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1. Administrerende direktørs vurdering  

 
Regnskapet for april måned viser et negativt budsjettavvik på 0,8 MNOK, mens regnskapet per 
april (hittil i år) viser et positivt budsjettavvik på 4,6 MNOK. Prognosen for året er balanse 
(null). 

Den samlede statusen for prosjektporteføljen er ved inngangen til juni måned god. Flere av de 
største prosjektene under Helhetlig informasjonssikkerhet og MoDI-programmet har vært i 
planlegging gjennom vinteren, og den store økningen i aktivitet vil komme til høsten. Gjennom 
vinteren og våren er det iverksatt rekrutteringsaktivitet for å imøtekomme denne 
opptrappingen, og på flere av de mest etterspurte fagområdene er bildet i bedring. Det 
forventes likevel at en stor andel av det økte ambisjonsnivået på kort sikt må dekkes av økt 
innleie fra leverandørmarkedet.  

Samlet antall henvendelser har gått ned fra mars til april, men er fremdeles på et høyt nivå. Så 
langt i 2021 er antall henvendelser for samtlige måneder over gjennomsnittet for 2020 som 
var på 9129. For april var har andelen som ble besvart innen 1.minutt 71% som er innenfor 
SLA kravet på 70 %. Løsningsgraden i førstelinje viser en nedadgående trend, og var på 65 % i 
april.  

For felles innboks er det liten endring siden forrige rapportering. HN IKT har ikke redusert 
etterslepet, men tilgjengelig kapasitet har stabilisert seg slik at backloggen ikke øker. HN IKT 
har så langt i 2021 levert 43 oppdrag i felles innboks. 

Antall feil for er også for april høyt med 520. Antall oppgraderinger er for april tilbake på et 
gjennomsnittlig nivå. Det jobbes tettere med bestillerne hos helseforetakene for å sikre 
gjennomføring av viktige HIS-endringer og bytte av brannmurer. 

Det var ingen beredskapshendelser i april måned. 

Sykefraværet i HN IKT pr. april er på 3,55%, noe som er en betydelig nedgang fra de tre første 
månedene i 2021.  

AML-bruddene viser en sterk nedgang frå mars. Det høye nivået i mars var knyttet til 
innføringen av DIPS Arena, samt til mangel på personell i Drift- og sikkerhetssenteret  (DSS). 
Det er gjort fleire tiltak for å betre situasjonen, blant annet omrokkering av personell i DSS for 
å dekke opp mangel på  vaktpersonell slik at belastning på de andre som går i turnus blir 
redusert. 
 
Antall åpne avvik i HN IKT var viser en økning på 10 siden april.  Andelen avvik liggende i HF 
viser også en svak økning.  
 
Status pr mai 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 preger fortsatt organisasjonen. 
Hovedtyngden av medarbeiderne sitter fremdeles helt eller delvis på hjemmekontor. 
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2. Økonomi 

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

 
 

Resultat for april måned viser et regnskapsført underskudd på 1,3 MNOK mot et budsjettert 
underskudd på 0,5 MNOK. Det vil si et negativt budsjettavvik i april (hittil i år) på 0,8 MNOK. 
Per april (hittil i år) er det imidlertid et positivt budsjettavvik på 4,6 MNOK.  

Prosjekt- og oppdragsinntektene per april (hittil i år) er høyere enn budsjettert, mens 
inntekter fra viderefakturerte kostnader (herunder avskrivninger, lisenser og renter) 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 positive budsjettavviket for posten avskrivninger 
skyldes i hovedsak at avskrivninger knyttet til prosjekter i regi av RHF, herunder FRESK 
(kliniske systemer og digitale pasienttjenester) vil bli lavere enn opprinnelig budsjettert.  

Det negative avviket for konsulentkostnader skyldes høyere konsulentbruk både drift og 
prosjekt/oppdrag enn budsjettert, mens lavere reiseutgifter enn budsjettert forklarer deler av 
mindreforbruket på posten annet.  

Det negative budsjettavviket i april måned må ses i sammenheng med høyere 
konsulentkostnader enn budsjettert. Det positive budsjettavviket i resultatet per april (hittil i 
år) 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). 

  

Faktisk Budsjett Avvik Faktisk Budsjett Avvik

Driftsinntekter 62 837 67 635 -4 798 263 488 270 541 -7 053 800 800
SLA (tjenesteavtaler) 20 979 21 138 -159 83 730 84 553 -823 253 600
Prosjekt/oppdrag/annet 11 800 9 619 2 181 41 964 38 477 3 487 104 800
Viderefakturering 30 058 36 878 -6 819 137 794 147 510 -9 716 442 400

Driftskostnader 63 830 67 630 3 800 259 934 270 562 10 628 794 300
Personalkostnader 24 435 25 059 624 96 707 100 278 3 570 279 000

- Aktiverte lønnsutg. Prosjekter -1 452 -2 217 -765 -8 031 -8 867 -836 -24 200
Lisenskostnader 16 320 15 408 -912 61 146 61 633 487 184 900
Avskrivninger 9 383 17 392 8 009 60 507 69 567 9 060 208 700
Linjeleie 1 826 2 135 309 7 949 8 540 591 25 600
Lokaler 2 437 2 108 -329 7 761 8 433 672 25 300
Konsulent 6 397 2 583 -3 814 16 379 10 333 -6 045 31 000
Annet 4 484 5 161 677 17 516 20 645 3 129 64 000

DRIFTSRESULTAT -993 5 -998 3 554 -21 3 576 6 500

Finansposter -314 -542 228 -1 184 -2 167 983 -6 500

RESULTAT -1 307 -536 -771 2 369 -2 188 4 557 0
Tall  vises i  1000NOK

Resultatrapport 2021

 April 2021 April 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.  

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 30.4 samt bevegelser i perioden. Trekket på 
kassekreditten er økt med 48,9 MNOK i løpet av 2021. Kassakredittrammen er på 640 MNOK. 
Ubrukt kassekreditt er på 272,4 MNOK per 30.4. Likviditeten er god.  

 

 

 

Årsbudsjett 
Godkjente prosjekter 

Regnskap per april  

Prosjektinvesteringer HN IKT
(aktiverbare utgifter) 56 107 14 600

Prosjektkostnader HN IKT
(ikke-aktiverbare utgifter) 54 200 15 600

Sum prosjekter 110 307 30 200

Driftsinvesteringer HN IKT 57 500 20 700

Oppkjøp anlegg RHF, inkl FRESK 176 000 4 000

Alle beløp i 1000 kr

Prosjekt- og investeringsbudsjett 2021

Beløp
IB 1.1.2021 -319 169
Bevegelser hittil i år -48 396
UB per 30.4.2021 -367 565
Alle beløp i 1000 kr 

Kassakreditt
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3. Tjenester/produksjon  

Nedenfor gjengis noen nøkkeltall for tjenesteleveransene i HN IKT. 

Brukerstøtte 

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

Totalt antall henvendelser 9887 9605 7012 10066 9482 11094 9767 

Andel telefonhenvendelser 61% 75% 61% 57% 64% 61% 62% 

Andel besvart innen 1.minutt 73% 57% 83% 78% 73% 79% 71% 

Andel henvendelser løst i 
førstelinje 

76% 75% 75% 78% 74% 69% 65% 

 

Samlet antall henvendelser har gått ned fra mars til april, men er fremdeles på et høyt nivå. Så 
langt i 2021 er antall henvendelser for samtlige måneder over gjennomsnittet for 2020 som 
var på 9129.  

For april var har andelen som ble besvart innen 1.minutt gått ned til 71%, men er innenfor SLA 
kravet på 70 %. 

Løsningsgraden i førstelinje fortsetter å synke fra 78 % i januar til 65 % i april. Dette har i 
hovedsak sammenheng med at det kommer inn flere bestillinger av brukerkontoer enn vanlig. 

 

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. 
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I figuren inngår alle saker i felles innboks. Den samlede saksmengden ved inngangen til mai er 
150, og av disse er 67 oppdrag i gjennomføringsfase. Det er ingen større endring siden forrige 
rapportering. HN IKT har så langt i 2021 levert 43 oppdrag i felles innboks. 

 

Det kan også være verdt  å bemerke at pr. mai er 31 saker til behandling i helseforetakene, og 
12 hos eksterne leverandører for avklaring.  

Arbeidet i gjennomføringsfase er intensivert og det forventes forbedring i antall leverte saker 
fra og med mai mnd.  I samråd med helseforetakene har COVID-19 saker har vært prioritert. 
høyt.   

 

Nøkkeltall for drift 

Tilgjengelighet og feilhåndtering 2021 

 Oktober November Desember 
 

Januar Februar Mars April 

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* 442 462 385 447 403 517 520 

Beredskap      Grønn 2 1 3 2 4 1 0 

Beredskap       Gul 0 0 0 0 0 0 0 

Beredskap       Rød 0 0 0 0 0 0 0 

Antall oppgraderinger 168 198 164 148 189 202 167 

 

Antall feil for er også for april høyt med 520. Økningen har sammenheng med innføring av Dips 
Arena, medikasjon-kurve og utrulling av nye klienter. 

Antall oppgraderinger er for april tilbake på et gjennomsnittlig nivå. Det jobbes tettere med 
bestillerne hos helseforetakene for å sikre gjennomføring av viktige HIS-endringer og bytte av 
brannmurer. 

Det var ingen beredskapshendelser i april måned. 

4. Status for prosjektporteføljen 

Den samlede statusen for prosjektporteføljen er ved inngangen til juni måned god. Det er 
likevel slik at flere av de største prosjektene under Helhetlig informasjonssikkerhet og MoDI-
programmet har vært i planlegging gjennom vinteren og den store økningen i aktivitet vil 
komme til høsten. Gjennom vinteren og våren har organisasjonen satt i gang 
rekrutteringsaktivitet for å imøtekomme denne opptrappingen og på flere av de mest 
etterspurte fagområdene er bildet i bedring. Det forventes likevel at en stor andel av det økte 
ambisjonsnivået på kort sikt må dekkes av økt innleie fra leverandørmarkedet.  
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I Helhetlig informasjonssikkerhet har prosjektet fått godkjent faseovergang til avslutningsfase. 
De gjenstående tekniske leveransene på byttet av brannmurer og teknisk plattform IAM vil 
fullføres i sommer. Parallelt med dette er planfasene for videreføringen av prosjektet startet 
opp og det legges planer for de ulike innføringsløpene i tett samarbeid med helseforetakene. 
Prosjektet vil legge fram beslutningssak for styret på augustmøtet for gjennomføringsfasen av 
«HIS 2». 
 
I tillegg til samarbeidet med helseforetakene om utrullinger, har prosjektet som orientert i sist 
virksomhetsrapport forsert noe gjennomføringsaktivitet. De ulike aktivitetene på PAM, 
«Bastiondomene» og SOC bemannes i løpet av mai. Det tekniske arbeidet vil for de fleste 
arbeidspakkene være i gang før sommeren. Finansiering av disse tiltakene håndteres i dialog 
med eier. 
 
I MoDI-programmet har bestillinger og ønsker fra helseforetakene vært i stadig endring over de 
siste månedene. De ulike prosjektene har derfor vært gjennom replanlegginger som nå er 
ferdigstilt. Oppdaterte planer for utrulling og gjennomføringer legges nå i slutten av mai fram 
for programstyret. 
 
I Framtidig arbeidsflate er anskaffelsen av VDI-lisenser publisert og tilbudsfrist på 
konkurransen er 4. juni. Prosjektet forventer å inngå kontrakt med valgt leverandør i løpet av 
august. Innføringsløpet vil da strekke seg utover høsten og plattformen forventes satt i 
produksjon senest før jul. 
 
Det nye prosjektet iFront er i oppstart og de første ressursene er i gang med forberedende 
arbeid. Prosjektet vil være i gang med kartleggingen av infrastruktur på de første sykehusene 
før sommeren.  
 
For MoDI-infrastruktur starter nå arbeidet med å løse oppdraget som ble gitt fra styret i mars. 
Helse Nords evne til å stå imot og begrense skadene av et eventuelt kryptovirusangrep skal 
styrkes. Innleie av spesialistkompetanse kombinert med kompetansebygging på interne 
ressurser blir sentralt og det forventes at prosjektet er i gang med de nye leveransene i løpet 
av juni.  
 
I Migreringsprosjektet er det største fokuset nå å reetablere og styrke den tekniske DNS-
tjenesten. Det jobbes nå med å fremskynde de vedtatte planene for arbeidet sett i lys av 
beredskapshendelsen i slutten av april. Når det gjelder migrering av servere til Sentralt 
kjøremiljø gjenstår nå kun basis-/infrastrukturnære tjenester som fortsatt kjører på gammel 
plattform i datasentrene. Målet for prosjektet er fortsatt at så mye som mulig av denne 
mengden skal migreres, men kost/nytte vurderinger vil stå sentralt i det gjenstående arbeidet. 
For migrering av DIPS og Sectra i Migreringspakke 4 er framdrift i henhold til plan. For DIPS 
gjenstår nå kun produksjonsmiljøet og for Sectra er arbeidet spisset inn mot byttet av 
databaseteknologi fra Oracle til MSSQL som er en forutsetning for videre migrering. 
 
I Ny infrastruktur Oracle passerte prosjektet sin viktigste milepæl 28. april da trafikken fra alle 
brukere i produksjon ble rutet om til det nye kjøremiljøet. Flyttingen var meget godt planlagt 
og forløp helt uten problemer. Den viktigste arbeidslasten er da flyttet over til den nye 
infrastrukturen og ytelsesmålingene så langt viser merkbar forbedring på flere områder som 
vil komme brukerne til nytte. For å redusere risiko valgte prosjektet i samarbeid med ledelsen i 
Helse Nord IKT å styrke arbeidet knyttet til omleggingen med både tekniske spesialister og 
beredskap på brukerstøtte. Dette kombinert med den harde fristen i slutten av mai da alle 
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arbeidslaster for produksjonssystemer må være flyttet har ført til et overforbruk på økonomi i 
prosjektet.   
 
I Innføring av SAS Grid har prosjektet fått godkjent overgang til sluttfase og det styres mot 
avslutning i løpet av mai måned. Infrastrukturen er overlevert til drift og migreringsprosjektet 
som ledes av Helse Nord RHF har nå overtatt ansvaret for den videre prosessen med 
installasjon og oppsett av programvare. Ytelsen på plattformen som er levert er svært god og 
arbeidslastene i Helse Nord vil kunne prosesseres mange ganger raskere enn på den gamle 
infrastrukturen.  
 
I Innføring av sterk autentisering, som eies av Helse Nord RHF, har planfasen som ble startet i 
vinter begynt å få kontroll på kompleksiteten det vil innebære å innføre sterk autentisering i 
regionen. Avhengighetene og grenseflatene mot andre prosjekter og tjenester er mange og en 
utrulling av to-faktor autentisering for alle brukere vil måtte koordineres nøye. Dette fører til 
en sannsynlig forskyvning i de opprinnelige planene som vil behandles i prosjektets 
styringsgruppe før sommeren. Prosjektet samarbeider tett med helseforetakene, både gjennom 
en bredt sammensatt styringsgruppe og operativt med fagmiljøer som bistår med kartlegging 
av brukerscenarioer.  
 
 
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. april er på 3,55%. Dette er en betydelig nedgang fra de tre første 
måndende i 2021.  

Figur 6.2 Egenmeldt fravær 

 
Egenmeldt fravær utgjør 0,81%, som er en nedgang fra de tre første månedene i 2021. Det 
egenmeldte fraværet har det siste året stabilsert seg på et lavt nivå. 
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Figur 6.3 Legemeldt fravær  

 
Det legemeldte fraværet for april ligger på 2,74% og har gått betydelig ned i april ifht. perioden 
jan-mars, og ligger nå rundt målnivået. 

Legemeldt langtidsfravær (>16 dager) er på 2,11% for april 2021, som er en vesentlig endring i 
positiv retning fra januar-mar, og nå på tilnærmet målnivå . Legemeldt langtidsfravær (> 8 
uker) er på 1,58% i april. Ansatte følges opp etter gjeldende rutiner og det tilrettelegges der 
det er mulig. Korttidsfraværet (<16 dager) er på 1,44% som er under målet. 

 

AML brudd 

Tabellen nedenfor viser antall AML-brudd i perioden januar-april 2021. 

 
Bruddtype Antall brudd 

janaur 2021 
Antall brudd 
februar 2021 

Antall brudd 
mars 2021 

Antall brudd 
april 2021 

Samlet tid per dag  1 3 1 

AML timer per uke 7 15 18 1 

AML timer per 4 uker  3 7 0 

Søndager på rad 2  3 1 

Ukentlig arbeidsfri 4 4 29 13 

Total 13 23 60 16 

 
AML-bruddene viser en sterk nedgang frå mars. Det høye nivået i mars hadde som tidligere 
rapport sin bakgrunn i innføringen av DIPS Arena, samt til mangel på personell i Drift- og 
sikkerhetssenteret  (DSS). Det er gjort fleire tiltak for å betre situasjonen, blant annet 
omrokkering av personell i DSS for å dekke opp mangel på  vaktpersonell slik at belastning på 
de andre som går i turnus reduseres. 

AML-bruddene (ukentlig arbeidsfri) i april er blant annet knyttet til aktivitetsforandring, 
prosjekt og  utrykning på vakt.  

2,91%

3,68%

5,20%
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6. Avviksmeldinger i DocMap 

Samlet antall åpne avvik er redusert siden forrige rapportering.  
 

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

86 84 80 85 88 

Liggende i  
HN IKT 

23 24 20 27 34 

Total 109 108 100 112 122 
 
 
Antall åpne avvik i HN IKT var pr. 1 april viser en økning på 10 siden april.  Andelen avvik 
liggende i HF viser også en svak økning.  
 

7. Automatisert installasjonsgrad for applikasjoner 

Viser til styresak 2021/148-1 og vedtak i styremøte 22. april 2021 om at 
virksomhetsrapporten fremover skal inkludere informasjon om automatisert installasjon av 
applikasjoner. Det ble spesielt bedt om automatiseringsgraden for installasjon av klienter til 
applikasjoner.  

I tabellen nedenfor vises tall for applikasjonsporteføljen for kunderettede tjenester for april 
2021. 

 April 2021 Automatiseringsgrad for 
applikasjoner 

Driftsmodell Antall 
applikasjoner 

Antall applikasjoner som 
er pakket eller web 

Andel april 
2021 

Andel mars 
2021 

Applikasjonsdrift  262 205 78% 75%  

Plattformdrift  167 60 36% 32%  

Infrastruktur  47 21 45% 34%  

Frittstående 
programvare 

349 122 35% 37%  
 

Tilgang til eksternt 
system  

120 100 83% 84%  
 

Total alle 
driftsmodeller 

945 508 54% 53%  

 

Tabell 1: Automatiseringsgrad for applikasjoner fordelt på driftsmodell 

Tallene for april viser en positiv økning i automatiseringsgrad for klienter totalt sett. Antall 
applikasjoner er økt fra 929 i mars til 945 i april. Samtidig øker antall applikasjoner som er 
pakket eller tilgjengelig via web fra 495 til 508 i april. Nedgang i automatiseringsgrad for 
«frittstående programvare» og «tilgang til eksternt system» skyldes at ny programvare som er 
installert i perioden ikke har vært kostnadseffektivt å pakke grunnet få installasjoner. 
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Det arbeidet videre med tiltak for å få opp automatiseringsgraden: 

 Sentralisere og standardisere applikasjonsporteføljen i Helse Nord (beskrevet i 
styresaken)  

 Ny policy som vil medføre at så fremt det er teknisk mulig, skal installasjon av ALL 
programvare i Helse Nord automatiseres. Denne policyen må forankres i 
helseforetakene i Helse Nord. 
 

Administrasjonen vil rapportere resultat av tiltakene og automatiseringsgrad i 
virksomhetsrapporten fremover. 

8. Varsler 

HN IKT har ikke mottatt noen varsler i perioden. 
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