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Svar på henvendelse vedrørende sammenslåing av Finnmarkssyke-
huset (FIN) og Universitetssykehuset Nord Norge (UNN) – vurde-
ring knyttet til IKT systemene 

 

Bakgrunn 

Viser til henvendelse fra 8 juli 2019 vedrørende vurdering om UNN og FIN bør slås sammen til et 
Helseforetak, hvor Helse Nord IKT (HNIKT) blir bedt om å utdype spørsmål rundt hva dette kan 
bety for oss som drifter IKT systemer for begge helseforetakene.  

Helse Nord IKT har gjort en overordnet vurdering. Ved behov for en detaljert beskrivelse av om-
fang og tidsplan bør det etableres et eget prosjekt som detaljplanlegger og gjennomfører den 
«tekniske» sammenslåingen.  

Drøfting 

Spørsmål 1 – Beskriv kort samarbeid HN IKT har med de to HF 
HNIKT har egne driftsavtaler og databehandleravtaler med helseforetakene i Helse Nord. Opp-
følging av disse avtalene gjøres i stor grad gjennom bestillertjenesten ved det enkelte Helsefore-
tak. Samarbeidet utøves ved jevnlige møter med det enkelte HF, og felles årlige bestillermøter. I 
tillegg gjennomføres det månedlige/kvartalsvise møter mellom de administrerende direktørene. 
 
Helse Nord IKT samarbeider tett med helseforetakene i innføringsprosjekter. 

Innføring av nye lokale tjenester avropes av bestillertjenesten og rutes via prosess i vårt bestil-
lingssystem - felles innboks.  
I samråd med bestillertjenesten inngås tjenesteavtaler med den enkelte systemeier ved HFène.  
I større prosjekter er bestillerenhetene med som HFènes representant i styringsgrupper og/-
eller som prosjektdeltagere. 

SLA og tjenesteavtaler 

Driftsavtalen (også kalt SLA) er lik for alle helseforetakene, og danner overbygningen for tjenes-
teavtalene som regulerer driften av de enkelte systemene. Alle endringer og revisjoner av drifts-
avtalen foregår i fellesskap med alle foretakene, det samme gjelder for endringer i eksisterende 
eller innføring av nye regionale systemer. Tjenesteavtaler med enkeltforetak diskuteres med det 
enkelte foretak sin IKT-bestiller og/eller direkte med «eier» av tjenesten lokalt. 
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Spørsmål 2 - Beskrive hvilke utfordringer/fordeler dere har i dag med å forholde dere til 
flere HF  
Dagens struktur, med fire kliniske helseforetak, har over år gått seg godt til. Det vil si at det er 
bygd relasjoner mellom HNIKT og de respektive helseforetakene. Lokal kunnskap om unike 
problemstillinger i de lokale helseforetakene er dermed godt kjent. Dette sikrer som regel at vi 
raskt løser oppdukkende feilsituasjoner og at ansvarsforholdene er avklarte.  

Lokal kunnskap er en fordel med dagens modell.  

Utfordringen med flere enheter er at den tekniske kompleksiteten er større enn ved færre enhe-
ter, da ikke alle IKT systemene er regional konsolidert.  

Spørsmål 3 – Beskrive mulige fordeler/ulemper ved at UNN og FIN slås sammen 
Fra et teknisk ståsted er det den største fordelen ved en sammenslåing at systemporteføljen får 
noe mindre kompleksitet gjennom konsolidering.  

En mulig ulempe med et sammenslått HF kan være at kunnskap om lokale forhold ikke ivaretas 
over tid.  

Ut over dette anser vi at det tekniske området ikke har vesentlige fordeler eller ulemper ved 
sammenslåing. 

Spørsmål 4 – Hva innebærer sammenslåing for dere rent teknisk? 
Her er det gjort noen overordnede vurderinger, da delt i to ulike elementer; infrastruktur og ba-
sistjenester og tjenester. 

Infrastruktur og basistjenester 

En sammenslåing vil medføre behov for å endre nettverksstrukturen i regionen, og de tjenestene 
som tilhører dette området. Følgende områder bør som minimum gjennomgås og eventuelt end-
res: 

 Abonnementstjenester på internett 
 Øvrige tjenester som er avhengig av proxy (internettilgang) 
 Brannmursoppsett / regulering av intern trafikk i et ev nytt foretak 
 Rydding i domener (bl.a. epost og sertifikater) 
 Vask/filtrering av innkommende epost 
 Leide linjer, administrativ jobb med å oppdaterer kontaktinformasjon, fakturaadresser m.m. 
 Cisco Prime, Wifi (se underlag for detaljer) 
 En standardisering av systemer for f.eks. telefoni, telemetri, stansalarmer og øvrig 

medisinskteknisk utstyr vil medføre noe arbeid 
 Noen endringer i regional lastbalanseringsløsning (F5) 
 

Følgende må gjøres på klient og applikasjonspakkenivå som et minimum: 

 Pc-er må tankes på nytt så de reflekterer lokasjonen de står på i nytt foretak. Dvs. både pc-navn 
og lokasjonsvariabler må oppdateres i alle fall for: Alta, Hammerfest og Kirkenes  

 Alle dagens applikasjonspakker som inneholder script/tilpasninger pr lokasjon/foretak må åpnes 
og endres for å reflektere disse nye lokasjonene. 
 

 For å ivareta sikkerheten bør følgende ivaretas: 

 UNN og FIN er delt inn i forskjellige soner hvor trafikk er separert.  En sammenslåing kan 
ivaretas av ny sonestruktur i HIS prosjektet 
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 Sammenslåing av to ulike miljøer kan være krevende og det er sannsynlig at det kan gjøres 
feil som påvirker tjenestene. Det må sørges for god planlegging, risikovurdering og kvalitets-
sikring av teknisk sammenslåing.  

 Vesentlig endring av eksisterende tjenester trigger behov for ny/oppdatert risikovurdering 
av tjenester 

 
For å ivareta basistjenestene bør følgende punkter ivaretas: 

 Brukerkontoer og ressurser som møterom må håndteres (flytting av kontoer, sikkerhets-
grupper, maskiner, fellesbrukere) 

 Brukere i FIN har epostadresse n.n@finnmarkssykehuset.no. Dette må endres for alle 
brukere 

 I etterkant av rydding så må gammelt epostdomene avvikles 
 Navn og tilgangsgrupper for filområder må endres 
 Endring av SIP-adresser (Skype)  
 Opprette/modifisere «Exchange Email address policys» for å speile nye struktur/ foretaks-

navn 
 Endre foretaksstruktur og RESH ID's i BAS 
 Slette gamle epostdomener fra Email address policys og fra brukerkontoer osv 

IKT Tjenester 

Ut fra en overordnet vurdering vil følgende tjenesteområder vil bli berørt: 

 Administrative tjenester 
 EPJ-tjenester 
 Bildediagnostiske tjenester 
 Datavarehustjenester 
 LAB-tjenester 
 
På administrativ side må det lages ny organisasjon med nytt innhold i klinikker og avdelinger 
slik man gjorde da UNN og Hålogalandssykehusets deler i Narvik og Harstad ble fusjonert. Sann-
synligvis vil dette gjelde systemer som GAT, Personalportalen, Elements, DOCMAP, Clockwork, 
Datavarehus og Agresso. I tillegg må selve brukerhåndteringen i AD endres så den reflekterer ny 
struktur. Outlook, skype og malsett knyttet til office produkter må også endres. 

På klinisk side er det de største systemene som krever mest arbeid. Her støtter vi FRESK pro-
grammets oppsummering, som er gjengitt nedenfor. 

 I MetaVision (elektronisk kurve), som det ikke er startet innføring på må organisasjonen 
leses inn/settes opp på nytt. Sannsynligvis innføringen replanlegges slik at den henger 
sammen i nye klinikker i ny struktur 

 I Sectra (røntgensystem), må det settes opp en ny organisasjon for at arbeidsflyten og 
henvisninger skal gå riktig. For å fastslå omfang og hvorvidt det er behov for konvertering 
må dette utredes nærmere. 

 I DIPS (journalsystemet) vil omleggingen langt på vei vil tilsvare det som ble gjort i trinn II i 
HOS prosjektet.  
 Organisasjon – Her bygges på standardene fra HOS, men man må gjøre tilpasninger slik 

at alle avdelinger og lokaliteter blir logisk gjennfinnbare i en ny organisasjonsstruktur. 
Dette er et arbeid som involverer bredt i klinikken. Det må utredes hvorvidt alt som 
innbefatter samisk tenking må endres. 

 Journal – Sannsynligvis er det mulig at man kan ta inn FIN i UNNs journalgrupper, og 
bare kople fra Finnmark sine. Alle Historiske dokumenter vil da ligge i gammel organisa-
sjon og kunne vises i UNNs. Det må gjøres en konvertering for at knytningene i dette skal 
bli riktig, noe som også må utredes videre i samarbeid med DIPS 
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 Arbeidsflyt – Det viktigste er hvordan man mottar henvisninger i felles arbeidsgrupper. 
Dette er sannsynligvis ikke rett fram slik det er nå heller (mellom Harstad, Narvik og 
Tromsø) og det bør utredes implementering av ny helhetlig løsning for mottak av 
henvisninger. 

 Tilgangsstyring av brukere – Det må lages nye standardbrukere og da også nye tilganger 
for de som skal ha roller som ikke dekkes av standardbrukere. Må utredes. 

 Kodeverk – Det meste er felles, men det finnes lokale tilpasninger her også – må utredes. 
 Lab – Har ikke oversikt. Må utredes hva som er felles og hva som trenger justering/ 

sammenslåing. 
 

 ERL – Ny organisasjon og nye tjenestetilbud knyttet til denne. Omfang ukjent. 
 

Når man gjør omlegging til ny organisasjon må man ha opplæring av brukere (og samhandlings-
parter) slik at ny registreringspraksis er forstått av de som bruker systemet. Som et minimum 
må de skjønne hvor i ny organisasjon de hører til. 

 

Når det gjelder øvrige kliniske applikasjoner vil kartleggingen avdekke hvilke endrings- og kon-
solideringsbehov som foreligger for disse applikasjonene. 

Økonomi 

HNIKT har ikke gjort økonomisk vurderinger av de endringer som må gjøres, men anslår at en 
utredning om sammenslåing og konsolidering vil ligge i størrelsesorden 5-10 MNOK. FRESK har 
i tillegg anslått sammenslåingen av de kliniske systemene til å koste mellom 25-50 MNOK. 

Oppsummering 

Helse Nord IKT har gjort en overordnet vurdering av hva en sammenslåing av Finnmarkssyke-
huset og Universitetssykehuset i Nord Norge innebærer rent teknisk. Ved en eventuell beslut-
ning om sammenslåing må den tekniske delen av sammenslåingen detaljplanlegges og bør gjen-
nomføres som et eget prosjekt. HN IKT ser fra et teknisk ståsted ikke vesentlige fordeler eller 
ulemper med en sammenslåing, men anser at selve jobben med å gjøre en full teknisk sammen-
slåing vil kreve et relativt omfattende arbeid. HN IKT tar forbehold om at denne vurderingen 
ikke er komplett og at ved en detaljplanlegging vil kunne oppdage forhold som ikke er omtalt i 
dette notat.  
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Oddbjørn Schei  
Administrerende direktør  


