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22.. Administrerende direktørs vurdering   

Regnskapet for HN IKT (HN IKT) per februar viser et positivt budsjettavvik på 3,9 MNOK. 
Prognosen for årsresultatet er balanse (null). 

Ved inngangen til mars måned er status for prosjektporteføljen jevnt over god. Det forventes 
økt aktivitet og omfang av prosjektaktiviteter med bakgrunn i endringene i oppgaver og ansvar 
som fremgår av oppdragsdokumentet for 2021.  For å møte disse utfordringene og sette HN 
IKT i stand til å levere vil kreves en betydelig styrking av både intern og ekstern 
fagkompetanse på flere områder. Dette planleggingsarbeidet er startet opp, og HN IKT vil 
komme tilbake til styret med egen sak om dette. 
 
I januar kom det i overkant av 10000 henvendelser til brukerstøtte, noe som er normalt for 
denne perioden av året. I februar er antall henvendelser noe høyere enn vanlig. Dette skyldes 
påloggingsproblemer knyttet til oppgradering av MetaVision som medførte stor pågang til 
brukerstøtte og lang ventetid på telefon.  

I januar og februar 2021 har brukerstøtte klart målet for andel besvart på telefon med 
henholdsvis 78 % og 73%. Løsningsgraden i førstelinje er fortsatt høy med 78% og 74%.  

For felles innboks er antall saker i gjennomføringsfase stigende, mens antall saker viser en 
fallende trend. HN IKT arbeider aktivt med prosessforbedring og etterstreber ytterlige 
effektivisering i prosess og arbeidsmetodikk.  Kapasiteten er forbedret, og målet er å forbedre 
leveringsevnen 1.halvår. 

Antall feil i januar er likt med årsgjennomsnittet for 2020, mens det faller noe i februar. Antall 
oppgraderinger er på et relativt høyt nivå, og det er forventet at dette vil vedvare. Trenden 
innenfor IKT området er at det gjennomføres hyppigere, men mindre omfattende endringer og 
oppgraderinger. 

I januar og februar har det vært 6 beredskapshendelser i HN IKT på grønt nivå. 

Sykefraværet i HN IKT pr. januar på på 5,7%. Dette er en markant økning fra desember. 
Egenmeldt fravær utgjør 1,4%, noe som er en økning fra desember, men på samme nivå som i 
perioden september-november 2020. 

Antall AML-brudd for januar og februar viser en markant nedgang siden desember. De fleste 
AML-bruddene i januar og februar er knyttet til mangel på personell i DoOS. Det er gjort 
omrokkeringer i Drifts- og overvåkingssenteret (DoOS) for å dekke opp manglende 
vaktpersonell.  
 
Antall åpne avvik i HNIKT var på henholdsvis 24 og 20 for januar og februar, noe som er svært 
lavt. Siden HN IKT fra sin side har sluttbehandlet et stort antall avvik blir andelen liggende i HF 
høy inntil disse er sluttbehandlet der. 
 

Status etter to måneder inn i 2021 er tilfredsstillende virksomheten sett under ett. Håndtering 
av løpende tjenesteleveranser, høy prosjektaktivitet og håndtering av planlegging under stor 
usikkerhet med hensyn til oppfølging av oppdragsdokument 2021 med mere preger 
organisasjonen. Hovedtyngden av medarbeiderne sitter fremdeles helt eller delvis på 
hjemmekontor, og er ikke ideelt i en situasjon med høyt arbeidspress og stort behov for intern 
koordinering og samhandling. 
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33.. Økonomii 

Resultat februar 

Tabellen under viser budsjett og resultat for februar måned og per februar (hittil i år) 

 
Resultat for februar (hittil i år) viser et regnskapsført overskudd på 2,7 MNOK mot et 
budsjettert underskudd på 1,2 MNOK. Det vil si et positivt budsjettavvik per februar (hittil i år) 
på 3,9 MNOK.  

Som det fremgår av tabellen er inntektene noe lavere enn budsjettert.  

Mindreforbruket på posten personalkostnader må ses i sammenheng med en planlagt økning i 
disse kostnadene i løpet av året som følge av bemanningsvekst, mens budsjettet er periodisert 
flatt (periodiseringsavvik). Det samme gjelder i stor grad posten lisenskostnader der det er 
forventes økte kostnader i andre halvår. Avviket for posten annet skyldes til dels 
reserveavsetninger som foreløpig ikke er tatt i bruk.  

Det positive budsjettavviket per februar skyldes at prosjektinntektene er om lag i samsvar med 
budsjett, samtidig som lønnskostnadene og andre kostnader er noe lavere enn budsjettert. 
Avviket per februar må til dels tilskrives periodisering. Prognosen for resultatet ved årsslutt er 
balanse (null).  

 

  

Faktisk Budsjett Avvik Faktisk Budsjett Avvik

Driftsinntekter 67 608 67 635 27 132 386 135 270 -2 884 800 800
SLA 20 899 21 137 238 41 984 42 276 -292 253 600
Prosjekt/oppdrag/annet 9 887 9 621 -266 18 526 19 239 -713 104 800
Viderefakturering 36 822 36 877 55 71 876 73 755 -1 879 442 400

Driftskostnader 65 006 67 672 2 666 129 166 135 408 6 242 794 300
Personalkostnader 24 092 24 901 809 47 635 49 866 2 231 279 000

- Aktiverte lønnsutg. Prosjekter -2 414 -2 016 398 -4 122 -4 033 89 -24 200
Lisenskostnader 15 181 15 408 227 29 531 30 816 1 285 184 900
Avskrivninger 17 108 17 391 283 34 156 34 783 627 208 700
Linjeleie 2 004 2 104 100 4 041 4 208 167 25 600
Lokaler 1 868 2 108 240 3 686 4 216 530 25 300
Konsulent 3 188 2 283 -905 5 544 5 166 -378 31 000
Annet 3 979 5 493 1 514 8 695 10 386 1 691 64 000

DRIFTSRESULTAT 2 602 -37 2 639 3 220 -138 3 358 6 500

Finansposter -243 -541 298 -504 -1 083 579 -6 500

RESULTAT 2 359 -577 2 936 2 715 -1 221 3 936 0
Tall  vises i  1000NOK

Resultatrapport 2021

 Februar 2021 Februar 2021 hittil i år Budsjett
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Prosjekt- og investeringsutgifter 

 
Tabellen viser utgifter knyttet til vedtatt prosjekter i 2021 (både aktiverbare og ikke-
aktiverbare utgifter). I tillegg vises driftsinvesteringer (reinvestering/utvidelser av IKT-
infrastruktur) og planlagte oppkjøp av anlegg/investeringer fra RHF/FRESK. For posten 
driftsinvesteringer er det bestilt utstyr, men det var ikke levert/regnskapsført noe per februar. 
Oppkjøp av anlegg/investeringer gjøres normalt ved slutten av året.  

I tillegg til tallene i tabellen har HN IKT, etter særskilt godkjenning fra HN RHF, bestilt PCer til 
sykehusforetakene for i underkant 15 MNOK (ekstraordinær bestilling). Bestillingen må ses i 
sammenheng med oppgradering av PC-parken til ny versjon av Windows 10.  

 

Likviditet  

 
Tabellen viser saldo kassekreditt per 1.1 og 28.2 samt bevegelser i perioden. Trekket på 
kassekreditten er økt med 42 MNOK i løpet av 2021. Kassakredittrammen er på 640 MNOK. 
Ubrukt kassekreditt er på 279 MNOK per 28.2. Likviditeten er god.  

 

 

 

Årsbudsjett 
Godkjente prosjekter 

Regnskap per februar   

Prosjektinvesteringer HN IKT
(aktiverbare utgifter)

26 250 5 500

Prosjektkostnader HN IKT
(ikke-aktiverbare utgifter)

29 400 6 000

Sum prosjekter 55 650 11 500

Driftsinvesteringer HN IKT 57 500 0

Oppkjøp anlegg RHF, inkl FRESK 350 000 0

Alle beløp i 1000 kr

Prosjekt- og investeringsbudsjett 2021

Beløp
IB 1.1.2021 -319 169
Bevegelser hittil i år -42 001
UB per 28.2.2021 -361 170
Alle beløp i 1000 kr 

Kassakreditt
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44.. Tjenester/produksjon   

Nedenfor gjengis noen nøkkeltall for tjenesteleveransene i HN IKT. 

Brukerstøtte 

Henvendelser til brukerstøtte 2020/2021 
 August September Oktober November Desember Januar Februar 

Totalt antall henvendelser 8379 10874 9887 9605 7012 10066 9482 

Andel telefonhenvendelser 64% 63% 61% 75% 61% 57% 64% 

Andel besvart innen 1.minutt 73% 72% 73% 57% 83% 78% 73% 

Andel henvendelser løst i 
førstelinje 

81% 78% 76% 75% 75% 78% 74% 

 

Totalt antall henvendelser i januar er som normalt for denne perioden av året. I februar er 
antall henvendelser noe høyere enn vanlig. Dette har sammenheng med ei oppgradering av 
MetaVision-klienten som påvirket Dips. Denne hendelsen resulterte i store 
påloggingsproblemer i Dips og dermed stor pågang til brukerstøtte og lang ventetid på telefon.  

I januar og februar 2021 har brukerstøtte klart resultatmålet for andel besvart på telefon 
(70%) med henholdsvis 78 % og 73%. Dette er godt over årsgjennomsnittet for 2019 og 2020 
som var på 64% og 65 %. 

Løsningsgraden i førstelinje er fortsatt høy med 78% og 74%. Årsgjennomsnittet for 2020 var 
på 77 %. 

I forbindelse med koronasituasjonen, jobber de fleste i brukerstøtte fortsatt hjemmefra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Figuren nedenfor viser 
utviklingen i oppdragshåndteringen siste 3 måneder: 
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I figuren inngår alle saker i felles innboks. Den samlede saksmengden ved inngangen til mars 
er 155, og av disse er 74 oppdrag i gjennomføringsfase. Det fremgår at antall saker i 
gjennomføringsfase er stigende, mens antall saker viser en fallende trend. 

Web basert bestilling er fullt ut tatt i bruk hos foretakene og har gitt effektiviseringer på kunde 
og leverandørsiden. Portalen er forberedt slik at foretakene kan avrope HN IKT fra både 
bestiller og fra klinikknivå.  

HN IKT arbeider aktivt med prosessforbedring og etterstreber ytterlige effektivisering i 
prosess og arbeidsmetodikk.   

Det pågår flere tiltak for å bere leveranseevnen knyttet til felles innboks. Kapasiteten er 
forbedret, og målet er å forbedre leveringsevnen 1.halvår. 

 

 

Nøkkeltall for drift 

 

Tilgjengelighet og feilhåndtering 2021 

 August September Oktober November Desember 
 

Januar Februar 

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* 370 504 442 462 385 447 403 

Beredskap      Grønn 0 1 2 1 3 2 4 
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Beredskap       Gul 0 0 0 0 0 0 0 

Beredskap       Rød 0 0 0 0 0 0 0 

Antall oppgraderinger 100 169 168 198 164 148 189 

 

Antall feil i januar er likt med årsgjennomsnittet for 2020, mens det faller noe i februar. 

Antall oppgraderinger er på et relativt høyt nivå, og det er forventet at denne trenden vil 
vedvare. 

Det er gjort en omfattende rydding og fjerning av standardendringer som innebar for høy 
risiko. Det er innført tydelig kriteria for de risikonivåer som aksepteres for denne 
endringskategorien. 

Arbeide med å rydde og strukturere standardendringer vil fortsette.  

 

 

 

 

Beredskap 

Januar: 2 beredskapshendelser på grønt nivå 

Februar: 4 beredskapshendelser på grønt nivå 

 

5.. Status for prosjektporteføljenn 

Ved inngangen til mars måned er status for prosjektporteføljen jevnt over god. Det forventes 
økt aktivitet og omfang av prosjektaktiviteter med bakgrunn i endringene i oppgaver og ansvar 
som fremgår av oppdragsdokumentet for 2021.  For å møte disse utfordringene og sette HN 
IKT i stand til å levere vil kreves en betydelig styrking av både intern og ekstern 
fagkompetanse på flere områder. Dette planleggingsarbeidet er startet opp, og HN IKT vil 
komme tilbake til styret med egen sak om dette. 
 
I Helhetlig informasjonssikkerhet har trykket vært vedvarende høyt over lang tid og forvente å 
vedvare. Leveransene fra de ulike delprosjektene skal gjennomføres samtidig som det 
planlegges regionale utrullinger. Med bakgrunn i Riksrevisjonens rapport settes det også i 
gang nye aktiviteter og forsering av tiltak som vil ha høy effekt på kort sikt. Den totale 
mengden koordinering og aktiviteter gjør det nå tydelig at prosjektet bør organiseres som et 
program for den planlagte videreføringen.   
  
For delprosjekt Tilgangsstyring er det høy aktivitet og fullt fokus på å levere grunnplattformen 
for IAM/IDM-løsningen før sommeren. Arbeidet er lagt om til en mer smidig arbeidsform med 
leverandøren, noe som har fungert godt. Leverandøren må imidlertid fortsatt følges tett opp, 
og har så langt ikke klart å stille med tilstrekkelige tekniske ressurser. Som følge av dette er 
den opprinnelige planen om leveranse i april under revisjon og forventet ferdigstillelse er i 
løpet av juni måned. Delprosjektet har også fått i oppdrag å etablere en «taskforce» for å rulle 
ut PAM-løsningen for hele HN IKT så raskt som mulig.  
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I Sikker produksjon er det i starten av året brukt mye tid på oppfølging av leverandører i de 
ulike leveranseløpene. Flere av leverandørene har underestimert sine leveranser med 
påfølgende ønsker om å utøke rammene for gjennomføring. Prosjektet holder i utgangspunktet 
fast ved de inngåtte kontraktene, og leverandørene har etterhvert innrettet seg etter dette. I 
NAC-leveransen har de vedvarende ytelsesutfordringene på den sentrale løsningen kommet 
videre og disse anses nå som løst. Leveransen forøvrig anses som ferdigstilt da det i samråd 
med planlagt pilotkunde i Kirkenes er avklart at dette må vente til neste fase av utrullingen. 
Det gjenstående leveranseløpet er da bytte av brannmurer som nå er godt i gang med NLSH. 
Deretter står UNN for tur og prosjektet forventes å være ferdig innen utgangen av mai.  
  
Delprosjektet Sikkerhetsmonitorering og analyse er i stort ferdige med leveransene i 
prosjektets gjennomføringsfase. I videreføringen av prosjektet jobbes det tett sammen med 
linjeorganisasjonen for å avklare ambisjonsnivå og løsningsalternativer. En styrking på dette 
området er vurdert å ha størst effekt på operativ informasjonssikkerhet, og vil dermed 
prioriteres høyt i gjennomføring.  
  
I MoDI-programmet har det vært jobbet intensivt med å planlegge et prosjekt som skal 
kartlegge nettverksinfrastrukturen i regionen. Bakgrunnen for dette er todelt. HN IKT tillegges 
gjennom OD2021 et helhetlig ansvar for nettverksinfrastrukturen i regionen og må følgelig 
kartlegge de delene av infrastrukturen som så langt har vært underlagt helseforetakenes 
ansvar. I tillegg har piloteringen av Kurveløsningen fra FRESK avdekket et prekært behov for å 
utbedre sentrale deler av nettinfrastrukturen som er bærer for tjenesten. Prosjektet er 
benevnt iFront og har startet en kartlegging og planfase som er estimert til syv måneder.  
  
For Framtidig arbeidsflate er prosjektet i gang med anskaffelsen av en VDI-plattform som blant 
annet skal være bærer for Kurve og medikasjonsløsningen som leveres av FRESK-programmet. 
Målsettingen er å kunne signere kontrakt med leverandør før sommeren, og gjennomføre 
etablering av plattformen i løpet av høsten. 
  
I Digital plattform telekom ligger utrullingen av Teams i Finnmarkssykehuset noe etter plan på 
grunn av begrensede ressurser hos helseforetaket. Piloten på UNN er gjennomført og 
samarbeidet med mottaksprosjektet fungerer svært godt. For Helgelandssykehuset er ikke 
deres mottaksprosjekt bemannet, og man har derfor ikke kommet lengre enn til planlegging.   
  
Skybasert kontorstøtte forventer å avslutte planfasen i løpet av april måned. Prosjektet 
rapporterer bekymringer knyttet til manglende fremdrift på etablering av 
forvaltningsorganisasjon i regionen. En innføring av O365 i regionen vil kreve en 
forvaltningsorganisasjon som er rustet for å håndtere løpende endringer av funksjonell og 
teknisk art i et helt annet tempo enn det som har vært nødvendig for den 
tradisjonelle «Officepakken».   
  
I MoDI-infrastruktur har prosjektet jobbet med planer og alternativer for en eventuell fase 2 av 
prosjektet. Dette skal behandles i styremøtet i HN IKT 19. mars.  
  
Migreringsprosjektet har i februar byttet prosjektleder. Fokuset i siste periode har vært på 
planlegging av migrering av DNS-tjenesten samt ferdigstillelse av migrering på de siste 
satellittene. Fokus framover er på kartlegging av gjenstående servere, og aktive valg av hva 
som må ligge igjen på gammel infrastruktur og hva som må avvikles.   
Migreringen av DIPS og Sectra i Migreringspakke 4 går i stort etter plan. Siste milepæl var 
flytting av QA-miljøet til DIPS som nå i sin helhet kjører på Sentralt kjøremiljø (SKM). 
Flyttingen gikk helt etter plan og uten feil ved utstrakt bruk av automatikk. Den siste 
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migreringen for DIPS vil være produksjonsmiljøet, dette gjøres i tett dialog med 
linjeorganisasjon og FRESK. For migreringen av Sectra har man ventet på mer fysisk kapasitet i 
SKM før flere servere kan flyttes. Etter planen skal databasemiljøet flyttes i mai og resterende 
servere like over sommeren. Prosjektet jobber også med etablering av tjenesteovervåkning der 
de første leveransene planlegges overlevert til linjeorganisasjonen.   
  
For Ny infrastruktur Oracle har arbeidet knyttet til innplassering i nettverket vårt tatt lengre 
tid enn først antatt. Det har imidlertid vært jobbet godt og mange har bidratt til at oppsettet nå 
er ferdigstilt og testing av databaser på ny plattform er godt i gang. Prosjektet har ligget noe 
bak plan men dette ser nå ut til å være mulig å hente inn slik at den harde datoen når alt må 
være ferdigstilt i mai ikke er i fare.  
  
I Innføring av SAS Grid ligger man noe bak plan etter at man også her har erfart at innplassering 
av ny plattform i eksisterende nettverk er en omfangsrik jobb. Dette er nå ferdigstilt og den 
resterende jobben som gjenstår før testing og overlevering er knyttet til oppsett og 
konfigurasjon. Her er Linuxressurser den kritiske nøkkelen og prosjektet har fått på plass en 
avtale med linja der leveransene blir utført uten behov for innleie. Prosjektet styrer nå mot 
akseptansetest og overlevering i starten av april.  
  
I prosjektet Sterk autentisering er planfasen nå godt i gang. Denne fasen av prosjektet er eid av 
Helse Nord RHF og legger opp til tett involvering av helseforetakene. I planfasen skal man teste 
ut ulike løsninger for multifaktor autentisering og planlegge for utrulling av den løsningen som 
velges i regionen.   
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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 

 
 

Sykefraværet i HN IKT pr. januar på på 5,7%. Dette er en markant økning fra desember.  

Egenmeldt fravær utgjør 1,4%, noe som er en økning fra desember, men på samme nivå som i 
perioden sep-nov 2020. 
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Det legemeldte fraværet ligger fortsatt høyt, og øker fra desember til janaur.  

 
 

Legemeldt langtidsfravær (>16 dager) er på 3,77% for janaur 2021, som er noe over målet. 
Korttidsfraværet (<16 dager) er på 1,92% som er under målet. 

 

AML brudd 

Tabellen nedenfor viser antall AML-brudd i desember 2020-februar 2021. 

 
Bruddtype Antall brudd 

desember 2020 
Antall brudd 
janaur 2021 

Antall brudd 
februar 2021 

Samlet tid per dag 2  1 

AML timer per uke 23 7 15 

AML timer per 4 uker 8  3 

Søndager på rad 12 2  

Ukentlig arbeidsfri 32 4 4 

Total 77 13 23 

 

De aller fleste AML-bruddene i januar og februar er knyttet til mangel på personell i DoOS, slik 
at flere ansatte må ta ekstravakter, noe som generer AML-budd. Det er nå gjort omrokkeringer 
i personell i DoOS for å dekke opp manglende vaktpersonell, for å redusere belastningen på de 
andre som går i turnus. 

 

 

3,3 %
2,7 %

3,2 %

2,3 %
2,9 %

3,7 %

5,2 %

3,4 %
2,9 %

3,5 % 3,7 % 3,5 %

4,3 %

JAN
2020

FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES JAN
2021

Sykefravær - legemeldt



  
 

 

 Side 14 av 14 
 

77.. Avviksmeldinger i DocMapp 

Samlet antall åpne avvik er redusert siden forrige rapportering.  
 

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

64 72 78 86 84 80 

Liggende i  
HN IKT 

79 83 85 23 24 20 

Total 143 155 163 109 108 100 
 
 
Den positive utviklingen knyttet til håndtering av avvikssaker har fortsatt inn i de to første 
månedene i 2021. Antall åpne avvik i HN IKT var pr. 1 mars nede i 20. Siden HN IKT fra sin side 
har sluttbehandlet et stort antall avvik blir andelen liggende i HF høy inntil disse er 
sluttbehandlet der. 
 

8.. Varslerr 

HN IKT har ikke mottatt noen varsler i perioden. 

 


