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1. Administrerende direktørs vurdering  

 
Regnskapet per mars (hittil i år) viser et positivt budsjettavvik på 5,3 MNOK. Prognosen for 
året er fortsatt balanse. 

Ved inngangen til april er status for prosjektporteføljen jevnt over god. Som tidligere 
rapportert planlegges det videre aktivitet i prosjektet Helhetlig informasjonssikkerhet. Endelig 
beslutning er ikke tatt, men det er konsensus i regionen om at plattformene som etableres i 
«HIS 1» må breddes og innføres i hele Helse Nord for å oppnå ønsket effekt. Administrerende 
direktør har derfor sendt investeringssøknad til Helse Nord RHF for å finansiere dette.  
 
På prosjektsiden kan det også nevnes at MoDI-programmet har fokuset de siste ukene på å få 
iFront-prosjektet opp i gang. Prosjektet skal i første omgang kartlegge infrastruktur i regionen 
for å forberede det økte ansvaret på området som er lagt til Helse Nord IKT (HN IKT) gjennom 
OD 2021. Bemanning pågår og man forventer å være i gang med arbeidet i løpet av april.  
 

Tilgang på fagressurser er tidligere rapportert som den største utfordringen for å kunne øke 
aktiviteten ytterligere i prosjektporteføljen. HN IKT har hatt dialog med eier og helseforetak 
for å avhjelpe utfordringene knyttet til å få tilgang til nok fagressurser for å øke aktiviteten i 
prosjektporteføljen.  Det legges derfor nå opp til at alle prosjekter i planfasen også skal 
estimere ressursbehov hos helseforetakene så langt det lar seg gjøre.  

I mars kom det i overkant av 11000 henvendelser til brukerstøtte, noe som er svært høyt. 
Pågående innføring av Dips Arena på Helgelandssykehuset, og utskifting av klienter har gitt 
stor pågang. 

For mars var andelen telefonhenvendelser som ble besvart innen 1.minutt på 79%, noe som er 
svært bra. Løsningsgraden i førstelinje har gått noe ned i mars, noe som ned til skyldes at 
omfanget av henvendelser var høyt, og at henvendelsene knyttet til Dips Arena ble rutet 
direkte til innføringsprosjektet. 

For felles innboks er antall saker i gjennomføringsfase pr.mars er noe lavere enn for februar, 
mens antall saker i tilbudsfase har økt. Det er forventet at leveranseevnen gradvis vil forbedres 
1.halvår. 

Antall feil for februar er høyt, og henger saman med nevnte innføring av Dips Arena og 
klientutrullingsprosjektet. Antall oppgraderinger er også høyt for mars. Trenden innenfor IKT 
området er at det gjennomføres hyppigere, men mindre omfattende endringer og 
oppgraderinger. 

I mars var det 1 beredskapshendelse i HN IKT på grønt nivå. 

Sykefraværet i HN IKT pr. februar er på 6,3% mot 5,7% pr. januar, og det er det legemeldte 
fraværet som øker.   

AML-bruddene viser en vekst i mars, og skyldes primært  innføringen av DIPS Arena, samt 
mangel på personell i Drift- og sikkerhetssenteret. Personell er omrokkert for å bedre 
situasjonen. Det er tatt i bruk ny funksjonalitet i vakt/turnussystemet som gir bedre oversikt 
over hvilke ansatte som kan gå til ekstravakter uten at det medfører AML-brudd. 
 
Antall åpne avvik i HNIKT øker noe sammenlignet med januar og februar.  
 

Status ett kvartal inn i 2021 er tilfredsstillende virksomheten sett under ett. Håndtering av 
løpende tjenesteleveranser, høy prosjektaktivitet og håndtering av planlegging under stor 
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usikkerhet med hensyn til oppfølging av oppdragsdokument 2021 preger fortsatt 
organisasjonen. Hovedtyngden av medarbeiderne sitter fremdeles helt eller delvis på 
hjemmekontor.  

2. Økonomi 

Resultat mars  
Tabellen under viser budsjett og resultat for mars og per mars (hittil i år) 

 
Resultat for mars (hittil i år) viser et regnskapsført overskudd på 3,7 MNOK mot et budsjettert 
underskudd på 1,6 MNOK. Det vil si et positivt budsjettavvik per mars (hittil i år) på 5,3 MNOK. 
Dette er en økning på 1,4 MNOK fra februar.  

Prosjekt- og oppdragsinntektene er høyere enn budsjettert, mens inntekter fra 
viderefakturerte kostnader (herunder avskrivninger og lisenser) og SLA (drift) er lavere. 
Samlet sett er inntektene 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 til dels posten lisenskostnader der det er 
forventes økte kostnader i andre halvår.  Det negative avviket for konsulentkostnader skyldes 
høyere konsulentbruk i driften enn budsjettert, mens lavere reiseutgifter enn budsjettert 
forklarer deler av mindreforbruket på posten annet.  

Det positive budsjettavviket i resultatet mars skyldes i stort høyere prosjekt- og 
oppdragsinntekter og lavere lønnskostnader samt reise - og kursutgifter enn budsjettert. 
Avviket må til dels ses i sammenheng med periodisering. Prognosen for året er fortsatt balanse 
(null), men det usikkerhet knyttet til beløpet.  

Prosjekt- og investeringsutgifter 

Faktisk Budsjett Avvik Faktisk Budsjett Avvik

Driftsinntekter 68 264 67 635 629 200 651 202 905 -2 255 800 800
SLA (tjenesteavtaler) 20 766 21 138 -372 62 751 63 415 -664 253 600
Prosjekt/oppdrag/annet 11 639 9 619 2 020 30 164 28 858 1 306 104 800
Viderefakturering 35 859 36 878 -1 019 107 735 110 633 -2 897 442 400

Driftskostnader 66 937 67 523 586 196 104 202 932 6 828 794 300
Personalkostnader 24 174 24 952 779 72 273 75 219 2 946 279 000

- Aktiverte lønnsutg. Prosjekter -1 974 -2 217 -243 -6 579 -6 650 -71 -24 200
Lisenskostnader 15 294 15 408 114 44 826 46 225 1 399 184 900
Avskrivninger 16 967 17 392 424 51 124 52 175 1 051 208 700
Linjeleie 2 048 2 135 87 6 122 6 405 283 25 600
Lokaler 1 637 2 108 471 5 324 6 325 1 001 25 300
Konsulent 4 437 2 583 -1 854 9 982 7 750 -2 232 31 000
Annet 4 352 5 161 809 13 032 15 483 2 452 64 000

DRIFTSRESULTAT 1 327 112 1 216 4 547 -27 4 574 6 500

Finansposter -365 -542 176 -870 -1 625 755 -6 500

RESULTAT 962 -430 1 391 3 676 -1 652 5 327 0
Tall  vises i  1000NOK

Resultatrapport 2021

 Mars 2021 Mars 2021 hittil i år Budsjett
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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.  

I tillegg til tallene i tabellen har HN IKT, etter særskilt godkjenning fra HN RHF, bestilt PCer til 
sykehusforetakene for drøyt 14 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 31.3 samt bevegelser i perioden. Trekket på 
kassekreditten er økt med 12,8 MNOK i løpet av 2021. Kassakredittrammen er på 640 MNOK. 
Ubrukt kassekreditt er på 308,1 MNOK per 31.3. Likviditeten er god.  

 

 

3. Tjenester/produksjon  

Nedenfor gjengis noen nøkkeltall for tjenesteleveransene i HN IKT. 

Årsbudsjett 
Godkjente prosjekter 

Regnskap per mars  

Prosjektinvesteringer HN IKT
(aktiverbare utgifter) 56 107 10 200

Prosjektkostnader HN IKT
(ikke-aktiverbare utgifter) 36 960 9 400

Sum prosjekter 93 067 19 600

Driftsinvesteringer HN IKT 57 500 13 200

Oppkjøp anlegg RHF, inkl FRESK 176 000 0

Alle beløp i 1000 kr

Prosjekt- og investeringsbudsjett 2021

Beløp
IB 1.1.2021 -319 169
Bevegelser hittil i år -12 760
UB per 31.3.2021 -331 929
Alle beløp i 1000 kr 

Kassakreditt
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Brukerstøtte 

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

Totalt antall henvendelser 10874 9887 9605 7012 10066 9482 11094 

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

Andel besvart innen 1.minutt 72% 73% 57% 83% 78% 73% 79% 

Andel henvendelser løst i 
førstelinje 

78% 76% 75% 75% 78% 74% 69% 

 

I første del av 2021 har totalt antall henvendelser vært høyere enn normalt. For mars kom det 
over 11000 henvendelser.  

I mars måned har særlig innføring av Dips Arena på Helgeland og utskifting av klienter gitt stor 
pågang. 

For mars var andelen telefonhenvendelser som ble besvart innen 1.minutt på 79%, noe som er 
svært bra. Løsningsgraden i førstelinje for januar og februar har vært høy, men for mars har 
den gått ned til 69%. Nedgangen for mars skyldes dels at omfanget av henvendelser var høyt, 
og dels at henvendelsene knyttet til Dips Arena ble rutet direkte til innføringsprosjektet. 

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. Figurene nedenfor viser 
utviklingen i oppdragshåndteringen. 

  

 
 

I figuren inngår alle saker i felles innboks. Den samlede saksmengden ved inngangen til april er 
152, og av disse er 67 oppdrag i gjennomføringsfase. Det fremgår at antall saker i 
gjennomføringsfase pr.mars er noe lavere enn for februar, mens antall saker i tilbudsfase har 
økt. 
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HN IKT arbeider aktivt med prosessforbedring og etterstreber ytterlige effektivisering i 
prosess og arbeidsmetodikk.   

Prosessen viser forbedring i mottaks og tilbudsfase noe som kan tilskrives at det er 
gjennomført digitalisering i mottaksfase og tilføring av ressurser i løsningsdesign. 

Det er fremdeles utfordringer knyttet til gjennomføringskapasitet. Det er forventet at 
leveranseevnen gradvis vil forbedres 1.halvår. 

 

Nøkkeltall for drift 

Tilgjengelighet og feilhåndtering 2021 

 September Oktober November Desember 
 

Januar Februar Mars 

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* 504 442 462 385 447 403 517 

Beredskap      Grønn 1 2 1 3 2 4 1 

Beredskap       Gul 0 0 0 0 0 0 0 

Beredskap       Rød 0 0 0 0 0 0 0 

Antall oppgraderinger 169 168 198 164 148 189 202 

 

Antall feil for mars er på 517, noe som er høyt. Økningen har sammenheng med nevnte 
innføring av Dips Arena og utrulling av nye klienter. 

Antall oppgraderinger er på et relativt høyt nivå, og det er forventet at denne trenden vil 
vedvare. Verktøystøtte for å registrere uautoriserte changer implementeres i april og rutine for 
oppfølging etter prosessbrudd er under utarbeidelse. 

Beredskap 

Mars: 1 beredskapshendelser på grønt nivå 

4. Status for prosjektporteføljen 

I forrige styrerapportering ble tilgang på fagressurser innenfor flere felt beskrevet som den 
største utfordringen for å kunne øke aktiviteten ytterligere i prosjektporteføljen. Etter dialog 
med eier og helseforetak er det tydelig at samtidighetsutfordringene også er store for de som 
skal motta leveransene fra prosjektene. For å imøtekomme dette legges det nå opp til at alle 
prosjekter i planfasen også skal estimere ressursbehov hos helseforetakene så langt det lar seg 
gjøre. For de prosjektene som skal starte utrulling i løpet av inneværende år er det god dialog 
med eier og det vurderes finansiering og innleie av mottaksressursene. 

 
I Helhetlig informasjonssikkerhet er aktivitetsnivået vedvarende høyt. Fokus er på avslutning av 
prosjektets nåværende leveranser som sluttføres fram mot sommeren. For Sikker produksjon 
gjelder dette primært de siste lokasjonene på bytte av brannmurer og for Tilgangsstyring 
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handler det om ferdigstilling av grunnplattform for IAM. I Sikkerhetsmonitorering- og analyse 
er prosjektets leveranser i første fase sluttført.  
 
I tråd med tidligere rapportering til styret planlegges det med videreført aktivitet i Helhetlig 
informasjonssikkerhet ref. langsiktig økonomiplan. Selv om denne ikke er endelig besluttet er 
det konsensus i regionen rundt at plattformene som etableres i «HIS 1» må breddes og innføres 
i hele Helse Nord for å oppnå ønsket effekt. For å unngå unødvendig opphold i aktivitet ble det 
anbefalt å fremskynde deler av de planlagte investeringsbeslutningene. Prosjektet har 
utarbeidet en plan som sikrer at de tiltakene som åpenbart må gjennomføres fremskyndes og 
ikke mister fart i påvente av at planfasene ferdigstilles. Administrerende direktør har derfor 
sendt investeringssøknad til Helse Nord RHF for å finansiere dette.  
 
For Tilgangsstyring anbefales det å prioritere en forsert utrulling av PAM (priviligerte 
tilganger) for brukerkontoer knyttet til drift av regional infrastruktur og kritiske tjenester.  
Disse brukere ligger hovedsakelig i Helse Nord IKT og gjennom prioritering av disse brukerne 
for innrullering i den nye løsningen vil man på kort tid oppnå meget god effekt på styrket 
informasjonssikkerhet. Gjennom piloteringen på tjenesteområdet AMK er det opparbeidet god 
erfaring som vil være mulig å overføre til øvrige tjenesteteam i Helse Nord IKT. Det foreslås å 
etablere et dedikert innføringsteam som skal lede arbeidet og finansieringsbehovet vil være på 
nærmere 3 MNOK, inkludert lisensutvidelser, for perioden mai-august. 
 
Evnen til å oppdage og håndtere angrep på regional infrastruktur er identifisert som et område 
som må prioriteres enda sterkere enn de opprinnelige planene. Det foreslås derfor å øke 
ambisjonsnivået og forsere aktivitet knyttet til overvåkning. Omfanget for videreføringen av 
Sikkerhetsmonitorering- og analyse økes og de økonomiske konsekvensene for perioden mai-
august er beregnet til i overkant av 3 MNOK. 

Det siste tiltaket som anbefales forsert som følge av opptrappingen i ambisjonsnivå er innenfor 
Sikker infrastruktur. Videre utrulling av NAC (enhetssikring) til helseforetakene, etablering av 
«Bastiondomene» og videreføring av «asset» er de tiltakene det haster med å komme i gang 
med. Med bakgrunn i erfaringene med tilgang på interne fagressurser i disse løpene så langt 
budsjetteres det nå med betydelig økt andel eksterne konsulenter for å holde oppe framdriften. 
Finansieringsbehovet til og med august måned er derfor pr nå estimert til rundt 9 MNOK 
inkludert nødvendige utvidelser på hardware og lisenser. 

Disse forslagene til opptrapping av aktivitet vil legges fram for prosjektets styringsgruppe i 
løpet av april og finansieringssøknader håndteres videre med eier. Beslutningssaker for totalt 
omfang av prosjektaktivitet knyttet til informasjonssikkerhet vil legges fram for styret i juni. 

  
I MoDI-programmet har fokuset de siste ukene vært å få iFront-prosjektet opp i fart. Prosjektet 
skal i første omgang kartlegge infrastruktur i regionen for å forberede det økte ansvaret på 
området som er lagt til Helse Nord IKT gjennom OD 2021. Bemanning pågår og man forventer 
å være i gang med arbeidet i løpet av april.  
  
For Framtidig arbeidsflate nærmer prosjektet seg publisering av anskaffelsen av 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 her svært godt. En tilsvarende pilot for 
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Helgelandssykehuset er også igangsatt. Prosjektet opplever økt etterspørsel fra 
helseforetakene og tilbakemeldingene er positive på funksjonalitet og ytelse. 
  
I Skybasert kontorstøtte jobber man mot avslutning av planfasen innen utgangen av mai måned. 
Prosjektet rapporterer bekymringer knyttet til manglende framdrift på etablering av 
forvaltningsorganisasjon i regionen. En innføring av Office 365 i regionen vil kreve en 
forvaltningsorganisasjon som er rigget 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».  De røde statusene på ressurs for Digital plattform telekom og 
Skybasert kontorstøtte er håndtert og tiltak er iverksatt for å bedre situasjonen. 
  
For Ny infrastruktur Oracle har framdriften siden forrige rapportering vært god. 
Infrastrukturen er nå godkjent for å kjøre produksjon av DIPS og migrering av 
produksjonsdatabasen er planlagt til slutten av april. Prosjektet er dermed godt i rute til å 
flytte de nødvendige miljøene før support på gammel plattform løper ut i slutten av mai. 
  
I Innføring av SAS Grid er den nye infrastrukturen nå satt opp, konfigurert og testet. Ytelsen er 
meget god og leverandøren SAS Institute har godkjent plattformen for videre installasjon av 
programvare. Prosjektet vil holdes operativt i de ukene installasjon pågår for å raskt kunne 
bistå dersom uforutsette utfordringer skulle oppstå og forventer å kunne avslutte i løpet av 
mai måned.   
  
I prosjektet Sterk autentisering er man kommet godt opp i fart. I planfasen skal man teste ut 
ulike løsninger for multifaktor autentisering og planlegge for utrulling av den løsningen som 
velges i regionen. Arbeidet så langt viser at det sannsynligvis vil være behov for å anskaffe 
både en løsning for multifaktor pålogging til infrastruktur (f.eks. PKI) og en sentral 
autentiseringstjeneste som vil fungere som et overbygg for alle former for autentisering av 
brukere i Helse Nord.  
 
 
Nedenfor vises et sammendrag av status på Helse Nord IKTs prosjektportefølje.  
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Nedenfor vises et sammendrag av status på Helse Nord 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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5. 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 

 
Sykefraværet i HN IKT pr. februar er på 6,3%. Dette er en økning igjen fra januar.  

Egenmeldt fravær utgjør 0,9%, som er en nedgang fra janaur. Det egenmeldte fraværet har 
stabilsert seg på et lavt nivå. 

Figur 6.2 Egenmeldt fravær 
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Det legemeldte fraværet ligger fortsatt høyt, og øker igjen fra januar til februar. 

Figur 6.3 Legemeldt fravær  

 
 

Legemeldt langtidsfravær (>16 dager) er på 4,76% for februar 2021, som er en økning fra 
januar, og over målet . Legemeldt langtidsfravær (> 8 uker) er på 2,32% i mars. Ansatte følges 
opp etter gjeldende rutiner og det tilrettelegges der det er mulig. Korttidsfraværet (<16 dager) 
er på 1,53% som er under målet. 

 

AML brudd 

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

 
Bruddtype Antall brudd 

janaur 2021 
Antall brudd 
februar 2021 

Antall brudd 
mars 2021 

Samlet tid per dag  1 3 

AML timer per uke 7 15 18 

AML timer per 4 uker  3 7 

Søndager på rad 2  3 

Ukentlig arbeidsfri 4 4 29 

Total 13 23 60 

 

AML-bruddene i mars er knyttet til innføring av DIPS Arena i HSYK, samt mangel på personell i 
Drift- og sikkerhetssenteret (DSS). Det er gjort omrokkeringer i personell i DSS for å dekke opp 
manglende vaktpersonell slik at belastningen på andre i turnus reduseres. I tillegg har DSS tatt 
i bruk ny funksjon i GAT der alle vakante vakter listes opp. Dette gir bedre oversikt over hvilke 
ansatte som kan brukes til ekstravakter uten at det medfører AML-brudd. 
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6. Avviksmeldinger i DocMap 

Samlet antall åpne avvik er redusert siden forrige rapportering.  
 

 1.sept. 1.januar 1.februar 1.mars 1.april 
Liggende i 
HF 
 

78 86 84 80 85 

Liggende i  
HN IKT 

85 23 24 20 27 

Total 163 109 108 100 112 
 
 
Antall åpne avvik i HN IKT var pr. 1 april viser en økning på 7 siden mars.  Andelen avvik 
liggende i HF viser også en svak økning.  
 

7. Varsler 

HN IKT har ikke mottatt noen varsler i perioden. 
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