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1. KORT OPPSUMMERING AV PROSJEKTET 

Prosjektet har gjennom tre prosjektfaser utviklet et regionalt testrammeverk som består av standarder, 

metoder, maler, testverktøy og opplæringsmaterialet, og skal være retningsgivende for all testing av IT-

systemer i Helse Nord.  

Forprosjektfasen  

Det var fokus på å starte etableringen av teststrategien, testteknikken og testoperasjonen, samt utarbeide 

en plan med aktiviteter og estimater for det videre arbeid med testregime. 

Hovedprosjektet Fase 1 

Fase 1 hadde fokus på kompetansebygging, forankring i Helse Nord, etablering og videreutvikling av 

fysisk testmiljø, samt anskaffelse av verktøy for testledelse. 

Hovedprosjektet Fase 2 

Formålet til fase 2 var å komplettere testregimet, samt videreutvikle og tilpasse det etablerte testregime 

fra de forrige prosjektfasene. I korte trekk innebærer dette å: 

• Etablere test som en tjeneste i Helse Nord 

• Revidere teststrategien og prosessen 

• Etablere testledelsesverktøy og ytelsestestverktøy som en tjeneste 

• Etablere produksjonslikt testmiljø (inkludert strategi og metodikk) 

• Utvide testrammeverket med teknisk tester 

Dette er sluttrapporten til fase 2 av hovedprosjektet. 

2. OPPNÅELSE AV PROSJEKTETS MÅL 

Avsnittet beskriver i hvilket omfang prosjektet har oppfylt effektmål og resultatmål. 

Prosjektets 
mål 

Beskrivelse Suksesskriterier Grad av oppnåelse 

Effektmål Bidra til at 

organisasjonen har 

nødvendig kvalitet på alle 

endringer og 

nyinstallasjoner i 

produksjon. 

• Økt produktkvalitet og færre feil 

• Effektiv bruk av testressurser 

• Ensartet måte å arbeide på internt 

• Ensartet måte å håndtere 

leverandører på og bedre kvalitet 

på det som leveres 

• Bedre kultur for testing 

• Kompetanseheving på 

testmetodikk 

• Effektiv forvaltning av testmiljøene 

• Tydelig ansvarsforhold i Helse 

Nord i forbindelse med forvaltning 

av testmiljøene 

Planlagt mål oppfylt. 

Innfridd gjennom etablert 

testrammeverk, samt 

metodisk oppbygging av 

kompetanse på fagfeltene 

testledelse, testmiljø og 

testverktøy.  

 

Resultat- 

mål 

Etablere infrastruktur for 

produksjonslikt testmiljø 

inkludert tjenestene 

DIPS, Innsyn, Sectra og 

integrasjonsplattformen. 

Videreutvikle etablert 

testmiljø med 

funksjonalitet for 

applikasjonsdistribusjon 

og Citrix, samt 

• Gi mulighet til å utføre fullverdige 

tester av applikasjon, database, 

lagrings- og nettverks-teknologier i 

en infrastruktur som ikke påvirker 

produksjonsmiljøet 

• Bedre kvalitet på tjenestene som 

testes 

• Samlet kontroll og oversikt over 

testinstallasjonene 

Planlagt mål oppfylt. 

Etablert gjennom 

testsenteret. 
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Prosjektets 
mål 

Beskrivelse Suksesskriterier Grad av oppnåelse 

dimensjonere den basert 

på kartlagte behov i 

Helse Nord. 

 

 

• Gjenbruk av testinstallasjoner, som 

forenkler vedlikeholde og 

dokumentasjon  

• Standardiserte 

administrasjonsrutiner vil forenkle 

drift og bruk 

• Ha nødvendig kvalitet på alle 

endringer og nyinstallasjoner  

• Testing skal ikke påvirke 

produksjon  

• Fleksibelt testmiljø for enklere 

oppsett av nye testinstallasjoner 

som bidrar til mer og bedre testing 

• Bidra til mer og kontrollert testing 

og enklere tilgang til 

testapplikasjoner 

• Bedre kostnadskontroll 

Resultat-

mål 

Dimensjonere og 

organisere testtjenesten 

for Helse Nord for 

behovene framover, 

samt definere ansvar, 

roller og oppgaver for 

tjenesten 

Etablere en enhet som er 

fremtidsrettet og tilstrekkelig fleksible 

til å videreutvikle testrammeverket og 

ivareta testbehovene til Helse Nord, 

samt definere arbeids- og 

oppgavefordeling, plassering av 

ansvar og beslutningsmyndighet, 

kompetanse og kapasitet.  

Planlagt mål oppfylt. 

Det er etablert en seksjon 

som skal ivareta 

testtjenestene. 

Resultat-

mål 

Finansieringsmodell for 

tjenesten er ferdigstilt 

 

Etablere en balansert 

finansieringsmodell som baserer seg 

på en kombinasjon av SLA og 

prosjektinntekter som kan bidra til å 

stimulere en utvikling der test blir en 

naturlig del av leveransene til Helse 

Nord IKT.  

Planlagt mål oppfylt. 

Det er etablert en 

finansieringsmodell der 

SLA dekker administrative 

kostander for enheten, 

testing i forbindelse med 

driftsoppgraderinger, 

kompetanseheving og 

videreutvikling av 

testrammeverket. 

Prosjektfinansiering er 

med på å dekke de 

faktiske kostnader i 

pågående og kommende 

prosjekt, i og med at de 

ikke inngår i SLA avtalene 

til Helse Nord IKT. 

Resultat-

mål 

Revidere testpolicyen og 

teststandard, samt 

tilpasse seg ITIL-

rammeverket til Helse 

Nord IKT  

 

Felles retningslinje for hvordan testing 

skal gjennomføres i Helse Nord. 

Tjenestene for test etableres i HP SM.  

Planlagt mål oppfylt. 

Testpolicy og teststrategi 

er forankret og godkjent av 

Helse Nord IKT. 

Tjenestene er etablert i HP 

SM. 

Resultat-

mål 

Videreutvikle 

kompetansen innenfor 

fagområdet test 

Blir i bedre stand til å ivareta 

testfunksjonen til Helse Nord IKT. 

Planlagt mål oppfylt. 

Gjennom kursing og 

erfaring har testseksjonen 

økt kompetansen og 
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Prosjektets 
mål 

Beskrivelse Suksesskriterier Grad av oppnåelse 

profesjonaliteten på 

fagområdet. 

Resultat-

mål 

Innføre og bygge 

kompetanse på 

ytelsestestverktøy 

Verktøyet bidrar til at Helse Nord er i 

stand til å: 

• Vurdere 

produksjonssettingsmodenheten til 

et system 

• Vurdere infrastrukturen rundt et 

system 

• Vurdere ytelsesegenskaper til et 

system 

• Komme med ytelsesforbedrende 

tiltak 

Planlagt mål oppfylt. 

Ytelsestest er etablert som 

en tjeneste i 

testseksjonen. 

Resultat-

mål 

Testledelsesverktøyet er 

konfigurert og satt opp 

for Helse Nord, og tatt i 

bruk. 

Verktøyet vil være en støtte til hele 

testprosessen. Testleder kan 

planlegge, gjennomføre og rapportere 

testøktene via verktøyet, fra krav i 

anbud/prosjekt til testmål. Dermed 

kan man utvikle og lage de testene 

som er nødvendig for å få teste mot 

krav og mål. 

Planlagt mål oppfylt. 

Testledelsesverktøyet er 

etablert som en tjeneste 

hos testseksjonen. 

Resultat-

mål 

Videreføre forankring og 

standardisering av test i 

Helse Nord 

Bidrar til at Helse Nord har lik 

tilnærming til test og møter 

leverandørene med de samme 

kravene. 

Planlagt mål oppfylt. 

Dette har blitt realisert 

gjennom ulike fora 

testseksjonen deltar på. 

Resultat-

mål 

Kartlegge behovet for 

teknisk testing og starte 

arbeidet med å utvide 

testrammeverket til å 

inkludere teknisk testing 

Testrammeverket bidrar til at Helse 

Nord IKT har nødvendig kvalitet på 

alle tekniske endringer og 

nyinstallasjoner. 

Planlagt mål oppfylt. 

Innfridd gjennom etablert 

testrammeverk, samt 

metodisk oppbygging av 

kompetanse på fagfeltene 

testledelse, testmiljø og 

testverktøy. 

Resultat-

mål 

Fortsette samarbeid med 

de andre helseregionene 

og leverandørene 

gjennom konferanser og 

prosjekter 

Samarbeid og kompetanseheving for 

å bidra til å oppnå gevinster, både 

økonomiske og faglige, regionalt og 

nasjonalt. 

 

Planlagt mål oppfylt. 

Etablert gjennom Nasjonalt 

samarbeidsforum for test i 

Helse-IKT (NASTHI) 

3. PROSJEKTETS PRODUKTER  

Avsnittet beskriver produktene til prosjektet med aktuell status. 

Produkt Status Kvalitetskrav 
Ansvarlig for 
produkt/kvalitet i linjen 

Testrammeverk Levert og satt i 

produksjon 

Skalerbart rammeverk, 

som er tilpasset Helse 

Nord. 

Testseksjonen 



 

 Difis mal for Sluttrapport, versjon 2.2 – http://www. prosjektveiviseren.no   5 

 

Produkt Status Kvalitetskrav 
Ansvarlig for 
produkt/kvalitet i linjen 

Revidert testpolicy og 

teststrategi 

Levert og satt i 

produksjon 

Felles retningslinje for 

hvordan testing skal 

gjennomføres i Helse 

Nord. 

Testseksjonen 

Tjeneste for ytelsestest Levert og satt i 

produksjon 

Skalerbar tjeneste som 

innfrir de kartlagte 

behovene til HN IKT. 

Testseksjonen 

Testledelsesverktøy Levert og satt i 

produksjon 

Testverktøyet skal være i 

stand til å håndtere 

administrative oppgaver i 

forbindelse med 

programvare testing. 

Testseksjonen 

Kartlegge og komme med 

en anbefaling på 

organisering av 

testtjenesten i Helse Nord 

IKT 

Levert og satt i 

produksjon 

Gi ledelsen i Helse Nord 

IKT et godt grunnlag for 

å beslutte organisering 

av testtjenesten. 

Testseksjonen 

Applikasjonsdistribusjons 

løsning for test 

Levert og satt i 

produksjon 

Utrulling av 

applikasjonspakker og 

tanke maskiner på lik 

linje som i produksjon. 

Testseksjonen 

Testsenter med tilstrekkelig 

infrastruktur for testmiljø og 

produksjonslikt testmiljø 

Levert og satt i 

produksjon 

Det skal være mulig å 

teste et system på lik 

linje som i produksjon. 

Testseksjonen 

Klientløsning for test Levert og satt i 

produksjon 

Klientløsningen skal 

være tilgjengelig i hele 

regionen og være mest 

mulig lik 

produksjonsklienter. 

Testseksjonen 

DIPS QA Levert og satt i 

produksjon 

Produktet skal være så 

likt som mulig produksjon 

med tanke på 

funksjonalitet og 

infrastruktur. 

EPJ hos SESI  

Sectra QA Levert og satt i 

produksjon 

Produktet skal være så 

likt som mulig produksjon 

med tanke på 

funksjonalitet og 

infrastruktur. 

Bildediagnostiske 

tjenester hos 

applikasjonsdrift. 

Integrasjonsplattformen QA Levert og satt i 

produksjon 

Produktet skal være så 

likt som mulig produksjon 

med tanke på 

funksjonalitet og 

infrastruktur. 

Integrasjonstjenesten 

hos SESI 

Digitale pasienttjenester QA Ferdigstilles av 

driftslinjen med 

finansiering fra 

testregimeprosjektet 

Produktet skal være så 

likt som mulig produksjon 

med tanke på 

funksjonalitet og 

infrastruktur. 

Integrasjonstjenesten 

hos SESI 
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4. PROSJEKTETS BEGRUNNELSE 

Det 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 behovet for mer systematisert testing. På bakgrunn av 

dette ønsket man å komme frem til én regional standard for hvordan testing i Helse Nord skal utføres. 

5. ØKONOMI 

Tabellen inneholder en oversikt over budsjettet og hva som er regnskapsført. 

Budsjettpost Budsjett Regnskapsført*  Avvik 

Interne konsulenter 7 187 7 042 145 

Eksterne konsulenter 3 809 875 2 934 

Reise og opphold 171 210 -39 

Hardware  10 227 7 820 2 407 

Software 4 197 5 435 -1 237 

Annet 499 432 67 

Totalt 26 090 21 814 4 276 

* Regnskapsført tar høyde for faktura fra Sectra Norge på etablering av Sectra QA, lisenser knyttet til Sectra QA og lastgeneratorservere, 

samt ferdigstillelses av Digitale pasienttjenester QA og sluttrapporten til prosjektet. 

Alle tall i tabellen ovenfor presenteres i hele tusen. 

Prosjektet hadde et underforbruk på eksterne og interne ressurser, samt maskinvare. Lisenskostnader til 

klientløsningen ble dyrerer enn planlagt og man valgte å kjøpe flere HP ALM lisenser enn det 

opprinnelig var budsjettert for. 

6. PROSJEKTETS MILEPÆLER 

Avsnittet inneholder en oversikt over milepælene til prosjektet. 

Nr. Milepæl 
Opprinnelig 
dato 

Dato Kommentar 

1 Ytelsestestverktøy er anskaffet 26.02.16 26.02.16 Levert iht. plan 

2 Arbeidsklienter har tilgang til testmiljøet 22.04.16 30.06.17 Forsinkelsen skyldes i stor 

grad mangel på tilgang på 

fagressurser. 

3 Applikasjonsdistribusjonsløsning er 

etablert i testmiljøet 

20.05.16 24.10.17 Forsinkelsen skyldes i stor 

grad mangel på tilgang på 

fagressurser. 

4 Testledelsesverktøyet er klart for 

fullskalabruk i Helse Nord 

20.05.16 20.05.16 Levert iht. plan 
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5 Tilstrekkelig infrastruktur til det 

produksjonslike testmiljø er etablert 

10.06.16 10.06.16 Levert iht. plan 

6 Citrix er etablert som tjeneste i 

testmiljøet 

25.06.16 30.06.17 Forsinkelsen skyldes i stor 

grad mangel på tilgang på 

fagressurser. 

7 Integrasjonsplattformen er etablert som 

en tjeneste i QA sonen 

01.06.16 24.10.17 Forsinket pga. 

avhengigheter til DIPS QA 

og Sectra QA. 

8 DIPS QA miljøet er etablert 12.08.16 23.10.17 Forsinkelsen skyldes i 

hovedsak forsinket tilgang 

på datasenter og lagring 

9 Ytelsestestverktøyet er etablert som 

tjeneste 

09.09.16 09.09.16 Levert iht. plan 

10 Digitale pasienttjenester er etablert i QA 

sonen 

09.09.16 Q1 Forsinket pga. 

avhengigheter til DIPS QA 

og tilgang på testmiljø hos 

Helse Norge.  

Ferdigstilles etter 

prosjektslutt av driftslinjen. 

11 Testrammeverket inkluderer metoder 

og teknikker for teknisk testing 

23.09.16 23.09.16 Levert iht. plan 

12 Sectra QA miljøet er etablert  

 

30.09.16 26.10.17 Forsinkelsen skyldes i stor 

grad forsinket tilgang på 

datasenter. 

13 Drift, forvaltning og finansieringsmodell 

for testregime er etablert 

06.10.16 06.10.16 Levert iht. plan 

14 Testpolicyen og teststandarden er 

revidert og godkjent i Helse Nord 

20.10.16 20.10.16 Levert iht. plan 

15 Prosessen for å tilpasse test til ITIL 

rammeverket til HN IKT er startet 

24.11.16 24.11.16 Levert iht. plan 

16 Oppdatert testrammeverk er tilgjengelig 

for Helse Nord 

19.12.16 19.12.16 Levert iht. plan 

Prosjektet har vært designet for å tilby testtjenester til andre prosjekt. Styringsgruppen har styrt for å 

kunne innfri dette. Konsekvensen har vært at flere milepæler har bevisst blitt forskjøvet i tid. 

7. PROSJEKTETS ANVENDELSE AV IT-POLITISKE FØRINGER 
FRA DIGITALISERINGSRUNDSKRIVET  

Prinsipp Den faktiske implementeringen i dette prosjektet 

1. Digital kommunikasjon skal være 

hovedregelen for kommunikasjon 

med forvaltningen 

Ikke relevant. 

2. Forvaltningen skal tilby helhetlige og 

brukervennlige digitale tjenester 

Ikke relevant. 

3. Innlogging til offentlige nettjenester 

skal være enkel og sikker 

Ikke relevant. 
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4. Innbyggere og bedrifter skal få post 

fra forvaltningen i én sikker, digital 

postkasse 

Ikke relevant. 

5. Innbyggere og bedrifter skal få 

varsling på SMS og epost. 

Ikke relevant. 

6. Innbyggere skal få hjelp til å finne 

frem til, og bruke digitale tjenester 

Ikke relevant. 

7. Utvikling av IKT-løsninger skal sees i 

sammenheng med forvaltningens 

arbeidsprosesser og organisering 

Implementert i henhold til implementert ITIL prosesser i Helse 
Nord IKT. 

8. Hensyn til personvern og 

informasjonssikkerhet skal ivaretas 

Retningslinjene som ble etablert i prosjektet for test tar hensyn 
til gjeldende personvern og informasjonssikkerhet. 

9. Digitaliseringstiltak som har 

betydning for flere tjenester skal 

samordnes 

Ikke relevant. 

8. OVERFØRING TIL FORVALTNING 

Prosjektet har overlevert prosjektets produkter til driftslinjen. Se kapittel 3 Prosjektets produkter. 

8.1. Dokumenter 

Tabellen inneholder en oversikt over dokumenter som overføres til forvaltning. 

 Ledelsen HN IKT HN IKT 

Organisering av testtjenesten Anbefaling på organisering av 
testtjenesten er overlevert til 
HN IKT 

Overlevert til testseksjonen 

Rollebeskrivelser for 

• Seksjonsleder 

• Fagansvarlig testledelse og 

testrådgivning 

• Fagansvarlig for testmiljø 

• Fagansvarlig for testverktøy 

• Testleder og testrådgiver 

• Verktøyspesialist for 

testledelsesverktøy 

• Verktøyspesialist for ytelsestest 

Overlevert til ledelsen i HN IKT Overlevert til testseksjonen 

Testpolicy  Overlevert til Testseksjonen 

Teststrategi  Overlevert til Testseksjonen 

Ytelsestesting i Helse Nord  Overlevert til Testseksjonen 

Bruk av testledelsesverktøy i HN  Overlevert til Testseksjonen 

Opplæringsdokumenter for 

testledelsesverktøy 

 Overlevert til Testseksjonen 

Driftsdokumentasjon for AD  Overlevert til Testseksjonen 

Driftsdokumentasjon for Citrix  Overlevert til Arbeidsflate 

Driftsdokumentasjon for DIPS QA  Overlevert til SESI 
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Driftsdokumentasjon for 

Integrasjonsplattformen QA og 

digitale pasienttjenester QA 

 Overlevert til Testseksjonen 

Driftsdokumentasjon for Sectra QA  Overlevert til Applikasjonsdrift 

9. EVALUERING AV PROSJEKTET   

Fase 2 av hovedprosjektet anses som vellykket og har i stor grad innfridd forpliktelsene iht. planen. Noen 

av gevinstene vi opplever er at vi har fått organisasjonen til å fokusere mer på testing og at testingen 

gjennomføres innenfor kontrollert miljø. Vi tester mer effektivt og strukturert og har et bedre 

beslutningsgrunnlag for å produksjonsette nye versjoner og systemer. Dette er også takket være strategisk 

styring av prosjektet. 

Det er etablert en egen seksjon som skal ivareta fagområdet for å bidra til: 

• Felles retning for test 

• Forenkle vedlikehold og videreutvikling av testrammeverket 

• Større fleksibilitet og bedre ressursutnyttelse 

• Bedre kvalitet gjennom faglig tilhørighet og støtte 

• Synliggjøre at tjenesten er tilgjengelig for hele Helse Nord 

For å møte nåværende og fremtidig behov for testing i Helse Nord så har prosjektet designet et 

regionale testmiljø som er i stand til å håndtere testbehovet for både prosjektene og det kliniske 

miljøet. Det vil si at man, i så stor grad som det er mulig, går vekk fra å etablere et testmiljø pr 

prosjekt/tjeneste og heller tilbyr testmiljøene slik at de dekker behovene i regionen. Prosjektet har 

etablert et godt grunnlag som testseksjonen må følge opp videre. 

Prosjektet har også etablert en ytelsestesttjeneste, som bidrar til blant annet å identifisere flaskehalser i et 

system, etablere en baseline for fremtidig testing og støtte ytelsesrelaterte forbedringstiltak. Det er 

allerede kommet positive tilbakemeldinger på tjenesten. 
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