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Vedlegg 1: Saksutredning – styresak 011-2018  

Metode 
Migreringsprosjektet er i gjennomføringsfase av Migreringspakke 1. Fokuset så langt har vært 
etablerings av basis-tjenester på ny plattform samt flytting av interne HNIKT-applikasjoner. 
Tempoet på flyttingene går pr. tid iht. plan og man forventer å starte med de store tjenestene 
innenfor administrative applikasjoner i løpet av februar.  

SKM-plattformen ble endelig godkjent 11.11.2017 og driftes nå av HNIKTs driftsorganisasjon. 

Migreringsprosjektet gjennomførte høsten 2017 et strategiarbeid over to interne workshoper 
der formålet var å identifisere drivere og føringer for hvordan fremtidige migreringer skal 
prioriteres. Resultatet av arbeidet har vært førende for prioriteringene foreslått i denne 
styresaken.  

Migreringsprosjektet har i tillegg gjennomført kartleggingsmøter med samtlige 
tjenesteansvarlige i Helse Nord IKT der målsetningen har vært å identifisere hvilke tjenester 
som kan flyttes. Prosjektet har brukt innspill og ønsker fra disse møtene når tjenester har blitt 
plassert i ulike migreringspakker.  

Datagrunnlaget som ligger til grunn for de foreslåtte migreringspakkene er basert på uttrekk 
fra interne støttesystemer (HP SM og Serveradmin). Prosjektet har videre foretatt en manuell 
sammenstilling av disse. Det er noe utfordringer knyttet til datakvalitet, men kvaliteten 
vurderes som god nok til dette formålet. 

Omfang 
Det foreslås en videreføring av Migreringsprosjektet frem til Q2 2020. Gjennomføringsfasen 
foreslås forlenget ut prosjektets levetid. Antallet servere som er knyttet til hver pakke er 
basert på antallet servere i dagens miljø. Det er ikke gitt at antallet servere vil være likt når 
tjenestene er flyttet til SKM.  

 

 

Fig. 1 Omfang Migreringsprosjektet 2018-2020. 
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Overordnet tidsplan for migreringspakkene 

 

 

Fig. 2 Tidsplan for Migreringsprosjektet 2018-2020. 

 

Migreringspakke 2  aug. 2018 – juni 2019  

Migreringspakke 2 foreslås oppstartet direkte etter avslutning av Migreringspakke 1 
(avsluttes juni 2018). Innholdet av tjenester er fordelt over 10 tjenestekategorier der 
hovedvekten av applikasjoner og servere er knyttet til «Administrative IKT Tjenester» og 
«Øvrige Kliniske Tjenester». Ved å fordele applikasjonene over flere tjenesteområder unngår 
man at belastningen på enkelte tjenesteansvarlige blir for stor innenfor et kort tidsrom.  

Berørte tjenesteområder:  Adm. Tjenester, Øvrige kliniske, Datavarehus, IT4IT, 
Laboratorietjenester, Medisinsk tekniske tjenester, 
samordnet kommunikasjon, Desktoptjenster, 
Bildediagnostiske tjenester 

Antall tjenester:    100 

Antall servere:    339 

 

 

Fig. 3 Detaljert innhold i Migreringspakke 2 
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Migreringspakke 3 aug. 2019 – desember 2019 

Migreringspakke 3 plasseres noe frem i tid da innholdet er forbundet med usikkerhet. Felles 
for alle tjenestene er at det er knyttet usikkerhet til hvordan de ser ut om 1-2 år: 

 For samordnet kommunikasjon vil prosjektet «Digital plattform telekommunikasjon» 
kunne erstatte dagens ulike løsninger med en felles tjeneste.  

 For AMK pågår det anskaffelser i Helse Vest som skal erstatte og/eller samle dagens 
ulike tjenester på AMK-området. I følge tjenesteansvarlig vil disse anskaffelsene legge 
nasjonale føringer for de andre regionene.  

 For datavarehus skal dagens SAS-miljø flyttes over på en såkalt «Grid»-løsning i løpet 
av 2019. Detaljer rundt hvordan dette vil påvirke en eventuell migrering/reetablering 
av miljøet er uavklart. 

Med bakgrunn i dette plasseres tjenestene et stykke frem i tid i påvente av avklaringer fra 
tjenestesida rundt disse applikasjonene. Dersom det viser seg at flere av disse områdene blir 
erstattet av nye tjenester vil Migreringsprosjektet fremskynde avslutningen av denne pakken. 

 

Berørte tjenesteområder:  AMK, samordnet kommunikasjon, datavarehus og 
byggetekniske tjenester 

Antall tjenester:    25 

Antall servere:    200 

 

 

Fig. 4 Detaljert innhold i Migreringspakke 3 
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Migrering basistjenester   aug. 2018 – april 2020 

I kartleggingsarbeidet som er utført i forbindelse med denne saken kommer det frem at et 
betydelig antall av serverene i dagens miljø ikke er knyttet til spesifikke tjenester men sorterer 
under kategorien «IKT basistjenester». Her finner vi servere knyttet til AD, ADFS, nettverk ++. 
Etter hvert som tjenestene som forbruker disse basistjenestene flyttes over til SKM vil det 
være mulig å starte en gradvis utfasing av disse serverne på gammel plattform. Hvor stor 
andel av disse serverne som faktisk kan fases ut eller migreres er vanskelig å si noe om med 
sikkerhet. Det forventes imidlertid at et betydelig del av det totale antallet servere må leve 
videre på gammel plattform av ulike årsaker. Oppryddingen vil pågå som en parallell aktivitet 
til de ordinære migreringspakkene. 

 

Tjenesteområde:  IKT basis infrastruktur 

Antall servere:  433 

 

 

Fig. 5 Detaljert innhold i Migrering basistjenester 

 

I tillegg til flyttingen/utfasingen av servere ønsker prosjektet å fokusere på utfasing av 
teknologi på gammel plattform. Dagens plattform består av mange ulike produkter som vil bli 
faset ut etter hvert som tjenestene som kjører på dem blir migrert til SKM. Flere av disse 
produktene er imidlertid så gamle at det må gjøres ytterligere investeringer i dem dersom 
man skal vente med å fase dem ut til alle tjenestene som forbruker dem er migrert. For å 
unngå slike tvungne reinvesteringer på gammel plattform ønsker prosjektet å aktivt gå inn for 
å flytte bort fra denne typen teknologi og inn på SKM. 

En god del av disse produktene har også betydelige vedlikeholdskostnader knyttet til seg som 
vil bli dyrere jo lenger man er nødt å «holde liv i dem».  
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Økonomi 

Tab. 1 Budsjett for Migreringsprosjektet 2018-2020. Tall inkl. mva. 

Type kostnader 
 Årsbudsjett 

2018 
 Årsbudsjett 

2019 
 Årsbudsjett 

2020 

Samlet 
prosjektbudsjett 

inkl. mva 

Interne konsulenter 5 124 978  12 299 948  3 074 987  20 499 913 

Eksterne konsulenter inkl reise 4 801 598  13 540 505  3 385 126  22 567 508 

Reise - og opphold 70 833  170 000  42 500  283 333 

Hardware  0  0  0  0 

Software  0  0  0  0 

Annet 45 833  110 000  27 500  183 333 

Sum av poster 10 043 243  26 120 453  6 530 113  43 534 088 

Usikkerhetspost (8%)       3 482 727 

P50  Forventningsverdi     47 016 815 

SUM P85  
Forventningsverdi + 
prosjektreserve   48 997 443 

 

 

Tab. 2 Antall timer 2018-2020  

  2018 2019 2020 

  Prosjektteam Bistand Prosjektteam Bistand Prosjektteam Bistand 

Interne 2165 3287 5603 7482 3271 0 

Eksterne 2169 750 6326 1905 2058 0 

Totalt 8371 21316 5329 

 

For økonomiberegningene ligger følgende forutsetninger til grunn: 

Timepris interne konsulenter:      940,- NOK (forventet gjennomsnitt 2018-2020) 

Timepris eksterne konsulenter:  1 645,- NOK inkl mva (basert på gjeldende 
kontrakter) 

For beregning av mva. legges det til grunn at 70% av kostnadene skal aktiveres og 30% skal 
kostnadsføres.  

Den foreslåtte økonomiske rammen består i hovedsak av to kostnadsdrivere (som for 
migreringspakke 1); 

 Faste prosjektmedlemmer som bidrar i en gitt % fra måned til måned (interne og 
eksterne)  

 Migreringsbistand pr applikasjon (typisk tjenesteansvarlige og eksterne leverandører) 

 

For prosjektets «kjerneteam» legges dagens bemanning til grunn for den videre driften med 
noen justeringer.  

For å estimere migreringsbistand pr applikasjon er hver tjeneste vurdert ut fra kompleksitet 
og størrelse. Erfaringer fra tjenestene som prosjektet har flyttet så langt er lagt til grunn for 
vurderingene. Applikasjonene er tillagt en verdi i kompleksitet/størrelse fra 1-5 der 1 er 
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«svært lav» og 5 er «svært høy». Hvert nivå har en tilhørende kostnad som også er basert på 
erfaringer så langt i prosjektet. 

For de øvrige budsjettpostene er videreføring av månedlige kostnader i prosjektets gjeldende 
budsjett lagt til grunn. 

Kostnadene er deretter brutt ned i sine minste naturlige bestanddeler (typisk enkeltressurser) 
og lagt inn i en modell for kostnadsberegning med usikkerhet kalt «trippelanalyse». Her blir 
hver enkelt kostnad tillagt tre verdier; mest optimistisk (a), sannsynlig (b) og mest 
pessimistisk (c).  

Forventningsverdien og standardavviket ble regnet ut fra følgende formler: 
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Forventningsverdiene ble så summert og tillagt en usikkerhetspost på 8%, til sammen utgjør 
dette P50 (prosjektets styringsramme). 

For å komme frem til P85 (kostnadsrammen) multipliseres P50 med en tabellsats og tillegges 
standardavviket. 

I prosjekt- og investeringsbudsjett for HN IKT for 2017 -2021 som ble behandlet i styresak 52-
2017 er det satt av 44 millioner til Migreringspakke 2, hvorav 15 millioner er budsjettert som 
prosjektkostnader (ikke-aktiverbare kostnader) og resten som investeringsmidler 
(aktiverbare utgifter).  Denne fordelingen vil kunne bli revurdert.  

 Som det fremgår foran vedtok styret i HN RHF i sak 52-2016 å bevilge 150 millioner til blant 
annet etablering av sentralt kjøremiljø og migreringspakke 1 (FAKT-programmet) Ved 
utgangen av 2017 er det disponert drøyt 110 millioner til dette formålet. Det forventes 
disponert ytterligere om lag 10 millioner i løpet første halvår 2018 til Migreringspakke 1. 
Samlet vil det da bli disponert om lag 120 millioner av i alt 150 millioner. Det vil si et 
underforbruk på ca. 30 millioner. Dette underforbruket gjør at de samlede kostnadene til 
etablering av sentralt kjøremiljø og migrering (pakke 1,2,3 mv) blir lavere enn tidligere anslått. 

Migreringsbehov under utredning   

Prosjektet har valgt å plassere de store kliniske tjenestene som ble regionalisert gjennom FIKS-
programmet i en egen pakke kalt «Prosjekt». Denne pakken er ikke inkludert i verken plan eller 
økonomi i denne saken. 

 

Tjenesteområde:  EPJ, samhandling, radiologi (Sectra) 

Antall servere:  646 
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Fig. 6 Detaljert innhold i Prosjektpakke 

 

I kartleggingsarbeidet som er gjennomført kommer det frem at det er mange uavklarte 
problemstillinger som må avklares før en eventuell reetablering av DIPS og Sectra på SKM kan 
besluttes. Dette er de største og mest komplekse tjenestene i vår portefølje og prosjektet sitter 
pr i dag ikke på nok informasjon til å presentere en troverdig plan for hvordan disse skal 
håndteres. Hovedpunktene som må avklares er som følger: 

 

 Ansvarsdeling ift. FRESK-programmet (DIPS Arena, EKM) 

 Håndtering av Oracle 

 Teknisk realisering på SKM 

 Kostnadsfordeling  

 Eierskap til prosess 

 Tidsplan 

 

For å avklare om og når disse tjenestene skal flyttes til SKM foreslår prosjektet at det etableres 
egne utredninger som ledes av Migreringsprosjektet. Arbeidet foreslås startet opp omgående 
med leveranse av anbefalinger til styremøtet i HNIKT 31.05.2018. Kostnader knyttet til 
arbeidet vil dekkes av gjeldende budsjett i migreringspakke 1. 
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Forutsetninger 

For at den presenterte planen skal være mulig å gjennomføre er prosjektet avhengig av at 
følgende forutsetninger er på plass: 

- Linjeressurser 

o De linjeressursene som prosjektet budsjetterer med til kjerneteamet må ha 
tilstrekkelig kapasitet til å bidra i den mengden som behøves. Dette gjelder 
primært ressurser i dagens driftsteam for SKM. 

- Involvering av tjenesteansvarlige  

o Prosjektet er helt avhengig av bidrag fra tjenesteansvarlige/fagressurser for at 
tidsplanen for migrering skal holdes. Uten tilstrekkelig kapasitet på tjenestesida er 
ikke den foreslåtte planen gjennomførbar. 

- Bidrag fra leverandører 

o I mange tilfeller vil det være nødvendig med bidrag fra eksterne leverandører 
(typisk leverandør av applikasjon) for å gjennomføre migreringer. Dersom 
prosjektet ikke får tilgang på de rette ressursene vil ikke migreringene være mulig 
å gjennomføre på planlagt tid. 

- Tilstrekkelig kapasitet på SKM 

Det er en forutsetning at det er tilstrekkelig kapasitet på SKM til å ta i mot 
tjenestene som er planlagt migrert. 

 

 

 

 

Tromsø, 1. februar 2018 

 

 

Oddbjørn Schei  
Administrerende direktør  
 

 


