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22.. Administrerende direktørs vurdering   

Foreløpig regnskap for 2020 viser overskudd på 5,6 millioner. Resultatkravet var balanse.  

Ved inngangen til 2021 er den samlede statusen for prosjektporteføljen god. Fremdriften for en 
del prosjekter er imidlertid krevende å holde på plan da ressurssituasjonen er presset i 
driftsorganisasjonen. Ambisjonsnivået som oppdragsdokumentet for 2021 signaliserer 
forventes å påvirke omfang og sammensetning av prosjektporteføljen fremover.  

Totalt antall henvendelser til brukerstøtte har vært vedvarende høyt i 2020 med et 
gjennomsnitt på 9129 saker pr. måned. Sammenliknet med 2019 har antall henvendelser økt 
med 17444 saker, eller 16 %.  Andelen henvendelser løst i førstelinjen viser liten variasjon fra 
måned til måned, og var på 77 % for 2020, noe som er likt med 2019.  

Andelen henvendelser som er besvart innen 1.minutt er også nesten lik i 2020 som for 2019 
med henholdsvis 65 % og 64 %. Målet er 70 %, og med unntak av november 2020 så indikerer 
utviklingen 2.halvår 2020 en positiv trend med 73 %. Sett i lys av koronasituasjonen og en 
markant økning i antall henvendelser har brukerstøttefunksjonen hatt en meget 
tilfredsstillende håndtering i 2020. 

Helse Nord IKT (HN IKT) redegjorde i egen styresak i desember 2020 om status og tiltak for å 
bedre leveranseevnen for felles innboks. Det er nå rekruttert egne ressurser som vil gi ytterlige 
forbedring i tilbuds og gjennomføringsfasen, og tilbudsfasen er styrket med eksterne ressurser. 
Det er grunnlag for å si at tiltakene begynner og gi effekt, noe som vil gi ytterlige forbedring i 
tilbuds og gjennomføringsfasen og øke produksjon fra januar 2021.  

Antall feil i 2020 var samlet på 5334, noe som er en økning på 5,6 % frå 2019. Den 
underliggende trenden er indikerer imidlertid at antall feil kan være på vei nedover.  

Antall oppgraderinger har økt med 20 % sammenliknet med 2019. Det forventes at antall 
oppgraderinger vil  fortsette å øke i takt med økt aktivitetsnivå, høyere kompleksitet og 
endringsbehov knyttet til informasjonssikkerhet.  

I november og desember har det vært 4 beredskapshendelser i HN IKT på grønt nivå: 

Sykefraværet var pr desember på 4,41 %. I 2.halvår har sykefraværet vært stabilt, og variert 
mellom 4,5 og 5 %. seg på rundt 4,5% . For  2020 ligger sykefraværet (legemeldt/egenmeldt) 
totalt på 4,62%. Egenmeldt fravær for 2020 utgjør 1,35%, noe som er svært lavt, mens 
legemeldt fravær er noe høyt i forholdt til målet om 2,5% (2020 total 3,27%). 

Antall AML-brudd varierer en del, og var oppe i 110 i november for deretter å falle til 77 for 
desember.  en nedgang siden september, og var for oktober 50. 

Antall åpne avvik i HNIKT er ved årsskiftet nede i 23, noe som er det laveste nivå som er 
registrert. Siden HN IKT fra sin side har sluttbehandlet et stort antall avvik blir andelen 
liggende i HF høy inntil disse er sluttbehandlet der. 

I november 2020 ble kurve og medikasjonsløsningen satt i produksjon ved UNN Harstad. Ved 
utrulling av løsningen ble det registrert vesentlig øket treghet i systemet ved økning i antall 
brukere. Ytelsesutfordringene medførte at UNN Harstad valgte å gå tilbake til registrering på 
papir. Gjennom FRESK programmet er det satt ned en «taskforce» som i samarbeid med HN 
IKT skal finne løsninger som gjør at løsningen kan driftsettes igjen. 

Ved inngangen til 2021 vurderes samlet status for HN IKT vurderes som tilfredsstillende. De 
foreslåtte endringer i HN IKTs oppgaver og ansvar som er foreslått fra 2021 vil sammen med 
en allerede krevende oppgaveportefølje kreve en grundig gjennomgang av fremtidig 
kapasiteter og kompetansebehov for å sikre nødvendige ressurser og ivaretakelse av 
medarbeiderne.  
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33.. Økonomi   

I likhet med de øvrige HF-ene hadde HN IKT frist til 28. januar for å avslutte regnskapet for 
desember 2020 (foreløpig regnskap). Foreløpig regnskap for 2020 viser et overskudd på 5,6 
millioner mot et resultatkrav om balanse. Et endelig og fullstendig regnskap for 2020 legges 
frem for styret i møtet i mars. I det følgende redegjøres det for det foreløpige regnskapet. Det 
tas forbehold om endringer i endelig regnskap.  

Resultatrapport 2020 - foreløpig 

Tabellen under viser foreløpig regnskap 2020, opprinnelig årsbudsjett 2020 og avvik. 

 
Foreløpig resultatet for året viser et regnskapsført overskudd på 5,6 millioner. Resultatet må i 
stor grad ses i sammenheng med høyere prosjekt- og oppdragsaktivitet enn opprinnelig 
planlagt knyttet til koronasituasjonen.  

 

Inntekter 

De samlede inntektene er lavere enn opprinnelig budsjettert.   

SLA-inntektene som dekker personalkostnader (direkte og indirekte) for drift og forvaltning av 
eksisterende tjenesteportefølje, er noe lavere enn opprinnelig budsjettert. Dette skyldes 
avsetning for nye avtaler som ikke er inngått (budsjettert men ikke fakturert).  

Prosjekt- og oppdragsinntektene er betydelig høyere enn budsjettert. Dette skyldes til dels 
forsiktig budsjettering ved inngangen til året samt den uforutsette økningen i prosjektaktivitet 
som følge av Koronasituasjonen.  

Faktisk Budsjett Avvik 

Driftsinntekter 672 245 733 700 -61 455
SLA 225 612 228 660 -3 047
Prosjekt/oppdrag/annet 105 100 86 060 19 040
Viderefakturering 341 533 418 980 -77 447

Driftskostnader 662 479 724 200 61 721
Personalkostnader 246 151 246 600 450

- Aktiverte lønnsutg. Prosjekter -18 243 -21 000 -2 756
Lisenskostnader 154 001 175 400 21 400
Avskrivninger 146 312 193 900 47 588
Linjeleie 23 660 25 400 1 740
Lokaler 24 224 23 100 -1 124
Konsulent 41 476 24 400 -17 076
Annet 44 899 56 398 11 499

DRIFTSRESULTAT 9 766 9 500 -266

Finansposter -4 135 -9 500 5 365

RESULTAT 5 631 0 5 631
Tall  vises i  1000NOK

Foreløpig regnskap 2020
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Avviket på posten viderefakturering skyldes lavere kostnader enn fakturert, særlig gjelder 
dette avskrivninger og lisensvedlikehold, men også rentekostnader. Midlene er i sin helhet 
tilbakeført til helseforetakene. Se nærmere omtale under.  

Kostnader 

De samlede kostnadene ble i 2020 lavere enn budsjettert.  

Personalkostnadene er totalt sett om lag i tråd med budsjett. Innenfor dette beløpet er 
overtids- og vaktkostnader høyere enn budsjettert, mens blant annet kursutgifter er lavere. 
Videre ble det utgiftene knyttet til lønnsoppgjøret lavere enn opprinnelig forutsatt. 
Arbeidsgiveravgiften ble også redusert noe i 2020 som del av korona-tiltakene. 

 

Mindreforbruk for lisenskostnadene er særlig knyttet til felles kliniske systemer, og skyldes 
primært forsinkelser i utrullingen av elektronisk kurve. Det er også et mindreforbruk innenfor 
EPJ- og røntgenområdet. Det ble avsatt et reservebeløp under denne posten for å dekke opp for 
nye kliniske systemer i 2020. Dette kom ikke til anvendelse og bidrar derfor også til 
mindreforbruket. For IKT-infrastruktur skyldes underforbruket blant annet at 
vedlikeholdskostnader for nye løsninger knyttet til HIS-prosjektet foreløpig ikke er 
kostnadsført.  

Det vesentlige av mindreforbruket på posten avskrivninger gjelder FRESK-prosjekter, herunder 
elektronisk kurve, og Helse Nord RHF-prosjekter for øvrig. Dette må ses i sammenheng med 
forsinkelser i utrulling i forhold til plan. For HN IKT-prosjekter er mindreforbruket særlig knyttet til 
HIS-prosjektet. Mindreforbruket på avskrivningsposten i 2020 må ses på som en tidsforskyvning av 
kostnader og altså ikke lavere prosjektutgifter totalt sett.  

Konsulentkostnadene er betydelig høyere enn budsjettert. Avviket er i størst grad knyttet 
prosjekter/oppdrag, men også til driften. Avviket i forhold til plan må særlig ses i sammenheng 
med den økte aktiviteten knyttet til Koronasituasjonen, herunder de hasteinnførte løsningene.  

Rentekostnadene er lavere enn budsjettert og er knyttet til lavere rentesats og mindre trekk på 
kredittrammen enn opprinnelig budsjettert.   

For posten Andre kostnader skyldes mindreforbruket blant annet lavere reisekostnader og 
vedlikeholds-/supportkostnader.  
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Investeringer 2020 (foreløpig regnskap) 

 
Tabellen viser budsjetterte og regnskapsførte investeringer (balanseført/aktiverte utgifter) og 
prosjektkostnader (ikke-aktiverbare prosjektutgifter) i 2020, inkludert korona-midler.  

Budsjettet for prosjektutgifter for 2020 var på knapt 133 millioner, inkludert midler til 
hasteinnførte løsninger på drøyt 54 millioner (Koronamidler, besluttet i april). Regnskapsførte 
prosjektutgifter var på drøyt 104 millioner. Dette gir et totalt mindreforbruk i 2020 på 28,5 
millioner i forhold til budsjett. Mindreforbruk er særlig knyttet til prosjektet Helhetlig 
informasjonssikkerhet (HIS), men også andre prosjekter har noe mindreforbruk (herunder 
Migreringspakkene 2,3 og 4 og enkelte av de hasteinnførte løsningene). I all hovedsak skyldes 
mindreforbruket tidsforskyvning av utgifter og ikke lavere utgifter totalt sett.  

Driftsinvesteringene (reinvesteringer/utvidelser) var på 36,6 millioner i 2020, mens 
investeringsrammen var på 39,0 millioner, inklusiv en rammeutvidelse på 10 millioner knyttet 
til koronasituasjonen. Det vil si et mindreforbruk på 2,4 millioner.   

Oppkjøp av anlegg fra Helse Nord RHF, inklusiv FRESK var opprinnelig budsjettert til 247 
millioner, men overføringen er i all hovedsak utsatt og ble bare på 6,9 millioner i 2020. Dette 
avviket skyldes forsinkelser i driftssetting av nye systemløsninger, herunder elektronisk kurve.  

 

Likviditet  

 

Godkjente 
prosjekter 
(ordinære)

Godkjente 
Korona-tiltak Sum I alt

Herav 
Korona

Prosjektinvesteringer HN IKT
(aktiverbare utgifter)

56 500 33 500 90 000 70 106 32 865

Prosjektkostnader HN IKT
(ikke-aktiverbare utgifter)

21 900 20 900 42 800 34 179 16 790

Sum prosjekter 78 400 54 400 132 800 104 285 49 655

Driftsinvesteringer HN IKT 29 000 10 000 39 000 36 637 7 260

Oppkjøp anlegg RHF, inkl FRESK 247 600 247 600 6 912 0

Alle beløp i 1000 kr

Prosjekt- og investeringsbudsjett 2020

Budsjett 2020 Foreløpig regnskap  

Beløp
IB 1.1.2020 -311 000
Bevegelser hittil i år -8 169
UB per 31.12.2020 -319 169
Alle beløp i 1000 kr 

Kassakreditt
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Tabellen viser saldo kassekreditt per 1.1.2020 og 31.12.20 samt bevegelser i perioden. Trekket 
på kassekreditten er redusert er økt med 8,2 millioner i løpet av 2020. Kassakredittrammen er 
på 640 millioner. Ubrukt kassekreditt er på 321 millioner per 31.12.20. Likviditeten er god.  

44.. Tjenester/produksjon   

Nedenfor gjengis noen nøkkeltall for tjenesteleveransene i HN IKT. 

Brukerstøtte 

Henvendelser til brukerstøtte 2020 
 Juni Juli August September Oktober November Desember 

Totalt antall henvendelser 9230 6033 8379 10874 9887 9605 7012 

Andel telefonhenvendelser 47% 55% 64% 63% 61% 75% 61% 

Andel besvart innen 1.minutt 66% 82% 73% 72% 73% 57% 83% 

Andel henvendelser løst i 
førstelinje 

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

 

Totalt antall telefonhenvendelser for november er noe over gjennomsnittet, og har 
sammenheng med svært mange endringer - 198 stk. Dessverre førte mange av disse 
endringene til feilsituasjoner og problemer for brukerne. Dette var spesielt knyttet til utrulling 
av ny klient på Dips, hastighetsutfordringer i Dips produksjon, og oppstart av 
medikasjon/kurve løsning i Harstad. Svartiden var av denne grunn også svak for november. 

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

Nedenfor vises tabell hvor 2020 sammenliknes med 2019.  I 2020 var det samlet nærmere 
110 000 henvendelser, noe som ga 9129 henvendelser i gjennomsnitt pr. mnd. Sammenliknet 
med 2019 er antall henvendelser økt med 17444, eller nærmere 16 %. På de øvrige 
indikatorene er det kanskje mest slående at det er tilnærmet likt både i 2019 og 2020.  Det bør 
påpekes at for andel besvart innen 1.minutt er resultatet for 2.halvår 2020 73 % - altså en 
stigende trend. 

 

 2019 2020 Endring 
Totalt antall henvendelser 92008 109452 + 15,9 % 
Andel telefonhenvendelser 64 % 64 % 0 
Andel besvart innen 
1.minutt 

64 % 65 % + 1 % 

Andel henvendelser løst i 
førstelinje 

77 % 77 % 0 
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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. Figurene nedenfor viser 
utviklingen i oppdragshåndteringen i 2020. 

  

 

 

 
 

Leveransekapasiteten på felles innboks har som kjent vært utfordrende. HN IKT har igangsatt 
flere tiltak for å bedre leveransekapasiteten i tråd med redegjørelsen som ble gitt i styresak 
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73/2020 «Felles innboks – status og tiltak». Tilbudsfasen er nå styrket med eksterne ressurser, 
og HN IKT har i tillegg rekruttert egne ressurser. Det er grunnlag for å si at tiltakene begynner 
og gi effekt, noe som vil gi ytterlige forbedring i tilbuds og gjennomføringsfasen og øke 
produksjon fra januar 2021. 

Sammenliknet med 2019 er flere saker i gjennomføringsfase, og leverte oppdrag er høyere til 
tross for at antall saker er høyere. 

 
Nøkkeltall for drift 

 

Tilgjengelighet og feilhåndtering 2020 

 Juni Juli August September Oktober November Desember 
 

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* 431 270 370 504 442 462 385 

Beredskap      Grønn 2 1 0 1 2 1 3 

Beredskap       Gul 1 0 0 0 0 0 0 

Beredskap       Rød 0 0 0 0 0 0 0 

Antall oppgraderinger 224 69 100 169 168 198 164 

 

Antall feil i november er noe over årsgjennomsnittet, mens det er litt under for desember. 

Det ble i november og desember utført langt flere hasteendringer enn vanlig. Majoriteten av 
disse var relatert til produksjonssetting av medikasjons/kurve løsning ved UNN Harstad og 
utfordringer i DIPS. Endringsarbeid i november og desember forårsaket flere feil enn vanlig. Til 
tross for dette registreres det 94-95% suksessrate for endringsarbeidet i denne perioden. 

Av tabellen under fremgår det at antall oppgraderinger øker sammenliknet med 2019. Denne 
trenden forventes å fortsette i 2021. For antall feil er det en liten økning fra 2019, men den 
underliggende trenden indikerer at antall feil kan være på vei nedover. 
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 2019 2020 Endring 
Totalt antall registrerte feil 
og hendelser 
(gjennomsnitt pr. mnd) 

5051 (421) 5334 (445) + 5,6 % (5,7) 

Antall oppgraderinger 

(gjennomsnitt pr. mnd) 
1503 (126) 1811(151) + 20,5 % (19,8) 

 

Beredskap 

I november og desember har det vært 4 beredskapshendelser i HN IKT på grønt nivå. 
Sammenliknet med 2019 har det vært 29 % flere beredskapshendelser i 2020, og stadig flere 
av hendelsene skjer innenfor informasjonssikkerhet. 

5.. Status for prosjektporteføljenn 

Ved inngangen til 2021 er den samlede statusen for prosjektporteføljen god. Fremdriften for en 
del prosjekter er imidlertid krevende å holde på plan da ressurssituasjonen er presset i 
driftsorganisasjonen. Det signaliseres et høyt ambisjonsnivå fra eier og helseforetak for å 
etterleve anbefalingene til Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) knyttet til 
informasjonssikkerhet. Hvilke tiltak som skal løses gjennom prosjekter i de kommende årene 
for å styrke informasjonssikkerheten må balanseres mot det som allerede pågår, samt behovet 
for utvikling av tjenester og innovasjon. Der nåværende kapasitet i både oppfølging og 
gjennomføring av eksisterende portefølje er strukket synes det klart at et ytterligere økt 
aktivitetsnivå vil kreve en styrking på flere områder. 

Helhetlig informasjonssikkerhet er i ferd med å avslutte flere av leveransene i delprosjektene. I 
arbeidet framover legges det opp til innføring og utrulling av de etablerte løsningene («HIS 2»). 
Planaktiviteten for dette startes nå opp og vil gå i parallell med avslutning av de pågående 
leveransene. Hastighet og ambisjonsnivå for bredding av løsningene vil både avhenge av Helse 
HN KTs kapasitet, og helseforetakenes evne og kapasitet til å gjøre de nødvendige 
forberedelsene og aktivitetene som ikke kan løses av HN IKT.  

I delprosjekt Tilgangsstyring er plattformen for privilegerte tilganger (PAM) satt i produksjon 
for første tjenesteområde i HN IKT og løsningen overleveres til linja i januar. Videre utrulling 
av løsningen planlegges løst i videreføringen av Helhetlig informasjonssikkerhet. Leveransen på 
IAM er nå oppe i god fart og prosjektet jobber godt med både kontraktspart og leverandør av 
løsningen. Den nye planen er å levere en ferdig grunnplattform i april/mai med påfølgende 
pilot for HN IKT før sommeren. For å klare denne fristen må leverandøren mobilisere et enda 
sterkere team, dette følges tett opp av prosjektet. Regional utrulling til helseforetakene er 
under planlegging og eies av Helse Nord RHF for å sikre god forankring i regionen. 

For delprosjekt Sikker produksjon er fremdriften fortsatt presset grunnet ujevn tilgang på 
nøkkelressurser men planen følges foreløpig. Bytting av brannmurer er noe bak skjema 
grunnet uforutsette ekstra leveranser for å støtte andre prosjekter (Oracle og SAS Grid). Neste 
lokasjon som skal byttes er Bodø før Tromsø tas til slutt. I NAC-leveransen har man støtt på 
uforutsette ytelsesproblemer i den sentrale løsningen. Prosjektet har fullt fokus på å løse 
utfordringene i tett samarbeid med leverandøren. «Lukket modus» på Kirkenes sykehus er i 
samråd med kunden besluttet utsatt til neste fase av prosjektet. I delprosjekt 
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Sikkerhetsmonitorering og analyse er fokuset nå på planlegging av neste fase og avklaring av 
ambisjonsnivå. 

I MoDI-programmet fortsetter arbeidet med VDI-plattformen og for hvordan denne kan 
benyttes til å understøtte behovene i FRESK som bærer for DIPS Arena og Metavision. 
Utrullingen av Teams pågår i Finnmarkssykehuset og er forventet sluttført innen utgangen av 
mars. For UNN er det etablert en pilot på 200 brukere som skal gå utover våren, beslutning på 
utrulling til alle brukere der er foreløpig ikke tatt. Planfasen i prosjektet Skybasert kontorstøtte 
går som planlagt og samtaler med foretakene pågår. Prosjektet har blant annet jobbet fram en 
anbefaling om etablering av regional forvaltning for kontorstøtteområdet som nå er til 
behandling hos Helse Nord RHF. Det vil være viktig for prosjektet at dette kommer på plass når 
funksjonelle valg knyttet til Microsoft 365 skal tas.  

I Fremtidig håndtering av operativsystem har prosjektet nådd sitt mål om 90% omlegging til 
Windows 10 og det arbeides nå med overlevering til drift og forvaltning. Det gjenstår fortsatt 
maskiner på gammel plattform og disse vil håndteres av driftsorganisasjonen. Mange av de 
gjenstående PCene må byttes ut av helseforetakene og prosjektet har gjennomgått og 
overlevert restanselister på hvilke PCer dette gjelder. 

I MoDI-infrastruktur har prosjektet levert en sluttrapport som er til behandling i berørte 
fagmiljøer i HN IKT. Det arbeides videre med en forstudie for fase 2 der prosjektet koordinerer 
med forvaltningsmiljøet for EPJ og prosjekt for beredskapsplanlegging i regi av Helse Nord 
RHF. Det er også etablert kommunikasjon med Helse Vest IKT som jobber med en liknende 
problemstilling. 

Migreringsprosjektet er i ferd med å avslutte etablering og migrering av satellitter på de lokale 
sykehusene. Det gjenstår et mindre arbeid i Kirkenes og for Helse Nord RHF i Bodø, alle andre 
lokasjoner er fullført. Fokuset i det gjenstående arbeidet er DNS-tjenesten samt en vurdering 
av de serverene som fortsatt står igjen på gammel infrastruktur i datasenterene. En del av 
disse vil det ikke være hensiktsmessig å legge stor innsats i å flytte på grunn av gammel 
teknologi og tjenester som skal avvikles. I Migreringspakke 4 fortsetter arbeidet med migrering 
av DIPS og Sectra i tett samarbeid med leverandører og tjenesteteam. Arbeidet er på plan og 
skal fullføres i løpet av året. 

I prosjektene Ny infrastruktur Oracle og Innføring av SAS Grid har begge prosjekter fått levert 
og installert infrastruktur i tidsrommet før og etter nyttår. Felles for begge prosjekter er 
forsinkelser på et par uker, delvis på grunn av komplekse oppsett på nettverk. For Oracle er 
den nye plattformen operativ og de første testmigreringene av databaser er utført. SAS Grid 
ligger litt bak og forventer å kunne gjennomføre ytelsestest på den nye plattformen i starten av 
februar.  

Tre nye prosjekter har blitt inkludert i prosjektporteføljen siden forrige rapportering. Raskere 
slagbehandling er et prosjekt ledet av UNN for utprøving av desentralisert trombolyse. Dette er 
et prioritert innovasjonsprosjekt i Helse Nord og HN IKTs bidrag er i første omgang en teknisk 
leveranse til prosjektets pilotfase. Visuell intelligens UNN/UIT er et stort forskningsprosjekt på 
kunstig intelligens der HN IKT er en av mange partnere. Deltakelsen her er med på å oppfylle 
HN IKTs oppdrag om å støtte opp under forskning og utvikling som en aktiv IKT-partner. 
Sentralt kjøremiljø 2.0 er også besluttet organisert som prosjekt i planfase da arbeidet med å 
løfte plattformen opp til ny standard anses som for omfattende til å løses over ordinær drift. 
Endringen innebærer også innføring av mye ny funksjonalitet.  
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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. 

 

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). 
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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. 01.12.20 er på 4,41%. For  
2020 ligger sykefraværet (legemeldt/egenmeldt) totalt på 4,62%. Egenmeldt fravær for 2020 
utgjør 1,35%, noe som er svært lavt, mens legemeldt fravær er noe høyt i forholdt til målet om 
2,5% (2020 total 3,27%).  

Bruk av hjemmekontor ser fortsatt ut til å ha hatt en positiv effekt på egenmeldt 
korttidsfravær. Legemeldt langtidsfravær (>16 dager) er på 2,82% for 2020, som er noe over 
målet.  

AML brudd 

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

 
Bruddtype Antall brudd 

oktober 2020 
Antall brudd 
november  2020 

Antall brudd 
desember 2020 

Samlet tid per dag 0 1 2 

AML timer per uke 9 39 23 

AML timer per 4 uker 3 2 8 

Søndager på rad 2 14 12 

Ukentlig arbeidsfri 36 54 32 

Total 50 110 77 

 

De fleste AML-bruddene er knyttet til økt aktivitet i forbindelse med elektronisk kurve 
prosjektet, i tillegg til 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. 
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77.. Avviksmeldinger i DocMapp 

Samlet antall åpne avvik er redusert siden forrige rapportering.  
 

 JAN MAR MAI AUG SEP DES 
Liggende i HF 
 

65 59 64 72 78 86 

Liggende i HN IKT 62 80 79 83 85 23 
Total 127 139 143 155 163 109 

 
 
De fleste av avvikssakene er hjemmehørende i avdeling for tjenesteproduksjon. Antall åpne 
avvikssaker viste en jevn økning frem til september. 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 er ved årsskiftet nede i 23, noe som er det laveste nivå som er 
registrert. Siden HN IKT fra sin side har sluttbehandlet et stort antall avvik blir andelen 
liggende i HF høy inntil disse er sluttbehandlet der. 

8.. Produksjonssetting av medikasjon/kurveløsning ved UNN Harstadd 

17. november 2020 ble kurve og medikasjonsløsningen satt i produksjon ved UNN Harstad. 
Ved utrulling av løsningen ble det registrert vesentlig øket treghet i systemet ved økning i 
antall brukere. Foreliggende analyser indikerer at tregheten kan skyldes egenskaper med 
applikasjonen MetaVison. Ytelsesutfordringene medførte at UNN Harstad 20. januar 2021 
valgte å gå tilbake til registrering på papir.  
 
Gjennom FRESK programmet er det satt ned en «taskforce» som i samarbeid med HN IKT skal 
finne løsninger som gjør at løsningen kan settes i produksjon igjen. 

9.. Varslerr 

HN IKT har ikke mottatt noen varsler i perioden. 

 


