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1.   BAKGRUNN OG BEGRUNNELSE  
I konseptfasen til migreringsprosjektet anbefales det å starte opp et migreringsprosjekt som 
standardiserer og konsoliderer tjenester og systemer. Før man migrerer applikasjonene og tjenestene til 
det nye datasenteret, må det etableres en regional, fremtidsrettet plattform for produksjon av regionale 
tjenester til helseforetakene i Helse Nord.  
 
Dette dokumentet er et prosjektforslag for etablering av denne fremtidsrettede teknologiplattformen, kalt 
Neste Generasjon Plattform (NGP) i Helse Nord. NGP er et delprosjekt under Migreringsprosjektet. 
 
1.1.   Nåværende situasjon teknologi 
Migreringsprosjektet har i konseptfasen analysert nåværende situasjon og hovedpunktene fra denne 
analysen er som følger: 

•   Mange datarom i regionen med høy fyllingsgrad. 
•   Kompleks, distribuert infrastruktur med mange servere med forskjellig alder, formfaktor og 

operativsystemer. 
•   Plattformtjenester med ulik grad av standardisering og modenhet.   

Nåværende situasjon for teknologi er utfyllende beskrevet i vedlegg C – ”Nåsituasjonen”. 
 
1.2.   Fremtidig situasjon 
Det skal etableres en ny plattform i det regionale datasenteret som understøtter Helse Nord sine krav til 
regionalisering og konsolidering av applikasjoner/tjenester.  
 
Prinsipper og målbilde for plattformen er oppsummert i fem hovedpunkter:  
 

1.   Standardisering og sentralisering 
Sentral produksjon gir vesentlig forbedret leveranseevne, økt kvalitet og kostnadsbesparelser for 
drift og utvikling av IKT tjenester ved at felles krav og fokus samles mot felles mål. Dette 
innebærer økt fokus på standardisering og konsolidering av IT-tjenester og bedre evne til 
skalering.  
 

2.   Tjenesteorientering 

I en tjenesteorientert tilnærming unngår man å duplisere funksjonalitet, som gir økt endringsevne 
og kostnadsbesparelse. Ved å fokusere på å etablere og levere IT systemene som tjenester, vil 
Helse Nord oppnå standardisering og kunne tilby et sett med regionale tjenester uavhengig av 
lokasjon og organisatorisk tilhørighet. 
  

3.   Sikkerhet 

Tilgang til korrekt og tidsriktig informasjon er vesentlig for å ivareta pasientsikkerhet. Data på 
avveie utgjør en trussel mot personvernet og informasjonssikkerhet. Det må derfor etableres 
løsninger som ivaretar lover og forskrifter. Løsningene må også sikre at det er mulig å dele 
informasjon på tvers av juridiske enheter, både internt og eksternt. 
 

4.   Fleksibilitet 

Sykehusene vil kreve tilpasninger i IT systemene for å kunne gjennomføre sin rolle som 
spesialisthelsetjeneste med høy kvalitet. Dette vil igjen kreve at IT systemene er 
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tilpasningsdyktige til lokale behov uten at dette går på bekostning av regional effektivitet og 
stordriftsfordeler. 
   

5.   Mobilitet  

Økende bruk av IKT i spesialisthelsetjenesten krever gode løsninger til samhandling. 
 
Prosjektet tar utgangspunkt i virksomhetsmodellen, beskrevet i prosjektforslaget for arkitekturprosjektet, 
vedlegg B i prosjektforslaget for Migreringsprosjeket.  
 
Teknologilaget i modellen er videre inndelt i tre lag, som vist i Figur 1 under.  

1   
Figur 1 Teknologilaget i virksomhetsmodellen 

 
1.2.1.   Infrastrukturtjenester 
Infrastrukturtjenester består av et sett av kapasiteter som serverkraft, lagring, nettverk og 
virtualiseringslag.  Infrastrukturen skal understøtte og være kjøremiljøet for plattform- og 
applikasjonstjenestene. 
 
Typiske egenskaper ved en fremtidsrettet infrastruktur inkluderer:  

•   Selvbetjening og automatisk provisjonering av kapasitet 
•   Fleksibel og skalerbar 
•   Målbar med forbruksbasert prising 
•   Lokasjonsuavhengig ressursdeling. 
•   Støtte for bredt utvalg klienter som f.eks pc, nettbrett og telefoner 
•   Mulighet for lastbalansering og gjenoppretting etter katastrofe som tilfredsstiller foretakenes 

krav, samt gjeldende lover og regler. 

I tillegg skal prosjektet etablere en ny nettverks- og sikkerhetsplattform, som minimum leverer følgende: 
•   Sonemodeller 

                                                
1 Figuren viser eksempler på tjenester i de ulike lagene, men er ikke ment å være fullstendig eller 
uttømmende med tanke på hvilke tjenester som inngår. 
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•   Prinsipper for perimetersikring 
•   Provisjonerings- og tilgangsstyring 
•   Enhetlig administrasjon for sikkerhetsløsningen  
•   Sikker tilgang til nasjonale tjenester    

1.2.2.   Plattformtjenester 
Det skal etableres nye regionale plattformtjenester som er nødvendig for å understøtte migrering av 
tjenester og applikasjoner til nye regionale datasentre.  
 
1.2.2.1. Klientplattform 
Helse Nord skal standardisere på et mindre antall forskjellige modeller og formfaktorer i fremtidens 
klientplattform for å redusere kompleksitet og driftskostnader. 
 
Det skal tilrettelegges for ”bring your own device (BYOD)” og høy grad av mobilitet og samhandling for 
brukerne, samtidig som tilgang til tjenester i Helse Nord skal skje på en sikker og kostnadseffektiv måte. 
 
Klientplattformen skal bidra til å redusere ventetider knyttet til oppstarts- og påloggingstider til klienter 
og applikasjoner. 
 
1.2.2.2. Katalog / e-post plattform 
Helse Nord skal etablere en ny, standardisert katalogtjeneste (Active Directory) med etablerte 
navnestandarder og tilhørende dokumentasjon og driftsrutiner for å ivareta kravene til datakvalitet, 
driftsstabilitet og sikkerhet. 
 
Ny katalogtjeneste må basere seg på fremtidige målbilder for Helse Nord sin system- og 
applikasjonsportefølje ift konsolidering og standardisering på regionalt datasenter. 
 
Det skal etableres en regional e-post plattform med mulighet for failover.  
 
1.2.2.3. Databaseplattform 
Det skal etableres standardiserte databasetjenester, basert på etablerte og vedtatte standarder i Helse 
Nord. For tiden er dette Oracle, MS-SQL og MySQL. Tjenestene skal tilbys med mulighet for 
differensiering av SLA.  
 
For hvert av miljøene bør det i så stor grad som mulig standardiseres på èn versjon av plattformen 
(eksempelvis Oracle 12c, Microsoft SQL server 2014). 
 
1.2.2.4. Integrasjonsplattform 
Helse Nord skal etablere en felles regional integrasjonsplattform med et sett av standardiserte tjenester og 
integrasjoner. Disse tjenestene skal benyttes av alle aktører (interne og eksterne) som har behov for 
samhandling/integrasjon med tjenester i Helse Nord. 
 
Plattformen vil bygges videre på Microsoft BizTalk plattformen som er etablert i Helse Nord og som 
benyttes som standard integrasjonsplattform i mange av de andre regionale helseforetakene.  
 
1.2.2.5. Webplattform 
Helse Nord skal etablere og tilby en standardisert plattform for webtjenester. Plattformen skal gi 
mulighet for differensiering av SLA. 
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1.2.3.   Dataromtjenester 
Regionale dataromtjenenester er en tjenestekatalog hvor Helse Nord IKT tilbyr bl.a. rackplass, strøm, 
kjøling, kommunikasjon, fysisk plass i et sett av definerte sikre datarom. 
 
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. 
Sentrene skal ivareta IKT-tjenestene på en slik måte at regionens krav til kvalitet, sikkerhet og 
tilgjengelighet ivaretas.  
  
1.3.   Prosjektets formål 
NGP skal støtte oppunder Migreringsprosjektet med etablering av felles og standardiserte infrastruktur- 
og plattformtjenester som bidrar til økt kostnadseffektivitet og bedre samhandling i Helse Nord. 
 
Prosjektets formål er å etablere en modernisert infrastruktur for Helse Nord som grunnlag for nye 
regionale tjenester og fremtidig utvikling. Infrastrukturen skal moderniseres for å nå målene om 
standardisering, harmonisering og konsolidering. Dermed sikres kvalitet på tjenestene og infrastrukturen 
blir finansielt bærekraftig over tid. 
 
1.4.   Situasjonen hvis prosjektet ikke gjennomføres 
Helse Nord har som beskrevet i Vedlegg C – ”Nåsituasjonen”, en fragmentert og kompleks 
infrastrukturplattform i eksisterende lokale datarom. Regionens datarom er i tillegg fulle og har ikke 
plass til ny, nødvendig infrastruktur for å understøtte leveranser fra linjeorganisasjonen eller pågående 
prosjekter. Det er derfor etablert midlertidige datasentre for å ta unna for foretakenes og prosjektenes 
behov.  
 
Prosjektet ”Regionalt Datasenter i Helse Nord” har igangsatt etablering av nye regionale datasentre og 
disse skal benyttes av Helse Nord for å sikre at målet om en sentralisert, kostnadseffektiv og driftssikker 
IT-plattform kan oppnås. Prosjektet vil etablere tjenester opp til og med rackplass og infrastruktur for 
kjernenett.  
 
Helse Nord IKT har pr mars 2015 backlog på etablering av infrastruktur og det nye regionale datasentret 
vil tas ibruk så snart dette er klart for overtakelse/innflytning. Uten en koordinert og styrt innflytting i det 
nye regionale datasentret, vil det med stor sannsynlighet bli etablert løsninger som tar utgangspunkt i 
individuelle initiativer og prosjekters behov, og dermed ikke tar hensyn til regionens målsetninger om 
standardisering og kostnadseffektiv drift.  
 
Situasjonen hvis prosjektet ikke gjennomføres er således en videreføring og ytterligere økning i 
kompleksitet og driftskostnad på dagens fragmenterte infrastruktur, da man ikke vil ha en standardisert 
og konsolidert IT-infrastruktur å flytte (migrere) eksisterende tjenester til.  
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2.   MÅL   
Målene for prosjektet tar utgangspunkt i målene etablert for Migreringsprosjektet. Disse er videre 
detaljert ihht mål spesifikt for en fremtidsrettet, sikker, stabil og fleksibel infrastrukturplattform for Helse 
Nord. 
 
Nivå Beskrivelse Suksesskriterier 
Virksomhetsmål Krav til sikkerhet, kvalitet 

(tilgjengelighet) og skalerbarhet 
for sentrale IKT-tjenester 
etterleves. 
 

Utarbeidelse og oppfyllelse av regionens krav 
(SLA). 
Failover/redundante løsninger tilbys. 
Sikkerhetsplattform etablert. 
Arkitektur/styring er etablert på alle relevante 
nivåer. 

Virksomhetsmål NGP skal være Helse Nord sin 
regionale plattform for neste 
generasjons infrastruktur- og 
plattformtjenester.  

NGP tilbyr tilstrekkelig ytelse og fleksibilitet på 
en kostnadseffektiv måte. 

Effektmål Bedret leveranseevne / 
endringsevne for IT-prosjekter 
gjennom vedtatte og etablerte 
standardtjenester. 

HN IKT vil levere flere prosjekter på kortere tid, 
mer kostnadseffektivt og med høyere kvalitet.  

Effektmål Frigjøre driftsressurser i HN IKT. Muliggjør utfasing av eksisterende faste og 
midlertidige driftssentre og datarom og frigjør 
ressurser til proaktivt arbeid. 

Effektmål  Økt kvalitet og tilgjengelighet, 
samt redusert risiko i 
tjenesteleveransene. 

Fleksibel og robust infrastruktur og plattform.  

Effektmål Frigjøring av plass i lokale 
datarom. 

Migrering og konsolidering av eksisterende 
infrastruktur og plattform på regionalt datasenter 
som frigjør areal i lokale datarom.  

Resultatmål Budsjettrammen for leveransene 
overholdes. 

Tjenestene etableres innenfor budsjett. 

Resultatmål Tidsrammen for leveransene 
overholdes. 

Tjenestene etableres innenfor plan. 

Tabell 1 Prosjektets mål 

 

3.   RAMMEBETINGELSER 
Prosjektet er organisert som et prosjekt i Migreringsprosjektet og er underlagt de samme 
rammebetingelser som Migreringsprosjektet.  
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4.   PRODUKTER 
Prosjektets produkter er overordnet å etablere nye regionale infrastrukturtjenester ihht beskrivelse i 
avsnitt 1.2.1, samt nødvendige regionale plattformtjenester ihht beskrivelse i avsnitt 1.2.2. Mer detaljert 
leveranseoversikt finnes i avsnitt 5.1 ”Prosjektets omfang”. 
 
Produkter Beskrivelse 
Anskaffelse og etablering 
av regionale 
infrastrukturtjenester ihht 
omforent tjenestekatalog. 

Prosjektet skal i planleggingsfasen ta frem et overordnet design som skal danne grunnlaget for 
anskaffelse og etablering av en ny infrastrukturplattform regionalt datasenter. 
Infrastrukturplattformen skal være det prefererte kjøremiljøet for alle eksisterende og 
fremtidige IT-tjenester i Helse Nord.  
 
I gjennomføringsfasen skal prosjektet anskaffe og etablere en infrastrukturplattform som 
tilfredsstiller omforente design og kravdokumenter fra planleggingsfasen. 
 

Anskaffelse og etablering 
av nødvendige regionale 
plattformtjenester. 

I prosjektets planleggingsfase skal det utføres en analyse av eksisterende plattformtjenester og 
utarbeides design for nye plattformtjenester. 
 
Prosjektet skal i gjennomføringsfasen etablere nye løsninger for: 

•   Katalogtjeneste 
•   E-post 
•   Database 
•   Web 

Migrering / re-etablering 
av eksisterende tjenester 
på ny infrastruktur. 

Prosjektet skal re-etablere integrasjonsplattformen på de nye regionale infrastrukturtjenestene 
som etableres av prosjektet.. 

Tabell 2 Prosjektets produkter 
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5.   OMFANG, AVGRENSNINGER OG AVHENGIGHETER 
 
5.1.   Omfang 
Prosjektet skal etablere nye regionale infrastrukturtjenester med nødvendige regionale plattformtjenester 
for å kunne starte migrering av regionale og lokale applikasjoner. 
 
Leveranser Beskrivelse 
Målbilde og 
målarkitektur 

Prosjektet skal etablere og forankre målbilde og målarkitektur for Neste Generasjon Plattform, 
basert på overordnede målbilder for Helse Nord. 
 

Overordnet design I prosjektets planleggingsfase skal det utarbeides et overordnet design som vil være underlag 
for anskaffelse av nye infrastrukturtjenester, samt nødvendige plattformtjenester. Prosjektet vil 
som en del av dette arbeidet i planleggingsfasen avdekke avhengigheter til hvilke 
plattformtjenester som vil være nødvendige å etablere for å understøtte første 
migreringsprosjekt i Migreringsprosjektets gjennomføringsfase. 
 

Etablere/Oppdatere 
tjenestekatalog 

Oppdatere tjenestekatalog for infrastruktur- og plattformtjenester med spesifikasjoner og 
rutiner for de tjenester som etableres av prosjektet. 
 

Kravspesifikasjon I planleggingsfasen skal det utarbeides omforente kravspesifikasjoner for anskaffelse av nye 
infrastrukturtjenester, samt plattformtjenester. Prosjektet er ansvarlig for å kartlegge krav og 
må gå i dialog med relevante enheter og prosjekter i Helse Nord. 
 

Gjennomføre anskaffelse Prosjektet er ansvarlig for å etablere og forankre anskaffelsesstrategi, samt gjennomføre 
anskaffelse av ny infrastrukturplattform, inkludert plattformtjenester. Dette inkluderer alle 
aktiviteter knyttet til anskaffelsen. 
 

Detaljert design En detaljert beskrivelse av plattformen som gir underlag for hvordan løsningen installeres og 
tjenestene etableres.  
 

Installere / konfigurere 
infrastrukturtjenester 

Prosjektet er ansvarlig for at anskaffet infrastruktur blir installert og konfigurert ihht godkjente 
krav- og designdokumenter. 
 

Installere / konfigurere 
plattformtjenester 

Prosjektet er ansvarlig for at plattformtjenester blir installert og konfigurert ihht godkjente 
krav- og designdokumenter. 
 

Teststrategi/testplaner Det skal utarbeides en teststrategi og testplaner som spesifiserer hvordan alle relevante krav til 
infrastruktur- og plattformtjenester skal testes og verifiseres. 
 

Gjennomføring av test Prosjektet skal gjennomføre testing av alle tjenester ihht testplan, samt dokumentasjon av alle 
tester. 
 

Driftsdokumentasjon Prosjektet er ansvarlig for at det utarbeides driftsdokumentasjon for alle tjenester som 
etableres av prosjektet. 
 

Overlevering til Helse 
Nord  

Prosjektet er ansvarlig for å planlegge og gjennomføre overlevering av tjenester som etableres 
til Helse Nord IKT. 
 

Tabell 3 Prosjektets omfang 

  
5.2.   Avhengigheter 
Prosjektet er ansvarlig for å sikre en omfattende analyse av interne og eksterne avhengigheter.  
 
I konseptfasen ser prosjektet følgende avhengigheter: 

a)   Etablering av Migreringsprosjektet og tilhørende støttefunksjoner beskrevet i prosjektforslaget. 
b)   Overordnet teknologimålbilde for Helse Nord.  
c)   Omforent sikkerhetsarkitektur i Helse Nord. 
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d)   Analyse og kartlegging av applikasjonsporteføljen som en del av Migreringsprosjektets 
planleggingsfase. Dette som underlag for kravstilling og dimensjonering av infrastruktur og 
plattform. 

e)   Etablering av nye regionale datasenter ihht vedtatt fremdriftsplan. 
f)   Regionalt testsenter som kan nyttiggjøres av prosjektet. 
g)   Regional løsning for drift- og overvåkingsløsninger (prosess og verktøy) kan nyttiggjøres av 

prosjektet.  
h)   Tilgang på tilstrekkelige ressurser og kompetanse fra Helse Nord i prosjektet. 
i)   HNIKT etablerer et mottaksprosjekt for nye infrastruktur- og plattformtjenester.  

Avhengighetene må analyseres videre i prosjektets planleggingsfase. 
 
5.3.   Avgrensninger 
Prosjektet har følgende avgrensninger: 

•   Flytting av data knyttet til katalog, e-post og fil/print vil bli håndtert som migreringskandidater i 
Migreringsprosjektet.  

•   Prosjektet har ikke ansvar for planlegging og migrering av applikasjoner til nytt 
infrastrukturmiljø. Dette håndteres av Migreringsprosjektet. 

•   Prosjektet tar ikke ansvar for skarp drift av noen av miljøene/plattformene som etableres 
•   Prosjektet tar ikke ansvar for etablering av nye aksessnett og/eller endring av eksisterende 

lokalnett på noen lokasjoner utover regionalt datasenter 
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6.   VURDERING AV USIKKERHETER 
Det er gjort en vurdering av usikkerheter. Analysen må holdes løpende oppdatert gjennom prosjektet.  
 

 
Figur 2 Risikoeksponering før og etter tiltak 

 
 

ID Risikobeskrivelse Konsekvens Tiltak 
01 Datasentre ikke klare til 

implementering av infrastruktur 
Forsinkelse på etablering av nye 
infrastruktur- og 
plattformtjenester. 

Dialog med regionalt datasenter 
prosjektet og tidlig varsling ved 
forsinkelser. 

02 Uklart omfang / scope for 
prosjektet 

Forsinkelser, 
kostnadsoverskridelser 

Forankring og godkjenning av 
prosjektforslag. 

03 Målbilder etablert av 
Migreringsprosjektmet ikke klare i 
tide, medfører uklare krav til NGP 

Feil innkjøp, dupliserte løsninger, 
svekket endringsevne, økte 
kostnader og tid. 

Prosjektorganisering og koordinering 
mellom prosjektene. Bidrag fra NGP 
prosjektet til etablering av målbilder. 

04 Applikasjonskartlegging ikke klar, 
medfører uklare krav til NGP 

Feil innkjøp, dupliserte løsninger, 
svekker endringsevne, økte 
kostnader og tid. 

Tidlig start av applikasjonskartlegging 
i Migreringsprosjektet. Tidlig varsling 
ved forsinkelser. 

05 Manglende kapasitet til 
gjennomføring av prosjektet 

Forsinkelser Etablere prosjektorganisajon med 
ressursavtaler tidlig. Leie inn 
kompetanse ved behov. 

06 Regional testfunksjon ikke etablert 
i tide til at NGP prosjektet kan 
nyttiggjøre seg dette 

Forsinkelser, dårlig kvalitet på 
plattformen 

Dialog med ansvarlige for 
testfunksjonen i Helse Nord og tidlig 
varsling ved forsinkelser. 

07 Regional løsning for drift- og 
overvåkning er ikke etablert i tide 
til mottak av prosjektets leveranser. 

Prosjektetkan ikke starte 
migrering av tjenester til ny 
plattform. 

Dialog med drifts- og 
overvåkningsprosjektet og tidlig 
varsling ved forsinkelser. 

08 Ikke tilstrekkelig tilgang til 
kompetanse. 

Dårlig kvalitet på plattformen, 
forsinkelser. 

Kompetanseheving internt og evt 
innleie av kompetanse ved behov. 

09 Helse Nord sin linjeorganisasjon er 
ikke klar til mottak av prosjektets 
leveranser. 

Prosjektet kan ikke starte 
migrering av tjenester til ny 
plattform. 

Involvering av Helse Nord sin 
linjeorganisasjon i 
prosjektgjennomføringen, etablere 
overleveringsplaner og prosesser for 
overlevering. 

Tabell 4 Risikoelementer med konsekvens og tiltak 
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7.   VALG AV ALTERNATIV OG NYTTE/KOST-VURDERING 
 
7.1.   Alternative løsninger/konsepter 
Helse Nord har i hovedsak tre alternativer for å etablere ny infrastruktur/kjøremiljø og plattformtjenester 
ihht beskrivelse i dette prosjektforslaget: 

1.   Etablering av eget prosjekt (innenfor eller utenfor Migreringsprosjektet) 
2.   HNIKT sin linjeorganisasjon fortsetter med spesifisering, anskaffelse og etablering av 

infrastruktur- og plattformtjenester (som før) 
3.   FIKS programmet gis utvidet mandat til å spesifisere, anskaffe og etablere standarder for 

infrastruktur- og plattformtjenester i Helse Nord. 

 
7.2.   Gevinstoversikt 
Gevinstoversikt for prosjektet er lagt frem i prosjektforslaget for Migreringsprosjektet. 
 
7.3.   Nytte/kost-vurderinger 
Nytte/kost vurderinger for prosjektet er lagt frem i prosjektforslaget for Migreringsprosjektet. 
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8.   GROV TIDSPLAN 
Det er utarbeidet en grov tidsplan for etablering av Neste Generasjon Plattform i Helse Nord IKT. 
 
Prosjektet vil gå gjennom fire faser ihht Helse Nord sin prosjektmetodikk PRHI: planlegging, 
anskaffelse, implementering og avslutning/overlevering til drift. 
 
Figuren under oppsummerer hovedaktivitetene i prosjektforslaget for NGP: 
 

 
Figur 3 Grov tidsplan NGP 

  
9.   ORGANISERING, ROLLER OG ANSVAR 
Prosjektet etableres i Migreringsprosjektet. 
 
9.1.   Organisering  
Organisering i prosjektet er oppsummert i figuren under: 
 



 

   Vedlegg  A  –  prosjektforslag  Neste  Generasjon  Plattform  i  Migreringsprosjektet      14  

 
Figur 4 Prosjektorganisasjon NGP 

 
9.2.   Roller 
Beskrivelse av de ulike rollenes ansvar. 
 
Prosjektleder har ansvar for: 

•   Sikre at alle nødvendige oppgaver for å ivareta prosjektets leveranse blir gjennomført 
•   Utarbeide statusrapporter til styringsgruppe 
•   Sikre at prosjektet har tilgang til nok ressurser og tilstrekkelig kompetanse 
•   Gjennomføre fortløpende oppfølging av prosjektgruppen 
•   Koordinere med Migreringsprosjektet og evt andre relevante prosjekter i Helse Nord 
•   Gjennomføre nødvendige anskaffelse(r) 
•   Iverksette tiltak ved eventuelle avvik 

 
Løsningsarkitekt har ansvar for: 

•   Utarbeide kravspesifikasjon basert på virksomhetens (inkludert Helse Nord IKT) krav til nye 
infrastruktur- og plattformtjenester 

•   Følge opp leverandører slik at løsningen fungerer i henhold til avtalte spesifikasjoner 
•   Koordinere løsningsarbeidet i hele prosjektet 

 
Juridisk / innkjøp har ansvar for: 

•   At anskaffelse av nye infrastruktur- og plattformtjenester skjer ihht lover og regler for offentlige 
anskaffelser 

•   Rådgivning/bistand til prosjektet ift gjennomføring av anskaffelse 
•   Evaluering av kontraktsmessige forbehold, etc i tilbud fra leverandører 
•   Juridisk gjennomgang og verifisering av tilbuds- og kontraktsdokumenter i forkant av og ved 

inngåelse av kontrakt med leverandør(er) 
 
Ansvarlig for infrastrukturtjenester har ansvar for: 

•   Koordinere og prioritere krav til infrastruktur  
•   Utarbeide funksjonelle og tekniske krav til ny infrastruktur  
•   Bistand og støtte til utforming og prioritering av evalueringskriterier for tilbudsevaluering 
•   Etablering av infrastrukturtjenester ihht omforent design og kravspesifikasjon 
•   Bistand og støtte til testleder ifm utforming og prioritering av testkriterier  

Prosjektleder

Ansvarlig
infrastrukturtjenester

Ansvarlig  
plattformtjenester Testansvarlig

Løsningsarkitekt Juridisk/innkjøp
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•   Bistand og støtte ifm testgjennomføring og evaluering av testrapporter fra leverandør 
 
Ansvarlig for plattformtjenester har ansvar for: 

•   Koordinere og prioritere krav til ny plattform 
•   Utarbeide funksjonelle og tekniske krav til ny plattform 
•   Bistand og støtte til utforming og prioritering av evalueringskriterier for tilbudsevaluering 
•   Etablering av plattformtjenester ihht omforent design og kravspesifikasjon 
•   Bistand og støtte til testleder ifm utforming og prioritering av testkriterier  
•   Bistand og støtte ifm testgjennomføring og evaluering av testrapporter fra leverandør 

 
Testleder har ansvar for: 

•   Etablere teststrategi  
•   Etablere og vedlikeholde testmetodikk og testplan 
•   At testene gjennomføres i henhold til strategi, metodikk og planer 
•   Rapportere fremdrift, status og risiko til prosjektleder 
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10.   INTERESSENTER/MÅLGRUPPER 
Prosjektet har i stor grad samme interessenter som Migreringsprosjektet, men i tillegg vil tjeneste- og 
fagansvarlige i HN IKT være primær interessenter ift forankringer. 
  

11.   BUDSJETT 
Prosjektet finansieres gjennom Migreringsprosjektet. 


