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Styresak 120-2012 IKT-plattformprosjekt, sluttrapport 

 
 
Formål/sammendrag 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 94-2007 Etablering felles IKT plattform i 
Helse Nord i styremøte, den 7. november 2007. Styret fattet følgende vedtak:  
 
1. Styret gir sin tilslutning til den foreslåtte strategien som del av grunnlaget for god 

tilgjengelighet til helsetjenestene og sikker informasjonshåndtering i Helse Nord.. 
 
2. Styret vil sterkt understreke behovet for å realisere effektiviseringsgevinster som følge 

av investeringene både i tjenestene og i IKT-driften.   
 
3. De økonomiske konsekvenser behandles som del av de ordinære budsjettprosesser. 
 
4. Adm. direktør bes om å komme tilbake snarest mulig med en utredning som viser 

gevinster og konsekvenser ved å gjennomføre investeringen over kortere tid. 
 
Styret behandlet forsering av fremdriftsplan i styremøte, den 23. april 2008, jf. styresak 
37-2008 Etablering av felles IKT-plattform i Helse Nord – forsering av prosjektet. I 
henhold til denne skulle prosjektet ferdigstilles innen 31. desember 2010. Prosjektet ble 
først ferdigstillet i 3. kvartal 2012. Forsinkelsen er knyttet til tre forhold: 
 
1. Vi undervurderte hvor arbeidskrevende det var å reetablere (pakke) 

applikasjonsporteføljen på hvert helseforetak over i ny plattform.  
 
2. Kartleggingen av situasjonen på klient(pc)-siden var ufullstendig i de tidlige fasene 

av prosjektet. Det viste seg at det ikke hadde vært tilstrekkelig kontroll på oppsettet 
og konfigurasjoner. Konsekvensen var at plattformprosjektet hadde en større 
oppryddingsjobb enn forutsatt.  
 
Dette bekreftet behovet for standardisering, men hadde betydelig konsekvens for 
fremdriften. 
 

3. Det var en utfordring å gjennomføre så vidt store endringer med store konsekvenser 
for brukerne uten å forstyrre aktiviteten på det enkelte helseforetak og sykehus for 
mye.  

 
Styringsgruppen har godkjent utsettelsene i prosjektet, og Helse Nord RHF har vært 
holdt løpende orientert.  
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Prosjektet fikk i styresak 94-2007 bevilget en økonomisk ramme på 88,5 mill kroner. 
Forsering av prosjektet kom tilbake til styret i styresak 37-2008, og rammen ble utvidet 
til 95,6 mill kroner. I tillegg ble det bevilget 2,5 mill kroner til innføring av ITIL-
standard1

 
. Total ramme var etter dette 98,1 mill. kroner. 

Adm. direktør godkjente våren 2012 en utvidelse av rammen med 6 mill kroner.  
 
Sluttregnskapet viser et overforbruk på 4,54 mill kroner sammenliknet med rammen på 
98,1 mill kroner.  Årsaken til dette er nevnt i punkt 1-3 over. Økonomistyringen i 
prosjektet vurderes som tilfredsstillende. 
 
Realisering av effektmål for de ulike delprosjektene fremgår av vedlagte sluttrapport. 
Det er prosjektleders vurdering at gjennom leveransene i prosjektet er det på IKT-siden 
nå lagt til rette for:  
• At data fra samme pasient kan behandles i flere nivå og ved flere enheter. 
• At spesialister lettere kan ambulere mellom helseforetak. 
• Innføring av felles pasientdatabaser i helseforetakene. 
• Effektivisering av driften av de ulike systemer og IKT - tekniske løsninger. 
• Bedre klinisk og administrativ samhandling i regionen. 
• Å kunne tilby like tjenester til helseforetakene. 
• Enklere innføring av nye tjenester. 
• Et godt og nødvendig fundament for realisering av det ”papirløse sykehus”. 

  
Begrensninger i tilgjengelig båndbredde i Nord-Norge og mangelfulle krav til maksimal 
forsinkelse hos Norsk Helsenett har imidlertid gjort at en delvis må bruke 
terminalserver-løsninger for å bevege seg mellom lokasjoner i nettet. I tillegg har vi 
begrensninger/lovkrav om deling av pasientinformasjon på tvers av helseforetak. 
 
Beregninger som dokumenterer effektivisering av drift er verifisert i rapport fra Helse- 
og omsorgsdepartementet fra 2011. Disse er gjengitt i utrykt vedlegg Budsjett 2013 – til 
RHF. Sammenlikning under utarbeidelse av konsulenthuset KPMG viser samme trend. 
 
Prosjektet har i tillegg gitt gevinster som vurderes som viktige: 
• Kompetanseheving for Helse Nord IKT innenfor områdene Nettverk, PC-

administrasjon, Microsoftprodukter og anskaffelser. 
• Nettverksbygging på tvers av lokasjoner. 
 
Ferdigstillelse av plattformprosjektet gjør at Helse Nord IKT er i stand til å levere 
stabile IKT -tjenester til alle helseforetak i henhold til inngåtte avtaler. Helseforetaket er 
vesentlig bedre rustet til å ta imot de nye store felles kliniske systemene som bl. a. 
kommer gjennom FIKS-programmet. 
 
Prosjektet har noen mindre restanser etter avslutningen: 
• Restanser på omlegging til ny plattform ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

og Helse Finnmark HF. 

                                                        
1 ITIL: Information Technology Infrastructure Library 
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• Restanse på utrulling av brukeradministrativt system BAS i Helgeland og Finnmark.  
 
Helse Nord IKT har ansvaret for fullføring av dette, og det skjer i samarbeid med de 
berørte helseforetakene. Arbeidet med innføring av ITIL-standard er ikke ferdigstillet.  
 
Det ventes ingen vesentlige endringer av de fremlagte økonomiske størrelsene som 
følge av fullføring av restanselisten. 
 
Sluttrapporten behandles i prosjektgruppen 24. oktober 2012. 
 
Konklusjon 
Adm. direktør er fornøyd med at prosjektet endelig avsluttes, og at forutsetningene for 
sentral drifting av felles kliniske systemer nå er ferdigstillet.  
 
 

 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

Styret i Helse Nord RHF tar sluttrapporten fra Plattformprosjektet til orientering. 
 

 
Bodø, den 19. oktober 2012 
 
 
Finn Henry Hansen 
fung. adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:   Sluttrapport Plattformprosjektet – datert 17. oktober 2012 
 

Vedlegget er lagt ut på vårt nettsted – se: 
Styremøte i Helse Nord RHF, den 31. oktober 2012  

 
Utrykt vedlegg: Budsjett 2013 – til RHF 
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http://www.helse-nord.no/article88295-1079.html�



