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1. Administrerende direktørs vurdering  

 
Regnskapet for august-måned viser et positivt budsjettavvik på 2,2 MNOK, mens regnskapet 
per august (hittil i år) viser et positivt budsjettavvik på 4,6 MNOK. Prognosen for året er 
fortsatt balanse (null). 

Aktivitetsnivået i prosjektporteføljen har vært vedvarende høyt over lang tid, og det har vært 
krevende for linjeorganisasjonen å levere samtidig med å sikre stabil drift. De pågående 
innføringsløpene har identifisert behov for betydelig oppbemanning på flere fagområder med 
et krevende marked å rekruttere i. Noen av de nye ansvarsområdene som er gitt gjennom 
oppdragsdokumentet for 2021 må etableres som prosjekter da funksjonene i liten eller ingen 
grad finnes i virksomheten i dag.  Å integrere nye ansvarsområder og funksjoner i 
linjeorganisasjonen på en forsvarlig måte er krevende, og vil måtte ta noe tid.  

Dette vil innebære at både pågående prosjekter, og eventuelle nye, må underlegges strengere 
prioritering fremover skal en sikre gjennomføringsevne og et forsvarlig risikonivå. 

For august er antall henvendelser litt under gjennomsnittet for året så langt. Andelen 
telefonhenvendelser viser en markert nedgang, men det er for tidlig å si om dette utrykker en 
varig endring. 

For august noteres det beste resultatet på andelen telefoner besvart innen 1.minutt. Også for 
andel henvendelser løst i førstelinje er SLA kravet nådd. 

Utviklingen i Felles innboks er positiv.  Saker som kommer prioriteres behandles fortløpende 
uten nevneverdig ventetid. 

Antall feil har som forventet steget i august, men er på et lavere nivå enn i 1.halvår. Etter 
endringsfrys i ferien er antall oppdateringer på vei oppover i takt med økt aktivitetsnivå. 96 % 
av oppdateringene er gjennomført tilfredsstillende i henhold til plan. 

Det har ikke vært beredskapshendelser siden forrige rapportering. 

Samlet sykefravær i HN IKT er for august på 4,5%, og under målet på 5%. Det legemeldte 
fraværet pr. august ligger på 3,4%. Det egenmeldte fraværet viste en økning frå 0,5% til 1,1% 
frå juli til august. 
 

AML-bruddene i august er tilknyttet Drifts- og sikkerhetssenteret (DSS). Det er iverksatt 
umiddelbare tiltak i DSS for å redusere AML-brudd fremover. Det er også påstartet arbeid for å 
gjennomgå årsaker til AML-brudd i hele virksomheten. 

Samlet antall åpne avvik viser en jevn vekst. Antall saker som er til behandling i 
helseforetakene er svært stabil, mens antall åpne saker i HN IKT har doblet seg siden januar. 
Noen avdelinger har større backlogg enn tidligere, og vil bli fulgt opp fremover med sikte på å 
få ned antall åpne saker. 

Automatisert installasjonsgrad for applikasjoner viser ingen reelle endringer fra august til 
september. For å øke automatiseringsgraden av applikasjoner kreves det en omlegging av 
hvordan applikasjoner pakkes. Det er igangsatt et arbeid som er delt i to faser, hvor første fase 
gjennomføres høsten 2021. 

Status pr september 2021 er tilfredsstillende virksomheten sett under ett. Flere områder viser 
en positiv utvikling som brukerstøtte og felles innboks gjennomføring. Det er imidlertid et 
vedvarende høyt aktivitetsnivå med håndtering av løpende tjenesteleveranser og 
prosjektgjennomføring. Det vil være krevende fremover å etablere tilstrekkelig kapasitet til å 
håndtere et stadig økende aktivitetsnivå.  Dette vil innebære at både pågående prosjekter, og 
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eventuelle nye, må underlegges strengere prioritering fremover skal en sikre 
gjennomføringsevne og et forsvarlig risikonivå. 

2. Økonomi 

Resultat august 

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

 
Resultat for august-måned viser et regnskapsført overskudd på 6,8 MNOK mot et budsjettert 
overskudd på 4,5 MNOK. Det vil si et positivt budsjettavvik i august på 2,2 MNOK. Per august 
(hittil i år) er det et positivt budsjettavvik på 4,6 MNOK.  

Prosjekt- og oppdragsinntektene per august (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 
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 

Faktisk Budsjett Avvik Faktisk Budsjett Avvik

Driftsinntekter 63 470 67 635 -4 165 518 487 535 718 -17 230 800 800
SLA (tjenesteavtaler) 20 829 21 138 -309 167 498 169 107 -1 609 253 600
Prosjekt/oppdrag/annet 9 491 9 619 -128 81 903 71 591 10 312 104 800
Viderefakturering 33 150 36 878 -3 728 269 087 295 020 -25 933 442 400

Driftskostnader 56 405 62 564 6 159 506 399 526 088 19 689 794 300
Personalkostnader 18 716 20 267 1 550 179 753 187 229 7 476 279 000

- Aktiverte lønnsutg. Prosjekter -710 -2 017 -1 307 -9 875 -16 133 -6 259 -24 200
Lisenskostnader 14 412 15 438 1 025 117 254 123 500 6 246 184 900
Avskrivninger 14 815 17 392 2 576 118 947 139 133 20 187 208 700
Linjeleie 1 868 2 135 267 15 588 17 080 1 492 25 600
Lokaler 1 641 2 108 468 15 057 16 867 1 810 25 300
Konsulent 2 587 2 583 -4 35 016 20 667 -14 350 31 000
Annet 3 076 4 658 1 582 34 659 37 745 3 087 64 000

DRIFTSRESULTAT 7 065 5 071 1 993 12 088 9 630 2 458 6 500

Finansposter -285 -542 256 -2 234 -4 334 2 101 -6 500

RESULTAT 6 779 4 529 2 249 9 854 5 296 4 558 0
Tall  vises i  1000NOK

Budsjett 

Resultatrapport 2021

 August 2021 August 2021 hittil i år
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innboks- oppdrag og høy prosjektaktivitet generelt. Avviket på denne posten må til dels ses i 
sammenheng med det positive budsjettavviket for personalkostnader. I august- måned var 
imidlertid konsulentkostnaden i samsvar med budsjett, noe som bidro til det positive 
resultatet i august-måned.  

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 31.8 samt bevegelser i perioden. Trekket på 
kassekreditten er økt med 86.8 MNOK i løpet av 2021. Kassakredittrammen er på 640 MNOK. 
Ubrukt kassekreditt er på 234,0 MNOK per 31.8. Likviditeten er god.  

 

 

 

 

Årsbudsjett 
Vedtatte og finansierte prosjekter 

Regnskap per august  

Prosjektinvesteringer HN IKT
(aktiverbare utgifter) 56 107 19 665

Prosjektkostnader HN IKT
(ikke-aktiverbare utgifter) 49 200 29 000

Sum prosjekter 105 307 48 665

Driftsinvesteringer HN IKT 57 500 45 328

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 -86 848
UB per 31.8.2021 -406 017
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 
 Februar Mars April Mai Juni Juli August 

Totalt antall henvendelser 9482 11094 9767 9067 10864 5727 8663 

Andel telefonhenvendelser 64% 61% 62% 63% 66% 66% 54% 

Andel besvart innen 1.minutt 73% 79% 71% 61% 55% 72% 81% 

Andel henvendelser løst i 
førstelinje 

74% 69% 65% 66% 74% 74% 72% 

 

For august er antall henvendelser litt under gjennomsnittet for året så langt. Andelen 
telefonhenvendelser viser en markert nedgang, men det er for tidlig å si om dette utrykker en 
varig endring. 

For august noteres det beste resultatet på andelen telefoner besvart innen 1.minutt. Også for 
andel henvendelser løst i førstelinje er SLA kravet nådd. 

En sikkerhetspatch fra Microsoft har ført til problemer med nettverksskrivere i Helse Nord 
(print Nightmare). Brukerstøtte har brukt mye tid på manuell installasjon av skriverdrivere. 

Forespørsler på brukerkontoer i Dips er generelt sett svært høyt. Overtid er anvendt for å 
holde tritt med saksmengden, og det er også satt inn ekstra ressurser. 

 

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 
september er 147, og av disse er 64 oppdrag i gjennomføringsfase.  

Det kan også være verdt  å bemerke at pr. juli er 21 saker til behandling i helseforetakene, samt 
10 hos eksterne leverandører for avklaring.  

Av sakene er 7 merket Covid-19.  40% av disse er i fase HNIKT gjennomføring.  De 60% øvrige 
er i status venter på kunde. 

Etter tilbudsaksept detaljplanlegges gjennomføring av oppdragene sammen med kunde. Dette 
på en slik måte at oppdraget får en forutsigbarhet mht. fremdrift i faser, samt dato for 
idriftsetting av løsning.  

Dette gir korter ned leveransetider da partene får forutsigbarhet ift. eget bidrag i 
leveranseprosessen. 

Utviklingen i Felles Innboks er positiv.  Saker som kommer prioriteres behandles fortløpende 
uten nevneverdig ventetid. 
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Nøkkeltall for drift 

Tilgjengelighet og feilhåndtering 2021 
 Februar Mars April Mai Juni Juli August 

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* 403 517 520 551 510 359 392 

Beredskap      Grønn 4 1 0 2 0 1 0 

Beredskap       Gul 0 0 0 2 1 0 0 

Beredskap       Rød 0 0 0 0 0 0 0 

Antall oppdateringer 189 202 167 182 188 77 126 

 

Antall feil har som forventet steget i august, men er på et lavere nivå enn i 1.halvår.  

Etter endringsfrys i ferien er antall oppdateringer på vei oppover i takt med økt aktivitetsnivå. 
96 % av oppdateringene er gjennomført tilfredsstillende i henhold til plan. 

Det har ikke vært beredskapshendelser siden forrige rapportering. 

4. Status for prosjektporteføljen 

I tråd med tidligere rapportering er aktivitetsnivået i prosjektporteføljen økende. 
Bemanningen av de store prosjektene har hatt fokus etter sommeren og er i stor grad fullført. 
Etter vurdering sammen med linjeorganisasjonen har flere av prosjektene høy andel innleie for 
å komme raskt opp i fart med de tekniske leveransene. Det styrende prinsippet på lengre sikt 
er likevel at etterhvert som linjeorganisasjonen rekrutterer nødvendige roller skal disse fases 
inn i prosjektene. Gjennom dette vil virksomheten over tid bygge kompetanse og nødvendig 
driftserfaring på de nye løsningene som innføres.  

 

I Helhetlig informasjonssikkerhet har prosjektledelsen over lengre tid jobbet langs flere akser. 
Avslutning av pågående fase, planlegging av regionale utrullinger og forsering av prioriterte 
tiltak har vært kjørt i parallell over de siste månedene. Erfaringen er at det har vært krevende å 
opprettholde kvalitet på leveranser i denne perioden. Fraværet av felles, strategisk arena for 
styring av informasjonssikkerhet har også vært merkbart når ulike tiltak skal prioriteres mot 
hverandre. En forutsetning for gjennomføring av dette løftet er at regionen står samlet bak 
tiltakene og at forståelsen av utfordringsbildet er omforent på tvers av foretaksgruppen. 
Tilnærming, planer og nødvendige tiltak for de videreførte aktivitetene innenfor 
informasjonssikkerhet legges nå fram for styret i en egen sak. 
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Som tidligere rapportert er restaktiviteten i Helhetlig informasjonssikkerhet bak skjema. I 
Sikker produksjon gjenstår bytte av de største og mest komplekse brannmurene knyttet til 
regionens datasentre og UNN. Tidsplanen er forskjøvet da prosjektet har måtte bruke mer tid 
enn antatt på kvalitetssikring av avhengigheter og dokumentasjon. I tillegg er det krevende å 
finne tilgjengelige tidspunkt for nedetid på regionens største sykehus. Nye datoer for 
omlegging er avtalt men omleggingene vil ikke være fullført før slutten av oktober. Prosjektet 
jobber tett med leverandør og kunde for å begrense forsinkelsene. Forsinkelsene har kun 
begrenset økonomisk effekt.  

I delprosjekt Tilgangsstyring er framdriften og kvaliteten i underleverandørens leveranser 
fortsatt langt under forventning. Helse Nord IKT velger nå å ta større ansvar for delleveranser 
selv der det er hensiktsmessig. En slik avveining gir underleverandøren streng prioritering av 
leveransene som fortsatt må utføres av dem. En liknende tilnærming ble valgt for leveransen 
av PAM-løsningen fra samme leverandør.  

I MoDI-programmet er aktiviteten for de store løpene i gang etter at styret ga sin tilslutning til 
planene som ble lagt fram i forrige styremøte. I Framtidig arbeidsflate er kontrakt inngått med 
leverandør av VDI-løsning og innføringsaktiviteter er i oppstart. Avhengighetene til andre 
innføringsprosjekter som ledes av Helse Nord RHF i både FRESK og Sterk autentisering er 
mange og behovet for tett koordinering er stort. I Digital plattform telekom pågår det tekniske 
arbeidet med innføring av den nye plattformen i Finnmarkssykehuset. Planleggingsaktiviteter 
for de neste foretakene har også startet opp i tråd med vedtatte planer. 

Innføringsløpet for Microsoft 365 som er foreslått gjennom prosjektet Skybasert kontorstøtte 
har ikke hatt framdrift siden forrige rapportering. Innføringen er eid av Helse Nord RHF og 
planen for gjennomføring er til behandling.  Funksjonaliteten som vil tilbys brukerne i Helse 
Nord gjennom plattformen er etterspurt fra helseforetakene. Helse Nord IKT planlegger med å 
holde prosjektorganisasjonen etablert til beslutning foreligger.  

I iFront prosjektet er oppstartsmøter med helseforetakene gjennomført og tilbakemeldingene 
har vært gode. Fagmiljøene bidrar aktivt kartleggingen som nå pågår. Resultatet av disse 
kartleggingene vil gi svar på det reelle omfanget av ansvaret som er gitt Helse Nord IKT 
innenfor infrastruktur og sluttbrukerutstyr gjennom OD2021. For prosjektet Robust mobilt 
helsenett gjenstår kun signering av driftsavtale med Norsk Helsenett og overlevering til intern 
drift i Helse Nord IKT. 

For Infrastruktur-DSDR er prosjektet pågår arbeid med leveranser i tråd med styrets ønske om 
fokus på beredskap og motstand mot et kryptovirusangrep. Hoveddelen av jobben som skal 
gjøres vil være knyttet mot etablering av gode prosesser og rutiner som gjør organisasjonen 
forberedt på slike typer angrep.  

For prosjektene som omhandler det sentrale kjøremiljøet blir balansering av aktivitet viktig i 
høst. Både Migreringsprosjektet, inkludert Migreringspakke 4, og SKM 2.0 benytter i stor grad 
de samme fagressursene. Fagområdet har i tillegg ubesatte stillinger der rekruttering er 
krevende. 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. For å nå dette målet planlegges det med betydelig grad av 
ekstern innleie. 

Med bakgrunn i styrets ønske om økt automatiseringsgrad på applikasjonspakking har 
administrasjonen nå vedtatt en plan i to trinn. Et prosjekt som skal få på plass en nødvendig 
«automasjonsmal» er startet opp og skal fullføres i løpet av året. Nærmere detaljer rundt 
planen for økt pakkegrad er omtalt i kapittel 7 i virksomhetsrapporten. 
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En konseptfase er startet innenfor tjenesteområdet test. Gjennom innføringen av DIPS Arena, 
Elektronisk kurve og leveranser fra Digitale innbyggertjenester øker takten i innføring av ny 
funksjonalitet. Dette kombinert med et økende antall integrasjoner og avhengigheter gjør at 
behovet for enhetlig testing øker. Regionens testmiljøer er ikke dimensjonert for å håndtere 
dette behovet noe som fører til lange ledetider og forsinkede utrullinger. Konseptfasen skal 
utrede hvordan dette behovet best kan møtes. I tillegg skal etablering av syntetiske testdata og 
verktøy for automatisert testing utredes.  

 
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 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 

 
 

 

Figur 6.2 Egenmeldt fravær 
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Egenmeldt fravær utgjør 1,1%, som er en økning fra juli. Det egenmeldte fraværet har det siste 
året stabilsert seg på et lavt nivå. 

 

Figur 6.3 Legemeldt fravær  

 
Det legemeldte fraværet pr. august ligger på 3,4%, som er rundt samme nivå som den har vært 
på siden april.  

 

AML brudd 

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

 
Bruddtype Antall brudd 

mai 2021 
Antall brudd 
juni 2021 

Antall brudd juli 
2021 

Antall brudd 
august 2021 

Samlet tid per dag 2 0 3 0 

AML timer per uke 29 4 13 2 

AML timer per 4 uker 2 3 1 0 

Søndager på rad 2 4 3 6 

Ukentlig arbeidsfri 34 19 24 10 

Total 69 30 44 18 

 
AML-bruddene i august er tilknyttet Drifts- og sikkerhetssenteret (DSS). Det er iverksatt tiltak 
umiddelbart for å redusere AML-brudd her fremover.  

Det er for øvrig påstartet arbeid for å gjennomgå bruddårsaker, sjekke at GAT er riktig satt opp 
ifht. Hviletid. Videre undersøkes det om det er mulig å inngå avtaler om redusert hviletid og 
eventuelt søke Arbeidstilsynet unntak fra hviletidsbestemmelsene. 
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6. Avviksmeldinger i DocMap 

 

 
 1.januar 1.mai 1.juni 1.august 1.sept 
Liggende i 
HF 
 

86 88 90 85 86 

Liggende i  
HN IKT 

23 34 37 46 46 

Total 109 122 127 131 132 
 

Samlet antall åpne avvik viser en jevn vekst. Antall saker som er til behandling i 
helseforetakene er svært stabil, mens antall åpne saker i HN IKT har doblet seg siden januar. 
Noen avdelinger har større backlogg enn tidligere, og vil bli fulgt opp fremover med sikte på å 
få ned antall åpne saker. 

7. Automatisert installasjonsgrad for applikasjoner 

 

Tabellen nedenfor viser tall for applikasjonsporteføljen for kunderettede tjenester for 
september 2021. 

 September 2021 Automatiseringsgrad for applikasjoner 

Driftsmodell Antall 
applikasjoner 

Antall 
applikasjoner som 
er pakket eller web 

Andel 
april 2021 

Andel 
august 
2021 

Andel 
September 
2021 

Applikasjonsdrift  271 210 78% 78% 77% 

Plattformdrift  170 61 36% 36% 36% 

Infrastruktur  49 21 45% 43% 43% 

Frittstående 
programvare 

364 129 35% 35% 35% 

Tilgang til eksternt 
system  

123 103 83% 84% 84% 

Total alle 
driftsmodeller 

977 524 54% 54% 54% 

Tabell 1: Automatiseringsgrad for applikasjoner fordelt på driftsmodell  
 
Tallene for september viser ingen reelle endringer i forhold til august 2021.  
 
For å øke automatiseringsgraden av applikasjoner kreves det en omlegging av hvordan 
applikasjoner pakkes. Administrasjonen planlegger å gjøre denne omleggingen i to trinn. 

I trinn 1 som allerede er startet vil selve pakkeprosessen automatiseres for applikasjoner på 
klienter (PCer). Det vil bli laget et maloppsett for pakkeprosessen. Videre vil dette oppsettet bli 
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testet på en av våre mest kompliserte applikasjoner (Metavision) for å automatisere pakkingen 
av Metavision og alle tilknyttede komponenter. 

I trinn 2 vil pakkeprosessen flyttes ut til de ulike tjenesteteamene som har ansvaret for 
applikasjonene. Dette vil gjøre det mulig for tjenesteteamene selv å pakke sine applikasjoner. 
Dette krever opplæring i de nye verktøyene for pakking og selve pakkeprosessen for 
tjenesteteamene. 

Trinn 1 planlegges gjennomført høsten 2021. Trinn 2 planlegges gjennomført i et nytt 
applikasjonsprosjekt i 2022. 

 

8. Varsler 

HN IKT har ikke mottatt noen varsler i perioden. 
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