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1. Administrerende direktørs vurdering  

 
Regnskapet for oktober måned viser et positivt budsjettavvik på 1,3 MNOK, mens regnskapet 
per oktober (hittil i år) viser et positivt budsjettavvik på 6,3 MNOK. Prognosen for året er på 3-
4 MNOK. 

Den overordnede statusen i prosjektporteføljen er tilfredsstillende ved utgangen av året. Den 
rapporterte økningen i aktivitet er så langt på plan og det har vært jobbet målrettet de siste 
ukene for å sammenstille det totale ressursbehovet i prosjektporteføljen. For de mest pressede 
fagområdene er det igangsatt rekrutteringsaktivitet. Fra 2022 vil flere av prosjektene i HN IKTs 
portefølje handle om innføring i helseforetakene i større grad enn årene vi legger bak oss. God 
dialog med helseforetakene blir enda viktigere og mange av løpene vil være helt avhengig av at 
foretakene bidrar med ressurser og prioriterer innføringene.  

Antall henvendelser til brukerstøtte har vært høyt både for oktober og november. For oktober 
har brukerstøtte besvart 73% av telefonsamtalene innen 1.minutt, og målsettingen på 70% er 
nådd. For november måned er målsettingen ikke nådd - svarprosenten er på 64%. Dette har 
sammenheng med utfordringer knyttet til print og problemer etter oppgradering av Dips. 

Løsningsgraden i førstelinje er tilfredsstillende for oktober med 73 %, mens resultatet for 
november er 69 %, og litt under måltallet. Dette har blant annet sammenheng med innføringen 
av Dips Arena på UNN.  

Fra september til oktober er det mindre endringer knyttet til felles innboks. Den samlede 
saksmengden ved utgangen av november er 167, og av disse er 64 oppdrag i 
gjennomføringsfase. Det er satt ekstra fokus på å få raskere fremdrift hos kunde og leverandør. 

Både antall oppdateringer og antall feil viser en sterk vekst fra august, og er et utrykk for et 
høyt aktivtetsnivå. Suksessraten for oppdateringer var 95% for oktober og 93% for november. 
Sammenlignet med 2020 ser vi noe økning av andel feil forårsaket av endringsarbeidet. Dette 
vil analyseres nærmere som grunnlag for å vurdere tiltak for å øke kvaliteten på de største og 
mest komplekse endringene. 

Det var ingen beredskapshendelser i oktober, og 3 beredskapshendelser på grønt nivå i 
november. 

Samlet sykefravær i HN IKT er redusert fra 4,4% i september til 3,7% i oktober, og ligger godt 
under målet på 5%. Det legemeldte fraværet synker fortsatt, og ligger på 1,6%. Det egenmeldte 
fraværet viser en svak nedgang frå september og er for oktober på 2,0%.  
 

AML-bruddene for oktober er på samme nivå som for september. AML-bruddene i oktober er i 
hovedsak tilknyttet aktivitetsforandring i forbindelse med innføring av DIPS Arena ved FIN og i 
forbindelse med sykdom (vakt).  

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 økt sterkt. Avdelingene vil 
bli fulgt tett opp fremover med sikte på å få ned antall åpne saker parallelt med at rapportering 
og forbedringstiltak vil følges jevnlig opp av ledergruppen i 2022. Styret vil også få jevnlig 
rapportering på dette arbeidet gjennom 2022. 

Automatiseringsgraden for november er på 54,6 %, noe som er en liten økning i forhold til 
oktober. Antall applikasjoner totalt har økt med 4 fra 980 i oktober til 984 i november. Totalt 
antall applikasjoner har økt med 55 fra april 2021 (929) til 984 i november 2021.  
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For de 205 applikasjonene som er regionale og som er i bruk ved alle sykehusforetakene er 
automatiseringsgrad for klienter på 79,5%.  
 
Status pr september 2021 er tilfredsstillende virksomheten sett under ett. Den samlede 
oppgaveporteføljen er imidlertid stor med et svært høyt aktivitetsnivå.  Håndtering av krav i 
oppdragsdokument, løpende tjenesteleveranser, prosjektgjennomføring og internt 
forbedringsarbeid gir et sterkt press på ressursene, og stiller strenge krav til prioritering. 
Planleggingen av 2022 pågår for fullt. Det er et behov for et tydelig og omforent målbilde og en 
streng prioritering på IKT-området i Helse Nord fremover.  

2. Økonomi 

Resultat oktober 

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

 
Resultat for oktober viser et positivt budsjettavvik på 1,3 MNOK. Per oktober (hittil i år) er det 
et positivt budsjettavvik på 6,3 MNOK.  

Prosjekt- og oppdragsinntektene per oktober (hittil i år) er 15,6 MNOK høyere enn budsjettert, 
men dette må imidlertid ses i sammenheng med lavere beløp for aktiverte/balanseførte 
lønnsutgifter knyttet til prosjekter enn opprinnelig budsjettert (se under personalkostnader). 
Netto er likevel midler fra oppdrag/prosjekter høyere enn budsjettert (9,8 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 ses i sammenheng med at nye stillinger er 
kommet på plass senere på året enn opprinnelig budsjettert. Antallet stillinger/månedsverk 
FTE i oktober er 350. Opprinnelig stillingsplan tilsa 343 stillinger/månedsverk FTE ved 

Faktisk Budsjett Avvik Faktisk Budsjett Avvik

Driftsinntekter 64 133 67 635 -3 502 649 265 670 988 -21 723 800 800
SLA (tjenesteavtaler) 20 979 21 138 -159 209 457 211 384 -1 927 253 600
Prosjekt/oppdrag/annet 12 279 9 619 2 660 106 467 90 829 15 637 104 800
Viderefakturering 30 875 36 878 -6 003 333 341 368 775 -35 434 442 400

Driftskostnader 62 645 67 268 4 623 634 877 660 412 25 536 794 300
Personalkostnader 25 345 24 978 -367 229 860 237 039 7 179 279 000

- Aktiverte lønnsutg. Prosjekter -3 032 -2 025 1 007 -14 372 -20 250 -5 878 -24 200
Lisenskostnader 14 526 15 438 912 146 545 154 375 7 830 184 900
Avskrivninger 12 302 17 392 5 090 146 062 173 917 27 855 208 700
Linjeleie 1 874 2 135 261 19 285 21 350 2 065 25 600
Lokaler 2 004 2 108 104 19 142 21 083 1 942 25 300
Konsulent 5 188 2 583 -2 605 43 743 25 833 -17 909 31 000
Annet 4 437 4 659 222 44 613 47 065 2 452 64 000

DRIFTSRESULTAT 1 488 367 1 121 14 388 10 576 3 812 6 500

Finansposter -321 -542 220 -2 892 -5 417 2 524 -6 500

RESULTAT 1 167 -175 1 341 11 496 5 159 6 337 0
Tall  vises i  1000NOK

Resultatrapport 2021

 Oktober 2021 Oktober 2021 hittil i år Budsjett 



  
 

 

 Side 4 av 14 
 

utgangen av året. Avviket må ses i sammenheng med den planlagte veksten i stillinger 
fremover.  

Det positive avviket på posten lisensvedlikehold er knyttet til kliniske systemer. Det positive 
budsjettavviket for posten avskrivninger skyldes i hovedsak at avskrivninger knyttet til 
prosjekter i regi av RHF, herunder FRESK, 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 ikke har vært 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 overskudd på 3-4 MNOK.  

 

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. Oppkjøp anlegg vil skje i desember.  

  

Årsbudsjett 
Vedtatte og finansierte 

prosjekter 
Regnskap per oktober

Prosjektinvesteringer HN IKT
(aktiverbare utgifter) 56 107 29 800

Prosjektkostnader HN IKT
(ikke-aktiverbare utgifter) 49 200 37 300

Sum prosjekter 105 307 67 100

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
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Likviditet  

  
Tabellen viser saldo kassekreditt per 1.1 og 30.10 samt bevegelser i perioden. Trekket på 
kassekreditten er økt med 35,2 MNOK i løpet av 2021. Kassakredittrammen er på 640 MNOK. 
Ubrukt kassekreditt er på 356 MNOK per 30.10. I desember vil HN IKT gjøre oppkjøp av 
anlegg/investeringer fra HN RHF på ca. 130 MNOK. Dette vil øke trekket på kassekreditten, 
men det er fortsatt god margin i forhold til rammen. Likviditeten er god.  

3. Tjenester/produksjon  

Nedenfor gjengis noen nøkkeltall for tjenesteleveransene i HN IKT. 

Brukerstøtte 

Henvendelser til brukerstøtte 2021 
 Mai Juni Juli August September Oktober November 

Totalt antall henvendelser 9067 10864 5727 8663 10960 10481 11161 

Andel telefonhenvendelser 63% 66% 66% 54% 61% 59% 63% 

Andel besvart innen 1.minutt 61% 55% 72% 81% 71% 75% 64% 

Andel henvendelser løst i 
førstelinje 

66% 74% 74% 72% 74% 73% 69% 

 

Totalt antall henvendelser har vært på et høyt nivå i hele 2021 - særlig i 2.halvår. 

For oktober har brukerstøtte besvart 73% av telefonsamtalene innen 1.minutt, og målsettingen 
på 70% er nådd. For november måned er målsettingen ikke nådd - svarprosenten er på 64%. 
Dette har sammenheng med utfordringer knyttet til print og problemer etter oppgradering av 
Dips. 

Løsningsgraden i førstelinje er tilfredsstillende for oktober med 73 %, mens resultatet for 
november er 69 %, og litt under måltallet. Dette har blant annet sammenheng med innføringen 
av Dips Arena på UNN.  

Forespørsler på brukerkontoer i Dips er generelt sett svært høy. Vi har over lang tid jobbet 
overtid for å holde tritt med saksmengden samt satt inn ekstra ressurser. Disse tiltakene gjør at 
vi nå har fått kontroll.  

På grunn av smittesituasjonen i Tromsø er de fleste i brukerstøtte nå på hjemmekontor.  

  

Beløp
IB 1.1.2021 -319 169
Bevegelser hittil i år 35 169
UB per 31.10.2021 -284 000
Alle beløp i 1000 kr 

Kassakreditt
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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.  

 

Figuren nedenfor viser utviklingen i oppdragshåndteringen. 

 

 
 

I figuren inngår alle saker i felles innboks. Fra september til oktober er det mindre endringer. 
Den samlede saksmengden ved utgangen av november er 167, og av disse er 64 oppdrag i 
gjennomføringsfase.  

Det er satt ekstra fokus på å få fremdrift hos kunde og 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 økt fremdrift og mindre friksjon i gjennomføringen. 
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Nøkkeltall for drift 

Tilgjengelighet og feilhåndtering 2021 
 Mai Juni Juli August Sept. Oktober November 

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* 551 510 359 392 405 550 647 

Beredskap      Grønn 2 0 1 0 3 0 3 

Beredskap       Gul 2 1 0 0 0 0 0 

Beredskap       Rød 0 0 0 0 0 0 0 

Antall oppdateringer 182 188 77 126 211 179 245 

 

Både antall oppdateringer og antall feil viser en sterk vekst fra august, og er et utrykk for et 
høyt aktivtetsnivå. Suksessraten for oppdateringer var 95% for oktober og 93% for november. 

Erfaringsmessig kommer en topp på oppdateringer før endringsfrys i desember, men i år kan 
det se ut til at trykket har kommet litt tidligere enn vanlig. Andel hasteendringer (13%) og 
feilrettinger (8.6%) i november er høyt, men likevel lavere enn på samme tid i 2020 og første 
halvår 2021. Hvis vi sammenligner 2021 mot 2020 så ser vi noe økning av andel feil forårsaket 
av endringsarbeidet. Dette vil analyseres nærmere som grunnlag for å vurdere tiltak for å øke 
kvaliteten på de største og mest komplekse endringene. 

Det var ingen beredskapshendelser i oktober, og 3 beredskapshendelser på grønt nivå i 
november. 

4. Status for prosjektporteføljen 

Den overordnede statusen i prosjektporteføljen er tilfredsstillende ved utgangen av året. Den 
rapporterte økningen i aktivitet er så langt på plan og det har vært jobbet målrettet de siste 
ukene for å sammenstille det totale ressursbehovet i prosjektporteføljen. For de mest pressede 
fagområdene er det igangsatt rekrutteringsaktivitet. Fra 2022 vil flere av prosjektene i HN IKTs 
portefølje handle om innføring i helseforetakene i større grad enn tidligere. God dialog med 
helseforetakene blir enda viktigere og mange av løpene vil være helt avhengig av at foretakene 
bidrar med ressurser og prioriterer innføringene for at effektene av prosjektene skal kunne 
realiseres. 

Som tidligere rapportert gjenstår det to hovedleveranser i Helhetlig informasjonssikkerhet før 
prosjektet avsluttes. Brannmurbyttene ved UNN og de regionale datasentrene er fortsatt 
planlagt ferdigstilt før jul, men risikoen for at bekreftede omleggingsdatoer flyttes er høy. 
Usikkerheten skyldes primært den pågående beredskapssituasjonen ved UNN på grunn av 
Covid-19, men også at andre endringer (f.eks. DIPS Arena) kan få prioritet i en presset kalender 
for tilgjengelige endringsvinduer der store deler av IKT-infrastrukturen vil være utilgjengelig 
når arbeidet pågår.  
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For Tilgangsstyring har planen gjennom høsten vært å kunne ferdigstille den tekniske 
grunnplattformen før jul. I tillegg til prosjektet har ledere og fagansvarlige gjennom andre 
halvdel av november engasjert seg i verifikasjon av leveransestatus, tekniske oppsett og 
testmiljøer for å rekke målsettingen. Ved inngangen til desember har leverandøren fortsatt 
ikke levert som forutsatt. 

Med bakgrunn i dette har HN IKT valgt å varsle leverandøren om mislighold av den inngåtte 
kontrakten. 

Prosjektteamet planlegger fremdeles med at de fleste arbeidspakkene, inkludert 
grunnplattformen, leveres i HN IKTs testmiljø før jul. 

Behandlingen av videreføringen av Helhetlig informasjonssikkerhet (HIS 2) nærmer seg nå 
beslutning i Helse Nord RHF der styret skal ta stilling til saken i midten av desember. For noen 
av leveransene er det som tidligere rapportert satt i gang forsert aktivitet etter bestilling fra 
Helse Nord RHF. I arbeidet med sikring av endepunkter (NAC) på Kirkenes sykehus 
ferdigstilles nå registrering og kategorisering av IKT-enheter for innplassering i sonemodell. 
Som ventet viser arbeidet at selv etter maskinell kartlegging og manuelt etterarbeid gjenstår 
det fortsatt et mindre antall ukjente enheter som krever manuell sporing og registrering fra 
personell hos helseforetaket. Problemstillingen er et godt eksempel på at for alle tiltak som 
gjennomføres i HIS2 så må det legges til grunn en risikobasert tilnærming for dekningsgraden 
av de ulike løsningene. Med stor sannsynlighet vil det være meget krevende og 
kostnadsdrivende å skulle innføre alle tiltak 100%. Slike vurderinger kan imidlertid ikke HN 
IKT gjøre på vegne av kundene og derfor må helseforetakene påregne å være aktive deltakere i 
programmet på strategisk nivå og operativt nivå i prosjektene. For innføringen av PAM 
(kontroll på privilegerte tilganger) hos HN IKT er prosjektet oppe i god fart og nye 
tjenesteområder rulles inn fortløpende. Arbeidet er planlagt fullført i løpet av Q1 2022 og da 
fortsetter arbeidet mot de øvrige helseforetakene. 

I MoDI-programmet har prosjektet Digital plattform telekom aktivitet mot flere av 
helseforetakene i parallell. For SANO og HSYK er framdriften god og den nødvendige 
kartleggingen av tilganger og tilhørighet for brukere er på plan. For UNN lider framdriften av 
begrenset tilgang på ressurser hos foretaket. Tilleggsleveransen som ble lagt til prosjektet 
tidligere i høst på etablering av regional meldingstjener er bemannet og arbeidet er i gang. 
Helse Nord RHF har tatt et godt initiativ ved å samle beslutningstakere fra alle helseforetak for 
å vurdere om det er ytterligere strategiske avklaringer som må til i det kommende 
innføringsarbeidet. 

For prosjektet Framtidig arbeidsflate har det siden forrige rapportering vært mye diskusjon og 
avklaringsmøter med Helse Nord RHF og FRESK-programmet knyttet til omfang, ansvar og 
planer for VDI-plattformen. Det er nå etablert en mer felles forståelse av tidligere beslutninger 
og ansvarsdelingen. Men viktigere, et mer omforent bilde om hva som skal til for at IKT-
arbeidsflaten for brukere i Helse Nord skal bli best mulig. Det er nå signalisert fra Helse Nord 
RHF at HN IKT vil få ansvar for etablering av en ny, helhetlig klinisk arbeidsflate i regionen og 
prosjektet planlegger nå for det reviderte omfanget. For at løsningen skal fungere godt og 
helhetlig for klinisk bruk kan det imidlertid kreves noe standardisering og harmonisering av 
applikasjonslandskapet som benyttes i dag. Kartlegging av dette og innsikt i brukerbehov vil 
stå sentralt i prosjektets videre arbeid. 

Fra iFront prosjektet rapporteres det om god framdrift i siste periode. Kartleggingen av 
infrastruktur og sluttbrukerutstyr er nå godt i gang på alle helseforetak. Erfaringen så langt er 
at arbeidet er omfattende og tidkrevende. Innleie av personell til kartlegging har tidligere i 
prosjektet vært utfordrende, men har nå stort sett kommet på plass. Prosjektet kjører med høy 
fart for å ta inn så mye av forsinkelsene som mulig, og styrer godt på økonomi, men jobber nå 
med hvor langt ut på ettervinteren kartleggingen vil strekke seg i tid. 
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Migreringsprosjektet, inkludert Migreringspakke 4, nærmer seg nå slutten. Prosjektene vil ved 
avslutning ha flyttet nærmere 3.000 servere til det sentrale kjøremiljøet noe som utgjør godt 
over 90% av totalen. Automatiseringsarbeidet for DIPS har revolusjonert arbeidet med 
oppgradering og det jobbes nå med hva som skal til for at denne metodikken og tilnærmingen 
kan gjenbrukes for andre tjenester.  

Migrering av Exchange til sky sikter på ferdigstillelse av planfasen til jul. Gjennomføringsdelen 
av prosjektet må sees i sammenheng med innføringen av Office 365 i regionen som foreløpig 
ikke er besluttet gjennomført. Konseptfasen i Modernisering av testtjenesten forventes å være 
levert i løpet av første kvartal 2022. I Sectra message broker har det så langt vært begrenset 
aktivitet på grunn av utsettelser fra leverandøren. 

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

Nedenfor vises et sammendrag av status på HN 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 

 
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. oktober ligger på 1,6%, som er en videre nedgang fra måneden før, 
og en positiv utvikling.  

 

AML brudd 

Tabellen nedenfor viser antall AML-brudd i perioden juli-oktober 2021. 

 
Bruddtype Antall brudd 

juli 2021 
Antall brudd 
august 2021 

Antall brudd 
september 2021 

Antall brudd 
oktober 2021 

Samlet tid per dag 3 0 0 0 

AML timer per uke 13 2 10 14 

AML timer per 4 uker 1 0 1 3 

Søndager på rad 3 6 2 2 

Ukentlig arbeidsfri 24 10 28 21 

Total 44 18 41 40 

 
AML-bruddene i oktober er i hovedsak tilknyttet aktivitetsforandring i forbindelse med 
innføring av DIPS Arena ved FIN og i forbindelse med sykdom (vakt).  
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6. Avviksmeldinger i DocMap 

 
 1. jun 1. aug 1. sep 1.okt 1.des 

Liggende i HF 90 85 86 97 96 
Liggende i HN IKT 37 46 46 45 58 
Total 127 131 132 142 154 

 

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 økt sterkt. Avdelingene vil 
bli fulgt tett opp fremover med sikte på å få ned antall åpne saker parallelt med at rapportering 
og forbedringstiltak vil følges jevnlig opp av ledergruppen i 2022. Styret vil også få jevnlig 
rapportering på dette arbeidet gjennom 2022. 

 

7. Automatisert installasjonsgrad for applikasjoner 

I tabellen nedenfor vises tall for applikasjonsporteføljen for kunderettede tjenester.  

 November 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 

Andel 

November 
2021 

Applikasjonsdrift  275 216 78% 78% 77% 77,2% 78,5% 

Plattformdrift  170 65 36% 36% 36% 36,0% 38,2% 

Infrastruktur  49 22 45% 43% 43% 42,9% 44,9% 

Frittstående 
programvare 

365 128 35% 35% 35% 35,3% 35,1% 

Tilgang til 
eksternt system  

125 107 83% 84% 84% 84,7% 85,6% 

Total alle 
driftsmodeller 

984 538 54% 54% 54% 53,7% 54,6% 

Tabell 1: Automatiseringsgrad for applikasjoner fordelt på driftsmodell  
 
Tallene for november viser en liten økning i i automatiseringsgrad i forhold til oktober 2021. 
Antall applikasjoner totalt har økt med 4 fra 980 i oktober til 984 i november. Totalt antall 
applikasjoner har økt med 55 fra april 2021 (929) til 984 i november 2021.  
Vi har også analysert de applikasjonen som er regionale, dvs der en applikasjon er i bruk ved 
alle sykehusforetakene. Dette gjelder 205 applikasjoner. Her er automatiseringsgrad for 
klienter på 79,5%.  
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Oppfølging av 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 
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 fortsetter å følge denne planen med gjennomføring av trinn 1 høsten 2021 
og forslag til nytt applikasjonsprosjekt i 2022 (trinn 2).  

8. Varsler 

HN IKT har ikke mottatt noen varsler i perioden.
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