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Opplysninger om arten av virksomheten og hvor virksomheten drives  
Helse Nord IKT HF ble stiftet 23.11.2016. Gjennom en fisjon av Helse Nord RHF ble 
eiendeler, gjeld og ansatte overdratt til Helse Nord IKT HF 1.1.2017. Helse Nord IKT har 
siden 2006 vært en egen avdeling i Helse Nord RHF. Virksomheten er regulert av lov om 
helseforetak m.m.  
 
Helse Nord IKT har hovedkontor i Tromsø, og har i tillegg kontorer på følgende ti steder i 
Nord-Norge: Bodø, Harstad, Narvik, Hammerfest, Kirkenes, Sandnessjøen, Mosjøen, Mo i 
Rana, Stokmarknes og Gravdal. 
 
Helse Nord IKT HF er 100% eid av Helse Nord RHF 
 
Helse Nord IKT har som hovedformål å levere IKT-tjenester til helseforetakene i 
foretaksgruppen i Helse Nord, men leverer også tjenester i et begrenset omfang til 
virksomheter utenfor Helse Nord.  
 
Redegjørelse for forutsetningen om fortsatt drift  
I årsregnskapet er forutsetningen om fortsatt drift lagt til grunn da det etter styrets oppfatning 
ikke er forhold som tilsier noe annet. Det vises i denne sammenheng til § 5 i 
helseforetaksloven som fastslår at helseforetak ikke kan slås konkurs.  
 
Virksomheten i 2020  
Helse Nord IKT har i 2020 hatt fire strategiske hovedområder, disse er: 

1. Stabil og sikker arbeidsflate 
2. Brukertilfredshet 
3. Løse regionale systembehov 
4. Kostnadseffektivitet 

 
I 2020 måtte Helse Nord IKT håndtere raskt endrede behov gjennom den 
verdensomspennende koronapandemien. 
 
Stabil og sikker arbeidsflate 
Å sikre at IKT-systemene er tilgjengelig i tråd med de avtaler som er inngått med 
helseforetakene, er Helse Nord IKT sin primæroppgave. En omfattende og kompleks 
infrastruktur og en stor applikasjonsportefølje gjør dette til en krevende oppgave, som krever 
høy kompetanse og gode arbeidsprosesser. Økende trusler knyttet til informasjonssikkerhet 
har preget 2020, og utfordrer organisasjonen til økt fokus på sikkerhet. I 2020 har 
oppbyggingen av en forbedret sikkerhetsplattform hatt øverste prioritet. Dette har blant annet 
medført etablering et sikkerhets- og operasjonssenter i samarbeid med Norsk Helsenett, 
utbytting av brannmurer, etablering av sikker lagring, etablering av nettverk aksess kontroll 
på Kræmer brygge, teknisk plattform for privilegerte tilganger, etablering av Windows 10 og 
en vesentlig reduksjon i antall sårbare enheter. Koronasituasjonen forsterket behovet for 
informasjonssikkerhet og det ble gjennomført en rekke tiltak i forbindelse med beredskap 
knyttet til pandemien. 
 
For å kunne håndtere raskt endrede behov hos helseforetakene i forbindelse med pandemien 
ble det gjennomført en rekke hasteprosjekter. Forbedret kapasitet på hjemmekontor, gjennom 
kapasitetsøkninger og utrulling av mobilt kontor, forsterkning av eksisterende 
samhandlingsløsning (Skype for business) og etablering av forbedret samhandlingsløsning 
(Teams), etablering av beredskapsløsning for telefoni og håndtering av foretaksspesifikke 
bestillinger er noen av hastetiltakene som ble gjennomført.  
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Til tross for økende informasjonssikkerhetsutfordringer og raskt endrede behov har 
tilgjengeligheten på IKT systemene gjennom 2020 vært god og innenfor de avtalte kravene.  
 
Brukertilfredshet 
Helse Nord IKT har i 2020 gjennomført fortløpende brukerundersøkelser og disse viser god 
brukertilfredshet.  

 
Undersøkelsen indikerer at det er god kompetanse i vår brukerstøtte. I 2020 har det vært 16 % 
flere henvendelser til brukerstøtte enn i 2019. Til tross for dette er kvalitetsparameterne 
knyttet til svartid og løsningsgrad opprettholdt. 

 
Det har vært utfordrende å møte en økt etterspørsel etter lokale bestillinger i Felles innboks og 
til tross for økt kapasitet knyttet til å håndtere dette har måloppnåelse innenfor dette området 
ikke vært tilfredsstillende.   
 
Løse regionale systembehov 
Helse Nord har fortsatt høye ambisjoner for digitalisering av regionen. Gjennom programmet 
FRESK i regi av Helse Nord RHF, skal elektronisk kurve- og medikasjonsløsning etableres 
og ny versjon av pasientjournal DIPS Arena innføres. Videre er løsninger for selvinnsjekk ved 
sykehusene innført. Regionale innføringsløp knyttet til DIPS Arena og elektronisk kurve har i 
2020 blitt noe forsinket. Elektronisk kurve ble rullet ut ved UNN, Harstad, men utfordringer 
knyttet til svartider med applikasjonen medførte at videre utrulling ble stoppet. Helse Nord 
IKT bidrar med ressurser for å sikre videre utrulling, både gjennom forbedring av applikasjon 
og forhold knyttet til lokal infrastruktur. I tillegg jobbes det med å forbedre og videreutvikle 
digitale pasienttjenester gjennom Helse Nord RHF sitt prosjekt – Digitale innbyggertjenester. 
Det er lansert flere tjenester innenfor området innbyggertjenester i løpet av 2020. Eksempelvis 
er digital dialog, videokonsultasjon, etablert og dokumentdeling i kjernejournal er under 
utprøving/pilot.  Helse Nord IKT deltar med fagressurser til både FRESK og Digitale 
innbyggertjenester og disse ressursene er en vesentlig del av utviklingskapasiteten til 
virksomheten. 
HN IKT leverer også innovasjon i form av nyutviklede løsninger skreddersydd for lokale 
behov. Eksempler på dette er samarbeidet med Nordlandssykehuset om å etablere en web 
basert applikasjon for støtte til individuell jobbstøtte (IPS) og samarbeidet med 
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Universitetssykehuset i Nord Norge med å videreutvikle verktøy for virksomhetsstyring 
gjennom løsninger knyttet årshjul og dialogavtaler. 
 
Kostnadseffektivitet 
Helse Nord IKT skal levere løsninger til helseforetakene som bidrar til økt 
kostnadseffektivitet. I tillegg er kostnadseffektivitet også et mål for Helse Nord IKT.  
 
Det gjennomføres nå årlige kostnadssammenligning for IKT i helseregionene i regi 
Direktoratet for e-helse. Tallene er fra rapporten fra 2020 som er basert på tall frem til 2019. 
Tallene indikerer at Helse Nord bruker mindre enn snittet i helseregionene på IKT. 
Hovedresultatene fremgår av tabellen under. 
 

 
 
Forskning og utvikling  
Helse Nord IKT har ikke egne forsknings- og utviklingsaktiviteter ut over det som vedrører 
utvikling av IKT-løsninger til bruk i leveranse av tjenester til kundene.  
 
Annet 
Helse Nord IKT hadde i 2020 gjennomsnittlig 315 årsverk mot 293 årsverk i 2019 – en 
økning på 22 årsverk.   

Sentrale årsaker til veksten: 
- Styrking av informasjonssikkerhetsområdet 
- Etablering av drift og forvaltning ved innføring av elektronisk kurve  
- Ressursbehov i prosjekter knyttet til arkitektur, prosjektledelse og integrasjon 
- Brukerstøtte som følge av hasteinnførte tjenester/løsninger i forbindelse til 

Koronasituasjonen 
 

 
Det er ikke tegnet forsikring for styrets medlemmer eller administrerende direktør for mulig 
ansvar overfor foretaket og tredjepersoner.  
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Redegjørelse for årsregnskapet  
Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet en rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet 
av foretakets virksomhet og stilling.  
 
Sentrale risiko og usikkerhetsfaktorer 
Helse Nord IKT finansieres i all hovedsak driften gjennom avtaler med de øvrige 
helseforetakene i Helse Nord. Aktivitetsnivå og inntekter er et resultat av prioriteringer i 
oppdragsdokumentet fra Helse Nord RHF og tjeneste- og oppdragsavtaler med 
helseforetakene.   
 
Investeringer finansieres gjennom trekkrettighet i konsernkontoordningen i Helse Nord etter 
avtale med Helse Nord RHF. Årlig investeringsnivå baserer seg på investeringsramme vedtatt 
av Helse Nord RHF. Helse Nord IKT har en trekkramme i konsernkontoordningen på 640 
millioner kr. Per 31.12.2020 var 320,8 millioner kr av trekkrammen ubenyttet. Dette er en 
reduksjon i ubenyttet ramme på 8,2 millioner i forhold til 2019.  
 
Helse Nord IKT har per 31.12.20 en samlet brutto pensjonsforpliktelse på 301 millioner 
kroner. Netto pensjonsmidler er 249 millioner kr, slik at netto pensjonsforpliktelse er på 52 
millioner kr. I tråd med regnskapsloven og norsk regnskapsstandard er det per 31.12.2020 kr 
8 millioner i negative estimat- og planendringer som ikke er resultatført. 
 
Markeds-, kreditt- og likviditetsrisikoen vurderes samlet sett som lav. 
 
Økonomisk drift 
De samlede driftsinntektene var i 2020 på 672,7 millioner kr, mens driftskostnadene utgjorde 
663,6 millioner kr. Driftsresultatet ble da 9,1 millioner kr. Finanskostnadene (netto) utgjorde 
4,1 millioner kr. Dette ga et årsresultat (overskudd) på 5,0 millioner kr. Resultatkravet fra eier 
var balanse. Det vil si at Helse Nord IKT hadde et positivt avvik på 5,0 millioner kr i forhold 
til resultatkravet i 2020.  
 
Investeringer  
I 2020 har prosjektinvesteringene (balanseførte utgifter) i hovedsak vært knyttet til følgende 
større utviklingsprosjekter: 
 

 Helhetlig informasjonssikkerhet  
 Fremtidig håndtering av operativsystem (innføring Windows 10) 
 Ny infrastruktur datasenter disaster recovery (DSDR) 
 Fremtidig operativsystem (innføring Windows 10) 
 Migreringspakke 4 – flytting av journal- og radiologisystemer til sentralt kjøremiljø 

 
Videre ble HN IKT tildelt økte investeringsrammer fra Helse Nord RHF for å gjennomføre 
ekstraordinære investeringer som følge av koronasituasjonen. Dette gjaldt etablering av ny 
klientplattform - virtuell arbeidsflate (VDI) og styrking av infrastruktur og sikkerhet knyttet 
til eksisterende hjemmekontorløsninger.  
 
I alt utgjorde prosjektinvesteringene (balanseførte utgifter) 70,1 millioner.  
 
Det ble videre investert 37,2 millioner i erstatning/fornyelse (reinvestering) og utvidelse av 
eksisterende IKT- infrastruktur i 2020.   
 
I oktober 2020 ble det inngått en 4-årig avtale om finansiell leie av infrastruktur for 
databaseplattform (Oracle-database). Infrastrukturen står i HN IKTs datasentre. Den 
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finansielle leieavtalen ble balanseført som investering i desember 2020. Balanseført beløp 
utgjorde 34,3 millioner.  
 
Inkludert finansiell leieavtale investerte HN IKT for 141,6 millioner i 2020.  
 
Helse Nord IKT har kjøpt opp anlegg fra Helse Nord RHF i 2020. Dette er 
prosjektinvesteringer i regi av Helse Nord RHF som overdras/selges til Helse Nord IKT når 
prosjektet er avsluttet. Anleggene balanseføres og avskrives hos Helse Nord IKT. Oppkjøpet i 
2020 utgjorde 6,9 millioner kr.  
 
Helse, miljø og sikkerhet  
Helse Nord IKT har i 2020 hatt ett møte i Arbeidsmiljøutvalget. Det har i forbindelse med 
koronasituasjonen vært hyppige møter med hovedverneombud og de tillitsvalgte. 
 
Det ble i februar 2020 gjennomført en medarbeiderundersøkelse «ForBedring 2020» der 
Helse Nord IKT hadde en deltakelse på 85%. Resultatet fra undersøkelsen viser som tidligere 
år at ansatte i Helse Nord IKT har høy motivasjon og stor arbeidsglede, er stolt av 
arbeidsplassen sin og opplever et godt sosialt samspill. Det fysiske arbeidsmiljøet har blitt 
betydelig bedre. I tillegg meldes det om at Helse Nord IKT har høyt fokus på hendelser, avvik 
og feil som virker inn på kvaliteten og pasientsikkerheten. De ansatte melder om at de fortsatt 
opplever høy arbeidsbelastning og at det er for lite tilgjengelige ressurser og hjelpemidler. 
Lederundersøkelsen tyder på at høyt arbeidspress og stort kontrollspenn har gitt et generelt 
dårligere resultat enn tidligere år. På grunn av koronasituasjonen har det i 2020 vært færre 
krav til tiltaksplaner og oppfølging av undersøkelsen enn normalt. Det har som i 2019, vært et 
spesielt fokus på psykososialt arbeidsmiljø, herunder varsling og varslingsrutiner.  

I oktober ble det gjennomført en egen arbeidsmiljøundersøkelse i forbindelse med bruk av 
hjemmekontor som følge koronasituasjonen. Kartleggingens fokus var hvordan 
medarbeiderne opplevde det psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøet på hjemmekontor. 
Undersøkelsen viser at hjemmekontor så langt har fungert bra for flertallet av respondentene, 
men det gis også tilbakemelding på at hvis hjemmekontorordningen trekker ut i tid, så vil 
trivselen gå ned.  

Helse Nord IKT har et mål om at sykefraværet ikke skal overstige 5% (2,5% for 
langtidsfravær >16 dager og 2,5% for korttidsfravær <16 dager). Sykefraværet i Helse Nord 
IKT var i 2020 på 4,62% som er en nedgang fra 5,1% i 2019. Egenmeldt fravær for 2020 
utgjør 1,35%, noe som er svært lavt. Legemeldt langtidsfravær (>16 dager) er på 2,82% for 
2020, som er noe over målet. Det ser ut til at bruk av hjemmekontor har hatt en positiv effekt 
på egenmeldt korttidsfravær. 
 
Foretaket har etablert system for avviksrapportering på området helse, miljø og sikkerhet 
(HMS). I 2020 har det vært registrert 11 avvik innen HMS-området. Av disse gjaldt ti 
informasjonssikkerhetsområdet og ett helse/miljø.  
 
Likestilling, diskriminering og tilgjengelighet  
Styret i Helse Nord IKT HF har i 2020 bestått av 4 menn og 4 kvinner. Ledergruppen har i 
2020 bestått av 8 menn og 3 kvinner. Av alle ansatte er 79 % menn og 21% kvinner som er 
omtrent det samme som i 2019. Blant avdelingslederne er det ingen kvinner, mens 20% av 
seksjons-/enhetsledere er kvinner, som er det samme som i 2019.  
 
Helse Nord IKT har et ønske om at arbeidsstyrken skal gjenspeile 
befolkningssammensetningen generelt, både når det gjelder kjønn og kulturelt mangfold, og 
tilsetter den best kvalifiserte søkeren til stillinger uavhengig av kjønn og etnisitet. Foretaket 
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vurderer det som viktig å ha bredde i arbeidsstyrken og vil foretrekke kvinner i stillinger 
innenfor mannsdominerte seksjoner, når andre kvalifikasjoner ellers er like.  
 
Helse Nord IKT tilrettelegger for tilsatte med redusert funksjonsevne.  Helse Nord IKT har 
nye lokaler i Tromsø og Harstad som er universelt utformet, slik at de er tilgjengelig både for 
besøkende og ansatte med redusert funksjonsevne. 
 
Helse Nord IKT tilstreber at kvinner og menn som utfører samme arbeid eller arbeid av lik 
verdi, skal ha lik lønn. Tabellen under viser stillingsgruppene som brukes i Helse Nord IKT. 
Disse fordeler seg på forskjellige avdelinger og seksjoner, med ulike arbeidsoppgaver og 
ansvarsområder. 
 
Lønnsoversikt 
 
Stillingsgruppe Antall kvinner Gj.snitt lønn Antall menn Gj.snitt lønn 
Konsulent 12 495 084,- 49 480 822, 
Seniorkonsulent 26 554 230,- 105 581 775,- 
Rådgiver 16 621 610,- 53 657 462,- 
Seniorrådgiver 9 762 992,- 20 788 883,- 
Seksjonsleder 3 815 078,- 13 809 227,- 

 
Fødselspermisjoner: 
 
Kvinner 2 
Menn 7 

 
Midlertidig ansatte: 
 
Ansettelsesform Kvinner Menn 
Vikar ved fødselspermisjon 0 2 
Engasjement 1 7 

 
 
Ytre miljø 
Helse Nord IKT er sertifisert etter ISO14001:2015. Planlagt revisjon i 2020 ble utsatt på 
grunn av koronasituasjonen, og gjennomføres i 2021. 
 
Helse Nord IKT påvirker i liten grad det ytre miljø. Det er foretakets målsetting å fremstå som 
en miljøvennlig virksomhet. Energiforbruket er knyttet til oppvarming, belysning og drift.          
 
Samfunnsansvar 
Som offentlig virksomhet er Helse Nord IKT seg bevisst samfunnsansvaret dette innebærer. 
Nye felles etiske retningslinjer for Helse Nord ble iverksatt i februar 2019. Retningslinjene 
omhandler en rekke forhold som vil ivareta viktige aspekt ved vårt samfunnsansvar som: 
 

 Helse Nord verdigrunnlag; kvalitet, trygghet og respekt 
 Fokus på godt arbeidsmiljø med nulltoleranse for diskriminering, mobbing og 

trakassering 
 Integritet og lojalitet 
 Varsling av kritikkverdige forhold bla lovbrudd og korrupsjon 
 Ytringsfrihet 
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 Generelt ansvar for forvaltning av samfunnets ressurser 
 Miljøpolitikk, hvor Helse Nord IKT bla er sertifisert av Det Norske Veritas. 
 Anskaffelser og innkjøp i tråd med anskaffelsesregelverket 
 Forbud mot å ta imot gaver eller andre fordeler. 
 Rekruttering i samsvar med WHOs internasjonale retningslinjer for etisk rekruttering 

 
I tillegg til de etiske retningslinjene har Helse Nord IKT egne interne regelverk på økonomi, 
HR og anskaffelser som presiserer og utdyper overnevnte forhold samtidig som de inneholder 
kontroll- og oppfølgingstiltak som for eksempel forebygger korrupsjon, mislighold mv.  Helse 
Nord IKT har i 2020 ikke avdekket kritikkverdige forhold på noen av disse områdene, og det 
er ikke rettet anklager eller mottatt varsler av noen art. 
                                                           
Redegjørelse som gir grunnlag for å vurdere foretakets fremtidige utvikling  
Helse Nord IKT vil videreføre arbeidet med å utvikle IKT-plattformene og IKT-tjenestene for 
å understøtte virksomheten ved sykehusene i regionen. Dette vil skje i samarbeid med eier og 
de øvrige helseforetakene og i samsvar nasjonale og regionale oppdrag.  
 
Målet er å tilby kostnadseffektive og løsninger av høy kvalitet som dekker sykehusenes behov 
for IKT-tjenester og som ivaretar informasjonssikkerheten på en god måte.  
 
Det økonomiske grunnlaget for virksomheten vil være tjeneste- og oppdragsavtalene med 
helseforetakene i regionen.  
 
Resultatdisponering 
Styret foreslår at årsresultatet i 2020 på 5,0 millioner kr legges til egenkapitalen.  
 
 
 

Tromsø, 19. mars 2021 
 
 
 
Erik M. Hansen Hanne Frøyshov           Tone Lise Jacobsen 
Konstituert styreleder Styremedlem                 Styremedlem  
 
 
   
Jan-Magnar Kirkerud Bjørn Nilsen Oddne Rasmussen           Trude Slettli 
Styremedlem Styremedlem Styremedlem                   Styremedlem 
 
 
  
Oddbjørn Schei   
Adm. direktør 
 


