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1. Administrerende direktørs vurdering  

 
Regnskapet for juli-måned viser et negativt budsjettavvik på 0,5 MNOK, mens regnskapet per 
juli (hittil i år) viser et positivt budsjettavvik på 2,3 MNOK. Prognosen for året er fortsatt 
balanse (null). 

Ved inngangen til august er status i prosjektporteføljen jevnt over god. Framdriften i ett av 
prosjektene fortsetter å være krevende og dette følges tett opp. Der våren var preget av 
planleggingsaktivitet for flere av de store prosjektene vil aktivitetsnivået øke når flere av de 
tekniske leveransene nå settes i gang. Bemanning av prosjektene er i fokus der både nye 
ansatte og innleide ressurser nå mønstrer på i prosjektene. Forutsatt tilslutning til planene 
som skal behandles i styret tidlig høst så vil aktivitetsnivået i prosjektporteføljen overstige 
tidligere toppnivå. Det vil bli krevende å balansere dette med ordinær drift og aktivitet i 
regionale prosjekter. 

Totalt antall henvendelser til brukerstøtte fortsetter å holde seg på et høyt nivå. For juni 
måned var det nesten 11000 henvendelser. 

For juli 2021 oppnådde brukerstøtte ble SLA-kravet på telefon, mens for juni måned var 
pågangen svært høy og SLA-krav ble ikke nådd. Dette har i hovedsak sammenheng med svært 
stor aktivitet og saksmengde samt flere hendelser - blant annet treghet i Dips. Løsningsgraden i 
førstelinje juni og juli er høy. 

I forbindelse med koronasituasjonen, jobber mange i brukerstøtte fortsatt hjemmefra men det 
er nå begynt med rullering på kontoret på Kræmer Brygge.   

For felles innboks er det liten endring siden forrige rapportering, men en svak økning i 
utsendte tilbud, og antall saker i gjennomføringsfasen.  

Antall feil har fra mars til juni vært på et høyt nivå, og har sammenheng med innføring av Dips 
Arena, medikasjon-kurve og utrulling av nye klienter. 

Antall oppdateringer ligger også på et høyt nivå. Endringsfrys i ferien er årsak til lavt tall for 
juli. 

Det har vært til sammen 6 beredskapshendelser i perioden mai-juli hvorav 3 på nivå GRØNN, 
og 3 på nivå GUL. 

Sykefraværet i HN IKT viser en svak økning frå april til juni fra 3,55% til 3,9 %. Sykefraværet 
for juli er på 6,3 %, men er ikke direkte sammenlignbart grunnet beregningsmetoden som 
Helse Nord benytter for feriekorrigering.  
 

Det høye antallet AML-brudd (ukentlig arbeidsfri) i mai er blant annet knyttet til 
aktivitetsforandring, prosjekt og  utrykning på vakt. AML-bruddene ellers er knyttet til 
innføring av Dips Arena, Oppgraderinger (Sectra RIS, Analytix) og utrykning på vakt. 

Automatisert installasjonsgrad for applikasjoner viser ingen større endringer i forhold til april 
2021. Antall applikasjoner er økt fra 945 i april til 976 i august. Samtidig øker antall 
applikasjoner som er pakket eller tilgjengelig via web fra 508 til 524 i august. Prosentvis er det 
imidlertid kun marginale endringer mellom april og august. 
 
Status pr august 2021 er tilfredsstillende virksomheten sett under ett. Det er et vedvarende 
høyt aktivitetsnivå med håndtering av løpende tjenesteleveranser og prosjektgjennomføring. 
Samtidig pågår omfattende forbedringsarbeid knyttet til organisering og kontinuerlig 
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forbedring av virksomheten på alle nivå.  Det vil være krevende fremover å etablere 
tilstrekkelig kapasitet til å håndtere et stadig økende aktivitetsnivå. 

2. Økonomi 

Resultat juli 

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

 
 

Resultat for juli måned viser et regnskapsført overskudd på 1,7 MNOK mot et budsjettert 
overskudd på 2,2 MNOK. Det vil si et negativt budsjettavvik i juli på 0,5 MNOK. Per juli (hittil i 
år) er det imidlertid et positivt budsjettavvik på 2,3 MNOK.  

Prosjekt- og oppdragsinntektene per juli (hittil i år) er høyere enn budsjettert, men dette må 
imidlertid ses i sammenheng med lavere aktiverte lønnsutgifter knyttet til prosjekter enn 
budsjettert (se under personalkostnader). Netto er likevel midler fra oppdrag/prosjekter 
høyere enn budsjettert. Inntekter fra viderefakturerte kostnader (herunder avskrivninger, 
lisenser og renter) og SLA (drift) er lavere enn budsjettert. 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 positive avviket på posten lisensvedlikehold er i knyttet til kliniske systemer. 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 i drift og 
prosjekt/oppdrag enn opprinnelig budsjettert. I driften må avviket særlig ses i sammenheng 

Faktisk Budsjett Avvik Faktisk Budsjett Avvik

Driftsinntekter 62 627 62 272 355 455 018 468 083 -13 065 800 800
SLA (tjenesteavtaler) 20 979 21 138 -159 146 668 147 969 -1 300 253 600
Prosjekt/oppdrag/annet 5 963 4 256 1 707 72 412 61 972 10 440 104 800
Viderefakturering 35 685 36 878 -1 193 235 937 258 143 -22 205 442 400

Driftskostnader 60 622 59 543 -1 079 449 997 463 524 13 527 794 300
Personalkostnader 16 060 17 253 1 193 160 966 167 021 6 054 279 000

- Aktiverte lønnsutg. Prosjekter -281 -2 025 -1 744 -9 164 -14 175 -5 011 -24 200
Lisenskostnader 14 420 15 438 1 017 102 828 108 062 5 234 184 900
Avskrivninger 16 835 17 392 556 104 131 121 742 17 610 208 700
Linjeleie 1 871 2 135 264 13 676 14 945 1 269 25 600
Lokaler 2 270 2 108 -162 13 416 14 758 1 342 25 300
Konsulent 4 195 2 583 -1 612 32 429 18 083 -14 346 31 000
Annet 5 251 4 659 -592 31 715 33 087 1 373 64 000

DRIFTSRESULTAT 2 005 2 729 -724 5 021 4 559 462 6 500

Finansposter -274 -542 268 -1 946 -3 792 1 846 -6 500

RESULTAT 1 731 2 187 -457 3 074 767 2 307 0
Tall  vises i  1000NOK

Resultatrapport 2021

 Juli 2021 Juli 2021 hittil i år Budsjett
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med innleiebehov knyttet til nye tjenester/oppgaver som foreløpig ikke er dekket ved fast 
tilsetting samt ekstraordinære tiltak knyttet til oppgradering av PC-parken i Helse Nord til ny 
versjon av Windows 10. Videre kommer tiltak for å øke gjennomføringstakten for Felles 
innboks- oppdrag og høy prosjektaktivitet generelt. Avviket på denne posten må til dels ses i 
sammenheng med det positive budsjettavviket for personalkostnader.   

Prognosen for året er fortsatt balanse (null). 
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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. Årsbudsjettet tar imidlertid ikke høyde for 
investeringer Microsoft Office-lisenser (jfr. ny Microsoftavtale i år) og ny SAS-Grid plattform. 
Disse inngår i regnskapsførte utgifter med om lag 13,8 MNOK under Driftsinvesteringer. 
Anskaffelsene er gjort i dialog med RHF.  

I tillegg til tallene i tabellen har HN IKT, etter særskilt godkjenning fra HN RHF, bestilt PCer til 
sykehusforetakene for 14,2 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 31.7 samt bevegelser i perioden. Trekket på 
kassekreditten er økt med 76,2 MNOK i løpet av 2021. Kassakredittrammen er på 640 MNOK. 
Ubrukt kassekreditt er på 244,6 MNOK per 31.7. Likviditeten er god.  

 

Årsbudsjett 
Godkjente prosjekter 

Regnskap per juli 

Prosjektinvesteringer HN IKT
(aktiverbare utgifter) 56 107 17 860

Prosjektkostnader HN IKT
(ikke-aktiverbare utgifter) 49 200 27 000

Sum prosjekter 105 307 44 860

Driftsinvesteringer HN IKT 57 500 40 100

Oppkjøp anlegg RHF, inkl FRESK 132 000 4 000

Alle beløp i 1000 kr

Prosjekt- og investeringsbudsjett 2021

Beløp
IB 1.1.2021 -319 169
Bevegelser hittil i år -76 214
UB per 31.7.2021 -395 383
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 2021 
 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli 

Totalt antall henvendelser 10066 9482 11094 9767 9067 10864 5727 

Andel telefonhenvendelser 57% 64% 61% 62% 63% 66% 66% 

Andel besvart innen 1.minutt 78% 73% 79% 71% 61% 55% 72% 

Andel henvendelser løst i 
førstelinje 

78% 74% 69% 65% 66% 74% 74% 

 

Totalt antall henvendelser fortsetter å holde seg på et høyt nivå. Juni måned har nesten 11000 
henvendelser, mens juli måned er som normalt. 

I juni og juli 2021 har brukerstøtte klart SLA-krav på telefon for juli med 72%. For juni måned 
var pågangen vært svært høy, og SLA-kravet ble ikke nådd (55%). Dette har i hovedsak 
sammenheng med svært stor aktivitet og saksmengde samt flere alvorlige hendelser (blant 
annet treghet i Dips og DNS-problematikk). Disse hendelsene er beskrevet i ekstern rapport. 

Løsningsgraden i førstelinje juni og juli er høy (74%). Forespørsler på brukerkontoer i Dips er 
generelt sett svært høyt, og overtid er benyttet for å holde tritt med saksmengden. Det er også 
satt inn ekstra ressurser. 

I forbindelse med koronasituasjonen, jobber mange i brukerstøtte fortsatt hjemmefra, men 
rullering på kontoret på Kræmer Brygge er nå startet opp. 

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 august 
er 155, og av disse er 78 oppdrag i gjennomføringsfase.  

Det kan også være verdt  å bemerke at pr. juli er 23 saker til behandling i helseforetakene, samt 
10 hos eksterne leverandører for avklaring.  

Av de 155 aktive sakene 8 merket Covid. 

 

Nøkkeltall for drift 

Tilgjengelighet og feilhåndtering 2021 
 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli 

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* 447 403 517 520 551 510 359 

Beredskap      Grønn 2 4 1 0 2 0 1 

Beredskap       Gul 0 0 0 0 2 1 0 

Beredskap       Rød 0 0 0 0 0 0 0 

Antall oppdateringer 148 189 202 167 182 188 77 

 

Antall feil har fra mars til juni vært på et høyt nivå, men faller som forventet i juli. Økningen har 
sammenheng med innføring av Dips Arena, medikasjon-kurve og utrulling av nye klienter. 

Antall oppdateringer ligger også på et høyt nivå. Endringsfrys i ferien er årsak til lavt tall for 
juli. 
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Det har vært følgende beredskapshendelser siden forrige rapportering: 

Mai 

2 hendelser på nivå GRØNN 

2 hendelser på nivå GUL 

Juni 

1 hendelse på nivå GUL 

Juli 

1 hendelse på nivå GRØNN 

4. Status for prosjektporteføljen 

Ved inngangen til høsten er status i prosjektporteføljen jevnt over god. Framdriften i ett av 
prosjektene fortsetter å være krevende og dette følges tett opp. Der våren var preget av 
planleggingsaktivitet for flere av de store prosjektene vil aktivitetsnivået øke når flere av de 
tekniske leveransene nå settes i gang. Bemanning av prosjektene er i fokus der både nye 
ansatte og innleide ressurser nå mønstrer på i prosjektene. Forutsatt tilslutning til planene 
som skal behandles i styret tidlig høst vil aktivitetsnivået i prosjektporteføljen overstige 
tidligere toppnivå. Det vil bli krevende å balansere dette med ordinær drift og aktivitet i 
regionale prosjekter. 

I Helhetlig informasjonssikkerhet har prosjektet balansert avslutning av pågående faser med 
planlegging og bemanning av videreføringen de siste månedene. Fra et prosjektståsted har 
dette vært utfordrende og de videreførte prosjektene må rigges tilstrekkelig robuste for å sikre 
at de kan holde den gjennomføringshastigheten som er forventet over de kommende årene. 
Planene for videreføring legges fram for styret i slutten av september. Parallelt med dette er 
teknisk aktivitet for de viktigste tiltakene allerede igangsatt etter dialog med eier.  

Delprosjektene i første fase går mot avslutning og for Sikkerhetsmonitorering og analyse er alle 
aktiviteter fullført og fokuset er flyttet til videreføringen. I Sikker produksjon gjenstår kun 
brannmurbyttene i Tromsø og disse planlegges nå i tett dialog med UNN. I det siste 
delprosjektet, Tilgangsstyring, fortsetter dessverre samarbeidet med underleverandøren av 
løsningen på IAM å være krevende. Leverandøren har varslet ytterligere forsinkelse av sine 
leveranser og forventet leveransedato er nå i oktober. For å begrense effekten av forsinkelsen 
settes en mindre del av løsningen i produksjon i august i «lesemodus» for å gi helseforetakene 
mulighet til å komme i gang med forberedelsesaktiviteter.  

I MoDI-programmet rigger man seg nå for en hektisk høst der utrulling av Teams, telefoni og 
VDI står i fokus for prosjektene Framtidig arbeidsflate og Digital plattform telekom. Egne saker 
med oppdaterte planer for disse løpene legges fram for styret nå. Erfaringen med utrulling av 
Teams så langt viser at den forberedende jobben som må gjøres av helseforetakene er 
tidkrevende og ikke må undervurderes. Disse forholdene er en vesentlig del av risikobildet i 
prosjektet.  

For iFront er planleggingen fullført og kartlegging av infrastruktur ute på sykehusene er i gang. 
Nordlandssykehuset og UNN er først i rekka med oppstart i slutten av august der både 
nettverk, kabling og sluttbrukerutstyr kartlegges.  

For Skybasert kontorstøtte er planfasen levert og programmet er i dialog med Helse Nord RHF 
om utrulling av øvrig funksjonalitet i Microsoft 365 i tillegg til Teams. Prosjektet poengterer i 
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sin anbefaling at permanent forvaltning av disse produktene i regionen må komme på plass før 
en større utrulling skyter fart.  

I Robust mobilt helsenett nærmer prosjektet seg slutten og aktiviteter knyttet til overlevering til 
drift er igangsatt. Forhandlinger med Norsk Helsenett om driftsavtale for løsningen pågår og 
forventes signert i løpet av september. 

For Infrastruktur-DSDR er prosjektet nå i gang med aktivitet på bakgrunn av styrets ønske om 
fokus på beredskap og motstand mot et kryptovirusangrep. Et mindre team bestående av 
eksterne ressurser med relevant, operativ erfaring og nye ansatte innenfor fagområdet er 
etablert og arbeidet er startet.  

For prosjektene som omhandler det sentrale kjøremiljøet blir balansering av aktivitet viktig i 
høst. Både Migreringsprosjektet, inkludert MP4, og SKM 2.0 benytter i stor grad de samme 
fagressursene. Flere av grunnkomponentene i plattformen skal oppgraderes og reetableres 
samtidig som de siste tjenestene flyttes inn fra gammel infrastruktur. Alt av aktivitet 
planlegges i tett samarbeid med linjeorganisasjonen og målsetningen er at det meste skal være 
fullført innen utgangen av året. 

Siden forrige rapportering til styret har noen prosjekter gått ut av porteføljen. Prosjektene Ny 
infrastruktur Oracle og Innføring av SAS Grid er begge avsluttet og plattformene ivaretas av 
driftsorganisasjonen. Innføring av sterk autentisering tas også ut av Helse Nord IKTs portefølje 
da eierskap og oppfølging av prosjektet tilhører Helse Nord RHF. Prosjektet vil imidlertid 
fortsatt samarbeide tett med relevante prosjekter i Helse Nord IKT der spesielt avhengigheten 
til VDI-plattformen som skal etableres i MoDI-Framtidig arbeidsflate er stor. 

I tillegg til de eksisterende prosjektene i porteføljen er flere nye av relativt begrenset omfang 
nå i oppstart. Det planlegges med aktivitet knyttet til migrering av Microsoft Exchange til sky, 
forsterket arbeid innenfor testmiljø, innføring av Sectra Message Broker samt en konseptfase 
på etablering av infrastruktur for plattform for kunstig intelligens. Oppstart av disse 
prosjektene er i tråd med regionens investeringsplan og finansiering håndteres i dialog med 
Helse Nord RHF.  

For å sikre tilstrekkelig framdrift i tråd med styrets ønske på applikasjonspakking vil den 
resterende aktiviteten i denne oppgaven organiseres som et prosjekt og følges opp i 
porteføljen.  

Nedenfor vises et sammendrag av status på Helse Nord IKTs prosjektportefølje. Piler indikerer 
utvikling siden forrige rapportering. 
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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 

 

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 5.1. Sykefravær HN IKT samlet 
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Sykefraværet i HN IKT pr. juli er på 6,3%. Sykefraværet i juli er svært høyt, noe som har 
sammenheng med formelen som brukes for å regne fravær. Denne er slik: Sykefravær i prosent 
= sykefraværsdagsverk x 100/avtalte dagsverk. Sykefraværsprosenten med feriekorrigering 
blir høyere (6,3%) siden nevneren nedjusteres mens telleren fortsatt kan/vil være ganske lik 
som før og etter ferien, enn den ville vært uten feriekorrigering (3,08%). HN IKT har flere 
ansatte som har vært sykemeldt gjennom hele ferieperioden, noe som påvirker 
sykefraværsprosent. Samme formel brukes for alle foretakene. 

 

Figur 5.2 Egenmeldt fravær 

 
Egenmeldt fravær utgjør 0,4%, som er det laveste det har vært i 2021. Det egenmeldte fraværet 
har det siste året stabilsert seg på et lavt nivå. 

 

Figur 5.3 Legemeldt fravær  
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Det legemeldte fraværet for juli ligger på 5,9%, og er høyere enn den har vært. Uten 
feriekorrigering ligger det legemeldte fraværet på 2,8%.  

AML brudd 

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

 
Bruddtype Antall brudd 

april 2021 
Antall brudd 
mai 2021 

Antall brudd 
juni 2021 

Antall brudd 
juli 2021 

Samlet tid per dag 1 2 0 3 

AML timer per uke 1 29 4 13 

AML timer per 4 uker 0 2 3 1 

Søndager på rad 1 2 4 3 

Ukentlig arbeidsfri 13 34 19 24 

Total 16 69 30 44 

 
AML-bruddene (ukentlig arbeidsfri) i mai er blant annet knyttet til aktivitetsforandring, 
prosjekt og  utrykning på vakt. AML-bruddene ellers er knyttet til innføring av Dips Arena, 
Oppgraderinger (Sectra RIS, Analytix) og utrykning på vakt. 

6. Automatisert installasjonsgrad for applikasjoner 

 

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

 April 2021 Automatiseringsgrad for 
applikasjoner 

Driftsmodell Antall 
applikasjoner 

Antall applikasjoner som 
er pakket eller web 

Andel april 
2021 

Andel 
august 2021 

Applikasjonsdrift  270 210 78% 78% 
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Plattformdrift  170 61 36% 36% 

Infrastruktur  49 21 45% 43% 

Frittstående 
programvare 

364 129 35% 35% 

Tilgang til eksternt 
system  

123 103 83% 84% 

Total alle 
driftsmodeller 

976 524 54% 54% 

 

Tabell 1: Automatiseringsgrad for applikasjoner fordelt på driftsmodell 

Tallene for august viser ingen større endringer i forhold til april 2021. Antall applikasjoner er 
økt fra 945 i april til 976 i august. Samtidig øker antall applikasjoner som er pakket eller 
tilgjengelig via web fra 508 til 524 i august. Prosentvis er det imidlertid kun marginale 
endringer mellom april og august. 

Tiltakene for å øke automatiseringsgrad som ble beskrevet i forrige virksomhetsrapport vil bli 
fulgt opp videre. Disse er: 

 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 vil forankres i 
helseforetakene i Helse Nord.  

 

7. Varsler 

HN IKT har ikke mottatt noen varsler i perioden. 
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