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1 Kort oppsummering av prosjektet 

I styresak 70-2002 IT-strategi Helse Nord RHF (styremøte 28. august 2002) vedtok 
styret i Helse Nord RHF en standardisering og regionalisering av IKT-applikasjoner 
og tjenester. Dette er videre fulgt opp i oppdragsdokument fra Helse Nord RHF til 
helseforetakene i regionen. 

Styresak 79-2006 IT-strategi i Helse Nord - status ved utløpet av strategiperioden 
(styremøte 11. oktober 2006), styresak 94-2007 Etablering av felles IKT-plattform i 
Helse Nord (styremøte 7. november 2011) og styresak 37-2008 Etablering av felles 
IKT plattform i Helse Nord - forsering av prosjektet (styremøte 23. april 2008) 
omhandler plattformprosjektet, og sluttrapporten er behandlet i styresak 120-2012 
IKT plattformprosjekt, sluttrapport (styremøte 31. oktober 2012). 

Følgende er beskrevet i styresaken:  

«Manglende måloppnåelse innenfor del-leveranser på overvåking samt pakking og 

distribusjon av programvare er omtalt i rapporten, og kommer tilbake som en 
oppgave som må løses i herværende prosjekt. 

Forutsetningene for plattformprosjektet var å samle IKT-plattformen innenfor fire ulike 
noder som fulgte foretaksgrensen. Det er beskrevet i saken at det i tillegg ble 
nødvendig med nye investeringer for å realisere de langsiktige strategiske mål. 

Med ny lovgivning og etableringen av felles systemer bør driftsplattformen 

konsolideres fullstendig slik at en får sentral drift som er fysisk samlokalisert for flest 
mulig av systemene. Samlingen i ett datasenter gjør at Helse Nord nå går inn 

migrerings- og konsolideringsprogram.» 

FAKT programmet ble etablert som Helse Nord sitt regionale program for etablering, 

migrering og realisering av regionale tjenester med tilhørende endring i styring, 

arbeidsprosesser og teknologi.  

Programmet har hatt som mål å gjøre Helse Nord bedre i stand til å møte samfunnets 

krav til bruk av IKT i helsevesenet gjennom økt effektivitet, bedre kvalitet, bedre 

samhandling mellom aktørene i helsetjenesten og forenkle etableringen av regionale 

fellesløsninger. 
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2 Oppnåelse av programmets mål 

FAKT programmet skal bidra med å koordinere aktivitetene for å regionalisere felles 
løsninger, ta frem egnet arkitektur, teknologi og prosesser for å bidra til å nå målene i 
Helse Nords strategi. 

Programmet vil bidra til økt effektivitet, bedre kvalitet, bedre samhandling mellom 
aktørene i helsetjenesten, og forenkle etableringen av regionale fellesløsninger.  

Målene fra oppdragsdokumentet til Helse Nord RHF fra Helse og 
Omsorgsdepartementet er gjenspeilet videre i oppdragsdokumentene til 
helseforetakene i regionen.  
 
Det er gjennomført en vurdering av måloppnåelse sett opp mot målene i 
programforslaget. Dette er oppsummert i Tabell 1 under. 
 

Nivå Beskrivelse Suksesskriterier Grad av oppnåelse 

Virksomhets-
mål 

Føringer fra 
oppdragsdokume
ntet til Helse Nord 
RHF 2015 knyttet 
til pasientenes 
helsetjeneste  

Oppnå følgende langsiktige mål: 

 Reduserte ventetider. 

 Valgfrihet for pasienter. 

 Gode og effektive pasientforløp. 

 Pasienter, brukere og 
pårørende opplever å få god 
informasjon og opplæring. 

 Pasienter og brukere medvirker 
aktivt i utformingen av eget 
behandlingstilbud (individnivå). 

 Pasienters og brukeres 
erfaringer brukes aktivt i 
utforming av tjenestetilbudet 
(systemnivå). 

FAKT programmet har gjennom 
etablering av sentralt kjøremiljø 
tilrettelagt for regionalisering av 
tjenester.  

Videre realisering av mål 
forutsetter gjennomføring av 
migrering og arbeid med 
regionalisering av tjenester. 

Virksomhets-
mål 

Føringer fra 
Nasjonal IKTs 
strategiplan for 
2013-2016 for å 
understøtte en 
utvikling for 
pasienter/ 
pårørende 

Oppnå følgende målbilde:  

 Pasientjournalen følger 
pasienten, men er lagret 
nasjonalt og logisk inndelt i 
virksomhetenes helseregistre    

 Den pasientsentriske journalen 
er tilgjengelig gjennom sikre 
løsninger for bruker/pasient    

 Pasienten har innblikk i egen 
journal og lett tilgjengelig 
kvalitetssikret informasjon    

 Større fokus på 
velferdsteknologi, og 
sensorteknologi og elektronisk 
kommunikasjon er tatt i bruk i 
stor skala for pasienten og 
pårørende    

FAKT programmet har gjennom 
etablering av sentralt kjøremiljø 
tilrettelagt for regionalisering av 
tjenester.  

Gjennom arkitekturprosjektet er 
det utviklet målarkitekturer for 
teknologi og sikkerhet. I tillegg 
er det laget mandat og 
ansvarsmatrise for et regionalt 
arkitekturråd som tilrettelegger 
for bedret arkitekturstyring i 
regionen. Dette kan medvirke til 
at det etableres mer effektive 
løsninger for bruker/pasient. 

Videre realisering av mål 
forutsetter gjennomføring av 
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Nivå Beskrivelse Suksesskriterier Grad av oppnåelse 

 Pasienten og pårørende 
samhandler effektivt med 
helsevesenet og tar større 
ansvar for egen helse og 
behandling gjennom mer aktiv 
medvirkning    

migrering og arbeid med 
regionalisering av tjenester. 

Virksomhets-
mål 

Føringer fra 
Nasjonal IKTs 
strategiplan for 
2013-2016 for å 
understøtte en 
utvikling for 
helsepersonell 

Klinisk IKT omhandler 
dokumentasjon (hva man har gjort), 
monitorering (hva som skjer) og 
planlegging (hva som skal skje). 
Arkitekturen for klinisk IKT 
understøtter krav til kvalitetsmåling, 
- rapportering og -forbedring, samt 
opplæring og forskning.    

 Det er innført prosesstøttende 
løsninger som understøtter 
standardiserte og helhetlige 
pasientforløp    

 Manuelle rutiner er i større grad 
automatiserte    

 Kompetansestyringssystemer er 
innført    

 Det eksisterer enhetlige 
kodeverk og terminologier    

 Samhandling støttes av tilgang 
til informasjon og tjenester 
uavhengig av juridiske grenser   

 Pasienter har reservasjonsrett 
for innsyn og har tilgang til 
innsynsloggene    

 Informasjon er tilgjengelig 
gjennom enhetlige løsninger    

 Brukerinteraksjonen tilpasses 
den aktuelle situasjon og den 
enkeltes rolle    

 Dokumentasjonen er i større 
grad strukturert  

FAKT programmet har gjennom 
etablering av sentralt kjøremiljø 
tilrettelagt for regionalisering av 
tjenester.  

Gjennom arkitekturprosjektet er 
det utviklet målarkitekturer for 
teknologi og sikkerhet. I tillegg 
er det laget mandat og 
ansvarsmatrise for et regionalt 
arkitekturråd som tilrettelegger 
for bedret arkitekturstyring i 
regionen. Dette kan medvirke til 
at det etableres mer effektive 
løsninger for bruker/pasient. 
Arkitekturprosjektet har bidratt 
aktivt i pasientforløp prosjektet. 

Videre realisering av mål 
forutsetter gjennomføring av 
migrering og arbeid med 
regionalisering av tjenester. 

Effektmål Effektivisering av 
drift og forvaltning 

Økt automatisering, bedre 
overvåkning, konsolidering av 
applikasjoner og standardisere 
prosesser 

FAKT programmet har gjennom 
etablering av sentralt kjøremiljø 
tilrettelagt for regionalisering og 
standardisering av tjenester. 
Dette muliggjør økt 
automatisering og bedre 
overvåkning. 

Videre realisering av mål 
forutsetter gjennomføring av 
migrering og arbeid med 
regionalisering av tjenester. 
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Nivå Beskrivelse Suksesskriterier Grad av oppnåelse 

Effektmål Effektivisering av 
helsetjenestene 

Standardiserte og forbedrede 
applikasjoner/tjenester muliggjør 
effektivisering av helsetjenestene 

FAKT programmet har gjennom 
etablering av sentralt kjøremiljø 
tilrettelagt for regionalisering av 
tjenester.  

Videre realisering av mål 
forutsetter gjennomføring av 
migrering og arbeid med 
regionalisering av tjenester. 

Effektmål Konsolidering av 
regionens 
datarom 

Migreringsforløpet skal 
gjennomføres en konsolidering av 
datarom, med tilhørende nettverk, 
servere og lagringsløsninger 

FAKT programmet har gjennom 
etablering av sentralt kjøremiljø 
tilrettelagt for regionalisering av 
tjenester. Dette er en 
forutsetning for konsolidering 
regionens datarom. 

Videre realisering av mål 
forutsetter gjennomføring av 
migrering og arbeid med 
regionalisering av tjenester. 

Effektmål Kortere 
leveransetid på 
bestillinger  

Med bedret innsikt i teknologiske 
muligheter leverer helseforetakene 
mer presise bestillinger som blir 
raskere håndtert av HN IKT 

FAKT programmet har gjennom 
etablering av sentralt kjøremiljø 
tilrettelagt for regionalisering av 
tjenester. Dette bidrar til 
standardisering av tjenester som 
medfører enklere 
bestillingsrutiner og mer effektiv 
leveranse av 
infrastrukturtjenester fra HN IKT. 

Videre realisering av mål 
forutsetter gjennomføring av 
migrering og arbeid med 
regionalisering av tjenester. 

Effektmål Kortere 
leveransetid på 
nye tjenester 

Konsoliderte og regionale tjenester 
med høy kvalitet gjør det mulig å 
lansere nye tjenester raskere 

FAKT programmet har gjennom 
etablering av sentralt kjøremiljø 
tilrettelagt for regionalisering av 
tjenester. Dette bidrar til 
standardisering av 
infrastrukturtjenester, noe som 
gjør det mulig å lansere nye 
tjenester raskere. 

 

Videre realisering av mål 
forutsetter gjennomføring av 
migrering og arbeid med 
regionalisering av tjenester. 
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Nivå Beskrivelse Suksesskriterier Grad av oppnåelse 

Effektmål Økt bruker-
medvirkning 

Regionale tjenester forenkler 
muligheten til å oppfylle sentrale 
føringer om økt brukermedvirkning  

FAKT programmet har gjennom 
etablering av sentralt kjøremiljø 
tilrettelagt for regionalisering av 
tjenester.  

Videre realisering av mål 
forutsetter gjennomføring av 
migrering og arbeid med 
regionalisering av tjenester. 

Resultatmål Ferdigstilt sentralt 
kjøremiljø  

Sentralt kjøremiljø er etablert med 
ønsket kvalitet innenfor budsjett og 
plan 

Ved avslutning av FAKT 
programmet er akseptansetest 
for sentralt kjøremiljø godkjent. 

FAKT programmet har i 
perioden gjennomført 
anskaffelse og implementering 
av sentralt kjøremiljø innenfor 
budsjett og plan. 

Resultatmål Høyere 
modenhetsnivå 
på arkitektur-
funksjonen  

Avdelingen Innovasjon og 
Arkitektur kategoriseres på et 
høyere modenhetsnivå, og RHF/HF 
benytter arkitekturressurser ved 
bestillinger og endringer 

Arkitekturprosjektet har i 
prosjektperioden etablert 
målarkitekturer for teknologi- og 
sikkerhetsområdene.  

I tillegg er det laget mandat og 
ansvarsmatrise for et regionalt 
arkitekturråd som tilrettelegger 
for bedret arkitekturstyring i 
regionen. 

Gjennom aktiv deltakelse i 
kliniske prosjekter som 
pasientforløp og elektronisk 
kurve har arkitekturprosjektet 
medvirket til økt bevissthet 
knyttet til virksomhetsarkitektur i 
regionen.  

Resultatmål Migrerings-
pakkene/ 
prosjektene sine 
leveranser er godt 
overvåket i drift 

De migrerte applikasjonene skal 
støtte døgnkontinuerlig overvåkning 
og fjerndrift av alle relevante IKT-
tjenester 

Ved avslutning av FAKT 
programmet er det utført en 
omfattende kartlegging og 
utarbeidet planer for migrering 
av tjenester til sentralt 
kjøremiljø.  

Realisering av mål forutsetter 
gjennomføring av migrering og 
arbeid med regionalisering av 
tjenester. 

Resultatmål God styring av 
Migrerings-
programmet og 

Minimalt med dobbeltarbeid, lite 
overlapp mellom prosjektene og få 
hull i ansvarene 

Programmet har frem til 
avslutning levert de produkter 
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Nivå Beskrivelse Suksesskriterier Grad av oppnåelse 
avhengige 
prosjekter 

som er beskrevet i 
programforslaget.  

Det er i programperioden 
opprettet nye prosjekter ved 
behov, eksempelvis 
sikkerhetsprosjektet og regionalt 
stamnett.  

Programmet har også 
gjennomført flere 
kvalitetsrevisjoner av 
programmets prosjekter med 
tilhørende kvalitetsforbedring. 

Programmet har levert på tid, 
plan og budsjett. 

Resultatmål Migrerings-
pakkene/ 
prosjektene 
lanserer løsninger 
med god kvalitet 

Alle migreringspakker/prosjekter 
utnytter samme prosess/testregime, 
og blir lansert i tett dialog med 
linjefunksjonene 

Det er i prosjektet migrering 
gjennomført omfattende 
kartlegging og planlegging av 
migreringspakker. 

Programmet har sluttført 
kvalitetsprosjektet som har 
implementert et regime for 
kvalitetsrevisjoner av prosjekter i 
Helse Nord IKT. 

Realisering av mål forutsetter 
gjennomføring av migrering. 

Resultatmål Migrerings-
programmet 
prioriterer med 
god forankring i 
RHF/HF 

Migreringsprogrammet har 
kontinuerlig sørget for god 
forankring hos bestiller på 
rekkefølge og strategi ved 
prioritering og valg av 
migreringspakker/prosjekter 

Det er i prosjektet migrering 
gjennomført omfattende 
kartlegging og planlegging av 
migreringspakker.  

Realisering av mål forutsetter 
gjennomføring av migrering. 

Resultatmål Effektiv migrering 
av applikasjoner/ 
tjenester  

Migreringspakkene/prosjektene 
mottar god støtte og tydelig styring 
ved gjennomføring av migreringene 

Det er i prosjektet migrering 
gjennomført omfattende 
kartlegging og planlegging av 
migreringspakker.  

Realisering av mål forutsetter 
gjennomføring av migrering. 

Tabell 1 Programmets mål 
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3 Programmets produkter  

Tabell 2 under beskriver overordnede produkter og leveranser som er planlagt fra 
FAKT programmet, samt status ved avslutning av programmet:  

Produkter Beskrivelse Status Ansvarlig 

Sentralt kjøremiljø Etablere sentralt kjøremiljø 
i regionalt datasenter.  

Prosjekt Sentralt Kjøremiljø har 
anskaffet og etablert et 
programvaredefinert datasenter 
(SDDC) til datasenter 1 og 2 i 
Tromsø.  

Prosjektet har ved avslutning av 
programmet gjennomført og 
godkjent akseptansetest av 
løsningen.  

Prosjekt Sentralt 
Kjøremiljø 
 
Prosjektleder: 
Bjørn-Tore 
Nikolaisen (HNIKT) 

Arkitektur/ 
styringsmodell 

Bygge tilstrekkelig 
arkitekturkapabilitet og 
arkitekturfunksjon som har 
evnen til å styre et 
migreringsprosjekt, 
inklusive relevante 
målbilder og kvalitetskrav. 

Arkitekturprosjektet har etablert 
Teknologisk målarkitektur for 
Helse Nord1, og Målarkitektur for 
IKT sikkerhet i Helse-Nord. I 
tillegg er det laget mandat og 
ansvarsmatrise for et regionalt 
arkitekturråd som tilrettelegger for 
bedret arkitekturstyring i regionen. 

FAKT arkitekturprosjektet har 
bidratt aktivt til å spesifisere 
kvalitetskrav for anskaffelse av 
nytt sentralt kjøremiljø. 

Prosjekt FAKT 
arkitektur 

 

Prosjektleder: 

Nils Hembre (PwC) 

Sikkerhetsplattform Etablering av 
tilfredsstillende sikkerhet på 
Helse Nord IKTs 
regionaliserte tjenester 

Nå-situasjon og en målarkitektur 
for informasjonssikkerhet for 
HNIKT er etablert.  

Det er laget en plan for realisering 
er som blir fremlagt for 
gjennomføringsbeslutning for 
HNIKT styret og Helse Nord RHF 
i løpet av august 2017. 

Prosjekt Helhetlig 
informasjons-
sikkerhet 

 

Prosjektleder: 

Kim Saxvik 
(KPMG) 

Migreringsprosess Migreringsprosjektet skal 
automatisere og 
effektivisere 
migreringsaktivitetene 
gjennom en tydelig og 
effektiv migreringsprosess. 
Denne inkluderer verktøy, 
prosess og sjekklister for 
prioritering, valg, migrering, 

En overordnet strategi for flytting 
av tjenester som skal 
regionaliseres er vedtatt 
(migreringsstrategi 4). 
Migreringspakke 1 inneholder 
ingen tjenester som skal 
regionaliseres. Den vedtatte 
strategien vil konkretiseres i 

Migrerings-
prosjektet og 
mottaksansvarlig i 
linja 

 

Prosjektleder: 

                                            
1 Publiserte målarkitekturer på Helse Nord arkitekturportal: 
http://helseregister.no/confluence/pages/viewpage.action?pageId=32931859 

http://helseregister.no/confluence/pages/viewpage.action?pageId=32931859
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kvalitetssikring, 
overvåkning og driftssetting 
av de nye regionale 
tjenestene. Dette må skje i 
tråd med føringer fra 
etablerte forvaltningsråd. 

planleggingen av fremtidige 
migreringspakker. 

Migreringspakke 1 skal 
gjennomføres i 
migreringsprosjektet. 

Øyvind Grønvik 
(HNIKT) 

Test og 
kvalitetsregime for 
prosjektet 

Migreringsprogrammet vil 
etablere et tydelig test- og 
kvalitetsregime for 
prosjektet og de migrerte 
applikasjonene og 
tjenestene. 

Kvalitetsprosjektet har opprettet et 
regime for kvalitetsrevisjon av 
prosjekter i Helse Nord IKT som 
er overlevert til i STAB, og 
opprettet en kvalitetsfunksjon i 
FAKT programmets 
programkontor.  

Kvalitetsprosjektet 
og Testregime 
Fase 2 

 

Migrerte 
applikasjoner og 
tjenester i nytt 
datasenter 

Alle applikasjoner som 
vedtas regionalisert skal 
flyttes inn i det nye 
datasentret i henhold til en 
felles vedtatt 
migreringsstrategi. 
Eventuelle lokale 
applikasjoner blir terminert, 
men eventuelle lokale data 
vil flyttes til regionale 
løsninger.  

Migreringspakke 1 (IT-
administrative systemer), er 
inkludert i 
programforslagets budsjett 
og planer for perioden 
2015-2017. 

Testregimet ble av 
styringsgruppen for 
Kvalitetsprosjektet og Testregime 
fase 2 prosjektet besluttet overført 
til seksjonen prosjektet 
Testregime Fase 2TestIT. 
Forvaltningen av testregimet 
gjennomføres av seksjonen 
TestIT.  

Migrerings-
prosjektet 

Migrerte 
plattformtjenester i 
nytt datasenter 
(Migreringspakke 1) 

Alle IT-administrative 
plattformtjenester som 
vedtas regionalisert skal 
flyttes med en 
konsolidering og 
reetablering til det nye 
datasentret: 

 Katalog 

 E-post 

 Database 

 Web 

 Re-etablering av 
regional 
integrasjonsplattform 

  

SKM-prosjektet skal etablere e-
post, database, web og 
integrasjonsplattform i løpet av 
godkjenningsperioden for SKM 
(aug-nov 2017).  

Katalogtjenesten skal etableres 
av migreringsprosjektet i samme 
periode. 

SKM-prosjektet og 
migrerings-
prosjektet 
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Godt dokumenterte 
migrerings-
beslutninger 

Migreringsprogrammet skal 
til enhver tid vedlikeholde 
en applikasjonsoversikt 
over gjenstående ikke 
migrerte applikasjons- og 
plattformtjenester.  

Migreringsprosjektet vedlikeholder 
en oversikt over hvilke 
applikasjoner som er besluttet 
flyttet og hvilke som gjenstår.  

Migrerings-
prosjektet 

 

Tabell 2 Programmets produkter 

I tillegg er det i programperioden igangsatt et prosjekt innunder programmet for 

implementering av regionalt stamnett. Prosjektets formål er å etablere og 

implementere et modernisert regionalt stamnett for Helse Nord som grunnlag for nye 

regionale tjenester og fremtidig utvikling. Det henvises til separat prosjektforslag for 

regionalt stamnett for beskrivelse av prosjektets produkter.  
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4 Budsjett og økonomi 

Tabell 3 under oppsummerer vedtatt budsjettramme for FAKT programmet, 
eksklusive regionalt stamnett og helhetlig informasjonssikkerhet som er vedtatt i 
separate prosjektforslag. Det er i tillegg lagt til en kolonne som viser regnskapsførte 
kostnader pr prosjekt pr 31.07.2017. Det er inngått forpliktelser på totalt ca 14,5 
MNOK som vil påløpe på FAKT programmets PMO (0,5 MNOK) og sentralt 
kjøremiljø (14 MNOK) etter avslutning av programmet. 

Kostnader til migrering av resterende portefølje (eks FIKS-etablerte tjenester), også 
omtalt som Migreringspakke 2, er ikke inkludert her. Migreringspakke 2 forventes 
styrebehandlet høsten 2017. 

Prosjekt: Budsjett: Regnskap pr juli 2017: 

FAKT-programmet PMO 24,3 MNOK 21,5 MNOK 

Kvalitetsprosjektet (avsluttet) Inkludert i PMO Inkludert i PMO 

Arkitekturprosjektet (avsluttet) 14,5 MNOK 14 MNOK 

Sentralt Kjøremiljø 64,0 MNOK 51,7 MNOK 

Migrering inkl migreringspakke 1 47,2 MNOK 6,5 MNOK 

Regionalt Stamnett Ikke inkludert Ikke inkludert 

Helhetlig informasjonssikkerhet Ikke inkludert Ikke inkludert 

Totalramme: 150 MNOK 93,7 MNOK 

Tabell 3 Budsjett og regnskap 

 
Videre oppfølging av budsjett og økonomi vil foretas i de prosjektene som er besluttet 
videreført og av Helse Nord IKTs porteføljekontor. 
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5 Prosjektets milepæler 

Ved oppstart av programmet ble det det utarbeidet en grov tidsplan, illustrert i Figur 
1. Programmet skulle følge de fire fasene i henhold til Helse Nord IKTs 
prosjektmetodikk PRHI: konseptfase, planlegging, gjennomføring og avslutning. 

 

 

 

Figur 1 Grov tidsplan 

 

De overordnede aktivitetene ihht programforslaget var: 

 Programledelse – Programledelsen og stabsfunksjoner etableres for hele 
programmets varighet med formell styringsmodell med tilhørende beslutning 
og referanseorganer.  

 Migreringsklargjøring – Et prosjekt underlagt FAKT som analyserer dagens 
applikasjoner og tjenester, utarbeider migreringsprosess og metode, 
organisering av de ulike migreringspakker og utarbeider malverk som skal 
benyttes i løpet av FAKTs gjennomføringsfase.  

 Sentralt kjøremiljø – Prosjekt definert i et eget prosjektforslag.  

 Arkitekturprosjektet – Prosjekt definert i et eget prosjektforslag. 
Virksomhetsarkitektur eies og finansieres av Helse Nord RHF. Funksjonell og 
teknisk arkitektur eies og finansieres av HN IKT. Grensesnitt mellom 
arkitekturfunksjonene i RHF og HN IKT etableres som en del av 
arkitekturprosjektet. 
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 Migreringspakker/prosjekter – Migreringspakkene er prosjekter i 
Migreringsprogrammet som har egne planleggings-, gjennomførings- og 
avslutningsfaser. Migreringspakkene får overordnede krav og styring fra 
Migreringsprogrammet, inklusive benytte en rekke felles roller for bedret 
effektivitet og læring. Hver migreringspakke/prosjekt vil ha sitt eget 
prosjektforslag som inkluderer kostnad og gevinst.  

De viktigste milepælene: 

 BP2 – Beslutte programplanlegging: Godkjent programforslag 

 BP3 – Beslutte programgjennomføring : Etablert migreringsrammeverk, 
godkjent første migreringspakke og alle ”forutsetninger før migrering” er 
godkjent.  

 BP4_1 til (n-1) – Besluttet avsluttet migreringspakke/prosjekt 

 BP4_n – Besluttet oppstart av avslutningsfasen: Migreringene er godkjent 

 BP5 – Beslutte avslutning av program 
 
 
Programmet ble vedtatt nedlagt i juni 2017. FAKT-programmet har ved avslutning 
levert i henhold til opprinnelig tidsplan og innenfor de rammer som ble vedtatt ved 
oppstart av programmet. Hovedbegrunnelse for re-organiseringen av det videre 
arbeidet er at flere prosjekter nærmer seg fullførte og det dermed er naturlig å se på 
hvilken organisering som er påkrevd for å lykkes tilsvarende med gjenstående 
prosjekter – i gjennomføringsfase. Gjennom 2015-2016 er det i tillegg rekruttert og 
utviklet mye kompetanse internt for det gjenstående arbeidet. Prosjektledere for SKM 
og Migrering, arkitekter og de aller fleste tekniske ressurser er nå interne. Behovet for 
innleid kompetanse har i økende grad dreid fra rådgivende til tekniske konsulenter. 
 
Koordinering og oppfølgning av prosjekter som ikke er avsluttet ved nedleggelse av 
FAKT-programmet ivaretas av porteføljekontoret i Helse Nord IKT.  
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6 Evaluering av prosjektet   

a) Suksessfaktorer 

 
Positivt: 

 Forankring i Helse Nord RHF: FAKT programmet er vedtatt av styret i Helse 
Nord RHF og ihht strategier om regionalisering av IKT. 

 Forankring i Helse Nord IKT: Programmet har hatt god forankring i 
ledergruppen og styret til Helse Nord IKT. 

 Finansiering: Programmet har hatt tilstrekkelig finansiering og har levert ihht 
vedtatte rammer.  

 Interesse: Programmet har adressert en viktig problemstilling for Helse Nord 
IKT, og har dermed fått mye positiv interesse 

 IKT-faglig kompetanse: Prosjektet har hatt tilgang på god IKT faglig 
kompetanse som har forstått programmets omfang og nødvendige oppgaver. 

 

Negativt:  

 Manglende endringsledelse: Ihht ledende programteori (Managing Successful 
Programs (MSP) er det viktig med en leveranseside bestående av 
programleder og underliggende prosjekter, samt en endringsledelse som er 
ansvarlig for implementering i linjen, bestående av en ”Business Change 
Manager (BCM) og støttefunksjoner for dette. I FAKT programmet ble det ikke 
identifisert en BCM eller innført andre kompenserende tiltak. Det har vært for 
lite fokus på endringsledelse, noe som har medført at enkelte miljøer har 
oppfattet FAKT programmet som konsulent- og/eller ledelsesstyrt.  

 Avhengigheter til andre kritiske prosjekter/initiativer: Viktige og sentrale 
oppgaver som omorganisering, bygging av testregime, etablering av 
overvåkningsplattform og ble prosessarbeid håndtert på utsiden av FAKT 
programmet. Konsekvensen ble mange avhengigheter og mange beslutninger 
som ble tatt på utsiden av programmet. 

 Kompleks styringsmodell: Det ble ved etablering av FAKT programmet vedtatt 
at prosjekter i programmet skulle ha egne styringsgrupper. Dette medførte at 
styring av prosjektene i praksis ble gjennomført av den enkelte prosjektleder i 
samråd med respektive styringsgruppeledere. Dermed ble FAKT programmets 
ledergruppe redusert til et porteføljestyre, ansvarlige for total 
programøkonomi, samt omdisponering av ressurser mellom prosjektene i 
programmet. 
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b) Usikkerhet 
 

 Programmet har benyttet rammeverk etablert av Helse Nord IKT for 
systematisk arbeid med å analyse og håndtering av usikkerhet. Dette er utført 
både på program- og prosjektnivå.  

 Usikkerhet er rapportert gjennom månedlig statusrapportering for prosjekter i 
Helse Nord IKT og rapportert til respektive styringsgrupper.  

 Fokus har vært på implementering av tiltak og dette har blitt iverksatt der det 
har vært nødvendig. 

 Analyse og håndtering av usikkerhet har i programperioden resultert i nye 
prosjekter, slik som Helhetlig Informasjonssikkerhet og Regionalt Stamnett 

 

c) Viktige læringspunkter 
 

 Modenhet i henhold til programstyring: Helse Nord IKT har ikke tidligere 
gjennomført programmer, men har en velutviklet modell for prosjektstyring. 
FAKT programmet krevde budsjetter, en styringsmodell og ressurser som 
Helse Nord IKT ikke har gjennomført tidligere. Et læringspunkt er da å 
gjennomføre et tydeligere valg av styringsmodell for endringsarbeidet. 

 Vurdere sterkere koordinering og eventuell sammenslåing av sentrale 
prosjekter/initiativer som har avhengigheter til hverandre.  

 Større fokus på endringsledelse og involvering av medarbeidere i initiativer 
som krever endring i organisasjon/prosesser/teknologi. 
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