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1. Administrerende direktørs vurdering  

Regnskapet for februar-måned viser et positivt budsjettavvik på 2,7 MNOK, mens regnskapet 
per februar (hittil i år) viser et positivt budsjettavvik på 5,3 MNOK. Prognosen for året er 
balanse (null). 
 
Statusen i prosjektporteføljen er jevnt over god. Det er imidlertid krevende for flere prosjekter 
å holde sine framdriftsplaner, noe som hovedsakelig har sin bakgrunn i begrenset tilgang på 
ressurser. Rekrutteringsprosesser pågår, men det vil ta tid å bygge opp interne fagmiljøer. 
Flere fellesregionale IKT-prosjekter melder også om utfordringer knyttet til framdrift og 
ressurser. Tett dialog med eier og helseforetak utover våren med helhetlige prioriteringer vil 
bli viktig for å møte disse utfordringene. 
 
Totalt antall henvendelser til brukerstøtte så langt i 2022 er svært høyt. I januar mottok 
brukerstøtte 12056 henvendelser, noe som er det høyeste nivået som er målt siden 2011. For 
februar er antall henvendelser på et mer normalt nivå.  
 
For felles innboks er det er en økning i antall saker siden forrige rapportering. Antall saker i 
gjennomføring viser også en svak økning. Timepådraget på saker er tilnærmet likt som på 
samme tid i 2021. Med samme ytelse vil det påregnes å levere samme antall saker i 2022 som i 
2021. 
 
Januar 2022 ga et nytt toppnivå for aktivitetsnivået med 368 endringer. Rekordhøgt 
aktivitetsnivå til tross så forårsaket endringsarbeidet lite problemer for driften i januar. Antall 
feil i januar og februar er høyt, og har ført til mange henvendelser til brukerstøtte.  Det var 2 
beredskapshendelse på grønt nivå i januar og 1 for desember.  
 
Samlet sykefravær i HN IKT er januar på 5,7%, mot 5,1% i desember.  Det legemeldte fraværet 
viser en svak nedgang, mens det egenmeldte fraværet viser en økning frå 1,6% i desember til 
2,4% i januar. Økningen er forventet gitt smittesituasjonen med hensyn på korona (omikron). 
 
AML-bruddene viser en sterk nedgang siden november og desember 2021. For januar og 
februar er de i all hovedsak knyttet til uforutsett aktivitetsforandring. I tillegg har det vært en 
del sykefravær, der andre må jobbe ekstra for å dekke opp. Det er iverksatt tiltak for å redusere 
AML-brudd fremover. 
 
Antall åpne avvik viser en markert nedgang i helseforetakene fra 89 til 81. Internt i HN IKT 
fortsetter også nedgangen i antall avvik. Totalt antall avvik er på 129, noe som er det laveste 
nivået siden juni 2021.   
 
Status etter årets første to måneder er tilfredsstillende virksomheten sett under ett. At flere 
prosjekter melder at begrenset tilgang på ressurser hemmer fremdriften er imidlertid 
bekymringsfullt. Utfordringsbildet fremover er sammensatt, med en stor oppgaveportefølje 
som skal håndteres samtidig som HN IKTs ansvarsområde er betydelig utvidet.  I en slik 
situasjon er det svært viktig at den løpende produksjonen av IKT produkter og tjenester 
skjermes, og at det gjøres tydelige prioriteringer på alle nivå virksomheten. Det krever også 
krevende prioritering av Helse Nord RHF og helseforetakene med hensyn på hvilke prosjekter 
og tiltak som skal gjennomføres. 
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2. Økonomi 

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

 
Resultat for februar viser et positivt budsjettavvik på 2,7 MNOK. Per februar (hittil i år) er det 
et positivt budsjettavvik på 5,3 MNOK. 

Prosjekt- og oppdragsinntektene per februar (hittil i år) er lavere enn budsjettert. Det samme 
gjelder viderefaktureringsposten. Dette er i hovedsak periodiseringsavvik. SLA-inntektene er i 
stort i samsvar med budsjett.  

Mindreforbruket på posten personalkostnader må i hovedsak ses i sammenheng med 
periodisering av lønnskostnader. Antallet stillinger/månedsverk FTE i februar er 356. Etter 
planen vil antall stillinger FTE være 395 ved utgangen av året. Det vil si at personalkostnadene 
forventes å øke vesentlig.  

Det positive avviket på posten lisenskostnader er i hovedsak knyttet til kliniske systemer.  

Avviket på posten Annet skyldes særlig mindreforbruk knyttet til reisekostnader og diverse 
kostnadsposter (herunder reserver).   

Budsjettavviket så langt i år må i hovedsak ses i sammenheng med at kostnadene vil øke i takt 
med stillingsveksten gjennom året, mens SLA-inntektene er periodisert flatt.  

Prognosen for året er balanse (null). Dette er basert på en vekst i stillinger i tråd med plan.  

 

 
 
 

Faktisk Budsjett Avvik Faktisk Budsjett Avvik

Driftsinntekter 71 557 74 383         -2 826         143 020 148 766 -5 745 880 063
SLA (tjenesteavtaler) 24 399 24 812         -412            49 053 49 624 -571 297 861
Prosjekt/oppdrag/annet 10 128 11 346         -1 218         20 413 22 692 -2 279 123 319
Viderefakturering 37 029 38 225         -1 195         73 555 76 450 -2 895 458 883

Driftskostnader 68 984 74 512         5 528          138 141 149 099 10 958 794 300
Personalkostnader 26 866 29 594         2 728          53 896 59 262 5 367 333 927

- Aktiverte lønnsutg. Prosjekter -2 158 -2 891          -733            -4 100 -5 781 -1 681 -34 700
Lisenskostnader 15 207 16 995         1 789          31 155 33 990 2 836 204 023
Avskrivninger 18 269 18 290         21               36 530 36 581 50 219 573
Linjeleie 1 871 2 036            165             3 792 4 072 280 24 442
Lokaler 1 731 2 118            387             3 745 4 236 490 25 424
Konsulent 3 306 3 645            339             6 690 7 290        600 43 756
Annet 3 894           4 725            831             6 433          9 449 3 016 56 718

DRIFTSRESULTAT 2 572 -130             2 702          4 879 -333 5 213 6 900

Finansposter -565 -575             10               -1 068 -1 150 82 -6 500

RESULTAT 2 007 -704             2 711          3 812 -1 483 5 294 0
Tall vises i 1000NOK

Resultatrapport 2022

 Februar 2022 Februar 2022 hittil i år
Budsjett 
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3. Tjenester/produksjon  

Nedenfor gjengis noen nøkkeltall for tjenesteleveransene i HN IKT. 
 
Brukerstøtte 
 
 

Henvendelser til brukerstøtte 2021/2022 
 August September Oktober November Desember Januar Februar 

Totalt antall henvendelser 8663 10960 10481 11161 8363 12056 9097 

Andel telefonhenvendelser 54% 61% 59% 63% 62% 59% 54% 

Andel besvart innen 1.minutt 81% 71% 75% 64% 66% 69% 82% 

Andel henvendelser løst i 
førstelinje 

72% 74% 73% 69% 73% 74% 67% 

 
Totalt antall henvendelser så langt i 2022 er svært høyt. I januar mottok brukerstøtte 12056 
henvendelser, noe som er det høyeste nivået som er målt siden 2011. For februar er antall 
henvendelser på et mer normalt nivå. Bestilling av brukerkonto i Dips utgjør i januar 24% av 
henvendelsene og i februar 21%.  
 
Antall feil i januar og februar er svært høyt og har ført til mange henvendelser til brukerstøtte.  
Noen av tjenesteområdene som går igjen er blant annet mobilt kontor, nettverk, print, MS 
Office, e-post, Dips Arena og Dips klient.   
 
I januar 2022 har brukerstøtte besvart 69% av telefonsamtalene innen 1.minutt, målsettingen 
er 70%, men med bakgrunn i det store antall henvendelser vurderes det som tilfredsstillende. 
For februar er 82% av henvendelsene besvart innen 1.minutt. 
 
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 utgangen av februar 
2022 er 176, og av disse er 72 oppdrag i gjennomføringsfase. Det er satt ekstra fokus på å få 
fremdrift hos kunde og leverandør.  Dette har gitt resultater ved at antall saker som venter på 
kunde eller ekstern leverandør er drastisk redusert. 
 
Prosessen anses å være godt innarbeidet frem til fase tilbud sendt.  Ytterlige forbedring ligger 
prosessen med å få tilbud akseptert samt på gjennomføring av oppdragene. For 
tjenesteleveransedelen er antallet bestillinger pr. 1 mars 14 mot 20 for samme periode i 2021.  
Antallet tilbud sendt er i 2022 er 9 mot 10 for samme periode i 2021.  Antall saker levert er for 
2022 5 mot 6 i samme periode 2021. 
 
Timepådraget på saker er tilnærmet likt som på samme tid i 2021. Med samme ytelse vil vi 
kunne påregne å levere samme antall saker i 2022 som i 2021. 
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Nøkkeltall for drift 
 

Feil og hendelser 2021/2022 
 August September Oktober November Desember Januar Februar 

Antall registrerte feil  
og hendelser* 

392 405 550 647 451 680 556 

Beredskap      Grønn 0 3 0 3 1 2 1 

Beredskap       Gul 0 0 0 0 0 0 0 

Beredskap       Rød 0 0 0 0 0 0 0 

Antall oppdateringer 126 211 179 245 305 368 308 

 

Antall feil ligger svært høyt både for januar og februar. Det er også et nytt toppnivå for 
aktivitetsnivå med 368 endringer. Rekordhøgt aktivitetsnivå til tross så forårsaker 
endringsarbeidet lite problemer for driften i januar. Kompleksiteten for arbeidet som gjøres er 
dog noe mindre sammenlignet med november 2021 (360 endringer) som hadde større 
konsekvenser for driften. 

I februar har aktivitetsnivået falt litt sammenlignet med starten på året. Det er god flyt i 
endringsprosessen for tiden og det leveres mye kvalitet på linja i HN IKT.  

Suksessraten for oppdateringer var på henholdsvis 95% og 94% for januar og februar. 

Det var 2 beredskapshendelse på grønt nivå i januar og 1 for desember.  

4. Status for prosjektporteføljen 

Statusen i prosjektporteføljen er jevnt over god. Det er imidlertid krevende for flere prosjekter 
å holde sine framdriftsplaner. Tilgangen på ressurser er den største enkeltutfordringen, og 
med aktivitetsnivået i 2022 vil denne situasjonen trolig vedvare. Rekrutteringsprosesser pågår, 
men spesielt på områder der HN IKTs ansvar øker (applikasjon og utstyr) vil det ta tid å bygge 
opp interne fagmiljøer. Innleie av seniorressurser vil være løsningen på kort sikt for å få disse 
løpene opp i fart. I tillegg rapporterer flere fellesregionale IKT-prosjekter (eierskap i Helse 
Nord RHF) om utfordringer knyttet til framdrift og ressurser. Flere av disse er også i ferd med 
å endre fase fra anskaffelse til innføring og da vil etterspørselen etter tekniske ressurser fra HN 
IKT øke ytterligere. Tett dialog med eier og helseforetak utover våren med helhetlige 
prioriteringer vil bli viktig for å møte denne utfordringen.  
 
Helhetlig informasjonssikkerhet 1 er nå formelt avsluttet. Delprosjektet Tilgangsstyring 
videreføres som eget prosjekt til grunnplattformen på IAM-leveransen er fullført. 
Forhåpentligvis skjer dette i løpet av mars måned, men tilliten til leverandørens planer og 
lovnader er høyst begrenset basert på erfaringen i prosjektet over de siste to årene. Det 
juridiske løpet som ble startet mot leverandøren før jul følges opp løpende av prosjektet med 
støtte fra linjeorganisasjonen. 
 
I videreføringen av Helhetlig informasjonssikkerhet (HIS 2) pågår dialogen med Helse Nord RHF 
om innretning av programmets styringsstruktur. Sett i lys av at aktiviteten i programmet i stor 
grad er innføring for alle helseforetak er det logisk at Helse Nord RHF blir eier og leder av 
programstyret. Slik planene foreligger nå vil programstyret forsøkes besatt av direktørene i 
helseforetakene. For den IKT-tekniske delen av prosjektene vil det organiseres en egen 
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styringsstruktur for nødvendig oppfølging i HN IKT. I prosjektene er aktiviteten godt oppe i 
fart for alle teamene.  
 
I prosjektet Asset Management skal prosjektet innføre en løsning for forvaltning og kontroll 
med eiendeler. Så langt har Finnmarkssykehuset blitt opplært i løsningen og eiendeler 
registreres nå fortløpende. Det pågår også prosesser for å inkludere oppfølging av kontrakter 
og lisenser i løsningen. 
 
Prosjektet Serversikring i HIS2 handler i all hovedsak om å styrke forvaltning og sikring av 
operativsystemene i serverparken til HN IKT. Aktiviteten er godt oppe i fart på flere områder, 
men framdriften er sårbar og avhenger av enkeltressurser. Pågående rekruttering forventes å 
løse dette. 
 
I NAC/Sonemodell skal prosjektet innføre NAC (Network access control) på nettverkspunktene 
i hele regionen. Prosjektet startet i Finnmark og har også igangsatt aktivitet i Helgeland. 
Framdriften for prosjektet vil bli krevende da noen modeller av kantsvitsjer i regionen ikke 
kan oppgraderes og må byttes ut før NAC kan innføres. Bytte av disse er et tidkrevende arbeid 
og tilgangen på nytt utstyr er preget av lange leveringstider. Prosjektet samarbeider tett med 
linjeorganisasjonen for å koordinere og prioritere de nødvendige byttene. 
 
Det siste prosjektet i HIS2-programmet er Regional sikkerhetsmonitorering og analyse. 
Gjennom prosjektet skal HN IKTs evne til å oppdage og reagere på sikkerhetshendelser 
styrkes. Første leveranse er en nåsituasjonsanalyse med samtlige helseforetak som skal leveres 
i utgangen av mars. 
 
I MoDI-programmet har prosjektet Framtidig arbeidsflate etter jul fokusert på planlegging av 
piloter på VDI-plattformen. Arbeidet koordineres med prosjektet Sterk autentisering for å 
forsøke å bygge en helhetlig brukeropplevelse som ivaretar klinikernes behov. Omfanget av et 
slikt arbeid er stort og pilotene vil gi verdifull innsikt i brukerbehov og bygge erfaring som kan 
nyttiggjøres i en framtidig utrulling.  
 
For prosjektet Digital plattform telekom har framdriften på kartlegging i siste periode vært god. 
Prosjektet går nå inn i en intensiv fase med omlegging av brukere til Microsoft Teams for både 
UNN og Helgelandssykehuset. Framdriften i prosjektet styres fortsatt i stor grad av tempoet 
helseforetakene klarer å ha på nødvendig kvalitetssikring av brukere før omlegging. I 
anskaffelsen av ny regional meldingstjener pågår utarbeidelse av kravspesifikasjon i 
samarbeid med helseforetakene. En revidert prosjektplan er under utarbeidelse.  
 
For iFront-prosjektet har framdriften vært god etter jul, og kartleggingene pågår på flere 
lokasjoner i parallell. Helseforetakene har meldt inn deltakere til prosjektets styringsgruppe 
som konstitueres med første møte i løpet av mars. Den reviderte framdriftsplanen med 
ferdigstillelse av inneværende fase til sommeren opprettholdes med kun mindre avvik.  
Migreringsprosjektet, inkludert Migreringspakke 4, avsluttes nå. Prosjektene har levert i tråd 
med mandatet, og over 95% av serverparken ble migrert i løpet av prosjektets levetid. For 
mange av tjenestene som er flyttet er også kvaliteten hevet og oppgraderingsprosesser 
betydelig effektivisert. På kostnadssiden leverte begge prosjekter godt under budsjett. 
 
Planleggingsfasen av Migrering exchange er nå ferdigstilt. Flyttingen av brukere til exchange 
online vil innebære en endret brukeropplevelse for et stort antall brukere i Helse Nord. Et slikt 
arbeid bør derfor inkluderes i gjennomføringen av Skybasert kontorstøtte. Gjennomføringen av 
det prosjektet er imidlertid fortsatt uavklart og HN IKT vurderer derfor forsering av noe 
teknisk aktivitet for exchange inn mot sommeren da dette vil ha klare forbedringer på 
informasjonssikkerhet.  
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De neste prosjektene som vil startes opp er innenfor områdene applikasjonsforvaltning og 
utstyrsforvaltning i tråd med oppdragene som er gitt HN IKT i OD2022. HN IKT bidrar også 
med ressursutleie til et titalls regionale IKT-prosjekter eid av Helse Nord RHF. 
 
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). 
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Figur 6.1. Sykefravær HN IKT samlet 

 
Det er en liten økning i det totale sykefraværet pr. 1. desember. 

 

Figur 6.2 Egenmeldt fravær 

 
Egenmeldt fravær utgjør 2,4 %, som er en økning fra månedene før. Økningen er forventet gitt 
smittesituasjonen med hensyn på korona (Omikron). 
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Figur 6.3 Legemeldt fravær  

 
Det legemeldte fraværet pr. januar viser en liten nedgang ifht desember, men ligger fortsatt på 
et relativt stabilt lavt nivå.   

 

AML brudd 

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

 
Bruddtype Antall brudd 

november 2021 
Antall brudd 

desember 2021 
Antall brudd 
januar 2022 

Antall brudd 
februar 2022 

Samlet tid per dag 1 1 8 5 

AML timer per uke 17 50 6 5 

AML timer per 4 uker 7 7 2 0 

Søndager på rad 1 2 4 1 

Ukentlig arbeidsfri 19 35 9 9 

Total 45 95 29 20 

 
AML-bruddene i januar og februar er i all hovedsak knyttet til uforutsett aktivitetsforandring. I 
tillegg har det vært en del sykefravær, der andre må jobbe ekstra for å dekke opp. HR har 
iverksatt tiltak for å redusere AML-brudd og vil jobbe videre med dette fremover. 
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6. Avviksmeldinger i DocMap 

 
 1.august 1.oktober 1.desember 1.januar 1.mars 
Liggende i 
HF 
 

85 97 96 89 81 

Liggende i  
HN IKT 

46 45 58 52 48 

Total 131 142 154 144 129 
 
Antall åpne avvik viser en markert nedgang i helseforetakene fra 89 til 81. Internt i HN IKT 
fortsetter også nedgangen i antall avvik. Totalt antall avvik er på 129, noe som er det laveste 
nivået siden juni 2021.  Avdelingene vil fortsatt bli fulgt opp med sikte på å redusere antall 
åpne avvik.  

7. Varsler 

HN IKT har ikke mottatt noen varsler i perioden. 
 
 
 
 
 
 
 


	1. Administrerende direktørs vurdering
	2. Økonomi
	3. Tjenester/produksjon
	4. Status for prosjektporteføljen
	5. HR/HMS
	6. Avviksmeldinger i DocMap
	7. Varsler

