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Styresak 008-2018   Avslutning av prosjekt Drifts- og 
overvåkingssenter (DoOS) 

Innstilling til vedtak 

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak: 

1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner at prosjekt Drifts- og overvåkingssenter (DoOS) 
avsluttes. 

Formål/sammendrag 

Styringsgruppen i DoOS godkjente overgang til avslutningsfasen 03. oktober 2017 da 
prosjektet  anses å ha oppnådd virksomhetsmålet «Etablere drift og overvåking som et 
strategisk satsningsområde i Helse Nord IKT»  og en tilfredsstillende måloppnåelse for øvrige 
mål. De resterende aktiviteter og mål for prosjektet vil bli godt ivaretatt i Drifts- og 
overvåkingssentret (DoOS) som er etablert gjennom prosjektet. 

Prosjektet har siden 4. oktober vært i avslutningsfasen og har nå utarbeidet sluttrapport som 
er vedlagt saken. 

Gjennomføringsfasen til prosjekt DoOS ble startet opp i april 2015 etter vedtak i 
Styringsgruppen for Helse Nord IKT, møte 16. april 2015 sak 024-2015. Etter en godt 
gjennomført gjennomføringsfase og avslutningsfase er prosjektet nå ved beslutningspunkt 5 i 
PHRI-modellen, Beslutte avslutning av prosjektet 

Prosjektet har i stort oppnådd de mål som var satt for prosjektet og etter prosjektleders 
vurdering levert et velfungerende drifts- og overvåkingssenter (DoOS). DoOS er etablert med 
nødvendige rutiner og er klar for videre utvikling i linjen etter hvert som tjenstlige behov 
krever det. 

Saksutredning 

Prosjektet har hatt rimelig god fremdrift selv om det i perioder har hatt knapphet på 
personellressurser. Etter prosjektleders vurdering har prosjektet levert på de mål og effekter 
som forventet.  

Nedenfor er det beskrevet noen mål med måloppnåelse / status. For informasjon om flere mål, 

detaljer, produktleveranser og restanser i prosjektet vises det til sluttrapporten som er vedlagt 

saken 
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Mål og status i prosjektet 

Virksomhetsmål:   

Etablere drift og overvåking som et strategisk satsningsområde i Helse Nord IKT 

Måloppnåelse / Status i prosjektet:  

Basis overvåking er nå implementert som en del av den daglige drift, tjenesteovervåking er 
innført for en del tjenester og er en av de aktivitetene som det jobbes med kontinuerlig i 
seksjon for DoOS. 

Overvåking er i dag en del av enhver tjeneste som Helse Nord IKT leverer. 

Driftsdelen er ikke implementert slik det var planlagt i prosjektet, grunnet vanskelig 
ressurssituasjon i deler av prosjektet. Dette er en av de aktivitetene som gjenstår og som 
overleveres til linjeorganisasjonen som restanse ved prosjektslutt.  Service Operation (S.O.) er 
prosessen som skal realisere driftsdelen av DoOS. Arbeidet med S.O. er godt i gang i seksjonen.  

Resultatmål: 

1. Innen 31.12.2015 skal HN IKT DoOS være i operativ drift med basisovervåkning av HN 
IKTs infrastrukturkomponenter og beredskapsansvar. 

2. Innen 1.04.2016 skal en pilot på tjenesteovervåkning være etablert og i løpet av 2016 
skal antallet tjenester som overvåkes økes gradvis 

Måloppnåelse / Status i prosjektet: 

1. DoOS har vært operativ i midlertidige lokaler siden januar 2016 og flyttet inn i 
permanente lokaler oktober 2016. Sentret har vært operativ med basis overvåking fra 
start. Beredskapsansvar er ikke overført til DoOS. Bakgrunnen for dette er andre 
prosjekter som har jobbet med avklaringer rundt hvor beredskapsansvar ligger. 
Oppgaven vil være en del av prosjektet Helhetlig informasjonssikkerhet og avklares i 
samarbeid med linjen. 

2. Pilot på tjenesteovervåking ble etablert og er utviklet videre i prosjektet. Grunnet 
vanskelig ressurssituasjon har dette ikke kommet så langt som ønskelig, men 
videreutvikling av området vil bli ivaretatt av DoOS som en del av det normale 
utviklingsløp for tjenesten. 

Sideeffekt: 

Fra Prosjektdirektivet «En viktig sideeffekt ved gjennomføringen av prosjektet slik det nå er 
planlagt, er at Drifts- og overvåkingssenteret vil være forberedt til å etablere 24/7 drift og 
overvåking når et tjenstlig behov for dette foreligger, f.eks. ved innføring av Elektronisk kurve 
og medikasjonsløsning.» 

Denne sideeffekten er oppnådd og DoOS er nå forberedt til å kunne utvides til 24/7 tjeneste 
når det er tjenstlig behov for det.  

Økonomi 

Prosjektet styrer mot et forbruk på gjennomføringsfasen på kr. 14.5 mill. NOK, 5.5 mill. under 
budsjett. De to foregående faser har hatt et forbruk på 1,1 mill. NOK i konseptfasen og 2,9 mill. 
NOK i planleggingsfasen, også disse under budsjett. 
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Vurdering/konklusjon 

Styringsgruppen i DoOS vurderte prosjektet som godt gjennomført og anbefalte overgang til 
avslutningsfase 03. oktober 2017. Prosjektgjennomføringen har vært god og prosjektet har 
hatt en god måloppnåelse. Prosjektet er nå ferdig med avslutningsfasen og sluttrapport 
foreligger. 

Administrerende direktør anbefaler styret og vedta avslutning av prosjektet. 

 

Tromsø, 31. januar 2018 

 

 

Oddbjørn Schei  
Administrerende direktør  
 
 
Vedlegg 

• Sluttrapport DoOS 
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