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Styresak 007-2018   Avslutning av prosjekt Sentralt Kjøremiljø 

Innstilling til vedtak 

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak: 

1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner avslutning av prosjekt Sentralt Kjøremiljø. 

Formål/sammendrag 

Prosjekt Sentralt Kjøremiljø i Helse Nord hadde som mål å anskaffe og realisere en 
modernisert infrastruktur i våre nye datasentre (DS1 og DS2), som grunnlag for nye tjenester 
og fremtidig utvikling i regionen.  

Den nye infrastrukturen i våre datasentre er kalt Sentralt Kjøremiljø (SKM), og består av et 
programvaredefinert datasenter (SDDC) fra VMware, basert på hyperkonvergert infrastruktur. 

Noen av fordelene med HNIKT sitt programvaredefinerte datasenter er: 
 

- Helhetlig administrasjon og overvåkning av løsningen 
- Mulighet for høy grad av selvbetjening og automatisering av infrastrukturleveranser og 

prosesser 
- Enkel og hurtig skalering ved å tilføre nye standardkomponenter i løsningen 
- Mulighet for høyeste tilgjengelighet med failover mellom datasentre, hvis det støttes av 

applikasjonsnivå 
- Differensiering av tilgjengelighetsnivåer basert på avtalt SLA 
- Enhetlig backup og arkivløsning i tett integrasjon med løsningen. 

 

Disse egenskapene er sentrale i forhold til å realisere vedtak om standardisering, 
regionalisering og konsolidering av tjenester i Helse Nord.  

Leveransen av Sentralt Kjøremiljø er nå ferdigstilt og overlevert linjeorganisasjonen i HNIKT, 
ved mottaksprosjektet SKM-mottak. Arbeidet med å etablere driftsrutiner og anbefale 
permanent organisering av drift for det sentrale kjøremiljøet er ivaretatt av prosjekt SKM-
mottak.  

Saksutredning 

Kort oppsummering av prosjektet 

Prosjektets formål er å etablere en modernisert infrastruktur for Helse Nord som grunnlag for 
nye regionale tjenester og fremtidig utvikling. Infrastrukturen skal moderniseres for å nå 
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målene om standardisering, harmonisering og konsolidering. Dermed sikres kvalitet på 
tjenestene og infrastrukturen blir finansielt bærekraftig over tid.  

Målbildet for HNIKT er å få på plass en moderne Sentralt Kjøremiljø (SKM) infrastruktur. Den 
nye infrastrukturen skal gi HNIKT: 

• En solid fremtidsrettet infrastruktur som en helhetlig løsning 
• Forenklet administrasjon og vedlikehold 
• Raskere levering av tjenester 
• Stor grad av selvbetjening og automatisering 
• Større fleksibilitet 
• Effektivisere; gjøre mer med mindre 
• Bedre sikkerhet og kontroll 
• Enklere og billigere support 

 
Prosjektet skal sikre at det sentrale kjøremiljøet blir levert på tid, kost, forventet kvalitet og 
omfang. 

Oppnåelse av prosjektet mål 

Prosjektets mål ble definert i oppstarten av prosjektet, og prosjektet har levert høy grad av 
måloppnåelse. Tabellen under beskriver måloppnåelse ved prosjektets slutt. Frigjøring av 
driftsressurser i HNIKT realiseres i gevinstrealiseringsperioden. 
 

Mål Beskrivelse Grad av oppnåelse 

Virksomhetsmål Krav til sikkerhet, kvalitet (tilgjengelighet) og skalerbarhet 
for sentrale IKT-tjenester etterleves. 

Høy 

Virksomhetsmål Sentralt kjøremiljø skal være Helse Nord sin regionale 
plattform for infrastruktur- og plattformtjenester.  

Høy 

Effektmål Bedret leveranseevne / endringsevne for IT-prosjekter 
gjennom vedtatte og etablerte standardtjenester. 

Høy 

Effektmål Frigjøre driftsressurser i HNIKT. Realiseres i 
linjeorganisasjonen 

Effektmål  Økt kvalitet og tilgjengelighet, samt redusert risiko i 
tjenesteleveransene. 

Høy 

Effektmål Frigjøring av plass i lokale datarom. Høy 

Resultatmål Budsjettrammen for leveransene overholdes. Høy 

Resultatmål Tidsrammen for leveransene overholdes. Høy 
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Økonomi 

Prosjektets økonomiske hovedtall: 

Økonomiske hovedtall Godkjent budsjett  Faktiske 
kostnader/realiserte 
gevinster  

Differanse  

Utgifter frem til 
realiseringsfasen 

64 496 57 596 6 900 *) 

Bruttogevinster **)   

Nettogevinster **)   

  
Alle tall i hele tusen 

*) Kostnader for vedlikehold i garantiperioden (MNOK 4 177 332) er tatt ut av prosjektets budsjett etter 

avtale økonomisjef.  

**) Realiseres i gevinstrealiseringsperioden. 

 

Vurdering/konklusjon 

Prosjektet har levert et nytt Sentralt Kjøremiljø med tilhørende plattformtjenester i henhold til 
vedtatt mandat. Det er ingen utestående leveranser.  

Prosjektet har utarbeidet sluttrapport som er godkjent av styringsgruppen.  

Arbeidet med å etablere driftsrutiner og anbefale permanent organisering av drift for det 
sentrale kjøremiljøet er ivaretatt av prosjekt SKM-mottak.  

Med bakgrunn i ovennevnte anbefaler styringsgruppen i Sentralt Kjøremiljø at prosjektet 
avsluttes. 

Administrerende direktør støtter denne vurderingen. 

 

 

Tromsø, 22. januar 2018 

 

 

Oddbjørn Schei  
Administrerende direktør  
 
 
 
Vedlegg 

- Sluttrapport 
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