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1. BAKGRUNN OG BEGRUNNELSE FOR 

PROSJEKTFORSLAGET 
 

Helse Nord er i gang med en regionalisering og standardisering av tjenestene som tilbys regionens 

helseforetak. Store løft har blitt gjennomført i forbindelse med regionalisering av de største kliniske 

systemene i regionen, gjennom FIKS programmet. Her innføres felles tjenester for regionen for bl.a. 

elektronisk pasientjournal, radiologi, lab, ERL, PACS og patologi. Man har også påbegynt en rekke 

andre tiltak innenfor infrastruktur, samhandling, drift og overvåkning men disse er ikke fullført.  

 

Det er fortsatt behov for regionalisering innenfor systemer knyttet til klinisk støtte, virksomhetsstyring, 

økonomi, medisinsk service, IKT støtte, forskning, utdanning og opplæring. Dette er bakgrunnen for 

dette forslaget. 

 

Regionalisering med en tilhørende migrering betyr i denne sammenheng flytting av data og 

funksjonalitet fra en teknisk plattform til en annen. Målet er optimal utnyttelse av både                 

                                                          . I enkelte tilfeller kan man vurdere å flytte 

programvare og maskinvare dersom det er forsvarlig fra et helhetlig perspektiv.  

 

Helse Nord IKT (HN IKT) har benyttet konseptfasen til å vurdere ulike konsepter for migrering og 

konsolidering. Erfaringer fra andre helseregioner og andre sammenlignbare organisasjoner har vært 

viktige i denne vurderingen. 

 

1.1. Føringer fra oppdragsdokumentet til Helse Nord RHF 2015 

Følgende langsiktige mål er knyttet til pasientenes helsetjeneste: 

 Reduserte ventetider. 

 Valgfrihet for pasienter. 

 Gode og effektive pasientforløp. 

 Pasienter, brukere og pårørende opplever å få god informasjon og opplæring. 

 Pasienter og brukere medvirker aktivt i utformingen av eget behandlingstilbud (individnivå). 

 Pasienters og brukeres erfaringer brukes aktivt i utforming av tjenestetilbudet (systemnivå). 

 

1.2. Føringer fra Nasjonal IKTs strategiplan for 2013-2016 

Nasjonal IKT ønsker å understøtte en utvikling som går i retning av følgende målbilde:  

1.2.1. For pasient/pårørende:  

 Pasientjournalen følger pasienten, men er lagret nasjonalt og logisk inndelt i virksomhetenes 

helseregistre    

 Den pasientsentriske journalen er tilgjengelig gjennom sikre løsninger for bruker/pasient    

 Pasienten har innblikk i egen journal og lett tilgjengelig kvalitetssikret informasjon    

 Større fokus på velferdsteknologi, og sensorteknologi og elektronisk kommunikasjon er tatt i 

  bruk i stor skala for pasienten og pårørende    

 Pasienten og pårørende samhandler effektivt med helsevesenet og tar større ansvar for egen 

  helse og behandling gjennom mer aktiv medvirking  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1.2.2. For helsepersonell:    

Klinisk IKT omhandler dokumentasjon (hva man har gjort), monitorering (hva som skjer) og planlegging 

(hva som skal skje). Arkitekturen for klinisk IKT understøtter krav til kvalitetsmåling, - rapportering og -

forbedring, samt opplæring og forskning.    

 Det er innført prosesstøttende løsninger som understøtter standardiserte og helhetlige 

pasientforløp    

 Manuelle rutiner er i større grad automatiserte    

 Kompetansestyringssystemer er innført    

 Det eksisterer enhetlige kodeverk og terminologier    

 Samhandling støttes av tilgang til informasjon og tjenester uavhengig av juridiske grenser    

 Pasienter har reservasjonsrett for innsyn og har tilgang til innsynsloggene    

 Informasjon er tilgjengelig gjennom enhetlige løsninger    

 Brukerinteraksjonen tilpasses den aktuelle situasjon og den enkeltes rolle    

 Dokumentasjonen er i større grad strukturert  

 

1.2.3. For ledelse og styring:  

 Ledelsen har tilgang til relevant og oppdatert styringsinformasjon uten at dette betyr 

  tilleggsrapportering eller dobbeltføring for medarbeiderne    

 Systemene understøtter faktabaserte beslutningsprosesser    

 

1.3. Nåværende situasjon 

Siden helseforetakenes IT avdelinger ble samlet i 2006 under navnet Helse Nord IKT, er det gjennomført 

store løft på plattform, organisering og applikasjonssiden for å heve kvaliteten og samhandlingen på IT 

systemene i regionen. Migreringsprosjektet ble opprettet av Helse Nord IKT for å øke 

gjennomføringsevnen samtidig som man klarer å gjennomføre en kontrollert migrering med høy kvalitet 

av de gjenværende applikasjonene og tjenestene til nye regionale løsninger.  

 

Migreringsprosjektet har ikke gjennomført en evaluering av Helse Nord IKT eller RHF, men derimot sett 

på virksomhetens modenhet for migrering av applikasjoner til en ny regional plattform. Vår 

gjennomgang av nåværende situasjon fremhever derfor områder som viser et behov for forbedring, og 

som dermed kan prioriteres av Migreringsprosjektet.  

 

Nåsituasjonen er beskrevet i mer detalj i et eget vedlegg, men kan oppsummeres i følgende figur. 

 
 



 
 

  
 Prosjektforslag for Migreringsprosjektet versjon 1.02   6 

 

Figur 1 Mulighetsrommet for Helse Nord  

 

1.4. Fremtidig situasjon 

Migreringsprosjektet vil gi en eklere hverdag for HN IKT, hvor konsoliderte og migrerte 

applikasjoner/tjenester vil gi færre feilsituasjoner og brannslukninger samtidig som de ansatte vil jobbe 

mer proaktivt med nyutvikling og innovasjon for RHF og HF. Denne forbedrede arbeidshverdagen skal 

oppnås gjennom: 

 Bedret kvalitet og ytelse av applikasjonstjenestene, og de plattformer og infrastruktur som er 

nødvendig for å levere disse  

 En redusert kompleksitet gjennom færre datarom, en kraftig reduksjon av antall applikasjoner, en 

standardisert og konsolidert infrastruktur og bedre kvalitetssikrede bestillinger  

 Øke endringsevnen, så man lettere kan innføre nye systemer som en del av helheten 

 Endre fokuset i HN IKT fra teknologi og infrastruktur, til pasienter og brukervennlighet 

 Økt bevissthet ift informasjonssikkerhet og teknologi  

 

Fremtidig situasjon beskriver tilstanden ved avslutning av prosjektet, inkludert leveranser fra viktige og 

tilgrensende prosjekter som beskrevet under avhengigheter. De konkrete produktene fra 

Migreringsprosjektet beskrives i kapittel 4.  

 

1.4.1. Drivere 

Det er en økende forventning til IT, spesielt fremmet av teknologi tilgjengelig i hverdagen slik som 

mobile løsninger og søketeknologi.  
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Samtidig ser man at mange IT avdelinger ikke har en troverdig strategi på hvordan man skal få lukket 

dette gapet. En del IT avdelinger har mer enn nok arbeid med å oppgradere til siste versjon av den 

aktuelle programvaren eller rette de feil som måtte oppstå.  

 

 

 

Også innenfor Helse ser man en kraftig økning i pasientenes og de styrende organers forventning til bruk 

av informasjonsteknologi. Internasjonale helsekonferanser og kommersielle leverandører som Google, 

Samsung og Apple lover ny og tilgjengelig helseteknologi, med rimelig sensorteknologi, som tidligere 

kun var tilgjengelig via kostbart medisin teknisk utstyr (MTU).  

 

Vi finner også igjen de økte forventningene til norske helseforetak i eksempelvis føringer fra Nasjonal 

IKT, stortingsmeldinger, med mer. Vi har i dette kapitlet løftet ut de viktigste drivkreftene som vi mener 

påvirker Helse Nord innenfor IKT området.  

 

1.4.1.1.En innbygger – en journal  

S                       9  ”E     b      –           ”          b        v    for framtiden. Uansett 

hvor en pasient befinner seg i Norge, og uansett hvilket fagmiljø han eller hun mottar behandling fra, 

skal all nødvendig informasjon være tilgjengelig på en sikker og rask måte.  

 

Det er ikke bare tekstlig journalinformasjon man ønsker å gjøre tilgjengelig, men også informasjon fra 

radiologi, lab, arbeidsflyt mellom de ulike fagenheter, ventelister og så videre.  

 

Dette stiller store krav til IT systemene og hvordan de overvåkes, driftes og videreutvikles. 

Kommuniserende IT systemer må ta hensyn til hverandre, og vedlikehold må koordineres. Dette setter 

krav til sentralisert styring for de administrative enhetene innenfor et regionalt helseforetak.   

 

Eksempelvis har Helse Sør-Øst og Sykehuspartner mer enn 30 ressurser som har som oppgave å 

overvåke og videreutvikle regionens felles integrasjonsmotor.  

 

1.4.1.2.God Kvalitet – trygge tjenester  

Store, sentrale og monolittiske IT systemer som er regionalisert og samhandler setter ekstreme krav til 

kvalitet. En kilde migreringsprosjektet har snakket med i Helse Sør-Øst sammenlignet fremtidens 

helsesystemer med flystyringssystemer: «Får man feil i IT systemene så kan mennesker dø».  

 

Over er den tiden da nedetid på den lokale pasientjournalen kun påvirket en avdeling eller kanskje til og 

med kun en lege. I regionaliserte systemer vil lav kvalitet eller utilgjengelighet på IT systemene 

potensielt kunne ha alvorlige følger for pasienter og sykehusene.  

Tiltak IT avdelingen jobber med 

Forventninger til IT fra pasienter og ansatte 

GAP 

Figur 2 Gap mellom forventninger til IT og virkeligheten 
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S                       10  ”G   Kv       –                 ”        fokus på kvalitet og 

pasientsikkerhet i helse og omsorgstjenesten. Økt effektivisering av helse og omsorgstjenesten med bruk 

av informasjonsteknologi, gjør at IT-avdelingene må løfte prosesser, avdelinger og regimer knyttet til 

kvalitet.  

 

Stortingsmelding 9 «Digitale tjenester i helse- og omsorgssektoren», som tar opp behovet for 

informasjonssikkerhet i helsetjenesten, konkluderer med at bedre tilgangskontroll vil sikre 

konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. 

 

1.4.1.3.Pasienten og pårørende samhandler effektivt med helsevesenet og tar større ansvar for egen 

  helse og behandling gjennom mer aktiv medvirkning 

Det er mange år siden man var avhengig av en bank-funksjonær til å få gjennomført sine bestillinger av 

banktjenester. I dag har nettbankløsninger endret bankene og deres forretningsprosesser radikalt, med 

tilhørende effektivisering og økning av kvaliteten. På sekunder kan man via sin mobiltelefon opprette en 

konto, betale regninger eller til og med søke om lån og få svar direkte   

 

Informasjonsmengden innenfor helse er sterkt økende, og spesialisering av fagområder gir en økende 

kompleksitet som gjør det utfordrende å være fastlege med krav om både bredde og dybde når det gjelder 

fagkompetanse.  

 

I H                  ”O                2015     H     N    RHF ” kan man finne langsiktige mål om 

valgfrihet for pasienter, bedret kvalitet i informasjon og opplæring av pasienter, brukere og pårørende, 

samt mulighet for pasienter og brukere til aktivt å utforme eget behandlingstilbud på individnivå.  

 

 Igjen vil dette sette krav til tilgjengelige IT systemer, IT-sikkerhet og brukervennligheten. 

 

1.4.1.4.Pasienters og brukernes erfaringer aktivt skal benyttes til å utforme tjenestetilbudet  

IT avdelingene har siden opprettelsen på 80 og 90-tallet ofte vært i konflikt med brukernes og utviklernes 

behov for nyutvikling og endring. IT systemer som ikke endres er stabile systemer, og frys-perioder har 

vært IT avdelingenes viktigste våpen mot lav kvalitet og nedetid.  

 

Men den økte betydningen av IT systemer som en del av pasientenes tjenestetilbud, setter derimot økte 

krav til tilpasningsdyktigheten til de sammenkoblede IT systemene samtidig som de er tilgjengelige. 

H                  ”O                2015     H     N    RHF ”            mål at pasienters og 

brukernes erfaringer aktivt skal benyttes til å utforme tjenestetilbudet. I tillegg hviler det en sterk 

forventning til at de ulike helseforetak kan lansere nye og innovative tjenester, spesielt i samarbeid 

mellom kliniske fagområder og teknologiske muligheter.  

 

Økt fokus på innovasjon innenfor helse, setter også krav til åpne IT systemer som kan bygges videre på 

av nye samarbeidspartnere. 
 

1.4.2. Tiltak for å møte de økte forventningene 

De økte eksterne forventningene og driverne må håndteres av Helse Nord i framtiden, og 

Migreringsprosjektet er en av de viktigste tiltakene for å gjøre dette. En oppsummering av de viktigste 

punktene finner man i den følgende figuren: 
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Figur 3 Mulighetsrommet for fremtidig situasjon 

1.4.2.1.Regionalt datasenter med god kvalitet 

Prosjektet «Regionalt datasenter i Helse Nord» har som overordnet formål å etablere en moderne, 

modulær, skalerbar, sikker og effektiv datasenterløsning til regionen for minimum de neste 15 årene. 

Senteret skal ivareta IKT-tjenestene på en slik måte at regionens krav til kvalitet, sikkerhet og 

tilgjengelighet ivaretas.  

 

Datasenteret skal bidra til kostnadseffektiv drift og reduserte kostander igjennom å være prefererte 

lokasjoner for neste generasjons tjenester og konsolidert løsninger. Senteret skal dekke krav til høy 

oppetid både med hensyn til byggeteknisk løsning og IKT infrastruktur. All infrastruktur skal ha 

redundante funksjoner som blant annet strøm, kjøling, linjer og føringsveier.  

 

Prosjektet er en viktig premissgiver for etablering av nye regionale løsninger, samt konsolidering og 

migrering av eksisterende tjenester. 

 

1.4.2.2.Nye infrastruktur- og plattformtjenester 

Det skal i Migreringsprosjektet opprettes et delprosjekt for etablering av Neste Generasjon Plattform 

(NGP) for Helse Nord. Delprosjektets formål er å etablere en modernisert infrastruktur for Helse Nord 

IKT som grunnlag for nye regionale tjenester og fremtidig utvikling. Infrastrukturen skal moderniseres 

for å nå målene om standardisering og konsolidering. Dermed sikres kvalitet på tjenestene og 

infrastrukturen blir finansielt bærekraftig over tid. 
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Dette delprosjektet er vedlagt som et eget prosjektforslag og beskrives i mer detalj i vedlegg A 

”P               – NGP”. E                     v               v                             

prosjektforslaget: 

 Nye infrastrukturtjenester i regionalt datasenter 

 Nye plattformtjenester: 

o Katalog  

o E-post 

o Database 

o Web 

 Migrere/re-etablere regional integrasjonsplattform på NGP infrastruktur 

 

1.4.2.3.En regional overvåkningsløsning  

En regional overvåkningsløsning er essensielt for Helse Nord sin evne til å tilby tjenester av høy kvalitet. 

Overvåkningsløsninger krever høyt fokus og mye arbeid, da falske alarmer lett fører til at også ekte 

alarmer blir ignorert. Overvåkningsløsningene må følges opp av team som retter årsakene til feilene, og 

som kontinuerlig oppgrader og vedlikeholder overvåkningsløsningen.  

 

En overvåkningsløsning av høy kvalitet vil også føre til at HN IKT kan jobbe proaktivt, da man via 

overvåkningstrender kan kontrollert bestille vedlikehold eller oppgraderinger før feilsituasjoner oppstår.  

 

Den sentrale overvåkningsløsningen overvåker: 

 

1. Infrastrukturen 

2. Plattformen 

3. Applikasjonene 

4. Tjenestene 

 

1.4.2.4.Innføring av tjenesteorientert arkitektur 

Etablering av en tjenesteorientert modell vil kunne bidra til å gi Helse Nord fokus på strategiske og mer 

langsiktige mål. 

 

1.4.2.5.Informasjonssikkerhet 

Med informasjonssikkerhet mener vi blant annet personopplysningslovens bestemmelser og Norm for 

informasjonssikkerhet i helsesektoren. 

 

Informasjonssikkerhet er stort og komplekst område i spesialisthelsetjenesten og det er en forutsetning 

for å lykkes med implementering av IKT at informasjonssikkerheten er ivaretatt.  

 

Det er viktig at alle nivåer i virksomheten har et bevisst forhold til informasjonssikkerhet og det må 

etableres tiltak av både styrings- arkitektonisk- og teknologisk art for å sikre at gjeldende lover, regler og 

krav overholdes. 

 

1.4.2.6.Arkitekturfunksjon som tetter gapet mellom helseforetak og IKT 

Det etableres et delprosjekt for for å løfte Helse Nord sin arkitekturfunksjon i samarbeid mellom HN 

IKT, RHF og HF. Med et overordnet virksomhetsfokus vil prosjektet konkretisere strategien, og trekke 

en rød tråd ned til løsnings- og teknologiarkitekturen. Dermed vil de kliniske prosessene og 

helseforetakenes mål sette tydelige krav til endringer i IT-arkitekturen og applikasjonstjenestene. 
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Arkitekturfunksjonen vil dermed sikre at applikasjonstjenestene støtter opp om Helse Nord sine mål og 

strategier, tilpasset de fremtidige drivkrefter og krav som måtte komme. Man vil raskere forstå 

konsekvensen av funksjonelle beslutninger, får bedre forståelse av avhengigheter og får bedret evnen til å 

styre og kontrollere underleverandører. Arkitektene hjelper helseforetakene med å få etablert en så presis 

kommunikasjon som mulig mot tekniske miljøer. Dette sikrer at innføringen av IT-løsninger og 

arkitekturer bidrar til både å effektivisere prosjektgjennomføring og drift. 

 

1.4.2.7.Test og driftssetting 

Med et stort antall kliniske og administrative applikasjoner som samhandler, er det utfordrende å sikre 

kvaliteten.  

 
Migreringspakkene/prosjektene vil stille store krav til kapasitet i test og utrulling, og det er da naturlig å 

vurdere størst mulig grad av automatisering i prosessene. For å sikre god kvalitet vil det bli behov 

for egne uavhengige miljøer for test og godkjenning/referanse. Eventuell ytelsestesting vil kreve 

dedikerte oppsett som ligner produksjonsmiljøene for det enkelte system. 
 

1.4.2.8.Kontinuerlig forbedring av drift, forvaltning og utvikling 

Stortingsmelding nummer 10, God Kvalitet – trygge tjenester, som omhandler kvalitet og 

pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten, løfter fram kontinuerlig forbedring som et viktig tiltak for 

helsetjenesten. Figur 4 viser fram stortingsmeldingens modell for kontinuerlig forbedring, en modell 

utledet av Demings modell for organisatorisk læring.   

 

 
Figur 4 "Demings sirkel" for systematisk kvalitetsforbedring i helsetjenesten 

I henhold til stortingsmeldingen, så ble det fra 2012 lovpålagt med systematisk arbeid med 

kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. HN IKT er en stadig mer 

kritisk del av helse- og omsorgstjenesten i Nord Norge, spesielt med tanke på økende digitalisering av 

tidligere manuelle prosesser. Det blir dermed kritisk at HN IKT sine forvaltning og driftsprosesser er 

                              b      . O    H                  ”O                2015     H     N    

RHF ”   vner viktighet av systematisk forbedringsarbeid allerede for 2015, hvor man skal offentliggjøre 
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   b                       . M             ”              b                   b          v              

 v            b    ”.  

 

Det vil dermed være kritisk at de nye regionaliserte tjenestene er omgitt av en organisasjon som raskere 

og mer effektivt enn tidligere kan ta imot tilbakemeldinger og rette i sine systemer. En modell som er 

mye benyttet i Norge av IT avdelinger heter ”A    c      L   c    M          (ALM)”            

systemeierskap, utvikling og driftsteamet i strukturert sammenheng. ALM er utledet av Demings arbeid 

for systematisk kvalitetsforbedring, og spesielt utviklet for tekniske avdelinger.  

 

Dette settes i dag vanligvis opp per system, men Migreringsprosjektet ønsker å foreslå å sette opp et 

system for applikasjonsstyring, utvikling og drift for hele Helse Nord IKT.  

Dette vil si at samtlige underleverandører må benytte Helse Nord sitt ALM prosess for:  

 Kodehåndtering  

 Kvalitetskontroll 

 Kode-release 

 Overvåkning 

 

Resultatet vil være en organisasjon som sjeldent må håndtere samme feil flere ganger, og som raskere og 

med høyere kvalitet vil klare å lansere nye versjoner.  

 

1.5. Prosjektets formål 

Migreringsprosjektet er Helse Nord sitt regionale prosjekt for etablering, migrering og realisering av 

regionale tjenester med tilhørende endring i styring, arbeidsprosesser og teknologi.  

 

Prosjektet skal gjøre Helse Nord bedre i stand til å møte samfunnets krav til bruk av IKT i helsevesenet 

gjennom økt selvbetjening og bedret kvalitet med tilhørende god endringsevne.  

 

Migreringsprosjektet vil etablere målbilder og krav, styring, teknologi og verktøy for migrering samt 

gjennomføre etableringsprosjekter. Prosjektet vil så gjennomføre migreringen av applikasjonene og 

tjenestene, og fasilitere en etterfølgende gevinstrealisering.  

 

Prosjektet vil ha behov for et tett samarbeid med dagens forbedringsprosjekter, så de leverer i henhold til 

kravene før migreringen gjennomføres. Prosjektet vil også innføre en fleksibel migreringsmodell, så 

applikasjoner og tjenester som allerede er driftet i henhold til de overordnede kravene kan migreres på en 

kostnadseffektiv måte.  

 

1.6. Situasjonen hvis prosjektet ikke gjennomføres 

Konsekvensene av å ikke gjennomføre prosjektet vil være at man forblir i en uoversiktlig tilstand, øker 

kompleksitet og kostnader, og reduserer endringsevnen i Helse Nord. Helse Nord vil svekkes ytterligere i 

sin leveranseevne ved å ikke koordinere og sentralisere/regionalisere tjenestetilbudet. 
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2. MÅL   
Migreringsprosjektet skal bidra med å koordinere aktivitetene for å regionalisere felles løsninger, ta frem 

egnet arkitektur, teknologi og prosesser for å bidra til å nå målene i Helse Nords strategi. 

Prosjektet vil bidra til økt effektivitet, bedre kvalitet, bedre samhandling mellom aktørene i 

helsetjenesten, og forenkle etableringen av regionale fellesløsninger.  

  

Nivå Beskrivelse Suksesskriterier 

Virksomhetsmål Føringer fra oppdragsdokumentet til 

Helse Nord RHF 2015 knyttet til 

pasientenes helsetjeneste  

Oppnå følgende langsiktige mål: 

 Reduserte ventetider. 

 Valgfrihet for pasienter. 

 Gode og effektive pasientforløp. 

 Pasienter, brukere og pårørende opplever å 

få god informasjon og opplæring. 

 Pasienter og brukere medvirker aktivt i 

utformingen av eget behandlingstilbud 

(individnivå). 

 Pasienters og brukeres erfaringer brukes 

aktivt i utforming av tjenestetilbudet 

(systemnivå). 

Virksomhetsmål Føringer fra Nasjonal IKTs 

strategiplan for 2013-2016 for å 

understøtte en utvikling for 

pasienter/pårørende 

Oppnå følgende målbilde:  

 Pasientjournalen følger pasienten, men er 

lagret nasjonalt og logisk inndelt i 

virksomhetenes helseregistre    

 Den pasientsentriske journalen er 

tilgjengelig gjennom sikre løsninger for 

bruker/pasient    

 Pasienten har innblikk i egen journal og lett 

tilgjengelig kvalitetssikret informasjon    

 Større fokus på velferdsteknologi, og 

sensorteknologi og elektronisk 

kommunikasjon er tatt i   bruk i stor skala 

for pasienten og pårørende    

 Pasienten og pårørende samhandler effektivt 

med helsevesenet og tar større ansvar for 

egen   helse og behandling gjennom mer 

aktiv medvirkning    

Virksomhetsmål Føringer fra Nasjonal IKTs 

strategiplan for 2013-2016 for å 

understøtte en utvikling for 

helsepersonell 

Klinisk IKT omhandler dokumentasjon (hva man har 

gjort), monitorering (hva som skjer) og planlegging 

(hva som skal skje). Arkitekturen for klinisk IKT 

understøtter krav til kvalitetsmåling, - rapportering og 

-forbedring, samt opplæring og forskning.    

 Det er innført prosesstøttende løsninger som 

understøtter standardiserte og helhetlige 

pasientforløp    

 Manuelle rutiner er i større grad 

automatiserte    

 Kompetansestyringssystemer er innført    

 Det eksisterer enhetlige kodeverk og 

terminologier    

 Samhandling støttes av tilgang til 

informasjon og tjenester uavhengig av 

juridiske grenser    

 Pasienter har reservasjonsrett for innsyn og 

har tilgang til innsynsloggene  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Nivå Beskrivelse Suksesskriterier 

 Informasjon er tilgjengelig gjennom 

enhetlige løsninger    

 Brukerinteraksjonen tilpasses den aktuelle 

situasjon og den enkeltes rolle    

 Dokumentasjonen er i større grad strukturert  

Effektmål  Effektivisering av drift og forvaltning Økt automatisering, bedre overvåkning, 

konsolidering av applikasjoner og standardisere 

prosesser 

Effektmål Effektivisering av helsetjenestene Standardiserte og forbedrede applikasjoner/tjenester 

muliggjør effektivisering av helsetjenestene 

Effektmål Konsolidering av regionens datarom Migreringsforløpet skal gjennomføres en 

konsolidering av datarom, med tilhørende nettverk, 

servere og lagringsløsninger 

Effektmål Kortere leveransetid på bestillinger  Med bedret innsikt i teknologiske muligheter leverer 

helseforetakene mer presise bestillinger som blir 

raskere håndtert av HN IKT 

Effektmål Kortere leveransetid på nye tjenester Konsoliderte og regionale tjenester med høy kvalitet 

gjør det mulig å lansere nye tjenester raskere 

Effektmål Økt brukermedvirkning Regionale tjenester forenkler muligheten til å 

oppfylle sentrale føringer om økt brukermedvirkning  

Resultatmål Ferdigstilt neste generasjon 

teknologiplattform  

Plattformen er etablert med ønsket kvalitet innenfor 

budsjett og plan 

Resultatmål Høyere modenhetsnivå på 

arkitekturfunksjonen  

Avdelingen Innovasjon og Arkitektur kategoriseres 

på et høyere modenhetsnivå, og RHF/HF benytter 

arkitekturressurser ved bestillinger og endringer 

Resultatmål Migreringspakkene/prosjektene sine 

leveranser er godt overvåket i drift 

De migrerte applikasjonene skal støtte 

døgnkontinuerlig overvåkning og fjerndrift av alle 

relevante IKT-tjenester 

Resultatmål God styring av Migreringsprosjektet 

og avhengige prosjekter 

Minimalt med dobbeltarbeid, lite overlapp mellom 

prosjektene og få hull i ansvarene 

Resultatmål Migreringspakkene/prosjektene 

lanserer løsninger med god kvalitet 

Alle migreringspakker/prosjekter utnytter samme 

prosess/testregime, og blir lansert i tett dialog med 

linjefunksjonene 

Resultatmål Migreringsprosjektet prioriterer med 

god forankring i RHF / HF 

Migreringsprosjektet har kontinuerlig sørget for god 

forankring hos bestiller på rekkefølge og strategi ved 

prioritering og valg av migreringspakker/prosjekter 

Resultatmål Effektiv migrering av 

applikasjoner/tjenester  

Migreringspakkene/prosjektene mottar god støtte og 

tydelig styring ved gjennomføring av migreringene 

Tabell 2 Prosjektets mål 
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3. RAMMEBETINGELSER 
Migreringsprosjektet har i konseptfasen kartlagt prosjektets rammebetingelser, slik som gjeldende lover 

og regler, nasjonale føringer, samt andre relevante krav og føringer. 

 
Nr Rammebetingelse  Konsekvens 

RB1 Lover og regler 

- Lov om offentlige anskaffelser 

- Personopplysningsloven 

- Norm for informasjonssikkerhet 

- Helseregisterloven 

- Pasientjournalloven 

- Lov om helsepersonell 

- Lov om pasient-og bruker-

rettigheter 

- Lov om spesialisthelsetjeneste  

- Helse- og omsorgstjenesteloven 

- Tilhørende forskrifter 

- Med mer 

 

Gjøre juridiske vurderinger under planleggingsfasen. 

Forsvarlig forvaltning (HN IKT skal drive iht. de lover og regler som 

virksomheten er underlagt og være kjent for å fremstå som rettskaffen 

og redelig i alle prosesser) 

RB2 Nasjonale føringer 

- Tiltak 42.2 

- Meld. St. 10 God kvalitet - trygge 

tjenester 

- Meld. St. 11 Kvalitet og 

pasientsikkerhet 2013 

- Meld. St. 23 Digital agenda for 

Norge 

- Meld. St. 29 Morgendagens 

omsorg 

- Meld. St. 34 Folkehelsemeldingen 

God helse - felles ansvar 

- Meld. St. 16 Nasjonal helse- og 

omsorgsplan 

- Meld. St. 47 

Samhandlingsreformen 

- Nasjonal IKTs strategiplan for 

2013-2016 

- Oppdragsdokumentet fra HOD til 

Helse Nord RHF 2015 

- Med mer 

 

Kontinuerlig vurdere kommende/planlagte tiltak, og lovendringer som 

forventes å få konsekvenser for helsetjenesten i Helse Nord 

RB3 Teknologiske rammebetingelser 

 

Det kan ikke tilbys samme SLA til alle applikasjoner og tjenester 

Det er ikke effektivt å migrere alle applikasjoner og tjenester. Det er 

ikke mulig å migrere alt til en plattform 

RB4 Kostnadseffektiv bedrift (HN IKT skal 

gjennom kontinuerlig forbedringsfokus og 

tett samarbeid med Helseforetakene være 

den mest kostnadseffektive IKT-

leverandøren i Helse Norge) 

Prosjektet må søke å velge løsninger og spesifikasjoner som er mest 

mulig kostnadseffektive uten å gå på akkord med gjeldende krav. 

RB5 Opprettholde et akseptabelt risikobilde for 

helseforetak i regionen 

Alle berørte helseforetak må akseptere risikobildet forbundet med 

migrering. 

Tabell 3 Rammebetingelser 
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4. PROSJEKTETS PRODUKTER 
 

Følgende overordnede produkter og leveranser er planlagt fra Migreringsprosjektet:  
Produkter Beskrivelse 

Neste Generasjon 

Plattform. 

Etablere Neste Generasjon Plattform (NGP)  i regionalt datasenter. (prosjektforslag i eget 

vedlegg) 

Arkitektur / styringsmodell Bygge tilstrekkelig arkitekturkapabilitet og arkitekturfunksjon som har evnen til å styre et 

migreringsprosjekt, inklusive relevante målbilder og kvalitetskrav. (prosjektforslag i eget 

vedlegg) 

Sikkerhetsplattform Etablering av tilfredsstillende sikkerhet på Helse Nord IKT’  regionaliserte tjenester 

Migreringsprosess Migreringsprosjektet 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 

prosjektet 

Migreringsprosjektet vil etablere et tydelig test- og kvalitetsregime for prosjektet og de 

migrerte applikasjonene og tjenestene. 

Migrerte applikasjoner og 

tjenester i nytt datasenter 

Alle applikasjoner som vedtas regionalisert skal flyttes inn i det nye datasentret i henhold til 

en felles vedtatt migreringsstrategi. Eventuelle lokale applikasjoner blir terminert, men 

eventuelle lokale data vil flyttes til regionale løsninger.  

Dette er ikke inkludert i prosjektforslagets budsjett for 2015-2017. 

Migrerte 

plattformtjenester i nytt 

datasenter 

Alle IT-administrative plattformtjenester som vedtas regionalisert skal flyttes med en 

konsolidering og reetablering til det nye datasentret: 

 Katalog 

 E-post 

 Database 

 Web 

 Re-etablering av regional integrasjonsplattform 

 Dette er ikke inkludert i prosjektforslagets budsjett for 2015-2017.  

Godt dokumenterte 

migreringsbeslutninger 

Migreringsprosjektet skal til enhver tid vedlikeholde en applikasjonsoversikt over gjenstående 

ikke migrerte applikasjons- og plattformtjenester.  

Tabell 4 Prosjektets produkter 
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5. PROSJEKTETS AVGRENSNINGER OG AVHENGIGHETER 
For å tydeliggjøre hva som ikke leveres/realiseres av det foreslåtte prosjektet er det gjort avgrensninger 

som det redegjøres for i kapittel 5.1. Prosjektet har i tillegg gjennom konseptfasen avdekket en rekke 

avhengigheter til andre aktiviteter og prosjekter, både innenfor og utenfor Helse Nord, disse utredes i 

kapittel 5.2.  

 

5.1. Prosjektets avgrensninger 

Med referanse til prosjektforslagets kapittel 1.5 ”Prosjektets formål” og kapittel 0 ”  



 
 

  
 Prosjektforslag for Migreringsprosjektet versjon 1.02   18 

Mål” har migreringsprosjektet gjennom konseptfasen tatt følgende avgrensninger: 

 Prosjektet er ikke ansvarlig for omorganisering i forbindelse med prosessendringer 

 Endringene kan anbefales av prosjektet (målbilder) 

 Selv om prosjektet vil ha et gjennomgående fokus på gevinstrealisering ligger ansvaret for 

selve gevinstrealiseringen til linjeorganisasjonen som eier avtaleforholdet.  

 Prosjektet har ikke ansvar for etablering av forvaltningsorganisasjon for migrerte 

applikasjoner og tjenester.  

 Prosjektet er ikke ansvarlig for etablering og/eller utførelse av daglig drift av tjenester som 

etableres av prosjektene innunder prosjektet 

 

5.2. Prosjektets avhengigheter 

Det er en klar sammenheng mellom prosesser i en virksomhet og hvilke verktøy som støtter disse. 

Endringer på ett lag vil kunne medføre konsekvenser for noen eller alle lagene i en virksomhet; 

 

 

Figur 5 Avhengighet mellom ulike lag i tjenestene 

 

Endringer på teknologi- eller applikasjonsnivåene kan medføre at det blir endringer/muligheter for 

forenkling/forbedringer i en prosess for IT-drift og forvaltning. Prosjektet kan anbefale og tilrettelegge 

for dette, men linjeorganisasjonen må være ansvarlig for å gjennomføre slike endringer. 

Migreringsprosjektet har som formål å migrere tjenester til en ny regionalisert plattform. For å realisere 

dette er det nødvendig med koordinering og styring. Prosjektet har derfor mange avhengigheter i en 

strukturert og planlagt modell: 

 

Disse kan grovt inndeles inn i kategoriene nedenfor: 

 Interne avhengigheter 

– Disse kan håndteres innenfor prosjektets rammer, og sier hvordan delprosjektene som 

etableres i prosjektet har avhengigheter til hverandre 

– Delprosjekt for flytting av et administrativt IKT-system, som utføres i en 

migreringspakke/prosjekt, har avhengigheter til NGP og integrasjonsplattformen  

– Avhengigheter til andre programmer eller prosjekter i Helse Nord, eksempelvis 

migreringsprosjektet har avhengighet til Driftssenterprosjektet. 

 

 Eksterne avhengigheter 
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– Andre tiltak utenfor Helse Nord.  

– Norsk Helsenetts «Neste generasjon Kjernenett». 

 

Figuren under illustrerer avhengigheter som må håndteres i prosjektet: 

 

Figur 6 Prosjektets avhengigheter mot andre prosjekter og programmer 

Figuren er ikke ment å være en totaloversikt over prosjektets avhengigheter. 

 

Prosjektet må løpende oppdatere avhengigheter da både nåsituasjonen og målbilder vil endre seg, og det 

kan være ulike avhengigheter til migreringspakke/prosjekt i ett slikt løp. 

 

5.2.1. Drift og overvåkningsprosjektet 

I løpet av 2014 ble det påbegynt et drift og overvåkningsprosjekt, som med utgangspunkt i dagens 

reaktive arbeidssituasjon skal sette opp en rekke arbeidsprosesser med støtte i et arbeidsverktøy. Det er 

kritisk for Migreringsprosjektets suksess at de nye proaktive arbeidsprosessene blir understøttet av en ny 

regional IKT arbeidsflyt og en sentral og felles overvåkningsløsning med høy kvalitet. Da drifts og 

overvåkningsprosjektet skal gå langt inn i Migreringsprosjektets planleggingsfase er det dermed spesielt 

viktig at det etableres tett dialog og oppfølging mellom drifts og overvåkningsprosjektet og 

Migreringsprosjektet. Dette må gjøres tidlig i Migreringsprosjektets planleggingsfase med antatt oppstart 

3. kvartal 2015. 

 

5.2.2. Testregimeprosjektet 

FIKS programmet har etablert ”Testregimeprosjektet”, hvor formålet er innføring av et regionalt 

testrammeverk for IKT systemer som innføres og oppgraderes ved helseforetakene i Nord-Norge. 

 

Det er kritisk for Migreringsprosjektet at dette regionale testregimet med tilhørende organisasjon blir 

tilgjengelig for de systemene som migreres for å sikre tilstrekkelig kvalitet.  

 

5.2.3. Integrasjonsprosjektet 

Migreringsprosjektet vil benytte den nye integrasjonsplattformen for integrasjoner mellom tjenester og 

applikasjoner.  
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6. VURDERING AV PROSJEKTETS USIKKERHETER 
Det er gjort en risikoanalyse av prosjektet i konseptfasen. Denne gjelder for den nåværende situasjonen i 

Migreringsprosjektet, og må gjentas avhengig av besluttet omfang og hvilken fase prosjektet befinner seg 

i.  

 

 

Figur 7 Prosjektets risikoer 

 
ID Risiko/Mulighet Konsekvens Tiltak 

09 Kapasitet.  

Det er lang ledetid på ansettelser (ca. 

6mnd), ha rett miks av ansatte og 

innleide ressurser. 

Forsinkelser, ikke etablert 

prosjekt, dårlig kvalitet. 

Vente til kapasitet frigjøres. Avslutte andre tiltak 

(prosjekter, linjefunksjoner). Innleie av eksterne 

for å frigjøre interne. Innleide av eksterne direkte i 

prosjektroller. 

10 Testfunksjon. 

Det er ikke etablert en regional 

testfunksjon for Migreringsprosjektets 

formål.  
Det er etablert et prosjekt for å 

etablere testfunksjonen i regi av FIKS. 

Ikke kjent kvalitet på 

systemer/applikasjoner, 

øker risiko for 

feil/mangler, 

funksjonalitet som ikke er 

tilfredsstillende. 

 

Teststrategier, testplaner, 

testmiljøer og 

releasekoordinering 

mangelfullt.  

 

Kvalitetskrav ikke tatt 

frem. 

Rutiner fra Fiks programmets test prosjekt bør 

kunne benyttes for alle regionens tjenester Det må 

etableres en tydelig teststrategi som del av 

planleggingsfasen. 

 

Opprette test/kvalitet strøm i prosjektet, som 

overfører kompetanse til linja. 

Opprettholde dialog med fiks testgruppe og 

samordne planer 

 

Etablere baselines/krav til test, og til release. 

Etablere testmiljø (evt. testsykehus) og 

forvaltningsmodell. 

 

Utarbeide teststrategi, testplaner og gjennomføre 

testløp på en strukturert måte. 

08 Prosjektleveranser og ad-hoc 

flyttinger inn på nytt regionalt 

datasenter kommer "ukontrollert" inn, 

og de tar egne valg på arkitektur, 

infrastruktur og tjenester - før 

Migreringsprosjektet er ferdig 

planlagt.  

Manglende kontroll, øker 

kompleksitet og kostnad 

(valg av løsninger blir 

ikke-kompatible med 

målbilder). 

Eks. lagringsløsning, 

backup, wmware, nett, 

integrasjoner. 

Porteføljekontroll på leveranser og prosjekter.  

Etablere gatekeeper: det som må være på plass 

 

Arkitektgruppe involveres som prosjektressurser 

og ansvarlige for å ta frem målbilder. 

14 Forankring i Helse Nord RHF. Leverer annet enn Løftes i styringsgruppemøte. Beskrive hvilken 
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ID Risiko/Mulighet Konsekvens Tiltak 

Helseforetakenes beslutningstakere er 

ikke tilstrekkelig involvert og ombord 

mtp prosjektet.. 

forventet. Stopp av 

prosjektet. 

forankring vi trenger for at prosjektet skal ha 

nødvendige forutsetninger for å lykkes. Denne 

risikoen bør kanskje ligge hos prosjekteier. 
Adressere i rapporten med eksempler (Partus / 

Sympathy + evt annet). 

13 Ressurstilgang - tilgang til rett 

kompetanse i tilstrekkelig omfang. 

Forsinkelser, dårlig 

kvalitet. 

Tydelig på hvilken kompetanse som kreves, og 

sikre forankring på dette. Dette gjelder både i 

forprosjektet, og i de videre faser.  

Ha prosjektressurser som er utførende (eks. 

sikkerhetsarkitektur) på vegne av HN-IKT i 

prosjektet, eller råd eller liknende.  

20 Høy grad av interne ressurser Migreringsprosjektet 

stopper opp pga operative 

problemstillinger 

Streng porteføljestyring inkludert 

ressursallokering, økt benyttelse av konsulenter på 

de utgående applikasjonene og tjenestene.  

15 Organisasjonene (RHF, HF og HN-

IKT) er umodne på god metodikk, 

omstilling og digitaliseringsverktøy. 

Kapasiteten til å drive omstilling er 

ikke tilstrekkelig. 

Tungt å få gjennomført 

endringer. Gevinster som 

ikke blir realisert. Økt 

kompleksitet og mindre 

kontroll. 

Metodikken skal ligge i prosjektet. Sørge for 

forankring og gjennomføringsevne på konkrete 

tiltak.  

16 Koordineringsevne/porteføljestyring 

er utfordrende med mange tiltak i 

tilgrensende områder. 

Omfang for arkitektur og 

migrering endrer seg 

underveis. 

Forbedre koordinering/porteføljestyring/etablere 

prosjekt. Gjøre kontinuerlige avsjekk 

17 Tydelige krav til NGP kommer for 

sent  

Feil innkjøp, dupliserte 

løsninger, svekker 

endringsevne, økte 

kostnader og tid. 

Komme med målbilder til rett tid ift plan. Utlede 

krav. 

11 Nødvendig driftsmiljø og overvåking 

ikke etablert i tide til at prosjektet kan 

nyttiggjøre seg av dette. .. 

Ustabil drift, uoversiktlig 

drift, reaktivt arbeid i 

betydelig grad. 

Drifts og overvåknings løsning etableres på NGP. 

Styres med målbilder. 

 

Tett dialog mellom prosjekter i tilfelle 

avhengigheter. 

19 Nasjonale løp som stopper og/eller 

endrer Migreringprosjektet 

Stopp av 

migreringsprosjektet. 

"Sunk costs". Lite 

gjenbruk. Re-planlegging. 

Aktiv involvering i nasjonale fora, fokus på 

kontinuerlig leveranser fra 

migreringspakkene/prosjektene.  

07 Nødvendig relevant informasjon og 

riktig informasjon tilflyter ikke 

prosjektet. 

Unøyaktigheter, 

misforståelser, 

kvalitetsproblemer. 

Opprette og vedlikeholde fortrolighet med 

nøkkelpersoner. Forankre med flere (enn en).  

Prosjektet bør  ha en tydelig informasjonsstrategi 

12 Ikke klart til mottak av 

Migreringsprosjektets nye regionale 

tjenster i linje. 

Utfordrende krav- og 

mottakssituasjon 

Sikre at linjeorganisasjonen etablerer 

mottaksprosjekt. Fag- og tjenesteansvarlige, samt 

andre relevante deltakere fra linja som aktive 

deltakere i prosjektet.  

18 Scope for migreringen Uklart hva som leveres. 

Feil prioritet. 

Legge beslutning om konsolidering av kliniske 

systemer til RHF/HF  

Tabell 5 Risikoer 
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7. VALG AV ALTERNATIV OG NYTTE/KOST-VURDERING 
I konseptfasen har migreringsprosjektet utredet alternative løsningsforslag for å oppnå formålet, som på 

overordnet nivå er å etablere, migrere og realisere regionale tjenester med tilhørende endring i styring, 

arbeidsprosesser og teknologi. Formålet er beskrevet i kapittel 1.5.  

 

7.1. Alternativer for migrering av applikasjoner og tjenester 

Det er identifisert 4 hovedstrategier for migrering av en applikasjon/tjeneste: 

1. Flytte eksisterende maskinvare for en applikasjon/tjeneste til regionalt datasenter 

2. Flytte eksisterende applikasjon/tjeneste til ny infrastruktur 

3. Migrere eksisterende applikasjon/tjeneste til ny plattform 

4. Migrere funksjonalitet og data til ny regional tjeneste 

 

Figur 8 under indikerer de fire hovedstrategienes kompleksitet, gevinst, økning i tjenestekvalitet og 

risiko.  

 

 
Figur 8 Hovedstrategier for migrering av en applikasjon/tjeneste 

 

Migrering av en applikasjon og/eller tjeneste vil foregå i egne migreringspakker/prosjekter som en del av 

prosjektets gjennomføringsfase. Innenfor hver migreringspakke/prosjekt vil det for den enkelte 

applikasjon/tjeneste vurderes hvilken strategi som er mest hensiktsmessig.   

 

7.2. Alternativ organisering for å oppnå prosjektets formål 

Prosjektledelsesfaget har tidligere bare fokusert på enkeltstående prosjekter, noe som også er 

nærliggende å tenke når det gjelder å migrere applikasjoner. Derimot ser man at fagfeltet utvides til også 
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å omfatte hvordan organisasjoner kan nå sine mål gjennom prosjektarbeid, noe som blir omhandlet inn 

under både programstyring og porteføljestyring. 

Den nivådelingen som i dag er dominerende innen prosjektledelse, er prosjekt, program og portefølje. 

Anerkjent teori definerer begrepene på følgende måte: 

 Et prosjekt er en midlertidig organisasjon opprettet av en annen organisasjon for å utføre oppdrag 

på dennes vegne.  

 Et program er en samling av prosjekter som blir ledet på en koordinert måte, slik at man oppnår 

resultater som ikke ville være mulig hvis man så på hvert prosjekt som uavhengig av alle andre. 

Alle prosjektene har et felles formål.  

 En portefølje (eller prosjektportefølje) er en samling av prosjekter og programmer som ikke 

trenger å ha samme formål, men som blir utført samtidig av den samme organisasjonsenheten. 

Det er en klar sammenheng mellom uklare ansvarsforhold og dårlige prosjektresultater. Studier av store 

prosjekter viser at det er vanlig med gigantiske kostnadsoverskridelser, og den viktigste grunnen til dette 

synes å være et uklart organisatorisk ansvar. 

Under prosjektforslagets kapittel 5.2, Prosjektets avhengigheter, og i nåsituasjonsanalysen beskriver vi 

mange og komplekse avhengigheter mellom de ulike prosjektene som allerede er i gang. Denne 

situasjonen vil kompliseres ytterligere uten en koordinering av de ulike migreringspakkene/prosjektene 

som alle har et felles formål.  

 

Ved å samle migreringspakkene/prosjektene i en prosjektportefølje, ville styringen fortsatt måtte 

håndteres av Helse Nord sin linjeorganisasjon, men man ville fått bedre sammensatt informasjon enn ved 

ren prosjektorganisering. Porteføljeorganiseringen vil utfordres av at de ulike migreringspakkene blir eid 

av ulike organisatoriske enheter, utført til forskjellig tid.  

 

I konseptfasen har vi innhentet erfaringer andre helseregioner som har gjennomført lignende aktiviteter 

knyttet til etablering, migrering og realisering av regionale tjenester med tilhørende endring i styring, 

arbeidsprosesser og teknologi. Regionene har valgt programorganisering til å styre fornyingsarbeidet.  De 

fremhevet programmenes metodiske forhold til gevinstkoordinering og endringsdyktighet, samtidig som 

man klarer å holde fokus og drivkraften på et stort men tydelig mål, som årsaken til at de valgte 

programorganisering. Erfaringen viser at fellesfunksjoner er nødvendig for å støtte linjeorganisasjonen, 

som er ansvarlig for å realisere gevinster i etterkant av migreringspakkene/prosjektene.  

 

7.3. Vurdering/konseptvalg 

Det er basert på drøftingen i avsnitt 7.2 prosjektets anbefaling at Helse Nord etablerer en 

programorganisasjon for å gjennomføre migreringsaktivitetene og løse prosjektets formål. Basert på 

Helse Nord sin prosjektmetodikk PRHI er imidlertid Migreringsprosjektet i konseptfasen utformet og 

beskrevet som et prosjekt.. 

   

Organisasjonsform bør vurderes løpende og Helse Nord bør som minimum vurdere programorganisering 

i gjennomføringsfasen, da migreringspakkene/prosjektene: 

 Skal styres mot felles mål og felles gevinster 

 Vil utnytte fellesfunksjoner som kun kan etableres ved programorganisering 
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 Vil gjennomføres over et lengre tidsrom og har stort omfang 

 Bør ha et tydelig eierskap i samme styringsgruppe 

 

7.4. Gevinstoversikt 

Det vil være en rekke mulige gevinster som kan realiseres i ett eller flere migreringsprosjekter. I de fleste 

tilfellene vil gevinstene planlegges og realiseres i de prioriterte prosjektene eller 

migreringspakkene/prosjekt Migreringsprosjektet tar frem.  

 

Dette kan være strategiske kriterier for å prioritere hvilke prosjekter som skal startes i prosjektet.  

I tillegg tar prosjektet frem støtte i verktøy og organisasjon som med mål om høy grad av gjenbruk i 

Helse Nord IKT.   

 

Prosjektet kan ytterligere bidra til gevinstrealisering ved å inkludere gevinstansvarlig/innføringsansvarlig 

(fra linjen) i prosjektet. Dette vil være særdeles viktig ved større endringer på, eller helt nye, prosesser. 

 

Uavhengig av hvor gevinster realiseres, kan vi vise en tidlig oversikt over mulige områder: 

Gevinster For hvem, og hvordan fremkommer gevinsten? Forutsetninger for at gevinsten skal 

kunne realiseres 
Effektivisering av drift Sentralisering og felles styring vil bidra til en mer 

effektiv drift av IKT, og redusert risiko forbundet 

med personavhengigheter. Frigjøring av ressurser  
Færre henvendelser til kundesupport. 
Mer effektiv utnyttelse av arbeidsstokk. Redusert 

overtid. Frigjør ressurser hos HN IKT til andre 

oppgaver.  

Felles styring, felles plattform (NGP) inkl. 

integrasjonsplattform. 

Automatisering av driftstjenester.  

Økt kvalitet på 

tjenesteleveransene 
Sentralisering og felles styring vil bedre kvaliteten på 

tjenesteleveransen. Høyere ytelse / tilgjengelighet på 

tjenester. Færre feil og tap av tid til 

tjenesteproduksjon. 
Frigjør ressurser hos både IKT og RHF/HF. 

At tjenesteleveransene måles, og at 

forbedringstiltak innsettes. 
Skalerbar arkitektur. 

Færre feil og nedetid 

for klinikere/brukere 
  

Sentralisering og felles styring vil gi økt oppetid og 

færre feil. Mer tid til klinisk arbeid. Frigjør ressurser 

hos både IKT og RHF/HF. 

Etablering av kvalitetsregime og 

rapportering på tvers. 

Reduksjon i 

maskinvarekostnader 
  

Reduksjon av de framtidige kostnader til hardware og 

vedlikehold. 
Reduksjon i fremtidige avskrivninger. 

Differensiering av SLA og implementering av 

tjenester ihht dette, vil redusere kostnader knyttet til 

infrastruktur. 

Etablering av ny plattform og migrering av 

desentraliserte løsninger. 

Konsolidering av 

regionens datarom 

Ved å migrere og konsolidere kan vi anta at 

arealbehovet reduseres fordi de lokale datarommene 

blir mindre komplekse. 
Frigjøring av areal (kvadratmeter), og drift 

(arealkostnader som strøm, renhold, vedlikehold). 

At eksisterende datarom frigjøres og 

gjenbrukes etter endt migrering. 

Økt sikkerhet og 

beredskap 
  

Sentralisering og felles styring vil øke sikkerheten og 

beredskapen. 
Økt sikkerhet knyttet til personvern og datainnbrudd. 

Økt tilgjengelighet. 

Etableringen av sikkerhetsarkitektur og 

retningslinjer for Helse Nord. 

Kontroll på kostnader 

knyttet til software-

lisenser  

Ved å migrere og konsolidere vil det være mulighet 

til å styre lisenskostnadene sentralt i større grad. 

Større forhandlingstyngde ved større innkjøp. 

Gjennomføring av migreringsstrategiene 2-

4. 

Kortere leveransetid på 

bestillinger 

Med konsoliderte tjenester, færre datarom og mindre 

utstyr for HN IKT å administrere, og med et bedre 

En viktig forutsetning er at kvalitetsregimet 

blir satt opp før prosjektet og ivaretatt i løpet 
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Gevinster For hvem, og hvordan fremkommer gevinsten? Forutsetninger for at gevinsten skal 

kunne realiseres 
regime rundt kvalitet, vil bestillinger og endringer 

kunne håndteres raskere.   

av driftsfasen.  

Etableringen av felles tjenestekatalog 

Tabell 6 Prosjektets gevinster 

7.5. Nytte/kost-vurderinger 

Migreringsprosjektet har i konseptfasen 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 at disse gevinstene realiseres er videre investering i regionalisering og konsolidering 

av tjenester og applikasjoner i prosjektets gjennomføringsfase.  

I tabellen under er det gjort anslag på enkelte mulige gevinster over en 5-årsperiode sammenholdt med 

investeringsutgiftene.  

 

 
Tabell 7 Gevinstberegning 

 

 

 

 



 
 

  
 Prosjektforslag for Migreringsprosjektet versjon 1.02   27 

 

Gevinster knyttet til frigjøring av eksisterende datarom i foretakenes bygg er beregnet til om lag 45 

milloner i perioden. Det forutsettes da at arealene har en alternativ anvendelse. De detaljerte 

forutsetningen for beregningene fremgår under:  

 Pr mai 2015 har Helse Nord et totalt dataromsareal på ca 500m2 lokalisert i hvert enkelt 

helseforetak. 

 Alle kostnader er beregnet med utgangspunkt i frigjøring av areal (m2), med en reduksjon på 10% 

i 2017, 30% i 2018, 40% i 2019 og 50% fra og med 2020.  

 Variable benyttet for beregning av strøm: 2kwh pr m2, 50 øre pr kwh, 8750 timer pr år, basert på 

en arealreduksjon ihht punktet over. 

 Vedlikeholdskostnad: 1.540,- pr m2 pr år  

 Frigjøring av areal: 40.000,- pr m2 

Det forventes videre en reduksjon i det fremtidige reinvesteringsbehovet/vedlikeholdsbehovet  (IKT- 

infrastruktur) ved gjennomføring av migreringsprosjektet.  

Det er her grovt anslått en reduksjon på 10 millioner årlig sammenliknet med en situasjon uten 

migreringsprosjekt. Totalt utgjør dette 50 millioner. Fordelingen av reduksjonen i reinvesteringsbehovet 

over år (periodiseringen) kan avvike fra fordelingen i oppsettet i tabellen. 

Merk at det kun er deler av de mulige gevinstene som er forsøkt tallfestet her. Blant annet vil 

migreringsprosjektet legge grunnlag for mer effektiv drift (stordrift/standardisering av prosesser) som vil 

bidra kostnadsmessig besparelser over tid.  Disse er imidertid ikke tatt med da det er vanskelig å gi gode 

anslag for dette per i dag.  

Totalt er det beregnet en gevinst på knapt 60 millioner fem år etter investeringsperioden (ikke 

neddiskontert).   

Det understrekes at gevinstanslagene er usikre og at full effekt av gevinstene forutsetter en videre 

investering i regionalisering og konsolidering av tjenester og applikasjoner.   
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8. GROV TIDSPLAN OG MILEPÆLER 
Det er utarbeidet en grov tidsplan for prosjektet illustrert i Figur 9. Prosjektet vil gå gjennom fire faser i 

henhold til Helse Nord sin prosjektmetodikk PRHI: konseptfasen, planlegging, gjennomføring og 

avslutning. 

 

 

 
Figur 9 Grov tidsplan 

 

De overordnede aktivitetene er: 

 Prosjektledelse – Prosjektledelsen og stabsfunksjoner etableres for hele prosjektets varighet med 

formell styringsmodell med tilhørende beslutning og referanseorganer beskrevet i kapittel 0.  

 Migreringsklargjøring – Et delprosjekt underlagt Migreringsprosjektet som analyserer dagens 

applikasjoner og tjenester, utarbeider migreringsprosess og metode, organisering av de ulike 

migreringspakker og utarbeider malverk som skal benyttes i løpet av migreringsprogrammets 

gjennomføringsfase.  

 Neste generasjons plattform – Delprosjekt definert i et eget prosjektforslag (Vedlegg A).  

 Arkitekturprosjektet – Delprosjekt definert i et eget prosjektforslag (Vedlegg B).  

 Migreringspakker/prosjekter – Migreringspakkene er delprosjekter i Migreringsprosjektet som 

har egne planleggings-, gjennomførings- og avslutningsfaser. Migreringspakkene får overordnede 

krav og styring fra Migreringsprosjektet, inklusive benytte en rekke felles roller for bedret 

effektivitet og læring. Hver migreringspakke/prosjekt vil ha sitt eget prosjektforslag som 

inkluderer kostnad og gevinst.  
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De viktigste milepælene er: 

 BP2 – Beslutte prosjektplanlegging: Godkjent prosjektforslag 

 BP3 – Beslutte prosjektgjennomføring : Etablert migreringsrammeverk, godkjent første 

                        ”                            ”            .  

 BP4_1 til (n-1) – Besluttet avsluttet migreringspakke/prosjekt 

 BP4_n – Besluttet oppstart av avslutningsfasen: Migreringene er godkjent 

 BP5 – Beslutte avslutning av prosjekt  
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9. ORGANISERING, ROLLER OG ANSVAR 
 

Figur 10 under viser forslag til prosjektorganisasjon:  

 
Figur 10 Prosjektorganisasjon 

 

Organiseringen er inndelt i fire ulike kategorier: 

 Ledelse – Ledelse og styring av prosjektet 

 Stabsfunksjoner – Fellesfunksjoner på tvers av etableringsprosjekter og migreringspakker 

 Etableringsprosjekter – Migreringsprosjektet får som ansvar å etablere en rekke teknologier, 

funksjoner og roller før migreringen foregår, noe som organiseres inn i etableringsdelprosjektene.  

 Migreringsdelprosjekter – Selve applikasjonskonsolideringen med tilhørende flytting inn på det 

nye datasenteret organiseres i migreringspakker styrt og organisert av Migreringsprosjektet.  

 

9.1. Ledelse 

Prosjektet vil eies av styrer i to nivåer. Prosjektets styringsgruppe vil eie prosjektet med tilhørende 

overordnet mandat og hensikt. Det blir også etablert  et bredere sammensatt migreringsstyre, som vil ha 

som mandat å prioritere og godkjenne alle migreringspakker/prosjekter før de igangsettes. Ledelsen av 

prosjektet og oppfølging av prosjektene vil foretas av prosjektledelsen. I tillegg vil det etableres faglig(e) 

referansegruppe(r).  

 

9.1.1. Styringsgruppen 

For å oppnå målet om en effektiv beslutningsorganisasjon anbefales det at antall deltagere i prosjektets 

styringsgruppe holdes på et minimum til ledende roller i RHF og HN IKT.  



 
 

  
 Prosjektforslag for Migreringsprosjektet versjon 1.02   31 

9.1.2. Migreringsstyre 

Det må etableres et migreringsstyre som vil ha som mandat å prioritere og godkjenne alle 

migreringspakker/prosjekter før de igangsettes. Migreringsstyret må bestå av ledere fra RHF, HF og HN 

IKT. Migreringsstyret må     ”                            ”. M                har ikke noe formelt 

ansvar knyttet til prosjektets overordnede ledelse og retning.  

 

9.1.3. Faglig referansegruppe 

For å oppnå en faglig forankring opprettes det en eller flere faglige referansegrupper med mulighet til å 

påvirke prosjektet.  

 

9.1.4. Prosjektledelsen 

Prosjektledelsen består av prosjektleder og assisterende prosjektleder. Prosjektlederens primære 

ansvarsområde er å sikre at arbeidet utføres i henhold til styringsgruppens overordnede krav og ønsker. 

Assisterende prosjektleders hovedansvar er å sørge for at prosjektets interne funksjoner og roller leverer i 

henhold til den overordnede hensikten.  

 

9.2. Stabsfunksjoner 

Det må etableres en rekke stabsfunksjoner i prosjektet. Dette er funksjoner som bør løftes fra det enkelte 

delprosjekt, for å oppnå ønsket effektivitet, kontroll og læring mellom delprosjektene.  

 

9.2.1. Arkitektur og styring 

Arkitektur og styringsfunksjonen sørger for at Helse Nord sine krav til målbilder, samhandling, gjenbruk 

og arkitektur blir ivaretatt under prosjektets levetid. Denne funksjonen vil ha ansvar for å utarbeide og 

tilpasse listen over ”                            ”. I         v       ha full innsikt i alle arkitektoniske 

avhengigheter. Dersom en av forutsetningene endrer seg skal arkitektur og styringsfunksjonen ha god 

forståelse i konsekvensen og foreslå eventuelle tiltak. 

 

Arkitekturfunksjonen skal yte bistand til prosjektet på følgende områder: 

 Sjefsarkitekt/Teamleder - Overordnet ansvar for kvalitet og leder av migreringsrådet. 

 Løsningsarkitekter - Utførende roller i migreringspakkene.  

 

9.2.2. Prosjektkontoret 

Prosjektkontoret vil ha oversikt over samtlige delprosjekter som inngår i Migreringsprosjektet samt 

tidsplan og lanseringer. Funksjonen vil levere status, fremdriftsrapportering, økonomirapportering, 

avtaler, ressurser, sørge for prosjektets intern og eksternkommunikasjon, samt ta ansvar for 

opplæringsmateriell og kursvirksomhet.  

 

Prosjektkontoret vil bestå av følgende roller: 

 Leder prosjektkontor 

 Økonomiansvarlig 

 Risikoansvarlig 

 Ressursansvarlig 

 Avtaleansvarlig 
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9.2.3. Test og kvalitetssikring 

Test og kvalitetsansvarlig skal sette krav til en test- og kvalitetssikringsplan for hele prosjektet og alle 

dets delprosjekter. Test og kvalitetssikring vil også være ansvarlig for driftssettingen av de ulike 

migreringspakkene.  

 

9.2.4. Migreringsstøtte 

Prosjektfunksjonen migreringsstøtte vil bli etablert i løpet av planleggingsfasen gjennom aktivitetene 

beskrevet i avsnitt 9.2.5 ”migreringsklargjøring”. Migreringsstøtte vil ha ressurser, prosesser og verktøy 

som utnyttes av de ulike migreringspakkene/prosjektene i prosjektets gjennomføringsfase. Disse 

ressursene kan eksempelvis være interaksjonsdesignere, integrasjonsutviklere, datamigreringsekspertise 

eller ressurser som støtter opp med ekstra kapasitet rundt infrastruktur og plattformtjenester.   

 

9.2.5. Migreringsklargjøring 

For å effektivisere gjennomføringen av migreringspakkene/prosjektene, vil vi i prosjektets 

planleggingsfase ta frem de nødvendige prosesser, verktøy og beslutningsunderlag. Følgende roller må 

dekkes: 

 Rådgiver, ansvarlig for funksjonell overordnet og detaljert applikasjonskartlegging  

 Teknisk rådgiver, ansvarlig for teknisk applikasjonskartlegging 

 Prosessdesign for applikasjonsmigreringen 

 Verktøystøtte, data og applikasjonsmigrering 

 Bistand til applikasjon og løsningsarkitektur hentes fra arkitektur og styring 

 Interaksjonsdesign og funksjonalitetsmodellering 

 

Aktivitetene i migreringsklargjøring avsluttes i prosjektets planleggingsfase og erstattes av 

prosjektfunksjonen migreringsstøtte i prosjektets gjennomføringsfase. 

 

9.3. Etableringsdelprosjekter 

Før man kan flytte de aktuelle applikasjoner og tjenester inn på det nye datasenteret, er det et behov for å 

rydde i prosesser, teknologi og verktøy så prosjektene kommer i riktig rekkefølge og leverer tjenester av 

høy kvalitet.  

 

9.3.1. Neste Generasjon Plattform 

Det skal etableres et delprosjekt for etablering av neste generasjon plattform, beskrevet i vedlegg A 

”                – NGP”.  

 

9.3.2. Arkitekturprosjektet 

Det skal etableres et delprosjekt som skal bedre Helse Nord RHF og Helse Nord IKT sin modenhet når 

det gjelder teknologi, l          v      h               b     v     v       B ”                – 

          ”.  

 

9.4. Migreringspakker og prosjekter 

I gjennomføringsfasen utføres migreringene i tråd med strategien som ble utformet under 

planleggingsfasen. Migreringene vil bli organisert i selvstendige migreringspakker eller delprosjekter, 

som omfatter planleggings-, gjennomførings- og avslutningsfase. Migreringsdelprosjektene vil bli styrt 

av Migreringsprosjektet i henhold til prosjektets overordnede mål. 
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Migreringsdelprosjektene blir støttet av prosjektorganisasjonen med tanke på styring, verktøy, test, 

kvalitet, arkitektur og integrasjon.  

 

10. INTERESSENTER OG MÅLGRUPPER 
Prosjektgruppen antar at de følgende avdelinger, grupper og individer er de viktigste interne og eksterne 

interessenter for prosjektet.  

 

Disse kan påvirke, eller oppfatter seg selv til å være påvirket av prosjektet. 

 
Interessent Interessentgruppe Strategi 

Styret i Helse Nord RHF Primær rolle Tilfredsstille 

RHF - Administrerende direktør Primær rolle Tilfredsstille 

RHF - Eierdirektør Primær rolle Tilfredsstille 

RHF - IT-sjef Primær rolle Tilfredsstille 

HF – Direktører Primær rolle Tilfredsstille 

HN IKT Administrerende 

Direktør 

Primær rolle Tilfredsstille 

Styringsgruppe HN IKT  Primær rolle Tilfredsstille 

FIKS Primær rolle Tilfredsstille 

Ledere på ulike nivå i foretakene Primær rolle Engasjere 

Ledere ved HN IKT Primær rolle Engasjere 

Systemeiere Primær rolle Engasjere 

Ansatte Sekundær rolle Engasjere 

Andre RHF Sekundær rolle Informere 

Leverandører Primær rolle Informere 

Tabell 8 Interessenter 

 

11. BUDSJETT 
 

Budsjett er vedlagt for perioden 2015 til og med 2017, utdrag er presentert i Tabell 9 under: 

 

Investeringsutgifter Usikkerhet Samlet utgift 2015 2016 2017 

Intern arbeidskraft (timer) +/- 10%  37 461 600 7 998 000 16 563 600 12 900 000 

Konsulentutgifter (inkl. reise) +/- 10%  16 650 000 4 500 000 10 350 000 1 800 000 

Software - lisenskjøp +/- 30%  15 000 000   15 000 000   

Hardware - utstyr +/- 30%  30 000 000   30 000 000   

SUM Prosjektinvestering   kr 99 111 600 12 498 000 71 913 600 14 700 000 

Tabell 9 Utdrag budsjett 
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Budsjettet er utarbeidet ihht retningslinjer for budsjettering/estimering fra HN IKT mal: 

Intern arbeidskraft: Benytt gjeldende årsverkspris/timepris (860 000 kr/860 kr i 2015) som utgangspunkt 

for beregningen. 

Timepris for konsulenter er satt til 1 500 kr ink mva. 

 

 

VEDLEGG 
- Vedlegg A, Prosjektforslag for Neste Generasjon Plattform 

- Vedlegg B, Prosjektforslag for Arkitektur 

- Vedlegg C, Beskrivelse av Nåsituasjonen 

- Vedlegg D, Budsjett 

 

Bakgrunn 
Stortingsmelding nummer 10, ”God Kvalitet – trygge tjenester” 

S                       9  ”Digitale tjenester i helse-                   ” 

”A                   H     N        v      ”               v H     N    IKT Våren 2014 

”Ev          v H     N    IKT”               v Acc       V     2014 

 

 


