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Styresak 96-2015 Sentralt datasenter i Helse Nord - 

migrering/flytting og konsolidering, oppfølging 

av styresak 55-2015 
 
 
Bakgrunn 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 25-2011 Anskaffelse av kliniske IKT-systemer 
i styremøte, den 23. februar 2011. I denne styresaken vedtok styret felles innføring av 
kliniske systemer (FIKS).  
 
I tråd med mandatet til FIKS, jf. punkt 9 Kritiske faktorer, skal styringsgruppen på et så 
tidlig tidspunkt som mulig gjøres kjent med kritiske faktorer for gjennomføringen av 
programmet når disse avdekkes. 
 
Styringsgruppen i FIKS behandlet i sak 6-2012 Pågående og kommende aktiviteter i 
regionen – forutsetninger og avhengigheter til FIKS. Av 43 vurderte områder ble 
følgende oppsummert: Av vedlagte rapport er følgende viktige forutsetninger for FIKS: 
 
1) Etablering av nye datarom 
2) Etablering av integrasjonsplattform 
3) Oppgradere Windows og forbedre PC-plattformen 
4) Oppgradering av Orackle på alle DIPS-databasene 
5) Etablering av testmiljø for IKT-systemer 
6) Reforhandling av konsernavtale med Oracle 
7) Applikasjonsvirtualisering 
 
Denne styresaken er koblet til punkt 2, 5 og 7.  
 
Etablering av regionale datasentre ble behandlet og vedtatt av styret i Helse Nord RHF i 
følgende styresaker: 
• Styresak 73-2013 Etablering av regionale datasentre i Bodø og Tromsø – godkjenning 

av forprosjekt (styremøte 20. juni 2013) 
• Styresak 90-2013 Etablering av regionale datasentre i Bodø og Tromsø – forskjellige 

alternativer, oppfølging av styresak 73-2013 (styremøte 28. august 2013) 
• Styresak 143-2013 Etablering av regionale datasentre i Bodø og Tromsø – endelig 

beslutning av etablering og vurdering av alternativ bruk av midlene til investering i 
permanent datasenter, oppfølging av styresak 73-2013 og 90-2013 (styremøte 18. 
desember 2013) 
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• Styresak 49-2014 Etablering av regionale datasentre i Helse Nord – 
konseptfaserapport, oppfølging av styresak 143-2013 (styremøte 29. april 2014) 

• Styresak 118-2014 Etablering av regionale datasentre i Bodø og Tromsø - fullverdig 
gjenopprettingssenter i Bodø, oppfølging av styresak 143-2013 og 49-2014 (styremøte 
29. oktober 2014) 

 
Her er det referert til at migrering til sentralt datasenter er egne prosjekt.  
 
Videre behandlet styret i Helse Nord RHF styresak 55-2015 Etablering av regionale 
datasentre i Bodø og Tromsø - kostnadsoversikt, oppfølging av styresak 49-2014 og 
118-2014 i styremøte, den 27. mai 2015. Styret fattet følgende vedtak i punkt 2 i 
vedtaket: Styret ber adm. direktør om å legge frem plan for opprettelse av Datasenter 
Disaster, Recovery and Test (DSDRT) sammen med egen styresak om 
migreringsprosjektet. 
 
Budsjett 
I tidligere styrevedtak er det budsjettert som følger: 
• 20 mill. kroner til drifts- og overvåkingssenter 
• 25 mill. kroner til integrasjonsprosjekt fase 2 
• 12 mill. kroner til DSDRT (datasenter – disaster, recovery and test) 
• I overkant av 40 mill. kroner/år i reinvesteringer/vedlikehold 
• 43 mill. kroner (ytterligere) til migreringsprosjektet (jf. styresak 64-2015 Plan 2016-

2019 - inkl. rullering av investeringsplanen 2016-2023) 
 
Det betyr at det er satt av ca. 160 mill. kroner for migrering/flytting inn i sentralt 
datasenter til og med 2018, forutsatt at 50 % av reinvesteringene i IKT legges inn 
migreringsprosjektet. I tillegg er det satt av 18 mill. kroner til testregime fase II i FIKS-
programmet. 
 
I investeringsplanen for Helse Nord IKT har det i flere år vært synliggjort en post på 11 
mill. kroner til applikasjonsdistribusjon (ikke vedtatt, men planlagt/mulig investering). 
Denne er nå tatt ut av det oppdaterte forslaget til investeringsplanen fra Helse Nord IKT 
(mai 2015). Oppgaven forutsettes ivaretatt i migreringsprogrammet, og da tidsnok til å 
støtte Elektronisk kurve og medikasjon, som har oppstart av implementering i 2017. 
 
De regionale datasentrene DS2 (Universitetet i Tromsø - UiT) er offisielt ferdigstilt 7. 
september 2015, og DS1(Universitetssykehuset Nord-Norge HF - UNN) ferdigstilles 
januar 2016. Gjennomføringen er i tråd med forutsetninger, korrigert for forsinkelse 
knyttet til brann i DS2 (UiT). Etableringen av tjenester for Helsetjenestens 
Driftsorganisasjon og Nødnett er også i tråd med tidligere styresak. Systemene for FIKS-
programmet er etablert og driftes i midlertidige datasentre. 
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Historikk 
I styresak 70-2002 IT-strategi Helse Nord RHF (styremøte 28. august 2002) vedtok styret 
i Helse Nord RHF en standardisering og regionalisering av IKT-applikasjoner og 
tjenester. Dette er videre fulgt opp i oppdragsdokument fra Helse Nord RHF til 
helseforetakene i regionen. 
 
Styresak 79-2006 IT-strategi i Helse Nord - status ved utløpet av strategiperioden 
(styremøte 11. oktober 2006), styresak 94-2007 Etablering av felles IKT-plattform i Helse 
Nord (styremøte 7. november 2011) og styresak 37-2008 Etablering av felles IKT-
plattform i Helse Nord - forsering av prosjektet (styremøte 23. april 2008) omhandler 
plattformprosjektet, og sluttrapporten er behandlet i styresak 120-2012 IKT-
plattformprosjekt, sluttrapport (styremøte 31. oktober 2012).  
 
Manglende måloppnåelse innenfor del-leveranser på overvåking samt pakking og 
distribusjon av programvare er omtalt i rapporten, og kommer tilbake som en oppgave 
som må løses i herværende prosjekt. 
 
Forutsetningene for plattformprosjektet var å samle IKT-plattformen innenfor fire ulike 
noder som fulgte foretaksgrensen. Det er beskrevet i saken at det i tillegg ble nødvendig 
med nye investeringer for å realisere de langsiktige strategiske mål.  
 
Med ny lovgivning og etableringen av felles systemer bør driftsplattformen 
konsolideres fullstendig slik at en får sentral drift som er fysisk samlokalisert for flest 
mulig av systemene. Samlingen i ett datasenter gjør at Helse Nord nå går inn 
migrerings- og konsolideringsprogram.  
 
Leveranser 
Etter forprosjektet (konseptfasen) foreligger anbefaling og forslag til et helhetlig 
program for modernisering, etablering, migrering og realisering av regionale tjenester 
med tilhørende endring i styring, arbeidsprosesser og teknologi.  
 
Moderniseringen og etableringen har mange avhengigheter til eksisterende prosjekter 
og aktiviteter, og foreslås derfor organisert som et program (Migreringsprogrammet). 
Migreringsprogrammet vil: 
 
1. Gjennomføre en grundig kartlegging og analyse av Helse Nords IKT-løsninger. 

Kartleggingen skal avsluttes med en sluttrapport (”Site-rapport”) av alle fysiske 
lokasjoner og danne grunnlag for anbefaling av hvilke løsninger som bør migreres 
inn i regionalt datasenter. Rapporten skal også være grunnlag for en rydding og 
forenkling av porteføljen av programvare. 

 
2. Gjennom prosjektet Sentralt kjøremiljø anskaffe og etablere en ny fremtidsrettet, 

sikker, skalerbar IT-infrastruktur med nye tjenester i det nye regionale datasenteret. 
Dette er en forutsetning for og muliggjør standardisering og regionalisering av Helse 
Nords IT-systemer. Det forutsettes at det etableres sentral distribusjon/installasjon 
av programvare til alle brukere (”pakking”), som er en forutsetning for rasjonell 
drift. 
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3. Etablere nødvendige styringsmodeller og prosesser internt i Helse Nord IKT som 
sikrer at brukeren opplevere en kvalitativ god tjeneste med tilgang til de rette IKT-
verktøy. Dette for å kunne gjennomføre migrering av Helse Nords IT-systemer til det 
nye sentrale kjøremiljøet med god kvalitet, akseptabel risikoprofil og akseptable 
kostnader. 

 
4. Gjennomføre konsolidering og migrering av de viktigste funksjoner til sentralt 

kjøremiljø (heretter Migreringspakke 1 = M1):  
a) Katalogtjeneste (Active Directory) 
b) E-post (Exchange) 
c) Fil/print løsning for brukere i Helse Nord IKT 
d) Databaseplattform/instanser 
e) Webplattform/webapplikasjoner 
f) PC klient 
g) PKI / autentisering 
h) Analyse og kartlegging vil også avdekke eventuelt andre tjenester og systemer 

som er hensiktsmessige å migrere som en del av M1. 
 
Flytting av tjenester til permanente datarom, som nå er etablert av FIKS i midlertidige 
datarom, håndteres av linjeorganisasjonen i Helse Nord IKT innenfor rammen av drift, 
og da i samarbeid med Migreringsprosjektet. 
 
Migreringsprogrammet vil koordinere arbeidet med alle involverte parter for å sikre 
optimal ressursutnyttelse i perioden. 
 
Omfang og kostnader 
Kostnadene til planlegging, kartlegging, etablering av sentralt kjøremiljø samt 
gjennomføring av M1 er estimert til ca. 150 mill. kroner.  
 
Beslutningen rundt konsolidering av systemportefølje eller standardisering av 
virksomhetsprosesser ligger utenfor programmet. Slike beslutninger vil håndteres i 
grensesnittet mellom Helse Nord RHF og helseforetakene.  
 
Styringsgruppen i Helse Nord IKT behandlet saken 2. september 2015 (jf. sak 56-2015) 
og konkluderte som følger: 
Styringsgruppen forventer å forelagt seg alternativer og konsekvenser, slik at det kan 
fattes beslutning ut fra dette. Styringsgruppen finner saksgrunnlaget vanskelig å forstå, og 
ser blant annet ikke omfanget av prosjektet og grenseoppgang mot FIKS og andre 
prosjekter som skal driftes på ny plattform.  
 
Styringsgruppen er særlig opptatt av å forstå hva behovet er etter M1, og at HF-ene selv 
har innflytelse med hensyn til prioriteringene. Styringsgruppen forholder seg til at 
delleveranser og mulige prioriteringer skal konkretiseres bedre, og forholder seg til at 
saken kommer tilbake til ny vurdering innen utløp av 1. kvartal 2016. 
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Nåsituasjon 
Dagens struktur er basert på en plattform designet og implementert rundt 2008/2009, 
med noder og sikkerhetsmurer innenfor foretaksgrensene. Som forventet har 
konseptfasen konstatert at vi har: 
- 13 datarom med høy fyllingsgrad 
- Kompleks, distribuert infrastruktur  
- Stort antall servere med forskjellig alder, type og operativsystemer 
- Plattformtjenester med ulik grad av standardisering og modenhet   
(se figur 1 under) 
 

 
Figur 1: Nåsituasjon IKT infrastruktur 
 
Nyskaping innenfor dette miljøet er krevende og kostbart, men kan samtidig bety 
vesentlige gevinster for kvalitet, driftskostnader og IKT-sikkerhet. 
 
Informasjonssikkerhet 
Det er kjente svakheter med nåsituasjonen for informasjonssikkerhet i regionen (jf. sak 
054-2015 i styringsgruppemøte nr. 6 i Helse Nord IKT - unntatt offentlighet, jf. Offl. §13, 
jf. Fvl. §13.2) med henvisning til Riksrevisjonens rapporter, egne øvelser og hendelser. 
 
Helse Nord IKT har et selvstendig ansvar i rollen som databehandler. 
Migreringsprogrammet etablerer en ny fremtidsrettet, sikker, skalerbar IT-
infrastruktur med nye tjenester i det nye regionale datasenteret. Dette er en del av 
løsningen for å lukke kjente svakheter i regionen. 
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Andre forhold 
Helse- og omsorgsdepartementet oppretter Direktoratet for e-Helse fra og med 1. 
januar 2016. Dette er et ledd i et nasjonalt løft innenfor IKT og e-helse. Etableringen av 
et sentralt, moderne kjøremiljø er i tråd med målbildet for den nasjonale satsingen.  
 
Videre arbeid 
Programforslaget følger faseinndeling i henhold til Helse Nords prosjektrammeverk 
PRHI (Prosjekt Rammeverk for Helse Nord IKT). Omfang for planleggings- og 
etableringsfasen, samt gjennomføringsfasen beskrives nedenfor: 
 
Planleggings og etableringsfasen 
Leveranser i programmets planleggings- og etableringsfase er oppsummert i tabellen 
under: 
 
Produkter Beskrivelse 

Sentralt kjøremiljø Etablere sentralt kjøremiljø  i regionalt datasenter. 
Arkitektur / 
styringsmodell 

Bygge tilstrekkelig arkitekturkapabilitet og 
arkitekturfunksjon som har evnen til å styre et 
migreringsprogram, inklusive relevante målbilder og 
kvalitetskrav. 

Sikkerhetsplattform Etablering av tilfredsstillende sikkerhet på Helse Nord sine 
regionaliserte tjenester 

Migreringsprosess Migreringsprogrammet skal automatisere og effektivisere 
migreringsaktivitetene gjennom en tydelig og effektiv 
migreringsprosess. Denne inkluderer verktøy, prosess og 
sjekklister for prioritering, valg, migrering, kvalitetssikring, 
overvåkning og driftssetting av de nye regionale tjenestene.  

Test og kvalitetsregime 
for programmet 

Migreringsprogrammet vil etablere et tydelig test- og 
kvalitetsregime for programmet og de migrerte 
applikasjonene og tjenestene. 

Godt dokumenterte 
migreringsbeslutninger 

Migreringsprogrammet skal til enhver tid vedlikeholde en 
applikasjonsoversikt over gjenstående ikke migrerte 
applikasjons- og plattformtjenester.  

Migreringspakke 1 Konsolidering og migrering av IT-administrative systemer 
til sentralt kjøremiljø (se under). 

 
Konseptfasen har identifisert fire hovedstrategier for migrering som er vurdert med 
tanke på økt tjenestekvalitet, kompleksitet, risiko og gevinstpotensiale.  
 
I programmets planleggings- og etableringsfase utføres en grundig kartlegging og 
analyse av Helse Nords samlede tjeneste- og applikasjonsportefølje. Som en del av 
analysen vil det legges frem anbefalinger til tjenester og applikasjoner som bør 
regionaliseres/migreres, og hvilken av de fire strategiene som bør benyttes for den 
enkelte tjenesten/applikasjonen. 
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Programmet er ansvarlig for å levere plan for fremtidig drifts- og forvaltningsmodell for 
sentralt og distribuert kjøremiljø. 
 
Før gjennomføring av migreringspakke 1 vil programmet levere site-rapport for hver 
lokasjon. Site-rapportene skal inneholde fullstendig informasjon om IKT-systemer og 
tjenester for den enkelte lokasjonen, inkludert klienter og lokal nettverksinfrastruktur. 
 
Tidsplan for planleggings- og etableringsfasen er august 2015 til desember 2017.  
Varighet for programmet er 2014-2022. Dette betyr at det må forutsettes ytterligere 
bevilgninger etter 2018. Det er ikke avdekket hvor stort dette beløpet er ut over 
allerede planlagte vedlikeholdsinvesteringer (ca. 45 mill. kroner/år). 
 
Gjennomføringsfasen 
Migrering av applikasjoner og tjenester vil foretas som ”migreringspakker” i 
gjennomføringsfasen i henhold til vedtatte prosjektforslag med tilhørende kost-/nytte-
beregninger. Migreringsprogrammet vil fasilitere etterfølgende gevinstrealisering.  
 
Migreringspakkene vil bli organisert som egne prosjekter, besluttet av Helse Nord RHF, 
ledet av klinisk side og fagmiljøene i regionen. Migreringsprosjektet får ansvar for 
metode, arkitektur og teknisk gjennomføring etc.  
 
Kvalitets- og forskningsdirektør i Helse Nord RHF og klinisk IKT fagråd vil være viktige 
premissgivere og støttespillere i migreringen. Migreringsprogrammet skal 
standardisere på eksisterende applikasjoner i Helse Nords portefølje. Eventuelle avvik 
fra dette prinsipp må særskilt begrunnes. 
 
Tidsplan planleggings- og etableringsfasen 
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Budsjett 
Investerings-
utgifter 

Usikker
-het 

Samlet utgift 2015 2016 2017 

Intern arbeidskraft 
(timer) 

+/- 10% 37 500 000 7 500 000 17 000 000 13 000 000 

Konsulentutgifter 
(inkl. reise) 

+/- 10% 17 500 000 5 000 000 10 000 000 2 500 000 

Software - 
lisenskjøp 

+/- 30% 15 000 000   15 000 000   

Hardware - utstyr +/- 30% 30 000 000   30 000 000   
Migreringspakke 1 +/- 30% 50 000 000   50 000 000 
SUM Prosjekt-
investering 

 150 000 000 12 500 000 72 000 000 65 500 000 

 
Det vises til tidligere redegjørelse for vedtatte budsjettrammer. Aktivitetene i 
delprosjektene forutsettes løst innenfor programmet. For applikasjonsdistribusjon 
forutsettes det at det gjennomføres tidsnok til å støtte Elektronisk kurve, som har 
oppstart av implementering i 2017. 
 
Helse Nord RHF vil finansiere virksomhetsarkitekter som deltar i 
Migreringsprogammet. Helse Nord RHF vil også være ansvarlig for videre forvaltning av 
virksomhetsarkitektur etter at leveranser er overlevert Helse Nords respektive 
linjeorganisajoner. Applikasjons- og teknologiarkitekter finansieres av 
Migreringsprogrammet, og den videre forvaltningen finansieres av Helse Nord IKTs 
linjeorganisasjon. 
 
Gevinster 
I konseptfasen er det identifisert en rekke mulige gevinstområder: 
- Effektivisering av drift  
- Økt kvalitet på tjenesteleveransene  
- Færre feil og nedetid for klinikere/brukere 
- Reduksjon i maskinvarekostnader 
- Konsolidering av regionens datarom  
- Økt sikkerhet og beredskap 
- Kontroll på kostnader knyttet til software-lisenser   
- Kortere leveransetid på bestillinger  
 
Forutsetningen for å realisere gevinstene er videre investering i regionalisering og 
konsolidering av tjenester og applikasjoner i programmets gjennomføringsfase.  
Det forventes en reduksjon i det fremtidige  
reinvesteringsbehovet/vedlikeholdsbehovet (IKT-infrastruktur) ved gjennomføring av 
migreringsprogrammet.  
 
Innen utgangen av 1. kvartal 2016 vil gevinstområdene beskrives ytterligere, og 
forankres i linjeorganisasjonen i Helse Nord IKT og helseforetakene. 
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Adm. direktørs vurdering 
Programforslaget er i tråd med langsiktig strategi, og i tråd med tidligere vedtak i styret 
i Helse Nord RHF.  
 
Det vil i programmets planleggings- og etableringsfase utføres en grundig kartlegging 
og analyse av Helse Nords tjeneste- og applikasjonsportefølje. Som en del av denne 
analysen vil det legges frem anbefalinger til tjenester og applikasjoner som bør 
regionaliseres. 
 
Migreringsprogrammet vil etablere fremtidsrettet, sikker, skalerbar IT-infrastruktur 
med nye tjenester i det nye regionale datasenteret.  
 
Programmet vil i gjennomføringsfasen utføre migreringen Migreringspakke 1 (M1) med 
tilhørende kost-/nytte-beregninger, og fasilitere en etterfølgende gevinstrealisering.  
 
Programmet skal ta utgangspunkt i eksisterende portefølje av programvare, og i tillegg 
til porteføljen nevnt under punktene a-g også vurdere ytterligere tjenester eller 
systemer som er hensiktsmessig å inkludere under M1. 
 
Programmets planleggings- og etableringsfase er estimert til ca. 150 mill. kroner og 
foreslås delvis finansiert gjennom eksisterende drifts- og investeringsbudsjett i Helse 
Nord IKT.  
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til at migreringsprosjektet gjennomføres 

innenfor en ramme på 150 mill. kroner. 
 

2. Styret ber adm. direktør om å legge frem en konkret redegjørelse for innholdet i 
delprogrammene innen 30. april 2016. 

 
3. Styret ber adm. direktør om å legge frem en vurdering av innhold og omfang av 

ytterligere migreringsbehov (ut over det som ligger i langsiktig plan) innen 30. april 
2016. 

 
Bodø, den 17. september 2015 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
Vedlegg:  Prosjektforslag Migreringsprosjektet, versjon 1.02 med vedlegg 
 
 Vedlegget er lagt ut på Helse Nord RHFs nettside - se her:  
 Styremøte i Helse Nord RHF 30. september 2015  
 
Utrykt vedlegg:  Sluttrapport Plattformprosjektet, jf. styresak 120-2012 IKT-

plattformprosjekt, sluttrapport 
 Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel. 
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