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Møtedato: 17. mars 2022  

 
Arkiv nr. Saksbehandler  Dato 
2022/141-1 Atle Engebretsen  10. mars 2022 

 

 

Styresak 15/22  Ressursbruk på IKT i helse- og omsorgstjenesten i 
2020 

Innstilling til vedtak 

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak: 

1. Styret i Helse Nord IKT tar rapporten om ressursbruk på IKT i helse- og 
omsorgstjenesten i 2020 til orientering 

Saksfremlegg  

Innledning 
Vedlagt rapporten Ressursbruk på IKT i helse- og omsorgstjenesten i 2020 som er utgitt av 
Direktoratet for e-helse. Rapporten viser nøkkeltall for 2020 for ulike virksomheter i 
helsesektoren, herunder de fire helseregionene, og for sektoren samlet. Tilsvarende rapporter 
ble utgitt for 2017, 2018 og 2019. 

Tallmaterialet er basert på egenrapportering fra virksomhetene etter retningslinjer og maler 
fra direktoratet med grunnlag i Gartner-definisjoner og-metodikk. Helse Nord RHF har 
koordinert og samlet inn data fra de ulike foretakene i vår region, inkludert Helse Nord IKT, for 
oversendelse til direktoratet. Formålet med datainnsamlingen er ifølge direktoratet å gi 
grunnlag for utvikling av strategi på e-helsefeltet, muliggjøre internasjonale sammenligninger 
og sammenligning over tid. Helseregionenes tall sammenliknes med Gartner-tall som er ment å 
representere et internasjonalt gjennomsnitt for tilsvarende virksomheter 
(helsetjenestetilbydere).  

I følge retningslinjene fra direktoratet skal rapporteringen av regnskapstall i denne 
sammenheng gjøres etter kontantprinsippet. Dette innebærer i hovedsak at avskrivingene 
trekkes fra og investeringsutgifter legges til de samlede kostnadene slik de fremgår av det 
ordinære regnskapet til helseforetakene som følger regnskapsprinsippet 
(periodiseringsprinsippet).  

Helseregionenes IKT-utgifter fremkommer i rapporten slik: 

Samlede utgifter IKT-selskap + IKT utgifter i RHF og øvrige HF i regionen + andel av IKT 
utgifter fra nasjonale IKT aktører (e-helsedirektoratet, Norsk helsenett mv.).  

I tillegg til IKT-utgifter hos foretakene som er direkte tilknyttet regionen, er det som det 
fremgår over også lagt til IKT-utgifter hos de nasjonale IKT-aktørene for å få frem regionens 
totale bilde av IKT-utgiftene. 

Forklaring på de ulike begrepene som brukes i rapporten fremgår av som vedlegg bakerst i 
rapporten.  
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Sentrale nøkkeltall  
I det følgende gjengis og kommenteres enkelte sentrale sammenlikninger/nøkkeltall i 
rapporten.  

IKT-andel driftskostnader 
Ifølge direktoratet er Helse Nord sammen med Helse Vest de regionene som benytter minst 
ressurser på IKT i 2020. Andelen ligger likevel noe over «Gartner-snittet».  

 

 
Figur 38 i rapporten: IKT-utgifter som andel av helseregionenes totale driftskostnader i 2020. 

Andelen ressurser som Helse Nord benytter til IKT faller fra 2017 til 2019 og øker noe i 2020 
ifølge figurene 39 og 41 i vedlagte rapport.  

 

IKT-utgifter per ansatt 
Figuren under viser IKT-utgifter per ansatt i regionen. I rapporten vises det til at dersom man 
sammenlikner forholdet mellom IKT-utgifter per ansatt og IKT-utgifter som andel av totale 
driftskostnader (jfr. tabell over) så er forholdet mellom regionene relativt likt. Dette 
underbygger ifølge rapporten den forholdsmessige bruken av ressurser på IKT mellom de ulike 
regionene.  

 
Figur 42 i rapporten: IKT-utgifter per ansatt i helseregionene i 2020. 

Direktoratet mener videre at en mulig forklaring på at helseregionene i snitt har lavere IKT- utgifter per 
ansatt enn det internasjonale snittet (Gartner-tallet) er en større andel deltidsansatte ved sykehusene i 
Norge  
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IKT-utgifter per ressurskategori 
Figuren under viser at hvordan ressursbruken fordeler seg på de ulike gruppene av 
innsatsfaktorer. For alle regionene med unntak av Helse Nord er personalkostnadene størst, 
mens programvare følger som nummer to. For Helse Nord rapporteres er omlag samme andel 
kostnader knyttet til programvare som for personell i 2020 (41% og 40%). I 2019 utgjorde 
personell- og programvareandelen hhv. 45% og 31%. Underliggende tall viser at HN IKTs 
forholdsmessige fordeling mellom disse kategoriene i liten grad er endret fra 2019 til 2020. 
Hovedforklaringen på endringen er derfor knyttet til øvrige foretak i Helse Nord.  

 

 
Figur 52 i rapporten: Fordeling av IKT-utgifter per IKT-ressurskategori i 2020 

 

Fordeling IKT-områder  
Figuren under viser fordeling av IKT-utgifter på ulike IKT-områder. Inndelingen i IKT-områder 
har blitt endret i Gartner-kategoriseringen fra og med 2020. Følgende nye området har 
kommet til: IT-sikkerhet, IT-tjenestekontinuitet, IT-driftsovervåkning og IT-styring og 
tjenesteledelse. Tallene er derfor ikke direkte sammenliknbare med tidligere år. Rapporten 
viser dessuten bare tall for IKT-områder for helseregionene samlet og ikke per region. I følge 
tabellen benytter helseregionene 3% av IKT-utgiftene til IT-sikkerhet i 2020, mens Gartner-
tallet er på 6%. Underliggende tall viser at Helse Nord her har rapport en andel på 4,4%.  
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Figur 58 i rapporten: Fordeling av IKT-utgifter per IKT-område i 2020. 

Drift og investering  
Tabellen under viser forholdet mellom IKT-drift og IKT-investeringskostnader for regionene 
over tid. Helse Nord har gjennomgående en lavere investeringsandel enn de øvrige regionene 
(med unntak av 2017).   

 
Figur 48 i rapporten: Utvikling i fordeling av IKT- drift- og investeringskostnader for helseregionene i 
perioden 2017-2020. 

Fordeling av IKT-årsverk  
Figuren under viser fordeling av IKT-årsverk mellom IKT-foretak, RHF og sykehusforetak i den 
enkelte region. I rapporten forklares den noe større andelen IKT-årsverk i sykehusforetakene i 
Helse Nord med at klinisk applikasjonsforvaltning er lagt til sykehusforetakene i Helse Nord i 
motsetning til de andre regionene. Helse Nord har i likhet med Helse Vest en lavere andel 
årsverk i det regionale helseforetaket enn de andre.  
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Figur 36 i rapporten: IKT-årsverk i perioden 2017-2020 fordelt på regionalt helseforetak, IKT-leverandør, 
helseforetak, ideelle foretak og nasjonale foretak. 

Utvikling i IKT-utgifter  
Figuren under er hentet fra en presentasjon e- helsedirektoratet hadde i forkant av publisering 
av rapporten og viser utvikling i IKT-utgifter for helseregionene i 2017 – 2020. 

 
Tallene i figuren over viser en økning i IKT- utgifter for Helse Nord på 1,5 % i perioden 2017-
2020, mens økningen for regionene samlet var på 27,4% i samme periode. Underlagstall viser 
at det er særlig investeringsandelen som bidrar til den lave veksten i IKT-utgifter i Helse Nord i 
forhold til de øvrige regionene.  
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Administrerende direktørs vurdering 

Rapporten viser ressursbruken/utgiftene på IKT i de ulike regionene med de feilkilder som det 
er naturlig å ta høyde for ved denne form for egenrapportering. Rapporten viser imidlertid 
ikke effekter eller gevinster ved bruk av IKT i regionene.  
 
Tall i rapporten tyder på at Helse Nord har lavere vekst og bruker mindre på IKT enn øvrige 
regioner i snitt, og at dette særlig gjelder investeringer. Dersom Helse Nord skal kunne 
redusere teknisk gjeld, øke innovasjonsevnen og utvikle nye tjenester, krever dette 
investeringer innenfor IKT-området. Utviklingen de senere årene er i denne sammenheng 
bekymringsfull. 

 

Oddbjørn Schei  
Administrerende direktør  
 
Dette saksframlegget er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevet signatur. 

 

Vedlegg: 

1. Publikasjon fra Direktoratet for e-helse: Ressursbruk på IKT i helse- og 
omsorgstjenesten 2020  
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