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Sammendrag 
 
HN IKT leverer stabile driftstjenester med høy kvalitet. Antall feilsituasjoner er blitt sterkt 
redusert siste året – selv om antall endringer har gått opp. Målt leveransekvalitet samstemmer 
med opplevd leveransekvalitet hos foretakene. 
 
HN IKT er organisert i henhold til beste praksis, men organisasjonen bærer preg av «silo-
orientering» og få tverrgående prosesser med en reaktiv arbeidsform. Seksjonene fremstår som 
relativt autonome, og tilslutning til- og gjennomføring av vedtatte initiativer og prosesser 
fremstår som variabel. Organisasjonen preges av mange engasjerte og kompetente medarbeidere 
som uttrykker ønske om å «få ting til». Aktivitetsnivået er høyt med en rekke interne 
forbedringsinitiativer og stor prosjektportefølje i tillegg til løpende drift. Ressurssituasjonen 
beskrives som anstrengt – spesielt i de seksjoner som avgir ressurser til prosjektene.  
 
Koblingen mellom overordnede mål, nivå på tjenesteleveranse (SLA) og operative beslutninger 
er ikke tydelig nok.  
 
Verktøystøtten for prosessene er fragmentert og spesielt det sentrale saksflytverktøyet utnyttes for 
lite. Det er for lite data tilgjengelig om prosessene og oppgavene, og det er generelt lite fokus på 
måling og evaluering av resultater. 
  
Det er flere utfordringer knyttet til den overordnede modellen for organisering av IKT i Helse 
Nord, og sentrale aktørers forståelse av denne. Helse Nord bør klargjøre balansen mellom den 
regionale rollen Helse Nord IKT skal ha for å sikre standardiserte fellesløsninger i hele regionen, 
og lokale ønsker tilpasset de enkelte HFs behov. En klart regionalt forankret porteføljestyring kan 
bidra til å sikre dette. For å sikre en profesjonell styring av Helse Nord IKT bør det også vurderes 
en alternativ tilknytnings- eller organisasjonsform som HF eller AS fordi dagens modell gir uklar 
rolle- og ansvarsdeling, og utfordringer knyttet til å etablere en hensiktsmessig fullmaktstruktur 
for styring av virksomheten. 
 
Evnen til å gjennomføre prosjekter har blitt mer profesjonalisert den siste tiden. Man har etablert 
en grunnleggende prosjektmetodikk som er et godt grunnlag for videre detaljering.  Prosjektene 
har fått tilført god kompetanse, og flere sentrale prosjekter er re-planlagt med gjennomtenkte 
tidsplaner og tilhørende risikovurderinger. Manglende «grunnarbeid» fra tidligere utgjør fortsatt 
en risiko for sentrale prosjekter. 
 
Det mangler en helhetlig styring og prioritering av prosjektporteføljen med tilhørende 
ressursstyring på regionalt nivå Koblingen mellom prosjekt og drift, herunder arbeid med 
konsekvensanalyser er ikke tilstrekkelig og må styrkes. Spesielt er konsekvensen av 
regionaliseringen for HN IKT ikke i tilstrekkelig grad avklart. Videre er forvaltningsmodell i ny, 
regionalisert struktur uavklart.  
 
HN IKT evner å gjennomføre gjennomgående forbedringsinitiativer der man har sterke og 
tydelige innføringsansvarlige.  Videre har deler av organisasjonen gjort grep for å øke 
informasjonsflyt, tilrettelegge for mer samarbeid på tvers og øke informasjonstilgangen – med 
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gode resultater.  Det er flere pågående initiativer for å imøtekomme kjente utfordringer og 
fremtidige krav blant annet som følge av regionaliseringen.  
 
For at HN IKT fortsatt skal være i stand til å levere driftstjeneste med høy kvalitet må man 
fokusere på økt profesjonalisering av driftstjenestene og sterk styring av prosjektene med spesielt 
fokus på konsekvensene for driftstjenestene. Videre må rammebetingelsene tydeliggjøres for å 
sikre forutsigbarhet og gjennomføringsevne.   
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn for oppdraget 

Helse Nord IKT (HN IKT) forvalter, drifter og utvikler IKT-systemene i Helse Nord. 
Organisasjonen har hovedkontor i Tromsø, har rundt 240 ansatte med arbeidssteder tilknyttet 11 
sykehus i regionen.1

 
 

En viktig del av Helse Nord sin strategi er standardisering og regionalisering av 
systemunderstøttelsen for den kliniske virksomheten. Dette har gitt Helse Nord IKT en vesentlig 
økning i prosjektporteføljen. Helse Nord IKT har derfor gjennomført en omstilling, slik at 
virksomheten i større grad skiller mellom prosjekt og drift. Videre er det påstartet et arbeid for å 
etablere gjennomgående virksomhetsprosesser innenfor både tjenesteproduksjon og 
tjenesteutvikling.  
 
Accenture har på vegne av Helse Nord IKT gjennomført en evaluering med fokus på to sentrale 
spørsmål: 
 

• Evne til å sikre tjenesteleveransene 
• Evne til å driftsette prosjektene 

 
Det er i arbeidet lagt vekt på å kartlegge dagens situasjon ned til et tilstrekkelig nivå for å kunne 
foreslå tiltak for redusere implementeringsrisiko og øke leveransekvalitet. Pågående og planlagte 
tiltak er tatt hensyn til i evalueringen. Evalueringen tar utgangspunkt i nåsituasjon og planer 
fremover – historikk er i liten grad vektlagt. 
 
Denne rapporten oppsummerer dette arbeidet. 

1.2 Gjennomføring og metode 

Arbeidet er planlagt og gjennomført i tett samarbeid med HN IKT over en 10-ukersperiode. 
Jevnlige statusmøter er avholdt for å avstemme fremdrift og fokus – samt for å diskutere 
foreløpige resultater og øvrige tema.  
 
Informasjon er samlet inn basert på intervjuer, samtaler, diverse møter og gjennomgang av 
dokumenter. Informasjonen er så strukturert og gruppert med fokus på å belyse nåsituasjon og 
mulige tiltak.  
 
HN IKT er inne i en endringsprosess, og etablering av gjennomgående virksomhetsprosesser er 
pågående. For å få en best mulig resultat av denne evalueringen har arbeidet basert seg på 
relevante elementer fra flere rammeverk og metoder: 
 
 
 

                                                 
1 http://www.helse-nord.no/helse-nord-ikt/category12573.html 
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Accentures IT Operating Model Rammeverk som beskriver sentrale funksjoner, roller, 

prosesser, egenskaper med mer en velfungerende IT-
tjenesteleverandør må ha. HN IKT sin organisering 
(tjenesteutvikling og tjenesteproduksjon) passer godt med 
dette rammeverket. De 7 egenskapene nevnt nedenfor 
kommer fra dette rammeverket.  

Accenture Maturity Model for 
ITIL 

Accentures beste-praksis metode for evaluering av IT-
prosesser. Dekker hele verdikjeden og er tilpasset ITIL og 
andre industristandarder. Metoden er i hovedsak brukt for 
utvalgte ITIL-prosesser 

Accenture Delivery Methods 
(ADM) 

Accenture metodebibliotek for prosjektleveranser. Benyttet 
som referanse i evalueringen av prosjektene i porteføljen, 
samt for å vurdere evne til å sette prosjekter i drift. 

 
For å belyse spørsmålet evne til å drifte best mulig, har evalueringen fokusert på følgende 
elementer2

 
:  

 
 
De 7 elementene er alle viktige egenskaper en IT-tjenesteleverandør som HN IKT må ha.  
 
 
 
 

                                                 
2 Ikke alle elementene er vektlagt likt i denne evalueringen 
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1.3 Intervjuer, møter og samtaler 

Det er gjennomført samtaler, intervjuer og diskusjoner med over 30 nøkkelpersoner. 
r) 
Funksjon / tema Person(er) 
Helse Nord RHF Hilde Rolandsen (Eierdirektør) 
Helse Nord RHF Bjørn Nilsen (Eieravdelingen, IT-sjef) 
Nordlandssykehuset HF Paul Martin Strand (Direktør) 
UNN HF Tor Ingebrigtsen (Direktør) 
Ledelse / stab HN IKT Oddbjørn Schei (Direktør) 
Ledelse / stab HN IKT Tom Robert Elvebu (ass. Direktør) 
Ledelse / stab HN IKT Ole Jan Hauge (seniorrådgiver) 
Ledelse / stab HN IKT Hilde Lydersen (teknisk koordinator/prosjektleder FIKS) 
Ledelse / stab HN IKT Jan Harald Solberg (Rådgiver informasjonssikkerhet og 

beredskap) 
Incident-prosessen Jørn Larsen (Incident Manager) 
Access-prosessen Mikael Østlie (Access Manager) 
Change-prosessen og FIKS - 
HOS 

Hanne-Therese Ridderseth (tidligere Change Manager) 

Change-prosessen Magne Tyholdt (Change Manager) 
Problem-prosessen Anita Toftesund (Problem Manager) 
Kunde- og serviceavdelingen Per Christian Lindberg (avdelingsleder) 
Kunde- og serviceavdelingen Morten Isaksen (konstituert avdelingsleder) 
Kunde- og serviceavdelingen Arild Olsen Berglund (seksjonsleder for brukerservice) 
Kunde- og serviceavdelingen Morten Engan (Seksjonsleder for kundeoppfølging) 
Kunde- og serviceavdelingen Siv Strandvold (seksjonsleder brukernær service) 
Tjenesteproduksjon Tore Sørensen (avdelingsleder) 
Tjenesteproduksjon Geir Mikkelsen (seksjonsleder server) 
Tjenesteproduksjon Vegard Jørgensen (seksjonsleder applikasjonsdrift) 
Tjenesteproduksjon Tore Schei (seksjonsleder SESI) 
Tjenesteproduksjon Terje Bless (seksjonsleder nettverk og telecom) 
Tjenesteproduksjon Ragnhild Arnesen (seksjonsleder databasedrift) 
Tjenesteproduksjon Yngve Krogstad (seksjonsleder PC-klient) 
Tjenesteutvikling Arild Olsen Berglund (Seksjonsleder for brukerstøtte) 
Tjenesteutvikling Anders Høydalsvik (avdelingsleder) 
Prosjekt kurve/medikasjon Bjørn Børresen (prosjektleder for anskaffelse) 
Prosjekt Windows 7 Steinar Nyhus (prosjektleder og seksjonsleder seksjon for 

prosjekt) 
Prosjekt datasenter Eva Lyshoel (prosjektleder) 
Prosjekt integrasjonsbuss Robert Nystad (prosjektleder) 
FIKS-programmet Bengt Nilsfors (Prosjekt-/programleder) 
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1.4 Dokumenter 
  
Følgende dokumenter har vært sentrale i evalueringen: 
Dokument Beskrivelse 
IT-strategi for Helse Nord (2002) IT-strategi for Helse Nord 
Ny organisasjons hovedoppgave 
og felles virksomhetsprosesser 
(2013) 

Beskrivelse av den enkelte avdelings hovedoppgaver i ny 
organisasjon. Dokument fra OU-gruppa i 
Omstillingsprogrammet. 

ITIL-prosesser i helse Nord IKT 
(2012) 

Forslag til prosessbeskrivelser og plan for innføring av 4 
ITIL-prosesser (Incident, Problem, Change og 
Configuration) 

Overordnet styring og 
organisering av IKT i Helse Nord 
(2010) 

Beskrivelse av ansvars- og rolledeling og forslag til 
organisasjonstilpasninger 

Sluttrapport fra prosjektet 
tjenesteinndeling (2012) 

Sluttrapport fra et delprosjekt i HN-IKT sitt OU-program. 

Forvaltningsmodell – styring og 
administrasjon av IKT-tjenester i 
Helse Nord (2013 – v.094) 

Forvaltningsmodell med ansvar, oppgaver, roller med 
mer. 

Oppdragsdokument Helse Nord 
IKT 2013-2014 

Helse Nord RHFs bestilling til Helse Nord IKT for 
gjeldende periode 

Oppdragsdokument Helse Nord 
2014 (v0.993) 

Helse Nord RHFs bestilling til Helse Nord IKT for 
gjeldende periode (høringsutkast) 

Felles innboks – oppdragsflyt 
(sjekkliste versjon 2 - 2014) 

Beskrivelse av mottak og håndtering av forespørsler i 
seksjon for kundeoppfølging 

Total prosjektportefølje HN IKT 
per Q1 2014 

Oversikt over prosjektportefølje som HN IKT eier eller 
bidrar i. Orienteringssak i styringsgruppemøte HN IKT 
13/2-14 

 
I tillegg til overnevnte dokumentet har Accenture gjennomgått diverse andre dokumenter 
fremlagt under evalueringsarbeidet for ytterligere belysning av utvalgte områder. 
 
1.5 Kvalitetssikring 
 
Gjennom oppdraget har Accenture aktivt benyttet sitt nettverk ift å diskutere relevant metodikk, 
problemstillinger og resultater. Videre er erfaringer fra tilsvarende evalueringer for større 
offentlige virksomheter benyttet aktivt i arbeidet.  
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2 Evaluering av tjenesteleveranser / drift 
 
2.1 Om tjenesteleveranser i 2013  
 
Basert på virksomhetsrapporten for 20133 er vår vurdering at HN IKT leverer stabile tjenester 
med gjennomgående høy kvalitet. Dette gjelder både tilgjengelighetsmålinger4

 

 og feil- og 
avvikssituasjonen. Videre viser virksomhetsrapporten en positiv trend gjennom året for begge 
elementene nevnt over: 

 
Tilgjengelighet 2013 
 

 
Antall feil i 2013 
 
 
Feilsituasjonen er dramatisk redusert i perioden. Dette selv om antallet 
endringer har økt de siste tre årene. Årsakene til dette kan være flere, 
men det er indikasjoner på at innføring av en strukturert endringsprosess 
er sentral i forklaringen. 
Det er videre gjennomført brukerundersøkelser i 2009, 2010 og i 2012. 

                                                 
3 Virksomhetsrapport 2013.xls 
4 Begrepet tilgjengelighet brukes både om reell tilgjengelighet og «oppetid» i denne rapporten. Tilgjengeligheten pr. 
tjenesteområde er gjennomsnittlig tilgjengelighet. 

Tilgjengelighet Jan.13 Feb.13 Mar.13 Apr.13 May.13 Jun.13 Jul.13 Aug.13 Sep.13 Oct.13 Nov.13 Dec.13
EPJ 99,5 % 99,8 % 99,8 % 100,0 % 99,5 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 99,8 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Radiologi 99,6 % 100,0 % 100,0 % 95,9 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Lab 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Akuttmedisinsk 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Øvrig klinisk 99,8 % 99,8 % 99,9 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Adm 99,9 % 97,7 % 100,0 % 99,9 % 100,0 % 100,0 % 99,9 % 100,0 % 99,9 % 99,8 % 99,9 % 99,9 %
Integrasjon 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Desktop 99,5 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Basis 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

År Endringer 
2011 5 935 
2012 7 828 (+ 32 %) 
2013 8 286 (+ 6 %) 
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Resultatet av undersøkelsene er generelt at brukerne generelt er godt fornøyd. Samtidig trekker 
rapporten fra 2012 frem følgende kategorier som scorer relativt lavt og som oppfattes som 
viktige: 
 

- Opplæringstilbudet i helseforetakene 
- Organisering inklusiv bestillerrollen i helseforetak vs HN IKT 
- Tilfredshet med IT-løsninger («henger med i utviklingen») 

 
De to øverste punktene er relater til helseforetakene selv. Basert på det over er vår konklusjon at 
målt leveransekvalitet ikke er i strid med opplevd leveransekvalitet, selv om det pt ikke er 
gjennomført brukerundersøkelser for 2013. 
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2.2 Vurdering av enkeltelementer innenfor evnen til å drifte 

Nedenfor er elementer som er sentrale for å belyse evnen til å drifte belyst – ref. kapittel 1.2. 
Videre er enkelte gjennomgående virksomhetsprosesser belyst. Hvert element er vurdert i forhold 
til en modenhetsskala fra 1-5, der 3 er representativt for en norsk IT-leverandør. Videre har vi 
indikert dagens modenhet og modenhet når pågående tiltak er implementert.  

2.2.1 Funksjoner – hvordan HN IKT er organisert for å 
levere tjenester 

Funksjoner er i denne sammenhengen hvordan man er organisert – 
og er viktige «byggeklosser» for at HN IKT skal være i stand til å 
levere tjenester med riktig kvalitet. Dette elementet er ikke vektlagt 
spesielt i denne evalueringen og har ikke blitt tatt opp direkte i 
intervjuene med respondentene. Basert på observasjoner og fremlagt 
dokumentasjon har vi følgende kommentarer til dette elementet: 
 

- HN IKT har organisert seg slik at man skiller på drift og prosjekt 
- Videre har man etablert (tverrgående) tjenesteområder med tilhørende ansvarlige 
- Roller og ansvar er overordnet definert i henhold til ITIL-rammeverket 
- Målsetning om at ansvar og mål er så tydelig at det er enkelt å fastsette resultat- og 

leveranseansvar 
- Etablering av tjenesteteam er igangsatt, men ikke fullført 

 
Vår vurdering er at HN IKT sin overordnede organisering er i tråd med beste praksis. To-
delingen (drift og prosjekt) er et godt utgangspunkt for videre organisasjonsutvikling etter hvert 
som HN IKT profesjonaliseres ytterligere.  
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2.2.2 Prosesser – hvordan HN IKT jobber 

HN IKT har etter vårt syn delvis i begrenset grad implementert 
tverrgående virksomhetsprosesser. ITIL-prosessene Incident og 
Change er relativt godt implementert – sistnevnte foreløpig uten 
verktøystøtte (HP Service Manager). Problem- og Access-
prosessene er også delvis innført – men i mindre grad enn 
førstnevnte prosesser. Videre er det tatt grep for å få kontroll på 
oppdragsstyringen (felles innboks).  
 
Effekten av de tverrgående prosessene – spesielt Change-prosessen – beskrives av alle som 
utelukkende positiv. Dette understøttes også av virksomhetsrapporten for 2013.  
 
HN IKT har stor variasjon i dokumentering og standardisering av sine prosesser og 
arbeidsoppgaver. Oppgavebeskrivelser og dokumentasjon er i stor grad knyttet til organisering – 
og i mindre grad tilpasset tverrgående oppgaver med tjenesteteam. En overordnet strategi for 
hvordan prosessarbeid skal utføres for hele organisasjonen er manglende. 

Beredskapsplaner er ikke tilfredsstillende dokumentert, og tilhørende øvelser ikke gjennomført i 
tilstrekkelig grad. Ny beredskapsplan blir imidlertid ferdigstilt i mars 2014. Den nye planen gir i 
større grad føringer på strategisk og operativt nivå og definerer beredskapsnivåer, 
beredskapsledelse og overordnet hendelseshåndtering.  

Det er for øvrig planlagt/beskrevet implementering av flere (tverrgående) ITIL-prosesser som 
konfigurasjonsstyring og flere andre prosesser – og tjenesteteam er i ferd med å innføres i 
organisasjonen.  
 
Hovedobservasjoner • HN IKT er en organisasjon som i stor grad jobber «silo-basert» 

med noe manglende kommunikasjon mellom seksjoner på 
tvers 

• Det er forholdsvis stor variasjon i forhold til hvor godt ulike 
prosesser er definert og dokumentert. I noen fagseksjoner har 
det ikke vært vanlig å beskrive prosesser som ikke kan 
relateres direkte til interne seksjonsoppgaver 

• HN IKT er bedre på reaktive aktiviteter enn på preventive 
aktiviteter. Utbredt oppfatning om at man har fått gode rutiner 
på håndtering av hendelser (deriblant krisehåndtering) med 
definerte sjekklister og rollefordelinger 

• Flere opplever at endringer håndteres på en mer profesjonell 
måte etter at change- og incident-managere kom på plass. 
Spesielt change-prosessen trekkes fram som en vellykket 
implementering. 

• Flere virksomhetsprosesser er forsøkt implementert fra høst 
2013 (access, incident, change og problem). Det er imidlertid 
få ressurser som skal implementere disse prosessene – og noen 
roller er fortsatt ubesatte. 
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• Engasjerte og dedikerte enkeltpersoner synes å være 
fellesnevner for vellykkede implementeringer i HN IKT 

• Man har flere ulike verktøy5

• Flere uttrykker at de ikke har tid eller ressurser til å 
dokumentere prosesser på en utførlig måte. Rutiner for å 
oppdatere dokumentasjon regelmessig er varierende. 

 som brukes til dokumentasjon 
men ingen overordnet instruks som sier noe om forholdene 
mellom dem. Bruk av ulike dokumentasjonsverktøy gjøres litt 
etter skjønn og i forhold til hva man er vant med i ulike 
avdelinger og seksjoner. Dokumentasjon framstår som 
fragmentert. 

• Flere områder har stort innslag av manuelt arbeid, eksempelvis 
brukerkontoer og innenfor integrasjonsområdet.   

• Man bruker begrepet «endringslogg» om flere logger hvor alle 
endringer loggføres (manuelt). Endring i denne sammenheng 
er ikke et ITIL-begrep (change) 

• HN IKT har egen beredskapsplan fra 2007 som er tilgjengelig 
på intranett (i versjon 0,9). Vårt inntrykk er at planen er for 
overordnet beskrevet og at den i praksis har blitt lite brukt i 
beredskapssammenheng. 

• Gjenopprettingstid for ulike tjenester er delvis definert i gamle 
SLA avtaler, men dette er lite opplyst blant ansatte. Dette er 
under avklaring 

• Reelle tester av beredskap er i hovedsak ikke gjort, da dette 
krever kapasitet man ikke har (papirøvelse ble holdt i juni 
2013) 
 

Mulige 
konsekvenser 

• Innføring av tjenesteteam kan bli mer krevende enn forutsatt 
gitt dagens silo-orientering 

• Dokumentasjon slik som det foreligger per i dag er uoversiktlig 
og mangelfull og fordelt på mange kilder. Ved rolleendringer, 
nyansettelser og innføring av nye prosesser eller systemer med 
komplekse grensesnitt kan dette være utfordrende å 
gjennomføre 

• Manglende felles dokumentasjonssystem gir flere kilder å 
sjekke ved avvik i driften – noen som kan gi lengre løsningstid. 

• Manglende dokumentasjon og rutiner for gjenoppretting av 
kritiske tjenester utgjør en risiko for at tjenester ikke kan 
gjenopprettes raskt nok ute hos foretakene i en krisesituasjon  
 

Pågående eller 
planlagte tiltak 

• Fullføre implementeringen av change-prosessen med å ta i 
bruk modul i HP Service Manager 

• Ferdigstille implementering av problem-prosessen 
• Pågående anskaffelse av integrasjonsplattform/-buss (ref. 

                                                 
5 Blant annet HP Service Manager, DokMap, Wiki, Agresso, ServerAdmin, WorkAdmin og Endringslogg 
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manuelt arbeid innen integrasjonsområdet) 
• Det utarbeides en ny beredskapsplan som skal ferdigstilles i 

løpet av mars 2014. Her beskriver man overordnet tiltaksplan 
som kobles med rutiner for hendelsesorientering (ref. ITIL 
prosess). 

• Krisestøttesystemet HelseCIM skal benyttes for å få en felles 
måte å håndtere hendelser, logging og rapportering på mellom 
alle partene 

• Beredskapsøvelse skal gjennomføres i september/oktober 2014 
 
Anbefalte tiltak 

 
• Fullføre implementeringen av change og problem før man 

vurderer flere prosesser 
• Se på muligheter for å øke bruken av Service Manager – ta i 

bruk flere moduler, dokumentasjonsverktøy med mer.  
• Koble innføringen av tjenesteteam med ITIL-prosessinnføring 
• Etablere ordliste/begrepsapparat felles for HN IKT 
• Samle dokumentasjon ett sted – i ett system 
• Gjennomgang av beredskapsplanen med basis i en fullstendig 

konsekvensvurdering for alle parter. Må revideres ifm nytt 
datasenter 

• Gjennomføre en risikoworkshop med fagseksjonene i samråd 
med IKT-ansvarlige hos foretakene for å kvantifisere risiko 
knyttet til kritiske driftstjenester. 

• Opplæring- og testplaner bør formaliseres som del av ny 
beredskapsplan. Dette bør gjennomføres slik at planene 
vedlikeholdes kontinuerlig som et resultat av gjennomførte 
tester 
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2.2.3 Grensesnitt – hvordan HN IKT samarbeider  

HN IKT har blant annet grensesnitt internt (mellom avdelinger og 
seksjoner), mot helseforetak og mot leverandører. Grensesnitt 
internt bærer noe preg av «silo-struktur», men flere tiltak 
(tjenesteteam, ITIL-prosesser) er igangsatt for å adressere dette. 
Flere har uttalt at HN IKT har kommet godt på vei når det gjelder å 
forstå bestiller-leverandør-konseptet mot foretakene.  
 
HN IKT har flere komplekse prosesser og prosjekter som interagerer med hverandre til enhver tid 
i tillegg til løpende driftsoppgaver. Organisasjonen mottar bestillinger fra mange ulike hold, og 
det er for lite koordinering av disse. Bestillinger som kommer til HN IKT er til tider mangelfullt 
spesifisert, med eksempelvis urealistiske tids- og kostnadsrammer. Prosjektet «Felles innboks» er 
igangsatt for å få kontroll på oppdragsmengde og koordinering mellom disse.  
 
HN IKT har et potensial i forhold til å utfordre kvaliteten i bestillingene og avvise oppdrag som 
ikke har formell godkjenning og tilfredsstiller de krav organisasjonen har for å kunne 
gjennomføre leveransen på en forsvarlig måte.  
 
Hovedobservasjoner • Prosessene er ikke sammenkoblet godt nok, det er dermed viktig 

at tjenesteteam kommer på plass for å ivareta tjenester på tvers 
• Oppdragsmengden som utføres er større enn det som 

bestilles/registreres 
• Mange trekker frem «treghet» som beskrivelse for hvordan man 

håndterer innkommende saker – mest fordi man ikke har gode 
nok grensesnitt/prosesser på tvers 

• Bestillere har begrenset kompetanse og/eller ressurser til å 
detaljere bestillinger og utarbeide avtaler.  

• HN IKT har ingen dedikert service manager som har det 
overordnede ansvaret for oppfølgingen mot leverandører  

Mulige 
konsekvenser 

• Oppgaveløsning går tregere enn nødvendig når ulike funksjoner 
ikke er godt nok integrert og koordinert 

• Oppdragsvolumet er større enn planlagt og medfører 
unødvendige omprioriteringer 

• Mangelfulle spesifiseringer i bestillingene fra foretakene gjør at 
HN IKT kan framstå som ‘skyldig part’ ved eventuelle 
forsinkelser eller feil i leveransen 

• Press på interne ressurser (f.eks jurister) i mangel på ett 
kontaktpunkt mot leverandører (dedikert service manager eller 
lignende) 

 
Pågående eller 
planlagte tiltak 
 
 

• Etablering av tjenesteteam for å sammenkoble og koordinere 
ressurser på tvers  

• Prosjektet ‘Felles Innboks’ skal øke kontroll på 
oppdragsmengden og gi bedre koordinering og kategorisering av 
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saker/oppdrag 
• Etablering av tjenestekatalog 

 
Anbefalte tiltak • En tydelig tjenestekatalog må etableres / etableringen sluttføres 

• HN IKT må kreve mer av foretakene med tanke på hvordan de 
foretar bestillinger og formalisere krav – dette gjelder spesielt 
sortering og prioritering av oppgaver. Egne bestillingsrutiner for 
foretakene med tilhørende instrukser bør opprettes / revideres 

• HN IKT bør i større grad synliggjøre SLA-krav mot kunder og 
krav som de selv setter mot respektive leverandører.  

• Vurdere etablering av Service Manager-rollen for å følge opp 
leverandører 
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72.2.4 Styring og ledelse – hvordan HN IKT setter retning og 
følger opp riktige beslutninger 

Styring og ledelse i denne sammenheng er primært internt i HN 
IKT. Se kapittel 4 for enkelte betraktninger rundt styring og 
rammebetingelser forøvrig.  
 
HN IKT har noen svakheter i sin planprosess, der man ikke har 
stabilitet rundt sentrale elementer om hva skal leveres når med hvilke 
ressurser. Man får inntrykk av at produksjonsplanlegging og virksomhetsstyring ikke gjøres 
systematisk og transparent nok. Dette gjør det krevende å ha en tydelig retning. Når det gjelder 
prosjektporteføljen mangler det i tillegg til dels konkrete mål for de ulike prosjektene – dette gjør 
det vanskelig å prioritere prosjekter mot hverandre, samt mot driften for øvrig. Det påstås at 
organisasjonen ikke alltid er lojal mot beslutninger – og det er noen eksempler på «omkamper» 
om beslutninger som er tatt. 
 
Det leveres gode resultater ift driftsstabilitet og leveransekvalitet, men målsetninger og styring 
virker ikke tilstrekkelig enhetlig på tvers av avdelinger og seksjoner. Mange har uttrykt lettelse 
over at man har fått et tydelig fokus – «driften er viktigst». Samtidig har det vært et stort behov 
for å prioritere ressurser til prosjektene. 
 
Hovedobservasjoner • En egen sammenstilling mellom mål, tiltak og rapportering er 

utarbeidet av ledelsen. Denne gir en god framstilling av hvilke 
oppgaver som er på dagsordenen for inneværende år 

• Manglende overordnet porteføljeprosess gjør at hvert prosjekt har 
oversikt over hva de trenger av leveranser, tjenester og 
bemanning, men dette gjøres ikke på en ensartet måte og er ikke 
samlet ett sted 

• Flere opplever ressursplanlegging mellom drift og prosjekter som 
problematisk. Det har blitt uttalt internt at drift skal prioriteres 
foran prosjekter, men man opplever det motsatte i praksis ved at 
ressurser prioriteres til prosjekter fremfor drift 

• Det er ikke alle beslutninger som blir fulgt opp eller 
implementert selv om de er besluttet og kommunisert fra ledelsen 

• Det er en generell oppfatning om at det initieres flere ad-hoc 
prosjekter og aktiviteter som oppstår utenfor planprosessen. 
Disse oppleves som utfordrende å planlegge og håndtere 

• Systemeierskapet for de kliniske systemene er uavklart eller 
uklart 
 

Mulige 
konsekvenser 

• Vanskelig å prioritere prosjekter og aktiviteter uten konkrete 
(overordnede) målbilder, mål og resultater 

• Organisasjonen blir bundet til å si ja til mange prosjekter da flere 
har ‘høy prioritet’ 

• Krevende å gjennomføre endringer, da man stiller spørsmål ved 
allerede vedtatte beslutninger 
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Pågående eller 
planlagte tiltak 
 

• Planlagte arbeidsmøter for å definere målbilder (arkitektur, 
teknologi og forretningsprosesser) 

• Det koordinerende arbeidet som gjennomføres i endringsrådet 
kan bidra til at man får bedre styring og kontroll på løpende 
aktiviteter og ressurssituasjon. Endringsrådet i HN IKT bør ha 
god nok informasjonsgrunnlag og myndighet til å kunne si «nei» 
eller utsette innkommende prosjekter basert på løpende 
ressurssituasjon 

  
Anbefalte tiltak 
 
 
 
 
 

• HN IKT bør i samarbeid med RHF’et definere et oppdatert 
målbilde for organisasjonen med utgangspunktet i arbeidet som 
gjøres gjennom FIKS programmet og eventuelt relatere dette mot 
et overordnet målbilde mot år 2020 

• Mål og resultater bør synliggjøres for alle medarbeidere slik at 
alle har et aktivt forhold til hva man skal levere – og hvordan 
man faktisk leverer 

• HN IKT bør igangsette tiltak som i større grad kan gi ledelsen 
informert og helhetlig beslutningsgrunnlag ved å sammenkoble 
overordnete målsettinger med konkrete aktiviteter og prosjekter 

• Vi anbefaler at man viderefører påbegynt arbeid (med. balansert 
målstyring) med å sammenkoble definerte målsettinger med 
KPIer og rapporteringskrav. 

• Porteføljestyring bør implementeres slik at man kan bygge opp 
styringsmekanismer for ressurstildeling og få bedre oversikt over 
løpende aktiviteter 
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2.2.5 Roller og bemanning – hvem er ansvarlig for å 
utføre oppgavene? 

HN IKT er en organisasjon med engasjerte og kompetente 
medarbeidere. Organisasjonen har igangsatt aktiviteter for å 
tiltrekke seg dyktige medarbeidere, utvikle kompetanse og skape 
engasjerte og motiverte ansatte.  
 
Vårt hovedinntrykk er at HN IKT har et svært høyt aktivitetsnivå når man legger sammen drifts- 
og prosjektoppgaver. De aller fleste nevner ressurs- og kompetansemangel som problemområde – 
samt ressursprioritering (drift vs. prosjekt). Man gjør bruk av innleid kompetanse, men man 
følger ikke en bevisst sourcing-strategi når det gjelder innleie. 
 
Helse Nord IKT har økt bemanningen betydelig de siste årene, og ved utgangen 
av 2013 var det 54 flere ansatte enn ved samme periode i 20116

 

. Det tilsvarer 
en økning på 33 %. Økningen er i hovedsak (direkte og indirekte) knyttet til 
oppdrags- og prosjektaktiviteter, og anslagsvis jobber 50-60 ansatte med dette 
nå.  

Det mangler en god helhetlig prosess for prioritering av personer på tvers av prosjekter, og 
mellom prosjektoppgaver og oppgaver i drift og forvaltning. Ressurser som tildeles prosjekter 
låses ikke, og det er høy grad av deltidsallokeringer. Hyppige reallokeringer av ressurser skaper 
forsinkelser i ulike aktiviteter og prosjekter, ofte med ringeffekter mot andre aktiviteter. 
 
Hovedobservasjoner • HN IKT har medarbeidere med høy motivasjon og kompetanse. 

Det er tydelig engasjement blant de ansatte og generelt en positiv 
holdning 

• Flere uttrykker at rollebeskrivelser ikke er godt nok definert 
formelt sett og det blir dermed rom for en del fortolkninger og 
uklarheter. Dette gjelder spesielt i interaksjon med foretakene 
hvor ansvarsoppgaver mellom foretak og HN IKT kan bli noe 
overlappende. 

• En del roller ble opprettet som følge av ITIL-prosessene, men det 
er fortsatt noen ubesatte roller som må besettes for å få fullført 
implementeringen 

• I deler av organisasjonen er det stor avhengighet av 
enkeltpersoner som sitter med nøkkelkompetanse  

• Flere opplever at det er utfordrende å ansette nok kompetente 
ressurser med teknisk innsikt da man ofte ikke er 
konkurransedyktige nok hva angår lønnsnivå i markedet.  

• Opplæring av nyansatte håndteres ulikt i ulike deler av 

                                                 
6 Alle ansatte som mottar lønn omregnet til hele stillinger. Tallene er inklusiv både SLA-, prosjekt og 
oppdragsansatte. 

År Ansatte 
2011 165 
2012 198 
2013 219 
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organisasjonen, men fellesnevner er lite og/eller ikke-oppdatert 
dokumentasjon og fokus på «learning by doing». Lærling-
ordningen og hospitering i brukerstøtte omtales som svært 
positivt av samtlige. 

• Brukerstøtte skiller seg ut innenfor kompetanseutvikling med 
faglig koordinator som håndterer dokumentasjon, intern 
undervisning, planlegging med mer  

• Det gis innføring i ITIL, men mer opplæring i ITIL er etterspurt  
• Det er i liten grad oversikt over framtidige behov på kompetanse 

som HN IKT har bruk for. Stillinger lyses typisk ut etter at 
behovene har oppstått 

• HN IKT fremstår som en organisasjon som ikke utnytter 
konsulentmarkedet godt nok 

 
Mulige 
konsekvenser 

• Manglende oversikt over belastning, kompetanse og styring rundt 
ressursallokering resulterer i suboptimal bruk av ressurser og høy 
belastning for nøkkelpersoner 

• Manglende fokus på fremtidige behov gjør det vanskelig å bygge 
kompetanse i tide og man blir avhengig av nyansettelser eller 
innleid kompetanse 

• Vanskelig å effektivt utnytte konsulent/-leverandørmarkedet 
 

Pågående eller 
planlagte tiltak 
 

• Etablering av HN IKT-akademiet 
• Pågående initiativ ift å synliggjøre HN IKT som en attraktiv 

arbeidsplass 
 
Anbefalte tiltak 
 

 
• HN IKT bør kartlegge ressurssituasjon mot driftsoppgaver, og 

eksisterende prosjekter for å avdekke hvor man mangler 
ressurser, identifisere høy belastning og eventuelt avklare 
situasjoner hvor roller kan omrokeres. 

• Basert på en behovskartlegging bør HN IKT definere behovet for 
innleid kompetanse de neste 2-4 årene og informere 
konsulentmarkedet om dette  

• HN IKT bør etablere en oversikt over eksisterende og framtidige 
kompetanseprofiler som trengs i organisasjonen og i større grad 
styre kompetanseutvikling etter langsiktige behov 

• HN IKT bør gå igjennom sentrale roller og rollebeskrivelser og 
kryssjekke disse mot eksisterende og framtidige prosesser slik at 
rollene blir standardiserte og ikke overlappende 
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72.2.6 Måling og rapportering – hvordan HN IKT måler og 
følger opp kvalitet og effektivitet 

HN IKT har et grunnleggende måling- og rapporteringsregime på 
plass, men organisasjonen har her et klart forbedringspotensial 
med tanke på konsistent gjennomføring og oppfølging på tvers av 
avdelinger og seksjoner. Organisasjonen har flere nyttige KPI’er 
implementert, men det er usikkerhet i forhold til om disse måles 
presist nok og hvor relevante de er som styringsinformasjon for ledelsen.  
 
Mål- og resultatkrav er konkretisert og kommunisert i varierende grad i organisasjonen og er i 
mindre grad integrert som en del av hverdagen for medarbeidere på operativt nivå. I tillegg er 
koblingen mellom hvordan styring og kontroll utøves på overordnet nivå og hvordan mål og 
resultatkrav fastsettes for arbeidsprosessene på operativt nivå utydelig og lite kommunisert.  
 
Rapporteringsrutiner oppfattes som relativt ulike, da det er sprik i opplevelsen av hvor viktig 
dette er.  
 
Hovedobservasjoner • Det rapporteres på en del KPI’er, men det foreligger ikke alltid 

gode målinger, og det er usikkerhet i forhold til hvor relevante de 
er. Flere uttrykker at SLA-krav ikke måles tilstrekkelig og at 
flere SLA-krav er ikke er beskrevet presist nok 

• Det benyttes brukerundersøkelser, men det er uklart hvordan 
disse blir benyttet videre i forhold til forbedringsaktiviteter. I 
tillegg er det flere som uttrykker at måleresultater sjelden 
kommuniseres internt 

• Det er ulike definisjoner på oppetid og tilgjengelighet – og ulike 
målesystemer på ulike systemer 

• Flere opplever at man ikke får tilbakemelding eller reaksjoner på 
sin virksomhetsrapportering.  I tillegg er det flere som deler en 
oppfatning om at foretakene ikke helt vet hva de vil ha rapportert 

• Antall ‘krisemøter’ blir brukt som en uformell måleindikator på 
leveransekvalitet. Her har antall møter blitt vesentlig redusert 

• Bruk av KPI’er og tilhørende rapportering er ulikt prioritert i de 
ulike avdelingene og seksjonene og er ikke alltid etterspurt fra 
ledelse eller kunde 

• Generelt registrerer man for lite data og bruker for lite 
systemstøtte (f.eks HP Service Manager) om prosesser og 
aktiviteter. Man har derfor lite datagrunnlag å basere 
forbedringsarbeid på.  

 
Mulige 
konsekvenser 

• Mangelfull rapportering fører til at måleresultater ikke brukes 
som et aktivt ledelsesverktøy til forbedring av prosesser 

• Manglende måling og rapportering kan være kilde til 
forventningsavvik mellom HN IKT og bestiller 

• Uklare krav fra bestiller gjør ikke HN IKT i stand til å levere 
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tjenester med god kvalitet til rett tid 
 

Pågående eller 
planlagte tiltak 

• Ny versjon av Service Manager er planlagt og vil gi forbedret 
funksjonalitet 

• Nytt driftssenter vil fremtvinge enhetlig måling og tilhørende 
rapportering 

• Aktiviteter tilknyttet virksomhetsstyring igangsatt med blant 
annet nedbrytning av KPI’er på tjenesteområder  

 
Anbefalte tiltak 
 

• Visualisering av resultater på seksjons- og avdelingsnivå – samt 
gjennom andre kanaler (intranett) for å kommunisere og for å 
skape motivasjon og grunnlag for forbedringsarbeid 

• I arbeidet med å etablere en tjenestekatalog bør HN IKT også 
definere tjenestenivåer på nytt og gjøre en opprydning i 
eksisterende avtaler 

• Koble opplevd tjenestekvalitet tettere med målt tjenestekvalitet 
slik at man tidlig får avdekket eventuelle forventningsavvik 
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72.2.7 Verktøy – teknologi og verktøy som brukes for å 
levere tjenester 

Verktøy i denne sammenhengen er verktøy som understøtter en 
effektiv oppdrags- og oppgaveflyt, samt rapportering og 
dokumentasjon. Fagspesifikke verktøy er ikke omtalt her. 
 
Helse Nord IKT benytter HP Service Manager – som er et ledende 
verktøy for å håndtere IT-prosesser. Når det gjelder 
dokumentasjonsverktøy har HN IKT flere verktøy som brukes av ulike seksjoner. Det er liten 
grad av integrasjon mellom SM og dokumentasjonsverktøyene. 
 
HN IKT har et relativt stort forbedringspotensial i forhold til hvordan verktøy brukes med tanke 
på effektivitet og samordning på tvers i organisasjonen. Ulik grad av opplæring og innføring av 
rutiner internt i organisasjonen har ført til at verktøyene ikke utnyttes optimalt. Dette gjelder 
spesielt HP Service Manager. Videre burde dokumentasjonsverktøy kobles til saksflytverktøy slik 
at man har dokumentasjon og saksinformasjon ett sted.  
 
Hovedobservasjoner • De fleste mener at HN IKT har gode verktøy for å kunne 

håndtere sine oppgaver – men at det er for mange  
• HP Service Manager oppleves som vanskelig og tungvint å bruke 

generelt, og det påstås at verktøyet i for liten grad er tilpasset 
hvordan HN IKT jobber med sine prosesser 

• Mulighetene i HP SM er i liten grad utnyttet 
• Det finnes flere dokumentasjonsverktøy som ikke er koblet 

sammen eller koblet med saksflytsystemet 
• Man har verktøy for å logge tidsbruk på oppgaver, men 

inntrykket er at man ikke har denne oversikten 
• Det er tilfeller hvor flere KPI’er er definert og dokumentert men 

ikke implementert grunnet mangel på gode måleverktøy 
(eksempelvis måling av suksessgrad på gjennomførte endringer)  

 
Mulige 
konsekvenser 

• Fragmentert dokumentasjon og ‘brudd’ i prosessene grunnet 
manglende systemstøtte 

• HN IKT betaler for mye i lisenskostnader i og med at man ikke 
utnytter eksisterende funksjonalitet i HP Service Manager 

• Mangel på integrasjon mellom systemer fører til mye manuelt 
arbeid som over tid blir tids- og ressurskrevende 
 

Pågående eller 
planlagte tiltak 
 
 

• Noen seksjoner (for eksempel brukerstøtte) skal få oppdatert 
versjon av HP Service Manager høsten 2014 

• Change-modulen i Service Manager skal innføres 
 

Anbefalte tiltak 
 

• Kartlegge mulighetene i HP Service Manager og sammenligne 
med reell bruk. Se hvilke gap som kan lukkes raskt. 
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• Vurdere behov for opplæringsaktivitet i bruk av HP Service 
Manager 

• Beslutte felles dokumentasjonssystem og implementere dette i 
takt med etablering av driftssenter 

• Aktivitetene over må sees i sammenheng med etablering av 
driftssenter 
 

  
Statistikk fra HP Service Manager per 14. februar 
 
Nedenfor vises øyeblikksdata fra HP Service Manager7

 

 per 14. februar 2014. Figuren under viser 
en oversikt over antall åpne saker fordelt på ulike kategorier/områder.  

 
 
Om tallene: 
 

- Områdene SESI (28 %), BNS (26 %) og brukerkonto/tilganger (21 %) utgjør 75 % av alle 
åpne saker 

- 98 % av alle åpne saker er service requests 
- Av sakene over er prioriteringen: 

 
o Prioritet 1: 0 % 
o Prioriter 2: 27 % 
o Prioritet 3: 56 % 
o Prioritet 4: 14 % 
o Prioritet 5: 2 % 

                                                 
7 GoDrift 
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- Innenfor SESI er 77 % av alle sakene prioritet 1 eller 2 
- Innenfor BNS er 92 % av alle sakene prioritet 3, 4 eller 5 
- Applikasjon og Server har fordelt sakene relativt likt mellom prioritet 2, 3 og 4 (ingen 

med prioritet 1) 
 
Uten å ha kunnskap om innholdet i sakene virker andelen prioritet 2 noe høy generelt, og 
muligens bruker man prioriteringsmatrisen ulikt på tvers av seksjoner. 
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3 Evaluering av prosjektgjennomføringsevne 
 
Helse Nord IKT sin evne til å sette prosjekter i drift har vært hovedfokuset i denne delen av 
evalueringen. Det er videre gjort en gjennomgang av HN IKT sin 
prosjektgjennomføringsmetodikk og prosjektportefølje – med fokus på to sentrale prosjekter.  

3.1 Prosjektportefølje 

3.1.1 Status og observasjoner 

Basert på en nylig utarbeidet oversikt8

 

 over prosjekter HN IKT eier eller bidrar i, er vår vurdering 
at aktivitetsnivået er svært høyt. Nedenfor er de ulike prosjektene listet opp med navn. 

Regionalt datasenter EKM (Medikasjon/kurve) Oppgradering Impax UNN 
Integrasjonsprosjekt DIPS 7.3.x Jobbe smartere 
FIKS - HOS E-resept/PKI Driftssenter m/overvåkning 
FIKS - Radiologi Oppgradering Partus Migrering til nytt datasenter 
FIKS - ERL Nye Stokmarknes sykehus Pilot 14.x (UNN) 
FIKS - Test Tjenbar (Osean) Nødnett 
FIKS - Strukturert journal Funnke Utbygginger UNN, NLSH 
FIKS - Patologi Nødjournal - HOS Integrasjoner Paga-AD, BAS 
FIKS - utviklingsløp Nødjournal - etablere drift Innsyn i journal (POC) 
Windows 7 Oracle, MS - reforhandle lisenser SAMKOM II 
  
Prosjektene over er i ulike faser, men skal alle leveres innen en 2-4 års periode. Utover FIKS-
programmet illustreres nedenfor9

 

 hvilke faser noen av de viktigste (uthevet i tabellen over) 
prosjektene befinner seg i.  

                                                 
8 Total-prosjektportefølje-Q12014.pdf 
9 Figur fra prosjektporteføljerapport januar 2014 (sak 00-14)  
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Konsept Planlegge Gjennomføre Avslutte

  

Andre
Administrativ
Klinisk
Teknisk

B1 B2 B3 B4 B5

Permanent 
Datasenter

Integrasjons-
prosjektet

E-resept 
sykemld.

Anskaffelse -
elektronisk 

kurve og 
medikasjon

Windows 7 Midlertidig
Datasenter 

Anskaffelse 
tjeneste-

buss

>50 MNOK

11-49 MNOK

Investering:
< 10 MNOK

B

Beslutningspunkt med 
underliggende 
dokumentasjon

Innboks Realisere

B0 B6

Jobbe 
smartere

Driftssenter 
med 

overvåkning

Migrering av 
appl. til nye 
datasentre

 
 
Status for prosjektporteføljen (basert på samme rapport): 
 

Prosjekt A B C D  Overordnet fremdrift Risikopunkter med høy 
konsekvens og sannsynlighet 

Datasenter 

    

Milepæler på plan 
- Ressurser 
- Teknologivalg, redudansløsning, 

lokasjon 
Integrasjons-
prosjekt 

    

Noe forsinkelse grunnet 
ressurser, anskaffelse med mer 

- Ressurser 
- Anskaffelse lisenser 

Windows 7 

    

Forsinkelse grunnet ressurser - Ressurser med tilhørende 
fremdrift 

E-resept inkl PKI 

    

Forsinkelser grunnet eksterne 
avhengigheter med mer 

- Eksterne avhengigheter (DIPS, 
PKI) 

- Ressurser 
Kurve/medikasjon 
(anskaffelse) 

    

På plan - Ingen 

 
A - Avgrensning og innhold, B - Ressurser, C - Fremdrift, D - Eksterne avhengigheter 
 
HN IKT har en stor prosjektportefølje som i for liten grad er samordnet. Man har felles 
rapportering, men ikke felles styring. De fleste prosjektene er igangsatt før HN IKT hadde en 
felles prosjektmetodikk. I forhold til statusmatrisen over er ressurssituasjonen en gjenganger ift 
utfordringer med manglende fremdrift og som tilhørende risikopunkt. Videre er det til dels 
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omfattende eksterne avhengigheter i de fleste prosjekter – noe som også skaper 
fremdriftsutfordringer. 
 
Det er etablert en felles metode for prosjektgjennomføring som prosjektene retter seg etter, og 
organisasjonen er tilført tung prosjektlederkompetanse. HN IKT har gode forutsetninger for å 
etablere en god, samordnet prosjektportefølje – samt å få levert prosjektene i tråd med etablerte 
planer.    
 
Hovedobservasjoner • Det finnes ingen formalisert porteføljestyring i HN IKT og heller 

ingen regional porteføljestyring 
• Utsagn tyder på at konsekvensene av regionalisering generelt og 

FIKS spesielt er ulikt forstått av de involverte partene 
• Avhengigheter mellom prosjekter og prioriteringer håndteres 

løpende, men er ikke planbasert, strukturert og formalisert. 
• Prosjektene deler noe informasjon, maler og erfaringer – men 

dette er i liten grad satt i system  
• Flere av de sentrale prosjektene har hatt utfordringer, og denne 

historikken henger delvis ved prosjektene 
• HN IKT har siste tiden rekruttert erfarne og kompetente 

prosjektledere som er satt til å lede viktigste prosjektene 
 

Mulige 
konsekvenser 

• Mangel på samordning gir utfordringer med ressursplanlegging 
og -allokering 

• Gjentagende revisjoner av leveranseplaner (forskyvninger) 
• Manglende leveranseevne 
• Utfordrende å prioritere prosjekter på tvers da man ikke har satt 

opp sammenlignbare verdier som kan rangeres (gevinst, 
strategisk viktighet, sannsynlighet for suksess etc.) 
 

Pågående eller 
planlagte tiltak 
 

• Det er etablert rapporteringsrutiner og-struktur for 
prosjektporteføljen, og status rapporteres periodisk på en 
konsistent måte til styringsgruppen HN-IKT 

• Porteføljestyringsfunksjonen under etablering 
 
Anbefalte tiltak 
 

 
• Bygge opp porteføljestyringsfunksjonen og tilhørende 

prosjektmetodikk 
• Se leveranseplanene under ett og gjør en kritisk vurdering av hele 

porteføljens leveranseevne 
• Se ressursbehovene på tvers av prosjektene i sammenheng – og 

kartlegg kompetansebehovet totalt sett 
• Involvere leverandører på rammeavtale – informere om behov så 

tidlig som mulig for å skape forutsigbarhet blant leverandører 
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3.2 Prosjektstyring - metodikk 

3.2.1 Om prosjektmetodikk 

Helse Nord IKT har nylig (2013) etablert et prosjektrammeverk (PRHI – Prosjektrammeverk for 
Helse Nord IKT). Før dette er vår forståelse at det ikke fantes en felles prosjektmetodikk i Helse 
Nord IKT – og at ulike prosjekter har fulgt ulik praksis.  
 
PRHI er basert på DIFI sin «Prosjektveiviser» - som er anbefalt prosjektmodell for 
gjennomføring av digitaliseringsprosjekter i offentlige virksomheter. Rammeverket er et sett med 
faser som prosjekter skal gjennom med angitte beslutningspunkter, og dekker hele prosessen fra 
prosjektets konsept til overlevering og avslutning. Rammeverket er en tilpasning av PRINCE2 til 
IKT-prosjekter, og innebærer blant annet at gjeldende felles offentlige føringer er tatt inn i 
rammeverket. 

 
PRHI er relativt nytt, og noen av de større prosjektene ble igangsatt før rammeverket var på plass. 
Basert på våre observasjoner følger nå de viktigste prosjektene10

 

 (datasenter, driftssenter og 
integrasjonsprosjektet) dette rammeverket. Med dette mener vi at sentrale dokumenter og 
beslutninger ihht. PRHI er etablert eller i ferd med å etableres – og at PRHI følges for det videre 
arbeidet. Dokumenter fra tidligfasene (grunnlag for beslutning om å starte prosjektet med mer) er 
ikke nødvendigvis re-etablert ihht metoden.  

Konsekvensen av at det ikke fantes et felles rammeverk før sentrale prosjekter ble igangsatt er 
berørt under de ulike prosjektene.  

3.2.2 Vurdering av prosjektmetodikk 

Vurderinger rundt prosjektmetodikk/-rammeverk: 
 

- Metoden er basert på beste praksis og er dekkende ift de fasene et prosjekt gjennomgår 
- Metoden gir en felles forståelse for fasene i et prosjekt, samt at den formaliserer 

beslutningspunkter ift investeringsbeslutninger – samt gir forutsigbarhet ift rapportering 
og fremdrift 

- Tett kobling til DIFIs prosjektveiviser11

                                                 
10 FIKS-programmet er ikke vurdert mht metodikk 

 gir tilgang til en oppdatert og relevant modell, og 
gir HN IKT et begrepsapparat som er felles i helse- og offentlig sektor 

11 www.prosjektveiviseren.no 
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- Koblingen av metoden mot felles innboks gir en god praktisk presentasjon og anvendelse 
av rammeverket 

- Rammeverket er under utarbeidelse, og det gjenstår detaljering av f.eks maler, sjekklister, 
kriterier for driftssetting med mer. Dette er planlagt utført. 

 
Vår vurdering av prosjektmetodikken er at HN IKT har et godt utgangspunkt for videre 
detaljering og innføring av en solid, felles prosjektmetodikk. Gitt at prosjektmetodikken er under 
detaljering og innføring er det ikke riktig å påpeke eventuelle mangler eller svakheter nå. Vi vil i 
stedet gi noen innspill til den videre detaljeringen av metodeverket: 
 

- Maler, sjekklister, prosedyrer med mer må utarbeides med utgangspunkt i HN IKT sitt 
behov først og fremst 

- Føringer fra Normen må også vektlegges og/eller inkluderes i materialet over 
- Andre føringer fra f.eks målbilder og arkitekturråd (planlagt etablert) må også inkluderes 
- Materialet bør tilgjengeliggjøres ett sentralt sted (f.eks intranett) og holdes oppdatert. 

Videre bør materialet være mest mulig praktisk anvendbart 
- Effekter/gevinster av prosjekter bør beskrives og konkretiseres tidlig, følges opp under 

hele prosjektperioden og ikke minst etter driftsettelse. Konkretisering er viktig for å kunne 
senere prioritere – økt pasientsikkerhet og god brukervennlighet er eksempler på ikke-
konkrete gevinster. Dette er også vanskelig å måle uten ytterligere konkretisering. 

- Konsekvenser for drift og forvaltning må være del av konseptfasen (overordnet) og 
planleggingsfasen (detaljert) slik at dette er kjent før beslutningspunkt 3 (BP3). Med 
konsekvenser menes analyser knyttet til: 
 

o Driftsplattform 
 Kan ny tjeneste/løsning driftes i dagens driftsapparat? 
 Hva må eventuelt til av maskin- og/eller programvare for å få dette til? 
 Hvordan påvirker dette lisenser? 

o Tjenesteavtaler 
 Setter ny tjeneste/løsning nye krav til drift? 
 Kan ny løsning/tjeneste leveres med dagens tjenestenivåer? 
 Dekker dagens tjenesteavtale(-r) ny tjeneste/løsning? 
 Hva må til for at punktene over skal dekkes? 

o Kompetanse 
 Har dagens driftsapparat kompetanse til å drifte og eventuelt forvalte ny 

løsning? 
 Hvilke tiltak kan iverksettes for å få dette til? 

o Driftskalender 
 Er plan for innføring av ny tjeneste/løsning avstemt med driftskalender ift 

planlagt vedlikehold, frysperioder, bemanningsplaner og lignende? 
o Brukerstøtte 

 Hvordan påvirker ny tjeneste/løsning brukerstøtte? 
 Hvordan kan brukerstøtte settes i stand til å betjene brukerne? 
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- Innføring og opplæring må ha fokus tidlig slik at man kan planlegge og gjennomføre dette 
på en god måte. Konsekvenser for brukerstøtte (inklusiv BNS) bør inngå som en del av 
dette (konsekvenser med manglende opplæring). 

- Det er utarbeidet en sjekkliste («HN IKT Fra prosjekt til drift12

- Videreføre og/eller etablere rollen «teknisk prosjektleder» i alle prosjekter med en viss 
størrelse og/eller kritikalitet der HN IKT ikke eier prosjektet.   

») som vi mener er en 
svært god start ift å ivareta punktene over. Denne sjekklisten bør videreforedles og formes 
slik at den ivaretar både de initielle konsekvensvurderingene – samt de mer operasjonelle 
avklaringene i forkant av driftssetting. 

 

3.3 Vurdering av utvalgte prosjekter 

Følgende prosjekter har blitt vurdert: 
 
Prosjekt Beskrivelse Leveransedato 
Datasenter Etablering av felles datasenter (bygge 

og anskaffe infrastruktur) 
Operativt innen des.15 

Integrasjonsprosjekt Etablering av felles, regional 
integrasjonstjeneste og -praksis 

Etablere plattform 
(jun.15) 
Kartlegge eksisterende 
integrasjoner (des.16) 

 
Driftssenter-prosjektet (arbeidet med å etablere en organisasjon, rutiner, støttesystemer for å 
drifte datasenteret med mer) er ikke vurdert da prosjektet er under oppstart.  
 
Prosjektene befinner seg i ulike faser, og kan således ikke sammenlignes direkte med hverandre. 
Vi har kort vurdert de ulike prosjektene innen følgende dimensjoner: 
 

- Organisering og styring 
- Planer og mål 
- Risikovurderinger og avhengigheter 
- Bemanningssituasjon 
- Driftssetting 

  

                                                 
12 Versjon 0.1 opprettet i juni 2013 
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3.3.1 Datasenterprosjektet 

Prosjekt Datasenter i Helse Nord skal etablere regionale datasentre for regionen. Dagens datarom 
er lokalisert til hvert enkelt sykehus med strøm, kjøling, plass, fysisk sikring og skal dekke lokal 
kapasitet. Dagens datarom har ikke plass til nye og regionale tjenester. I tillegg har de fleste av 
rommene marginal eller for dårlig kvalitet på strøm og kjøling. 
 
Datasentrene skal ivareta dagens og kommende IKT-tjenester på en slik måte at regionens krav til 
sikkerhet og kvalitet ivaretas. Etablering av datasentrene ligger i kritisk linje i forhold til 
etablering av tjenestene fra FIKS. 
 
Formålet med prosjektet er å sikre en IKT infrastruktur som ivaretar regionens økende behov for 
pasient-, arbeids- og informasjonsflyt internt på sykehusene, mellom sykehusene og mellom 
nivåer på sykehusene. 
 
Datasenterprosjektet med tilhørende drifts- og overvåkningssenter er en forutsetning for FIKS-
programmet, og medfører en stor endring for både Helse Nord IKT og for helseforetakene i 
regionen. Man skal innføre felles kliniske systemer – og sentralisere driften i ett 
datasenter/driftssenter. Felles innføring og drift av støttesystemer er relativt ukomplisert. Å gjøre 
det samme for virksomhetskritiske systemer krever mye mer – spesielt når man går fra et regime 
med stor grad av ‘lokalt selvstyre’: 
 
Fremtidig situasjon Eksempler på avklaringsbehov 
  
Én felles installasjon – én felles 
konfigurasjon 

- Hvem beslutter konfigurasjonen? 
- Hvem forvalter hvilke deler av konfigurasjonen – 

dersom noe kan forvaltes lokalt? 
  
Standardiserte arbeidsprosesser på 
tvers av sykehus – uavhengig av 
størrelse 

- Hvordan skal arbeidsprosessene være? 
- Hvordan skal arbeidsprosesser videreutvikles? 
- Hvem bestemmer hva? 

  
Felles drift og forvaltning - Hvem har ansvar for feil som har oppstått som følge 

av konfigurasjon foretatt av ett sykehus? 
- Hvordan er rollefordelingen mellom HN IKT, RHF 

og HF ift utvikling, forvaltning og drift generelt? 
  
FIKS-programmet vil ivareta innføringen og tilhørende standardisering av arbeidsprosesser for de 
ulike sykehusene.  
 
Konsekvensene for HN IKT skal isolert sett ivaretas av driftssenterprosjektet og øvrige tiltak 
blant annet beskrevet i dette dokumentets kapittel 2.  
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Vi ser at man ikke har enighet om en omforent forvaltningsmodell13

 

 - og dermed ikke har 
grunnlag for etablering av forvaltningsplaner for de ulike (kliniske) systemene. Det uavklarte i 
nevnte forvaltningsmodell - funksjonell forvaltning – berører direkte HN IKT sin evne til å drifte, 
og er svært viktig å få avklart raskt.  

Om datasenterprosjektet: 
 
Område Observasjoner 
Organisering og styring - Prosjektet har fått ny prosjektleder som har solid kompetanse 

og erfaring 
- Styringsgruppe med tilhørende mandat er etablert 
- Har «restartet» prosjektet etter ny prosjektleder kom inn i 

rollen. 
- Prosjektet har reetablert mandat, konsept og planer. Mandat 

ble besluttet i november 2013 – idéfasen ble besluttet i 
desember 2013.   

Planer og mål - Styringsgruppen skal godkjenne konseptfasen i slutten av april 
- inklusiv innkjøpsstrategi 

- Gjennomføringsplan med milepæler etablert 
- Direktiv med mål er etablert. Utover målet om å etablere to 

fysisk atskilte datasentre er målene i liten grad konkretisert 
Risikovurderinger og 
avhengigheter 

- Datasenter er forutsetning for alle FIKS-leveransene og de 
fleste andre fremtidige prosjektleveranser. Det antas at de ulike 
leveranseplanene i hovedsak er avstemt med hverandre, men 
noen avvik eksisterer 

- Tidligere analyse- og utredningsarbeid fremstår som 
mangelfullt: 
o Blant annet undersøker man nå om man har tilstrekkelig 

linjekapasitet fra nytt datasenter til sykehusene.  Arbeidet 
igangsatt i februar 2014. 

o Hvordan nytt datasenter påvirker 
tjenesteleveransene/SLA'ene er ikke utredet 

o Effektene av sentralisert drift for berørte aktører er ikke 
utredet i tilstrekkelig grad – og tilhørende 
forvaltningsmodell ikke avklart 

Bemanningssituasjon - En intern ressurs allokert. Øvrige prosjektressurser er leid inn 
for å få i gang arbeidet. 

- Generelt for lite ressurser tilgjengelig for å få ønsket fremdrift. 
Driftssetting - (Selve datasenteret er en fysisk leveranse) 

- Migrering av applikasjoner og systemer fra nåværende 
infrastruktur til nytt datasenter er ikke planlagt (er foreslått) 

- Migrering fra midlertidig til permanent driftssenter er ikke 
planlagt (er foreslått) 

                                                 
13 Forvaltningsmodell foreligger i versjon 0.94, og vår forståelse er at det er uenighet om hvordan funksjonell 
forvalting skal fungere – mens øvrige elementer er avklart 
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Prosjektet er i ferd med å få re-etablere formalia, og har fremover organisering, styring og 
planer som gir trygghet for videre gjennomføring i tråd med plan. Kompetent og erfaren 
prosjektleder. Ressurssituasjonen er en risiko for gjennomføring, men dette kan adresseres 
gjennom å benytte konsulenter eller lignende. Etter vår vurdering er det største 
risikopunktet manglende utredninger fra tidligere – da dette fortsatt kan medføre avvik 
som forstyrrer fremdrift. 

Vurdering: 

 
 Å kunne håndtere slike situasjoner på en smidig måte er en kritisk suksessfaktor for prosjektet.  
 

- Se eget punkt om porteføljestyring 
Mulige/foreslåtte tiltak:  

- Vurdere å innlemme migreringsprosjekt under datasenterprosjektet eller 
driftssenterprosjektet for å sikre kontinuitet og best mulig informasjonsflyt 

- Avklare forvaltningsmodell (se eget punkt over tabellen) 
 

3.3.2 Integrasjonsprosjektet 

Prosjektet skal etablere en felles regional integrasjonstjeneste og –praksis, for effektivt å være i 
stand til å understøtte virksomhetens økende behov for pasient-, arbeids- og informasjonsflyt 
internt på og mellom sykehusene. Prosjektet skal videre: 

- Beskrive og etablere nevnte plattform med tilhørende styringsmodell for tjenesteutvikling 
og -forvaltning i Helse Nord 

- Beskrive og etablere en drift- og forvaltningsorganisasjon 
- Beskrive og etablere standarder og implementasjonsmønstre for integrasjonstjenesten 
- Bistå FIKS-prosjektene med utvikling og rådgivning 

 
Behovet for en regional integrasjonstjeneste er i hovedsak utløst av FIKS-programmet - samt 
føringer fra Nasjonal IKT (tjenesteorientering med mer). Konsekvensene er prosjektet er i liten 
grad synlig for helseforetakene – og berører i hovedsak HN IKT ift å understøtte 
integrasjonsbehovene på en sikker og kostnadseffektiv måte. 
 
Område Observasjoner 
Organisering og styring - Prosjektet har fått ny prosjektleder som har tung kompetanse 

og erfaring. 
- Prosjekteier, styringsgruppe med mer etablert 

Planer og mål - Prosjektplan lagt opp etter PRHI. Sentrale dokumenter som 
prosjektdirektiv, budsjett og – planer er utarbeidet og revideres 
og detaljeres videre 

- Grovplan for prosjektet er etablert:  
 Fase 1 (sep.13 - jun.15): Etablere plattform, etablere 

integrasjonspraksis, kartlegge og etablere integrasjoner 
mot FIKS 
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Område Observasjoner 
 Fase 2 (jun.15-des.16): Kartlegge alle eksisterende 

integrasjoner, gjennomføringsplan og governance 
Risikovurderinger og 
avhengigheter 

- Integrasjonsprosjektet har sterk avhengighet mot andre 
prosjekter: 
o HOS-prosjektet (Harmonisering Optimalisering 

Sammenslåing) er avhengig av integrasjonsplattform-
prosjektet for å levere i tråd med plan 

o Integrasjonsplattform skal driftsettes i midlertidig 
datasenter - deretter i permanent datasenter. Er dermed 
avhengig av datasenter for å levere i tråd med plan. 

- Anskaffelse av tjenestebuss: Det er planlagt å utvide 
eksisterende avtale. Om dette skulle vise seg umulig, må full 
anskaffelse igangsettes. Dette kan eventuelt påvirke planlagt 
framdrift  

- Punktene ovenfor er beskrevet i prosjektporteføljerapport  
Bemanningssituasjon - Både tilgjengelighet på ressurser og stabilitet på allokerte 

ressurser oppleves som en utfordring. Opplever at 
bemanningen er ustabil, og at ressurser omprioriteres 

- I ferd med å hente inn ekstern bistand 
Driftssetting - Ingen spesielle forhold å påpeke 
 

Prosjektet er i ferd med å få etablert formalia, og har fremover organisering, styring og planer 
som gir trygghet for videre gjennomføring i tråd med plan. Kompetent og erfaren prosjektleder. 

Vurdering: 

 
Ressurssituasjonen er en risiko for gjennomføring, men det er igangsatt prosess for å innhente 
ekstern kompetanse. Vår vurdering er at dette prosjektet ser ut til å ha god kontroll på 
gjennomføring med en akseptabel risiko. Integrasjonsprosjekt av denne typen kan være krevende 
å forstå – både hvor viktig det er og hvilke effekter man kan få. Dette er i seg selv en risiko ift å 
få riktig prioritering og fokus på arbeidet som skal gjøres.  
 

- Se eget punkt om porteføljestyring 
Mulige/foreslåtte tiltak:  

- Konkretisere effekter av prosjektet for å øke forståelsen i organisasjonen 
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4 Rammebetingelser 
 
HN IKT har krevende rammebetingelser og styringsstruktur – og dette påvirker både evnen til å 
drifte og evnen til å driftsette.  
 
HN IKT er en relativt stor organisasjon, og dagens organisering med HN IKT som en avdeling 
under RHF’et fremstår som lite hensiktsmessig. Styringsgruppen for HN IKT er formelt et 
rådgivende organ for administrerende direktør i Helse Nord RHF, og styringsgruppen har ikke 
beslutningsmyndighet. Direktøren i HN IKT mangler myndighet til f.eks å opprette nye stillinger, 
fastsette lønn, eller godkjenne reiser utenfor Skandinavia ifølge nye retningslinjer fra 201314

 
.  

Videre er representantene i styringsgruppen (foretaksdirektørene, eierdirektør i Helse Nord RHF 
og tillitsvalgte) også i stor grad HN IKT sine kunder. Dette er en krevende rolledeling som kan 
skape uklarhet i styringen av HN IKT. 
 
Vi opplever at HN IKT sin rolle og funksjon ikke er likt oppfattet av de ulike aktørene, og at det 
er til dels ulike forventninger til HN IKT som organisasjon. Dette kan gi grobunn for misnøye. 
 
Man kan på den ene siden ønske at HN 
IKT fungerer som en intern IT-avdeling 
og som dekker det enkelte HF sitt behov 
raskt, kostnadseffektivt med god 
fleksibilitet. Samtidig jobbes det med å 
profesjonalisere HN IKT som en regional 
IKT- tjenesteleverandør med økt 
standardisering, økt formalisme, tydeligere roller og ansvar – samt økt fokus på SLA’er. 
 
Å finne den riktige balansen er krevende, og forutsetter at man har en felles og god forståelse av 
HN IKT og forholdet til de andre aktørene i regionen.  
 
Vi mener en alternativ organisasjonsform (HF eller AS) vil være en riktigere organisasjonsform 
som på en bedre måte vil ivareta styring og rolledeling. I tillegg vil skillet mellom bestiller og 
leverandør bli tydeligere, og det vil gi HN IKT gode rammer for økt profesjonalisering fremover. 
 

                                                 
14 Gjeldende fullmaktsmatrise er til revisjon 
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5 Sentrale tiltak og utfordringer 
 
Nedenfor kobles viktige utfordringer med pågående - og anbefalte tiltak. Tiltak som er angitt i mørkblå farge er nye anbefalinger, mens 
tiltak som er angitt i lysblå farge er allerede pågående eller under oppstart.  
 
Hensikten med denne oppstillingen er å oppsummere utfordringer med tiltak som vi oppfatter er viktige for HN IKT å igangsette i 
perioden framover for å imøtekomme økte krav fra foretakene og samtidig opprettholde dagens kvalitetsnivå. Igangsettelse av tiltakene 
må tilpasses mer gjennomgripende prosjekter som f.eks driftssenter-prosjektet. 
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