
  

 

 Side 1 av 5 

 

 

Møtedato: 30. august 2018 

 

Arkiv nr.  Saksbehandler  Dato 
2018/273-4   Wiggo Finnset  Tromsø, 22. august 2018 

 

 

Styresak 040-2018   Framtidig arbeidsflate – overgang til planfase 

Innstilling til vedtak 

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak: 

1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner igangsetting av planfase for prosjekt Framtidig 
Arbeidsflate innenfor en økonomisk ramme på 9,1 millioner.  

Bakgrunn 

Prosjektet framtidig arbeidsflate startet konseptfase høsten 2017. 

Prosjektet er organisert i Helse Nord IKT (HNIKT) sin prosjektportefølje og har vært ledet av 
prosjektleder Wiggo Finnset i HNIKT. 

Det er etablert en egen referansegruppe til prosjektet som har bestått av representanter fra 
øvrige Helseforetak og HNIKT. Konseptrapporten er behandlet i referansegruppen. 

Konseptfasens mandat har vært å foreslå forbedringer innen arbeidsflateområdet i Helse Nord, 
gjennom modernisering av de IKT-tjenestene som tilbys innen dette området. 

 
Moderne løsninger for arbeidsflate skal skape forbedringer for de ansattes arbeidshverdag, og 
øke foretakenes evne til å utnytte og fornye sine IKT-støttede tjenester. 

Konseptfasen har belyst behov, problemstillinger og trender innen arbeidsflate-området som:  
 

- Teknologisk fleksibilitet og oppgradering 
- Kundeorientering og brukervennlighet 
- Leveransemodeller  
- Endringsevne 
- Selvbetjening og effektivisering  
- Merkantile prosesser  
- Brukeropplevelse [1]. 

Nåsituasjon og trender 

Helse Nord benytter i dag i liten grad arbeidsflateløsninger som gjør at den digitale 
arbeidsflaten kan tilpasse seg brukerens arbeidssituasjon. Arbeidsflaten baseres på desentral 
produksjon og kan i mindre grad leveres mobilt og til brukereide terminaler. Brukeren kan 
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ikke enkelt fortsette sitt arbeid ved bytte av terminal (sesjonsvandring), og tidsbruk ved 
gjentatt pålogging og oppstart av arbeidet oppleves som lite effektiv ift en god arbeidsflyt. 

Konseptfasen har kartlagt arbeidsflateområdet i HNIKT, status for maskinpark (PCer) og 
samhandlingsprosesser mellom foretakene og HNIKT. [1]. Det er avdekket et betydelig 
forbedringspotensial innenfor teknologiske verktøy som kan understøtte effektiv produksjon 
og gode brukeropplevelser. Samtidig viser kartleggingen at forbedringer av disse områdene må 
følges opp gjennom merkantile tiltak og nye samarbeidsformer [2]. 

Satsing på forbedring av arbeidsflateområdet er i tråd med generelle trender innen 
tjenesteytende næringer / helseområdet generelt. Helse Vest gjennomfører prosjekt på 
sesjonsvandring, Helse Midt har gjennom sitt PULS-program satset på nye verktøy for sentral 
og standardisert produksjon av arbeidsflate og Helse Sør/Øst hadde lagt denne utviklingen i nå 
terminert kontrakt med DXC technology. 

Anbefalt konseptuell retning 

Konseptfasen anbefaler å etablere en fleksibel og helhetlig plattform for leveranse av 
arbeidsflate, og der arbeidsflaten tilpasses brukerens situasjon og ikke motsatt. 

I konseptfasens arbeid er tre konseptuelle retninger satt opp mot hverandre i forhold til det 
behovsbildet og de målsettinger som kan utledes av virksomhetens strategi, interessenters 
innspill, nåsituasjonen og identifiserte trender. Konseptretningene er Fysisk – Virtuell – 
Hybrid. 

 

Samlet evaluering av konseptalternativene mot målbildet for arbeidsflateområdet etablert i 
konseptfasen, kostnader og usikkerhet er vist nedenfor [2]. 
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 Beskrivelse 

Konsept-
utredningen 

anbefaler 
konsept-

alternativ 
«Hybrid» 

 

0-Alt 

 

  

 

  Dagens situasjon med kun smal bredding 
av mobilt kontor. Per definisjon ingen 
tiltak fra utredningen. 

Fysisk 

 

    Tradisjonell fysisk arbeidsflate med 
bredding av mobilt kontor, og enkelte 
tiltak fra konseptutredningen. 

Virtuell 

 

    Rask overgang til virtuelle arbeidsflater. 
Antatt høy risiko og kostnadsprofil. 

Hybrid 

 

    Brukersentrering og sentralt produsert 
arbeidsflate kombineres med fysisk 
arbeidsflate. Møter målbildet. 

Tabell 1 – Samlet konseptevaluering 

Konseptfasen har med utgangspunkt i nåsituasjonskartlegging, HNIKTs strategiske målbilde 
(«Målbildet 2023»), trender, interessentanalyse og innspill fra foretakene etablert overordnet 
behovsbeskrivelse for arbeidsflateområdet, effektmål og gevinster og konkluderer med å 
anbefale konseptalternativ hybrid. 
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Gevinster 

Gevinster for arbeidsflateområdet er identifisert i konseptfasen, og i planleggingsfasen vil det 
være avgjørende å etablere en gevinstrealiseringsplan som er forankret hos gevinsteiere hos 
kunde og hos Helse Nord IKT [2], [3], [4]. 

Nedenfor er gevinstområdene beskrevet. Dette er utdypet i konseptutredning og 
styringsdokumentasjon.   

Hos kunde/foretak: 

• Raskere gjenopptak av arbeidet ved bytte av terminal (pålogging og reconnect) 

• Raskere bestilling av tjenester (selvbetjeningsløsninger) 

• Raskere levering av applikasjoner og økt pakkegrad 

• Redusere treghet i systemporteføljen 

• Effektiv innrullering for brukere av mobile enheter 

• Arbeidsflatetjenester kan leveres mer fleksibelt (terminaltyper og brukere) 

• Forbedrede merkantile prosedyrer 

• Besparelser på innkjøp (leie) av utstyr 

• Økt kundeinvolvering i prosjekter og anskaffelser 

• Styrket informasjonssikkerhet 

Samlet gir dette et gevinstbilde der forbedringer i arbeidsprosesser kan skapes gjennom mer 
effektive leveranser og støttetjenester. Gevinster skal dermed kunne tas ut ift enda bedre 
pasientforløp. 

I produksjon (HNIKT): 

• Mer effektiv drift gjennom standardisering 

• Lavere kostnad per produsert arbeidsflate 

• Kontinuerlig forbedring gjennom bruksdata og systematiske feedback-løsninger 

• Sterkere behovsforståelse gir bedre tjenester og mer innovasjon 

• Nye samarbeidsformer og agil tilnærming øker verdi og reduserer risiko ved 
anskaffelser 

Dette gir et gevinstbilde der HNIKTs evne til effektivisering i kombinasjon med økt 
endringsevne og fleksibilitet i tjenesteleveranser ytterligere kan forsterke effektene hos 
kunde/foretak. 

I planleggingsfasen skal det etableres en gevinstrealiseringsplan som detaljerer forutsetninger 
for uttak av gevinster under og etter gjennomføringsfasen, samt hvordan gevinstrealiseringen 
skal følges opp konkret under og etter prosjektet. 

Planfasens leveranser 

Prosjektet gjennomføres i henhold til Porteføljekontorets prosjektrammeverk PRHI. Dermed 
følges konseptfasen av en planleggingsfase, der implementering av konkrete løsninger i 
gjennomføringsfasen forberedes. Planleggingsfasen bidrar til å ta ned prosjektets risiko ved at 
forutsetninger (bl.a. gjennom detaljerte behovsanalyser og kravspesifikasjoner) for vellykket 
gjennomføring utredes i detalj før beslutningspunkt om oppstart gjennomføring. 

Leveransene i planleggingsfasen omfatter: 

• Behovsanalyse, design og kravanalyse teknisk løsning 

• Konkurransegrunnlag og anskaffelsesstrategi teknisk løsning 
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• Målbilde for merkantilt område 

• Behovsanalyse og kravspesifikasjon for merkantile prosesser og løsninger 

• Behov, krav og anbefalinger for klientstyringssystem 

• Spesifikasjon og veikart for selvbetjeningsløsninger 

• Utredning og mulighetsrom for innovasjonslab 

• Forslag til målarkitektur for arbeidsflateområdet 

 

Felles-produkter på tvers av prosjektområdene: 

• Gevinstrealiseringsplan 

• Styringsdokument 

• Plan for gjennomføringsfasen 

Budsjett planfasen 

Budsjettert kostnad i planleggingsfasen er på 9,10 millioner.  

Tabellen viser budsjettet fordelt per prosjektområde.  

Prosjektområde  Budsjett 

Teknisk plattform 5,45 

Bruker og innovasjon 2,00  

Merkantil utvikling 1,65 

SUM  9,10  

Alle beløp i millioner kr 

Kostnadene i planfasen vil være knyttet til egne ansatte (interne kostnader), eksterne 
konsulenter og reise- og oppholdsutgifter. 

Det gjøres oppmerksom på at planfasens varighet og aktiviteter er justert noe ift. skisse i 
Konseptutredning – Del II framtidig arbeidsflate som gir utslag i endring i budsjett for 
planleggingsfasen. Konseptfasen viser at forbedring innenfor arbeidsflateområdet forutsetter 
helhetlig gjennomføring av ulike prosjektområder innenfor samme gevinst- og effektmålbilde. 

I prosjekt- og investeringsplanen som styret behandlet i mars i år (styresak 25-2018 Langsiktig 
økonomiplan) var det avsatt 10 millioner til planfasen i dette prosjektet finansiert over 
prosjektkostnadsbudsjettet (ikke-aktiverbare utgifter). Beløpet som nå foreslås er altså noe 
lavere, og ligger innenfor rammen av IKT-budsjettet for 2018 og foreløpig budsjett for HF-ene 
for 2019.  

Administrerende direktørs vurdering 

Gjennom konseptfasen i prosjekt framtidig arbeidsflate er det avdekket et betydelig utviklings- 
og forbedringspotensial knyttet til Helse Nord sin håndtering av tjenesteområdet arbeidsflate. 
Gjennom utvikling av teknologi, forbedring av logistikk og merkantile løsninger og bedre 
organisering av området ligger det betydelige gevinster. Øvrige helseregioner har 
startet/planlegger for tilsvarende løp.  

Hovedanbefalingen er overgang til en arbeidsflate som i størst mulig grad er virtuell. Dette vil 
gi forenklet pålogging, høyere grad av selvhjelp og selvbetjening, redusere treghet, raskere 
leveranse av ny funksjonalitet og mer effektiv drift av arbeidsflaten. En virtuell arbeidsflate er 
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tilpasset det sentrale kjøremiljøet. Da det i fremtiden fortsatt vil være behov for noen fysiske 
klienter (tykk-klient), er konseptfasens anbefaling å jobbe videre med en hybrid 
leveransemodell.  

Det vurderes at vedlagt dokumentasjon er tilstrekkelig for å igangsette planfase for prosjektet. 

Planfasen for prosjektet er estimert til 9,1 millioner og gjennomføringsfasen til 60 millioner1. 
Beløpene inngår i prosjekt - og investeringsbudsjettet i revidert langsiktig økonomiplan (jfr. 
egen sak til møtet i august). Her ber vi om godkjenning av planfase. Godkjenning av 
gjennomføringsfase vil som normalt komme opp som egen beslutning i senere styremøte.  

 

 

 

Oddbjørn Schei 
Direktør 
Helse Nord IKT 

 

Referanser/Vedlegg 

[1] Konseptutredning – Del I. Framtidig arbeidsflate. 

[2] Konseptutredning – Del II. Framtidig arbeidsflate. 

[3] Prosjektbegrunnelse Framtidig arbeidsflate. 

[4] Prosjektforslag Framtidig arbeidsflate. 

[5] Faseplan for planleggingsfasen – Teknologi. 

[6] Faseplan for planleggingsfasen – Merkantilt. 

[7] Faseplan for planleggingsfasen – Innovasjon. 

[8] Teknologi og tiltak, Framtidig arbeidsflate 

                                                             
1 Merk at det er positivt avvik fra underlagsdokumentasjonen på 11,7 millioner. Bakgrunnen er at HNIKT forventer å ta ut positive 
effekter gjennom høyere bruk av interne vs eksterne konsulenter i gjennomføringsfasen enn det som er lagt til grunn i underlaget. 
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