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Ressursbruk på IKT i helse- og omsorgstjenesten 2019 - nøkkeltall 
helseregionene 

Innstilling til vedtak 
Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak: 

1. Styret tar rapporten fra Direktoratet for e-helse til orientering 
 

Bakgrunn 
Vedlagt følger publikasjonen Ressursbruk på IKT i helse- og omsorgstjenesten utgitt av 
Direktoratet for e-helse, utgitt i desember i fjor. Rapporten viser nøkkeltall for 2019 for ulike 
virksomheter i sektoren, herunder de fire helseregionene. Tilsvarende rapporter ble utgitt for 
2017 og 2018. 

Tallmaterialet er basert på egenrapportering fra virksomhetene etter retningslinjer og maler fra 
direktoratet med grunnlag i Gartner-definisjoner og-metodikk.  Helse Nord RHF har koordinert 
og samlet inn data fra de ulike foretakene i vår region, inkludert Helse Nord IKT, for 
oversendelse til direktoratet. Formålet med datainnsamlingen er ifølge direktoratet å gi 
grunnlag for utvikling av strategi på e-helsefeltet, muliggjøre internasjonale sammenligninger og 
sammenligning over tid. 

Etter retningslinjer fra direktoratet gjøres rapporteringen av regnskapstall etter 
kontantprinsippet. Det vil si at utgiftene rapporteres det året de utbetales (og ikke i form av 
avskrivninger over tid og andre periodiseringer).  Forklaring på de ulike begrepene som brukes i 
rapporten fremgår av som vedlegg bakerst i rapporten.  
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Sentrale nøkkeltall  
I det følgende gjengis noen sentrale nøkkeltall og forklaringer fra rapporten som omhandler 
helseregionene.   

IKT-andel driftskostnader 

I følge direktoratet er Helse Nord sammen med Helse Vest de regionene som benytter minst 
ressurser på IKT i 2019. Andelen ligger likevel noe over «Gartner-snittet» (internasjonalt 
gjennomsnitt).  

 

 
 

Andelen ressurser som Helse Nord benytter til IKT faller fra 2017 til 2019 ifølge figurene 39 og 
41 i vedlagte rapport.  

Figuren under viser IKT-utgifter per ansatt i regionen. I rapporten vises det til at dersom man 
sammenlikner forholdet mellom IKT-utgifter per ansatt og IKT-utgifter som andel av totale 
driftskostnader (jfr. tabell over) så er forholdet mellom regionene relativt likt. Dette 
underbygger ifølge rapporten den forholdsmessige bruken av ressurser på IKT mellom de ulike 
regionene.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IKT-utgifter per ansatt 

 

 
 

IKT-utgifter per ressurskategori 

Figuren under viser at hvordan ressursbruken fordeler seg på de ulike gruppene av 
innsatsfaktorer. For alle regionene er personalkostnadene størst, mens programvare følger som 
nummer to. Det er ikke rapport bruk av skytjenester (eksterne) blant regionene i 2019.  

 

 
 

 



 

 

Fordeling IKT-områder  

Figuren under viser fordeling av IKT-utgifter på ulike IKT-områder. I følge figuren benytter 
Helse Nord en forholdvis større andel ressurser på applikasjonsforvaltning og en mindre andel 
ressurser på applikasjonsutvikling enn de øvrige regionene. I rapporten vises det til at dette kan 
forklares med ulik klassifiseringspraksis mellom regionene. På den annen side pekes det på at 
disse forskjellene underbygges av figur 49 i vedlagte rapport der det fremgår at HN IKT 
rapporterer en lavere andel kostnader knyttet til «grow»- og «transform»-aktiviter (nyutvikling) 
enn de øvrige regionene. 

 
 

Fordeling IKT-årsverk  

Figuren under viser fordeling av IKT-årsverk mellom IKT-foretak, RHF og sykehusforetak i den 
enkelte region. I rapporten forklares den noe større andelen IKT-årsverk i sykehusforetakene i 
Helse Nord med at klinisk applikasjonsforvaltning er lagt til sykehusforetakene i motsetning til 
de andre regionene. Helse Nord har sammen med Helse Vest en lavere andel årsverk i det 
regionale helseforetaket enn de andre.   

 



 
 

Direktørens vurdering 
Rapporten viser ressursbruken/utgiftene på IKT i de ulike regionene med de feilkilder som det 
er naturlig å ta høyde for ved denne form for egenrapportering. Rapporten viser imidlertid ikke 
effekter eller gevinster ved bruk av IKT. Den sier derfor ikke noe om kvaliteten eller omfanget av 
IKT-løsninger i de ulike regionene.  

Rapporter er likevel nyttig som ett av flere hjelpemidler ved vurdering av egen 
virksomhet/region og for fremtidige beslutninger på IKT-området.  

 

Oddbjørn Schei 

Administrerende direktør 

Dette saksframlegget er elektronisk godkjent og innehar derfor ikke håndskrevet signatur. 
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