 600 247 600 15 000

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 oktober
Prognose 

2020
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Likviditet 

 
Tabellen viser saldo kassekreditt per 1.1. og 31.10 samt bevegelser i perioden. Trekket på 
kassekreditten er økt med 37,9 MNOK siden årsskiftet. Kassakredittrammen er på 640 
millioner. Ubrukt kassekreditt er på 291,1 MNOK per 31.10.20. Likviditeten er god. Da det ikke 
lenger er aktuelt å overta/kjøpe opp anlegg i 2020 fra RHF i noe større omfang, er det ikke 
behov for økning i kassekreditten inneværende år slik som tidligere planlagt. 

4. Tjenester/produksjon  

Nedenfor gjengis noen nøkkeltall for tjenesteleveransene i HN IKT. 

 

Brukerstøtte 

Henvendelser til brukerstøtte 2020 
 April Mai Juni Juli August September Oktober 

Totalt antall henvendelser 8267 8361 9230 6033 8379 10874 9887 

Andel telefonhenvendelser 61% na 47% 55% 64% 63% 61% 

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

Andel henvendelser førstelinje 
løst på 1. touch 

76% 75 % 77 % 77% 81% 78% 76% 

 

Totalt antall henvendelser har vært høyt i forhold til normalen. Så langt i 2020 er 
gjennomsnittet pr. mnd på 9300 saker, mens det for 2019 var på 7675. Oppgradering av Dips, 
problemer knyttet til print, migrering av epost har ført til økt antall henvendelser i perioden. 

I forbindelse med koronasituasjonen jobber de fleste i brukerstøtte fortsatt hjemmefra. Til 
tross for stor saksmengde, har brukerstøtte klart å holde tritt med saksmengden og 
løsningsgrad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beløp
IB 1.1.2020 -311 000
Bevegelser hittil i år -37 900
UB per 31.10.2020 -348 900
Alle beløp i 1000 kr 

Kassakreditt
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Nøkkeltall for drift 

Tilgjengelighet og feilhåndtering 2020 
 April Mai Juni Juli August September Oktober 

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* 358 422 431 270 370 504 442 

Beredskap      Grønn 3* 0 2 1 0 1 2 

Beredskap       Gul 0 0 1 0 0 0 0 

Beredskap       Rød 0 0 0 0 0 0 0 

Antall oppgraderinger 130 119 224 69 100 169 168 

 

Antall registrerte feil viser en økning i september og oktober noe som også var tilfelle i 2019. 
Gjennomsnittlig antall feil i 2020 ligger så langt noe over gjennomsnittet for 2019.  

Oppgang i antall oppgraderinger (endringer) i september og oktober sammenlignet med 2019, 
noe som samsvarer med generell trend for 2020 med økt aktivitetsnivå. 

 

I september og oktober har det vært 3 beredskapshendelser i HN IKT på grønt nivå: 

• Virus kom som vedlegg til epost i Helse Nord 
• Nettverksbrudd i Midt-Troms  
• Problem prøvesvar fra lab systemet Analytix 

5. Status for prosjektporteføljen 

I Helhetlig informasjonssikkerhet nærmer man seg nå oppløpssida for flere av leveransene i 
prosjektets nåværende fase. Trygg overlevering til permanent drift og kvalitetssikring av 
leveranser er i fokus. For de aktivitetene som etter ønske fra helseforetakene skal videreføres 
som prosjekt startes det nå planleggingsaktivitet for å sikre en god overgang til videre utrulling 
i regionen.  
 
For delprosjekt Sikker produksjon er framdriften i tråd med planene som gjelder etter 
replanleggingen som følge av Covid-19. Siden siste rapportering er det byttet i gjennomsnitt en 
brannmur pr uke. Prosjektet har opparbeidet seg god erfaring gjennom høsten som trygger 
omlegging for de siste lokasjonene der kompleksiteten øker. Ved inngangen til desember er det 
kun UNN, NLSH i Bodø og Regionale datasenter som gjenstår. For endesikring av enheter 
(NAC) er HN IKTs lokaler på Kræmer brygge fullt innrullert i løsningen og for sykehuspiloten i 
Kirkenes skannes nå alle enheter som kobles til Helse Nords nett. Prosjektets leveranse på 
sonemodell (Low Level Design) er fullført. 
 
I delprosjekt Tilgangsstyring har de langvarige forhandlingene med leverandøren knyttet til 
omfang og endringsmeldinger for IAM-leveransen flyttet seg betydelig. Det er oppnådd enighet 
om omfang og prosjektplan, og nye prosjektledere er kommet til for både kontraktspart og 
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underleverandør. Prosjektet har som følge av utfordringene med leverandøren pådratt seg en 
forsinkelse på rundt tre måneder i forhold til plan. Den nye planen er ambisiøs og vil kreve økt 
aktivitet fra alle involverte parter. For å imøtekomme et økt tempo i leveranser fra 
leverandøren styrkes intern prosjektorganisasjon fra nyåret med flere ressurser fra 
tjenesteteamet for tilgangsstyring. Leveransen på privilegerte tilganger (PAM) har hatt god 
progresjon gjennom høsten og her forventes det å levere på plan innen utgangen av året.  
 
I det siste delprosjektet, Sikkerhetsmonitorering og analyse, ble den døgnkontinuerlige SOC-
tjenesten fra Norsk Helsenett satt i produksjon i starten av november. Analyser og rapporter 
har så langt ikke påvist noen sikkerhetshendelser i Helse Nord siden tjenestene ble operativ. 
Basistjenesten som nå er opprettet vil videreutvikles og breddes i den foreslåtte 
videreføringen av prosjektet. De gjenstående leveransene i prosjektet er knyttet til etablering 
av visninger i DoOS som visualiserer data fra NHN samt ferdigstilling av dokumentasjon over 
oppslag og søk i loggdata.  
 
For MoDI-programmet pågår planlegging med de ulike helseforetakene om utrulling av 
løsningene som leveres. Fortsatt er det slik at kommunikasjon fra noen helseforetak er 
utfordrende der bestillinger og behov endres hyppig. Prosjektene jobber videre med de 
bestillingene som er håndfaste og med de fleste helseforetakene er samarbeidet godt.  
 
For prosjekt Framtidig arbeidsflate fortsetter arbeidet med etablering av en klinisk virtuell 
arbeidsflate som skal understøtte utrullingen av Elektronisk Kurve og DIPS Arena i regi av 
FRESK. Så langt er sykehus i Finnmark og Helgeland avhengig av virtuelle klienter på grunn av 
geografisk avstand og det pågår avklaringer for om dette også gjelder sykehus i Nordland.  
 
Utrulling av Microsoft Teams og ny regional telefoniløsning pågår i prosjekt Telekom og neste 
lokasjon som står for tur er Finnmark. Her har planene blitt forskjøvet på grunn av 
utfordringene med Covid-19 de siste månedene. Nåværende plan er å starte utrulling mot 
slutten av året. Dialogen med UNN om utrulling fortsetter også og der går man i gang med en 
pilotfase like over nyåret.  
 
Framtidig håndtering av operativsystem er forlenget ut året for å få lagt om så mange maskiner 
som mulig til Windows 10 før prosjektet avsluttes. Ved inngangen til desember er 88% av 
Helse Nords maskinpark lagt om. I underkant av 2000 PCer gjenstår på Windows 7. Den 
begrensende faktoren i omleggingshastigheten er primært bytting av PCer. Her har prosjektet 
flere team i arbeid som jobber på sykehusene.  
 
I MoDI-infrastruktur er fase 1 levert og regionens viktigste data er nå lagret og beskyttet på en 
tredje lokasjon. Det pågår nå avklaringer og avgrensning mot andre initiativer i regionen som 
har grenseflater mot utredningen for fase 2 av prosjektet.  
 
I Migreringsprosjektet nærmer arbeidet på datarommene på lokalsykehusene seg slutten. For 
de få tjenestene som ikke sentraliseres er nå infrastrukturen på samtlige datarom oppgradert 
til samme teknologi som Sentralt kjøremiljø. Det gjenstår noen få tekniske flyttinger for to 
lokasjoner før dette arbeidet er ferdigstilt. For migrering av DNS-tjenesten avsluttes 
planleggingsarbeidet til jul. Migrering av DIPS nærmer seg også og det bestilles nå utvidelse av 
kjøremiljøet for å kunne flytte over de ulike miljøene.  
 
For Innføring av SAS Grid er nytt kjøremiljø presentert for kunden og det er bred enighet om 
veien videre. Avtalen som nå skal inngås med leverandøren gir mulighet til å teste utstyret på 
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Helse Nords arbeidslaster for å avklare om ytelsen er god nok før en beslutning om anskaffelse 
tas.   
 
I Dose- og aktivitetsrapportering forventer prosjektet å avslutte før jul. Rapportering til 
myndighetene er satt i produksjon som den første helseregionen. De siste ukene vil benyttes til 
verifisering og justering av rapportering samt oppkobling av de siste strålegivende 
modalitetene.  
 
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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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. 01.10.20 er på 4,66%. 
Sykefraværet har stabilisert seg på rundt 4,5% . Hittil i  2020 ligger sykefraværet totalt på 
4,72%. Egenmeldt fravær har vært svært lavt fra mars- oktober (2020 total 1,42%), mens 
legemeldt fravær er noe høyt i forholdt til målet om 2,5% (2020 total 3,3%).  

Bruk av hjemmekontor ser fortsatt ut til å ha hatt en positiv effekt på egenmeldt 
korttidsfravær, mens langtidsfraværet har økt fra april og frem til oktober. Det vises forøvrig til 
egen sak som omhandler utviklingen i sykefraværet. 

 

AML brudd 

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

 
Bruddtype Antall brudd 

juli 2020 
Antall brudd 
august 2020 

Antall brudd 
september 2020 

Antall brudd 
oktober 2020 

Samlet tid per dag 7 1 4 0 

AML timer per uke 1 10 23 9 

AML timer per 4 uker   1 2 3 

Søndager på rad 8 7 5 2 

Samlet tid per uke (snitt) 0    

Ukentlig arbeidsfri 16 20 42 36 

Total 32 39 76 50 
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De fleste AML-bruddene er knyttet til økt aktivitet, speiselt i prosjektene, 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 åpne avvik er redusert siden forrige rapportering.  
 

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

65 59 64 74 72 78 95 

Liggende i  
HN IKT 

62 80 79 83 83 85 42 

Total 127 139 143 157 155 163 137 
 
 
De fleste av avvikssakene er hjemmehørende i avdeling for tjenesteproduksjon. Antall åpne 
avvikssaker har i 2020 vist en jevn økning, men HNIKT har de siste månedene hatt økt fokus på 
avviksbehandlingen og det har resultert i en raskere og bedre behandling av sakene. Antall 
åpne avvik i HNIKT siste måned er redusert med 36 saker.  

8. Løpende brukerundersøkelser i HN IKT 

HN IKT etablerte løpende brukerundersøkelser i 2019. Om lag annenhver uke plukkes det ut et 
randomisert utvalg av brukere som har vært i kontakt med HN IKT via telefon eller direkte i 
vårt sakssystem. For sikkerhets skyld filtrerer vi utvalget slik at ikke de samme personene 
risikerer oppfølging for ofte. 

Resultatene pr 15. november 2020 inneholder aggregerte og akkumulerte tall for året og viser 
tilbakemelding fra om lag 1600 brukere. Verdien 1 er laveste score, og verdien 6 er høyeste 
score. 
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Som det fremgår av tabellen må brukertilfredsheten sies å være svært god. Det største 
forbedringspotensialet er knyttet til å redusere løsningstiden. 

Fra 2021 vil rapportene også vise endring fra foregående måned, og inngå fast i 
virksomhetsrapportene. 

9. Varsler 

HN IKT har ikke mottatt noen varsler i perioden. 

Dialogen vi hadde med deg som bruker

Din totale opplevelse med oss denne gangen

Måten vi forstod ditt problem og din situasjon

Tiden det tok før du fikk svar på din henvendelse

Tiden det tok før problemet var løst

Vår evne til å svare på dine spørsmål

Vår serviceinnstilling

Vårt løsningsforslag

4.6 4.7 4.8 4.9 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

Totalt

Totalt


