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Styresak 010-2018   Videreføring av Migreringsprosjektet 

Innstilling til vedtak 

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak: 

1. Videreføring av migreringsprosjektet vedtas innenfor rammen av 49 MNOK. Styret 
forutsetter at vedtaket håndteres innenfor de totale rammer av vedtatt i 
investeringsplan (styresak 52, HN IKT styret 6.september 2017) 

2. Styret ber om administrerende direktør å legge frem forslag til plan og budsjett for 
migrering av tjenesteområdene EPJ og radiologi innen 31 mai 2018. 

Sammendrag 

I denne saken presenteres en helhetlig plan for videreføring av Migreringsprosjektet fra august 
2018 til mai 2020. Omfanget på forslaget innebærer en migrering av ca. 1000 servere til ny 
plattform (SKM). Dette vil innebære at omlag 60 % av serverne er migrert over på ny 
plattform. Migrering til sentralt kjøremiljø er en forutsetning for å nå de gevinster som er 
beskrevet gjennom FAKT programmet, herunder effektiv drift, økt kvalitet og bedret 
informasjonssikkerhet. Det er i langsiktig plan vedtatt 44 MNOK til denne fasen av 
migreringsprosjektet. Detaljplanleggingen viser at behovet er 49 MNOK. Avvik fra langsiktig 
plan løses innenfor total investeringsramme. Detaljert plan for videreføringen ligger som 
vedlegg til saken. 

Bakgrunn 

Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 96-2015 Sentralt datasenter i Helse Nord - 
migrering/flytting og konsolidering, oppfølging av styresak 55-2015 i styremøte, den 30. 
september 2015. Styret fattet følgende vedtak: 

1.  Styret i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til at migreringsprosjektet gjennomføres 
innenfor en ramme på 150 mill. kroner.  

2.  Styret ber adm. direktør om å legge frem en konkret redegjørelse for innholdet i 
delprogrammene innen 30. april 2016.  

3.  Styret ber adm. direktør om å legge frem en vurdering av innhold og omfang av 
ytterligere migreringsbehov (ut over det som ligger i langsiktig plan) innen 30. 
april 2016. 

I styresak 52-2016 FAKT-programmet: Sentralt datasenter i Helse Nord - migrering2/flytting og 
konsolidering, oppfølging av styresak 96-2015 ble området behandlet på nytt med 
følgende vedtak: 
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1.  Styret i Helse Nord RHF godkjenner plan og delprosjekter for etablering av 
sentralt kjøremiljø, felles arkitektur, testregime og migreringspakke 1 for 
regionale datasenter innenfor en kostnadsramme på 150 mill. kroner.  

2.  Styret ber adm. direktør om å legge frem forslag til innhold og omfang av 
ytterligere migreringsbehov (ut over det som ligger i langsiktig plan) innen 30. 
juni 2016. 

I prosjekt- og investeringsbudsjett for HN IKT for 2017 -2021 som ble behandlet i styresak 52-
2017 i HN IKT styret 6. september 2017 er det satt av 44 millioner til Migreringspakke 2, 

  
1. Styret vedtar revidert investeringsplan for Helse Nord IKT i tråd med vedlegg 1 i 

saksfremlegget.  
 

Helse Nord IKT har nå detaljplanlagt neste fase i migreringsprosjektet og formålet med denne 
saken er som følger: 

 

• Sikre økonomisk ramme for fullføring av migrering av servere til Sentralt kjøremiljø 

• Redegjøre for plan og innhold i resterende gjennomføringsfaser i Migreringsprosjektet 

• Belyse utfordringer knyttet til migrering av regionale tjenester etablert gjennom FIKS-
programmet 

 

Adm. direktørs vurdering 

Migreringsprosjektet i Helse Nord IKT er nå inne i den første gjennomføringsfasen kalt 
«Migreringspakke 1». Når denne fasen er fullført, etter planen 30.06.2018, vil ca. 15 % (ca. 300 
stk.) av det totale antallet servere i Helse Nord være migrert til nytt kjøremiljø. 

I gevinstrealiseringsplanen til FAKT-programmet er gevinstene knyttet til tre hovedområder: 

1. Effektivisering av IKT-drift 
2. Økt kvalitet på tjenesteleveransene  
3. Styrket informasjonssikkerhet og redusert operasjonell risiko 

Dersom punkt 1 og 3 skal kunne realiseres må arbeidet med migrering av servere fortsette. 
Enhver tjeneste som flyttes til SKM vil bidra til effektivisering av driften i HNIKT samt styrke 
informasjonssikkerheten og redusere operasjonell risiko. 

Det foreslås i denne saken tre ytterligere migreringspakker som totalt omfatter migrering av 
ytterligere ca. 1000 servere til sentralt kjøremiljø. Migreringspakke 2 og 3 inneholder 
eksisterende tjenester fra HNIKTs tjenestekatalog på samme måte som migreringspakke 1. 
Basispakken har kun fokus på å avvikle og konsolidere servere og teknologi på gammel 
plattform. 

Av de serverne som ligger igjen på gammel plattform er hovedtyngden knyttet til de regionale, 
kliniske tjenestene som ble etablert gjennom FIKS-programmet. Med grunn i kritikaliteten og 
kompleksiteten til disse tjenestene foreslås det at Migreringsprosjektet gjennomfører separate 
utredninger for hvordan EPJ (DIPS) og radiologi (Sectra) kan re-etableres på Sentralt 
kjøremiljø. Kostnader knyttet til planleggingen vil dekkes av gjeldende budsjett for 
migreringspakke 1.  

Av den opprinnelige summen på 150 MNOK som var satt av til FAKT-programmet (inkl. 
Migreringspakke 1), viser prognosen at sluttsummen etter at migreringspakke 1 er fullført i 
juni 2018 vil bli rundt 120 MNOK.  
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I prosjekt- og investeringsbudsjett for HN IKT for 2017 -2021 som ble behandlet i styresak 52-
2017 er det satt av 44 millioner til Migreringspakke 2.  

Selv om kostnadsrammen i denne saken er 5 MNOK høyere enn det som er avsatt i 
investeringsbudsjettet, vil de samlede kostnadene til etablering av sentralt kjøremiljø og 
migrering (pakke 1,2,3 mv) blir lavere enn tidligere anslått. 

 

Redegjørelse for detaljplaner og budsjett for migreringspakkene ligger vedlagt. 

 

Tromsø, 1 februar 2018 

 

 

Oddbjørn Schei  
Administrerende direktør 
 
 
VEDLEGG: 1 – videreføring av migreringsprosjektet 
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