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Opplysninger om arten av virksomheten og hvor virksomheten drives  
Helse Nord IKT HF (HN IKT) ble stiftet 23.11.2016. Gjennom en fisjon av Helse Nord RHF 
ble eiendeler, gjeld og ansatte overdratt til HN IKT HF 1.1.2017. HN IKT (HN IKT) har siden 
2006 vært en egen avdeling i Helse Nord RHF. Virksomheten er regulert av lov om 
helseforetak m.m.  
 
HN IKT har hovedkontor i Tromsø, og har i tillegg kontorer på følgende ti steder i Nord-
Norge: Bodø, Harstad, Narvik, Hammerfest, Kirkenes, Sandnessjøen, Mosjøen, Mo i Rana, 
Stokmarknes og Gravdal. 
 
HN IKT HF er 100% eid av Helse Nord RHF 
 
HN IKT har som hovedformål å levere IKT-tjenester til helseforetakene i foretaksgruppen i 
Helse Nord, men leverer også tjenester i et begrenset omfang til virksomheter utenfor Helse 
Nord.  
 
Redegjørelse for forutsetningen om fortsatt drift  
I årsregnskapet er forutsetningen om fortsatt drift lagt til grunn da det etter styrets oppfatning 
ikke er forhold som tilsier noe annet. Det vises i denne sammenheng til § 5 i 
helseforetaksloven som fastslår at helseforetak ikke kan slås konkurs.  
 
Virksomheten i 2021  
Innledning 
2021 har vært et utfordrende år for HN IKT. Informasjonssikkerhet stiller stadig strengere 
kvalitetskrav til infrastruktur og tjenester, behovet for endring i eller nye IKT- tjenester er 
økende og eksisterende tjenester øker i omfang. For å møte disse utfordringene har HN IKT i 
2021 arbeidet for å tilpasse organisasjonen, både gjennom internt 
organisasjonsutviklingsarbeid og gjennom å tilføre ny kompetanse til organisasjonen. HN 
IKT har som følge av den globale pandemien, hatt størstedelen av arbeidstokken på 
hjemmekontor i 2021. 
 
HN IKT har i 2021 hatt fire strategiske hovedområder, disse er: 

1. Stabil og sikker arbeidsflate 
2. Brukertilfredshet 
3. Løse regionale systembehov 
4. Kostnadseffektivitet 

 
 
Stabil og sikker arbeidsflate 
Å sikre at IKT-systemene er tilgjengelig i tråd med de avtaler som er inngått med 
helseforetakene, er HN IKT sin primæroppgave. En omfattende og kompleks infrastruktur og 
en stor applikasjonsportefølje gjør dette til en utfordrende oppgave som krever høy 
kompetanse og gode arbeidsprosesser. Det økende endringsbehovet gir behov for økt 
automatisering. HN IKT har i løpet av 2021 hatt fokus på å øke automatiseringsgraden og 
gjennomført en større aktivitet knyttet til automatisering av endringer på de største regionale 
kliniske tjenestene.  
 
Beredskap knyttet til informasjonssikkerhetshendelser har hatt fokus i 2021. I løpet av 2021 
har HN IKT sluttført oppbyggingen av sikkerhetskapabiliteter og startet implementering av 
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disse. Etablering av sikkerhets- og operasjonssenter i samarbeid med Norsk Helsenett har vist 
seg å være viktig for å håndtere beredskapshendelser og satsningen på dette videreføres. HN 
IKT har ferdigstilt utbytting av sentrale brannmurer og gjennomført flere sikkerhetstiltak 
gjennom året.  
 
Tabellen under viser aktivitetsvekst fra 2019 til 20211. 
 

 
 
Tilgjengeligheten til systemene i HN IKT har vært tilfredsstillende i 2021.  
 
 
Brukertilfredshet 
HN IKT har i 2021 gjennomført fortløpende brukerundersøkelser og disse viser god 
brukertilfredshet.  

 
Undersøkelsen indikerer at det er høy kompetanse i vår brukerstøtte.  
 
I 2021 har det vært 5 % flere henvendelser til brukerstøtte enn i 2020. Dette er det største 
antall henvendelser som er registrert siden etableringen av HN IKT. Andel besvarte 
                                                 
1 SD-saker: Kundehenv. brukerstøtte. Change: planlagt driftsjobb. Incident: feil/mangler.  
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henvendelser innen ett minutt er gått noe opp, mens andel henvendelser løst i første linje er 
gått noe ned. Begge parameter er innenfor kravet på 70 % 
 
  2019 2020 2021 
Totalt antall henvendelser 92 008 109 452 115 695 
Andel telefonhenvendelser 64 64 62 
Andel besvart innen 1. minutt 64 65 71 
Andel henvendelser løst i førstelinje 77 77 72 

 
HN IKT har i 2021 øket kapasiteten til å møte bestillinger fra helseforetakene. Dette har 
bedret leveransene av lokale applikasjoner og lokal infrastruktur noe. I forhold til 2020 er 
antall tilbud økt med 14%, antall oppdrag levert er økt med 170%2, mens antall timer brukt på 
oppdrag er økt med 95%. Selv om leveransekapasiteten er økt er det fortsatt udekket behov og 
enkelte behov tar for lang tid å løse. 
 
Løse regionale systembehov 
Helse Nord har fortsatt høye ambisjoner for digitalisering av regionen.  
 
Gjennom FRESK- programmet, i regi av Helse Nord RHF, ble ny versjon av 
pasientjournalsystemet DIPS (Arena) innført hos sykehusforetakene i 2021. Videre er 
elektronisk kurve- og medikasjonsløsning under etablering i regionen i regi av samme 
program. Utrullingen av elektronisk kurve og medikasjon er forsinket. HN IKT bidrar med 
ressurser til utrulling av systemet, både gjennom forbedring av applikasjon og forhold knyttet 
til lokal infrastruktur, herunder spesielt teknisk løsning for virtuelle klienter. I tillegg jobbes 
det med å forbedre og videreutvikle digitale pasienttjenester gjennom Helse Nord RHF sitt 
prosjekt – Digitale innbyggertjenester. Det er lansert flere tjenester innenfor området 
innbyggertjenester i løpet av de siste årene.   
 
HN IKT deltar med fagressurser til både FRESK og Digitale innbyggertjenester og disse 
ressursene er en vesentlig del av utviklingskapasiteten til virksomheten. 
 
HN IKT leverer også innovasjon i form av nyutviklede løsninger skreddersydd for spesifikke 
behov. Eksempler på dette er samarbeidet med Universitetssykehuset i Nord Norge knyttet til 
desentralisert trombolysebehandling og konseptfase for utvikling av infrastruktur for kunstig 
intelligens. I tillegg pågår det planlegging av en rekke regionale prosjekter som 
ambulansejournal, fødejournal, medikamentell kreftbehandling, AMK systemer og regional 
patologi.  
 
Kostnadseffektivitet 
HN IKT skal levere løsninger til helseforetakene som bidrar til økt kostnadseffektivitet. I 
tillegg er kostnadseffektivitet også et mål for HN IKT.  
 
Det gjennomføres nå årlige kostnadssammenligning for IKT i helseregionene i regi 
Direktoratet for e-helse. Tallene indikerer at Helse Nord bruker mindre enn snittet i 
helseregionene på IKT (jfr. rapport publisert februar 2022). Hovedresultatene fremgår av 
tabellen under. 
 

                                                 
2 Rapporteringen på oppdrag levert er kun delvis sammenlignbart med 2020 da vi i 2021 rapporterer på flere 
tjenesteområder 
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Forskning og utvikling  
HN IKT har ikke egne forsknings- og utviklingsaktiviteter ut over det som vedrører utvikling 
av IKT-løsninger til bruk i leveranse av tjenester til kundene.  
 
Stillingsutvikling  
HN IKT hadde i 2021 gjennomsnittlig 339 årsverk mot 315 årsverk i 2020 – en økning på 24 
årsverk.   
 
Sentrale årsaker til veksten:  

- Styrking av informasjonssikkerhetsområdet  
- Etablering av grunnbemanning for nye løsninger for klient/arbeidsflate og lyd/bilde 
- Generell volumvekst/aktivitetsvekst  
- Ressursbehov knyttet til prosjektledelse og prosjektgjennomføring i HN IKT og Helse 

Nord RHF  
- Økt kapasitet knyttet til oppdrag fra sykehusforetakene (Felles innboks)  

 
Forsikring  
Det er ikke tegnet forsikring for styrets medlemmer eller administrerende direktør for mulig 
ansvar overfor foretaket og tredjepersoner.  
 
Redegjørelse for årsregnskapet  
Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet en rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet 
av foretakets virksomhet og stilling.  
 
Sentrale risiko og usikkerhetsfaktorer 
HN IKT finansieres i all hovedsak driften gjennom avtaler med de øvrige helseforetakene i 
Helse Nord. Aktivitetsnivå og inntekter er et resultat av prioriteringer i oppdragsdokumentet 
fra Helse Nord RHF og tjeneste- og oppdragsavtaler med helseforetakene.   
 
Investeringer finansieres gjennom trekkrettighet i konsernkontoordningen i Helse Nord etter 
avtale med Helse Nord RHF. Årlig investeringsnivå baserer seg på investeringsrammer 
vedtatt av Helse Nord RHF. HN IKT har en trekkramme i konsernkontoordningen på 640 
millioner kr. Per 31.12.2021 var 223.5 millioner kr av trekkrammen ubenyttet. Dette er en 
reduksjon i ubenyttet ramme på 97,3 millioner i forhold til 2020.  
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HN IKT har per 31.12.21 en samlet brutto pensjonsforpliktelse på 346 millioner kroner. 
Pensjonsmidlene utgjør 291 millioner kr, slik at netto pensjonsforpliktelse er på 55 millioner 
kr. I tråd med regnskapsloven og norsk regnskapsstandard er det per 31.12.2021 kr 11 
millioner i negative estimat- og planavvik som ikke er resultatført. 
 
Markeds-, kreditt- og likviditetsrisikoen vurderes samlet sett som lav. 
 
Økonomisk drift  
De samlede driftsinntektene var i 2021 på 784,2 millioner kr, mens driftskostnadene utgjorde 
777,6 millioner kr. Driftsresultatet ble da 6,6 millioner kr. Finanskostnadene (netto) utgjorde 
3,5 millioner kr. Dette ga et årsresultat (overskudd) på 3,1 millioner kr. Resultatkravet fra eier 
var balanse. Det vil si at HN IKT hadde et positivt avvik på 3,1 millioner kr i forhold til 
resultatkravet i 2021.  
 
Investeringer  
I 2021 har prosjektinvesteringene (balanseførte utgifter) i hovedsak vært knyttet til følgende 
større utviklingsprosjekter: 
 

• Helhetlig informasjonssikkerhet  
• Migreringspakke 4 – flytting av journal- og radiologisystemer til sentralt kjøremiljø 
• Etablering av virtuell arbeidsflate (VDI) 
• Innføring av nye lyd og bilde-løsninger (MS Teams/telefoni) 
• Ny Oracle-plattform – implementering 

 
I alt utgjorde prosjektinvesteringene (balanseførte utgifter) 40,3 millioner.  
 
Det ble videre investert 34,6 millioner i erstatning/fornyelse (reinvestering) og utvidelse av 
eksisterende IKT- infrastruktur i 2021 (utstyr og programvare). Av dette utgjorde investering i 
serverpark og lagring 19,6 millioner, nettverkskomponenter 8,5 millioner, sluttbrukerutstyr 
2,8 millioner og støttesystemer 3,7 millioner.  
 
I tillegg er det investert 9,3 millioner i lisenser knyttet til brukerprogramvare for 
kontorstøtteverktøy.  
 
Samlet har HN IKT investert for 84,2 millioner i 2021.  
 
HN IKT har kjøpt opp anlegg fra Helse Nord RHF i 2021. Dette er prosjektinvesteringer i regi 
av Helse Nord RHF som overdras/selges til HN IKT når løsningene implementeres. 
Anleggene balanseføres og avskrives hos HN IKT. Oppkjøpet i 2021 utgjorde 124,5 millioner  
og er knyttet til nye regionale kliniske systemer og digitale pasienttjenester. 
 
Helse, miljø og sikkerhet  
 
I februar 2021 ble medarbeiderundersøkelsen «ForBedring 2021» gjennomført i Helse Nord. 
Svarprosenten for HN IKT var på om lag 90%, som er høy. Resultatene fra undersøkelsen 
viste en tydelig positiv utvikling sammenliknet med 2020. Medarbeidere og ledere har høyt 
engasjement, høy motivasjon og stor arbeidsglede. De er videre stolt av arbeidsplassen og 
opplever godt sosialt samspill med stor takhøyde for faglige diskusjoner og utvikling. Det 
psykososiale arbeidsmiljøet er godt. Det er ikke avdekket forekomster av vold og trusler i 
undersøkelsen. Det fremgår imidlertid at mange medarbeidere og ledere opplever høy 
arbeidsbelastning. Videre er skåren relativt lav på medarbeidernes opplevelse av involvering i 
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tiltaksarbeidet knyttet til oppfølging av undersøkelsen.  Undersøkelsen viser i stor grad 
tilfredshet med hvordan pandemi-situasjonen har vært håndtert i HN IKT.  
Nye lokaler i Harstad, Bodø og Tromsø har hatt positiv betydning for det fysiske 
arbeidsmiljøet i HN IKT. Medarbeiderundersøkelsen følges opp med fellestiltak på områder 
med lave skår (involvering arbeidspress). I tillegg kommer tiltak tilpasset utfordringer på 
enhets/seksjonsnivå.  
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). Sykefraværet i HN IKT var i 2021 på 5,02% 
som er en økning fra 4,62 % i 2020. Egenmeldt fravær for 2021 utgjør 1,43%, noe som er 
svært lavt. Legemeldt langtidsfravær (>16 dager) er på 2,94% for 2021, som er noe over 
målet. Det ser ut til at bruk av hjemmekontor har hatt en positiv effekt på egenmeldt 
korttidsfravær. 
 
Det ble avholdt fire møter i Arbeidsmiljøutvalget i 2021.  
 
Foretaket har etablert system for avviksrapportering på området helse, miljø og sikkerhet 
(HMS). I 2021 har det vært registrert tre avvik innen HMS-området.  
 
Likestilling, herunder aktivitets- og redegjørelsesplikten 
 
Kjønnslikestilling – faktisk tilstand 
Ved utgangen av året bestod styret i HN IKT av 4 menn og 4 kvinner. Direktørens 
ledergruppe har i 2021 bestått av 9 menn og 3 kvinner, inkludert ledere for stab. Blant 
avdelingslederne er det ingen kvinner, mens 15% av seksjons-/enhetsledere er kvinner, som er 
noe lavere enn i 2020.  
 
Kjønnsbalanse, alle fast ansatte 
 Antall 

kvinner 
Antall 
menn 

Andel 
kvinner 

Andel 
menn 

Kjønnsbalanse 76 271 22% 78% 
 
Fordelingen mellom fast ansatte viser en klar overvekt av menn med 78% versus 22%. 
 
Kjønnsbalanse, midlertidig ansatte: 
Ansettelsesform Kvinner Menn Andel 

kvinner 
Andel 
menn 

Vikar ved fødselspermisjon  2   
Vikar ved sykdom 1 1   
Vikar - annet 3 3   
Engasjement 3 9   
Totalt 7 15 32% 68% 

 
Midlertidige ansettelser er ansettelser som er begrenset i tid. Det kan for eksempel dreie seg 
om sesongarbeid, vikariater, prosjektarbeid, ekstrahjelp eller tilkallingsvakter. Prøvetid i seg 
selv anses ikke som en midlertidig ansettelse.  
 
Deltidsarbeid 
 Kvinner Menn 
Deltidsarbeid, faktisk 1 1 

 
HN IKT har svært lav andel som jobber deltid, og har ikke ufrivillig deltidsansatte. 
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Uttak av foreldrepermisjon 
Kvinners uttak av foreldrepermisjon  Menns uttak av  
1 (26 dager) 9 (totalt 105 uker) 

 
Lønnsoversikt 
Stillingsgruppe Antall kvinner Gj.snitt lønn Antall menn Gj.snitt lønn 
Konsulent 17 505 452,- 65 491 094,- 
Seniorkonsulent 29 569 730,- 122 595 799,- 
Rådgiver 22 647 016,- 70 675 513,- 
Seniorrådgiver 11 784 536,- 26 804 410,- 
Seksjons-/enhetsleder 3 869 116,- 17 923 215,- 

 
Tabellen over viser stillingsgruppene som brukes i HN IKT. Disse fordeler seg på forskjellige 
avdelinger og seksjoner, med ulike arbeidsoppgaver og ansvarsområder. Lønnen varierer ut 
fra hvilken kompetanse, arbeidsoppgaver og ansvar den enkelte medarbeider har.  
 
HN IKT tilstreber at kvinner og menn som utfører samme arbeid eller arbeid av lik verdi, skal 
ha lik lønn. Ansatte har lik anledning til å få endret lønn i henhold til kriterier fastsatt i 
lønnspolitikken, slik at kjønn og andre forhold ikke skal ha betydning for fastsettelse av lønn. 
 
Det er i 2021 ikke funnet systematiske lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. HN IKT vil 
jobbe med en nærmere analyse i 2022. 
 
Arbeid med likestilling, ikke-diskriminering og inkludering 
Helse Nord IKT HF har fokus på likestilling og likeverd. Helse Nord IKT HF har flere 
retningslinjer, prinsipper, prosedyrer og standarder som skal bidra til å fremme likestilling og 
likeverd. Disse publiseres i personalhåndboken og/eller i kvalitetssystemet. Eksempler på 
dette er: 
 
Kvalitetssystemet: 

• PR45972 Prosedyre for varsling av kritikkverdige forhold 
• PR50376 Prosedyre for håndtering av mobbing og trakassering i Helse Nord IKT 
• PR50375 Prosedyre for håndtering av konflikter i Helse Nord IKT 
• RL9465 Retningslinjer for fjernarbeid/hjemmekontor 
• RL40459 Lønnspolitikk 
• OL3059 HMS-handlingsplan HNIKT 

 
Personalhåndboken: 

• Permisjoner 
• Livsfaseorientert personalpolitikk (seniorpolitikk) 
• Utviklingssamtalen 
• Sykefraværsoppfølging – rutiner 
• Rekrutteringsveileder  

 
I målbildet til HN IKT er et satsningsområde at vi har kompetente og motiverte medarbeidere. 
HN IKT skal ha riktig kompetanse for å kunne levere fremtidsrettede tjenester med høy 
kvalitet. I tillegg er det et mål at HN IKT oppfattes som en attraktiv arbeidsplass som driver 
målrettet utvikling og rekruttering av medarbeidere. Et strategisk tiltak under dette punktet er 
å utarbeide strategisk kompetanseplan.  
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I HN IKT er likestillingsarbeidet tema i den årlige medarbeiderundersøkelsen «ForBedring». 
«ForBedring» handler om kontinuerlig og metodisk arbeid med forbedring av 
pasientsikkerhet, HMS og arbeidsmiljø i en helhet. Likestilling omhandles blant annet under 
temaet psykososialt arbeidsmiljø, der HN IKT hadde en score på 87,5 i 2021. Undersøkelsen 
danner grunnlag for utarbeidelse av handlingsplaner på alle nivå i HN IKT.  
HN IKT har satt følgende mangfoldserklæring som standard i alle utlysningstekster: 
 

HN IKT ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor 
alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal 
eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold i arbeidslivet. 
Vi forplikter oss til å kalle inn kvalifiserte søkere iht. dette, til alle utlyste stillinger. 

 
Ved søknad på utlyste stillinger, skal minimum en søker med hull i CV, funksjonsnedsettelse 
eller innvandrerbakgrunn innkalles til intervju, forutsatt at vedkommende selv har krysset av 
for dette når det søkes, og at vedkommende er kvalifisert for stillingen. 
 
HN IKT har også fokus på inkluderingsdugnaden, der 12,5% av ansettelser siste halvår faller 
inn under kriteriene til inkluderingsdugnaden. 
 
HN IKT tilrettelegger for tilsatte med redusert funksjonsevne, og har nye lokaler i Tromsø og 
Harstad som er universelt utformet, slik at de er tilgjengelig både for besøkende og ansatte 
med redusert funksjonsevne. 
 
En totalvurdering av lønn, andel deltidsstillinger, lengde på foreldrepermisjon, rekruttering 
mv. viser at situasjonen når det gjelder likestilling og ikke-diskriminering er god i foretaket, 
og at det er lav risiko for forskjellsbehandling og diskriminering. 
 
Ytre miljø  
HN IKT er sertifisert etter ISO14001:2015. Revisjon ble gjennomført i 2021 og nytt sertifikat 
utstedt. HN IKT påvirker i liten grad det ytre miljø. Det er foretakets målsetting å fremstå som 
en miljøvennlig virksomhet. Energiforbruket er knyttet til oppvarming, belysning og drift.          
 
Samfunnsansvar  
Som offentlig virksomhet er HN IKT seg bevisst samfunnsansvaret dette innebærer. Felles 
etiske retningslinjer for Helse Nord ble iverksatt i februar 2019. Retningslinjene omhandler en 
rekke forhold som vil ivareta viktige aspekt ved vårt samfunnsansvar som: 
 
 Helse Nord verdigrunnlag; kvalitet, trygghet og respekt 
 Fokus på godt arbeidsmiljø med nulltoleranse for diskriminering, mobbing og 

trakassering 
 Integritet og lojalitet 
 Varsling av kritikkverdige forhold bla lovbrudd og korrupsjon 
 Ytringsfrihet 
 Generelt ansvar for forvaltning av samfunnets ressurser 
 Miljøpolitikk, hvor HN IKT bla er sertifisert av Det Norske Veritas. 
 Anskaffelser og innkjøp i tråd med anskaffelsesregelverket 
 Forbud mot å ta imot gaver eller andre fordeler. 
 Rekruttering i samsvar med WHOs internasjonale retningslinjer for etisk rekruttering 

 
I tillegg til de etiske retningslinjene har HN IKT egne interne regelverk på økonomi, HR og 
anskaffelser som presiserer og utdyper overnevnte forhold samtidig som de inneholder 
kontroll- og oppfølgingstiltak som for eksempel forebygger korrupsjon, mislighold mv.   
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I møtet i mai 2021 behandlet styret i Helse Nord RHF (morselskap) rapport om hvordan 
samfunnsansvar ivaretas i spesialisthelsetjenesten i Norge, herunder i Helse Nord.  
 
Redegjørelse som gir grunnlag for å vurdere foretakets fremtidige utvikling  
Etter beslutning i Helse Nord RHF (eier) vil HN IKT få et utvidet ansvar på IKT-området i 
regionen fra 2022 i forhold til ansvarsdelingen som har vært til nå.   
 
HN IKT vil videreføre arbeidet med å utvikle IKT-plattformene og IKT-tjenestene for å 
understøtte virksomheten ved sykehusene i regionen. Dette vil skje i samarbeid med eier og 
de øvrige helseforetakene og i samsvar nasjonale og regionale oppdrag.  
 
Målet er å tilby kostnadseffektive og løsninger av høy kvalitet som dekker sykehusenes behov 
for IKT-tjenester og som ivaretar informasjonssikkerheten på en god måte.  
 
Det økonomiske grunnlaget for virksomheten vil være tjeneste- og oppdragsavtalene med 
helseforetakene i regionen samt regionale vedtak om oppgaver og finansiering. 
 
Resultatdisponering  
Styret foreslår at årsresultatet i 2021 på 3,1 millioner kr legges til egenkapitalen.  

 
 
 

Tromsø, 17. mars 2022 
 
 
 
Kjersti Lauritzen Erik M. Hansen          Tone Lise Jacobsen Trude Slettli 
Styreleder Nestleder                  Styremedlem Styremedlem 
 
Jan-Magnar Kirkerud Hanne Frøyshov Oddne Rasmussen Bjørn Nilsen 
Styremedlem Styremedlem Styremedlem                     Styremedlem 
 
 
  
Oddbjørn Schei   
Adm. direktør 
 


