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1. INNLEDNING 

Helseforetakenes IT avdelinger ble i 2006 samlet under navnet Helse Nord IKT. Helse Nord IKT har i 

dag ca. 240 ansatte, organisert i 3 avdelinger - avdeling for tjenesteproduksjon, avdeling for 

tjenesteutvikling og avdeling for kunde- og service. Disse tre avdelingene er igjen er delt opp i til 

sammen 10 seksjoner.  

 

Siden oppstart er det gjennomført betydelige løft på plattform, organisering og applikasjonssiden for å 

heve kvaliteten og samhandlingen mellom IT systemene i regionen. Det er i tillegg igangsatt en rekke 

prosjekter og initiativer, hvorav flere har et gjennomgående fokus på regionalisering.  
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2. NÅ-SITUASJONSBESKRIVELSE 

De følgende kapitler ser spesifikt på nå-situasjonen i Helse Nord med tanke på teknologi, applikasjoner 

og arbeidsform, samt arkitektur. Det er ikke en organisatorisk eller teknologisk komplett beskrivelse av 

Helse Nord IKT, Helse Nord RHF eller de individuelle Helseforetakene i regionen. 

 

2.1. Teknologi 

2.1.1. Datarom 

Helse Nord har i 2015 datarom lokalisert i hele regionen. De er som oftest lokalisert til hvert enkelt 

sykehus med strøm, kjøling, plass og fysisk sikring, og skal dekke lokal kapasitet. Totalt har regionen 

(per mars 2015) lokale datarom på alle sykehus, i tillegg til midlertidige datasentre etablert i Tromsø.  

 

Figuren under viser grafisk antall kvadratmeter datarom pr helseforetak. 

 

 
Figur 1 Antall kvadratmeter datarom i Helse Nord 

De lokale datarommene har ikke plass til nye og regionale tjenester. I tillegg har de fleste av rommene 

marginal eller for dårlig kvalitet på strøm, sikring og kjøling. I dag finansieres regionens datarom av 

sykehusene lokalt, dette innebærer at det ikke allokeres kostnader til Helse Nord IKT for leie eller bruk 

og vedlikehold av disse. 

 

Prosjekt «Regionalt Datasenter i Helse Nord» skal etablere regionale datasentre for regionen. 

Datasentrene skal ivareta dagens og kommende IKT-tjenester på en slik måte at regionens krav til 

sikkerhet og kvalitet ivaretas.  

 

Prosjektet «Regionalt Datasenter i Helse Nord» er en viktig premissgiver for etablering av nye regionale 

løsninger, samt konsolidering og migrering av eksisterende tjenester, da det ikke er kapasitet til å flytte 

eksisterende infrastruktur/hardware direkte inn på de nye regionale datasentrene. 

 

2.1.1.1. Infrastruktur 

Dagens infrastruktur inklusive servere, lagring og nettverk beskrives nedenfor. Det er hovedsakelig 

basert på en plattform påbegynt i 2008/2009.  

 

2.1.1.2. Servere 

Totalt eksisterer det ca 2150 servere pr mars 2015. Det er ca 550 fysiske og ca 1600 virtuelle servere. 
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Tabellen under viser fordeling av fysiske server pr miljø (Produksjon og utvikling/test), samt servere som 

er under installasjon. Utover dette finnes det lokale servere på avdelingene som Helse Nord IKT ikke har 

driftsansvar for. 

 
Status Antall 

Produksjon 467 

Under installasjon 60 

Utvikling/test 20 

(tom) 3 

Totalt 550 

Tabell 1 Antall fysiske servere pr miljø 

Det eksisterer servere i alle regionens datarom, med en hovedvekt i Tromsø og Bodø.  

 

Den fysiske serverparken består av varierende modeller og årgang. Hovedvekten av serverne er mer enn 

3 år gamle. Alderen på 180 av 550 fysiske servere ukjent.  

 

Helse Nord IKT har en relativt høy virtualiseringsgrad og som for de fysiske serverne er flest installert i 

Tromsø og Bodø.  

 

Den virtuelle serverparken kjører en rekke ulike operativsystemer og ulike versjoner av samme 

operativsystemer. De største fremkommer nedenfor: 

 

 
Figur 2 Oversikt over operativsystemer i Helse Nord 

 

Som det fremgår av diagrammet over er det en hovedvekt av ulike versjoner av Windows server 2003, 

2008 og 2012 i produksjon. 
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Flere av disse er klare for utfasing. Windows Server 2003 går ut av «utvidet support» 14. juli 2015. Dette 

innebærer at det ikke lenger vil produseres oppdateringer for operativsystemet.  Windows Server 2008 

gikk inn i «utvidet support» 13. januar 2015.  

 

2.1.1.3. Lagring / Sikkerhetskopi 

Det er etablert ett antall nettverksbaserte lagringsløsninger (SAN) i Helse Nord, alle levert av EMC.  De 

fleste er etablert i Tromsø og Bodø. Det er i tillegg et betydelig antall varianter i produksjon. Total 

tilgjengelig lagringsmengde er 3,5 Petabyte. Det er ikke etablert speiling mellom lokasjoner. 

 

Det er etablert lokale løsninger for sikkerhetskopi av data på egnede tjenere som strømmes til 

sentraliserte sikkerhetskopi-løsninger i Tromsø og i Bodø hvor det tas ut kopier på tape. Det tas i dag 

sikkerhetskopier av «alt», og det differensieres ikke på behov som SLA, regulatorisk, eller annet. Det er 

ikke utført analyse av veksten, men denne antas å være betydelig, ettersom det ikke skilles på ulike 

lagringskrav i dag vil all produksjon øke datamengden og lagringsbehovet. 

 

2.1.1.4. Nettverk 

Kommunikasjon mellom lokasjoner i Helse Nord baserer seg i dag på tjenesten Telenor Nordic Connect. 

Regionens internett-forbindelse er sentralisert og all internett-trafikk må gå igjennom proxy-servere (i 

Bodø og i Tromsø), som er regionalt driftet. Det er etablert lokale brannmurer i alle datarom i regionen, 

men uten felles administrasjonsverktøy eller sentralisert styringsverktøy. 

 

Helse Nord IKT har etablert fiber/bølgelengder mellom midlertidig datasenter i Tromsø og sykehusene i 

Bodø og Kirkenes. Det er imidlertid av plasshensyn ikke mulig å etablere redundans på disse 

forbindelsene. 

 

Regional VPN tjeneste for fjerntilgang er under etablering basert på Cisco IPSEC. 

 

Norsk Helsenett er nå i ferd med å etablere «Neste Generasjon Kjernenett (NGK)». Dette har som formål 

å etablere et «trygt og tilgjengelig» kjernenett, konstruert og dimensjonert slik at det aldri er et hinder for 

nye tjenester, nye behov eller teknologiske muligheter i helse- og omsorgssektoren. Det er foreløpig ikke 

avklart hvordan NGK skal benyttes i Helse Nord.  

 

 

2.1.2. Plattform  

Plattform består av noen felles applikasjoner og tjenester som er etablert lokalt eller regionalt.  
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Det eksisterer en rekke forskjellige databaseplattformer og versjoner i produksjon hos Helse Nord med 

en hovedvekt på Oracle (for bl.a. DIPS og RIS) og MS-SQL. Denne fragmenteringen er det naturlig å 

adressere i ett regionaliseringsperspektiv, i tett samarbeid med spesialistene i databasegruppen.  

 

Figuren viser at det er noen hovedplattformer som er mye benyttet, og det er særlig MS SQL server og 

Oracle som er dominerende. 

 

 
Figur 3 Ulike databaseversjoner i Helse Nord 

 

 

Det eksisterer i dag flere integrasjonsplattformer i Helse Nord IKT, og det er kartlagt 40 ulike 

applikasjoner innenfor kategorien integrasjonsapplikasjon/plattform. Integrasjoner mellom kliniske 

systemer foregår hovedsakelig gjennom integrasjonsapplikasjoner levert av DIPS.  

 

Dagens integrasjonslandskap er preget av manglende dokumentasjon og høy grad av kompleksitet og 

personavhengighet. Ett stort antall integrasjoner er gjennomført punkt-til-punkt, og det er usikkerhet om 

hvor godt disse er dokumentert.  

 

Ny regionalisert integrasjonsplattform er etablert av Integrasjonsprosjektet, og prosjektet jobber nå med å 

legge nye integrasjoner på denne plattformen.  

 

Integrasjonsprosjektet har, i styringsgruppemøte til Helse Nord IKT (av 16. april 2015), fått godkjent 

strategien, planene og investeringsrammene for oppstart og gjennomføring av fase to av prosjektet.  

 

Fase to har til hensikt å flytte fagsystemers integrasjoner fra gamle proprietære til nye standardiserte 

grensesnitt, og fase to har videre et veldig godt utgangspunkt til å gjøre dette i en etablert 

integrasjonsplattform med tilhørende integrasjonspraksis og forvaltningstjeneste.  

 

Denne overgangen til de nye integrasjonsgrensesnittene er for flere fagsystemer allerede planlagt og 

prioritert. Den felles regionale Integrasjonstjenesten vil nå i større grad kunne motta og løse 

integrasjonsbehov fra prosjekter, systemer og leverandører, både internt og eksternt, uten at det krever 

samme omfattende avklarings- og designfase som tidligere. 

 

Integrasjonsplattformen vil i mye større grad ha standardiserte integrasjonsgrensesnitt tilgjengelig, som 

kan tas i bruk etter inngåtte avtaler. Videre så er det utarbeidet og godkjent en regional 

integrasjonsstrategi for et mer langsiktig fokus på integrasjonsutvikling og forvaltning av integrasjoner i 

regionen. 
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2.2. Applikasjon  

Applikasjonslandskapet i Helse Nord fremstår som rikt. De består av flere hundre applikasjoner og er 

foreløpig kategorisert og delt inn etter kriterier som kritikalitet/nivå og type tjenester, geografisk lokasjon 

og status. Arbeidet med å ferdigstille denne tjenesteoversikten pågår i Helse Nord p.t. 

 

Applikasjonslandskapet er i dag en konsekvens av innkjøp utført av flere aktører; RHF, HF, Sykehus og 

HN IKT. 

 

En oversikt over kandidater til migrering skal utarbeides i planleggingsfasen i Migreringsprosjektet. 
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2.3. Arkitektur 

Dette kapitlet beskriver dagens situasjon med fokus på hvordan arkitekturfunksjonen i Helse Nord er i 

stand til å understøtte kommende endringer. Mye av informasjonen er hentet fra dokumentet 

«Arkitekturpraksis i Helse Nord», med vedlegg. 

2.3.1. Visjoner i regionen 

Helse Nord’s visjon er at pasientene skal bli møtt med rett kompetanse til rett tid og foretrekke 

undersøkelse og behandling i Helse Nord. «Helse i Nord der vi bor». 

 

Helse Nord’s virke skal i alle sammenhenger være basert på verdiene, som er: 

 Kvalitet i prosess og resultat 

 Trygghet for tilgjengelighet og omsorg 

 Respekt i møtet med våre brukere og samarbeidspartnere 

 

Helse Nord IKT’s overordnede strategi er: 

«På lag med klinikken – gjennom understøttelse av pasientforløpet». 

 

Helse Nord IKT’s verdier er kvalitet, trygghet og respekt. Verdiene gjenspeiles i jobbutførelsen og måten 

å opptre på. 

 

2.3.2. Arkitekturpraksis 

Helse Nord IKT har opprettet en seksjon for Innovasjon og arkitektur med følgende oppdrag: 

 Skal sammen med helseforetakene vurdere hvordan teknologi kan understøtte virksomhetens 

behov og gi den verdi, på kort og lang sikt. 

 Bidra til at målbilde for virksomhetsarkitektur i Helse Nord defineres, -forankres og forvaltes. 

 Bidra til at initiativ som iverksettes er i tråd med målbilde for arkitektur og nasjonale/regionale 

strategier. 

I helseforetakene er det ingen formelle arkitektroller. I Helse Nord RHF er det en rolle som bl.a. har 

ansvar for virksomhetsarkitektur. 

 

Det er nylig etablert et Arkitekturråd bestående av løsningsarkitekter fra Innovasjon og arkitektur. Rådet 

gjør vurderinger på innmeldte saker gjennom ukentlige møter. Det gjøres primært vurderinger rundt 

endring av nåsituasjon basert på forespørsler/saker fra pågående prosjekter og initiativ. Felles 

rammeverk, prinsipper og føringer blir i dag i økende grad ivaretatt i de store prosjektene og 

anskaffelsene. Det er ofte arkitekturrepresentanter ute i prosjektene som fanger opp vurderingssaker og 

ber om behandling i arkitekturrådet. Det mangler dog representanter fra flere av nivåene i 

virksomhetsmodellen og arkitekturrådet består derfor nå av løsningsarkitekter, noe som gir rådet et 

endimensjonalt/overordnet bilde og begrenset innsikt i system- og applikasjonsporteføljen, samt uklar 

forankring med RHF og Helseforetakene. Arkitekturrådet har også kun en rådgivende rolle. 

 

Dagens situasjon bærer preg av lav prosessmodenhet og få prosesser som er dokumentert.  

 

Helse Nord har foreløpig ikke definert en informasjonsmodell. Det er varierende grad av datakvalitet, og 

mangel på effektive Master Data Management (MDM) strategier. 
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2.4. Prosesser i Helse Nord IKT 

 

2.4.1. Arbeidsform 

Ifølge dokumentet «Evaluering av Helse Nord IKT» bærer HN IKT preg av «silo-orientering  og få 

tverrgående prosesser. Det bekreftes til dels gjennom en uformell undersøkelse at det oppleves at det 

brukes mye tid på å rette feil og svare på forespørsler, mens de nødvendige grepene rundt planlegging, 

effektivisering, læring og kvalitetsforbedring forsvinner i hverdagen.  

 
Oppgavetype % av arbeidsdagen 

Administrativt 19 % 

Reaktivt 37 % 

Proaktivt 13 % 

Prosjekter 32 % 

Totalt 100 % 

Tabell 2 HN IKT prosentvis fordeling av oppgavetyper 

Tabellen er kun en indikasjon, og kan evt. vurderes bekreftet/avkreftet i en statistisk undersøkelse. 
 

2.4.2. Bestillinger 

Helse Nord IKT etablerte høsten 2014 «Felles Innboks» som bestillingssystem. Disse bestillingene kan 

være på nye prosjekter, fra f.eks. HF, eller integrasjoner/plassering fra leverandører, så vel som 

rutineoppgaver. Ett øyeblikksbilde over åpne saker i felles innboks 10.03.2015 viser følgende 

kategoriseringer: 

 
Område Antall 

Applikasjon 50 

Infrastruktur 50 

Plattform 51 

Ikke kategorisert 9 

Totalt 160 

Tabell 3 Kategorisering av henvendelser i "Felles innboks" 

Oversikten viser fordeling på 1/3 infrastruktur-bestillinger, som installasjon av virtuelle servere eller 

økning av lagringskapasitet, 1/3 plattform, som ofte går på bestilling av nye tilganger eller ny integrasjon 

mellom to systemer, og 1/3 Applikasjon – som ofte er om endringer/oppgraderinger.  

 

I rapporten «Evaluering av Helse Nord IKT», fremkommer det at bestillinger er lite koordinerte og 

spesifiserte: «Organisasjonen mottar bestillinger fra mange ulike hold, og det er for lite koordinering av 

disse. Bestillinger som kommer til HN IKT er til tider mangelfullt spesifisert, med eksempelvis 

urealistiske tids- og kostnadsrammer.» Denne mangelen på tilstrekkelig involvering kan være en av 

hovedårsakene til at HN IKT opplever seg selv som for «reaktivt» i sin arbeidsform. 

 

2.4.3. Porteføljestyring 

I rapporten «Evaluering av Helse Nord IKT», identifiseres noen utfordringer med dagens 

porteføljestyring: 

 

 Det finnes ingen formalisert porteføljestyring i HN IKT og heller ingen regional porteføljestyring 
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 Utsagn tyder på at konsekvensene av regionalisering generelt er ulikt forstått av de involverte 

partene 

 Avhengigheter mellom prosjekter og prioriteringer håndteres løpende, men er ikke planbasert, 

strukturert og formalisert. 

 Prosjektene deler noe informasjon, maler og erfaringer – men dette er i liten grad satt i system 

 Flere av de sentrale prosjektene har hatt utfordringer, og denne historikken henger delvis ved 

prosjektene 

 

Dette synet kan delvis bekreftes gjennom intervjuer som er gjennomført i Helse Nord IKT. Prosjekter har 

ofte avhengigheter som bør bli synliggjort (i tide), og det bør utarbeides felles målbilder og arkitektur. 

En gjentatt observasjon har vært at «prosjektene kommer i feil rekkefølge».  

 

2.4.4. Sikkerhetsfokus 

Det er et økende fokus på informasjonssikkerhet i samfunnet generelt og i offentlig sektor spesielt. Uten 

en tilstrekkelig sikkerhetsorientering er Helse Nord IKT i en sårbar situasjon da de kan være eksponert 

for trusler uten å være klar over det. Både personvern og pasientsikkerhet setter regulatoriske føringer for 

hvordan helseforetakene forholder seg til dette. I dag er sikkerhet i stor grad løst gjennom eksisterende 

sonemodell og fysisk sikring. Helse Nord IKT er i ferd med å utarbeide en sikkerhetsstrategi. Det vil 

være behov for å ta frem en tilstrekkelig sikkerhetspolicy og sikkerhetsarkitektur. 

 

2.4.5. Regionalt test-regime 

FIKS programmet har fått i oppgave å ta frem en regional testorganisasjon, som er under etablering og 

det etableres regionale rutiner og rammeverk. Prosjektet har anskaffet testlederverktøy og et 

ytelsesverktøy er planlagt anskaffet. Denne testorganisasjonen, med standarder, policyer, kompetanse og 

verktøystøtte i FIKS avsluttes ved programslutt og vil da overføres til HN IKT. 

 

2.4.6. Overvåkning  

For å møte de utfordringer som vil komme i forbindelse med regionalisering av IKT løsninger i regionen, 

ser Helse Nord IKT behovet for å etablere et regionalt driftssenter. Driftssenterets oppgave vil i første 

omgang være 24/7 overvåkning av de kritiske IT tjenestene i regionen, og ha et første ansvar for løse 

driftsforstyrrelser.  

 

Formålet med prosjektet for å etablere et regionalt drifts- og overvåkingssenter er delt. Man ønsker å 

oppnå flere ulike effekter, som følgende: 

 Mer stabil drift – Gjennom de ulike tiltakene som skal utføres ønsker man å heve nivået på de IT-

tjenester som leveres p.t. til et høyere nivå. Man skal bli mer forutsigbar og levere økt stabilitet. 

 Effektivisert drift –Etablering av en ny organisatorisk enhet, etablering og forbedring av prosesser 

skal frigjøre ressurser i Tjenesteproduksjon til å fokusere på vedlikehold og forvaltning. Enkle 

driftsoppgaver (eks: patching) vil kunne flyttes over til driftssenteret som et ledd i forenkling og 

effektivisering for Tjenesteproduksjon. 

 Løfte kvalitet – Leveransekvalitet mot helseforetakene er en del av det løftet man ønsker å oppnå. 

Dette vil si at man gjennom stabil drift og en effektivisert organisasjon vil levere bedre tjenester 

og være bedre rustet til å leve opp til de avtalte nivåer som er definert i kontrakter. 

 

Oppsummert skal dette være et prosjekt som tar organisasjonen videre på modenhetsskalaene når det 

kommer til standardiserte prosesser, roller og rutiner knyttet opp mot ITIL-rammeverket. Samtidig skal 

dette være tilpasset slik at det fungerende for organisasjonen. 


