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Styresak 34-2018 Videreføring av migreringsprosjekt 

Helse Nord IKT HF, godkjenning 

 
 
Formål 
Formål med denne styresaken er å få styrets godkjenning til å starte fase 2 av migrering1 
av servere inn i sentralt kjøremiljø i datasenteret i Tromsø, samt be styret om at adm. 
direktør får fullmakt til å godkjenne oppstart av migreringspakke 3. 
 
I styresak 54-2017 Plan 2018-2021 - inkl. rullering av investeringsplanen 2018-2025 
(styremøte 23. mai 2017) er det lagt 45 mill. kroner til denne fasen av prosjektet. 
Detaljplanleggingen viser at behovet er 49 mill. kroner. Avvik fra langsiktig plan løses 
innenfor total investeringsramme. 
 
Langsiktig plan har i tillegg tatt høyde for 30 mill. kroner til migreringspakke 3. 
 
I tråd med konsernbestemmelser for investeringer i Helse Nord2 skal adm. direktør i 
Helse Nord RHF godkjenne enkeltprosjekt med samlet investeringssum 20 mill. kroner 
eller mer. Dersom investeringen overstiger 50 mill. kroner, skal den vurderes av styret i 
Helse Nord RHF. 
 
Bakgrunn I 
Det vises til helhetlig plan for videreføring av migreringsprosjektet fra august 2018 til 
mai 2020 (fase 2+3), jf. styresak 10-2018 i Helse Nord IKT HF (vedlegg 1 og 2). 
 
Fase 2 (august 2018 til juni 2019) omfatter migrering av ca. 1000 servere til ny 
plattform i sentralt kjøremiljø (SKM). Dette vil innebære at omlag 60 % av serverne er 
migrert over på ny plattform.  
 
Fase 3 (august 2019 til desember 2019) skal samordne kommunikasjon knyttet til 
prosjekt Digital plattform telekommunikasjon, samle tjenestene på AMK-området og 
flytting av datavarehustjenesten til ny plattform. Detaljplanleggingen har ikke startet. 
 
De kliniske systemene som ble etablert gjennom FIKS3-programmet er ikke inkludert i 
migreringsplanene. Tjenestene ligger trygt på Oracle-stack, og kan vente til teknologien 
av hensyn til vedlikehold gjør at de bør flyttes. Fremtidige kostnader vil bli vurdert i 
forbindelse med rullering av langsiktig plan som legges frem for styret i juni 2018. 

                                                        
1 Migrere data: Flytte data 
2 Se Docmap – RL 4806 
3 FIKS: Felles Innføring av Kliniske Systemer 
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Migrering til sentralt kjøremiljø er en forutsetning for å nå gevinster beskrevet gjennom 
FAKT-programmet4, herunder effektiv drift, økt kvalitet og informasjonssikkerhet.  
 
Bakgrunn II 
Det vises til styresak 96-2015 Sentralt datasenter i Helse Nord - migrering/flytting og 
konsolidering, oppfølging av styresak 55-2015 (styremøte 30. september 2018. Styret i 
Helse Nord RHF fattet følgende vedtak:  
 
1. Styret i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til at migreringsprosjektet gjennomføres 

innenfor en ramme på 150 mill. kroner. 
 

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

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

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

 
I styresak 52-2016 FAKT-programmet: Sentralt datasenter i Helse Nord - 
migrering/flytting og konsolidering, oppfølging av styresak 96-2015 (styremøte 26. april 
2016) ble området behandlet på nytt og styret fattet følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner plan og delprosjekter for etablering av sentralt 

kjøremiljø, felles arkitektur, testregime og migreringspakke 1 for regionale datasenter 
innenfor en kostnadsramme på 150 mill. kroner.  

 
2. Styret ber adm. direktør om å legge frem forslag til innhold og omfang av ytterligere 

migreringsbehov (ut over det som ligger i langsiktig plan) innen 30. juni 2016. 
 
Prognose for kostnader – andre store prosjekt i Helse Nord IKT HF 
Prognosen for endelig kostnad for FAKT-programmet inkl. migreringspakke 1 er ca. 120 
mill. kroner, det vil si ca. 30 mill. lavere enn budsjett. 
 
I tillegg har Helse Nord IKT HF nylig avsluttet tre øvrige prosjekt som grenser til det nye 
kjøremiljøet. Det vises til følgende styresaker i Helse Nord IKT HF (utrykte vedlegg 1-3): 
          Mill. kr.  

Sak Tittel Bevilget Endelig 
7-2018 Avslutning prosjekt «Sentralt Kjøremiljø» (SKM) 64,5 57,6 
8-2018 Avslutning prosjekt «Drifts- og overv.senter (DoOS) 24,6 18,6 
9-2018 Avslutning prosjekt «Testregime fase II» 26,1 21,8 
 Til sammen 115,2 98,0 

 
Migreringspakke 1 samt tilgrensende prosjekt er med andre ord gjennomført innenfor 
en kostnad som er ca. 30 + 17=47 mill. kroner lavere enn forutsatt. 
 

                                                        
4 FAKT: Felles Arkitektur, Konsolidering og Teknologi; program for modernisering, etablering og realisering av 
regionale IKT-tjenester 
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I langsiktig plan er det forutsatt synergieffekter knyttet til nytt datasenter på ca. 25 mill. 
kroner/år som er lagt inn som en en-block avsetning. Totale rammer vil bli justert i 
forbindelse med rullering av langsiktig plan som legges frem for styret i Helse Nord RHF 
i juni 2018. 
 
Det vises til egne styresaker i Helse Nord IKT HF for utredning av migreringspakker og 
sluttrapporter for tilgrensende prosjekt. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør er fornøyd med at gjennomføringen av sentrale prosjekter knyttet til 
moderne drifts- og overvåkingssenter har gått etter plan, og gjennomført ca. 47 mill. 
kroner lavere enn opprinnelig ramme.  
 
Adm. direktør orienterer med dette styret i Helse Nord RHF om å ha godkjent oppstart 
av migreringspakke 2 innenfor en ramme på inntil 45 mill. kroner.  
 
Summen av migreringspakke 2 og 3 overstiger adm. direktørs fullmakt på 50 mill. 
kroner. Adm. direktør ber derfor om fullmakt til å godkjenne migreringspakke 3, 
innenfor en ramme på inntil 30 mill. kroner, når detaljplan foreligger. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om oppstart av migreringspakke 2 til 

orientering. 
 
2. Styret gir adm. direktør fullmakt til å godkjenne oppstart av migreringspakke 3 

innenfor en ramme på inntil 30 mill. kroner, når detaljplan foreligger. 
 
Bodø, den 8. mars 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
Vedlegg: 
1. Helse Nord IKT HF, styresak 10-2018: Videreføring av migreringsprosjektet 
2. Utklipp fra protokoll – HF-styrets vedtak i sak 10-2018 
 
Vedleggene er publisert på Helse Nord RHFs nettsted - se her:  
Styremøte i Helse Nord RHF 21. mars 2018 

 
Utrykte vedlegg: 
1. Helse Nord IKT HF Styresak 7-2018: Sluttrapport «Sentralt kjøremiljø» 
2. Helse Nord IKT HF Styresak 8-2018: Sluttrapport «Drifts- og Overvåkingssenter» 
3. Helse Nord IKT HF Styresak 9-2018: Sluttrapport «Testregime fase II» 
 
Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel. 
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https://helse-nord.no/arrangementer/styremote-i-helse-nord-rhf-21-mars-2018-2018-03-21



