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Administrerende direktørs vurdering  

Regnskapet for september måned viser et positivt budsjettavvik på 0,4 MNOK, mens 
regnskapet per september (hittil i år) viser et positivt budsjettavvik på 5,0 MNOK. Prognosen 
for året er fortsatt balanse (null). 

Status for prosjektporteføljen er tilfredsstillende. Det er fortsatt et høyt aktivitetsnivå som 
forventes å øke fremover. Helse Nord RHF varsler samtidig en krevende situasjon knyttet til 
økonomisk bæreevne på investeringssiden fremover. Det er på denne bakgrunn tatt initiativ til 
en prioriteringsdiskusjon i slutten av oktober.  

Totalt antall henvendelser så langt i 2021 er svært høyt. September måned noterer seg for det 
nest høyeste tallet så langt i 2021. Andelen telefoner besvart innen 1.minutt var for september 
innenfor målsettingen. Løsningsgraden i førstelinje er høy (74%).  

Felles Innboks viser fortsatt en positiv utvikling. Både antall saker i tilbudsfase og under 
gjennomføring er stigende. Innkommende saker prioriteres og behandles fortløpende uten 
nevneverdig ventetid. 

Det har vært en sterk aktivitetsøkning i september, og antall oppdateringer er nesten doblet 
sammenliknet med august måned. Til tross for dette ligger antall feil på et markert lavere nivå 
enn i 1.halvår.  

Det har vært gjennomført flere hasteendringer og kritiske feilrettinger som har gitt 
utfordringer. Det er derfor iverksatt tiltak for å etablere mer definerte tidsfrister i endrings-
prosessen, noe som har gitt positiv effekt.  

Det har vært 3 beredskapshendelser på grønt nivå siden forrige rapportering. 

Samlet sykefravær i HN IKT er for september på 4,4%, og under målet på 5%. Det legemeldte 
fraværet pr. september er synkende, og ligger på 2,4%. Det egenmeldte fraværet viste en 
økning frå 1,1% til 2,0% fra august til september. 

AML-bruddene i september er i hovedsak tilknyttet utrykning på vakt, omlegging på 
Finnmarkssykehuset og feilretting av kritisk infrastruktur. Avtaleverk og oppsett i GAT ifht 
nåværende avtaler gjennomgås for å sikre at disser er oppdatert og lagt riktig inn. Oppsett av 
vaktplaner og hviletid ifbm. utrykning på vakt vil også gjennomgås  for å sikre korrekt 
registrering av årsak til utrykning og redusering av AML-brudd. 

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. 
Noe av veksten skyldes at det internt i HN IKT meldes flere avvik, blant annet innenfor 
informasjonssikkerhet. 

Tallene for oktober viser ingen reelle endringer i automatiseringsgrad i forhold til august og 
september 2021. Antall applikasjoner totalt har økt med 3 fra 977 i september til 980 i 
oktober. Totalt antall applikasjoner har økt med 51 fra april 2021 (929) til 980 i oktober 2021.  

Status pr september 2021 er tilfredsstillende virksomheten sett under ett. Det er som tidligere 
rapportert om et vedvarende høyt aktivitetsnivå med håndtering av løpende 
tjenesteleveranser og prosjektgjennomføring. Samtidig pågår omfattende forbedringsarbeid 
knyttet til organisering og kontinuerlig forbedring av virksomheten på alle nivå.  
Kombinasjonen av høyt aktivitetsnivå og høye forventninger knyttet til HN IKTs rolle med 
hensyn til å løse informasjonssikkerhetsutfordringene i regionen er krevende. Det er et behov 
for et tydelig og omforent målbilde og en streng prioritering på IKT-området i Helse Nord 
fremover.  
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Det vil være krevende fremover å etablere tilstrekkelig kapasitet til å håndtere et stadig 
økende aktivitetsnivå. 

Økonomi 

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

 
Resultat for september måned viser et positivt budsjettavvik på 0,4 MNOK. Per september 
(hittil i år) er det et positivt budsjettavvik på 5,0 MNOK.  

Prosjekt- og oppdragsinntektene per september (hittil i år) er høyere enn budsjettert, men 
dette må sees i sammenheng med lavere aktiverte lønnsutgifter knyttet til prosjekter enn 
budsjettert (se under personalkostnader). Netto er likevel midler fra oppdrag/prosjekter 
høyere enn budsjettert (3,9 MNOK).  

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 sees 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 
innboks- oppdrag og høy prosjektaktivitet generelt. Avviket på denne posten må til dels ses i 
sammenheng med det positive budsjettavviket for personalkostnader.  

Faktisk Budsjett Avvik Faktisk Budsjett Avvik

Driftsinntekter 66 644 67 635 -991 585 132 603 353 -18 221 800 800
SLA (tjenesteavtaler) 20 980 21 138 -309 188 477 190 245 -1 609 253 600
Prosjekt/oppdrag/annet 12 285 9 619 -128 94 188 81 210 10 312 104 800
Viderefakturering 33 380 36 878 -3 728 302 467 331 898 -25 933 442 400

Driftskostnader 65 829 67 055 1 226 572 232 593 144 20 912 794 300
Personalkostnader 24 842 24 765 -77 204 515 212 061 7 546 279 000

- Aktiverte lønnsutg. Prosjekter -1 466 -2 025 -559 -11 340 -18 225 -6 885 -24 200
Lisenskostnader 14 778 15 438 659 132 019 138 937 6 918 184 900
Avskrivninger 14 813 17 392 2 579 133 760 156 525 22 765 208 700
Linjeleie 1 868 2 135 267 17 411 19 215 1 804 25 600
Lokaler 2 081 2 108 27 17 138 18 975 1 837 25 300
Konsulent 3 538 2 583 -954 38 554 23 250 -15 304 31 000
Annet 5 375 4 659 -716 40 176 42 406 2 230 64 000

DRIFTSRESULTAT 815 580 235 12 900 10 209 2 691 6 500

Finansposter -340 -542 202 -2 571 -4 875 2 304 -6 500

RESULTAT 475 38 437 10 329 5 334 4 995 0
Tall  vises i  1000NOK

Resultatrapport 2021

 September 2021 September 2021 hittil i år Budsjett 
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Prognosen for året er fortsatt balanse (null) selv om resultatet er positivt per i dag. Dette 
skyldes noe usikkerhet i forhold til prosjektinntektene samtidig som antall ansatte øker frem 
mot årsskiftet. Vi anser det likevel som mer sannsynlig med et positivt enn et negativt resultat.  

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. Disse utgiftene 
viderefaktureres HF-ene.  

Likviditet  

  

Årsbudsjett 
Vedtatte og finansierte 

prosjekter 
Regnskap per september

Prosjektinvesteringer HN IKT
(aktiverbare utgifter) 56 107 24 300

Prosjektkostnader HN IKT
(ikke-aktiverbare utgifter) 49 200 34 900

Sum prosjekter 105 307 59 200

Driftsinvesteringer HN IKT 57 500 46 300

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 -31 882
UB per 31.9.2021 -351 051
Alle beløp i 1000 kr 

Kassakreditt
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Tabellen viser saldo kassekreditt per 1.1 og 30.9 samt bevegelser i perioden. Trekket på 
kassekreditten er økt med 31,9 MNOK i løpet av 2021. Kassakredittrammen er på 640 MNOK. 
Ubrukt kassekreditt er på 288,9 MNOK per 30.9. Likviditeten er god.  

Tjenester/produksjon  

Nedenfor gjengis noen nøkkeltall for tjenesteleveransene i HN IKT. 

Brukerstøtte 
Henvendelser til brukerstøtte 2021 

 Mars April Mai Juni Juli August September 

Totalt antall henvendelser 11094 9767 9067 10864 5727 8663 10960 

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

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

Andel henvendelser løst i 
førstelinje 

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

 

Totalt antall henvendelser så langt i 2021 er svært høyt. September måned noterer seg for det 
nest høyeste tallet så langt i 2021. 

I september 2021 har brukerstøtte besvart 71% av telefonsamtalene innen 1. minutt, der 
målsettingen er 70%.  

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. 

Løsningsgraden i førstelinje er høy (74%). Forespørsler på brukerkontoer i Dips er generelt 
sett svært høy. Det har over lengre tid vært jobbet overtid 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. Totalt antall saker har siden april vært jevnt 
stigende. Etter en ekstra innsats i juli viser både antall saker i tilbudsfase og saker i 
gjennomføring igjen en jevn økning. Den samlede saksmengden ved inngangen til september er 
162, og av disse er 67 oppdrag i gjennomføringsfase.  

Det er pr. dato er 44 saker til behandling i helseforetakene, samt hos eksterne leverandør. 

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.  

Omforent detaljplanlegging av gjennomføringsfase har en ennå ikke sett effekten av, men det 
forventes at dette vil gi bedre fremdrift og smidigere gjennomføring. 

Nøkkeltall for drift 
Tilgjengelighet og feilhåndtering 2021 

 Mars April Mai Juni Juli August Sept. 

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* 517 520 551 510 359 392 405 

Beredskap      Grønn 1 0 2 0 1 0 3 

Beredskap       Gul 0 0 2 1 0 0 0 

Beredskap       Rød 0 0 0 0 0 0 0 

Antall oppdateringer 202 167 182 188 77 126 211 
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Det har vært en sterk aktivitetsøkning i september, og antall oppdateringer er nesten doblet 
sammenliknet med august måned. Til tross for dette ligger antall feil på et markert lavere nivå 
enn i 1.halvår.  

Det har vært gjennomført flere hasteendringer og kritiske feilrettinger som har gitt 
utfordringer. Det er derfor iverksatt tiltak for å etablere mer definerte tidsfrister i 
endringsprosessen, noe som har gitt umiddelbar effekt. Det er også utarbeidet veiledninger for 
gjennomføringer av større endringer / prosjekter i forhold til endringsprosessen. Suksessrate 
for september er på 93% mot 96% i august. 

Det har vært 3 beredskapshendelser på grønt nivå siden forrige rapportering. 

Status for prosjektporteføljen 

I forrige virksomhetsrapport ble det vedvarende høye aktivitetsnivået beskrevet og det ble 
pekt på en ytterligere økning framover. Samtidig varsler Helse Nord RHF krevende 
vurderinger om økonomisk bæreevne på investeringssiden det kommende året. Helse Nord 
RHF har derfor tatt initiativ til en prioriteringsdiskusjon i slutten av oktober.  

Helse Nord IKT mener at tydelig ansvarsdeling, forutsigbarhet og felles regional tilslutning er 
nødvendig for at regionen skal lykkes med investeringene innenfor IKT-området. 
Samtidighetsutfordringen vil uansett fortsatt være gjeldende, der en økende etterspørsel av 
raskere og moderne tjenester som møter brukernes behov blir satt opp mot kravene til 
informasjonssikkerhet og stabil drift.  

I tråd med styrets behandling av videreføringen av Helhetlig informasjonssikkerhet (HIS 2) i 
forrige møte sendes nå investeringssøknad over til Helse Nord RHF. For noen av tiltakene er 
det som kjent igangsatt forsert aktivitet og her er man i gang med tekniske leveranser. Dette 
treffer spesielt fagområdet for nettverk noe som har ført til utfordringer i å allokere 
tilstrekkelig interne ressurser til disse prosjektene. Som følge av dette er rekruttering av nye 
roller iverksatt.  

Den pågående fasen av prosjektet styrer nå mot avslutning ved årsskiftet. Det gjenstår som 
tidligere rapportert fortsatt noen leveranser i delprosjektene Sikker produksjon og 
Tilgangsstyring. Brannmurbyttene ved UNN og de regionale datasentrene går framover og de 
byttene som er gjennomført har gått i henhold til plan etter god planlegging og godt samarbeid 
med kunden. Gitt kritikaliteten til komponentene som nå byttes må denne kvaliteten 
opprettholdes noe som fører til at arbeidet ikke vil være ferdigstilt før nærmere jul.  

For Tilgangsstyring har framdriften den siste måneden vært i bedring, men totalt sett fortsatt 
svak og bak plan. Det er fremdeles leverandørens manglende evne til å levere på forpliktelser 
og lovnader som volder mest bry. Helse Nord IKT har gjennom hele 2021 hatt tett oppfølging 
av disse utfordringene fra både prosjekt og virksomhetsledelse. Et resultat av dette er nå at 
prosjektet har blitt enige med leverandøren om å dele det gjenstående arbeidet i to leveranser. 
Helse Nord IKT tar nå store deler av oppgaven med å ferdigstille arbeidet med integrasjon av 
målsystemene. Leverandørens ansvar blir dermed fokusert mot leveranse av 
grunnplattformen. Målet nå er at det tekniske arbeidet vil kunne ferdigstilles innen utgangen 
av året. Konsekvensen av dette blir at piloten for Helse Nord IKT foreslås gjennomført i det 
regionale innføringsprosjektet som nå er i planfase i regi av Helse Nord RHF. 

I MoDI-programmet har prosjektet Digital plattform telekom fullført utrullingen av Microsoft 
Teams og ny regional telefoniløsning til Finnmarkssykehuset. Fokuset er nå flyttet over til 
Helgelandssykehuset og UNN der innføringsløpene nå er i planlegging i tett samarbeid med 
kundene. Erfaringen i prosjektet så langt er at framdriften i stor grad vil henge sammen med 
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hvor raskt helseforetakene får gjort de nødvendige oppdateringene av grunndata i sine 
organisasjoner. For oppdraget på etablering av en regional meldingstjener pågår bemanning og 
planlegging. 

For prosjektet Framtidig arbeidsflate går innføringsløpet av VDI-løsningen i tråd med nylig 
vedtatte planer og teknisk plattformen skal være klar for produksjon til 17.01.2022. Det pågår 
imidlertid diskusjoner mellom de ulike aktørene som har delleveranser som understøtter den 
kliniske arbeidsflaten som nå oppdateres med nye regionale systemer gjennom FRESK. 
Diskusjonene avdekker et utfordringsbilde som synliggjør behov for bedre samordning mellom 
FRESK-Elektronisk kurve, MoDI-Digital arbeidsflate og mottaksprosjektene hos helseforetakene. 
Den pågående koordineringen mellom partene må føre til en helhetlig og omforent plan med 
tydelig ansvarsdeling som sikrer at løsningene som nå innføres fungerer i en klinisk 
arbeidshverdag.  

For iFront prosjektet er kartleggingen av infrastruktur og sluttbrukerutstyr godt i gang på 
helseforetakene. Tilgang til kvalifiserte ressurser er imidlertid krevende og etter flere 
utlysninger i markedet har man kun fått tak i deler av den bemanningen som ble lagt til grunn i 
planleggingen. Konsekvensen er at prosjektet vil bli forsinket da man ikke kan kjøre like mange 
lokasjoner i parallell som først antatt. Prosjektet jobber med reviderte planer for 
kartleggingen. 

Innføringsløpet for Microsoft 365 som er foreslått gjennom prosjektet Skybasert kontorstøtte 
ligger fremdeles i bero. Planen for gjennomføring er til behandling i Helse Nord RHF.  Helse 
Nord IKT bidrar med vurderinger knyttet til tidspunkt for innføring og konsekvenser av 
eventuell utsettelse. 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 Migreringsprosjektet, inkludert Migreringspakke 4, nærmer man seg oppløpssiden. Det jobbes 
nå med hvilke servere som av ulike grunner ikke blir migrert til sentralt kjøremiljø og det 
legges til grunn en streng kost/nytte vurdering for den gjenstående mengden. Det kan være 
aktuelt å avvente noe av dette til SKM 2.0 har oppgradert kjernekomponentene i det sentrale 
kjøremiljøet da dette vesentlig vil forenkle migreringsprosessen for noen av serverne. I 
sistnevnte prosjekt har man støtt på uforutsette utfordringer på det fysiske nettverket i 
datasentrene som må løses før oppgraderingen kan fortsette. Feilen er identifisert og tiltak for 
utbedring er iverksatt med leverandør. Planfasen i SKM 2.0 vil dermed avsluttes i løpet av 
november. 

I Infrastruktur-DSDR har prosjektet fokusert på infrastrukturdelen av leveransen da disse har 
lang leveringstid og er på kritisk linje for framdrift. Når bestillingen er satt vil fokuset flyttes til 
prosess, organisering og beredskap for kryptovirusangrep.  

Som tidligere rapportert er det også startet opp innledende aktivitet for noen mindre 
prosjekter i påvente av behandling av oversendte investeringssøknader til Helse Nord RHF. 
Felles for disse prosjektene er at de er av begrenset størrelse og i mindre grad er avhengig av 
samme ressurser som de øvrige prosjektene i porteføljen. Migrering av Exchange til sky, 
Modernisering av testtjenesten og Sectra message broker er alle i stor grad begrenset til utvalgte 
tjenesteområder. 

I tillegg til den interne prosjektporteføljen bidrar Helse Nord IKT med ressursutleie til en rekke 
fellesregionale IKT-prosjekter.  
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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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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 

 
Samlet sykefravær i HN IKT er for september på 4,4%, og under målet på 5%.  

Figur 6.2 Egenmeldt fravær 

 
Egenmeldt fravær utgjør 2,0%, som er en økning fra tidligere i år. Det er mye forkjølelsesvirus i 
omløp som kan være en forklaring på det økte egenmeldte fraværet.  
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Figur 6.3 Legemeldt fravær  

 
Det legemeldte fraværet pr. september ligger på 2,4%, som er en nedgang fra juni-aug. og en 
positiv utvikling.  

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

 
Bruddtype Antall brudd 

juni 2021 
Antall brudd juli 
2021 

Antall brudd 
august 2021 

Antall brudd 
september 2021 

Samlet tid per dag 0 3 0 0 

AML timer per uke 4 13 2 10 

AML timer per 4 uker 3 1 0 1 

Søndager på rad 4 3 6 2 

Ukentlig arbeidsfri 19 24 10 28 

Total 30 44 18 41 

 

AML-bruddene i september er i hovedsak tilknyttet utrykning på vakt, omlegging på 
Finnmarkssykehuset og feilretting av kritisk infrastruktur. Avtaleverk og oppsett i GAT i 
forhold til nåværende avtaler gjennomgås for å sikre at disser er oppdatert og lagt riktig inn. 
Oppsett av vaktplaner og hviletid i forbindelse med utrykning på vakt vil også gjennomgås for å 
sikre korrekt registrering av årsak til utrykning og redusering av AML-brudd. 
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Avviksmeldinger i DocMap 

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

86 90 85 86 97 

Liggende i  
HN IKT 

23 37 46 46 45 

Total 109 127 131 132 142 
 

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. 
Noe av veksten skyldes at det internt i HN IKT meldes flere avvik, blant annet innenfor 
informasjonssikkerhet. 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 

I tabellen nedenfor vises tall for applikasjonsporteføljen for kunderettede tjenester for oktober 
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 

Andel 
Oktober 
2021 

Applikasjonsdrift  272 210 78% 78% 77% 77,2% 

Plattformdrift  172 62 36% 36% 36% 36,0% 

Infrastruktur  49 21 45% 43% 43% 42,9% 

Frittstående 
programvare 

363 129 35% 35% 35% 35,3% 

Tilgang til 
eksternt system  

124 105 83% 84% 84% 84,7% 

Total alle 
driftsmodeller 

980 526 54% 54% 54% 53,7% 

Tabell 1: Automatiseringsgrad for applikasjoner fordelt på driftsmodell  
 
Tallene for oktober viser ingen reelle endringer i automatiseringsgrad i forhold til august og 
september 2021. Antall applikasjoner totalt har økt med 3 fra 977 i september til 980 i 
oktober. Totalt antall applikasjoner har økt med 51 fra april 2021 (929) til 980 i oktober 2021.  

Nye tiltak 
For å øke automatiseringsgraden av applikasjoner kreves det en omlegging av hvordan 
applikasjoner pakkes. Administrasjonen presenterte en plan i virksomhetsrapporten for 
september i to trinn: 

I trinn 1 etablerer vi et prosjekt som vil automatisere selve pakkeprosessen for applikasjoner 
på klienter (PCer). Det vil bli laget et maloppsett for pakkeprosessen. Videre vil dette oppsettet 
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bli 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. 

Administrasjonen følger denne planen med gjennomføring av trinn 1 høsten 2021 og forslag til 
nytt applikasjonsprosjekt i 2022 (trinn 2).  

Varsler 
HN IKT har ikke mottatt noen varsler i perioden.
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