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1. BAKGRUNN OG BEGRUNNELSE FOR PROSJEKTET  
Prosjektets bakgrunn, formål og begrunnelse er beskrevet i kapittel 2 og 3, og i Vedlegg A 
Prosjektbegrunnelse.  
Prosjektets forventede gevinster er beskrevet i gevinstrealiseringsplanen, kapittel 3. 
Prosjektets styringsdokument (dette dokumentet) beskriver en overordnet plan for prosjektets 
gjennomføring, herunder mål, hovedprodukter, interessenter, rammebetingelser, organisering, 
gjennomføringsstrategi, samt overordnet prosjektplan og tilhørende toleranser.  

2. PROSJEKTETS MÅL 
Prosjektets formål er å gjennomføre tiltak som beskrevet i dette prosjektforslaget slik at Helse Nord 
har en forsvarlig og tilfredsstillende IKT sikkerhetssituasjon som bidrar til å ivareta 
pasientsikkerheten i regionen. Dette vil si å sikre: 

• En realisert og fungerende risikohåndtering og sikkerhetsstyring (dvs. målarkitekturen 
for IKT-sikkerhet er realisert) 

• Økt kvalitet og sikkerhet i produksjonsmiljø og kontroll på eiendeler 
(informasjonsverdier, lisenser og maskinvare) 

• At sikkerhet bidrar til både god og effektiv håndtering av endringer og hendelser 
Prosjektets virksomhetsmål, effektmål og resultatmål er gitt i tabellen under.  

Nivå Beskrivelse Suksesskriterier 

Virksomhetsmål 

• Ønsket fremtidig situasjon 
etter at gevinstene er 
realisert. 

  

Virksomhetsmål Sikre at Helse Nord IKT HF sitt ansvar 
som databehandler er ivaretatt og bidra 
til at helse- og personopplysninger 
forvaltes på et forsvarlig og effektivt vis 
sammen med databehandlingsansvarlig. 

Prosjektet prioriterer god styring av 
risiko og lovkrav i sitt arbeid. 
Tilstrekkelig involvering med HF 
skal gi forankring og felles 
behovsforståelse. 

Virksomhetsmål Sikkerhet er en integrert faktor i 
eksisterende drifts- og 
utviklingsprosesser, og bidrar til 
tryggere, bedre og enklere hverdag for 
helsepersonell, pasienter og andre 
ansatte. 

Godt samarbeid mellom 
helseforetakene og Helse Nord IKT 
og prioritering av krav tilknyttet 
forbedringer av driftsprosesser, 
utviklingsprosesser og støttesystemer. 

Virksomhetsmål Tilrettelegge for økt kvalitet og 
reduksjon i manuelle operasjoner og 
redusert tidsbruk i identitet- og 
tilgangsstyring i Helse Nord.  

Infrastruktur, tjenester og 
rådgivningskompetanse etablert for å 
endre arbeidsprosesser og integrere 
systemer.  
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Virksomhetsmål Tilrettelegge for økt sikkerhets- og 
tillitsnivå ved autentisering og 
tilgangsstyring i Helse Nord.  

Infrastruktur og kompetanse etablert 
for leveranse av regionale 
sikkerhetstjenester for to-/flerfaktor 
autentisering.  

Infrastruktur og kompetanse etablert 
for realisering av sikker passordfri 
oppstart av applikasjoner (Single 
Sign-On, SSO) uavhengig av hvor de 
kjører. 

Effektmål 

• Hvilke konkrete endringer 
skal prosjektet føre til? 

  

Effektmål Helse Nord har hensiktsmessig og 
forsvarlig styring av 
informasjonssikkerheten. 

Prosjektet leverer en godt forankret 
styringsmodell som er godt integrert 
med eksisterende prosesser. 

Effektmål Helse Nord sine driftsprosesser og 
teknologiarkitektur ivaretar sektorens 
sikkerhetskrav. 

Prosjektet leverer klare og praktiske 
sikkerhetskrav til driftsprosesser og 
teknologiarkitektur. 

Effektmål Gjøre det mulig for Helse Nord å levere 
og tilknyttes nasjonale tjenester gjennom 
tilstrekkelig sikkerhet. 

Forståelse for fremtidig 
sikkerhetsbehov som forutsetning for 
bruk av nasjonale tjenester. 

Effektmål Effektiv forvaltning og rask formidling 
av sikker tilgang til informasjon gjennom 
tilgangskontroll basert på ansattforhold 
og tjenstlig behov.  

 

Infrastruktur etablert og integrert med 
kildesystemer og tjenester med 
integrasjonsgrensesnitt klargjort for 
utdeling, formidling og 
tilbaketrekking av tilganger i 
målsystemer.  

Effektmål Rask og sikker tilgang gjennom SSO for 
utvalgte systemer. 

Etablert og integrert SSO-løsning for 
utvalgte systemer. 

Resultatmål 

• Hva skal prosjektet levere? 

  

Resultatmål Budsjettrammen for leveransene 
overholdes. 

Prosjektets produkter leveres 
innenfor budsjett.  

Resultatmål Tidsrammen for leveransene overholdes. Prosjektets produkter leveres 
innenfor plan. 

 
 

  



 
 

Side | 6  

 

3. BESKRIVELSE AV PROSJEKTETS PRODUKTER 
For å nå målene beskrevet i kapitel 2 og dermed kunne realisere gevinstene vil prosjektet levere flere 
hovedprodukter. I tabellen under beskrives disse, med spesifikasjon av delprodukter og anskaffelser 
som er nødvendige for leveransen. Delprodukter som må leveres er gitt i svart tekst, og delprodukter 
som er valgfrie for HFene er markert i grått med (BØR). De valgfrie delproduktene vil være aktuelle 
i fase 2, og for disse vil det utarbeides business caser som HFene kan bruke som grunnlag for å 
beslutte om produktet skal implementeres. 

Hovedprodukter Hensikt og beskrivelse Anskaffelser 

Oppdaterte prosesser og 
styringssystem for 
informasjonssikkerhet 

Et implementert styringssystem for 
informasjonssikkerhet gir HN IKT betydelig styrket 
evne til å planlegge, gjennomføre, agere på og håndtere 
risiko, og vil gjøre ledelsen i stand til å ivareta sitt 
sikkerhetsansvar. 

Delprodukter vil være:  

• Oppdatert sikkerhetsorganisering i HN IKT og 
tilstrekkelig kapasitet innen strategisk, taktisk og 
operativ sikkerhet. 

• Anskaffet og implementert system for tilstrekkelig 
oversikt over fysiske IKT-objekter, tjenester og 
lisenser med tilhørende eierskap og verdi. 

• Oppdatert eksisterende HN IKT prosesser slik at 
informasjonssikkerhet er en integrert del av 
anskaffelser, prosjekter, systemutvikling, test og 
andre prosesser i produksjons-, utviklings- og 
testmiljøene. 

• Oppdatert risikovurderingsmetodikk og 
gjennomførte risikovurderinger. 

• Asset Management 
System 

Automatisert 
tilgangsstyring, 
onboarding og single sign-
on (SSO) 

Identitetshåndtering, automatisert onboarding og SSO 
gir ledere som er involvert i ansettelsesprosesser en 
vesentlig enklere hverdag, samtidig som den enkelte 
bruker slipper å huske mange passord. 

Delprodukter vil være:  

• Anskaffe løsning og endre arbeidsprosesser for å 
sikre oppretting og tilbaketrekning av digitale 
identiteter og priviligerte (administrator) tilganger. 

• Endre arbeidsprosesser for å sikre håndtering av 
tilgangsstyring og sørge for god integrasjon 
mellom de viktigste administrative og fagsystemer 
med hensyn til oppretting, forvaltning og 
tilbaketrekning av digitale roller. 

• (BØR) Anskaffe og innføre automatisert arbeidsflyt 
med selvbetjeningsportal for ansatte, 
personalledere, HR og teknisk/fasiliteter 
(nøkkelkort, pc, mobile enheter osv.). 

• (BØR) Anskaffe og innføre løsning for regional 
autentisering og SSO av brukere i flere kanaler 
(web, nettverk/AD, mobil, nettbrett) med ulike 
sikkerhetsnivåer (SMS, kort/sertifikat, mobil app, 

• IAM-løsning 
• Løsning for sikker 

oppbevaring og 
håndtering av system- og 
adminpassord 

• (BØR) SSO/Smartkort 
• (BØR) Onboarding-

løsning 
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etc.) gir tilfredsstillende sikkerhet ved pålogging til 
regionens systemer. 

Sikret produksjonsmiljø og 
fungerende overvåking 

Implementert sondedesign som garanterer at kun 
«lovlige» klienter gis tilgang til sensitive data og 
tjenester. Sammen med herding og sikring av servere, 
klienter og applikasjoner gir dette redusert konsekvens 
og normaliseringstid ved alvorlige sikkerhetshendelser. 
Overvåking for tidlig deteksjon av utilgjengelighet, 
sårbarheter, innbrudd og misbruk i nettverket og forsøk 
på dette.  

Delprodukter vil være:  

• Anskaffe og implementere brannmurløsninger og 
Network Access Control (NAC)-løsning gir 
soneinndeling. 

• Anskaffe og implementere verktøy for sikring av 
servere (MS System Center) for sentralisert sikring 
av servere. 

• Utvikle og implementere løsning for sikker tilgang 
til offline epost/dokumenter/MDM fra mobile 
enheter. 

• Anskaffe og implementere IDS/IPS/SIEM-
programvare og maskinvare gir skalerbar 
sentralisert overvåking. 

• Anskaffe og implementere verktøy for regelmessig 
sikkerhets- og sårbarhetstesting, samt kartlegging 
av ukjent maskin og programvare. 

• (BØR) Overvåking av lokalt utstyr og tilganger. 
• (BØR) Kontroll på privilegerte rettigheter for HF. 

• NAC-løsning 
• Serveradministrasjon MS 

Systems Centre 
• Klientadministrasjon 

MDM 
• SIEM 
• IDS/IPS 
• Verktøy for sikkerhets- 

og sårbarhetstesting 

Fungerende beredskap og 
kontinuitet 

HN IKTs fulle kontinuitets- og beredskapsregime er 
utformet og etablert i organisasjonen slik at det bidrar 
til effektiv og planmessig gjenoppretting av normal drift 
ved uventet driftsstans. Regimet reduserer 
konsekvensene av større hendelser og gir raskere 
normalisering i etterkant av hendelsene. 

HN IKTs beredskapsplaner fungerer som et effektivt 
verktøy for opprettholdelse av nødvendig drift, 
ivaretakelse av pasientsikkerheten, etterlevelse av 
tjenesteavtaler og oppfyllelse av offentlige krav. 
Beredskapsplanene skal blant annet oppfylle kravene 
som stilles til beredskapsplaner i Norm for 
Informasjonssikkerhet i helse- og omsorgssektoren.  

Delprodukter: 

• Oppdaterte beredskapsplaner som er basert på 
helhetlige og kontinuerlige risikovurderinger. 

• Øvingsplan for HN IKT 
• Forvaltningsplan (roller og ansvar) for 

beredskapsstyringssystemet HelseCIM 
• Prosedyrer og dokumentasjon for backup og restore 

som gjør virksomheten best mulig rustet til å 
gjenopprette tapt data, og som samtidig har 
tilstrekkelig personuavhengighet. 

• Avtaleverk for drift og beredskap som er konsistent 
og omforent med helseforetakene. 

• Utbedring av lokale 
datarom etter behov med 
utstyr som: 

• Adgangskontroll 
• Gass-slokkeanlegg 
• Avbruddsfri 

strømforsyning (UPS) 
• Kjøleanlegg 
• Ulike tekniske 

komponenter 
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• Avtaleverk, dokumentasjon og kommunikasjon 
internt i HN IKT og ut mot helseforetakene som 
entydig og tilstrekkelig informerer om tjenestenivå 
og prioriteringer rundt kontinuitet, backup og 
gjenoppretting. 

Utbedrede lokale datarom gir økt kontinuitetsgrad og 
minimalisert risiko for alvorlig fysisk skade på utstyr og 
infrastruktur, og dermed på tjenestene. Oppgraderingen 
gir redusert sannsynlighet for uautorisert tilgang til 
infrastruktur og systemer i hele regionen. 

Delprodukter: 

• Oppdatert brannsikring med gass-slokkeanlegg på 
alle datarom. 

• Tilstrekkelig og redundant strømtilførsel og kjøling 
på alle lokale datarom. 

• Tilstrekkelig overvåking av de lokale datarommene 
og alle kritiske komponenter på infrastrukturen. 

• Tilstrekkelig adgangskontroll for lokale datarom. 

4. INTERESSENTER 
Prosjektet har gjennomført en interessentanalyse og utviklet en kommunikasjonsstrategi for 
håndtering av interessenter. Det er identifisert fire sentrale målgrupper som er beskrevet i tabellen 
under:  

Målgruppe Beskrivelse 

1. HN IKT - Sikkerhetsorganisasjon 

 

Leveranser som kan utvikles, besluttes og implementeres av HN IKT uten å 
involvere andre. Policy for kryptering/krav, plan/krav til dokumentasjon mv. 
 
"Tenk stort, start smått og lokalt" 

2. HN IKT - Eksisterende produksjon 

 

Endre og tilpasse eksisterende produksjonsmiljø og prosesser for å ivareta 
nødvendige sikkerhetskrav. Eksempler kan være å sikre at: 

• Endringsprosessen vurderer risiko- og 
sikkerhetskrav før produksjonssetting. 

• Produksjon har oversikt over sine verdier som skal 
beskyttes som f.eks. maskinvare og lisenser. 

• HN IKT har oversikt sikkerhetsforpliktelser basert 
på faktisk oppbygning og hvilke tjeneste og 
produkt de har mot sine kunder. 

• Testrutiner ivaretar at sikkerhetskrav blir møtt før 
leveranse godtas. 

"Enklere og bedre driftsmiljø gir sikkerhet" 
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3. HF - Styrke Helse Nord Sikkerhet 

 

Prosjektleveranser som påvirker alle HF og som er påkrevd for at HF IKT 
sitt lovmessige ansvar som databehandler er ivaretatt. Eksempler: 

• Risiko tilknyttet virus og avlytting: Sonemodell som ivaretar sikkerhet 
ved all tilknytting til Helse Nord sin infrastruktur. 

• Risiko tilknyttet ondsinnet programvare: Oppdaterte krav og 
implementering av disse for klienter og enheter. 

• Overvåking og håndtering av sikkerhetshendelser og 
kontinuitetsplanlegging. 

"Det gjør vondt før det blir bedre" 

4. HF - Bygge tjenester og valgfri 
kapabilitet 

HN IKT utvikler nye tjenester og produkter som enten styrker rollen til 
databehandlingsansvarlig og/eller bidrar til effektivisering/forenkling av 
lokale prosesser. Eksempler på dette kan være: 

• Overvåking av lokalt SD-anlegg, klinisk utstyr osv. 
• Effektivisere og øke kvalitet på tilgangsstyring, onboarding og 

offboarding av helsepersonell. 

"Enklere og bedre arbeidsdag gir økt sikkerhet" 

For å ivareta de ulike målgruppenes interesser vil prosjektet følge en tilnærming mot hver av 
målgruppene, gjengitt under.  

Målgruppe Tilnærming 

1. HN IKT - Sikkerhetsorganisasjon 

 

Fokus på å etablere en robust sikkerhetsorganisasjon som ivaretar HN IKT 
sitt ansvar som databehandler og som på sikt også vil være en støttende 
funksjon for alle HF sine databehandlingsansvarlige. Dette gjøres ved å 
integrere HN IKT sin sikkerhetsstyring med det regionale styringssystemet 
som er under revisjon. 

2. HN IKT - Eksisterende produksjon 

 

Involvering av produksjon både i prosjektet og gjennom deltakelse i 
relevante referansegrupper. 

3. HF - Styrke Helse Nord Sikkerhet 

 

God prosess for å sikre lokal forståelse, prioritering og beslutningsstøtte per 
HF er en kritisk suksess faktor for en vellykket endringsprosess. Forklare at 
dersom databehandler hindres i å utøve sitt ansvar så faller ansvaret tilbake 
på helseforetaket. Det vil være sentralt å lage scenarier som illustrerer 
ansvar og situasjoner som dette adressere. Dette må ha dekning i regional 
policy. 

4. HF - Bygge tjenester og valgfri 
kapabilitet 

Tjeneste- og produktutvikling må skje i samråd med de største potensielle 
HF for å sikre at løsningen får finansiering gjennom å løse behov som det er 
prioriteringsvilje til å realisere. Uttesting av løsninger vil skje ved at HN 
IKT gjennomfører pre-pilot i egen virksomhet først, det vil så være 
hensiktsmessig å finne kundeprosjekter hvor løsninger kan testes og 
potensielt ha god effekt. Business Case må vise til tilstrekkelig 
kundeinteresse. 

4.1. Prosjektets referansegrupper 
Sentrale interessenter i hver målgruppe vil delta i referansegrupper for utvalgte hovedprodukt. Dette 
skal sikre at deres innspill og erfaringer blir tatt med før beslutningsforslag presenteres til 
styringsgruppen. 
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Hovedprodukt Referansegruppe skal favne følgende aktører 

Oppdaterte prosesser og styringssystem 
for informasjonssikkerhet 

• Alle avdelinger i HNIKT 
• Sikkerhetslederne ved helseforetakene og RHF 
• IT-sjef RHF 
• Medisinskteknisk og Teknisk avdeling ved HF 
• Bestillerenhet/lokal IT 

Automatisert tilgangsstyring, on-
boarding og single sign-on (SSO) 

• Klinisk IKT fagråd 
• FSE og FSR  
• IT-sjef RHF 
• HR ved HF 
• Bestillerenhet/lokal IT 
• Medisinskteknisk og Teknisk avdeling ved HF 

Sikret produksjonsmiljø og fungerende 
overvåking 

• Alle avdelinger i HNIKT 
• Sikkerhetslederne ved helseforetakene og RHF 
• Medisinskteknisk og Teknisk avdeling ved HF 
• Bestillerenhet/lokal IT 

Fungerende beredskap og kontinuitet • Alle avdelinger i HNIKT 
• Sikkerhetslederne ved helseforetakene og RHF 
• Bestillerenhet/lokal IT  
• Teknisk avdeling ved HF 
• REBU (for Beredskapsansvarlig HF) 

 

5. RAMMEBETINGELSER 
5.1. Føringer for prosjektet 
Regjeringens visjon om «én innbygger – én journal» definerer de overordne målene for IKT-
utviklingen i helse- og omsorgstjenesten. Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- 
og brukeropplysninger, innbyggerne skal ha tilgang til enkle og sikre digitale tjenester, og data skal 
være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og forskning. 
I nasjonal helse- og sykehusplan 2016-2019 er bruk av IKT-verktøy nå beskrevet som en av 
kjernefunksjonene i sykehusene, og påvirker måten helsetjenester organiseres og leveres på. Bruk av 
teknologi bidrar blant annet til effektiv samhandling og informasjonsflyt i helse- og 
omsorgstjenesten, og åpner for nye måter å involvere innbyggerne og pasientene på.  
Program Felles Infrastruktur (FIA), i regi av Direktoratet for e-helse, skal vurdere, utrede og 
iverksette tiltak på kort og mellomlang sikt som understøtter visjonen og skal forbedre den ønskede 
samhandlingen i sektoren. Programmet består av prosjektene Samhandling, Sikkerhetsinfrastruktur 
og Felles legemiddelliste. I sum skal prosjektene blant annet gi økt nasjonal samordning, lavere 
kostnader ved innføring av løsninger, og pålitelige, effektive og sikre digitale helsetjenester.  
De nasjonale føringene stiller store krav til kvalitet og sikkerhet i Helse Nords infrastruktur, IKT-
systemer og prosesser. Prosjektet skal bidra til at disse nasjonale målbildene kan realiseres, herunder 
følge og delta i arbeidet som pågår i FIA Sikkerhetsinfrastruktur. 
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Målarkitektur for IKT-sikkerhet i Helse Nord, utarbeidet i arkitekturprosjektet i FAKT (HN IKT), gir 
den overordnede retningen sikkerhetsarbeidet i Helse Nord skal styre etter. Den beskriver 
sikkerhetsevnene og områdene HN IKT og helseforetakene må ha kontroll på, og disse konkretiseres 
i produkter og leveranser i prosjektet. 

5.2. Prosjektets avgrensninger 
Prosjektet ser i denne fasen ikke alle nødvendige avgrensninger, men vil oppdatere dette som følge 
av valg i design og anskaffelses fasen. Følgende avgrensinger er kjent:  
• Regionalt styringssystem leveres av Helse Nord RHF med bistand fra prosjektet 
• Bør-produkter er avhengig av tilslutning fra de respektivt HF for realisering 
• Regionale dataromstiltak forutsetter lokal prioritering og involvering 
 

6. ORGANISERING, ROLLER OG ANSVAR 
6.1. Prosjektorganisering 

 
Prosjektet bemannes med ekstern prosjektleder. Informasjonssikkerhetssjef i HN IKT har rolle som 
assisterende prosjektleder og vil forvalte sin oppgave som sikkerhetsleder i prosjektet. I løpet av juni 
bemannes delprosjektledere og prosjektstøtte basert på gjeldende HINAS rammeavtaler. 

Prosjektleder
(Kim Saxvik)

Oppdaterte prosesser og 
styringssystem for 

informasjonssikkerhet
(Jan Harald Solberg)

Automatisert 
tilgangsstyring, onboarding

og single sign-on
(NN)

Sikret produksjonsmiljø og 
overvåking

(NN)

Fungerende beredskap og 
kontinuitet

(NN)

Prosjektstøtte
Assisterende prosjektleder/ 

sikkerhetssjef
(Jan Harald Solberg)
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6.2. Rollebeskrivelser 

Rolle Ansvar og oppgaver 

Prosjektkontor 

Prosjektleder • Lede prosjektet ”Helhetlig informasjonssikkerhet” i Helse Nord IKT, 
herunder etablering og oppfølging av planer, risiko og budsjett. 

• Rapportere til prosjekteier og programmets øvrige styrende organer. 
• Organisere og planlegge prosjektleveransene. 
• Utføre interessentanalyse og sørge for at interesser ivaretas. 
• Sørge for at det etableres tett kommunikasjon og god samhandling 

med andre besluttende organer i Helse Nord, samt koordinere 
aktiviteter i prosjektet med evt. andre relevante prosjekter i Helse 
Nord. 

• Jobbe sammen med Helse Nord IKTs drifts- og 
forvaltningsorganisasjon for å sikre at etablerte prosesser 
overleveres.  

Assisterende prosjektleder • Jobbe sammen med prosjektleder for å organisere, prioritere og 
planlegge aktiviteter i prosjektet. 

• Lede tiltaks- og risikooppfølgning og rapportering for HN IKT. 
• Bidra i prosjektet som premissgiver og kravstiller. 
• Bidra til at det etableres tett kommunikasjon og god samhandling 

med andre besluttende organer i Helse Nord, samt koordinere 
aktiviteter i prosjektet og evt. andre relevante prosjekter i Helse 
Nord. 

• Rapportere til prosjektleder for oppgaver knyttet til leveranser i 
prosjektet. 

Anskaffelsesleder • Prosess- og fagleder for anskaffelsene.  
• Sikre at anskaffelser etterlever lov- og regelverk og interne 

retningslinjer. 
• Optimalisere anskaffelsene for å sikre at de gjennomføres så raskt 

som mulig. 
• Bistå med faglig bistand i de enkelte anskaffelsene. 

Administrativ støtte og controller • Økonomikontrollering og rapportering. 
• Møteadministrasjon og referatskrivning (krever sikkerhetsforståelse). 
• Kvalitetssikring av leveransene (krever sikkerhetsforståelse). 
• Annen administrativ støtte. 

Operativ Helse Nord IKT 
sikkerhetsrådgiver 

• Koordinere og følge opp nødvendige IKT sikkerhetstiltak i HN IKT 
og helseforetak. 

• Bidra med rådgivning innen operativ IKT-sikkerhet i prosjektet. 

Linjekapasitet for gjennomføring av 
sikkerhetstiltak 

• Gjennomføre sikkerhetstiltak ved HNIKT og ved HF 
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Delprosjekt - Oppdaterte prosesser og styringssystem for informasjonssikkerhet 

Delprosjektleder – Oppdaterte prosesser 
og styringssystem for 
informasjonssikkerhet 

 

• Lede leveransestrømmen " Oppdaterte prosesser og styringssystem 
for informasjonssikkerhet " og oppfølging av planer, risiko og 
budsjett. 

• Rapportere til prosjektleder. 
• Organisere og planlegge prosjektleveransene. 
• Utføre interessentanalyse og sørge for at interesser ivaretas. 
• Bidra i samråd med prosjektleder til at det etableres tett 

kommunikasjon og god samhandling med andre besluttende organer 
i Helse Nord som definert i programmet, samt koordinere aktiviteter 
i prosjektet med andre relevante prosjekter i Helse Nord. 

• Jobbe sammen med Helse Nord IKTs drifts- og 
forvaltningsorganisasjon for å sikre at etablerte prosesser 
overleveres. 

Fagekspert sikkerhet og risiko  • Sikkerhetsfaglig bistand og rådgivning i prosjektet. 
• Bidra til at prosjektet leverer iht. godkjent prosjektforslag. 
• Rapportere til delprosjektleder. 
• Jobbe sammen med andre ressurser i prosjektet og Helse Nord IKTs 

drifts- og forvaltningsorganisasjon for å bidra til at prosjektets 
produkter realiseres. 

HN IKT fagressurs sikkerhet  

 

• Bistand og rådgivning i prosjektet tilknyttet regional og helsefaglig 
informasjonssikkerhet. 

• Bidra til at prosjektet leverer iht. godkjent delprosjektforslag. 
• Rapportere til delprosjektleder. 
• Jobbe sammen med andre ressurser i prosjektet og Helse Nord IKTs 

drifts- og forvaltningsorganisasjon for å bidra til at prosjektets 
produkter realiseres. 

Fagressurs risikovurdering og 
metodikkrådgivning 

 

• Ekspert på rådgivning tilknyttet risikometodikk (IRAM2) i prosjektet 
tilknyttet regional og helsefaglig informasjonssikkerhet. 

• Bistå i gjennomføring av ROS 2017. 

Fagressurs risikovurdering • Gjennomføre ROS 2017 iht. til ny risikovurderingsmetodikk. 
• Bidra i etablering av ny risikovurderingsmetodikk. 

Fagressurs verdisetting, prising og SLA • Bistå med å verdisette servere, klienter, nettverksutstyr m.m. 
• Bistå med å definere maskinenes vesentlighet basert på 

informasjonsverdiene som maskinene forvalter. 
• Oppdatere SLA iht. til verdier og vesentlighet. 

Fagressurs livssyklus, lisens og asset 
management 

• Definere prosedyre for livssyklus, lisens og asset management. 
• Oppdatere og legge inn alle objektene i asset management verktøyet 

iht. prosedyre. 

Fagressurs HN IKT CMDB  • Bistå med rådgivning innen dagens CMDB-løsning. 
• Gjøre eventuelle oppdateringer av/i CMDB. 
• Bistå med spesifikasjon av integrasjon til og fra CMDB. 

Integrasjons- og grensesnittutviklere for 
HP og overvåkingsverktøy 

• Implementere integrasjon mellom CMDB, asset management og 
overvåkingsverktøy. 
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Fagressurs ITIL-prosesser • Bistå med rådgivning tilknyttet ITIL–prosesser.  
• Oppdatere eksisterende prosedyrer innen Change, Problem, Incident 

osv. med nødvendige sikkerhetshandlinger og krav. 

HN IKT fagressurs test • Bistå med rådgivning tilknyttet testprosesser og testmiljø. 
• Oppdatere eksisterende prosedyrer innen test med nødvendige 

sikkerhetshandlinger og krav. 

HN IKT fagressurs anskaffelse • Bistå med rådgivning tilknyttet anskaffelse. 
• Oppdatere eksisterende prosedyrer innen anskaffelse med 

nødvendige sikkerhetshandlinger og krav. 

HN IKT fagressurs prosjektstyring • Bistå med rådgivning tilknyttet prosjektstyring. 
• Oppdatere eksisterende prosedyrer innen prosjektstyring med 

nødvendige sikkerhetshandlinger og krav. 

HN IKT fagressurs systemutvikling • Bistå med rådgivning tilknyttet systemutvikling og utviklingsmiljø. 
• Oppdatere eksisterende prosedyrer innen utviklingsmiljø med 

nødvendige sikkerhetshandlinger og krav. 

Fagekspert CSIRT (Computer Security 
Incident Response Team) 

• Bistå med ekspertrådgivning innen CSIRT. 
• Bistå med ekspertrådgivning innen oppdatering og utbedring av 

CSIRT-prosesser.  
• Utarbeider design og bidrag til workshoper. 

HN IKT fagressurs CSIRT • Bistå med rådgivning innen CSIRT og dagens CSIRT-løsning. 
• Bistå med å oppdatere og utbedre CSIRT-prosess. 

Delprosjekt - Automatisert tilgangsstyring, onboarding og single sign-on 

Delprosjektleder – Automatisert 
tilgangsstyring, onboarding og single 
sign-on 

• Lede leveransestrømmen "Automatisert tilgangsstyring, onboarding 
og single sign-on" og oppfølging av planer, risiko og budsjett. 

• Rapportere til prosjektleder. 
• Organisere og planlegge prosjektleveransene. 
• Utføre interessentanalyse og sørge for at interesser ivaretas. 
• Bidra i samråd med prosjektleder til at det etableres tett 

kommunikasjon og god samhandling med andre besluttende organer 
i Helse Nord, samt koordinere aktiviteter i prosjektet med andre 
relevante prosjekter i Helse Nord. 

• Jobbe sammen med Helse Nord IKTs drifts- og 
forvaltningsorganisasjon for å sikre at etablerte prosesser 
overleveres. 

• Faglig dialog og koordinering med prosjekter nasjonalt. 

Virksomhetsarkitekt/sikkerhetsarkitekt • Bidra til beskrivelse av målarkitektur og konkretisering av krav. 
• Sikre koordinering med Fagråd for informasjonssikkerhet (FRIS). 
• Sikkerhetsfaglig bistand og rådgivning i prosjektet. 
• Bidra til at prosjektet leverer iht. godkjent prosjektforslag. 
• Rapportere til prosjektleder. 
• Jobbe sammen med andre ressurser i prosjektet og Helse Nord IKTs 

drifts- og forvaltningsorganisasjon for å bidra til at prosjektets 
produkter realiseres. 

Fagekspert Helse Nord smartkort og 
sertifikat 

• Definere kravene for regionale sertifikater og kortløsning for SSO, 
signering og kryptering. 
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Fagekspert Helse Nord på 
personalprosesser og utvikling av business 
case 

• Sikre at behov i regionale og lokale HR-prosesser blir ivaretatt. 
• Designe generisk og lokal prosess for onboarding. 
• Definere og forvalte business case for hvert enkelt HF. 
• Fasilitere og beskrive målbilde for prosess og arbeidsflyt. 

Fagressurs dataforvaltning og 
prosessautomatisering (onboarding) 

• Sikre at relevante eksisterende løsninger og teknologier inngår i 
målarkitekturen. 

• Bidra til beskrivelse av målarkitektur og konkretisering av krav. 

Virksomhetsarkitekt og 
fagressurs/rådgiver IAM 

• Ansvarlig for overordnet og helhetlig design. 
• Vurdering og prioritering av behov, krav og løsningsalternativer. 
• Kvalitetssikre målarkitektur og kravspesifikasjoner. 
• Sikre at målarkitektur oppfyller definerte behov og 

arkitekturprinsipper. 

Fagressurs IAM (teknisk) • Sikre at relevante eksisterende IAM-løsninger og teknologier inngår 
i målarkitekturen. 

• Bidra til beskrivelse av målarkitektur og konkretisering av krav. 
• Gjennomføre endringer i IAM-system. 
• Sette opp og drifte IAM-løsning inntil overlevering til linjen fra 

prosjektet. 

Fagressurs SSO og ID-federering • Sikre at SSO-informasjonselementer beskrives og konkretiseres. 
• Sikre at SSO-informasjonselementer inngår i 

informasjonsarkitekturen i Helse Nord. 

Nasjonal koordinator med FIA og 
Direktoratet for e-helse 

• Holde dialogen og koordinere med FIA. 
• Sikre at prosjektet ivaretar krav slik at det vil understøtte fremtidig 

nasjonal identitetsløsning innen helsesektoren (FIA). 

Informasjonsarkitekt og dataforvalter • Sikre at IAM-informasjonselementer beskrives og konkretiseres. 
• Sikre at IAM-informasjonselementer inngår i 

informasjonsarkitekturen i Helse Nord. 

Integrasjonsarkitekt • Sikre at relevante eksisterende løsninger og teknologier inngår i 
målarkitekturen. 

• Bidra til beskrivelse av målarkitektur og konkretisering av krav. 

Integrasjonsutvikler • Sikre at integrasjonsbehov blir konkretisert og beskrevet. 
• Bidra til beskrivelse av målarkitektur og konkretisering av krav. 

Delprosjekt - Sikring av produksjonsmiljø og overvåking 

Delprosjektleder - Sikring av 
produksjonsmiljø og overvåking 

• Lede leveransestrømmen "Sikring av produksjonsmiljø og 
overvåking" og oppfølging av planer, risiko og budsjett. 

• Rapportere til prosjektleder. 
• Organisere og planlegge prosjektleveransene. 
• Utføre interessentanalyse og sørge for at interesser ivaretas. 
• Bidra i samråd med prosjektleder til at det etableres tett 

kommunikasjon og god samhandling med andre besluttende organer 
i Helse Nord, samt koordinere aktiviteter i prosjektet med andre 
relevante prosjekter i Helse Nord. 

• Jobbe sammen med Helse Nord IKTs drifts- og 
forvaltningsorganisasjon for å sikre at etablerte prosesser 
overleveres. 
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Sikkerhetsekspert • Bidra til at overordnede sikkerhetskrav blir ivaretatt og målarkitektur 
for IKT-sikkerhet i Helse Nord IKT oppfylt. 

• Bidra til at krav til alle delområder og sonemodell blir konkretisert 
og beskrevet. 

• Faglig bistand til utarbeidelse av teknisk kravspesifikasjon og 
vurdering av anskaffelse for: 

• Brannmurløsninger og NAC-løsning. 
• Verktøy for sikring av servere. 
• Løsning for sikker tilgang til offline epost/dokumenter/MDM fra 

mobile enheter. 
• IDS/IPS/SIEM-programvare og maskinvare for skalerbar sentralisert 

overvåking. 
• Verktøy for regelmessig sikkerhets- og sårbarhetstesting og 

kartlegging av ukjent maskin og programvare. 

Fagressurs nettverk • Faglig bistand omkring nettverksoppsett, brannmur, IDS/IPS. 
• Sikre at krav til nettverk og sonemodell blir konkretisert og 

beskrevet. 
• Faglig bistand til utarbeidelse av teknisk kravspesifikasjon og 

vurdering av anskaffelse for: 
• Brannmurløsninger og NAC-løsning. 
• IDS/IPS-programvare og maskinvare for skalerbar sentralisert 

overvåking. 

Fagressurs SIEM og overvåking • Faglig bistand omkring nettverksoppsett, brannmur, IDS/IPS. 
• Sikre at krav til nettverk og sonemodell blir konkretisert og 

beskrevet. 
• Faglig bistand til utarbeidelse av teknisk kravspesifikasjon og 

vurdering av anskaffelse for: 
• Brannmurløsninger og NAC-løsning. 
• IDS/IPS-programvare og maskinvare for skalerbar sentralisert 

overvåking. 

Sikkerhetsarkitekt • Bidra til at overordnede sikkerhetskrav blir ivaretatt og målarkitektur 
for IKT-sikkerhet i Helse Nord IKT oppfylt. 

• Bidra til at krav til alle delområder og sonemodell blir konkretisert 
og beskrevet. 

• Faglig bistand til utarbeidelse av teknisk kravspesifikasjon og 
vurdering av anskaffelse for: 

• Verktøy for sikring av servere. 
• Løsning for sikker tilgang til offline epost/dokumenter/MDM fra 

mobile enheter. 
• Verktøy for regelmessig sikkerhets- og sårbarhetstesting og 

kartlegging av ukjent maskin og programvare. 

HN IKT teknologirådgiver • Bidra til at de teknologivalgene som gjøres, er forvaltningsmessig 
fornuftige, slik at HN IKT får løsninger som er effektive og 
økonomisk gunstige i forhold til behov.  

• Faglig bistand i utarbeidelse av tekniske kravspesifikasjoner og 
anskaffelsesprosesser for å sikre at valgt teknologi er i samsvar med 
prosjektets behov og HN IKTs foretrukne IKT-strategi. 

HN IKT teknologiarkitekt • Faglig bistand i utarbeidelse av tekniske kravspesifikasjoner og 
anskaffelsesprosesser for å sikre at valgt teknologi er i samsvar med 
prosjektets behov og HN IKTs foretrukne IKT-strategi. 



 
 

Side | 17  

 

HN IKT fagressurs klient • Faglig bistand til utarbeidelse av teknisk kravspesifikasjon og 
vurdering av anskaffelse for: 

• Verktøy for sikring av klienter. 
• Verktøy for regelmessig sikkerhets- og sårbarhetstesting og 

kartlegging av ukjent maskin og programvare. 
• Faglig bistand til leverandører og delprosjektet for øvrig rundt 

implementering av valgte løsninger. 
• Sikre kompetanseoverføring til drifts- og forvaltningsorganisasjonen 

for etablerte løsninger. 

HN IKT fagressurs server • Faglig bistand til utarbeidelse av teknisk kravspesifikasjon og 
vurdering av anskaffelse for: 

• Verktøy for sikring av servere. 
• Verktøy for regelmessig sikkerhets- og sårbarhetstesting og 

kartlegging av ukjent maskin og programvare. 
• Faglig bistand til leverandører og delprosjektet for øvrig rundt 

implementering av valgte løsninger. 
• Sikre kompetanseoverføring til drifts- og forvaltningsorganisasjonen 

for etablerte løsninger. 

Delprosjekt – Fungerende beredskap og kontinuitet 

Delprosjektleder – Fungerende beredskap 
og kontinuitet 

• Lede leveransestrømmen "Fungerende beredskap og kontinuitet" og 
oppfølging av planer, risiko og budsjett. 

• Rapportere til prosjektleder. 
• Organisere og planlegge prosjektleveransene. 
• Utføre interessentanalyse og sørge for at interesser ivaretas. 
• Bidra i samråd med prosjektleder til at det etableres tett 

kommunikasjon og god samhandling med andre besluttende organer 
i Helse Nord, samt koordinere aktiviteter i prosjektet med andre 
relevante prosjekter i Helse Nord. 

• Jobbe sammen med Helse Nord IKTs drifts- og 
forvaltningsorganisasjon for å sikre at etablerte prosesser 
overleveres. 

Fagekspert kontinuitetsstyring • Faglig bistand på kontinuitetsstyring og nødrutiner. 
• Bidra til at prosjektet leverer iht. godkjent prosjektforslag. 
• Rapportere til prosjektleder. 
• Jobbe sammen med andre ressurser i prosjektet og Helse Nord IKTs 

drifts- og forvaltningsorganisasjon for å bidra til at prosjektets 
produkter realiseres. 

HN IKT Fagressurs datasenter • Faglig bistand innen datasenteroppbygging. 
• Bidra til at prosjektet leverer iht. godkjent prosjektforslag. 
• Rapportere til prosjektleder. 
• Jobbe sammen med andre ressurser i prosjektet og Helse Nord IKTs 

drifts- og forvaltningsorganisasjon for å bidra til at prosjektets 
produkter realiseres. 

HN IKT fagressurs beredskap • Faglig bistand på kontinuitetsstyring og nødrutiner. 
• Bidra til at prosjektet leverer iht. godkjent prosjektforslag. 
• Rapportere til prosjektleder. 
• Jobbe sammen med andre ressurser i prosjektet og Helse Nord IKTs 

drifts- og forvaltningsorganisasjon for å bidra til at prosjektets 
produkter realiseres. 
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Lokal fagressurs beredskap • Faglig bistand på dagens kontinuitetsstyring og nødrutiner. 
• Bidra til at prosjektet leverer iht. godkjent prosjektforslag. 
• Rapportere til prosjektleder. 
• Jobbe sammen med andre ressurser i prosjektet og Helse Nord IKTs 

drifts- og forvaltningsorganisasjon for å bidra til at prosjektets 
produkter realiseres. 

 

6.3. Prosjektets styringsgruppe 
Det foreslås at prosjektets styringsgruppe for konsept- og planleggingsfasen videreføres i 
gjennomføringsfasen. Styringsgruppemedlemmene er gjengitt under: 

Rolle Navn Tittel 

Prosjekteier Oddbjørn Schei Administrerende direktør, HNIKT 

Administrasjonssjef Frank Fredriksen Administrasjonssjef, HNIKT 

Leder for tjenesteproduksjon Tore Sørensen Avdelingsleder, Tjenesteproduksjon, 
HNIKT 

Leder tjenesteutvikling Anders Høydalsvik Avdelingsleder, Tjenesteutvikling, 
HNIKT 

Leder kunde og service  Morten Isaksen  Avdelingsleder, Kunde og service, 
HNIKT 

Leder for sikkerhet ved UNN Per Norleif Bruvold Sikkerhetssjef, UNN HF 

Regional informasjonssikkerhets-
leder 

Ida-Kristin Martinussen 
(observatør) 

Informasjonssikkerhetsleder, Helse 
Nord RHF 

 

6.4. Prosjektroller og bemanning 
Prosjektet bemannes med interne HN IKT-ressurser der kompetanseprofil og erfaring imøtekommer 
prosjektets behov. Omfanget og behov vil justeres ved begynnelsen av hver fase. 

6.4.1. Prosjektledelse (felles ressurser) 
For prosjektledelsen blir det viktig å videreføre etablert kompetanse og erfaring fra fase 1 og 2. Det 
er forventet at volum og kompleksitet vil øke, noe som stiller store krav til kontroll og administrativ 
støtte med innsikt innen økonomi og informasjonssikkerhet. Det må også sikres godt eierskap hos 
HN IKTs informasjonssikkerhetsledelse. Flere av produktene som skal utvikles vil innebære 
anskaffelser. Det er derfor viktig med tilgang til høy kompetanse og erfaring med dette for å sikre en 
god prosess.  

Rolle Navn og estimert stillingsprosent 

Prosjektleder Kim Saxvik – 100 % 
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Assisterende prosjektleder Jan-Harald Solberg – 40 % 

Anskaffelsesleder NN – 100 % under anskaffelsesfasen 

Administrativ støtte og controller NN – 100 % 

Operativ Helse Nord IKT sikkerhetsrådgiver  Åge Olai Johnsen – 20 % 

Linjekapasitet for gjennomføring av sikkerhetstiltak Må avtales med linjeleder per tiltak 

 

6.4.2. Delprosjekt - Oppdaterte prosesser og styringssystem for 
informasjonssikkerhet 

Bemanningsstrategi; Det foreslås å bruke primært interne ressurser i kombinasjon med ekstern 
ekspertise og kapasitet innen sikkerhet og risiko. Sentrale drivere for bemanning av delprosjektet er: 

• Prosjektledelse med tung erfaring rundt operasjonalisering og av sikkerhetskrav i komplekse 
organisasjoner med selvrådende enheter (konsern/helseregion). 

• God kjennskap til både HN IKT og helseforetakene. 
• Leverandør i fase 2 skal bidra med nødvendig kapasitet og ekspertrådgivning. 

 

Rolle Navn og estimert stillingsprosent 

Delprosjektleder – Oppdaterte prosesser og 
styringssystem for informasjonssikkerhet 

Jan-Harald Solberg – 60 % 

Fagekspert sikkerhet og risiko Kim J. Mathisen – 60 % 

HN IKT fagressurs sikkerhet Eva Skipenes – 60 % 

Fagressurs risikovurdering og metodikkrådgivning  NN – 80 % 

Fagressurs risikovurdering Sverre Hanssen – 80 % 

Fagressurs verdisetting, prising og SLA NN – 60 % 

Fagressurs livssyklus, lisens og asset management NN – 80 % 

Fagressurs HN IKT CMDB  Ragnhild Arnesen – 40 % 

Integrasjons- og grensesnittutviklere for HP og 
overvåkingsverktøy 

NN – 40 %  

Fagressurs ITIL-prosesser NN – 40 % 

HN IKT fagressurs test NN – 10 % 

HN IKT fagressurs anskaffelse NN – 10 % 

HN IKT fagressurs prosjektstyring NN – 10 % 



 
 

Side | 20  

 

HN IKT fagressurs systemutvikling NN – 10 % 

Fagekspert CSIRT NN – 20 %  

HN IKT fagressurs CSIRT Åge Olai Johnsen – 10 % 

 

6.4.3. Delprosjekt - Automatisert tilgangsstyring, onboarding og single sign-on 
Bemanningsstrategi; primært interne ressurser fra tjenesteutvikling (prosess, informasjon, utvikling 
og sikkerhetsarkitekter) som bidrar i planlegging, gjennomføring og styring av anskaffelser og 
leverandører. Delprosjektleder bør ha meget god kunnskap om helsesektorens spesielle behov og 
krav til tilgangsstyringsområdet. Eksterne ressurser hentes inn på spesialområder og for ekstra 
kapasitet i perioder. 
I tillegg bygges det et funksjonelt og teknisk IAM-team bestående av: 

• Administrativ rådgiver/delprosjektleder (som bør hentes fra helseforetak/HR/Personal)  
• En virksomhetsarkitekt/spesialrådgiver 
• En informasjonsarkitekt 
• Utvikler(e).  

Disse vil ha som oppgave å bidra med rådgivning i prosjekter og prosessutvikling i helseforetakene, 
samt som dataeiere og forvaltere av IAM-grunndata. 

Rolle Navn og estimert stillingsprosent 

Delprosjektleder - Automatisert tilgangsstyring, 
onboarding og single sign-on 

NN – 100 % 

Virksomhetsarkitekt/sikkerhetsarkitekt Øystein Berg-Sletteng – 60 % 

Øystein Thorvaldsen – 60 % 

Fagekspert Helse Nord nøkkelkort og sertifikat Yngve Krogstad – 20 % 

Fagekspert Helse Nord på personalprosesser og 
utvikling av business case 

Tomas Solstad – 80 % 

Fagressurs dataforvaltning og prosessautomatisering 
(onboarding) 

Kristian Andreassen – 80 % 

Virksomhetsarkitekt og fagressurs/rådgiver IAM NN – 100% 

Fagressurs IAM (teknisk) Bjørn Jacobsen – 80 % 

Fagressurs SSO og ID-federering NN – 80 % 

Nasjonal koordinator med FIA og Direktoratet for e-
helse 

Eva Skipenes – 20 % 

Informasjonsarkitekt og dataforvalter NN – 80% 

Integrasjonsarkitekt NN – 100% 
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Integrasjonsutvikler NN – 100% 

6.4.4. Delprosjekt - Sikret produksjonsmiljø og fungerende overvåking 
Sentrale drivere for bemanning av delprosjektet er: 

• Prosjektledelse med tung erfaring rundt operasjonalisering av sikkerhetskrav i komplekse 
organisasjoner med selvrådende enheter (konsern/helseregion) 

• God kjennskap til både HN IKT og helseforetak 
• Leverandør i fase 2 skal bidra med nødvendig kapasitet og ekspertrådgivning. 

 

Rolle Navn og estimert stillingsprosent 

Delprosjektleder - Sikret produksjonsmiljø og 
fungerende overvåking 

NN – 100 % 

Sikkerhetsekspert Kim J. Mathisen – 20 % 

Fagressurs nettverk NN – 80 %  

Fagressurs SIEM og overvåking NN – 80 % 

Sikkerhetsarkitekt Øystein Thorvaldsen – 20 %  

HN IKT teknologirådgiver Jostein Trollvik – 40 %  

HN IKT teknologiarkitekt Bjørn Jacobsen – 40 % 

HN IKT fagressurs klient Pål Kristiansen – 20 %  

HN IKT fagressurs server NN – 20 % 

 

6.4.5. Delprosjekt - Fungerende beredskap og kontinuitet  
Sentrale drivere for bemanning av delprosjektet er: 

• Prosjektledelse med erfaring i å etablere fungerende beredskap i komplekse organisasjoner 
med selvrådende enheter (konsern/helseregion). 

• Videreføre etablert kompetanse tilknyttet status for Helse Nord beredskapssituasjon. 
• God kjennskap til både HN IKT, dataromsikring og helseforetakene. 
• God kjennskap til kontinuitet- og beredskapsprosesser. 
• Leverandør med ekspertrådgivere dekker nødvendig kapasitet for dataromarbeid. 

 

Rolle Navn og estimert stillingsprosent 

Delprosjektleder – Fungerende beredskap og 
kontinuitet 

NN – 100 % 



 
 

Side | 22  

 

Fagekspert kontinuitetsstyring Kim J. Mathisen – 20 % 

HN IKT fagressurs datasenter Fred Lia – 20 % 

HN IKT fagressurs beredskap Sverre Hanssen – 20 % 

Lokal fagressurs beredskap NN x ? – 20 % 

 

7. STRATEGI FOR GJENNOMFØRING 
Prosjektet er omfattende, med et stort kontrollspenn. Det skal leveres produkter innen styring, 
prosessutvikling og teknologi/tekniske løsninger. Det vil derfor i stor grad variere hva som er 
relevant for de ulike delprosjektene og aktiviteter under disse. Det vil også være forskjellige 
tilnærminger tilpasset de ulike aktivitetene. 

7.1. Konkurransestrategi 
Det skal anskaffes flere tekniske løsninger beskrevet i kapitel 3. Felles for flere av løsningene er at 
design og implementering krever betydelig kapasitet og kompetanse. I konkurransestrategien legges 
det opp til betydelig leverandør- og konsulentstøtte med tung kompetanse på design og innføring der 
det anses å være nødvendig. Dette skal sikre fremtidsrettede løsninger med høy kvalitet, samt 
kostnadseffektiv og rask implementering. Involvering av interne ressurser vil tilstrebes i henhold til 
tilgjengelig kapasitet og kompetanse. Linjeorganisasjonen skal involveres så mye som mulig i 
anskaffelsene for å sikre kompetanseoverføring og rask nyttiggjørelse av nye løsninger og prosesser.  
Prosjektet vil i hver enkelt anskaffelse velge en anskaffelsesform som på best mulig måte 
understøtter den beskrevne strategien. Nasjonale rammeavtaler vil bli brukt der det er mulig. 

7.2. Kvalitetsstrategi 
Prosjektkvaliteten skal sikres gjennom å bruke Helse Nord IKTs prosjektstyringsmetodikk som er 
basert på modellen til DIFI og Prince2. Det vil være fokus på høy sikkerhet for nærmeste fase. Det 
defineres tydelige exit-kriterier for når en aktivitet/leveranse er ferdig, og hvilke krav som skal 
oppfylles for at den skal kunne overtas av linjeorganisasjonen.  
Kvaliteten i produktene skal sikres gjennom bruk av ekstern og intern spisskompetanse på de aktuelle 
områdene og etterlevelse av Helse Nord IKTs kvalitets- og testrutiner.  

7.3. Strategi for implementering og overføring til linjen 
Berørt linjeorganisasjon i Helse Nord IKT og i helseforetakene skal involveres tidlig i 
gjennomføringsfasen. Det skal utarbeides nødvendige ressursplaner, og på utvalgte områder vil det 
bli nedsatt referansegrupper. Dette skal ivareta forankring og sikring av kapasitet til 
prosjektdeltakelse og mottak av prosjektets leveranser. 
Prosjektet skal sørge for at det etableres tilstrekkelig kompetanse og forståelse for produktene og 
leveransene innen styring, prosessutvikling og tekniske løsninger gjennom kontinuerlig tilpasset 
dialog med alle relevante interessenter. Det skal utarbeides kommunikasjonsstrategi, samt 
kompetanse- og tidsplaner for oppfølging der det er nødvendig. 
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På grunn av mange leveranser er prosjektet i stor grad avhengig av parallelle aktiviteter for å kunne 
levere på fastsatt tid. Leveransene vil overføres til linjen fortløpende i prosjektperioden i henhold til 
tidsplan. Tydelige ansvarsforhold og tidsplaner, samt god og tidlig involvering, skal sikre at 
overføringen gjennomføres så smidig og effektivt som mulig. 

8. PROSJEKTETS AVHENGIGHETER 
De identifiserte avhengighetene for prosjekt Helhetlig informasjonssikkerhet er gitt i tabellen under. 

Avhengigheter  Kort beskrivelse av avhengighet Håndtering av 
avhengighet  

Prosjekt Mobilt kontor/Jobb 
smartere 

Behov for koordinering av løsninger for 
identitetshåndtering og tilgangsstyring slik at 
dette definerer standard sikkerhetskrav for mobile 
løsninger som skal inn i HN IKT og regional 
policy. 

Avklare prosjektstatus og 
koordinere design, 
leveranseplan og 
prosjektrapportering. 

Prosjekt for innføring av 
EKM-løsning (elektronisk 
kurve og medikasjon) 

Har behov for føringer fra HIS på 
identitetshåndtering og roller 

Løpende dialog med prosjektet 
og synkronisering av 
leveranser. 

DIPS/DIPS Arena Behov for mer velutviklet prosess-/forløpsbasert 
beslutningsstøtte, som setter krav til gode 
autorisasjonstjenester og attributtbasert 
autorisasjon/access control (ABAC).  

Avklare relevante leveranser 
som blir levert av HIS. 
Løpende dialog om relevante 
deler.  

Integrasjonsprosjektet   Kartlegge behov for IAM og involvere i 
utarbeidelse av IAM målarkitektur og krav til 
utviklingsregime og integrasjonssikkerhet. 

Koordinere leveranseplan og 
prosjektrapportering. 

FAKT-programmet Flere av prosjektene skal implementere endringer 
som blir påvirket av Helhetlig 
informasjonssikkerhet. 

Løpende dialog med 
programmet og synkronisering 
av leveranser. 

FIA Helhetlig informasjonssikkerhet må ta høyde for 
føringer fra FIA ifm. digitale identiteter. 

Løpende dialog med prosjektet 
og synkronisering av 
leveranser. 

Løsning for sikker pålogging 
gjestenett UNN (ikke prosjekt 
men bestilling fra UNN) 

Behov for å integrere en slik løsning med 
sonedesign og klientsikkerhetsløsninger. 

Utarbeide regional 
tilrettelegging for slik løsning. 

Medusa Behov for IAM-avklaringer. Løpende dialog med prosjektet 
og synkronisering av 
leveranser. 

Digitale pasienttjenester Trolig behov for logging i EPJ av pasienttilgang 
(videreformidlet autentiseringsinfo fra 
helsenorge.no), sikring av dialogmeldinger 
mellom helsenorge.no og HF (kommende 
tjeneste) 

Løpende dialog med prosjektet 
og synkronisering av 
leveranser. 

Utredning telefoni og 
telekommunikasjon 

Ukjent, avklaring nødvendig. N/A 
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Driftsmodell for 
sykehusinnkjøp  

Sonemodell må ta høyde for behovene til 
driftskonseptet for Sykehusinnkjøp. 

N/A 

Testregimeprosjektet (HNIKT)  Behov for føringer og juridiske avklaringer ifm 
testmiljø, bruk av testdata og logging. 

Løpende dialog med prosjektet 
og synkronisering av 
leveranser. 

 
Oppsummert er prosjektet avhengig av et nært samarbeid med Helse Nord IKT sin linjeorganisasjon 
og prosjekter i og utenfor FAKT-programmet for å sikre at de løsninger som etableres understøtter 
krav og føringer. 
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9. PROSJEKTPLAN 

 
Se vedlagt prosjektplan (Vedlegg D) for utdypning av leveranser. 

9.1. Faser og hovedleveranser 

Fase Tidsrom 
(fra-til) 

Hovedleveranse/ 
milepæler i fasen 

Tilhørende produkt ref. kap. 3 

1. Anskaffelse og 
styringssystem 

01.08.2017 

- 

01.02.2018 

Utarbeidet 
anskaffelsesstrategi og 
konkurransegrunnlag 

• Oversikt over lisenser, tjenester og fysiske objekter 
• Sentral funksjon for sikkerhetsovervåking og 

oppfølging av hendelser 
• Sårbarheter i nettverket avdekkes og håndteres 
• Utilgjengelighet i systemer, server og nettverk 

avdekkes og håndteres 

Gjennomført 
anskaffelser 

• Anskaffet og implementert brannmur for sone og 
perimeter løsninger per HF 

• Prosjektkontor 
• Sentral funksjon for sikkerhetsovervåking og 

oppfølgning av hendelser 

Bidratt til oppdatert 
styringssystem og 
oppdatert HN IKT 
styringssystem 

• Evne til å planlegge, gjennomføre, reagere og 
håndtere risiko 

• Oppdatert risikometodikk og helhetlig risikooversikt 
for 2017 

• Styrt og oversiktlig informasjonssikring 

2. Implementere 
løsninger, endre 
HN IKT 
prosesser og 
planlegge med 
HF 

01.01.2018 
- 

01.06.2018 

Styrke kontinuitets- og 
beredskapsevnene til 
HN IKT 

• Effektiv og planmessig gjenoppretting 
• Planmessig håndtering av IKT- 

beredskapssituasjoner i HN IKT 
• Planmessig håndtering av IKT- 

beredskapssituasjoner i regionen 
• Samsvar mellom avtale og det tjenestenivå som 

leveres 
• Tilstrekkelig adgangskontroll til HF datarom 
• Tilstrekkelig adgangskontroll til HN IKT datarom 
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• Økt kontinuitetsgrad i regionale datasenter DS1/2 

Gjennomført tiltak for 
sikring av HN IKTs 
basis infrastruktur 

• Eksisterende servermiljø etterlever sikkerhetskrav 
• Følge opp at nytt sentralt kjøremiljø (SKM) 

etterlever sikkerhetskrav 
• Kvalitetssikret at "mobilt kontor"- prosjektet 

ivaretar regionale informasjonssikkerhetskrav 
• Laget og kvalitetssikret et sonedesign som 

muliggjør å segregere på sikkerhetsbehov 
• Sikkerhetsstyring og administrasjon av klienter 
• Sikkerhetsstyring og administrasjon av servere 

Satt opp og konfigurert 
automatisert identitets- 
og tilgangshåndtering 

• Satt opp og konfigurert automatisert identitets- og 
tilgangshåndtering 

Implementert sikkerhet 
i operasjonelle 
prosesser 

• Effektiv identifisering og håndtering av rotårsak til 
sikkerhetshendelser 

• Effektiv prosess for å oppdage og normalisere 
sikkerhetshendelser 

• Sikkerhet er en integrert del av anskaffelser og 
prosjekter i form av dokumentasjon og risikostyring 

• Sikkerhet er en integrert del ved endring (security 
by design) 

• Sikkert testmiljø for testseksjonen 
• Risikostyring ved endringer 
• Vurdere eksisterende utviklingsmiljø og avdekke 

nødvendige tiltak 

Etablert løsning for 
sporbarhet og 
overvåkning 

• Innbrudd og misbruk i infrastrukturen avdekkes og 
håndteres 

• Overvåking av innbrudd, brann, vann og strøm i 
datarom 

• Sentral funksjon for sikkerhetsovervåking og 
oppfølgning av hendelser 

• Sårbarheter i infrastrukturen avdekkes og håndteres 

3. 
Implementering i 
hele Helse Nord 

01.04.2018 
- 

20.12.2018 

Beredskap har regional 
planmessig håndtering 
av 
beredskapssituasjoner 

• Planmessig håndtering av IKT-
beredskapssituasjoner i regionen 

• Økt kontinuitetsgrad i lokale datarom på sykehusene 

Regional infrastruktur 
etterlever regionale 
sikkerhetskrav 

• Kontroll på mobile enheter (mobiler, nettbrett osv.) 
• Overvåking av innbrudd, brann, vann og strøm i 

datarom 
• Sikkerhetsstyring og administrasjon av klienter 

4. Normalisering 
og 
effektivisering av 
løsninger 

01.01.2019 

- 

30.06.2019 

Implementert 
automatisert identitets- 
og tilgangsstyring 

• Automatisert etablering av tilgang og rettigheter for 
lokale kliniske systemer 

• Automatisert etablering av tilgang og rettigheter i 
regionale kliniske systemer 

• Gjenbruk av identitet som gir tilgang til lokale 
systemer  

• Gjenbruk av identitet som gir tilgang til utvalgte 
regionale kliniske systemer (EPJ, eKurve, Lab, 
RIS/PACS) 
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• Beslutningsstyrt tilgang administreres og styres 
samlet 

Operasjonaliserte og 
effektiviserte 
arbeidsprosesser og 
løsninger 

• Avdekke og håndtere mulige avvik iht. til 
beslutningsstyrt tilgang 

• Sikkerhetsstyring og administrasjon 
• Sonedesign er implementert for servere, klienter, 

klinisk utstyr og byggeteknisk ved hvert HF 
• Sykehusene sine servere etterlever sikkerhetskrav 

5. Avslutt 
prosjektet 

01.11.2018 
- 

20.12.2018 

Prosjekt avsluttet og 
alle leveranser 
overlevert linjen 

• Avsluttet prosjekt og overlevert alle leveranser og 
gevinstrealisering til linje og HF 

 

9.2. Periodisert budsjett og investeringsplan 
Se Vedlegg E: Prosjektbudsjettering - kost-nytte for detaljert nedbryting og periodisering av totale 
estimerte kostnader (inkluder bør-leveranser). Aggregerte kostnader er gitt i tabellen under viser 
kostnader for de viktigste sikkerhetstiltakene på totalt 103MNOK: 

 Investeringskostnader Årlige driftskostnader 
Fase / Produkt og leveranser Hardware/software Timer Endretdriftskost Lisenskostnader 
Prosjektledelse og felles 
administrative funksjoner 

 kr 14 794 450   

HNIKT behov for tiltaksoppfølgning 
og risiko rapportering er ivaretatt 

 kr 610 800   

Automatisert tilgangsstyring, on-
boarding og single signon (SSO) 

 kr 14 325 000 kr 1 075 000 kr 17 000 000 

Fungerende beredskap og 
kontinuitet 

 kr 11 650 000   

Oppdaterte prosesser og 
styringssystem for informasjons 
sikkerhet 

 kr 10 650 000 kr 450 000 kr 73 500 

Sikret produksjonsmiljø og 
overvåking kr 20 205 000 kr 31 547 000 kr 450 000 kr 7 586 250 

Totalt kr 20 205 000 kr 83 577 250 kr 1 975 000 kr 24 659 750 

 
Prosjektet har også identifisert flere 'bør' tiltak som anbefales å vurderes da disse kan ha meget gode 
business case (se vedlegg "Gevinstrealiseringsplan for on-boarding og identitetshåndtering"). Bør 
del-produktene har følgende investeringsestimater og utgjør 32MNOK: 
 Investeringskostnader Årlige driftskostnader 
Fase / Produkt og leveranser Hardware/software Timer Endret drifts kost Lisenskostnader 
Automatisert tilgangsstyring, on-
boarding og single sign on (SSO) kr 2 750 000 kr 27 975 000 kr 4 900 000 kr 1 200 000 

3.1 Automatisert løsning for 
arbeidsflyt for On-bording og 
tilgangsprosessen 

 kr 12 825 000 kr 2 225 000 kr 500 000 

3.2 Smartkort og SSO løsning  kr 7 450 000 kr 1 350 000  
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3.3 Automatisert opprette, 
migrere og endre tilganger og 
roller 

kr 2 750 000 kr 7 700 000 kr 1 325 000 kr 700 000 

Sikret produksjonsmiljø og 
overvåking 

 kr 700 000   

3.5 Overvåking av lokalt utstyr 
og tilganger 

 kr 700 000   

Grand Total kr 2 750 000 kr 28 675 000 kr 4 900 000 kr 1 200 000 

 

9.3. Vurdering av prosjektets usikkerheter 
Usikkerhetene beskrevet under er på overordnet nivå. De har fremkommet gjennom en serie med 
diskusjoner med sentrale ressurser i prosjektet og virksomheten. Senere faser vil angi usikkerheter for 
det enkelte delprosjekt og den enkelt aktivitet mer konkret. 

Mulig hendelse Virkning hvis ingen tiltak 
iverksettes 

 Tiltak som vil redusere 
hendelsens sannsynlighet 
og/eller konsekvens 

Leveranser blir ikke tatt effektivt 
i bruk i produksjon: Prosessene 
er ikke modne til å ta i bruk og 
forvalte leveranser på en 
tilstrekkelig måte. 

• Dead on arrival-leveranser 
• Når ikke effektmål 

 

 • Tidlig involvering 
• Opplæring 
• Gradvis innføring 

Anskaffelser skal etterstrebe å 
bruke Sykehusinnkjøp, har de 
kapasitet til å levere på tid. 

• Forsinket framdrift  • Starte anskaffelsesprosessene 
tidlig 

• Leie inn anskaffelsesjurist 
• Benytte eksisterende avtaler 

Klarer ikke å beskrive 
utfordringer som skal løses 
gjennom anskaffelser godt nok i 
konkurransegrunnlag. 

• Avbryte anskaffelsesprosess 
• Forsinkelse i framdrift 
• Suboptimale løsninger 

 • Grundig kartlegging av utfordring 
• Hente erfaring fra andre regioner 

og andre organisasjoner som har 
gjort tilsvarende før  

Begrenset evne til å ta i bruk 
nasjonale initiativer, og timing 
for disse mot prosjektløp (FIA, 
SIEM). 

• Mulighet for at løsninger går på 
tvers av nasjonale standarder 

• Forsinket framdrift 

 • Tett dialog med FIA og HINAS 
om kommende initiativer, forsøke 
å trekke disse i vår retning 

• Implementere løsninger som 
enkelt kan endres/er kompatible 
med senere nasjonale standarder 

Manglende koordinering med 
andre interne 
prosjekter/aktiviteter. 

• Ressurskonflikter 
• Overlapp i funksjonalitet 
• Redusert gevinst vs. innsats 

 • Aktiv koordinering og 
informasjonsinnhenting 

• Spre informasjon om prosjektets 
aktiviteter 

• «Åpne ører» i organisasjonen 
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Scope creep: Arbeidet avdekker 
vesentlig risiko og mangler som 
prosjektet ikke har budsjett og 
rammer til å utbedre. 

• Risikoer forblir uadressert  
• Uklart hvem som er ansvarlig 

 • Reprioritering av 
prosjektoppgaver underveis 

Manglende kapasitet i HNIKT 
Tjenesteproduksjon. 

• Manglende involvering og 
eierskap 

• Dead on arrival-løsninger 
• Når ikke effektmål 

 • Leie inn stand-ins/kjøpe fri interne 
ressurser 

Større kompleksitet enn 
forventet i infrastruktur og 
integrasjoner. 

• Forsinket framdrift 
• Økt kostnad 
• Når ikke effektmål 

 • Ikke adressere alt, kost/nytte-
basert prioritering 

Manglende prioritering og 
gjennomføringskraft ved HF. 

• Forsinket framdrift 
• Fragmenterte løsninger 

 • Forankring av klare mål i 
involverte organisasjoner  

9.4. Prosjektstyring og rapporteringsmekanismer 
Prosjektleder vil gjennomføre og forberede månedlige styringsgruppemøter iht. HN IKTs 
kvalitetsrutiner og saksdokumentform med følgende faste agenda: 

• Godkjenning av innkalling og saksliste 
• Godkjenning av protokoll fra foregående styringsgruppemøte som er Unntatt off. Offl. 

§24 
• Prosjektstatus (fremdrift, økonomi, omfang/leveranser, usikkerhet, endringer og avvik) 
• HN IKT helhetlig risikovurdering og fremdrift på alle HN IKT strakstiltak innen 

informasjonssikkerhet  
• Varierende tema som er enten orienterings- eller beslutningssaker tilknyttet leveranser, 

milepæler og utdypende informasjon om status og tiltak 
• Eventuelt 

Avslutning av hver fase i prosjektet krever godkjenning i styringsgruppen for oppstart av neste fase 
med oppdatert styringsdokument og prosjektbeskrivelse. Dette forutsetter også at leveransene i 
gjeldende fase godkjennes av styringsgruppen. For å sikre at berørte interessenters interesser ivaretas 
og at de får mulighet til å gi innspill skal referansegrupper for produktene være hørt før 
beslutningsforslag presenteres til styringsgruppen. 
For å adressere at prosjektet har et omfattende og bredt fagspekter vil prosjektet være delt inn i fire 
delprosjekter med respektiv delprosjektleder. Hvert delprosjekt skal rapportere på fremdrift ukentlig 
til prosjektleder for Helhetlig Informasjonssikkerhet. Siste ukes aktivitet og fokus for kommende uke 
danner grunnlaget for styringsgrupperapporteringen. I tillegg skal det rapporteres månedlig til 
porteføljekontoret i henhold til HN IKTs rutiner og maler.  
De fleste av produktene prosjektet skal levere er nødvendige for at prosjektets mål skal kunne nås. 
Noen av delproduktene vil være valgfrie å implementere for HFene. Disse vil være aktuelle i fase 2, 
og for disse vil det utarbeides business caser som HFene kan bruke som grunnlag for å beslutte om 
produktet skal implementeres. 
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10. TOLERANSE  

Toleranse Tillatt avvik i positiv og negativ retning 

Tid Prosjektet skal levere sine leveranser innen den tidsramme som er planlagt for inneværende 
fase og ved oppstart av hver ny fase må eventuelle endringer til plan godkjennes iht. kap. 9.4 

Kostnad Prosjektet skal søke å redusere kostnader gjennom: 

1. Å bruke eksisterende rammeavtaler og forhandle frem gode leverandøravtaler der 
det er mulig 

2. Etterstrebe bruk av internkapasitet 

Det er akseptabelt at kostnader økes når det avdekkes risiko som eksisterende leveranser 
ikke dekker og linjen ikke har kapasitet til å håndtere. Økte investeringsmidler må 
godkjennes av styringsgruppen. 

Omfang Prosjektet skal ikke ha økende omfang med mindre det avdekkes høy risiko som 
eksisterende leveranser ikke utbedrer.  

Usikkerhet Prosjektet skal ha en P80 sikkerhet for både kost, tid og omfang ved oppstart av neste fase. 
Påfølgende faser vil ha høyere usikkerhet. 

Gevinster Prosjektet skal etablere alle kvalitative gevinster tilknyttet sikkerhetsegenskapene som 
prosjektplanen definerer. For onboarding og identitetshåndtering skal prosjektet i 
samhandling med helseforetaket definere realistiske gevinster med lokale gevinstansvarlige.  

VEDLEGG  
Følgende vedlegg hører til dette styringsdokumentet: 

A. Prosjektbudsjettering - kost-nytte  
B. Prosjektplan og leveranser 
C. Prosjektbegrunnelse 
D. Gevinstrealiseringsplan for onboarding og identitetshåndtering 



Utgifter Usikkerhet Samlet utgift 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Intern arbeidskraft (timer) 16 870 000 6 717 500 5 302 500 4 850 000
Konsulentutgifter 49 097 000 12 061 000 26 506 000 10 530 000
Reiseutgifter 10 880 000 3 200 000 6 400 000 1 280 000
Software ‐ lisenskjøp 0
Hardware ‐ utstyr 22 955 000 13 250 000 9 705 000
Annet 0

SUM Prosjektinvestering kr 99 802 000 21 978 500 51 458 500 26 365 000 0 0 0 0 0 0
Prosjektinvesteringer er utgifter som påløper i prosjektfasen og som etter regnskapsloven skal balanseføres/aktiveres, og først kostnadsføres i regnskapet som avskrivning etter ferdigstillelse av prosjektet (utsatt kostnadsføring)
Samlet investeringsutgift fremkommer derfor som avskrivning under posten Årlige kostnader fordelt med et fast årlig beløp over avskrivningsperioden.

Utgifter Usikkerhet Samlet utgift 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Intern arbeidskraft (timer) 13 387 000 4 700 000 4 375 000 4 312 000
Konsulentutgifter (tatt ut Mva) 11 880 800 3 542 400 420 000 7 918 400
Reiseutgifter 10 880 000 3 200 000 6 400 000 1 280 000
Annet 0
SUM Prosjektkostnader 36 147 800 11 442 400 11 195 000 13 510 400
Prosjektkostnader er utgifter som påløper i prosjektfasen (forprosjekter mv) og som etter regnskapsloven må kostnadsføres i regnskapet  fortløpende. 

Sum prosjektutgifter 135 949 800 33 420 900 62 653 500 39 875 400

(Forutatt driftssetting fra 2019 i dette eksempelet)

Usikkerhet 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Prosjektkostnader (jf Sum prosjektkostnader i tabellen over) 11 442 400 11 195 000 13 510 400

Avskrivninger applikasjoner/systemløsninger og utviklingskostnader (timer mv) 15 369 400 15 369 400 15 369 400 15 369 400 15 369 400
Avskrivninger IKT‐infrastruktur (utstyr/lisenser) 5 738 750 5 738 750 5 738 750 5 738 750
SUM 21 108 150 21 108 150 21 108 150 21 108 150 15 369 400

Årlig lisensvedlikehold ‐ applikasjoner/systemløsninger (uten mva) 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000
Årlig lisensvedlikehold ‐ IKT‐infrastruktur (uten mva) 200 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000
SUM 20 200 000 20 400 000 20 400 000 20 400 000 20 400 000 20 400 000 20 400 000

Bemanningsbehov i driftsfase ‐ årsverk 6 800 000 6 800 000 6 800 000 6 800 000 6 800 000 6 800 000 6 800 000
Annet
SUM 6 800 000 6 800 000 6 800 000 6 800 000 6 800 000 6 800 000 6 800 000

Årlige kostnader, inkludert prosjektkostnader 11 442 400 11 195 000 61 618 550 48 308 150 48 308 150 48 308 150 42 569 400 27 200 000 27 200 000

Helhetlig Informasjonssikerhet

Prosjektutgifter

Prosjektkostnader (ikke‐aktiverbare prosjektutgifter) 

Prosjektinvesteringer (aktiverbare prosjektutgifter)

Årlige kostnader (inkl prosjektkostnader og avskrivninger)

Prosjektkostnader

Avskrivninger prosjektinvesteringer

Lisensvedlikehold (leverandørkostnader ‐ 3. part) 

Lønn og annen drift 



Usikkerhet 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Bortfall/effektivisering av arbeidsoppgaver ‐ årsverk  9 100 893 19 211 534 19 594 764 19 985 660 20 384 373 20 384 373 20 384 373 20 384 373
Bortfall av kostnader lisensevedlikehold systemer som fases ut 0 0 0 0 0 0 0
Andre økonomiske gevinster
SUM 19 211 534 19 594 764 19 985 660 20 384 373 20 384 373 20 384 373 20 384 373

Usikkerhet 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Årlig nettovirkning ‐11 442 400  ‐11 195 000  ‐42 407 016  ‐28 713 386  ‐28 322 490  ‐27 923 777  ‐22 185 027  ‐6 815 627  ‐6 815 627 

Retningslinjer budsjettering/estimering:
Intern arbeidskraft: Benytt gjeldende årsverkspris/timeprs (895 000 kr/895 kr i 2017) som utgangspunkt for beregningen.  
Avskrivninger: Avskrivningstid (år) avklares med økonomisjef. 
Usikkerhet: Grønn: +/‐15%, Oransje: +/‐50%, Rød: >50%
Mervediavgift (mva): Ved budsjettering av kjøp av varer og eksterne tjenester (konsulentutgifter mv) skal mva medregnes for prosjektinvesteringer. Før øvrige utgifter (prosjektkostnader og andre kostnader) skal kostnadene regnes uten mva (nytt regelverk fra 2017
Prisnivået i 2017 (2017‐priser) skal legges til grunn for beregningene. 

Type gevinst
Økt IT‐sikkerhet
Oppfyllelse av lov‐ og forskriftskrav
Bedre systemfunksjonalitet
Økt driftsstabilitet
Økt tilgjengelighet for bruker
Mv. 

Andre gevinster angir andre gevinster/fordeler (kvalitative) som prosjektet medfører enn enn de som er tallfastet i kroner i beregningen over.

Beskrivelse 

Årlig nettovirkning (kostnader ‐ gevinster)

Andre gevister (ikke‐økonomiske/ikke‐tallfestede)

Årlige gevinster (økonomiske)



Faser / Produktstrøm / Milepeler og leveranser Min of Fstart Sluttdato
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1. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 
Enhver tjenesteleverandør er avhengig av tillit til at tjenestene som leveres er tilstrekkelig sikret i 
henhold til gjeldende regelverk og avtaler mellom tjenesteleverandøren og kunden. For Helse 
Nord IKT er denne tilliten i all hovedsak basert på at bestemmelsene i tjenestenivåavtaler og 
relevant regelverk overholdes (hovedsakelig pasientjournalloven, helseregisterloven og 
personopplysningsloven). 

 
 
 
 

 
 

  

  

  
 

  

  

  

  
 

                                                 
 
 

1 Enhver behandling av personopplysninger skal ha en databehandlingsansvarlig. Med 
databehandlingsansvarlig menes den som bestemmer formålet med behandlingen av 
opplysningene og hvilke hjelpemidler som skal brukes, og den som i eller i medhold av lov er 
pålagt databehandlingsansvar. I Helse Nord er de enkelte helseforetakene i regionen 
databehandlingsansvarlige. 
Databehandler er den som behandler personopplysninger på vegne av databehandlingsansvarlige. 
Helse Nord IKT har gjennom rollen som databehandler for helseforetakene i regionen et 
selvstendig ansvar for å ha tilfredsstillende informasjonssikkerhet og for å verne 
personopplysninger på vegne av databehandlingsansvarlig. 
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2. PROSJEKTETS FORMÅL 
Prosjektets formål er å gjennomføre tiltak som beskrevet i dette prosjektforslaget slik at Helse 
Nord har en forsvarlig og tilfredsstillende IKT-sikkerhetssituasjon som bidrar til å ivareta 
pasientsikkerhet i regionen. Dette innebærer å etablere nødvendige rutiner og tiltak og organisere 
virksomheten slik at plikter etter personopplysningsloven etterleves. Pliktene omfatter å 

• Prioritere og gjennomføre sikkerhetstiltak 

• Redusere og unngå risiko ved endringer 

• Normalisere sikkerhetshendelser koordinert og effektivt 
I dette ligger også utvikling av Helse Nord IKTs leveranse og gjennomføringsevne for å kunne 
levere regionale og standardiserte tjenester innen identitetsforvaltning, tilgangsstyring og 
sikkerhetstjenester til bestillere i helseforetakene og prosjekter som innfører nye IKT-tjenester 
lokalt, regionalt eller nasjonalt. 
Helse Nord IKT har på oppdrag fra Helse Nord RHF utarbeidet en målarkitektur for IKT-sikkerhet 
i Helse Nord. Målarkitekturen beskriver hvilke sikkerhetsområder og -evner Helse Nord og Helse 
Nord IKT må besitte, og hvilke sikkerhetskrav som gjelder for den enkelte sikkerhetsevne. 
Målarkitekturen beskriver både eksisterende, vedtatte og foreslåtte komponenter for valgte 
områder. 
Målarkitekturen sammenstiller de sikkerhetskrav som vurderes nødvendige for å understøtte 
helseforetakenes mål og sikkerhetsbehov, deriblant å ivareta: 

• Krav i gjeldende lov og forskrift 

• Kravene i Norm for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgstjenesten 

• Kravene i felles styringssystem for informasjonssikkerhet i Helse Nord 

• Øvrige krav til sikkerhet i oppdragsdokumentet 

• Krav i andre førende dokumenter 

• Krav som anses nødvendige for å imøtekomme et trusselbilde i stadig endring 

• Krav som anses nødvendige for å redusere sårbarheten i regionens infrastruktur  
I sum skal dette bidra til å ivareta pasientsikkerhet, tillit og rennommé i og for Helse Nord. 
For å synliggjøre sammenhenger mellom sikkerhetsevnene i målarkitekturen, er de gruppert under 
ti overordnede sikkerhetsevner. Figur 1 under viser oversikten over de ti identifiserte overordnede 
sikkerhetsevnene med tilhørende evner på mer detaljert nivå. 
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Figur 1 – Sikkerhetsevner Helse Nord må besitte 

 

2.1. NÅVÆRENDE SITUASJON 
I prosjektets konseptfase ble det gjort en kartlegging av status innen de ulike sikkerhetsevnene. 
Status ble kategorisert i tre nivå, som vist i Figur 2.  
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Figur 2 – Status på sikkerhetsevnene i Helse Nord pr januar 2017 

 

2.2. ØNSKET FREMTIDIG SITUASJON 

 

 

                                                 
 
 

2 HNIKT ble datahandlingsansvarlig for personopplysninger de registrerer og forvalter om egne 
ansatte, konsulenter osv når selskapet ble opprettet som selvstendig enhet 



 
 
 

   8 
 
 

IKT-sikkerhet og personvern skal være innarbeidet i Helse Nords virksomhetsstyring, prosesser og 
IKT-løsningers livssyklus. Sikkerhetstiltak skal gis tilstrekkelig prioritering og være basert på 
risikovurderinger, trusselbilde og beste praksis innen området. Endringer som kan medføre økt 
risiko skal alltid ha vurdert, koordinert og planlagt håndtering av risikoen. Helse Nord RHF, HF-
ene og HN IKT skal ha koordinerte rutiner for effektivt å normalisere og redusere eventuelle 
konsekvenser av sikkerhetshendelser.  
Videre må det etableres nødvendige rutiner og mekanismer for å dokumentere etterlevelse av krav 
og føringer, samt rutiner for identifisering og håndtering av eventuelle avvik. 

2.3. SITUASJONEN HVIS IKKE PROSJEKTET GJENNOMFØRES 

 

 

3. PROSJEKTETS FORVENTEDE GEVINSTER 
• Referer til gevinstdokument for finansielle gevinster 

• Bruk produktverdi og effekter fra excel-plan  

4. KOSTNADER 
Prosjektets budsjett er beskrevet i styringsdokumentets kapittel 9.2.  

5. NYTTE/KOST-VURDERINGER 
Det er viktig for Helse Nord ha tilstrekkelig sikkerhet og gjennomføring av dette prosjektet vil iva-
reta dette behovet og vil også lukke restanser fra FIKS-prosjektet. Gevinstene i prosjektet er koblet 
til automatisert onboarding og automatisert offboarding og vil realiseres i de enkelte Helseforetak 
som velger det basert på business case for å implementere. For onboarding og identitetshåndtering 
skal prosjektet derfor i samhandling med helseforetaket definere realistiske gevinster med lokale 
gevinstansvarlige og planlegge oppfølgning av disse (se vedlegg gevinstrealiseringsplan). Å ikke 
gjøre prosjektet vil påføre Helse Nord for høy risiko for at dataangrep og virus vil kunne forårsake 
både vesentlig redusert helsetilbud over lengre tid og verste fall tap av liv. 
 

Økonomiske hovedtall eller kvalitative 
gevinster 

Estimat i kroner 
 

Prosjektkostnader (P) 135 949 800,- 

Bruttogevinster (B) 149 430 343,- 
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Nettogevinster (B-P) 13 480 543,- 

Kvalitative gevinster 

Økt IT-sikkerhet Økt driftsstabilitet Bedre systemfunksjonalitet 

Oppfyllelse av lov- og forskriftskrav Økt tilgjengelighet for bruker 

6. INVESTERINGSANALYSE 
Økonomiske 
hovedtall/ kvalitative 
gevinster 

2017 2018 2019 2020 2021- 

Intern arbeidskraft 
(timer) 4 700 000 4 375 000 4 312 000   

Konsulentutgifter (tatt 
ut Mva) 3 542 400 420 000 7 918 400   

Reiseutgifter 3 200 000 6 400 000 1 280 000   

Sum 
prosjektkostnader (P) 11 442 400 11 195 000 13 510 400   

Intern arbeidskraft 
(timer) 6 717 500 5 302 500 4 850 000   

Konsulentutgifter 12 061 000 26 506 000 10 530 000   

Reiseutgifter 3 200 000 6 400 000 1 280 000   

Hardware - utstyr  13 250 000 9 705 000   

Intern arbeidskraft 
(timer) 6 717 500 5 302 500 4 850 000   

Sum 
prosjektinvestering 21 978 500 51 458 500 26 365 000   

Sum prosjektutgifter 33 420 900 62 653 500 39 875 400   

Drift- og 
vedlikeholdskostnader 
(D) 
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Bruttogevinster (B) -
Bortfall/ 
effektivisering av 
arbeidsoppgaver - 
årsverk  

 9 100 893 19 211 534 19 594 764 

19 985 660 
(2021)  

20 384 373 
(2022-) 

Nettogevinster (B-P-
D)      

 
 

7. FINANSIERING 
Prosjektet vil finansieres av HNIKT gjennom aktivere og avskrive investeringene. Investeringer 
godkjennes av RHF styrte da omfanget for dette prosjektet går utenfor de økonomiske fullmaktene 
til HN IKT. 
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Gevinstrealiseringsplan 
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1. SAMMENDRAG FOR LEDELSEN 
Helse Nord har vedtatt klare målsetninger for standardisering og regionalisering av IKT-tjenester.  I tillegg 
er det på nasjonalt nivå et stadig økende fokus på sikkerhet, som for helsesektoren blant annet gir utslag i 
skjerpede krav til informasjonssikkerhet og beredskap. FAKT-programmet og tilhørende prosjekter er et 
regionalt initiativ i Helse Nord som skal etablere grunnmuren for IKT-strukturen som vil være nødvendig 
for understøtte vedtatt politikk. Programmet skal bidra med å etablere teknologi, kompetanse og 
prosesser som forenkler etablering av regionaliserte fellesløsninger, samt styrke informasjonssikkerheten 
og redusere operasjonell risiko innenfor IKT i Helse Nord.  

I prosjektet Helhetlig informasjonssikkerhet (HIS) er delprosjektet Automatisert tilgangsstyring (IAM) 
etablert for å etablere sentrale funksjoner for identitets- og tilgangsstyring. Det i all hovedsak IAM hvor 
det er tilknyttet gevinster. De andre delprosjektene har kvalitative gevinster tilknyttet å sikre og etablerer 
hensiktsmessig etterlevelse av informasjonssikkerhetskrav innen Helse Nord sin IKT infrastruktur. Disse 
delprosjektene har ikke fokus i dette dokumentet. 

Gevinstrealiseringsplanen for delprosjektet Automatisert tilgangsstyring (IAM) er ment å gi ledelsen i 
Helse Nord RHF beslutningsstøtte i vurderingen om delprosjektets finansielle gevinster kan forsvare 
foreløpige investeringsrammer. Planleggingsfasen for delprosjektet er planlagt ferdigstilt 30.06.2017 og 
dette dokumentet vil først på dette tidspunkt ferdigstilles. 

I dette dokumentet ser en i all hovedsak på de finansielle nytteeffektene som leveransene i delprosjektet 
vil kunne medføre. De potensielle gevinstene er delt i tre områder: 

• Redusert produktivitetstap blant kliniske personell i forbindelse med tiltredelse og endring av stilling 
• Redusert produktivitetstap i forbindelse med kursing av brukeradministratorer 
• Reduksjon av antall henvendelser til brukerstøtte Helse Nord IKT 

Beregning av kost-nytte for del-prosjektet gir en positiv netto nåverdi 15 MNOK og med en antatt levetid 
for delprosjektets produkter på 5 år. Det er forventet at prosjektet vil gi økonomiske gevinster som dekker 
investeringskostnaden som er beregnet til 41,5 MNOK allerede i 2019. Det er i analysen ikke gjort 
vurderinger av alternativ anvendelse av frigjorte ressurser som følge av effektivisering.  
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2. FORMÅLET MED GEVINSTREALISERINGSPLANEN 
Gevinstrealiseringsplanen skal primært være et styringsdokument som skal gi beslutningstakere 
nødvendig informasjon om forventede effekter av IAM-prosjektet sett i sammenheng med forventede 
investeringer. Dokumentet er første del av gevinstrealiseringsarbeidet og det vil i det videre arbeidet bli 
gjennomført oppdateringer av de forventede effektene. Hensikten med dette er jevnlig å verifisere om de 
forventede effektene stemmer overens med de reelle effektene.  

Dokumentet beskriver og konkretiserer identifiserte gevinster for programmet og viser når og hvor 
gevinstene realiseres. I tillegg skal dokumentet vise hvordan oppfølging av og gevinstrealiseringen for 
IAM-prosjektet skal gjennomføres. 

Prosjektet har på det nåværende tidspunkt ikke tatt stilling til alternativ anvendelse av effektene for 
gevinster som bidrar til frigjøring av ressurser. Dette må håndteres av de respektive foretakene hvor 
gevinstpotensialet identifisert.  

2.1. VIDERE OPPFØLGING OG RAPPORTERING AV GEVINSTREALISERINGSPLANEN 
Gevinstrealiseringsplanen i sin nåværende form er etablert for å gi ledelsen og styret i Helse Nord RHF 
beslutningsstøtte i vurderingen om delprosjektet kan forventes å gi tilstrekkelige effekter før iverksetting 
av gjennomføringsfasen og som forsvarer nødvendige investeringer.  

Ansvaret for å hente ut nytteeffekter samt begrense risiko for negative effekter, ligger hos ledelsen for de 
respektive enhetene som er involvert i de prosessene som tiltakene vil påvirke. Det foreslås at det 
etableres en rolle som skal ha ansvaret for å følge opp realisering av gevinstene som er beskrevet i 
gevinstrealiseringsplanen. 

I tabellen under er roller og ansvar for den overordnede oppfølgingen av gevinstene som er beskrevet i 
dette dokumentet.  

# Beskrivelse: Foretak: Navn: Stilling: 

1 Overordnet ansvarlig for 
gevinstrealiseringsplanen. HNIKT Oddbjørn Schei Direktør 

2 
Følge opp og eventuelt oppdaterer 
gevinstrealiseringsplanen i samarbeid med 
gevinsteiere. 

HNIKT Steinar Nyhus Seksjonsleder 

3 
Følge opp linjens forberedelser for å ta i 
bruk prosjektets produkter i samarbeid 
med gevinsteierne.  

HNIKT 
v/HIS Kim Saxvik Prosjektleder 

4 Sørge for at eventuelle gevinsteiere for 
enkeltgevinster blir identifisert. 

HNIKT 
v/HIS Kim Saxvik Prosjektleder 

5 
Iverksetter og følger opp 
gevinstrealiseringen etter hvert som 
prosjektet leverer sine produkter. 

HNIKT 
v/HIS Kim Saxvik Prosjektleder 

6 
Følger opp gevinstrealiseringen også etter 
at prosjektet er avsluttet i samarbeid med 
gevinsteierne. 

HNIKT Steinar Nyhus Seksjonsleder 

Tabell 2: Roller og ansvar for gevinstrealiseringsplan 
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3. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET OG DAGENS SITUASJON 
Effektiv identitetshåndtering og tilgangsstyring vil være avgjørende for at 
spesielt nyansatte og ansatte som endrer stilling raskt og effektiv skal få 
tilgang til de systemer de er avhengig av, fysisk tilgang til sin arbeidsplass og 
tilgang på arbeidsverktøy slik at de bidra til å behandle pasienter. Dette gjelder 
alle profesjoner og ansettelsesforhold. En klinisk ansatt trenger for eksempel 
nøkler til arbeidssted, tilganger til medikamenter og medisinsk 
forbruksmateriell og behandlingshjelpemidler, en bruker og tilganger for å 
logge seg på en PC, de rette tilgangene i fagsystemene for å få tilgang til 
nødvendig informasjon om pasienten for å gjennomføre behandling osv. For å 
sikre effektiv utnyttelse av spesielt klinisk personell er det derfor svært viktig 
at alle tilganger og utstyr er klart når en ansatt har oppstart av 
arbeidsforholdet. 

 
Figur 1: En produktiv 
ansatt 

 
 

 
 

 

3.1. FORMÅL OG MÅL FOR DEL-PROSJEKTET 
Prosjektet har indentifisert 3 hoved områder innen del-prosjektet "Automatisert tilgangsstyring, 
onboarding og single sign on (SSO)". Områdene er tilgang, kontroll og Singel Sign On(SSO) og målene 
for disse er som følger:  

Gi tilgang mer effektivt:  

• Redusere tiden det tar før ansatt og eksterne berettiget får nødvendige tilganger 
• Redusere tiden det tar før ansatt og eksterne er effektive i sine rolle 

Kontroll og fjerning:  

• Spore, avdekke og fjerne tilganger ihht sikkerhetskrav (bytte/slutte osv) 
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SSO 

• Rask og sikker tilgang gjennom Single Sign On for utvalgte lokale systemer 
• Rask og sikker tilgang gjennom Single Sign On for utvalgte systemer 

 

4. PROSJEKTETS VIKTIGSTE GEVINSTER 
I kost-nytteberegning inkluderer prosjektets planlagte investeringsbehov for 44,2 MNOK, og fremtidige 
finansielle nytteeffekter av prosjektet fram til og med 2022. 

En produktiv ansatt er en ansatt som har de tilgangen, rettighetene og utstyret hun eller han trenger til 
riktig tid. Ambisjonene bør være at alle ansatte kan starte pasientbehandlingen når en møter opp på 
arbeidsplassen uten å bli forhindret av manglende tilganger, rettigheter og utstyr. Dette er spesielt viktig 
fordi helsevesenet i stor utstrekning benytter innleide (vikarbyråer) og har hospiterende personell 
(ansatte som reiser til andre lokasjoner for å utføre pasientbehandling). For at onboarding-prosessen skal 
fungere effektivt kreves det involvering fra mange ulike aktører; rekrutteringsansvarlig må sikre at 
arbeidskontrakten signeres og returneres, den ansattes nye leder må sørge for at alle opplysninger om 
blir registrert i relevante systemer tidsriktig, personal- og lønnsfunksjonen må sikre at 
ansettelsesprosessen sluttføres i god tid før oppstart og en må ha IT-systemer som distribuerer den 
nødvendige informasjonen til alle målsystemer.  

Det mangler en helhetlig styring av hvem som har ansvaret for å forvalte opplysninger om brukeren og 
hvilke kilder som skal være master. Dette medfører at opplysningene forvaltes i mange ulike systemer og 
stor risiko for at informasjonen om brukeren ikke er konsistent mellom systemene. Problemstillingen gjør 
at det går med mye ressurser til å forvalte informasjonen samt at helseforetakene går glipp av verdifull tid 
til behandling av pasientene.  

I figuren under vises sammenhengen mellom de ulike gevinstene som forventes og de forutsetningene 
som må oppfylles for at de skal bli realisert. Gevinstkartet viser disse årsaks- og 
virkningssammenhengene på en oversiktlig og lettfattelig måte og er delt opp mellom prosjektets 
gevinstområder. 
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Figur 3: Leveranser og gevinster 

4.1. FINANSIELLE NYTTEEFFEKTER 
I dette kapittelet er rasjonale for identifiserte nytteeffekter beskrevet. I tabellen under er de viktigste 
finansielle gevinstene ved automatisering av brukerhåndtering og tilgangsstyring listet opp. 

# Beskrivelse av gevinster: Effekt: 

Estimert 
verd på 

besparings-
potensial: 

Usikkerhet: 

1 
Redusert tap av produktivitet for 
nyansatte og ansatte med endrede 
stillingsforhold. 

Nyansatte og ansatte med endrede 
stillingsforhold har de tilgangene 
de trenger, når de trenger dem.  

73 MNOK Middels 

2 Redusert tidsbruk i foretakene til 
bruker- og tilgangsadministrasjon. 

Store grad av sentralisering av 
oppgaver knyttet til bruker- og 
tilgangsadministrasjon gjør at 
personell kan benytte mer tid på å 
behandle pasienter.  

8 MNOK Middels 

3 Redusering av antall henvendelser 
til brukerstøtte Helse Nord IKT. 

Redusert antall henvendelser til 
brukerstøtte Helse Nord IKT gjør 
at ressurser frigjøres.  

7,2 MNOK Middels 

Tabell 3: Prosjektets viktigste gevinster 

4.1.1. REDUSERT PRODUKTIVITETSTAP 
Helse Nord har ca 15 000 ansatte og over 10 000 nyansettelser og ansatte med endrede stillingsforhold i 
løpet av et år og det er derfor svært viktig at onboardingsprosessen fungerer optimalt for at spesielt 
helsepersonell ikke går glipp av produktiv tid. I analysen har en vurdert størrelsen på produktivitetstapet 
som oppstår på grunn av at en ansatt ikke har nødvendige tilganger og rettigheter på plass når de starter 
arbeidsforholdet.  

Analysen har fastsatt det finansielle tapet til over 17,9 MNOK pr år på grunn av tap av produktivitet.  

I analysen har en benyttet tall for bestilling av tilganger til DIPS og sett på hvor mange bestillinger som 
iverksettes etter at den ansattes oppgitte oppstartdato i HR-systemet (Paga). Datakvaliteten er vurdert 
som lav og medfører dermed en god del usikkerhet. Dette er i analysen ivaretatt ved at drivere er satt lavt 
ift tallgrunnlaget. Se tabell under.  

Faktor: Beskrivelse: 
Tallverdi 

fra 
analyse: 

Usikkerhet: 
Faktor 

benyttet i 
analysen: 

Antall nyansettelser pr år.  

Tallgrunnlaget er basert på uttrekk fra 
Paga (HR-system) for alle opprettelser av 
stillingsforhold i Helse Nord i 2016. Dette 
tallet er sannsynligvis noe lavt da en 
gjennom dialog med helseforetakene har 
avdekket ulik praksis rundt håndtering 
av innleid personell, studenter og andre 
kategorier uten fast ansettelsesforhold. 
Totalen er justert ned til 80% på grunn 
av antatt andel som vil påvirkes, antar i 
analysen at 80% av de ansatte arbeider 
med pasienter. 

10 360 Lav 8 288 

Andel nyansettelser hvor 
det søkes tilganger etter 
oppgitt oppstartdato. 

For denne faktoren har en i stor grad sett 
på bestillingen av tilganger til DIPS. Som 
datagrunnlag er det benyttet tall fra HP 
Service Manager (HN IKT brukerstøtte 
sitt arbeidsverktøy) og uttrekk fra Paga 
(HR-system). I analysen har en sett på 
antall bestillinger som omhandler 
tilganger til DIPS (generert i både BAS 
3.0 (Brukeradministrasjonsverktøy) og 
andre kanaler. For disse henvendelsene 
er det gjort uttrekk for å finne 

56% Middels 40% 
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opplysninger om brukeridentiteten som 
så er matchet mot opplysninger fra HR-
systemet om når den ansatte har oppgitt 
oppstartdato for å se om bestillingen om 
tilganger er opprettet på eller etter at 
den ansatte har oppstartdato. 

Produktivitetstap på 
grunn av manglende 
tilganger og rettigheter. 

Det er gjennomført intervjuer med et lite 
antall klinisk personell for å avklare i 
hvor stor grad deres produktivitet 
påvirkes av manglende tilganger og 
rettigheter. Basert på intervjuene er 
inntrykket at produktivitetstapet er 
svært høyt og høyest for leger og 
sykepleiere. På grunn av 
produktivtetstapet er faktoren satt 
relativt lavt. 

IA Høy 30% 

Antall dager med 
produktivitetstap. 

Dette sier noe om antakelsen for hvor 
lang tid det vil ta fra det søkes om 
tilganger og rettigheter til brukeren får 
de tilganger hun/han trenger. Tallet er 
satt svært restriktivt i forhold til tall som 
er avdekket i analysen når en ser på 
gjennomsnittstiden fra en ansatt starter 
og når bestilling om tilganger og 
rettigheter er opprettet som sak i HP SM. 

17 Lav 2 

Kostnad pr time.  

Som timespris er det benyttet 
gjennomsnitt av minuttkostnaden fra 
nylig gjennomførte TDABC-analyser ved 
pasientforløp i Helse Nord (Time Driven 
Activity Based Costing).  

IA Lav 900 NOK 

Antall timer pr dag. IA 7,5 timer Lav 7,5 timer 
Lønnsvekst IA IA Lav 2% 
Diskonteringsrate IA IA Lav 4% 

Tabell 4: Faktorer benyttet i beregning av produktivitetstap 

4.1.2. REDUSERT TIDSBRUK FOR BRUKERADMINISTRATORER 
I dag har Helse Nord en desentral brukeradministrasjon med om lag 800 brukeradministratorer (BAS-
administratorene) som har ansvaret for å opprette, endre og slette brukere i 
brukeradministrasjonsverktøyet BAS 3.0. I tillegg har BAS-administratorene ansvaret for å bestille 
tilganger til ulike fagsystemer. I rollen som brukeradministratorer finner en både ledere, leger, 
sykepleiere, helsesekretærer osv, og i mange tilfeller er dette personell som alternativt kan benytte sin tid 
på å behandle pasienter. For at en ansatt skal få rollen som brukeradministrator må hun eller han 
gjennomgå obligatorisk opplæring som gjennomføres av Helse Nord IKT.  

Analysen viser en årlig finansiell potensiell gevinst på ca 1,8 MNOK.  

I analysen har en sett på antatt tidsbruk blant brukeradministratorer til tid brukt på kurs og opplæring, 
arbeid med tilgangsbehandling, samt tidsbruk av kurspersonell hos Helse Nord IKT.  

Faktor: Beskrivelse: 
Tallverdi 

fra 
analyse: 

Usikkerhet: 
Faktor 

benyttet i 
analysen: 

Antall nyansettelser. Se tabell Tabell 6: Faktorer benyttet i 
beregning av produktivitetstap. 10 360 Lav 8 288 

Antall BAS-
administratorer. 

Personer som har rollen som 
brukeradministrator og har ansvaret for 
å opprette, endre og avslutte brukere, 
samt bestille tilganger til f.eks DIPS. 

800 Lav 800 

Kostnad pr time. Se tabell Tabell 6: Faktorer benyttet i 
beregning av produktivitetstap. IA Lav 900 NOK 

Lønnsvekst. Se tabell Tabell 6: Faktorer benyttet i 
beregning av produktivitetstap. IA Lav 2% 
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Tidsbruk på kurs og 
opplæring. 

Alle som skal ha rollen som 
brukeradministrator må gjennomføre et 
kurs i bruk av BAS 3.0. Tidsbruken 
inkluderer timer til selve gjennomføring 
samt administrasjon.  

IA Middels 3 timer 

Antall nye deltakere pr år. 

På grunn av turnover antas det at 20% av 
BAS-administratorer slutter eller går 
over i ny rolle og at det derfor vil være 
behov for ny opplæring.  

IA Middels 160 

Antatt tidsbruk for BAS-
administratorer pr år. 

For en nyansatt må 
brukeradministratorer opprette 
brukerkonto slik at hun/han kan logge 
seg på PC. Det må også bestilles tilganger 
til fagsystemer som DIPS, gi tilganger til 
distribusjonslister og filområder. For an 
allerede ansatt vil det kunne være behov 
for endring av distribusjonslister og 
filområder, samt bestille nye roller eller 
rettigheter i fagsystemer.  

IA Middels 10 min 

Tabell 5: Faktorer benyttet i beregningen av tidsbruk BAS 

4.1.3. REDUSERING AV ANTALL HENVENDELSER TIL BRUKERSTØTTE 
Over 30 % av henvendelsene som er registrert i HP Service Manager er kategorisert som 
brukeradministrasjon. Av systemet ser en at sakene gjelder endre bruker, opprette ny bruker, grupper i 
Exchange, feil navn i e-post, endre og fjerne tilganger i fagsystemer, passord osv. Det vil kreve flere tiltak 
for å redusere alle typer henvendelser, men det antas at delprosjektets leveranser vil kunne redusere 
antall henvendelser betraktelig.  

Ved en halvering av antall saker om tilganger og rettigheter vil dette kunne gi en effekt på om lag 1,5 
MNOK i redusert ressursbehov.  

Faktor: Beskrivelse: 
Tallverdi 

fra 
analyse: 

Usikkerhet: 
Faktor 

benyttet i 
analysen: 

Antall saker registrert i 
HP SM «Brukeradm» 

Av mottatt uttrekk fra HP Service 
Manager er det gjort en sortering på 
feltet «subcategory» - 
brukeradministrasjon. Tallgrunnlaget er 
fra 01.01-31.03.2017 og er grosset opp til 
12 måneder.  

10 074 
(3mnd) Middels 40 296  

(12 mnd) 

Tidsbruk pr sak. 

Det er gjort en skjønnsmessig vurdering 
av hvor lang tid hver sak tar å løse. I og 
med at det er stort spenn i type 
henvendelse antas det stor variasjon i 
tidsbruken og gjennomsnittstiden er 
derfor satt lavt.  

IA Middels 5 min 

Kostnad pr time. Se tabell Tabell 6: Faktorer benyttet i 
beregning av produktivitetstap. IA Lav 900 NOK 

Lønnsvekst. Se tabell Tabell 6: Faktorer benyttet i 
beregning av produktivitetstap. IA Lav 2% 

Forventet reduksjon i 
antall henvendelser. 

Det er gjort en skjønnsmessig vurdering 
ift hvor stor reduksjon en kan forvente ift 
leveransene til delprosjektet IAM og 
forventede effekter. 

IA Middels 50% 

Tabell 6: Faktorer benyttet i analyse av henvendelser til brukerstøtte 

4.2. GEVINSTANSVARLIGE 
Gevinst ansvarlige vil være ved de enkelte helseforetak og må identifiseres og forankres som en del av å 
etablere bussines case per helseforetak.  
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4.3. FORUTSETNINGER 
Brødtekst. 

Prosjektets gevinster er kategorisert i fire områder;  

• Prissatte nyttevirkninger med budsjettmessige virkninger i egen virksomhet (f.eks. kutt i 
driftskostnader, nedbemanning, naturlig avgang, reduserte porto- eller reisekostnader). 

• Prissatte nyttevirkninger med alternativ anvendelse i egen virksomhet (f.eks. kan frigitt kapasitet som 
følge av tidsbesparelser anvendes til annen prioritert og verdiskapende oppgave). 

• Nyttevirkninger i øvrig offentlig sektor 
• Ikke prissatte nyttevirkninger dvs. kvalitative gevinster (f.eks. økning i kvalitet, sikkerhet, 

medarbeidertilfredshet, brukertilfredshet, omdømme). 
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5. PRINSIPPER, PRESISERINGER OG AVGRENSNINGER FOR 
GEVINSTBEREGNINGER 

I dette kapitelet beskrives det kort hvilke prinsipper, presiseringer og avgrensninger som er lagt til grunn 
for kost-nytte beregningene i gevinstberegningene og som vil gi føringer for det videre arbeidet med 
gevinstarbeidet.  

Prinsippene i beregningene har i all hovedsak tatt utgangspunkt i «Veileder for samfunnsøkonomiske 
analyser» (DFØ) og Finansdepartementets rundskriv R-109/2014 om fastsettelse av prinsipper og krav 
for gjennomføring av samfunnsøkonomiske analyser, samt eksisterende praksis i Helse Nord. 

5.1. ALTERNATIVER SOM ER EVALUERT 
I beregning av kost –nytte er det tatt utgangspunktet i forskjellen mellom et nullalternativ (dagens 
situasjon) og gjennomføringen av leveransene for delprosjektet IAM. 

Begrunnelsen for etableringen av HIS-prosjektet og herunder delprosjektet IAM, er primært å styrke 
informasjonssikkerheten, samt å styrke Helse Nord IKTs evne til å imøtekomme fremtidige krav som IKT-
leverandør. Dagens situasjon er kjent, men det er videre en større usikkerhet til hvilke krav Helse Nord 
IKT møter i fremtiden.  

De to alternativene evaluert er nærmere beskrevet nærmere i tabellen under.   

Alternativ: Beskrivelse: 

Nullalternativet 

Det er tatt utgangspunkt i nåsituasjonen og kostnader forbundet med en 
forsvarlig videreføring av dagens situasjon. Alternativet innebærer vedtatt 
politikk og at nasjonale føringer vedrørende informasjonssikkerhet 
overholdes. 

Alternativ 1 Gjennomføre delprosjektet og levere planlagte produkter i henhold til 
prosjektplanen. 

Tabell 7: Alternativer vurdert 

5.2. KATEGORISERING AV GEVINSTER 
Gevinstene er kategorisert i nytte- og kostnadsvirkninger hvor nyttevirkning er en virkning som øker 
velferden for en eller flere grupper i samfunnet eller for samfunnet samlet. Eksempler på nyttevirkning er 
reduserte kostnader, redusert investeringsbehov, trygghet, kvalitet, tidsbesparelser, helsegevinster, 
miljøgevinster, overholdelse av lover og regler, sikkerhet osv. Med kostnadsvirkninger menes bruk av 
ressurser som følge av et tiltak. Eksempelvis investerings- og anskaffelseskostnader og drifts- og 
vedlikeholdskostnader.  

Nytte og kostnadsvirkninger er verdsatt i kroner så langt det er mulig og hensiktsmessig, heretter er disse 
omtalt som finansielle effekter. Virkninger som ikke kan verdsettes i kroner vil være beskrevet som ikke-
finansielle effekter. 

5.3. METODIKK FOR BEREGNING AV FINANSIELLE EFFEKTER 
Prinsipper og antagelser for beregning av finansielle effekter fremgår i tabell under.  

Område: Begrunnelse: 
Analyseperiode og 
levetiden er satt til 2+5 år1 

Tidslinje og levetid i gevinstberegningen er satt til 2+5 år med 2017 som år 0. 
(januar 2017 – januar 2022). 

I nytte-kostnadsanalyse 
benyttes netto nåverdi som 
metode for beregning av 
nåverdien av investeringen  

Analysen tar utgangspunkt i netto nåverdi i beregningen av kost-nytte. Det vil si at 
analysen baserer seg på kontantstrømmer med og uten leveransene. 
Regnskapsteknisk kostnadsføring og viderefakturering til HF inngår ikke i 
analysen. 

Diskonteringsrenten er 
satt til 4 % Diskonteringsrenten er satt til 4,0 %. 

Priser justeres etter 
konsumprisindeks  

Priser justeres etter konsumprisindeks. Med dette forutsettes det at alle priser 
vokser med samme vekstrate (2,5 %) dersom ikke annet er beskrevet. 

                                                           
1 Avskrivningstiden for anleggsmidler fastsettes i samsvar med økonomiregelverket i Helse Nord RHF når anlegget settes i drift. 
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Tabell 8: Prinsipper beregning av finansielle effekter
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Vedlegg: 

Investeringskostnader 2017 2018 2019 2020 2021 2022   
2.5 Automatisert opprette, endre og fjerne brukere og tilganger 3 685 000 14 740 000     18 425 000 
3.1 Automatisert løsning for arbeidsflyt for onboarding og 
tilgangsprosessen 3 295 000 13 180 000     16 475 000 
3.1 Smartkort og SSO-løsning 1 310 000 5 240 000     6 550 000 
Økte driftskostnader  4 875 000 4 972 500 5 071 950 5 173 389 5 276 857 25 369 696 
Sum investeringskostnader 8 290 000 38 035 000 4 972 500 5 071 950 5 173 389 5 276 857 66 819 696 

        
Operasjonelle effekter               
- Redusert produktivitetstap nyansatte og ved endring av stilling 0 7 760 552 15 831 525 16 148 156 16 471 119 16 800 541 73 011 894 
- Redusert behov for tilgangsbehandling av kliniske ressurser 0 569 680 1 807 860 1 843 017 1 878 877 1 915 455 8 014 889 
- Færre henvendelser til HN IKT brukerstøtte 0 770 661 1 572 148 1 603 591 1 635 663 1 668 377 7 250 441 
Totale besparelser 0 9 100 893 19 211 534 19 594 764 19 985 660 20 384 373 88 277 223 

        
Sum kost-nytte (ikke neddiskontert pga prisvekst ikke er tatt 
med) -8 290 000 -28 934 107 14 239 034 14 522 814 14 812 271 15 107 516 21 457 528 

        
Sum kost-nytte neddiskontert beløp -8 290 000 -27 821 257 13 164 787 12 910 729 12 661 591 12 417 277 15 043 127 
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