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Bakgrunn 
Bakgrunnen for prosjektet er etableringen av Helse Nord IKT 1/1 2006 som en ny enhet bestående av 
alle IKT - avdelinger ved sykehusene i Nord Norge. For at Helse Nord IKT skulle kunne drifte IKT - 
løsningene felles, og med samme kvalitet i hele regionen var det nødvendig å etablere en ny felles 
IKT - plattform. De nye tekniske løsningene skulle også i sterkere grad enn tidligere støtte opp under 
aktivitet på tvers av sykehus og/eller foretak. 

Det ble utarbeidet forprosjektrapporter innenfor fem ulike områder: 

• Sonebasert nett 

• Katalog, e-post, fil / print 

• PC-/klientadministrasjon 

• Overvåking infrastruktur 

• Heldesk 

Disse rapportene dannet grunnlaget for styresak 94-2007 om ”Etablering av felles IKT - plattform i 
Helse Nord”.  

Om arbeidet 
Prosjektet har vært organisert med styringsgruppe, hovedprosjekt og delprosjekt innenfor hvert 
enkelt fagområde. (se Figur 1 Organisering plattformprosjektet). Hovedprosjektet har ikke hatt egne 
leveranser, men har vært ansvarlig for leveransene i delprosjektene og har rapportert til 
styringsgruppen. Hvert enkelt delprosjekt har rapportert til hovedprosjektet.  

Det har vært avviklet 17 styringsgruppemøter i prosjektperioden. Prosjektet har hatt prosjektmøter 
med alle prosjektlederne hver uke og de enkelte delprosjekter har hatt møter stort sett hver uke. I 
tillegg kommer møter med leverandører i forbindelse med anskaffelser og leveranser, møter med de 
enkelte helseforetak og sykehus i forbindelse med omlegging, og møter med fagseksjoner internt i 
Helse Nord IKT. Prosjektet har også rapportert jevnlig til ledelsen i HNIKT, og i en periode til 
bestillerforumet i Helse Nord. 
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Figur 1 Organisering plattformprosjektet 

Sammendrag  
 

Plattformprosjektet ble sluttført i juni 2012 etter å ha pågått siden 2008. Hovedformålet med 
prosjektet var å etablere en felles IKT infrastruktur i Helse Nord som utgangspunkt for mest mulig 
standardisert drift og forvaltning av IKT løsningene i regionen. 

I tillegg ble følgende  

mål ble vektlagt i styresak 94-2007: 

• Muliggjøring av standardisert drift av kliniske systemer 

• Standardisering av IKT - infrastruktur 

• Støtte opp under en utvikling hvor pasienter og brukere ”flyter” mellom foretakene 

• Ivareta informasjonssikkerheten bedre og kontrollere at gjeldene lover blir fulgt 

• Danne grunnlag for videre effektivisering av Helse Nord IKT 

Disse overordnede målene ble konkretisert gjennom egne mål for 5 delprosjekter: 

- Sonebasert nett 
- Katalog, fil-print 
- PC-klient 
- Service Management 
- Overvåkning 
- Backup 

Styringsgruppe
Ole Jan Hauge, HN-IKT leder
Terje Hellemo/Hilde Lydersen, HN-IKT
Bjørn Nilsen, RHF
Øystein Lorentzen/Kristian Pedersen, NLSH
Susann Bäckstrøm/Geir Lindrupsen, UNN
Geir Lindrupsen/Thorstein Bjørnstad, Finnmark
Trond Hjortdahl, Helgeland

Hovedprosjekt
Dag-Kjetil Hansen/Bjørn Jacobsen, prosjektleder

Sonebasert nett
Tor Andrè Skjelbakken,

prosjektleder

Katalog, fil-print
Geir Mikkelsen, 

prosjektleder

PC-klient
Bjørn Jacobsen, 

prosjektleder

Service 
Management
Anita Toftesund, 

prosjektleder

Overvåkning
Kristian Solheim, 

prosjektleder

Backup
Kjell Vatne, 
prosjektleder

Plattformprosjektet
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I vår egenevaluering av målene for de ulike delprosjektene er hovedkonklusjonen at målsettingene i 
all hovedsak er nådd. Prosjektet brukte imidlertid lengre tid å gjennomføre oppdraget enn forutsatt. I 
henhold til styresak 37-2008 skulle prosjektet forseres og ferdigstilles i løpet av 2010. Forsinkelsene 
er knyttet til tre forhold: 

For det første mangelfulle utredninger i forprosjektfasen knyttet til håndtering av applikasjoner. Det 
ble undervurdert hvor arbeidskrevende det var å reetablere (pakke) applikasjonsporteføljen på hvert 
helseforetak over i ny plattform.  

For det andre var kartleggingen av situasjonen på klient(pc) siden ufullstendig i de tidlige fasene av 
prosjektet, og det viste seg at det på de gamle IT-avdelingene i praksis ikke hadde vært sentral 
kontroll på oppsettet og konfigurasjonen med den konsekvens at plattformprosjektet måtte rydde 
opp i langt større grad enn forutsatt.  

Den virkeligheten som plattformprosjektet møtte var i seg selv en viktig bekreftelse på behovet for 
standardisering, men hadde betydelig konsekvens for fremdriften. 

For det tredje var det gjennom hele prosjektet 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. Det bør også nevnes at Helse Nord RHF og Sykehusapoteket ikke var inkludert i de 
opprinnelige planene, og at det særlig for Helse Nord RHF sin del var behov for betydelig 
særtilpasning av løsningene som i utgangspunktet var lagd med utgangspunkt i bla sikkerhetskrav mv 
som var tilpasset helseforetakene. Styringsgruppen har godkjent utsettelsene i prosjektet, og Helse 
Nord RHF har vært holdt løpende orientert. 

Prosjektet fikk i 2007 en økonomisk ramme på 98 mill kr. Det ble i 2011 gitt anledning til å overskride 
rammen om lag 6 mill kr, mens samlet forbruk endte på 102,5 mill kr.  Sett på bakgrunn av 
prosjektets varighet og at det i perioden ikke ble gjort prisjusteringer ansees budsjett- og 
økonomistyringen av prosjektet som tilfredsstillende. 

 I tillegg til dette har HNIKT hatt gevinster som ikke var nevnt i forprosjektene, men som vurderes 
som viktige for at vi skal være en profesjonell leverandør av tjenester til helseforetakene i Helse 
Nord.: 

• Kompetanseheving for HNIKT innenfor områdene Nettverk, pc-administrasjon, 
Microsoftprodukter og anskaffelser 

• Ansatte i HNIKT har blitt kjent med hverandre på tvers av lokasjoner 

• Ansatte med ansvar for like tjenester ved forskjellige lokasjoner har blitt bedre kjent 

Gjennom å ha fått på plass en felles plattform mener vi at HNIKT er bedre i stand til å levere stabile 
IKT - driftstjenester til alle foretak i henhold til inngåtte avtaler, og vi er bedre rustet til å ta i mot de 
nye store felleskliniske systemene som bla kommer gjennom FIKS - programmet. Prosjektet har noen 
mindre restanser etter avslutningen: 

 

• Restanser på omlegging til ny plattform ved UNN og Finnmark 
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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 skjer i samarbeid med de berørte foretakene. 
Det dreier seg her primært om pc-er, med spesiell programvare og/eller pc-er som brukes til spesielle 
formål, som for eksempel tilknytning til medisinteknisk/teknisk utstyr. 

I forbindelse med omleggingene på de enkelte helseforetak har prosjektet hatt hendelser som har 
påvirket produksjonen bl.a. ved starten på omleggingsprosessen ved Nordlandssykehuset og ved 
omlegging av e-post ved UNN og Helse Nord RHF. 
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Hovedprosjekt 

Prosjektinfo 
Navn: Plattformprosjektet  

Prosjekt ID: 9000 

Prosjekttype: IT-implementeringsprosjekt 

Oppdragsgiver: Helse Nord IKT ved direktør Ole Jan Hauge 

Prosjektleder: Bjørn Jacobsen 

Måloppnåelse 
Ved etableringen av Helse Nord IKT i 2006, var det spesielt fokus på sentralisert drift av kliniske 
systemer og standardisering av de underliggende IKT - tekniske løsningene, også kalt infrastruktur, 
hvor det siste er det som adresseres i plattformprosjektet. 

I styresak 94-2007 er følgende utvikling er ventet og ønskes understøttet ved gjennomføringen av 
plattformprosjektet: 

• Samme pasient behandles i stadig større grad på flere nivå og ved flere enheter. 
• Ambulering av spesialister mellom helseforetak. 
• Behov for felles pasientdatabaser i helseforetakene. 
• Effektivisering av driften av de ulike systemer og IKT - tekniske løsninger. 
• Eventuelt ønske om endret organisering av bestemte tjenester. 
• Bedre klinisk og administrativ samhandling i regionen. 
• Kunne tilby like tjenester til helseforetakene. 
• Enklere innføring av nye tjenester. 
• Legge et godt og nødvendig fundament for realisering av det ”papirløse sykehus”. 

 

I tillegg skisseres følgende andre mål: 

Ivareta informasjonssikkerheten på en langt bedre og mer robust måte enn dagens løsning. 
Prosjektene vil legge til rette for å følge og kontrollere at gjeldende lovverk blir fulgt, og 
eventuelle avvik kan følges opp på en forsvarlig måte.  

Prosjektene vil også danne grunnlaget for en videre effektivisering av Helse Nord IKT. Nytt 
overvåkingsverktøy og brukerstøtte verktøy, vil danne grunnlaget for en kvalitetsmessig 
bedre og mer effektiv drift og leveranse av IT-tjenester til alle HF - ene i regionen.  

De valgte tekniske løsningene skulle i tillegg støtte opp under: 

1. Standardisering 
2. Sentralisering 
3. Effektivisering 
4. Skaleringsmulighet og kapasitet 
5. Sikkerhet 
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6. Kryptering og prioritering 
 
Forventningene til Helse Nord på lang sikt er: 

1. Tjenesteleveranse til en lavere totalkostnad 
2. Minimum like god kvalitet som i dag 
3. Stabilitet i levering 
4. Høyere beredskapsnivå/servicestandard 
5. Bedre understøttelse av kjernevirksomhet med lokal support 
 

Prosjektet mener at en i stor grad har nådd, eller nærmet seg disse målene og forventningene 
gjennom de leveranser hvert enkelt delprosjekt har hatt. I kapitlene for hvert delprosjekt er det 
beskrevet hvordan disse anses å ha nådd de mål som ble definert i styresaken. 

Effektmål  
Hovedprosjektet har ikke hatt andre effektmål andre enn å legge til rette for at de effektmål som 
hvert enkelt delprosjekt har hatt kunne nås. 

Leveranser 
Hovedprosjektet har ikke hatt egne leveranser utenom å samkjøre alle delprosjekt og sørge for at 
deres leveranser ble i henhold til bestilling. 

Kostnader 
I styresak 94-2007 ble det bevilget 88 515 800 til gjennomføring av plattformprosjektet. Videre ble 
det i styresak sak 36-2008 vedtatt en forsering av prosjektet med en økning på 9,6 millioner. Totalt 
har prosjektet hatt en ramme på 98 087 058. 

Opprinnelig bevilging i styresak 94-2007 kr 88 515 800 
Bevilgning i styresak 37-2008 (eksklusiv ITIL) kr 95 587 058 
ITIL kr 2 500 000 
Totalt bevilget i styresak 37-2008 kr 98 087 058 

 

Dette tilsvarer en økning på ca 9,6 Mill beskrevet i siste avsnitt under konklusjon i styrevedtak 37-
2008. 

Våren 2012 ble det fra prosjektet signalisert for styringsgruppen at en kom til å gå over disse 
rammene dersom prosjektet skulle ferdigstilles med de allerede planlagte aktiviteter. Leder for 
styringsgruppen avklarte med Helse Nord at en overskridelse på inntil 6 000 000 kunne gjøres uten 
forutgående styrebehandling. 

Sluttregnskap viser et overforbruk på 4,54MNOK. Dette skyldes: 

• Undervurdering av omfanget av arbeidet med omlegging av klienter/pc-er, herunder 
utredning av omleggingsmetodikk 

• Mangelfull utredning av ressursbruk på pakking av programvare 
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Delprosjekt 
Regnskap per 

juli 2012 
Budsjett Overforbruk 

Hovedprosjekt 6 076 564 5 418 500 658 064 

Sonebasert nett 25 778 995 25 594 410 184 585 

Katalog, e-post og fil/print 39 963 174 34 652 908 5 310 266 

PC/klient 7 705 215 7 712 638 -7 423 

Helpdeskverktøy 10 675 213 10 656 587 18 626 

Overvåkningsverktøy 953 142 2 552 145 -1 599 003 

Backup 11 477 366 11 500 000 -22 634 

Sum 102 629 669 98 087 188 4 542 481 
Kostnadene har fordelt seg på følgende arter: 

• 46,2MNOK på medgåtte interntimer levert av ansatte i HNIKT. Totalt har ca 61 711 timer blitt 
levert, noe som tilsvarer 35,3 årsverk. 

• 14,3MNOK for innleie av eksterne konsulenter for merkantil støtte, rådgivning og 
implementering og utrulling av nye løsninger 

• 3,9MNOK er medgått i reiseutgifter 

• Innkjøp av servere, lagringsløsninger og nettverksutstyr har kostet 23MNOK 

• Innkjøp av programvare for backup, pc-administrasjon, heldesk, serveroperativsystem og 
klientlisenser fra Microsoft har kostet 15MNOK 

•  

Prosjektprosess 
Hovedprosjektets formål har vært å styre de andre delprosjektene slik at leveranser og effektmål ble 
i henhold til bestilling. Videre har rapportering til styringsgruppe i forhold til milepæler, framdrift og 
økonomi vært sentralt. Styringsgruppen har vært forelagt anbefalinger om større anskaffelser i 
prosjektet. 

I prosjektgruppen har det vært ukentlige prosjektmøter mellom hovedprosjektleder og 
delprosjektene. I tillegg har det vært avholdt en rekke møter med de enkelte delprosjektene i forhold 

kr 46 283 628 

kr 14 349 
841 kr 3 918 580 

kr 22 972 678 

kr 15 083 
316 

Totalt kostnader 

INTERNE TIMER 

EKSTERNE KONSULENTER 

REISEKOSTNADER 

Hardware 

Software 
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til både utarbeiding av kravspesifikasjoner, risikovurderinger, anskaffelser, design, implementasjon 
og utrulling av løsninger. 

En av hovedoppgavene for hovedprosjektet har vært å skaffe ressurser til å gjennomføre de enkelte 
oppgavene i delprosjektene. Dette viste seg å bli svært utfordrene, da mye av ressursene var bundet 
opp i andre oppgaver i HNIKT. Ressursene som har vært brukt har i stor grad vært driftspersonell som 
har blitt frigjort fra HNIKT, men en har også leid inn fra eksterne, spesielt ved større operative 
omlegginger. I tillegg ble det kjøpt inn en del merkantil kompetanse i starten av prosjektet for å 
hjelpe til med å få gjennomført anskaffelser. 

Internt innleie har vært gjennomført ved at ressurser har jobbet 100 % i prosjektet i perioder, i tillegg 
til timeinnleie ved større operative omlegginger. Bruk av egnes ressurser har måttet gå på 
beskostning av kvaliteten på driften av tjenester i perioder. Det er ikke tallfestet hvordan dette har 
påvirket driften, fordi påvirkningen som oftest har kommet i kombinasjon med at prosjektet har 
endret på operative tjenester i regionen. 

Prosjektet var estimert ferdig levert i utgangen av 2010, mens det altså ble forsinket og levert ved 
utgangen av juni 2012, med noen restanser. Følgende er forklaringsfaktorer for forsinkelsen: 

• For dårlige tidsestimater på å løfte foretakene over i ny plattform. Fokus i forprosjekt og i 
designfasen lå stort sett på anskaffelse og implementasjon av nye løsninger 

• De gamle IT avdelingene hadde for dårlig oversikt over antall pc-er, brukere, skrivere og 
programvare på de enkelte lokasjoner. For HNIKT ble prosjektet dermed en stor 
”ryddeaksjon” for å gjenskape kontroll og standardisering samt dokumentasjon og 
konfigurasjonsstyring som var fraværende. 

• Pakking og distribusjon av applikasjonsporteføljen ved de enkelte foretak var ikke estimert og 
la beslag på store ressurser.  
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Sonebasert nett 

Prosjektinfo 
Navn: Sonebasert nett  

Prosjekt ID: 9001 

Hovedprosjekt: Plattformprosjektet 

Prosjekttype: IT-implementeringsprosjekt 

Oppdragsgiver: Helse Nord IKT ved direktør Ole Jan Hauge 

Delprosjektleder: Tor Andrè Skjelbakken 

Måloppnåelse 
I styresak 94-2007 er det gjort en vurdering av at opprettelsen av ett felles datanettverk i regionen er 
det som må leveres for å nå de ønskede målene. Mål spesifisert i styresaken relevant for dette 
delprosjektet har vært: 

Understøtting av følgende utvikling: 

• Samme pasient behandles i stadig større grad på flere nivå og ved flere enheter. 
• Ambulering av spesialister mellom helseforetak. 
• Behov for felles pasientdatabaser i helseforetakene. 
• Effektivisering av driften av de ulike systemer og IKT - tekniske løsninger. 
• Eventuelt ønske om endret organisering av bestemte tjenester. 
• Bedre klinisk og administrativ samhandling i regionen. 
• Kunne tilby like tjenester til helseforetakene. 
• Enklere innføring av nye tjenester. 
• Legge et godt og nødvendig fundament for realisering av det ”papirløse sykehus”. 
  

Dette mener prosjektet en i stor grad har oppnådd. Begrensninger i tilgjengelig båndbredde i Nord 
Norge og mangelfulle krav til maksimal forsinkelse hos Norsk Helsenett har imidlertid gjort at en i 
noen grad må bruke terminalserverløsninger for å kunne bevege seg mellom lokasjoner i nettet. 
Dette i tillegg til eksisterende lovkrav om deling av pasientinformasjon på tvers av foretak. 

Effektmål 
Følgende effektmål har vært styrende for prosjektet: 

• Forbedre mulighetene for samhandling mellom sykehus gjennom å få på plass bedre 
båndbredde, redundans og kryptering på nettverk 

• Forbedre mulighet for ambulerende virksomhet i regionen gjennom å tilgjengeliggjøre 
nettverkssoner på tvers av lokalitet 

• Lage en solid grunnmur for leveranse av tjenester regionalt og lokalt. 

• Lage en løsning som er fleksibel for å støtte opp under endringer som måtte komme i måten 
IKT - tjenester skal leveres til Helse Nord. 
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• Lage en løsning som har en teknisk sikkerhet som tilfredsstiller de krav tilsynsmyndighetene 
har for håndtering av sensitive data. 

Leveranser 
Følgende har vært leveransene i delprosjekt sonebasert nett: 

• Designe en løsning med færrest mulig ”singe-point-of-failures” 

• Få på plass nettverk med tilstrekkelig båndbredde mellom sykehusene 

• Få på plass redundant nettverk mellom sykehusene 

• Få på plass kryptering av nettverkstrafikk mellom sykehusene 

• Få på plass doble barrierer på alle sykehus 

• Modernisere infrastrukturdesign internt i og mellom alle sykehus 

• Modernisere nettverksutstyret internt i og mellom sykehus 

Kostnader 
Prosjektet hadde opprinnelig et budsjett på 34MNOK som i løpet av prosjektperioden ble redusert til 
25.6MNOK. Dette som følger av endrede valutakurser og valg av annen type utstyr enn opprinnelig 
estimert. Prosjektet leverte innenfor den reduserte rammen.  

 

Kostnadene fordelt seg som følger: 

• 7,3MNOK interne timer. Det vil si ca 9687 timer eller 5,5 årsverk 

• 565.000 i innleid konsulenthjelp til design, implementering og utrulling av løsning 

• 500.000 i reisekostnader. Dette har i stor grad medgått til å reise ut til alle lokasjoner og 
montere utstyr 

• 16.7MNOK har medgått til investeringer i nytt nettverksutstyr 

• 735.000 er brukt til innkjøp av programvare 
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Kvalitet 
Prosjektet har anskaffet og satt i drift nytt nettverksutstyr internt i og mellom sykehusene og 
konfigurert dette på en enhetlig måte for å bedre funksjonaliteten, styrke sikkerheten og lette 
driften. 

Nettverket i og mellom sykehusene er selve grunnmuren for de tjenester som HNIKT skal levere.  

Prosjektet mener at Helse Nord har fått en robust løsning som på en god måte ivaretar sikkerheten 
med bra funksjonalitet. I tillegg er HNIKT bedre rustet til framtidige endringer som vi vet vil komme 
bl.a. som følge av nye store IKT-prosjekter som er underveis. 

Foreløpig setter noe manglende kapasitet på nettverkene mellom sykehusene en stopper for deling 
av enkelte typer data på tvers. 

Beskrivelse av før- og nåsituasjon 
Før gjennomføring av plattformprosjektet hadde en følgende situasjon i Helse Nord når det gjelder 
nettverk: 

• Hvert foretak hadde sitt eget nettverk (med noen unntak) 

• Hvert foretak hadde sin(e) egn(e) tilkobling(er) til Internet/Norsk Helsenett 

• Kun de største foretakene hadde redundans på tilkobling(er) til omverdenen 

• Mange foretak hadde kun en barriere mellom internt nett om omverdenen 

• Ad-Hoc-basert kryptering av datatrafikk mellom foretak 

• Liten redundans internt på nettverk i sykehus 

• Drift av brannmurer var outsourcet til Norsk Helsenett 

• Ingen standardisering av utstyr internt i sykehus eller mellom sykehus 

• Ingen standardisering av konfigurasjon av nettverksutstyr 

• Dårlig båndbredde og forsinkelse på nett mellom sykehus 

Etter gjennomføring av plattformprosjektet er situasjonen følgende: 

• Alle foretakene finnes i ett felles nett med flere soner 

• Alle foretak har en felles tilknytning mot omverdenen 

• Redundans på tilknytninger mellom foretakene 

• Alle foretak har 2 barrierer mellom interne og eksterne nett 

• Kryptering av datatrafikk mellom foretak 

• Helse Nord IKT drifter alle brannmurer 

• Standardisering av nettverksutstyr 

• Standardisering av konfigurasjon 

• Utbygget båndbredde mellom foretak og mindre forsinkelser i nettet 

Prosjektprosess 
Prosjektet startet med design av ny løsning i samarbeid med eksterne konsulenter. Deretter ble det 
gjort flere avrop på rammeavtaler med hardwareleverandører og utstyret ble konfigurert og plassert 
ut på de enkelte foretak. 
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Arbeidet med utplassering av nytt utstyr og konfigurering av dette ble i hovedsak utført av HNIKT 
sine ansatte. Prosjektet har derfor også bidratt til kompetanseheving og bredding i egen organisasjon 
i tillegg til at driftspersonalet har fått inngående kjennskap og et eierforhold til de løsninger som er 
valgt på nettverkssiden. 

Nøkkelutbytte 
Nøkkelutbytte av prosjektet har vært som følger: 

Bedre funksjonalitet 
Et felles nettverk i hele regionen gjør det lettere for ambulant virksomhet i regionen, gjennom at det 
er teknisk mulig å gi tilganger på tvers av foretak. Det er imidlertid slik at begrensninger i nettverk 
mellom foretak i noen tilfeller gjør at ikke alle systemer fungerer like godt dersom de aksesseres fra 
andre foretak enn der hvor dataene ligger. Et eksempel på dette er deling av filområder. 

Økt sikkerhet 
Datasikkerheten har økt betraktelig som følge av nytt sonebasert nett både når det gjelder 
tilgjengelighet og konfidensialitet. 

• Tilgjengelighet på data er forbedret gjennom etablering av full redundans mellom 
sykehusene og oppgradering av linjekapasiteten. I tillegg til at mulighetene for tilgang på 
tvers av foretak er forbedret. 

• Gjennom å kryptere all trafikk mellom foretak, etablering av ett punkt for ekstern tilknytning 
og felles policier for sikkerhet på pc-er har sannsynligheten for at sensitive data blir 
kompromittert blitt redusert kraftig. 

Forenklet drift 
 Gjennom å homogenisere nettverksutstyret som brukes internt i og mellom og sykehusene i tillegg 
til kobling mot Internet har en forenklet driften. Dette bidrar til at sannsynligheten for feil minsker og 
at rettetid på feil som oppstår går ned fordi en har færre varianter på utstyrssiden. Videre bidrar en 
enhetlig konfigurasjon ytterligere til å bedre teoretisk oppetid og ”time-to-repair”. 

HNIKT har også ”tatt tilbake” drift av brannmurer mellom sykehusene som ved en del sykehus 
tidligere ble driftet at Norsk Helsenett.  

Videre utvikling av løsningen 
Delprosjektet var et rent teknologiprosjekt hvor design av løsning, anskaffelse og idriftsetting var det 
sentrale. HNIKT gjorde store deler av denne jobben selv. Dette har medført redusert kapasitet på 
driftssiden i perioder, men har bidratt til en kompetanseheving og bredding internt i tillegg til at en 
har inngående kjennskap til alt nettverksutstyr og konfigurering av disse. 

En vurdering av arbeidet er at en kom i mål med å få økt sikkerheten og forenklet driften av 
nettverket, mens en fortsatt har en utfordring på å få økt funksjonaliteten for ambulerende 
virksomhet i regionen. Dette er noe en må jobbe videre med. Dette vil tvinge seg fra som følge av 
regionalisering/sentralisering av kliniske systemer. Prosjektet har imidlertid laget en enhetlig 
nettverksplattform hvor endringer for å støtte opp under ambulerende virksomhet er mye lettere å 
gjennomføre enn tidligere. 
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Katalog, E-post og fil / print 

Prosjektinfo 
Navn: Katalog, e-post og fil/print  

Prosjekt ID: 9002 

Hovedprosjekt: Plattformprosjektet 

Prosjekttype: IT-implementeringsprosjekt 

Oppdragsgiver: Helse Nord IKT ved direktør Ole Jan Hauge 

Delprosjektleder: Geir Mikkelsen 

Måloppnåelse 
Målene for delprosjektet definert i styresaken har vært de samme som for de andre delprosjektene, 
og at de ønskede leveransene for å nå disse målene har vært:  

• Etablering av felles løsning for administrering av brukere i Helse Nord (katalogtjeneste) 

• Etablering av en felles sentralisert e-postløsning i regionen 

• Etablering av felles fil og print løsning 

Prosjektet mener at en med enkelte unntak har levert dette. Prosjektet har levert en felles 
katalogtjeneste, en felles e-postløsning som er sentralisert og en felles løsning for fil og print. 
Båndbreddebegrensninger, forsinkelser i Norsk Helsenett og eksisterende lovverk med hensyn til 
deling av pasientinformasjon på tvers av foretak har imidlertid gjort at løsning for fil og print fortsatt 
er foretakssentrert (men lik) og at en foreløpig må bruke terminalserverteknologi for å dekke over 
dette. 

Effektmål 

Felles pålogging og policy i regionen 
Alle ansatte i Helse Nord vil nå logge på et felles system, noe som gjør at overordnede 
sikkerhetsmekanismer vil kunne bli gjeldene for alle. Ansatte vil kunne logge seg på med samme 
brukernavn og passord uansett hvor de befinner seg. Tilgang på enkelte data vil imidlertid kunne 
være begrenset til det foretak hvor dataene er lagret. 

Felles e-post 
All ansatte bruker nå et felles e-postsystem, noe som gjør at Helse Nord framstår som ett foretak. 
Tilgang til e-postadresser internt lettes og booking av ressurser (møterom) vil kunne foregå på en 
enhetlig måte. 

Forenklet brukeradministrasjon 
Nytt felles brukeradministrasjonsverktøy gjør at foretakene selv kan administrere egne brukere, noe 
som forkorter behandlingstiden og sikrer at tilgang gis og trekkes tilbake på en trygg måte. 
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Sentralisert drift 
Katalog, e-post, filbehandling av utskriftstjenester foregår nå på en enhetlig måte ved alle foretak 
noe som muliggjør sentral drift med lik kvalitet. 

Opprydding og homogenisering av applikasjonsportefølje 
Gjennom at all programvare måtte pakkes og distribueres på nytt har vi fått en gjennomgang av alle 
programvarepakker, faset ut noen og forsøkt å standardisere på versjoner også på tvers av 
foretakene. 

Tilgang, endring og tilbakekalling av tilgang skjer nært lederne i foretakene 
Foretakene tar nå i bruk BAS for å gi, endre og ta tilbake tilgang. Dette sikrer at korrekt tilgang gis, at 
tilgang raskere kan bli korrekt og at ledere også får det faktiske ansvaret for tilgang til datasystemer 
med pasient- og/eller sensitiv informasjon. 

Leveranser 
Følgende har vært delprosjektets leveranser: 

• Ny felles katalogtjeneste for hele Helse Nord 

• Ny felles e-postløsning for hele Helse Nord 

• Ny fil- / printløsning for alle sykehus 

• Nytt felles e-postsystem for hele Helse Nord 

• Nytt felles brukeradministrasjonsverktøy (BAS) for alle foretak 

• Ny felles telefonkatalog for hele Helse Nord 

• Flytting av brukere, data, klienter, og skrivere over til nye serverløsninger 

• Avvikling av tjenester på proprietære løsninger ved enkelte sykehus 

Kostnader 
Prosjektet hadde opprinnelig en ramme på 22,5MNOK. I løpet av prosjektet har det vært gjort 
omprioriteringer mellom delprosjekt, slik at budsjettet var på 34,6MNOK. Regnskapet viser et 
overforbruk på 5,3MNOK. 

Kostnadene fordelt seg på følgende måte: 
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• 26, 8 MNOK i interne timer. Det vil si ca. 35728 timer eller 20,4 årsverk 

•  8,5 MNOK i innleid konsulenthjelp til design, implementering og utrulling av løsning. 

• 1,7 MNOK i reisekostnader. Dette har i stor grad medgått til å reise ut til alle lokasjoner og 
montere utstyr, og til å flytte personell til de foretak hvor omlegging ble gjort, spesielt til 
Helgeland og Finnmark. 

• 1,3 MNOK har medgått til investeringer i nytt nettverksutstyr 

• 1,6MNOK er brukt til innkjøp av programvare 

Årsakene til overskridelsene: 

Ingen estimater på ressursbruk for pakking av programvare 
Totalt sett har prosjektet pakket 750 applikasjoner for alle foretak. Ved forespørsel oppgir ekstern 
firma at pakking av programvare anslås til ca. 3,5 time per pakke. I tillegg kommer at HNIKT må stå 
for tilrettelegging og testing av hver enkelt applikasjon, anslått til ca. 2 timer per applikasjon. Det 
betyr en underestimering på 4125 timer, eller i overkant av 3 000 000 med interntimepriser. 

Kompleksitet i konfigurasjon 
Selv om en i forkant hadde gjennomført en kartlegging av pc-er, brukere, programvare og skrivere, 
viste det seg at graden av individuell tilpasning på enkeltpc-er var mye større en forutsatt. Det fantes 
rett og slett for mange ”varianter” av konfigurasjoner til at estimatene på medgått tid kunne holde. 

Samtidig som en skulle finne fram til, pakke og rulle ut ny programvare skulle foretakene være i full 
drift. Disse oppgavene viste seg svært tidkrevende å fullføre, da et stort antall eldre installasjoner 
krevde manuell omlegging for å unngå at produksjonssystemer ble utilgjengelige for den enkelte 
bruker. 

I tilegg viste det seg at mange applikasjoner som fortsatt er i drift er gamle og umoderne og krever 
mye manuell jobb å få til å fungere i en ny infrastruktur, spesielt med hensyn til de innskjerpede 
sikkerhetskrav som en har hatt. 
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Kvalitet 
Delprosjektet har fått på plass de sentrale leveransene, med følgende unntak: 

• Utrulling av ny plattform ved UNN Tromsø er ikke helt fullført. Det gjenstår ca. 200 pc-er, i 
hovedsak pc-er med ”spesiell” programvare. Ansvaret for fullføringen av dette er overtatt av 
HNIKT applikasjonsavdeling. 

• Brukeradministrativt system er ikke tatt fullt i bruk i Helgeland og Finnmark. Ansvar for 
utrulling, oppsett og opplæring er overtatt av HNIKT kundeavdeling. 

• Enkelte mindre restanser på å flytte pc-er over i ny plattform i Helgelang og Finnmark. 
Ansvaret for fullføringen av etter er overtatt av HNIKT brukernær service. 

Det har vært krevende å rulle ut den nye plattformen ved de enkelte foretak samtidig som en er i full 
drift og dessverre har omleggingen berørt driften ved de enkelte foretak: 

Sandnessjøen 
På mange måter var dette kanskje sykehuset hvor produksjonen ble minst berørt av omleggingen. 
God lokal kompetanse, begrenset størrelse på foretaket og etter hvert utprøvde rutiner bidro til 
dette. E-post ble migrert fra eldre proprietær løsning, uten større problemer. 

Mosjøen og Mo i Rana 
Sykehusene ble lagt over i 2 omganger. Først ble eksisterende pc-installasjoner meldt inn i ny løsning, 
hvor de eksisterte i en lengre periode (ca. 1 år) Deretter ble alle pc-er reinstallert. Første del av 
omleggingen ble gjort ganske tidlig i prosjektet og det viste seg løsningen var tung å drifte i denne 
perioden. En ble nødt til å reinstallere alt på nytt, noe som gjorde at berørte produksjonen i 2 
omganger. E-postomlegging gikk greit, bortsett fra en del ytelsesproblemer like i etterkant og noen 
utfordringer for brukerne med nye rutiner for bruk av Outlook. 

Lofoten og Vesterålen 
Omlegging av sykehusene må sies å ha gått greit. Også her bidro god lokal kompetanse og begrenset 
størrelse på foretakene til at omleggingen gikk uten å forstyrre produksjonen i alt for stor grad. 

Bodø 
Omlegging startet opp tidlig ved NLSH psykiatri og ved de administrative avdelingene. Dessverre var 
mange av rutinene som ble utviklet for dårlige slik at det ble brukt lang tid på omlegging. I tillegg kom 
uventede ytelsesproblemer og manglende detaljfokus ved manuell omlegging, slik at brukerne i for 
stor grad opplevde at nødvendig funksjonalitet ikke var på plass og/eller at det tok for lang tid å rette 
på feil. 

På bakgrunn av negativ erfaring med omlegging ved psykiatri og administrative avdelinger ønsket 
NLSH en større kontroll med prosessen. Egen prosjektleder ble engasjert for sykehusets mottak av ny 
plattform. Omlegging ved somatikk ble gjort avdelingsvis, med forutgående akseptansetest ved hver 
avdeling. Innleid prosjektleder ved NLSH bidro med kartlegging av brukere og applikasjoner i tillegg til 
informasjon.  

Denne fokusen på kvalitet bidro til at videre omlegging ved NLSH oppfattes som god, men at det tok 
veldig lang tid. 
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Omlegging av e-post ved Nordlandssykehuset ble gjort samtidig for alle 3 sykehusene og oppfattes å 
ha fungert greit. 

Narvik og Harstad 
Med god lokal kompetanse og delvis bruk av automatiseringsrutiner utarbeidet for omleggingen i 
Tromsø, oppfattes det slik at omlegging ved disse sykehusene gikk greit og ikke berørte produksjonen 
ut over det en kunne forvente. 

Tromsø 
På bakgrunn av negative erfaringer fra Bodø ble det for omlegging i Tromsø laget en løsning for 
semiautomatisk utrulling av ny plattform. Utrulling ble gjort avdelingsvis ved at brukerne fikk opp en 
plakat på sine pc-er hvor de ble bedt om å velge når de ville at operativsystem og programvare skulle 
installeres på nytt. Kun pc-er/brukere med kjent programvare og hardware fikk opp dette valget, slik 
at spesielle installasjoner måtte tas manuelt i etterkant. 

Metoden må sies å ha vært vellykket, men på grunn av at en ikke hadde nok kunnskap om alle 
unntak og spesielle installasjoner som fantes, ble tidsbruken på å få på plass dette større enn 
estimert, og prosjektet avsluttet også med en del restanser. 

Omlegging av e-post ved UNN ble foretatt samtidig ved alle sykehusene. Dessverre ble denne 
omleggingen preget av at en i for liten grad hadde kontroll på alle detaljer. Dette medførte 
problemer som, manglende tilgang til e-postsystemet, feil med distribusjonsgrupper, problemer for 
de som bruker terminalserver, manglende tilgang til felles e-postbokser og problemer med flyt av e-
post. Underveis i arbeidet med å korrigere alle feil brukte også dessverre prosjektgruppa for lang tid 
på å informere kundene om hva som foregikk. 

Hammerfest og Kirkenes 
Omlegging ved sykehusene ble gjort delvis etter modell fra Tromsø, men med større lokal 
tilstedeværelse ved omlegging. Omleggingen må sies å ha gått greit med stor deltakelse fra lokale 
HNIKT - ansatte. I Finnmark finnes det også store utelokasjoner, som ble lagt om med bruk av lokal 
ressurser fra HNIKT. 

Helse Nord RHF 
Helse Nord RHF ble lagt over til ny felles infrastruktur med en manuell prosess. Kravene til 
funksjonalitet var noe annerledes enn ved sykehusene og det skapte noen utfordringer. Spesielt 
kravene om mobilitet, slik at en skulle kunne bringe pc-er inn og ut av internt nettverk fordret at en 
tok i bruk utvidede sikkerhetsfunksjoner. I etterkant av omlegging har det vært en god del manuell 
feilretting for at de ansatte skulle få en stabil IKT - hverdag. 

Omlegging av e-post ved Helse Nord RHF ble gjort samtidig med omlegging av UNN og dessverre ble 
de i etterkant plaget av de samme driftsforstyrrelsene som ved UNN. 

Beskrivelse av før- og nåsituasjon 
Før gjennomføringen av plattformprosjektet hadde en følgende situasjon i Helse Nord: 

• Separate og til dels forskjellige katalogløsninger ved hvert enkelt sykehus, med unntak av ved 
UNN 
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• Separate og til dels forskjellige e-postløsninger ved hvert enkelt sykehus, med unntak av ved 
UNN 

• Forskjellige løsninger for utskrift ved hvert foretak, konfigurert forskjellig 

• Ulik teknologi, konfigurasjon og forvaltning av tilgangskontroll ved hvert enkelt sykehus 

• Ingen felles kataloger for telefonnummer og e-post 

• Til dels lokal drift av basistjenester som katalogtjenester, filservere og e-posttjenester 

• Ingen felles policier for bruk av IKT - løsningene 

Etter plattformprosjektet har vi fått følgende: 

• En felles katalogtjeneste 

• En felles e-postløsning 

• Utskriftsløsningene er likt konfigurert, så langt det er mulig 

• Felles teknologi, konfigurasjon og forvaltning av tilgang i hele regionen 

• Felles telefon- og e-postkatalog 

• Sentralisert drift av katalog-, fil-, og e-posttjeneste 

• Felles policier for bruk av IKT - løsningene 

 Prosjektprosess 
Delprosjekt ”Katalog, e-post, fil/print” har vært den delen av plattformprosjektet som har krevd mest 
tid og ressurser. På mange måter har dette vært en stor oppryddingsjobb, hvor utgangspunktet var 
svært uoversiktlig og veldig varierende fra foretak til foretak. 

Arbeidet startet med en design og planleggingsdel, etterfulgt av anskaffelse av maskinvare og 
utrulling av servere med tilhørende tjenester. 

Videre utrulling ved Helgelandssykehuset, Nordlandssykehuset, UNN, Helse Nord RH og Helse 
Finnmark. 

Utrulling ble forsøkt gjort på flere forskjellige måter: 

• Gradvis overgang med innleie av konsulenthjelp 

• Manuell tanking og utrulling av programvare 

• Helautomatisk utrulling med etterfølgende ”opprydding” 

• Kombinasjoner av de overstående metodene 

Det har vært utfordrende å få på plass den nye plattformen samtidig som full drift ved foretakene 
skulle opprettholdes. Det er brukt mye ressurser for å finne den beste metodikken for utrulling. Av 
de metodene som ble prøvd viste det seg at automatisk utrulling med tilstedeværelse av konsulenter 
fra HNIKT fungerte best i vår organisasjon.  

Videre har alle foretak tatt i bruk ny felles e-postløsning. Paradoksalt nok har det vist seg at 
overgangen fra andre e-postløsning til Outlook/Exchange var lettere enn overgang fra samme løsning 
til en ny felles regional installasjon. Dessverre ble både UNN og Helse Nord RHF belemret med mye 
feil etter migrering av e-post, mens ved de andre foretakene gikk denne overgangen bedre. 
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Nøkkelutbytte 
Helse Nord har etter gjennomføringen av prosjektet: 

• Fått en felles plattform hvor alle logger inn og som muliggjør innlogging med samme 
brukernavn og passord overalt i regionen 

• Fått et felles e-postsystem hvor en kan finne alle ansatte, booke ressurser på tvers og 
synkronisere data med håndholdte devicer. 

• Fått en økt sikkerhet på klientene gjennom felles og innskjerpede sikkerhetspolicier 

• Fått en enhetlig måte for bestilling, endring og tilbaketrekking av tilgang gjennom 
brukeradministrativt system (BAS). 

• Fått faset ut proprietære løsninger for e-post og samhandling 
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PC-klient 

Prosjektinfo 
Navn: PC-klient  

Prosjekt ID: 9003 

Hovedprosjekt: Plattformprosjektet 

Prosjekttype: IT-implementeringsprosjekt 

Oppdragsgiver: Helse Nord IKT ved direktør Ole Jan Hauge 

Delprosjektleder: Bjørn Jacobsen 

Måloppnåelse 
Delprosjektet har hatt de samme mål som de andre, med en hovedleveranse å etablere et verktøy 
for sentral administrasjon av PC-er, håndholdte enheter og skrivere. 

Prosjektet mener at dette er levert. 

Følgende var de ønskede effektmål av leveransene i prosjektet: 

Effektivisering  
Et nytt felles system for forvalting av pc-er og programvare muliggjør effektivisering av utrulling, 
vedlikehold og administrasjon av pc-er og programvare i regionen. Gjennom å sentralisere oppnår en 
at kunnskap kan gjenbrukes ved alle foretak. Løsningen gjør at dersom en pc ikke har hardwarefeil og 
er på nett kan den administreres sentralt 

Høyning av sikkerheten  
Ved å få på plass mulighet til å ha felles sikkerhetspolicier høynes sikkerheten på klientsiden og 
dermed også i nettverkene i regionen totalt. Fjerning av administratorrettigheter lokalt for vanlige 
brukere og regionale policies som tvungen brannmur og oppdatert antivirusløsning bedrer 
sikkerheten i hele regionen. 

Homogenisering 
Nytt felles system for pc-administrasjon gir mulighet for homogenisering av pc-park, 
programvareportefølje, patchenivå og sikkerhetspolicier i regionen. Ved færre varianter av disse 
oppnår en stordriftsfordeler. 

Kartlegging/rapportering 
Innført løsning muliggjør kartlegging og rapportering på pc-park og programvare til bruk i 
hendelsesrapportering, simulering av endringer og ved planlegging av utfasing, endring eller 
nyanskaffelser. 

Leveranser 
Følgende har vært prosjektets leveranser: 
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• Anskaffelse av nytt verktøy for administrasjon av klienter (pc-er) med følgende 
hovedfunksjonalitet: 

o Utrulling av operativsystem og programvare 
o Fjernstyring av pc-er 
o Patching av operativsystem, drivere, bios og programvare 
o Inventory over pc-er, programvare og operativsystem 

• Implementere valgt løsning 

• Etablering av regionale policier for anskaffelse, utrulling, bruk og vedlikehold av pc-er og 
programvare 

• Fjerning av administratorrettigheter for vanlige brukere på alle pc-er. 

Ansvaret for utrulling av valgt løsning ble lagt til delprosjekt ”Katalog, e-post, fil/print” da kostnaden 
ved dette ikke vær estimert i forprosjektet. 

Kostnader 
Prosjektet har hatt en ramme på 7,7MNOK og leverte på budsjett. 

 

Kostnadene fordelte seg på følgende arter:  

• Det har medgått i overkant av 1,1MNOK i interne timer til kravspesifikasjon, anskaffelse, 
opplæring, implementasjon og utrulling av ny løsning. Ca. 1484 timer eller 0,85 årsverk 

• I overkant av 1,3MNOK ble brukt til eksterne konsulenter, stort sett til merkantil støtte i 
forbindelse med anskaffelsen, implementering, tilpasning og utrulling av ny løsning  

• I overkant av 210.000 har medgått i reisekostnader. Spesielt gjennomføring av 
forhandlingsrunder med flere leverandører har vært kostnadskrevende 

• Ca.230.000 er brukt til anskaffelse av serverutstyr for å kunne kjøre løsningen 

• Levert programvare har kostet i underkant av 4,85MNOK 

kr 1 112 
790 

kr 1 303 094 

kr 213 621 

kr 229 585 

kr 4 846 125 

PC-klient kostnader 

INTERNE TIMER 

EKSTERNE KONSULENTER 

REISEKOSTNADER 

HARDWARE 

SOFTWARE 
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Kvalitet 
Prosjektet har anskaffet, implementert og rullet ut nytt pc-administrasjonsverktøy (Altiris) som er 
felles i hele regionen. Sentral funksjonalitet i verktøyet er: 

• Utrulling av programvare og operativsystem, inkludert patching 

• Fjernstyring 

• Rapportering 

• Inventory 

Helse Nord har etter at prosjektet er gjennomført fått på plass et enhetlig system for håndtering av 
pc-er og programvare. Alle pc-er som logges inn i den felles plattformen administreres med verktøyet 
og det kan betjenes av ulike faggrupper i Helse Nord IKT fra alle lokasjoner. 

På grunn av antall klienter i Helse Nord sin nye plattform og linjeutfordringer har en måttet splittet 
løsningen opp i flere deler. Løsningen bruker samme felles database, men det finnes flere kopier av 
like programvarer ved de enkelte foretak. 

Det ble ganske tidlig i prosjektfasen klart at de økonomiske rammene i delprosjektet ikke ville rekke 
til å rulle ut løsningen i hele regionen, herunder pakke programvareporteføljene ved de enkelte 
sykehusene. Prosjektet besluttet derfor med styringsgruppas støtte å fullføre utrullingen som en del 
av delprosjektet ”Katalog e-post, fil / print”. 

Prosjektet har strukket seg over flere år, så det har vært nødvendig å utvide med flere klientlisenser 
på grunn av økning i antall brukere i perioden og på grunn av usikkerhet i kartleggingen ved 
prosjektets start. 

Sett fra HN IKT sin side har delprosjektet vært vellykket. Løsningen har på grunn av Helse Nord sin 
størrelse blitt noe mer fragmentert enn ønskelig, uten at det kan sies å ha stor innvirkning på 
mulighetene til å hente ut gevinstene. Gjennom prosjektet har det blitt faset ut en del programvare 
og en har oppnådd å standardisere i større grad på samme versjoner. Helse Nord har også nå fatt en 
unik oversikt over hva en har i produksjon på de enkelte foretakt og i regionen som helhet. 

Beskrivelse av før- og nåsituasjon 
Før fullføring av delprosjektet hadde en følgende situasjon i regionen: 

• Forskjellige og til dels manuelle metoder for installering av programvare 

• Forskjellige og til dels manuelle metoder for installasjon av operativsystem 

• Forskjellige og til dels manuelle metoder for patching av operativsystem, programvare, 
drivere og fastvare 

• Ingen felles forvaltning av programvare 

• Ingen oversikt over antall pc-er eller programvare 

• Alle brukere hadde fulle administratorrettigheter på pc-ene, noe som var en stor 
sikkerhetsutfordring 

Etter gjennomføringen av delprosjektet har dette endret seg til: 

• Nytt regionalt system for pakking og utrulling av programvare til alle foretak 
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• Samme system brukes for utrulling av operativsystem og patcher 

• Regional forvaltning av all programvare 

• God oversikt over pc-er og programvare 

• De aller fleste brukerne har ikke lengre administratorrettigheter på pc-ene, noe som er en 
kraftig forbedring av sikkerheten. 

Prosjektprosess 
Prosjektet startet opp som et prosjekt for innføring av nytt felles pc-klientverktøy. Det ble ganske 
klart at de økonomiske rammene ikke ville rekke til anskaffelse og utrulling i hele regionen. 
Prosjektet ble derfor avgrenset til anskaffelse og en referanseinstallasjon ved ett foretak. Videre 
utrulling ble gjennomført i delprosjektet ”Katalog, e-post, fil/print”. 

Grunnen til dette var at forprosjektrapporten som lå til grunn for styrevedtaket ikke hadde estimert 
kostnader for utrulling og pakking av applikasjoner i hele regionen. Det ble antagelig vurdert at dette 
kunne skje i regi av HN IKT, noe som av både kapasitetsmessige og kunnskapsmessige årsaker ikke 
var mulig. Bruk av ny pc-klientløsning (Altiris) krevde en omfattende kompetanseendring/heving som 
måtte gjøres parallelt med utrulling av ny plattform 

Det ble utarbeidet en kravspesifikasjon for pc-klientverktøy inkludert referanseinstallasjon av dette 
ved Nordlandssykehuset og innbudt til anbudskonkurranse med forhandlinger. I prosessen med 
anskaffelsen ble det brukt eksternt firma som rådgivere for å sikre at denne ble gjennomført etter 
regler om offentlig anskaffelser. Referanseinstallasjon av pc-klientverktøy ble gjennomført av 
leverandør med etterfølgende akseptansetest. Videre utrulling ble i stor grad gjort av HN IKT sine 
egne ressurser med noe hjelp fra leverandør. Utrulling ble gjennomført ved det enkelte sykehus 
samtidig med omlegging til ny plattform. 

Som følge av etableringen av et regionalt system for administrasjon av pc-er etablerte HNIKT en egen 
fagseksjon med hovedansvaret for dette. Personellet ved seksjonen har gjennom plattformprosjektet 
startet med kompetanseoppbygging på området for så å få ansvaret for fullføring av utrulling og 
videre drift av løsningen. 

Nøkkelutbytte 
Delprosjekt PC-klient anses av HNIKT å være vellykket. Prosjektet har fått på plass et felles pc - 
administrasjonverktøy for hele regionen. Funksjonalitet som utrulling av operativsystem, 
programvare, fjernstyring og patching kan brukes på alle pc-er i den nye plattformen uavhengig av 
lokasjon. 

I det nye verktøyet kan en nå skaffe seg oversikt over alle pc-er med tilhørende programvare som 
finnes i alle foretak i Helse Nord. 

Sikkerheten på den enkelte pc er kraftig forbedret ved innstramming av hvem som skal ha utvidete 
(administrator-) rettigheter. 

HN-IKT har endret sin driftsorganisasjon ved å etablere en sentral enhet for pc-administrasjon for 
hele regionen.  
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Videre utvikling av løsningen 
• Videre homogenisering av applikasjonsporteføljen i regionen 

• Etablering av kostnadsmodell for pakking av ny programvare i forbindelse med 
nyanskaffelser 

• Etablering av rutiner for utfasing av programvare 

• Etablering av enhetlig modell for programvareforvaltning på alle plattformer 

De tre første vil kunne håndteres i driftsorganisasjonen, og HNIKT er i ferd med å etablere et prosjekt 
som skal se på håndtering av programvare på tvers av plattformer. (pc-er, telefoner, pads og 
terminalserver) 
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Helpdesk og ITIL 

Prosjektinfo 
Navn: Heldeskverktøy (og ITIL)  

Prosjekt ID: 9004 (9005) 

Hovedprosjekt: Plattformprosjektet 

Prosjekttype: IT-implementeringsprosjekt 

Oppdragsgiver: Helse Nord IKT ved direktør Ole Jan Hauge 

Delprosjektleder: Anita Toftesund 

Måloppnåelse 
I styresak 94-2007 er middelet for å nå de overordnede målene definert som etablering av et felles 
regionalt brukerstøttesystem. I tillegg ble det gjennom ekstrabevilgning satt som mål at Helse Nord 
IKT skulle ta i bruk anerkjente metoder for IKT - drift 

Prosjektet har fått på plass et felles brukerstøttesystem, og det er etablert en felles brukerstøtte for 
Helse Nord. Videre er det tatt i bruk strukturerte metoder for feilhåndtering og det er lagt til rette for 
å ta i bruk strukturerte metoder for å håndtere endringer, problemløsning og 
konfigurasjonshåndtering. 

Følgende var de ønskede effektmål av leveransene i prosjektet: 

Prioritering av henvendelser i henhold til inngåtte avtaler 
Valgte system (HP Service Manager) er satt opp slik at alle henvendelser prioriteres i forhold til 
inngåtte tjenestenivåavtaler. Det betyr at en melding om feil blir prioritert i forhold til viktighet på 
tjenesten og hvor mange som er berørt av feilen.  

Like tjenester for alle brukere 
Gjennom å ha en sentral løsning for kundehenvendelser sikres det at kundene får samme behandling 
uavhengig av hvor de har sin arbeidsplass i regionen 

Effektivisering av brukerstøtte 
Regional sentral brukerstøtteløsning effektiviserer den totale brukerstøttetjenesten som gis 
gjennom: 

• Å minimere negativ effekt på tjenesteleveranse ved vakanser 

• Å kunne bruke samme kunnskapsbase for alle foretak 

• Raskt kunne eskalere saker til fagspesialist ved behov 

Standardisering av hvordan henvendelser håndteres 
Gjennom ett felles system kan en standardisere måten en håndtere ulike typer hendelser på 
gjennom oppsett av arbeidsflyt. Arbeidsflyten kan også inkludere funksjoner hos 
foretakene/sykehusene. 
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Minimere medgått tid til å få rettet opp feil ved uønskede hendelser 
Sentralisering og homogenisering av pc-park, operativsystem, programvare og 
brukerstøtte/brukerstøtteverktøy vil sørge for at operatører i 1. linje har bedre oversikt over 
konfigurasjon av tjenester og eventuelle pågående hendelser i regionen, og kan dermed raskere 
finne informasjon til støtte for rask feilhåndtering. 

Systematisere feilhåndtering for å unngå fremtidige uønskede hendelser 
På bakgrunn av innkomne og registrerte hendelser vil en kunne jobbe systematisk med forbedringer 
av tjenester for å unngå gjentakende feil. Det nye felles brukerstøttesystemet er en forutsetning for å 
kunne gjører dette 

Systematisere endringer av tjenester for å unngå følgefeil 
Valgt system støtter opp under ITIL - prosessen endringshåndtering. Dette skal muliggjøre en 
systematisk tilnærming til det å gjøre endringer i eksisterende tjenester med det som mål å hindre 
feil ved slike endringer. En stor del av de feil som rammer brukerne av tjenestene som leveres av HN 
IKT skyldes pågående endringer. Ingen uautoriserte endringer skal gjøres på tjenester som er i 
produksjon. 

Konfigurasjonsbase 
Valgt system har funksjonalitet for å modellere de tjenester som leveres til foretakene. Disse 
modellene skal gjenspeile hvilke elementer/infrastrukturelementer som inngår i en tjeneste. Da har 
en mulighet til å simulere hvilke tjenester som påvirkes ved feil eller bortfall av et element som f.eks. 
en serve, en switch eller en linje. 

Rapportering 
Valgts system muliggjør omfattende rapportering på antall henvendelser og hvordan brukerstøtte og 
feilhåndtering håndteres i forhold til inngåtte avtaler. 

Kundeweb 
Valgt system har kundeweb hvor sluttbrukere kan: 

• Melde inn nye saker 

• Se status på egne saker og eventuelt oppdatere eller purre på disse 

• Se kunnskapsdokumenter relevant for aktuelle saker 

Kundeweben kan tilpasses forskjellige arbeidsflyter avhengig av typer saker. 

Leveranser 
Delprosjektet har hatt følgende leveranser: 

• Anskaffe, implementere og rulle ut ny felles helpdesk -/servicemanagementløsning med 
følgende sentral funksjonalitet: 

o Felles registrering av alle henvendelser i regionen uavhengig av måten henvendelsen 
kommer inn på. (telefon, e-post eller web) 

o Automatisk prioritering i henhold til inngåtte avtaler og omfanget av meldte feil 
o Skille mellom feil og andre typer henvendelser (som ren brukerstøtte, 

endringsønsker, ønske om ny funksjonalitet og klager) 
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o Kunnskapsbase som også kan tilgjengeliggjøres for sluttbrukere 
o Støtte for ITIL - rammeverk generelt og spesielt støtte for prosessene: 

 Hendelseshåndtering 
 Brukerstøtte 
 Endringshåndtering 
 Konfigurasjonsstyring 
 Problemhåndtering 

o Saksflyt og eskaleringsmulighet til faggrupper eller eksterne leverandører 
o Integrasjonsmuligheter med andre løsninger som katalogtjeneste, telefoniløsninger 

og pc-administrasjonsverktøy 
o Omfattende rapporteringsmuligheter 

• Få plass strukturerte metoder for leveranse av IKT - tjenester basert på ITIL, herunder 
prosessene for å håndtere uønskede hendelser, spørsmål om brukerstøtte, håndtering av 
feil, endringshåndtering og konfigurasjonsstyring. 

Kostnader 
Prosjektet har hatt en ramme på 10,6MNOK og leverte på budsjett. 

Kostnadene fordelte seg på følgende arter: 

  

• Det har medgått i overkant av 5,3MNOK i interne timer til kravspesifikasjon, anskaffelse, 
opplæring, implementasjon og utrulling av ny løsning og ITIL - prosesser. Det tilsvarer ca. 
7027 timer eller 4 årsverk 

• 2,35MNOK ble brukt til eksterne konsulenter, stort sett til merkantil støtte i forbindelse med 
anskaffelsen, implementering, tilpasning og utrulling av ny løsning og prosesstøtte for ITIL 

• I underkant av 700.000 har medgått i reisekostnader. Spesielt gjennomføring av 
forhandlingsrunder med flere leverandører har vært kostnadskrevende 

• 170.000 er brukt til anskaffelse av serverutstyr for å kunne kjøre løsningen 

• Levert programvare har kostet i underkant av 2,2MNOK 

kr 5 270 833 

kr 2 351 407 

kr 687 043 

kr 172 875 

kr 2 193 055 

Service management og ITIL 
kostnader 

INTERNE TIMER 

EKSTERNE KONSULENTER 

REISEKOSTNADER 

HARDWARE 

SOFTWARE 
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Kvalitet 
Prosjektet har anskaffet, implementert og rullet ut nytt felles brukerstøtteverktøy som er felles i hele 
regionen. Sentral funksjonalitet i verktøyet er: 

• Registrering av alle henvendelser i ett felles system uavhengig av type sak og hvordan saken 
meldes inn (pr. telefon, e-post eller direkte via webside) 

• Automatisk prioritering av saker i forhold til type, tjenestenivåavtale og antall berørte 
brukere ved feil. 

• Saksflyt mellom 1. og 2.-linje (eskalering) 

• Kundeoppdatering gjennom hele levetiden til en sak 

• Mulighet for brukerne å melde inn nye saker og sjekke status på eksisterende direkte på web 

• Kunnskapsbase tilgjengelig også for brukere 

• Støtte for problemløsning 

• Støtte for konfigurasjonsstyring 

• Støtte for endringshåndtering 
 

Helse Nord IKT har etter at prosjektet er gjennomført på plass et enhetlig verktøy hvor alle innkomne 
saker registreres og klassifiseres etter om det anses å være en feil eller et spørsmål om brukerstøtte. 
Alle ansatte i HNIKT har gjennomført innføring i ITIL som er det prosessbiblioteket som brukes for 
levering av IKT driftstjenester. Det er lagt til rette for å begynne strukturert endringshåndtering og 
konfigurasjonsstyring i verktøyet, men prosjektet kom ikke i mål med å operasjonalisere disse 
prosessene. Prosjektet ble levert innfor den kostnads og tidsramme som ble estimert, men en kom 
altså ikke helt i mål med alle ITIL - prosesser som var målsetningen. 
 
Ledelsen i HNIKT har besluttet å jobbe videre med disse prosessene i organisasjonsendringsløp som 
er startet opp. 

Årsakene til at delprosjektet ikke fikk på plass alle prosesser som ønsket er flere. 

• Når vi fikk på plass et felles verktøy, viste det seg at tilfanget av saker var mye større en 
estimert. Det vanskeliggjorde å få frigitt ressurser til å jobbe med prosessinnføring. 

• Prosessinnføring er krevende, da en skal endre på innarbeidede metoder hos store deler av 
organisasjonen på tross av at disse ikke nødvendigvis er ”feil” 

• Mye tid er investert i proprietære og egenutviklede systemer for sakshåndtering og 
dokumentasjon og det var vanskelig å få tatt vare på dette innenfor de tidsrammer som 
prosjektet disponerte 

• Det nye verktøyet er en plattform som må utvikles og tilpasses og det ble vanskelig å gå gjort 
i stor nok grad samtidig som en gikk i produksjon. 

Beskrivelse av før- og nåsituasjon 
Før gjennomføringen av prosjektet hadde en følgende situasjon i Helse Nord: 

• Separate system ved hvert enkelt foretak for registrering av henvendelser til Helse Nord IKT 

• Helpdesker lokalt på hvert enkelt foretak 

• Forskjellig systematikk i prioritering av saker og arbeidsflyt for å løse disse 
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• Ingen mulighet for brukerne å følge sine ”åpne” saker eller oppdatere disse elektronisk 

• Dårlige muligheter for rapportering i forhold til inngåtte tjenestenivåavtaler 

Etter prosjektets fullføring har denne situasjonen endret seg til: 

• Nytt felles brukerstøttesystem hvor alle henvendelser fra alle foretak registreres 

• En felles helpdesk for alle foretakene sentralisert til Tromsø 

• En felles systematikk for prioritering av innkomne saker 

• Mulighet for sluttbrukere å følge med på sine saker og eventuelt oppdatere disse elektronisk 
med ny informasjon 

• Muligheter for rapportering på om HN IKT leverer i henhold til inngåtte tjenestenivåavtaler 
som gjelder responstid. 

Prosjektprosess 
Prosjektet startet opp som et prosjekt for innføring av nytt felles helpdesksystem. Det ble senere 
utvidet til også å omfatte innføring i standardiserte prosesser (ITIL). Disse henger sammen da en er 
avhengig av at verktøyet / helpdesksystemet støtter opp under ITIL og at innføring av verktøy og 
prosesser skjer noenlunde parallelt. 

Det ble utarbeidet en kravspesifikasjon for heldeskverktøy og prosesstøtte for innføring av ITIL - 
prosesser i HNIKT og innbudt til anbudskonkurranse med forhandlinger. I prosessen med 
anskaffelsen ble det brukt eksternt firma som rådgivere for å sikre at denne ble gjennomført etter 
regler om offentlig anskaffelser. Dessverre ble det begått en formell feil, slik at selve 
forhandlingsprosessen måtte gjennomføres på nytt og leveransen tok derfor 2-3 måneder lengre tid 
å gjennomføre enn estimert. 

Parallelt med dette ble det gjennomført grunnleggende opplæring i ITIL - rammeverket for alle 
ansatte i HNIKT og et sertifiseringsløp for ansatte i sentrale stillinger i forhold til levering av tjenester. 

Implementasjon av helpdeskverktøy og innføring av prosesser for håndtering av uønskede hendelser 
og brukerstøtte ble foretatt av systemleverandør i samarbeid med HNIKT og prosjektgruppa. 

Videre ble det i en periode jobbet og tilrettelagt for håndtering av konfigurasjonsstyring og 
endringshåndtering. Disse er modellert i verktøyet og er forberedt tatt i bruk. 

Nøkkelutbytte 
Prosjektet har fått på plass et felles helpdesksystem hvor alle innkomne saker registreres. (Sak nr. 
100.000 ble registrert i løpet av våren 2012). Verktøyet er forberedt for 4 ITIL - prosesser, men 2 av 
disse er foreløpig ikke blitt operasjonalisert. Kundeweben er operativ og brukere kan registrere nye 
saker og sjekke status på eller oppdatere eksisterende.  

Videreutvikling av løsning og metodikk 
• Implementering av arbeidsflytverktøy må i sterkere grad kobles sammen med 

organisasjonsutvikling. 
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• HNIKT bør få på plass de gjenstående ITIL - prosesser for å sikre kvaliteten på tjenester som 
leveres til foretakene. Disse prosessene er: problemhåndtering, endringshåndtering og 
konfigurasjonsstyring.  

• Gjennom nylig foretatte ansettelser og oppstart av organisasjonsendringsprosess våren 2012 
vil dette i følge ledelsen i HNIKT bli adressert.  
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Overvåkning 

Prosjektinfo 
Navn: Overvåkning  

Prosjekt ID: 9006 

Hovedprosjekt: Plattformprosjektet 

Prosjekttype: IT-implementeringsprosjekt 

Oppdragsgiver: Helse Nord IKT ved direktør Ole Jan Hauge 

Delprosjektleder: Kristian Solheim 

Måloppnåelse 
I styresak 94-2007 er etablering av overvåkningsverktøy for å kunne oppdage feil i infrastrukturen før 
dette berører tjenesten kunden er avhengig av definert som middelet til å nå de overordnede 
målene. 

Dette mener prosjektet en i stor grad har levert, gjennom å ha fått på plass et regionalt 
overvåkningssystem for all infrastruktur. 

Effektmål 
Sørge for at HNIKT har en enhetlig og god måte å overvåke infrastruktur på, slik at en kan jobbe 
proaktivt for å hindre feil og ha en kortest mulig ”time-to-repair” dersom feil allikevel skulle inntreffe. 

Leveranser 
Delprosjektet har hatt følgende leveranser: 

• Anskaffe og implementere overvåkningsløsning for sentral infrastruktur 

Kostnader 
Prosjektet har underveis fått redusert budsjettrammene til fordel for delprosjekt ”Katalog e-post, 
fil/print”. Siste reviderte budsjett for delprosjektet var 2.552.145. Regnskapet viser at prosjektet 
investerte for 953.142. Underforbruket skyldes beslutningen om å videreutvikle eksisterende løsning 
som basserer seg på en åpen kildekode hvor en ikke må investere i lisenser. 

Kostnadene fordelte seg på følgende arter:  
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• Det har medgått i underkant av 540.000 i interne timer til videreutvikling, nyinstallasjon og 
utrulling/bredding av Nagios overvåkningsløsning i regionen. Det vil si ca. 719 timer eller 0,41 
årsverk 

• Ca. 75.000 er brukt til anskaffelse av serverutstyr for å kunne kjøre løsningen 

• Programvare har kostet i underkant av 320.000 

Kvalitet 
Prosjektet har levert en sentralisert overvåkningsløsning for IKT - infrastruktur i regionen. Underveis i 
prosjektet ble det i flere omganger vurdert om at målsetningen skulle utvides til også å omfatte 
overvåkning av tjenester og ende - til - ende målinger av ”brukeropplevelse”. Prosjektet gikk tilbake 
til den opprinnelige målsettingen om overvåkning av ren infrastruktur, med har også levert en 
plattform tjenesteovervåkning/ ende – til - ende målinger kan realiseres når tjenestebegrepet etter 
hvert blir mer sentralt på avtalenivå og når de nye felles pasientsystemløsningene skal settes i bruk. 

Beskrivelse av før- og nåsituasjon 
I forhold til overvåkning av IKT - infrastruktur hadde en følgende situasjon for gjennomføringen av 
prosjektet: 

• Ingen sentral overvåkning av all IKT - infrastruktur 

• ”Lokale” løsninger for overvåkning av infrastruktur ved de enkelte foretak 

• Ingen felles varslingsrutiner 

• Ingen mulighet for oppretting av overvåkningssenter for all IKT - infrastruktur i Helse Nord 

• Ingen mulighet for oppsett av ende – til - ende målinger for tilgjengelighet på tjenester 

• Ingen mulighet for overvåkning av tjenester som en samling av infrastrukturelementer og 
relasjonen mellom dem 

Etter gjennomføring av prosjektet: 

• Felles sentralisert overvåkningsløsning for all IKT - infrastruktur i regionen 

kr 539 534 

kr 74 988 

kr 318 381 

Overvåkning kostnader 

INTERNE TIMER 

HARDWARE 

SOFTWARE 
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• Felles varslingsrutiner 

• Tilrettelagt for oppretting av overvåkningssenter 

• Mulighet for etablering av ende – til - ende målinger på tjenester og modellering av tjenester 
for overvåkning av disse. 

Prosjektprosess 
Forprosjektrapporten fokuserte på anskaffelse av nytt verktøy for overvåkning av all IKT infrastruktur 
i regionen. Kartlegging viste at foretakene hadde en rekke forskjellige løsninger i produksjon. 
Underveis i prosjektet ble det også vurdert løsninger for overvåkning av tjenester. (for eksempel 
tjenesten ”Pasientjournal” som er bygd opp av flere infrastrukturelementer som servere, databaser, 
linjer, programvare osv). Det ble også fokusert på mulighet for ende – til - ende målinger for å kunne 
overvåke hvordan brukerne opplever en tjeneste i stedet for å overvåke hvordan enkelttjenesten 
”rapporterer” sin egen tilstand. 

De økonomiske rammene muliggjorde innkjøp av et kommersielt verktøy for overvåkning av 
infrastruktur, men ikke tilpasning av et slikt. Det ville derfor ha vært nødvendig å bruke ytterligere 
ressurser på dette i tillegg til kompetanseoppbygging i HNIKT. 

Prosjektet vurderte etter hvert med at eksisterende løsning ved UNN på en god måte kunne breddes 
til hele regionen og gi samme kvalitet på infrastrukturovervåkning som en ny kommersiell løsning, 
dersom en kompletterte denne med mindre programvareløsninger for overvåkning av spesiell 
infrastruktur. Hovedløsningen baserer seg på åpen kildekode og medfører som sådan ingen 
lisensinvesteringer. Det fordrer selvfølgelig en betydelig ressursinnsats for HNIKT, men 
erfaringsmessig ikke signifikant mer enn det kommersielle løsninger med samme funksjonalitet 
krever. 

Valgt løsning (Nagios) har mulighet for å modellere tjenester som en gruppe infrastrukturelementer 
som er koblet sammen og så overvåke tjenesten. Nagios kan også tilby ende – til - ende målinger, 
enten egenutviklede eller ”plugins” som kan skaffes fra kommersielle aktører. 

HNIKT har imidlertid vurdert det som uhensiktsmessig å bruke mye ressurser på dette nå, da en ser 
at mange av de meste sentrale kandidatene for slik overvåkning (f.eks. pasientsystem) er under sterk 
endring som følge av kommende prosjekt. Det vurderes slik at overvåkning av de nye tjenestene som 
er på vei bør beskrives av tjenesteutvikleren i forkant av at disse går i produksjon.  

Videreutvikling av løsning og metodikk 
Det anbefales å videreutvikle valgt plattform til overvåkning på tjenestenivå og etablere ende – til - 
ende målinger for viktige tjenester. 

Etablering av et overvåkningssenter ses også på som en naturlig videreutvikling for å kunne jobbe 
preaktivt med drift av IKT - tjenester. 
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Backup 

Prosjektinfo 
Navn: Backup  

ProsjektID: 9007 

Hovedprosjekt: Plattformprosjektet 

Prosjekttype: IT-implementeringsprosjekt 

Oppdragsgiver: Helse Nord IKT ved direktør Ole Jan Hauge 

Delprosjektleder: Kjell Vatne 

Måloppnåelse 
Delprosjektet har levert ett felles, sentralt administrert backupsystem for regionen og anser at målet 
for prosjektet er nådd. 

Effektmål 
Ved behov skal foretakene kunne få lagt tilbake data fra en sikkerhetskopi som ikke er den samme 
som brukes i produksjon. Løsningen skal være robust i forhold til små og store hendelser som bortfall 
av deler eller hele infrastrukturen, ved logisk feil i programvare eller brukerfeil. 

Leveranser 
• Anskaffe, implementere og rulle ut en enhetlig backupløsning for hele regionen. 

Kostnader 
Prosjektet har hatt et budsjett på 11,5MNOK og leverte innenfor denne rammen 

 

Kostnadene er fordelt som følger: 

kr 825 001 

kr 775 297 

kr 4 430 105 

kr 5 445 576 

Backup kostnader 

INTERNE TIMER 

EKSTERNE KONSULENTER 

HARDWARE 

SOFTWARE 
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• Det er brukt i overkant av 800.00 på interne timer til kravspesifikasjon, anskaffelse, 
implementering og utrulling av ny backupløsning. Det vil si ca. 1100 timer eller 0,63 årsverk. 

• Innleie av eksterne konsulenter til implementering og utrulling av løsning beløper seg til i 
underkant av 800.000 

• I underkant av 3,6MNOK er brukt på innkjøp av lagringsløsninger for backup 

• Innkjøp av programvareløsning for backup beløper seg til ca. 5,45MNOK  

Kvalitet 
Prosjektet mener å ha nådd de mål som var satt. Det har vært diverse utfordringer i den tekniske 
implementasjonen, bl.a. som følge av begrenset båndbredde mellom sykehus. Per i dag tar 
overføring av data til Helgeland til Bodø for lang tid og degraderer ytelsen på andre tjenester for 
mye, dette må løses gjennom økt båndbredde. Utvidet båndbredde fra 100Mb/s til 1Gb/s på primær- 
og sekundærsamband er planlagt levert i oktober 2012. 

Beskrivelse av før- og nåsituasjon 
Før gjennomføring av prosjektet hadde en følgende situasjon med hensyn til sikkerhetskopiering av 
data (backup) i regionen: 

• Forskjellige og lokale løsninger for sikkerhetskopiering ved hvert enkelt sykehus 

• Ingen felles strategi for sikkerhetskopiering og gjenoppretting 

• Mange og til dels utrenede operatører av backup / restore - løsningene  

• Forskjellige, til dels manuelle og uklare rutiner for håndtering av backuptaper ved de enkelte 
foretak 

Etter prosjektet har situasjonen endret seg til: 

• Nytt felles regionalt system for sikkerhetskopiering og gjenoppretting, med operatører i 
Tromsø og Bodø 

• Felles strategi for backup og restore 

• Operatørene er færre og har tyngre kompetanse 

• Håndtering av backuptape foregår automatisk og kun i Tromsø og Bodø.  

• Data fra andre lokasjoner sikkerhetskopieres til harddisk lokalt og flyttes over linjer til 
Tromsø og Bodø for lagring på tape 

Prosjektprosess 
Delprosjektet var i sin helhet et teknisk anskaffelses og innføringsprosjekt. Prosjektet skulle bredde 
bruken eksisterende løsning ved UNN til hele regionen og fase ut eldre løsninger ved de andre 
sykehusene. 

I samarbeid med systemleverandøren ble det utarbeidet en løsning hvor backup kjøres til disk lokalt 
på hvert enkelt foretak får senere å bli flyttet over til tape som sentraliseres til Tromsø og Bodø. I 
tillegg etableres det arkiveringsløsning på e-postsystemet. 
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Nøkkelutbytte 
Etter gjennomføring av prosjektet skal Helse Nord være trygg på at HNIKT kan gjenskape data som 
gås tapt uansett hva grunnen til datatapet er. 
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Vedlegg 

Regnskap 
Ramme for prosjektet ble vedtatt med 98MNOK som finansieres ved at foretakene belastes med 
avskrivninger på investeringene. Fordelingen av avskrivninger mellom sykehusene har i stor grad 
skjedd ved bruk av fordelingsnøkkel i tillegg til at utstyr plassert på de enkelte sykehus har blitt 
belastet direkte.  

Avskrivningene gjøres over 5 år, da dette anses som en realistisk levetid. 

Fordelingsnøkkel: 

UNN 0,511 

NLSH 0,274 

Finnmark 0,111 

Helgeland 0,104 
 

 

Avskrivninger 
AVSKRIVNINGER 

HF Beløp 
Helse Finnmark 6 008 478,26 
Helgelandssykehuset 7 008 399,85 
NLSH 12 181 243,56 
UNN 19 669 987,79 
RHF 31 772,98 
Sum 44 899 882,44 
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  Kostnadsført per juli 2012 102 542 153,46 

  Restverdi til avskrivning 57 639 755,27 

Type kostnader 

 

 

kr 46 283 628 

kr 14 349 
841 kr 3 918 580 

kr 22 972 678 

kr 15 083 
316 

Totalt kostnader 

INTERNE TIMER 

EKSTERNE KONSULENTER 

REISEKOSTNADER 

Hardware 

Software 

kr 4 473 629 

kr 812 268 

kr 790 
667 

Hovedprosjekt  kostnader 

INTERNE TIMER 

EKSTERNE KONSULENTER 

REISEKOSTNADER 
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kr 7 265 766 

kr 565 240 
kr 494 719 

kr 16 737 582 

kr 735 688 

Sonebasert nett kostnader 

INTERNE TIMER 

EKSTERNE KONSULENTER 

REISEKOSTNADER 

HARDWARE 

SOFTWARE 

kr 26 796 075 

kr 8 542 535 

kr 1 732 
531 

kr 1 327 
544 

kr 1 564 490 

Katalog, e-post, fil-print  kostnader 

INTERNE TIMER 

EKSTERNE KONSULENTER 

REISEKOSTNADER 

HARDWARE 

SOFTWARE 

kr 1 112 
790 

kr 1 303 094 

kr 213 621 

kr 229 585 

kr 4 846 125 

PC-klient kostnader 

INTERNE TIMER 

EKSTERNE KONSULENTER 

REISEKOSTNADER 

HARDWARE 

SOFTWARE 
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kr 5 270 833 

kr 2 351 407 

kr 687 043 

kr 172 875 

kr 2 193 055 

Service management og ITIL 
kostnader 

INTERNE TIMER 

EKSTERNE KONSULENTER 

REISEKOSTNADER 

HARDWARE 

SOFTWARE 

kr 539 534 

kr 74 988 

kr 318 381 

Overvåkning kostnader 

INTERNE TIMER 

HARDWARE 

SOFTWARE 

kr 825 001 

kr 775 297 

kr 4 430 105 

kr 5 445 576 

Backup kostnader 

INTERNE TIMER 

EKSTERNE KONSULENTER 

HARDWARE 

SOFTWARE 
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Leverte interntimer 

 

 

 

kr 4 473 629 

kr 7 265 766 

kr 26 796 
075 

kr 1 112 790 

kr 5 270 833 

kr 539 534 

kr 825 001 Kostnad interne timer  
Hovedprosjekt 

Sonebasert nett 

Katalog, e-post, fil-print 

PC-klient 

Service management+ ITIL 

Overvåkning 

5965 

9688 

35728 

1484 
7028 

719 
1100 Interne Timer 

Hovedprosjekt 

Sonebasert nett 

Katalog, e-post, fil-print 

PC-klient 

Service management+ ITIL 

Overvåkning 

3,4 

5,5 

20,4 

0,8 4,0 

0,4 
0,6 

Årsverk 

Hovedprosjekt 

Sonebasert nett 

Katalog, e-post, fil-print 

PC-klient 

Service management+ ITIL 

Overvåkning 

Backup 
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Art per delprosjekt 

 

 

 

 

Leverte timer per seksjon i HNIKT 
Denne er noe unøyaktig da registrering i timeregistreringsverktøyet startet etter prosjektstart og en 
del personell ble leid inn i % av stilling. Ca. 54200 av 61700 timer ble registrert. 

kr 812 268 

kr 565 240 

kr 8 542 
535 

kr 1 303 094 

kr 2 351 407 
kr 0 

kr 775 297 
Eksterne konsulenter 

Hovedprosjekt 

Sonebasert nett 

Katalog, e-post, fil-print 

PC-klient 

Service management+ ITIL 

Overvåkning 

16 737 582 

1 327 544 

229 585 

172 875 

74 988 
4 430 105 

HARDWARE 
Sonebasert nett 

Katalog, e-post, fil-print 

PC-klient 

Service management+ ITIL 

Overvåkning 

kr 715 688 

kr 1 564 490 

kr 4 846 125 

kr 2 193 055 

kr 318 381 

kr 5 445 576 

SOFTWARE 

Sonebasert nett 

Katalog, e-post, fil-print 

PC-klient 

Service management+ ITIL 

kr 790 667 

kr 494 719 

kr 1 732 531 

kr 213 621 

kr 687 043 

REISEKOSTNADER  

Hovedprosjekt 

Sonebasert nett 

Katalog, e-post, fil-print 

PC-klient 
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280,8 

5518,5 

8917,6 

338,5 

131,7 

5769,1 

604,8 9859,4 

6468,2 

12070,7 

194,3 
3835,7 

217,0 101,2 

Applikasjon 

Infrastruktur 

BNS 

Brukerstøtte 

EPJ/PAS 

KLAPP 

Kunde 

Nett 

PC-klient 

Server 

Stab/støtte 

Utvikling 

Database 


	Bakgrunn
	Om arbeidet
	Sammendrag
	Hovedprosjekt
	Prosjektinfo
	Måloppnåelse
	Effektmål
	Leveranser
	Kostnader
	Prosjektprosess

	Sonebasert nett
	Prosjektinfo
	Måloppnåelse
	Effektmål
	Leveranser
	Kostnader
	Kvalitet
	Beskrivelse av før- og nåsituasjon
	Prosjektprosess
	Nøkkelutbytte
	Bedre funksjonalitet
	Økt sikkerhet
	Forenklet drift

	Videre utvikling av løsningen

	Katalog, E-post og fil / print
	Prosjektinfo
	Måloppnåelse
	Effektmål
	Felles pålogging og policy i regionen
	Felles e-post
	Forenklet brukeradministrasjon
	Sentralisert drift
	Opprydding og homogenisering av applikasjonsportefølje
	Tilgang, endring og tilbakekalling av tilgang skjer nært lederne i foretakene

	Leveranser
	Kostnader
	Årsakene til overskridelsene:
	Ingen estimater på ressursbruk for pakking av programvare
	Kompleksitet i konfigurasjon

	Kvalitet
	Sandnessjøen
	Mosjøen og Mo i Rana
	Lofoten og Vesterålen
	Bodø
	Narvik og Harstad
	Tromsø
	Hammerfest og Kirkenes
	Helse Nord RHF

	Beskrivelse av før- og nåsituasjon
	Prosjektprosess
	Nøkkelutbytte

	PC-klient
	Prosjektinfo
	Måloppnåelse
	Følgende var de ønskede effektmål av leveransene i prosjektet:
	Effektivisering
	Høyning av sikkerheten
	Homogenisering
	Kartlegging/rapportering

	Leveranser
	Kostnader
	Kvalitet
	Beskrivelse av før- og nåsituasjon
	Prosjektprosess
	Nøkkelutbytte
	Videre utvikling av løsningen

	Helpdesk og ITIL
	Prosjektinfo
	Måloppnåelse
	Følgende var de ønskede effektmål av leveransene i prosjektet:
	Prioritering av henvendelser i henhold til inngåtte avtaler
	Like tjenester for alle brukere
	Effektivisering av brukerstøtte
	Standardisering av hvordan henvendelser håndteres
	Minimere medgått tid til å få rettet opp feil ved uønskede hendelser
	Systematisere feilhåndtering for å unngå fremtidige uønskede hendelser
	Systematisere endringer av tjenester for å unngå følgefeil
	Konfigurasjonsbase
	Rapportering
	Kundeweb

	Leveranser
	Kostnader
	Kvalitet
	Beskrivelse av før- og nåsituasjon
	Prosjektprosess
	Nøkkelutbytte
	Videreutvikling av løsning og metodikk

	Overvåkning
	Prosjektinfo
	Måloppnåelse
	Effektmål
	Leveranser
	Kostnader
	Kvalitet
	Beskrivelse av før- og nåsituasjon
	Prosjektprosess
	Videreutvikling av løsning og metodikk

	Backup
	Prosjektinfo
	Måloppnåelse
	Effektmål
	Leveranser
	Kostnader
	Kvalitet
	Beskrivelse av før- og nåsituasjon
	Prosjektprosess
	Nøkkelutbytte

	Vedlegg
	Regnskap
	Avskrivninger
	Type kostnader
	Leverte interntimer
	Art per delprosjekt
	Leverte timer per seksjon i HNIKT


