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Styresak 009-2018 Avslutning av Testregimeprosjektet fase II 

Innstilling til vedtak 

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak: 

1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner avslutning av Testregimeprosjektet fase II. 

Formål/sammendrag 

Viser til tilslutning til mandat og prosjektplan for testregime Fase II av styringsgruppen til HN 
IKT 18. februar 2016 (sak 010-2016). Prosjektet har fullført testregimet, samt videreutviklet 
og tilpasset det etablerte testregime fra de forrige prosjektfasene. I korte trekk innebar dette: 

• Etablere test som en tjeneste i Helse Nord 

• Revidere teststrategien og prosessen 

• Etablere testledelsesverktøy og ytelsestestverktøy som en tjeneste 

• Etablere produksjonslikt testmiljø 

• Utvide testrammeverket med teknisk tester  

Det er etablert en fremtidsrettet testtjeneste som raskt og kostnadseffektivt understøtter 
leveransekraft og riktig kvalitet for Helse Nord. Prosjektet anbefaler nå styret Helse Nord IKT 
om å avslutte prosjektet med restansen «Digitale pasienttjenester er etablert i QA sonen» og at 
restansen ferdigstilles av driftslinjen så snart testmiljø hos Helse Norge er tilgjengelig.   

Bakgrunn 

Helse Nord har manglet en entydig strategi for testing i Helse Nord i forbindelse med 
systeminnføringer og oppgraderinger. Systemene blir mer og mer komplekse, i tillegg til at 
systemene er blitt regionalisert. I dette ligger det også store avtaleforpliktelser og behov for 
mer systematisert testing. På bakgrunn av dette ble det besluttet å etablere én regional 
standard for hvordan testing i Helse Nord skal utføres. 

Saksutredning 

Etter prosjektleders vurdering har prosjektet nå en status på de mål og effekter det skulle 
oppfylle som meget høy. Tabellen under beskriver måloppnåelse ved prosjektets slutt.  
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Mål Beskrivelse Grad av oppnåelse 

Effektmål Bidra til at organisasjonen har nødvendig kvalitet på alle 

endringer og nyinstallasjoner i produksjon. 

Høy  

Resultatmål Etablere infrastruktur for produksjonslikt testmiljø inkludert 

tjenestene DIPS, Innsyn, Sectra og integrasjonsplattformen. 

Videreutvikle etablert testmiljø med funksjonalitet for 

applikasjonsdistribusjon og Citrix, samt dimensjonere den 

basert på kartlagte behov i Helse Nord. 

Høy  

Resultatmål Dimensjonere og organisere testtjenesten for Helse Nord for 

behovene framover, samt definere ansvar, roller og oppgaver 

for tjenesten 

Høy 

Resultatmål Finansieringsmodell for tjenesten er ferdigstilt Høy 

Resultatmål Revidere testpolicyen og teststandard, samt tilpasse seg ITIL-

rammeverket til Helse Nord IKT  

Høy 

Resultatmål Videreutvikle kompetansen innenfor fagområdet test Høy 

Resultatmål Innføre og bygge kompetanse på ytelsestestverktøy Høy 

Resultatmål Testledelsesverktøyet er konfigurert og satt opp for Helse 

Nord, og tatt i bruk. 

Høy 

Resultatmål Videreføre forankring og standardisering av test i Helse Nord Høy 

Resultatmål Kartlegge behovet for teknisk testing og starte arbeidet med å 

utvide testrammeverket til å inkludere teknisk testing 

Høy 

Resultatmål Fortsette samarbeid med de andre helseregionene og 

leverandørene gjennom konferanser og prosjekter 

Høy 

Prosjektet har vært designet for å tilby testtjenester til andre prosjekt. Styringsgruppen har 
styrt for å kunne innfri dette. Konsekvensen har vært at noen milepæler har bevisst blitt 
forskjøvet i tid. 

Videreføring av testtjenesten 

Testregimeprosjektet har i forbindelse med fase 2 kartlagt og kommet med en anbefaling på 
organisering av testtjenesten i Helse Nord IKT etter endt prosjektperiode. Dette for å sikre 
videre forvaltning og videreutvikling av testrammeverket som er utviklet gjennom flere 
prosjektfaser, samt ivareta testkompetansen som er bygget opp. Enheten ble etablert i 2017.  

Finansieringsmodellen til enheten er en kombinasjon av SLA, oppdrag og prosjektfinansiering. 
SLA dekker administrative kostander, teknisk testing i forbindelse med driftsoppgraderinger, 
kompetanseheving og videreutvikling av testrammeverket. Oppdrag og prosjektfinansiering er 
med på å dekke de faktiske kostnader i pågående og kommende oppdrag og prosjekt, i og med 
at de ikke inngår i SLA avtalene til Helse Nord IKT. 

Økonomi 

Testregimeprosjektet, fase 2, hadde et budsjett på 26,1 millioner. Ved avslutning av prosjektet 
var det regnskapsført 21,8 millioner. Det vil si et mindreforbruk på 4,3 millioner i forhold til 
budsjett. Mindreforbruket skyldes først og fremst lavere utgifter til eksterne konsulenter og 
maskinvare enn opprinnelig budsjettert.  
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Vurdering/konklusjon 

Prosjektet har levert et fremtidsrettet testregime i henhold til vedtatt mandat, med en mindre 
restanse. Sluttrapporten er godkjent av styringsgruppen. Med bakgrunn i dette anbefaler 
styringsgruppen i Testregimeprosjektet fase II at prosjektet avsluttes. 

Administrerende direktør støtter denne vurderingen. 

 

 

Tromsø, 18. januar 2018 

 

 

Oddbjørn Schei  
Administrerende direktør  
 
Vedlegg 

• Sluttrapport – Testregime fase 2 v1.1 
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