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Forord 

 

 

Helse og IKT smelter sammen. Dette er en forutsetning for et framtidsrettet og 
pasientfokusert helsevesen. Dermed betyr de digitale arbeidsflatene mer enn 
brukeropplevelse og effektiv drift og forvaltning av systemer. Framtidas arbeidsflate er 
med på å definere hvordan det gode og effektive pasientforløpet skal være, og hvordan 
Helse Nord IKT som tjenestetilbyder kan bidra proaktivt til regionale og 
grenseoverskridende løsninger for bedre helseløsninger. 

Ledelsen i HNIKT har satt i gang prosjektet Framtidig Arbeidsflate for å møte 
utfordringene innen arbeidsflateområdet, og for å sikre at Helse Nord kan ta del i 
mulighetene som nye teknologi og nye løsninger kan gi for pasientbehandling og øvrige 
viktige oppgaver. 

Prosjektleder ønsker å takke prosjektgruppa for utmerket innsats i arbeidet med 
konseptutredningen. Deltakerne besitter sammen og hver for seg kompetanse som er 
viktig for den videre utviklingen på arbeidsflateområdet. En rekke fagpersoner i 
organisasjonen har ellers bidratt i arbeidsmøter og på andre måter med viktig 
informasjon og innsikt. 

Arbeidet i prosjektet har tidvis gitt assosiasjoner til det å skulle løse opp en gordisk 
knute. Helhetsperspektivet som konseptfasen har hatt som sin ledestjerne er både årsak 
til denne opplevde kompleksiteten, men medfører samtidig et perspektiv som er 
nødvendig for å finne gode og helhetlige løsninger. 

Porteføljekontoret takkes for praktisk bistand og moralsk støtte underveis. 
Styringsgruppa og prosjekteier har bistått når prosjektleder har hatt behov for det. 
Referansegruppa takkes spesielt for konstruktive og direkte innspill underveis i 
prosessen. 

Prosjektgruppa har bestått av Bjørn Tore Nikolaisen, Bjørn Åge Flatjord, Gerhard 
Andreassen, Karl Johan Sæth, Kristine Steinsvik, Peter Ytterstad, Pål Kristiansen og 
Yngve Krogstad. 

 

Tromsø, 14.06.2018 

Wiggo Finnset, prosjektleder 

 

 

Denne rapporten er grunnlagsdokument for Konseptutredning - Del II som angir et 
vegkart, diskuterer konsepter med tilhørende tiltak og anbefaler konseptvalg.  
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Ordliste/forkortelse 

Begrep  Forklaring  

Tjenester  

Applikasjon  En applikasjon er det som brukeren benytter direkte, og som han 
ofte får tilgang til via et ikon på sin arbeidsstasjon, via en app på 
mobilen eller tilsvarende. Applikasjoner kan grupperes i 
tjenestekatalogen, eksempelvis i grupper som AMK-tjenester, EPJ, 
bildediagnostikk e.l   

Infrastruktur tjenester  Dette er det laveste nivået i tjenestemodellen, og viser standardisert 
funksjonalitet i infrastrukturen, som inngår som et 
løsningselementelement i flere IT tjenester. 

IT-tjeneste Dette er det øverste nivået HN IKT definerer i tjenestemodellen. 

En funksjonalitet som leveres gjennom en eller flere applikasjoner  
f.eks Fødejournal, Alarmsystem, Avviksmelding, Henvisning, 

Fødselsmelding, Diktering, Fastlegesøk, Røntgensvar 

Plattformtjenester Plattformtjenester leveres til en kunde for å støtte opp 
applikasjoner. F.eks. katalog, fil, integrasjonsplattform. 

Porteføljeansvarlig  En definert rolle i organisasjonen som er ansvarlig for at 
tjenesteporteføljen blir forvaltet, at porteføljeplanen blir 
vedlikeholdt, og at ledergruppen får oppdatert og relevant 
beslutningsgrunnlag  

Støttetjenester  Støttetjenester er en strukturert oppbygging og beskrivelse av 
hvilke oppgaver og ansvar leverandøren påtar seg, i en 
tjenesteleveranse. Støttetjenester inngår i tjenestepakken, og inngår 
dermed også i avtalen med kunden / SLA som valgte ytelser i 
leveransen  

Tjeneste  Beskriver et sett funksjonalitet som en bruker får tilgang til, uten 
selv å stå ansvarlig for hvordan tjenesten produseres. En tjeneste 
består ofte av flere elementer; en teknisk løsning (infrastruktur), en 
applikasjon samt leverandørens avtalte forpliktelser til å levere, 
drifte, supportere og vedlikeholde tjenesten (Se støttetjenester)  

Tjeneste porteføljeplan  En oversikt over samtlige tjenester, både de som er i produksjon 
men også de som er i tidligere faser fra behov via utvikling til 
driftsetting. Porteføljeplanen viser sentral statusinformasjon på 
tjenestene, en overordnet oversikt over planlagte og påbegynte 
tiltak, og prioritet på de forskjellige aktivitetene.  

Tjenestekatalog  En tjenestekatalog er en informasjonsstruktur, som beskriver de 
tjenestene HN IKT tilbyr kundene. Denne informasjonsstrukturen 
kan gjenfinnes i flere datakilder, i første omgang i Service Manager, 
men også etter hvert i andre verktøy 
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Tjenestemodell  Den strukturen av tjenester som er etablert i CMDB, med IT 
tjenester, understøttende applikasjoner, plattformtjenester og 
infrastrukturtjenester samt definerte støttetjenester   

Tjenesteområde  En definert gruppe tjenester i tjenesteporteføljen, og med en 
definert funksjonalitet eller målgruppe. Eksempelvis 
«Administrative tjenester», «AMK tjenester», «Nettverkstjenester» 

Tjenesteportefølje  Et begrep som samler alle tjenester, i alle livssyklus fase. Det 
omfatter både de tjenestene som er i produksjon, de tjenestene som 
er på vei inn og de tjenestene som skal avvikles. 

Prosesser  

«Fabrikken»  Et uttrykk for den profesjonaliserte leveransekjeden i HN IKT, som 
skal utføre brukerstøtte, feilretting, bestillinger og endringer på en 
effektiv måte gjennom strukturerte ITIL prosesser. «Fabrikken» 
bemannes på tvers av seksjonene  

IT Service  

Management (ITSM)  

Et begrep som brukes om samlingen av god, anerkjent praksis for 
styring av tjenesteleveranser til kunder. En ITSM modell for en 
virksomhet kan bestå av elementer fra flere rammeverk, eks.vis 
Cobit, ITIL, LEAN, TOGAF etc  

ITIL – IT Infrastructure  
Library  

Ett av flere anerkjent rammeverk basert på god praksis, for styring 
av tjenesteleveranser. ITIL er valgt som rammeverk i HN IKT  

Key Performance  

Indicator (KPI)  

En kvalitetsparameter for prosesser og verdikjeder, som gir en 
indikator på effektiviteten til en prosess/verdikjede. Måles og 
rapporteres hver kalendermåned, og benyttes som basis for å 
identifisere mulige forbedringstiltak  

Prosess  En logisk sammenhengende kjede av aktiviteter, med en definert 
start og et forutsigbart resultat  

Prosessarkitektur  Den sammensetningen av (ITIL) prosesser vi benytter for å styre 
leveransene til kundene. Inkluderer også de definerte verdikjedene 
(se egen definisjon)  

Prosessen Service  

Catalog Management  

Prosessen som etablerer og vedlikeholder tjenestekatalogen, og gjør 
tilgjengelig oppdatert informasjon om de tjenestene HN IKT leverer  

Prosessen Service  
Portfolio  

Management  

Prosessen er fokusert på forvaltning av de respektive tjenestene, og 
den samlede tjenesteporteføljen, inklusive inn- og utfasing av 
tjenester. Prosessen skal levere forvaltningsplaner, som belyser hva 
som skal gjøres med tjenestene på 3-12 måneders tidshorisont  

Verdikjede  En verdikjede består av aktiviteter i samspill mellom flere prosesser, 
med definert start og stopp. Eksempel kan være «Felles Innboks» 
som er en sammenkobling av flere prosesser  

Avtaler og kontrakter 

Drift  Populært sagt «å holde lyset på». Det medfører for eksempel at 
teknisk drift er samlingen av aktiviteter som må utføres for at en 
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tjeneste med tilhørende systemer og komponenter skal fortsette å 
fungere like godt i morgen som i dag.  

Driftsavtale Overordnet avtale som beskriver rammer for leveranse fra HN IKT 

til kundene. Driftsavtale har underliggende tjenesteavtaler som 

definerer de konkrete tjenesteleveransene og spesifikk vilkår 

knyttet til disse. 

Forvaltning  Det å ivareta investeringen, og vedlikeholde denne, slik at den 
fortsetter å gi verdi selv om krav og forutsetninger endres over tid. 
Ref forvaltning av en tjeneste  

Responstid  Kvalitetsmål på en tjeneste  

Service Level Target  

(SLT)  

Et mål for kvalitet på en tjeneste, eksempelvis i form av: 

• Tilgjengelighet  
• Responstid ved feil  
• Løsningstid ved feil  

SLT’ene beskrives for tjenestene, benyttes som grunnlag for SLA 
med kundene, og danner grunnlaget for måling og rapportering av 
tjenestekvalitet. Noen SLT’er vil også være KPI’er i prosessene. 

Tilgjengelighet  Kvalitetsmål på en tjeneste. Måles som den tiden tjenesten er avtalt 
tilgjengelig (eks.vis 7-17, normale arbeidsdager) med fradrag av den 
tiden tjenesten har vært utilgjengelig (nedetid). Uttrykkes oftest i %. 
Nedetid defineres oftest for den enkelte tjenesten. Tilgjengelighet 
måles oftest pr kalendermåned, og rapporteres pr tjeneste  

Tjenesteavtale (SLA) Dette er oftest et bilag til en kontrakt med en kunde, og spesifiserer 
sentrale parametere for kvalitet på leveransen. SLA omfatter ofte to 
elementer:  

 Hvilke kvalitetsparametere som leveransen skal overholde 
(se SLT)  

 Hvilke støttetjenester som inngår i tjenestepakken  

Organisering i henhold til ITSM Styringsmodell 

Funksjon  En funksjon er en samling roller, med et definert mandat, og 

definerte ressurser. Eksempler i HN IKT er Prosesstyret, 

Endringsrådet og  

Tjenestestyret. Funksjoner kan være egne organisatoriske 
avdelinger, eller satt sammen på tvers av organisasjonen  

Rolle  En rolle er en samling oppgaver innen en prosess, som bør plasseres 
samlet hos en person. En person kan ha flere roller, flere personer 
kan ha samme rolle.  

Strategisk nivå  Strategisk nivå er beslutningsnivået for styring av virksomheten. 
Her ligger utvikling av strategier og planer, fastsettelse av mål og 
KPI-kart, fastsette budsjetter, og overordnet virksomhetsstyring  
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Taktisk nivå  Taktisk nivå er et forvaltningsnivå, hvor man styrer hva som skal 
gjøres på 3- 
6-12 måneders basis. Sentrale oppgaver er forbedringsarbeid, samt 
gjennomføring av strategiske beslutninger 

Operativt nivå  Operativt nivå betegner dag-til-dag styringen av leveranser. Det er 
på dette nivået bestillinger, endringer, support og mange av 
prosessleveransene foregår. Planlegging foregår oftest på ukenivå.  

Tabell 3 - Ordliste 
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Sammendrag 
Pasienten i fokus 

Pasienten står i fokus i gode helsetjenester, og pasienten vil i stadig sterkere grad 

være sentral i sin egen behandling og helsehverdag. Dette innebærer nye 

arbeidsprosesser for helsearbeidere som må understøttes av nye teknologiske 

løsninger, og der også pasienten vil være en bruker av teknologien. Teknologien 

må understøtte helsearbeiderne på en sikker, helhetlig og integrert måte i deres 

arbeidshverdag. Den framtidige arbeidsflaten må være utformet for dette 

virkelighetsbildet og for å tilby fleksibilitet i helsetjenester i en omgivelse med 

hyppige endringer. 

God kvalitet på dagens og framtidens helsetjenester er altså kun mulig dersom 

tjenestene understøttes av gode og relevante teknologiske løsninger. For Helse Nord IKT 

stiller dette krav til evne til å ta fram relevante, stabile og fleksible tjenester i tråd med 

endrede behov hos foretakene og endrede teknologiske muligheter og forutsetninger. 

Konseptfasens mandat er å foreslå forbedringer innen arbeidsflateområdet i Helse Nord, 

gjennom modernisering av de IKT-tjenestene som Helse Nord IKT tilbyr innen dette 

området (samlet benevnt «desktoptjenesten»).  

Det overordnede utgangspunktet for arbeidet kan sammenfattes gjennom følgende 

punkter 

 Virksomhetsstrategi – Pasientene skal bli møtt med rett kompetanse til rett tid og 

foretrekke undersøkelse og behandling i Helse Nord 

 Helse Nord skal bli ledende i landet på å ta i bruk IKT som verktøy for bedre 

tilgjengelighet og arbeidsflyt, samarbeid og effektivitet 

 Helse Nord IKT skal understøtte helseforetakenes behov for IKT-tjenester både 

når det gjelder løpende drift, forvaltning, innovasjon og utvikling 

 

Forbedring av arbeidsflate i Helse Nord 

Den framtidige arbeidsflaten – i digital sammenheng – gir brukeren tilgang til 

applikasjoner og data på en sikker og fleksibel måte og til de enheter som måtte 

passe brukeren best. Arbeidsflaten tilpasser seg sammenhengen brukeren er i, og 

støtter arbeidsprosessene på en proaktiv og transparent måte. 

Konseptfasen i prosjektet Framtidig Arbeidsflate har kartlagt nåsituasjon, 

interessentbehov, trender og muligheter for arbeidsflatetjenester i Helse Nord. 

Det er identifisert et tydelig forbedringspotensial i forhold til å levere en 

arbeidsflate som er tilpasset arbeidsprosessene til brukerne og som kan 

leveres standardisert på tvers av utstyr med ulik formfaktor. Det leveres i dag 

kundeverdi gjennom en svært fleksibel leveransemodell for lokalt installerte 
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applikasjoner. Dagens leveransemodell gir imidlertid betydelige ulemper knyttet 

til sikkerhet, tilgang til applikasjonene ved reinstallering av PC, og en merkantil 

håndtering som i praksis gir dårlig skalerbarhet. Produksjon og leveranse av 

arbeidsflate må i sterkere grad standardiseres ut fra egnet 

brukersegmentering og på tvers av ulike brukerterminaler. Dette vil gi grunnlag 

for selvbetjening på standard applikasjoner. Skybaserte hybride 

leveransemodeller for arbeidsflatetjenester vil øke evnen til å dekke skiftende 

kundebehov, og vil sammen med funksjonell kravspesifisering på f eks digitale 

samarbeidsløsninger motvirke teknologisk avhengighet av enkeltleverandører. 

Tjenesteorientering er et overordnet arkitekturprinsipp. Dette innebærer fokus på 

funksjonalitet for sluttbruker, og motvirker siloeffekter. Produksjonen av 

arbeidsflatetjenester bør innrettes mer tjenesteorientert, gjennom organisering i 

hensiktsmessige tjenesteområder, og teamorganisering der dette er naturlig. 

Interne siloer i produksjonen fører til mye koordinering på tvers, dårligere 

eierskap til bestillinger, og mindre incitament til forbedringsarbeid. Dette 

medfører økt teknologisk etterslep, som ofte vil kreve «prosjekt» for å håndteres. 

Manuelt arbeid vil i større grad kunne sources, og HNIKT kan støtte kundene 

lengre opp i verdikjeden, bl a gjennom utvikling, integrasjon og kompetanse på 

IKT-behov innen medisinsk-teknisk område.  

Tjenestetransparens er et behov hos helseforetakene. Det medfører krav om at det 

er tydelig hva som leveres fra Helse Nord IKT, til hvilken kvalitet og til hvilken pris. 

Entydig definerte tjenester, som gjenspeiles i en oppdatert, komplett og 

operativt anvendbar tjenestekatalog er nødvendig innen arbeidsflateområdet. 

Ved å styrke sammenhengen mellom klart definerte tjenester og hvordan 

produksjonen av disse avbildes i økonomisystemet, vil det være mulig å oppnå 

kapabilitet for enhetskostnad på definerte enheter, og dermed mulighet for 

bruksbaserte prismodeller og fleksible prismodeller i leveranser mot et 

nasjonalt helsemarked. Transparens krever også at avtaleverk tilpasses og 

oppdateres, og at tjenestenivå er tydelig for alle tjenester. 

Brukeren vil alltid være fasiten på om en arbeidsflatetjeneste er god. For å vite hva 

brukeren opplever – hva som er brukeropplevelsen – må det gjøres tiltak for å 

styrke den systematiske bruken av tilgjengelige data om brukeratferd. Dette 

vil omfatte bruk av data fra klientstyringssystem, logger, supporthenvendelser, mv. 

Men i tillegg må dialog med brukerne styrkes gjennom målrettede 

undersøkelser på konkrete arbeidsflatetjenester, bruk av 

tjenestestyringsverktøy for tilbakemeldinger og oppsett av egnede 

brukerforum. 

Tjenesteorientering, tjenestetransparens og brukeren i fokus gir sammen med 

moderne teknologiske verktøy for produksjon og leveranse av 

arbeidsflatetjenester en fleksibilitet som naturlig fremmer kontinuerlig forbedring 

og innovasjonsprosesser.  Nye samarbeidsarenaer med kunder og 



14 

 

leverandører vil da være nødvendig for å etablere samspill mellom behovene og 

teknologiske muligheter. Nye anskaffelsesformer og utviklingsorienterte 

prosjektformer må komplettere dagens anskaffelser og prosjektformer. 

Arbeidsflateområdet er entydig sluttbruker-orientert og både forutsetter 

endringsevne, så vel som at det er et velegnet satsingsområde for styrket 

samarbeid mellom kunde og leverandør. 

Den framtidige arbeidsflaten – sett fra et leveranse og utviklingsståsted – er 

ikke et produkt eller en tilstand, men en evne. 

 

Behovs- og tiltaksområder 

En tjeneste består oftest av to elementer. På den ene siden en teknisk løsning, men i like 

stor grad også leverandørens evne til å levere, drifte, supportere og vedlikeholde 

tjenesten. Tjenester fra HNIKT generelt, og innen arbeidsflateområdet spesielt, skal 

understøtte utvikling i retning en pasientorientert helsetjeneste og understøtte 

brukernes arbeidsprosesser og endring i disse. 

De overordnede behovene innenfor arbeidsflateområdet omfatter ut fra konseptfasens 

arbeid følgende: 

 Brukersentrert arbeidsflate 

 Standardisert arbeidsflate 

 Tilrettelegging for lettvekts-IKT som del av arbeidsflaten 

 Tjenestetransparens 

 Bruker- og kundeorientering i prosess og leveranser 

 Sikkerhet 

 Kostnadseffektiv produksjon 

 Endringsevne ut fra endrede behov og teknologiske muligheter (framtidig 

arbeidsflate som en evne) 

 

Forutsetninger vil være: 

 Kompetanse- og kulturutvikling 

 Riktig organisering internt (fleksibilitet) 

 Gode møteplasser med markedet / kundene 

 Samarbeidsarenaer oppover og nedover i verdikjeden 

 

Basert på konkrete behov fra nåsituasjonskartleggingen, interessentanalysen og Helse 

Nords behov og strategi er det fire hovedområder der tiltak må adresseres: 

1. Brukeropplevelse 

2. Merkantilt, inkludert tjenesteforvaltning 

3. Teknologi 
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For å sikre framtidig arbeidsflate som en evne, så vurderer prosjektet at disse 

tiltaksområdene må tilnærmes via systematisk arbeid med kontinuerlig forbedring og 

utvikling basert på stadige behovsendringer og nye teknologiske muligheter. Derfor 

introduseres også det samlende tiltaksområdet 

4. Samarbeid, samskaping og innovasjon 

 

Konseptutredningen Del II definerer tiltak innenfor disse områdene og hvilke tiltak som 

anbefales fulgt opp i planleggingsfase gjennom beskrivelse av veikart og mulige 

konseptuelle alternativer. Gevinster identifiseres og relateres til anbefalte tiltak. 

Gjennom konsepter og tiltak skal Helse Nord IKT bidra til pasientorientering og 

arbeidsprosesser i helseforetakene gjennom å 

 Bygge kliniske arbeidsflater tilpasset brukerens behov 

 Bidra til utvikling av kliniske- og administrative arbeidsprosesser 

 Anvende teknologisk handlingsrom til forbedring og effektivisering av helhetlige 

pasientforløp 

 

Framtidig Arbeidsflate bidrar til at Helse og IKT smelter sammen. 
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1. Innledning og bakgrunn 

1.1 Brukerbehov og teknologisk mulighetsrom 

Pasienten står i fokus for helsetjenestene, og pasienten vil i stadig sterkere grad 

være sentral i sin egen behandling og helsehverdag. Dette innebærer nye 

arbeidsprosesser som understøttes av nye teknologiske løsninger, og der 

pasienten er en bruker av teknologien. Samtidig må teknologien understøtte 

helsearbeiderne på en sikker, helhetlig og integrert måte ift deres arbeidshverdag. 

Den framtidige arbeidsflaten må være utformet for dette virkelighetsbildet og for å 

gi fleksibilitet i helsetjenester i en omgivelse med hyppige endringer. Framtidig 

arbeidsflate blir slik sett en evne, mer enn en oppnådd tilstand. 

God kvalitet på dagens og framtidens helsetjenester er dermed kun mulig dersom 

tjenestene understøttes av gode og relevante teknologiske løsninger. For HNIKT 

stiller dette krav til evne til å ta fram relevante, stabile og fleksible tjenester i tråd 

med endrede behov hos foretakene og endrede teknologiske muligheter og 

forutsetninger. 

Det teknologiske mulighetsrommet endres kontinuerlig og skytjenester, mobile 

enheter, automatisering og kunstig intelligens er bare noen av de momentene som 

endrer mulighetene og brukernes forventninger. Samtidig åpner nye teknologier 

for nye sårbarheter og trusler, som må håndteres på en god måte. 

For at helse og IKT skal smelte sammen for våre kunder, må HNIKT være offensiv 

overfor de mulighetene og utfordringene som teknologien gir. Dette betyr 

hensiktsmessige teknologiske løsninger, men også kompetanseutvikling og 

organisatoriske tilpasninger for å møte de kundebehov, den løpende 

tjenesteutviklingen og de fleksible tjenesteleveransene som kommer til å være 

nødvendige de kommende årene. 

Det er et behov for å skape bedre forutsetninger i organisasjonen for å håndtere nye 

kunder på en effektiv og fleksibel måte, inkludert evne til å sette helt nye tjenester for 

helt nye kunder i drift på en kostnadseffektiv måte. Implementering av organisasjonens 

evne til å levere på nye tjeneste- og brukerbehov må baseres på evne til 

kompetansebygging og organisasjonsmessig læring. 

1.2 Prosjektmandat og styringsgruppe 

1.2.1 Mandat 

Konseptfasen har som sitt utgangspunkt et prosjektmandat vedtatt i sin endelige form 

30.10.17. Mandatet er retningsgivende for konseptfasen, men uten å gi en spesifikasjon 

for gjennomføringen av prosjektet. Dette er i tråd med prosjektmodellen PRIH som 

benyttes i gjennomføringen. I konseptfasen er derfor en del av oppdraget å verifisere, 
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detaljere og operasjonalisere det utgangspunktet som mandatet beskriver. Nedenfor er 

konseptfasens utgangspunkt slik mandatet angir det: 

Konseptfasen for Framtidig Digital Arbeidsflate skal utrede og foreslå tiltak for 

kvalitetsforbedring av desktoptjenesten i Helse Nord IKT. Desktoptjenesten omfatter 

alle systemer som leveres på datamaskiner til alle ansatte uavhengig av rolle og 

funksjon. Kvalitetsforbedring vil kunne omfatte en rekke ulike dimensjoner slik som 

forvaltning, finansiering, leveransemodeller, teknologisk plattform og støttesystemer, 

kundeforståelse, brukeropplevelse, kompetanseutvikling og helhetlig strategi innenfor 

området. 

1.2.2 Styringsgruppe 

Prosjektets styringsgruppe har vært sammensatt som følger (alle fra HNIKT): 

Navn Rolle Stilling 

Tom Robert Elvebu Leder Viseadm. direktør 

Morten Isaksen Medlem Avd.leder Kunde og service 

Anders Høydalsvik Medlem Avd.leder Tjenesteutvikling 

Tore Sørensen Medlem Avd.leder Tjenesteproduksjon 

Frank Fredriksen Medlem Administrasjonssjef 

Atle Engebretsen Observatør Økonomisjef 

Tabell 4 - Styringsgruppe 

1.3 Mål og aktiviteter i konseptfasen 

Prosjektet skal utrede forutsetninger, muligheter og konsepter ift behov knyttet til 

desktoptjenesten som styrker Helse Nord IKTs evner innen områder som: 

 Teknologisk fleksibilitet og oppgradering 

 Effektivisering gjennom automatisering av prosesser 

 Forretningsmodeller, prismodeller, produktpakking 

 Kundeorientering og brukervennlighet 

 
Prosjektet må i sitt arbeid vekte flere dimensjoner: 

 Økt kostnadseffektivitet 

 Økt brukertilfredshet 

 Kompetanseutvikling 

 Fleksibel og oppdatert teknologisk plattform 

 
Den viktigste formelle leveransen vil være Konseptutredning og Prosjektforslag der 

ulike konsepter og tilhørende dimensjoner og tiltak utredes, diskuteres og vurderes. 

Tiltakene vil både være eksternt orienterte ift kundeorientering og 
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sluttbrukerkunnskap, så vel som interne i form av teknologiske verktøy, 

kompetanseutvikling og arbeidsprosesser. 

1.4 Målgruppe og formål med dokumentet 

Konseptutredning del I dokumenterer nåsituasjonsbeskrivelse, føringer, mulighetsrom 

og overordnede behov og målbilde for framtidig arbeidsflate. 

Rapporten danner grunnlaget for Konseptutredning del II som angir konseptuelle 

tilnærminger for å dekke angitte behov, tiltaksbeskrivelser og anbefalinger vider arbeid. 

De to rapportene gir sammen et grunnlag for videre ledelsesbeslutninger innen 

arbeidsflateområdet. 

Målgruppen for dette dokumentet er prosjektets styringsgruppe, prosjektdeltakere, 

porteføljekontor, HNIKT linjeorganisasjon, kundene representert ved referansegruppen 

og andre som er involvert i prosjektet eller har interesse av temaet. 

 

1.5 Førende dokumenter og gjennomføring 

1.5.1 Dokumenter 

Konseptfasen har følgende referanser som viktige førende dokumenter: 

Dokument  Beskrivelse Referanse 

Mandat Mandat for konseptfasen. Framtidig Arbeidsflate (30.10.17) [F1] 

Arkitektur Helse Nord målarkitektur for teknologi (01.05.2017) [F2] 

Tjenestestyring ITSM styringsmodell Helse Nord IKT. Styring av tjenester, 
teknologi, verktøy og prosesser (2016) 

[F3] 

Strategi Målbildet og strategikart v.10 Helse Nord IKT HF (Målbildet 
2023) 

[F4] 

Tabell 5 - Førende dokumenter 

I de neste kapitlene beskrives temaene «arbeidsflate» og «desktoptjenesten, og 

konseptfasen forståelse og definering av disse begrepene etableres. Videre beskrives 

dagens leveranse av «arbeidsflate» i Helse Nord mht de sentrale dimensjonene bruker, 

applikasjon, klientutstyr. 

1.5.2 Prosjektgruppe 

Konseptfasen er gjennomført formelt i perioden oktober 2017 til juni 2018. Prosjektet 

startet reelt i januar 2018. Prosjektgruppa har bestått av: 

Wiggo Finnset (prosjektleder), Bjørn Tore Nikolaisen (ass prosjektleder), Pål 

Kristiansen, Peter Ytterstad, Yngve Krogstad, Gerhard Andreassen, Kristine Steinsvik 

(fra april), Bjørn Åge Flatjord (PWC), Karl Johan Sæth (Inmeta). 
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1.5.3 Referansegruppe 

Prosjektet har hatt en referansegruppe med deltakelse fra helseforetakene. 

Referansegruppa ble operativ ultimo april. 

Navn Stilling Helseforetak 

Johnny Andreassen IKT-rådgiver FIN 

Skjalg Eirik Andersen Avdelingsingeniør NLSH 

Trond Hjortdahl IT-sjef HEL 

Heidi Merete Jacobsen Seksjonsleder UNN 

Ronny Oldervik Avdelingsleder FIN 

Kristian Pedersen Spesialkonsulent NLSH 

Tabell 6 - Referansegruppe 

En referansegruppe er et rådgivende organ som gir prosjektet sine beste innspill for at 

prosjektet skal levere best mulig innenfor gitte rammebetingelser og forutsetninger. 

 

Neste kapittel omtaler konseptfasens forståelse av begrepene arbeidsflate og 

desktoptjenesten, samt overordnet prosjektmetodikk. 

 

  



20 

 

2. Sentrale definisjoner og prosjektmetodikk 

2.1 Om Arbeidsflate 

Arbeidsflate må i denne sammenheng forstås som brukernes opplevelse av sin 

arbeidssituasjon med de digitale verktøy eller tjenestene som er tilgjengelig fra 

arbeidsgiver. Disse digitale verktøy er 

tilgjengelig gjennom den digitale arbeidsflaten, 

eller bare arbeidsflaten. I dag framstår 

arbeidsflaten som regel gjennom en grafisk 

presentasjon på skjerm på brukernes 

tilgjengelige utstyr. 

For å kunne si noe om arbeidsflaten som god 

eller mindre god, som framtidsrettet eller ikke, 

som brukersentrert eller utstyrssentrert, etc. er 

det nødvendig å definere begrepet arbeidsflate. 

Nedenfor er angitt vår definisjon. 

2.2 Arbeidsflate, en definisjon 

 Arbeidsflaten gir brukeren tilgang til tjenester, applikasjoner og data 

o Tilgangen til en applikasjon er altså en del av arbeidsflaten, men ikke 

applikasjonen i seg selv 

 Arbeidsflaten nås via godkjent brukerutstyr (endepunkter) 

o Ulikt brukerutstyr kan gi brukeren ulik arbeidsflate 

 Arbeidsflaten har typisk både basis tjenester (felles for alle brukere) og 

rolletilpassete tjenester (f eks fagsystemer) 

 Arbeidsflaten gir mulighet for kommunikasjon, lagring, deling, kontorstøtte, 

utskrift, mv 

 Arbeidsflaten er sikret (virus, spam, etc.) 

 Brukerstøtte og support er tjenester som tar utgangspunkt i brukerens 

forventninger og opplevelse av arbeidsflaten 

Med utgangspunkt i denne definisjonen er det mulig å utlede og vurdere hvilke 

momenter som bestemmer hvordan arbeidsflaten som tjeneste oppfattes og hvordan 

arbeidsflaten plasserer seg på en akse fra «gårsdagens» til framtidig arbeidsflate. 

2.3 Desktoptjenesten 

Arbeidsflate leveres i dag av HNIKT gjennom det som internt forstås som tjenesten 

«Desktop». Dette er en samletjeneste som til sammen utgjør de ulike tjenestene som nås 

gjennom arbeidsflaten (f eks epost, kontorstøtte, print). I tillegg inngår i «Desktop» de 

støttetjenestene som leveres sammen med den brukeropplevde arbeidsflaten (f eks 

applikasjonsdistribusjon, katalogtjenesten og BNS). 

Desktoptjenesten defineres i prosjektets mandat som: Desktoptjenesten omfatter alle 

systemer som leveres på datamaskiner til alle ansatte uavhengig av rolle og funksjon. 

Figur 1 - Arbeidsflater 
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Lokal støtte og feilretting på datamaskiner og lokal beredskap på alle sykehus inngår i 

tjenesten. Helse Nord IKT leverer bistand, drift og forvaltning av systemer som inngår i 

Desktoptjenesten.  

For prosjektets formål er det hensiktsmessig å presisere og avgrense denne definisjonen 

noe. Dette gjelder for det første bruken av ordet «datamaskin» som virker noe snevert ift 

hvilket utstyr den framtidige arbeidsflaten vil bli levert til. Det vil være mer 

hensiktsmessig å bruke begrepet «brukernært utstyr». Vi kaller dette også for et 

«endepunkt». Videre er det behov for å presisere og avgrense «bistand, drift og 

forvaltning av systemer som inngår i Desktoptjenesten». I denne rapportens 

sammenheng medfører avgrensningen at tilgang til applikasjoner inngår i 

Desktoptjenesten, men ikke nødvendigvis applikasjonene i seg selv. Basistjenester som 

nettverk og serverdrift er heller ikke en del av Desktoptjenesten, selv om disse er 

nødvendige byggeklosser for å levere tjenesten. Når det gjelder produksjon av 

arbeidsflate (og dermed «Desktoptjenesten») er det likevel slik at produksjon av 

arbeidsflate på serversiden vil inngå som del av det vi regner som Desktoptjenesten. 

2.3.1 Desktoptjenesten, en definisjon 

For vårt bruk benyttes følgende definisjon på Desktoptjenesten: Desktoptjenesten 

omfatter arbeidsflaten, inkludert tilgang til alle systemer som leveres på brukernært utstyr 

til alle ansatte uavhengig av rolle og funksjon. Støttetjenester av teknisk og eller manuell 

art kan inngå i Desktoptjenesten. Desktoptjenesten skal være entydig definert i en 

tjenestekatalog, og består der av entydig definerte tjenesteområder. 

I vår diskusjon av forbedringsområder diskuteres hvor hensiktsmessig 

Desktoptjenesten er som begrep og hva som er alternativene. 

2.4 Overordnet prosjektmetode 

I tråd med prosjektmodellen som ligger til grunn for konseptfasen, har prosjektet 

vektlagt en åpen inngang til problemstillinger og behov. I tillegg har det vært viktig å 

etablere en sporbarhet gjennom prosess og argumentasjon – fra behov til anbefalt 

konsept. Nedenfor beskrives prosjektets metodikk. 

Arbeidet i konseptfasen følger videre en metodikk der det er et mål at prosjektets logikk 

og vurderingsunderlag skal være sporbart og tilgjengelig. Dette både som en mulighet til 

å ettergå anbefalinger og for å kunne bruke prosjektets kilder i tiltak utenfor 

«arbeidsflateprosjektet». Figuren nedenfor viser de overordnede stegene i konseptfasen. 
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Figur 2 - Steg i konseptfasen 

Prinsippene for prosjektet har vært å jobbe med utgangspunkt i mandatets overordnede 

behovsbilde, og med det som bakteppe kartlegge hvor HNIKT står i forhold til 

arbeidsflateområdet. Dernest har målbildet blitt tegnet opp som et målhierarki fra det 

strategiske målbildet ned mot resultatmål eller premisser for de konseptuelle 

alternativene. 

En prinsippskisse av metodikken i prosjektet fra nåsituasjonskartlegging og 

behovsanalyse til anbefalt konsept vises i figuren nedenfor. Framgangsmåten er 

inspirert av Forsvarsdepartementets veileder til konseptfasen. 

 

Figur 3 - Prinsippskisse metodikk 

Konseptene blir beskrevet ift ulike dimensjoner og søkt evaluert med basis i kvalitative 

og kvantitative gevinstvurderinger. Figuren ovenfor viser en prinsippskisse av 

overordnet metodikk i konseptfasen (score er kun for illustrasjon). 
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2.5 Kartleggingsmetode 

For å kartlegge nåsituasjonen er det benyttet kvalitativ metode. Det er benyttet både 

intervjuer, samtaler, arbeidsmøter og plenumsgjennomganger med relevante 

fagpersoner i og utenfor HNIKT. Prosjektet har brukt informanter i alle deler av HNIKT: 

staben, Kundeavdelingen, Tjenesteproduksjon (spesielt Seksjon for Arbeidsflate) og 

Tjenesteutvikling. 

Referansegruppen har bidratt med viktige innspill til prosjektets forståelse av 

nåsituasjon og behov.  

Sekundærkilder er benyttet i den grad det har vært hensiktsmessig, herunder 

brukerundersøkelser, strategidokumenter og prosjektrapporter. 

Konseptfasen har også behandlet en del kvantitative data, i hovedsak innenfor 

merkantilt område. Dataene er mottatt i helt eller delvis ubehandlet form og prosjektet 

har – sammen med aktuelle fagpersoner – bearbeidet og fortolket dataene. 
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3. Konseptfasens nåsituasjonsbeskrivelse 

3.1 Kartleggingsområdene 

Nåsituasjonen for de ulike områdene innenfor desktop eller arbeidsflate, er i prosjektet 

kartlagt gjennom en grundig prosess, der ulike fagressurser på tvers av HNIKTs 

organisasjon har bidratt iht prosjektet kartleggingsmetodikk. 

Det er et helt nødvendig grunnlag for å peke ut retninger, veivalg og tiltak innenfor 

arbeidsflateområdet at det gjøres tilstrekkelig kartlegging av nåsituasjonen på 

arbeidsflateområdet og til en viss grad også på tilgrensende områder. 

Brukerdimensjon og kundedimensjon er i konseptfasen kartlagt i hovedsak gjennom 

dialog med referansegruppa og gjennom sekundære kilder eller eksisterende 

kildemateriale. Kartleggingen er gjort med bistand fra ulike deler av organisasjonen, bl a 

Kundeavdelingen, og er delvis gjennomført i workshops. Det følger av mandat og 

forutsetninger for vellykket tiltaksgjennomføring at kartlegging av brukere gjøres i et 

systematisk og planlagt samarbeid med kundene i senere prosjektfaser. 

Kartleggingen er dokumentert gjennom notatet Brukeropplevelse nåsituasjon 

sluttrapport [L3] og foilsettet Brukeropplevelse Fremtidens Arbeidsflate med tilhørende 

underlagsmateriale. 

Videre er det gjort kartlegging av de merkantile sammenhengene for produksjon og 

leveranse av arbeidsflatetjenester hos HNIKT, herunder også tjenestekatalog og relevant 

avtaleverk. Kartleggingen er gjort med bistand fra stabsressurser og ressurser hos 

tjenesteproduksjon, samt med innspill fra referansegruppa. 

Kartleggingen er dokumentert gjennom notatet Nåsituasjonen Framtidig Arbeidsflate – 

merkantilt [L2] med tilhørende underlagsmateriale. 

Prosjektet har gjennomført kartlegging av alle fagområder på seksjon for arbeidsflate. 

Kartleggingen er gjort sammen med seksjonens fagansvarlige og øvrige fagressurser, og 

dekker områdene tekniske tjenester, støttetjenester, organisering, kompetanse, 

arbeidsprosess, utfordringer og risiko og forbedringsområder. 

Kartleggingen er dokumentert gjennom notatet Nåsituasjon Framtidig Arbeidsflate 

Teknologi [L1] med tilhørende underlagsmateriale. 

I prosjektets operasjonalisering av mandat og arbeidsoppgaver har det også blitt tydelig 

at stikkord som kontinuerlig forbedring, utvikling og innovasjon treffer 

arbeidsflateområdet med full kraft. Dersom målet skal være å etablere framtidig 

arbeidsflate som en varig evne (kapabilitet) og ikke (bare) som en øyeblikkstilstand 

definert av tiltak som nye tekniske løsninger og organisasjonsendringer, må denne 

evnen forstås i kontekst av kontinuerlig forbedring og innovasjon. Prosjektet har 

kartlagt utvikling og innovasjon relatert til arbeidsflate – med arbeidsflate som case kan 

man også si. Dette er en sentral del av prosjektets ambisjon om å tegne veikart der 
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helheten i forbedringstiltak synliggjøres best mulig. Denne kartlegging er gjort i 

kontekst av samarbeidsprosesser med kundene, slik at det synliggjøres tydelig hvordan 

innovasjon og utvikling innen arbeidsflateområdet henger sammen med øvrige 

prosesser som f eks bestillingsprosesser. 

Prosjektet har avstemt beskrivelsene av nåsituasjonen bredt i organisasjonen. Det er 

likevel ikke slik at det kan forventes full konsensus om alle enkeltheter i beskrivelsene. 

Dette er heller ikke noe mål, og ville sannsynligvis indikere at beskrivelsene er for 

generelle og vage, og dermed mindre hensiktsmessige for prosjektets mål om å peke på 

konkrete forbedringstiltak på de ulike områdene. 

Leseren gjøres oppmerksom på at det kan finnes overlappende beskrivelser nedenfor i 

forhold til de forskjellige områdene som er kartlagt, f eks vil det være slik at mangler i 

tjenestekatalog treffer kartleggingen fra tre vinkler: teknologi, bruker og merkantilt. 

Dette avspeiler sammenhengene mellom de ulike perspektivene i kartleggingen. 

I de følgende avsnittene behandles følgende områder av nåsituasjonsbeskrivelsen: 

3.2 Kunder, brukere, klientutstyr og oppfølging 

3.3 Brukeropplevelse 

3.4 Merkantile prosesser og kostbase 

3.5 Teknologisk plattform, støttesystemer, organisering 

3.6 Leveransemodeller, produktkategorier og forvaltning 

 3.7 Samhandling og samarbeid mellom HNIKT og kundene 

 

3.2 Nåsituasjon - Kunder, brukere og klientutstyr 

I det følgende beskrives nåsituasjon mht kunder, brukere og klientutstyret som HNIKT 

administrerer i Helse Nord. 

3.2.1 Kunder og brukere 

Helse Nord IKT leverer tjenester på tvers av Helse Nord til om lag 16 500 brukere1. I 

tabell under følger en kort introduksjon til virksomheter og antall brukere i Helse Nord. 

 

 

 

 

                                                        

1 Evaluering av Helse Nord IKT i rapport utarbeidet av Accenture Q1 2018.  
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Virksomheter Beskrivelse 

Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF 

Universitetssykehuset Nord-Norge har om lag 7 950 brukere fordelt på 
klinikker og avdelinger  i Tromsø, Harstad, Narvik og Longyearbyen, 
samt en rekke andre lokasjoner/funksjoner underlagt UNN. For mer 
informasjon se www.unn.no     

Nordlandssykehuset 
HF 

Nordlandssykehuset HF har om lag 4 200 brukere fordelt på sykehusene 
i Bodø, Gravdal og Stokmarknes, samt psykiatriske sykehus i Bodø, 
Rønvik og Mellomåsen og andre mindre behandlingssteder. For mer 
informasjon se www.nordlandssykehuset.no  

Helgelandsykehuset 
HF 

Helgelandsykehuset har om lag 1 800 brukere fordelt på tre 
lokalsykehusenheter i Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen. I tillegg til 
de somatiske sykehusenhetene har Helgelandssykehuset 
behandlingstilbud innen psykisk helse og rus i Mo i Rana, Mosjøen, 
Sandnessjøen og i Brønnøysund. For mer informasjon se 
www.helgelandssykehuset.no  

Finnmarkssykehuset 
HF 

Finnmarkssykehuset har om lag 2 000 brukere fordelt på sykehusene i 
Kirkenes og Hammerfest og desentralisert spesialisthelsetjeneste i Alta, 
samt en rekke mindre lokasjoner. For mer informasjon se 
www.finnmarkssykehuset.no  

Sykehusapotek Nord 
HF 

Sykehusapotek Nord driver sykehusapotek og farmasøytiske avdelinger 
i Bodø, Harstad, Lofoten, Narvik, Stokmarknes og Tromsø. 
Sykehusapoteket har om lag 120 brukere. For mer informasjon se 
www.sykehusapotek-nord.no 

Helse Nord RHF Helse Nord RHF er eier av den offentlige spesialisthelsetjenesten i Nord-
Norge og på Svalbard. Administrasjonen i Helse Nord ligger i Bodø og 
har totalt om lag 120 brukere. For mer informasjon se www.helse-
nord.no 

Helse Nord IKT HF Helse Nord IKT har ansvar for sentral drift og forvaltning av felles IKT-
systemer for spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge og Svalbard. Helse 
Nord IKT har om lag 310 brukere. For mer informasjon se 
www.helsenordikt.no  

Totalt antall 
brukere 

16 461 

Tabell 7 - Virksomheter og antall brukere i Helse Nord 

I tillegg til virksomhetene ovenfor kommer Luftambulansetjenesten HF i Bodø, samt det 

nasjonale helseforetaket Sykehusinnkjøp HF, som i løpet av 2018 fases inn som kunde 

med om lag 250 brukere. 

Ved forbedring av arbeidsflatetjenester er det selvsagt kundene og brukerne som skal 

nyte godt av gevinster ved forbedringstiltakene. Dette vil enten være direkte gjennom 

kunde og brukernære gevinster, eller også indirekte gjennom gevinster som kan 

tilskrives forbedring av HNIKTs leveranseprosesser. 

http://www.unn.no/
http://www.nordlandssykehuset.no/
http://www.helgelandssykehuset.no/
http://www.finnmarkssykehuset.no/
http://www.helse-nord.no/
http://www.helse-nord.no/
http://www.helsenordikt.no/
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3.2.2 Applikasjoner, klientutstyr, brukertilganger og oppfølging i Helse Nord 

3.2.2.1 Applikasjoner og drivere 

Leveranse av applikasjoner og drivere som del av arbeidsflate er en sentral aktivitet 

underlagt desktoptjenesten - enten ved at programvare pakkes og rulles ut via 

klientstyringsverktøyet Altiris, eller om dette er installert lokalt. Sistnevnte 

programvare skal som utgangspunkt etableres gjennom bruk av prosedyren og 

bestillingsskjemaet «installasjon av programvare uten driftsavtale», som skal definere 

både roller og ansvar, samt belastning av kunder ved etablering. Fra 

konseptutredningen fremstår det som at prosedyre kun benyttes unntaksvis og videre 

utfordringer knyttet til dette er beskrevet i nåsituasjon merkantilt.  

Ved inngangen til konseptutredningen vinteren 2018 fantes det ingen omforent oversikt 

over applikasjoner eller drivere i Helse Nord – verken for pakket eller lokalt installert 

programvare. Som følge av dette, samt behov for tilsvarende informasjon som del av 

Windows 10-prosjektet, ble det i april 2018 startet en kartlegging for å skape en 

oversikt over dette, med utgangspunkt i datauttrekk fra Altiris. Status per juni 2018 er at 

det finnes totalt ~2700 drivere og applikasjoner i Helse Nord. Dette tallet inkluderer 

ikke spesifikke drivere knyttet til klienter, men samtidig er tallet potensielt lavere da det 

er 1405 applikasjoner og drivere i Altiris-oversikten som ikke som har vært mulig å 

verifisere innenfor konseptutredningens rammer.  

Detaljer fra kartleggingen: 

 534 av applikasjonene og driverne er pakket og administrert sentralt. Dette gir 

en pakkegrad på om lag 20%.  

 381 applikasjoner og drivere er bekreftet lokalt installert  

 Det er identfisert 385 applikasjoner og drivere på klienter i Helse Nord som i 

Windows 7-prosjektet ble ansett som utdatert, som da enten skulle vært erstattet 

av nyere programvare eller faset ut, men som fremdeles eksisterer 

 1405 applikasjoner og drivere som ikke har vært mulig å verifisere innenfor 

konseptutredningens rammer. Da det foreligger oversikt i Altiris over pakket 

programvare er det stor grunn til å tro at brorparten av de 1405 ikke klassifiserte 

applikasjonene og driverne er lokalt installert.  

3.2.2.2 Klienter 

Et naturlig skille for definisjon av klienter i Helse Nord er klienter innenfor og utenfor 

domenet. Klienter utenfor domenet er klienter som aksesserer tjenester i Helse Nord via 

VPN, mens klienter i domenet er klienter som er lagt til Active Directory og som dermed 

kan aksesserer tjenester gjennom Helse Nords nettverk. Helse Nords mest utbredte 

klientplattform omtales som Fundamentum og er per nå på Windows 7 Professional. 

Mobilt kontor benytter i dag Windows 10 Enterprise, og videre er det fremdeles klienter 

som benytter Windows XP. Ut over dette finnes det en rekke andre operativsystem 

benyttes i Helse Nord og som også supporteres av Helse Nord IKT, gjennom seksjon for 
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arbeidsflate. I tabell under fremgår antall klienter innenfor Helse Nord domene per 

operativsystem.  

Operativsystem Antall 

Windows 10 Enterprise 395 

Windows 10 Enterprise Insider Preview 1 

Windows 10 Pro 40 

Windows 7 Enterprise 4 

Windows 7 Professional 12647 

Windows 7 Ultimate 52 

Windows 8.1 Enterprise 5 

Windows 8.1 Pro 6 

Windows XP Professional 58 

Grand Total 13208 

Tabell 8 - Oversikt klienter og operativsystem i Helse Nord2 

Klienter utenfor domenet har ikke HN IKT oversikt over, men gjennom tidligere analyser 

utført av faggruppe klient er det antatt et det eksisterer omlag 3000-3500 slike klienter 

som eies av Helse Nord. Disse klientene er anskaffet av hvert enkelt Helseforetak og 

benytter operativsystem som følger med PC, men videre har ikke HN IKT noe forhold til 

klient utover evt. feilsituasjoner hvor bruker kontakter HN IKT for bistand. 

Totalt er det om lag 13 200 som befinner seg i Helse Nords domene. Dette er i hovedsak 

desktop-klient og fordeling innad i Helse Nord fremgår av tabell under. 

 

HF Desktop Laptop Ukjent 

HEFI 1270 119 22 

HN-IKT 333 127 3 

HSYK 1358 45 17 

NLSH 3204 147 8 

RHF 17 76 1 

TEST 6 6  

UNN 5413 265 33 

Ukjent (manglende data) 2   

                                                        

2 Datauttrekk HN IKT active directory mars 2017 
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Ukjent (utenfor Altiris)   736 

Grand Total 11603 785 820 

Tabell 9 - Oversikt klienter per Helseforetak i Helse Nord3 

Videre er det om lag 736 klienter som er lagt til domenet, men som ikke har Altiris-agent 
og dermed ikke er å finne i Altiris. Dette er klienter som HN IKT dermed har ingen 
strukturert informasjon om, da inventory-funksjonalitet ikke tilgjengelig, og klientene 
mottar heller ikke opppdateringer via Altiris.  Disse 736 klintene er antatt å benyttet av 
MTU, andre tekniske driftsmiljø og potensielt ansatte med egne PCer ute i Helseforetak. 
 
Vedrørende alder på klienter i Helse Nord er snittet 3,76 år. Videre er om lag 44% av 
klientene i Helse Nord eldre enn 4 år og det er antatt at et vesentlig omfang av disse 
klientene må/bør byttes ut som del av en eventuell oppgradering til Windows 10. 
 

HF 

Antall 
klienter 

total 

Gjennom
snitts-

alder i år 

Klienter 
yngre enn 

2 år i % 

Klienter 
2-4 år i 

% 
Klienter 

4-6 år i % 

Klienter 
eldre enn 6 

år i % 

HEFI 1411 4,0 23 % 26 % 32 % 19 % 

HN-IKT 463 3,1 40 % 29 % 21 % 10 % 

HSYK 1420 3,1 28 % 39 % 30 % 3 % 

NLSH 3359 3,6 22 % 42 % 25 % 11 % 

RHF 94 2,8 38 % 38 % 22 % 2 % 

TEST 12 2,8 50 % 8 % 42 % 0 % 

Ukjent 738 Ukjent Ukjent Ukjent Ukjent Ukjent 

UNN 5711 4,0 19 % 31 % 30 % 20 % 

Ukjent (manglende data) 2 Ukjent Ukjent Ukjent Ukjent Ukjent 

Ukjent (utenfor Altiris) 736 Ukjent Ukjent Ukjent Ukjent Ukjent 

Sum/snitt 13208 3,76 22 % 34 % 29 % 15 % 
Tabell 10 - Alder klienter Helse Nord4  

For en oversikt over printere i Helse Nord se [L2]. 

3.2.3 Henvendelser 

Henvendelser fra brukere til HN IKT rettes som utgangspunkt til Brukerstøtte i HN IKT. 

Henvendelser logges i HPSM ut fra hvilken tjeneste henvendelsen angår ut fra etablerte 

tjenestestrukturer i HPSM, herunder også for desktoptjenesten. Henvendelser 

klassifiseres i utgangspunktet som forespørsel, men som senere kan eskaleres til 

Incident jfr ITIL ved feilsituasjoner. Basert på datauttrekk fra HPSM anslås det at om lag 

28%5 av henvendelsene til brukerstøtte er knyttet til leveransen av desktoptjenesten 

illustrert i figur under. 

                                                        

3 Datauttrekk Altiris og active directory mars 2017. 

4 Alder er beregnet ut fra klienter der HN IKT har strukturert data vedrørende alder. Det er om lag 1000 klienter 
i Helse Nord som det pt. ikke foreligger presis informasjon om vedrørende dette. 

5 HP Service Manager, datauttrekk for perioden april 2018 
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Figur 4 - Fordeling av henvendelser brukerstøtte og desktoptjenesten 

Registrering av henvendelser gjøres mot definerte tjenester for desktoptjenesten, men 

per i dag benyttes sekkeposter i registreringen. Dette gjøres antatt for å spare tid i 

håndteringen av henvendelser, men samtidig gir dette lite strukturert informasjon som 

kan benyttes i senere forbedringsarbeid. Dette er illustrert ved at i tidsperioden ble det 

logget 998 henvendelser på én tjeneste (PC-tjeneste HN) av totalt 2261 for 

desktoptjenesten, som dermed utgjør 44% av henvendelsene. Som nevnt tidligere har 

dagens tjenestekatalog vesentlig mangler for desktoptjenesten, noe som antatt bidrar til 

bruk av slike sekkeposter i registreringen. I figur under fremgår oversikt over de 10 

tjenestene med flest henvendelser for tidsperioden. Det ble i perioden registrert saker 

på 33 ulike tjenester, og resterende henvendelser er summert under posten andre. 

  

Figur 5 - Fordeling av henvendelser for tjenester underlagt desktoptjenesten 

Som del av konseptutredningen er det gjort en allokering av tjenester fra HPSM mot 

ansvarlige faggrupper innad i seksjon for arbeidsflate. Med dette kan henvendelser 
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kategoriseres mot ansvarlig fagggrupper, og fordeling av henvendelser per faggruppe 

fremgår i figur under.  

 

Figur 6 - Fordeling av henvendelser for per faggruppe i seksjon for arbeidsflate 

3.2.4 Oppfølging og KPIer 

Som del av konseptutredningen er det ikke identifisert KPIer eller måleindikatorer som 

benyttes strukturert i måling og oppfølging/ forbedring av leveranse knyttet til 

desktoptjenesten, verken på operativt, seksjon eller strategisk nivå i Helse Nord. Dette 

gjelder på tvers av dimensjonene som er videre behandlet i denne konseptrapporten, og 

denne problematikken er av den grunn ikke fremhevet eksplisitt under hvert 

delområde. 

3.3 Nåsituasjon - Brukeropplevelse  

Brukeratferd og forventninger til digitale tjenester er i sterk endring. Bruk av ulike 

mobile enheter øker stadig, og gode innovative tjenester øker forventningene til enhver 

ny løsning. Fokus er ikke lenger kun på brukervennlighet og nytteverdi, men moderne 

løsninger fokuserer i stadig større grad også på gode, helhetlige brukeropplevelser.  

Hva er egentlig brukeropplevelse? 

Brukeropplevelse, ofte forkortet UX (User eXperience), er et begrep som refererer til 

totalopplevelsen en bruker har ved anvendelse av et produkt, en tjeneste eller et system. 

For å sikre god brukeropplevelse er det viktig å forstå brukere og brukerbehov, tilby god 

og relevant funksjonalitet, sikre brukervennlighet og kontinuerlig måle og følge opp 

brukertilfredsheten. Gode brukeropplevelser handler om å tilby riktig 

innhold/funksjonalitet på riktig måte – og å jobbe brukersentrisk for å skape en god 

opplevelse av en tjeneste eller et produkt. 
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3.3.1 Status for brukeropplevelse i HNIKT 

En utfordring for Helse Nord IKT i dag er at det generelt er relativt lite fokus på 

brukerdimensjonen. Det er manglende systematisk kunnskap om brukersegmenter og 

brukerbehov, selv om en sitter tett på brukerne og er i direkte dialog med dem gjennom 

support og brukernær service (BNS). Dette henger trolig sammen med at det generelt 

har vært lite fokus på å kartlegge og forstå sluttbrukeropplevelsen i HNIKT, fokus har for 

en stor del ligget på utvikling av teknologi, stabilitet og løpende oppfølging av 

tjenesteleveransen. På den annen side er HNIKTs tjenesteleveranse i stor grad preget av 

å ha tilpasset seg kundene/brukerne over tid – en leverer det kundene trenger/ønsker, 

men har i liten grad strømlinjeformet prosesser og standardisert leveransene, og dette 

har etter hvert gjort tjenesteleveransen kompleks og utfordrende å administrere. 

Viktige hovedfunn fra innsiktsarbeidet 

I kartleggingen av nåsituasjonen har en dessverre ikke hatt mulighet for å ha direkte 

dialog med sluttbrukere, og det er noe som bør prioriteres i planleggingsfasen. Vi har 

imidlertid benyttet den kunnskapen som finnes i HNIKT når det gjelder 

brukersegmenter og brukerbehov – særlig da kunnskap fra support, BNS og 

kundeavdelingen. Denne kunnskapen har vi forsøkt å samle og systematisere for å ha et 

best mulig grunnlag for videre arbeid. Noen av de viktigste funnene er oppsummert 

nedenfor. 

 Brukerne er svært forskjellige. Brukergruppen er stor og svært varierende 

både når det gjelder behov og forkunnskap/kompetanse, og brukerne har til dels 

svært ulike behov knyttet til rolle, lokasjon og arbeidsoppgave. 

 Det er svært stor bredde i tjenestene som leveres. Tjenestene som leveres er 

mange og uoversiktlige, det finnes ingen enhetlig tjenestekatalog over hva HNIKT 

leverer. 

 Prosessene mot bruker/kunde varierer. Prosessene varierer mellom ulike 

tjenester og ulike foretak, dette gjør det komplekst både for brukerne og HNIKT, 

prosesser går ofte mellom mange ledd og mange systemer. 

 Informasjon og feedback til brukere er ofte en utfordring. Tydelig 

informasjon og feedback til brukerne er ofte en utfordring, særlig når saker ikke 

løses umiddelbart og går gjennom flere ledd. 

 Det er behov for standardisering, forenkling og selvbetjening. Det ligger 

stort potensiale i standardisering, forenkling og selvbetjening. Dagens situasjon 

situasjon med ulike tjenester og prosesser oppleves som utfordrende 

prosessmessig for HNIKT, og kan være utfordrende også for brukerne.   

Det er noen åpenbare paradokser i nåsituasjonen opp mot en tenkt fremtidig løsning – 

dette er viktige vurderinger som må gjøres i konseptarbeidet: 

Standardisering vs. fleksibilitet 

Standardisering av tjenester og prosesser er helt klart ønskelig for å kunne forenkle, 

automatisere og legge til rette for selvbetjening. Standardisering går imidlertid raskt på 
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bekostning av fleksibilitet, og en av HNIKT klare styrker pr. i dag er at de er fleksible og 

tilpasset til mange ulike kundebehov. 

Selvbetjening vs. kundenærhet 

Selvbetjening og automatisering trekkes frem som tydelige effektiviseringsmuligheter i 

en fremtidig løsning. Ulempen med for stor vekt på selvbetjening og effektivisering er at 

det kan føre til mindre nærhet til kunde/bruker, og kundekontakten/brukerkontakten 

er en av HNIKTs potensielle styrker pr. i dag. 

Brukergrupper/brukersegmenter 

Brukersegmentene til HNIKT er som nevnt svært forskjellige, og de kan deles inn på 

mange ulike måter. HNIKT har definert en inndeling som skiller mellom brukere uten 

faste administrative oppgaver/egen datamaskin (typisk klinisk ansatte, ca. 9400 

brukere), og brukere med faste administrative oppgaver/egen datamaskin (typisk 

administrative ansatte, ca. 7000 brukere).  

En ting som kjennetegner en stor andel av brukerne er at de har lav forhåndskunnskap 

om IKT, og lite tid til opplæring. I prosjektet har vi diskutert en inndeling som i større 

grad fokuserer på noen prioriterte målgrupper med klart differensierte behov: 

 Klinisk fellesbruker (leger/sykepleiere): Et stort volum av brukere, bruker 

datamaskin forholdsvis lite, har behov for at ting går raskt og effektivt.  

 Kliniker med egen maskin (typisk lege): Har ofte spesifikke behov, både 

administrative og kliniske. 

 Standard stasjonær bruker (typisk administrativ): Bruker datamaskin store deler 

av arbeidsdagen, stiller store krav til effektivitet og kvalitet. 

 Standard mobil bruker: En økende andel brukere har behov for å jobbe utenfor 

kontoret. 

Det understrekes at denne målgruppeinndelingen kun må betraktes som et 

utgangspunkt, og vil bli foredlet videre i senere faser. 

I prosjektet har vi også definert et sett personas – som er beskrivelsen av en spesifikk 

bruker av løsningen vi skal utvikle. Personas er et verktøy i design-/konseptarbeid som 

kan brukes til vurdering av konsepter opp imot brukerperspektivet. Personas for HNIKT 

er beskrevet i underlagsdokumentasjonen for brukeropplevelse. 
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Figur 7 - Eksempel på persona for HN IKT 

De personasene som er utviklet er basert på et nå-situasjonsbilde av brukerne. Det er 

sannsynlig at brukergruppene vil endre seg over tid – basert på endringer i 

helseforetakene og samfunnet generelt. Noen tydelige trender som trolig vil prege 

fremtidens brukergrupper er allerede identifisert – bl.a. økende forventninger til 

teknologi og digitale tjenester, og en tettere kobling mellom IKT og kliniske fag. Dette vil 

etter hvert stille høyere krav til både prosesser, utstyr, fleksibilitet og brukerfokus. 

Viktigste brukerprosesser 

I prosjektet har vi også gjort en overordnet kartlegging av de viktigste prosessene ut 

mot brukerne. De viktigste prosessene er de som gjelder bestilling eller endring av 

brukere, tilganger, applikasjoner eller utstyr, samt umiddelbar hjelp med HW eller SW. I 

tillegg er behovet for generell informasjon, support og opplæring sentralt. En av de store 

forbedringspunktene er som nevnt ovenfor tydelig feedback og bedre informasjon til 

brukerne, samt økt grad av strømlinjeforming av leveranseprosessene. 

Konseptuelle forutsetninger og idéer 

I en analyse av nåsituasjonen fra et brukerperspektiv er det identifisert flere 

forutsetninger for et fremtidig prosjekt, og også flere ulike konseptuelle idéer. Noen av 

de viktigste forutsetningene for å lykkes med et fremtidig konsept for arbeidsflate er i 

større grad å forenkle og tydeliggjøre tjenesteleveransen, slik at brukerne forstår hvilke 

tjenester de tilbys og i større grad kan drive selvbetjening. Det er videre et behov for i 

større grad å måle brukertilfredshet og i større grad systematisere og utnytte 

brukerinnsikt. Det er også vesentlig at en tilrettelegger for en bedre dialog med 

kunder/brukere, og slik kan jobbe med innovasjon og videreutvikling av tjenestene, og 

bedre tilpasse seg fremtidens brukerbehov.  

Flere konkrete idéer med tanke på i større grad bli en brukersentrert organisasjon har 

også kommet frem i prosjektet. Et eksempel er å legge til rette for selvbetjening gjennom 

en ny kundeportal med tjenestekatalog og brukerstøtte. Et annet eksempel er å få til 

arenaer for en bedre dialog med kundene/brukerne slik at en får et bedre grunnlag for 

utvikle nye, brukertilpassede tjenester. 

Mer om brukeropplevelse slik det er kartlagt og behandlet i konseptfasen finnes i [3]. 
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3.4 Nåsituasjon – Merkantile prosesser og kostbase 

Kommende avsnitt beskriver nåsituasjonen for desktoptjenesten og seksjon for 

arbeidsflate fra et merkantilt perspektiv, herunder utviklingen i budsjett/ 

kostnadsrammer, gjennomgang av kostbase, samt identifiserte utfordringer.  

3.4.1 Desktoptjenesten – økonomi 

3.4.1.1 Budsjettprosess og finansiell oppfølging av desktoptjenesten 

Som utgangspunkt skal HN IKT ikke gå med overskudd og HN IKTs kostnader prises mot 

kundene (HF) uten påslag. Rammene for dette gås opp årlig som del av 

budsjettprosessen. For Helse Nord IKT starter prosessen med utgangspunkt i budsjett 

for inneværende år knyttet opp mot hvert HF. Budsjettet skiller mellom SLA som er 

knyttet til produksjon i Helse Nord og viderefakturering som i hovedsak er kostnader 

for leveranser fra 3. part. Under viderefakturering er også underliggende tjenester som 

går på tvers av Helse Nord allokert. 

SLA indeksjusteres etter definert sats årlig, og korrigeres for tillegg nye tjenester, samt 

fratrekk utfasede tjenester. Videre foreligger det også et årlig effektiviseringskrav på 5 

MNOK på tvers av SLA. Post for viderefakturering beregnes som del av 

budsjettprosessen og avregnes ved årsslutt basert på faktiske kostnader. Med 

utgangspunkt i dette vil overforbruk eller underforbruk av ressurs mot SLA være 

gjenstand for et overskudd/underskudd for HN IKT. 

I figur under fremgår en overordnet beskrivelse av budsjettprosessen. 

 

 

Figur 8 - Illustrasjon budsjettprosessen i HN IKT 

Kostnadene fordeles utover HF-ene etter ulike prinsipper avhengig av kunnskap om 

tjeneste: 

1. Tjenester knyttet til spesifikt helseforetak allokeres direkte mot HF 

2. Tjenester som kun benyttes av utvalgte foretak fordeles etter definerte nøkler 

3. Tjenester som benyttes av alle HF fordeles etter definert nøkkel 

Utover tjenester som kan knyttes til spesifikt helseforetak gjøres det på generelt 

grunnlag ingen vurdering av hvorvidt kost bør fordeles etter andre prinsipper utover 
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definert nøkler som resulterer i at kostnader i hovedsak fordeles ut mellom HF etter 

fordelingsnøkler. Som del av etableringen av IKT-leveransen til Sykehusinnkjøp HF har 

for øvrig HN IKT tatt i bruk enhetsprising basert på antall brukere/klienter. 

Budsjettprosessen legger også grunnlaget for de interne budsjettene i HN IKT som er 

knyttet opp mot seksjon. Videre utarbeides det også budsjett mot Tjenesteområder 

definert, herunder også desktoptjenesten.  

Konseptfasen har tatt utgangspunkt i budsjett og regnskapstall for Desktoptjenesten og i 

kommende avsnitt presenteres prosjektets funn og nedbryting av dette. 

3.4.1.2 Utvikling budsjett og nedbryting kostnader – desktoptjenesten 

Desktoptjenesten er et eget definert budsjettområde i HN IKTs budsjett og som også 

følges opp gjennom egne koder i regnskap og timeføringssystem (GAT). Dette gir 

mulighet til å sammenligne utvikling i faktiske kostnader og budsjett fra år til år.  

I budsjettprosessen tas det utgangspunkt i seksjon for arbeidsflate i etableringen av 

budsjett for desktoptjenesten, mens i oppfølging av faktiske kostnader følger strukturer 

i regnskap og timeføringssystem, og for sistnevnte system kan også andre seksjoner føre 

timer som belastes desktoptjenesten. Med dette følger budsjett og oppfølging av 

kostnader noe ulike prinsipper. Oppfølgingen av kostnader følger aktiviteter fremfor 

funksjonsområder i HN IKT og fra prosjektets ståsted fremstår det fornuftig for å forstå 

totalkostnad for tjenesteområdet dersom dette inkluderer leveranser fra ressurser 

utenfor seksjon for arbeidsflate. I 2017 ble det ført i overkant av 63 000 timer på 

timekoder relatert til desktoptjenesten, og av disse utgjorde seksjon for arbeidsflate i 

overkant av 62 000 timer. Knytningen mellom desktoptjenesten som tjenesteområde og 

seksjonen arbeidsflate fremstår av den grunn svært sterk.  

Budsjettet for desktoptjenesten er sammensatt av direkte kostnader som er direkte 

relatert til produksjonen av desktoptjenesten, samt indirekte kostnader som er en 

fordeling av kostnader knyttet til felles underliggende tjenester. Det er totalt 12 

tjenesteområder inkludert desktoptjenesten som indirekte kostnader fordeles ut over 

etter definerte nøkler. Totalkostnad 2017 for de 12 tjenesteområdene var i 2017 ~503 

MNOK, hvorav Desktoptjenesten utgjør 104 MNOK. Disse 12 tjenesteområdene og 

fordeling av kostnader fremgår av figur under. 
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Figur 9 - Fordeling kostnader per tjenesteområde 

Prosjektet har søkt å forstå hvordan direkte kostnader fordeles utover faggruppene i 

seksjon for arbeidsflate med utgangspunkt i faktiske tall for 2017. Figur under 

illustrerer prosjektets nedbryting av direkte kostnader for desktoptjenesten i % av 

kostbasen på 80 MNOK. 

 

Figur 10 - Nedbryting direkte kosntader Desktoptjenesten 2017 

Som det fremgår av figuren utgjør personalkostnad omlag halvparten av totalkostnaden 

for desktoptjenesten. Utover dette utgjør også lisens sluttbrukerapplikasjoner en 

vesentlig andel av totalkostnad som i all hovedsak er knyttet til Microsoft-lisenser. Det 

er noe usikkerhet knyttet til personalkostnad, da den per i dag estimeres ut fra 

gjennomsnittlige årsverk i Helse Nord IKT. Dette medfører at både lønnskostnader og 

andre personaldrevne kostnader er estimert, og skulle det være vesentlig avvik mellom 

seksjon for arbeidsflate og snittet i HN IKT vil dette kunne gi utslag i positiv eller negativ 
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retning. Øvrige kostnader baseres på kodeføring i regnskapet. Infrastrukturkostnad 

fremgår ikke under direkte kostnader, da disse er fordelt utover de 12 

tjenesteområdene gjennom indirekte kostnader. 

3.4.2 Hovedfunn fra konseptfasen 

3.4.2.1 HN IKT antas å levere betydelig kundeverdi gjennom fleksibilitet i 

tjenesteleveransen 

HN IKT utviser i dag stor fleksibilitet i sin tjenesteleveranse til Helseforetakene. Dette er 

blant annet muliggjort gjennom BNS sin tette relasjon til bruker. Som nevnt i innledning 

til dagens situasjon foreligger det i dag eksempelvis om lag 2700 applikasjoner og 

drivere på klienter i Helse Nord, men kun 530 av disse er pakket og under driftsavtale. 

Resterende applikasjoner drivere fordeler seg antatt på lokalt installert programvare og 

som gjerne har kommet til gjennom uformelle kanaler. 

Fra et kunde og sluttbrukerperspektiv utviser HN IKT stor fleksibilitet med å forenkle 

tilgang til tjenester som antatt gir vesentlig kundeverdi. Lokalt installerte applikasjoner 

er på ingen måte uproblematisk, men er likevel et eksempel der HN IKT strekker seg 

langt i å møte konkrete behov flagget av forretning på en fleksibel måte. 

3.4.2.2 Ingen omforent tjenestekatalog for desktoptjenesten  

Per i dag eksisterer ingen omforent tjenestekatalog i henhold til ITIL, verken internt i 

HN IKT, eller for sluttbruker/kunde. ITIL-prosessen Service Catalog Management 

fremstår med dette ikke implementert for desktoptjenesten.  En omforent 

tjenestekatalog vil være en forutsetning for å bevege seg i retning av kostnadsforståelse 

og enhetsprising av tjenester på tvers av leveransene til desktoptjenesten, samt 

harmonisering mot prinsipper knyttet til finansiell oppfølging etter ITIL (financial 

management). Fra et merkantilt ståsted er det også antatt unntaksvis at HF belastes 

etter prinsipper om faktisk forbruk av tjenester fra en tjenestekatalog utover 

fordelingsnøkler. 

3.4.2.3 Ingen omforent tjenestekatalog for desktoptjenesten og avtaleverk fremstår 

utdatert 

Per i dag eksisterer ingen omforent tjenestekatalog i henhold til ITIL, verken internt i 

HN IKT, eller for sluttbruker/kunde. En omforent tjenestekatalog vil være en 

forutsetning for å bevege seg i retning av kostnadsforståelse og enhetsprising av 

tjenester på tvers av leveransene til desktoptjenesten, samt harmonisering mot 

prinsipper knyttet til finansiell oppfølging etter ITIL (financial management). Fra et 

merkantilt ståsted er det også antatt unntaksvis at HF belastes etter prinsipper om 

faktisk forbruk av tjenester fra en tjenestekatalog utover fordelingsnøkler. 

Videre er leveransene fra HN IKT til foretakene i Helse Nord regulert gjennom en 

driftsavtale (SSA-D), med 8 bilag, samt 20 tilhørende vedlegg som beskriver 

tjenestestrukturer levert av Helse Nord IKT. Avtaleverket ble etablert i perioden 2009-
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2011, men følger ikke tjenesteområdene i HN IKT slik de er definert i dag. Dette 

avtaleverket er ment å utgjøre tjenesteavtalene for tjenester levert av HN IKT, herunder 

tjenestenivå, men koblingen mot dagens tjenesteleveranser for desktoptjenesten 

fremstår svært tynn og dekker ikke den bredden i leveranser/tjenester levert av 

desktoptjenesten og seksjon for arbeidsflate. Et særskilt tillegg til dagens avtaleverk er 

ved «installasjon av programvare uten driftsavtale» hvor det er utarbeidet et særskilt 

dokument som skal benyttes av foretakene ved bestilling av slik programvare. Dette er 

et tillegg som ble etablert i forbindelse med omlegging til Windows 7 og malverket 

definerer også foretakets og HN IKTs ansvar ved etablering av programvare uten 

driftsavtale. Tilbakemelding både fra både foretakene og linjen i HN IKT er at skjemaet 

ikke benyttes som tiltenkt og videre er det er ingen i Helse Nord som forvalter oversikt 

over tjenester etablert etter prinsipper fra dette tillegget. 

Videre er tilbakemelding fra referansegruppen at avtaleverk som helhet fremstår 

utdatert og tidvis til hinder for leveranse av etterspurte tjenester fra foretakene i Helse 

Nord. 

3.4.2.4 Desktoptjenesten som laveste nivå i regnskapet og økonomioppfølging 

Regnskapet har desktoptjenesten som laveste nivå som medfører at oppfølging og 

rapportering av kostnad for underliggende tjenester som utgangspunkt ikke gjøres i dag. 

Den bakenforliggende avhengigheten for å kunne endre på dette vil i første omgang 

være å etablere hensiktsmessige strukturer for oppfølging av tjenestene i 

desktoptjenesten. Det er fra prosjektet antatt at det ikke foreligger systemtekniske 

begrensninger verken i regnskapssystemet (Agresso) eller timeføringssystemet (GAT) 

for å etablere slike strukturer. GAT benytter allerede i dag en rekke timekoder som er 

koblet mot Desktoptjenesten, men fra prosjektets ståsted fremstår det som at kodene 

ikke representer bredden av tjenester levert av Desktoptjenesten. Endring av prinsipper 

på føringen vil antatt medføre merarbeid spesielt i føringen i regnskapet, da det må 

benyttes koder med høyere granulatet enn det som benyttes i dag. 

3.4.2.5 Drivere for økt kompleksitet og kostnader i leveransen av desktoptjenesten 

Som del av konseptutredninger er det identifisert konkrete drivere som antatt øker 

kompleksitet og kostnader knyttet til leveransen av Desktoptjenesten beskrevet i 

kommende avsnitt. 

Mangler i tjenesteprising og transparens på kostnadsdriver gir mindre insentiv til 

harmonisering av kundebehov  

Som beskrevet i avsnitt over gjøres det som del av HN IKTs budsjettprosess en 

oppstilling per Tjenesteområde som også kan spores i den finansielle oppfølgingen 

gjennom regnskapet. Videre fordeles kostnader for HN IKT, herunder også 

desktoptjenesten, ut til HF-er ut fra definerte nøkler, så fremt ikke enkelttjenester er 

direkte knyttet til ett helseforetak. Dette er problematisert både i konseptutredningen, 
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samt også i rapport Evaluering av Helse Nord IKT6. Her fremheves det at det er knyttet 

utfordringer til kunde-leverandør-forholdet og en opplevelse fra kjøpersiden om SLA-

avtaler som er lite transparente på pris og kvalitet for leverte tjenester. 

I konseptutredningen er det også problematisert at manglende transparens og fordeling 

av kost etter nøkler gir mindre insentiv for tiltak i hvert enkelt HF som kan effektivisere 

tjenesteleveransen fra HN IKT gjennom eksempelvis harmonisering av behov, utfasing 

av gamle tjenester eller andre forbedringsinitiativer. Dette da både 

effektiviseringsgevinster og økte kostnader som utgangspunkt fordeles utover alle HF-

ene. Videre eksponeres kunde/bruker heller ikke for den kompleksiteten som nye 

tjenester bringer inn i HN IKT. Fra konseptutredningen dras det spesielt frem at 

leveranser som bærer preg av skreddersøm/spesialtilpasninger som utgangspunkt ikke 

utløser avregning mot Helseforetak tilsvarende merkostnad som bringes inn til Helse 

Nord IKT. Et eksempel på dette er lokalt installerte applikasjoner hvor HN IKT skal 

viderefakturere både installasjon og eventuell videre oppfølging som følge av slike 

applikasjoner, men ut fra tilbakemeldinger i konseptfasen gjennomføres dette ikke 

konsekvent i dag. Tilsvarende endepunkts-problematikk er knyttet til eldre klienter, 

hvor levetid presses av Helseforetak for å unngå innkjøp av nye klienter. Dette er en 

vesentlig driver for kost knyttet til support for både for brukerstøtte og BNS, og videre 

medfører eldre utstyr at klientplattformen må supportere eldre HW noe som er 

krevende både med tanke på applikasjoner og drivere. Ved plattformoppdateringer må 

det også gjøres reelle vurderinger hvor vidt eldre klienter vil kunne benytte denne og 

som også krever involvering av sluttbruker av utstyr. 

Manglende utfasing av tjenester, applikasjoner uten driftsavtale og manglende 

eierskap for HN IKT til sentrale elementer i verdikjede 

Som del av konseptutredningen er det fremhevet at det er vesentlig teknologisk gjeld på 

tvers av fagområdene i seksjon for arbeidsflate. En viktig årsak til denne kompleksiteten 

tilskrives et manglende fokus på livssyklushåndtering av tjenester, og da spesielt 

utfasing av tjenester (Service Portfolio Management ihht ITIL). Det er etablert et 

tjenestestyre i HN IKT som bidrar til koordinering på strategisk og taktisk nivå, men det 

fremstår som at hovedfokus i arbeidet er på de store regionale fellestjenestene/kliniske 

løsninger, og at det arbeides lite strukturert både på kunde- og leverandørsiden med 

forvaltning av mindre applikasjoner, tjenester og sluttbrukertilganger. Det finnes 

eksempler på dette på tvers av arbeidsflate; fil/epost/katalog nevner eksempelvis at det 

er 36 000 aktive e-postkonti i Helse Nord, mens det anslås at over 10 000 tilhører 

brukere som ikke har et aktivt arbeidsforhold, Citrix-miljø forvalter 5 ulike Citrix-

miljøer, print rapporterer om et stort antall nettverksskrivere sammenlignet med sikker 

utskrifts-printere, og det er også antatt at et stort antall lokale printere kunne vært faset 

ut. Lyd og bilde støtter ulike Skype-teknologier, og BNS, applikasjonsdistribusjon og 

klient må forvalte den vesentlige endepunkts-kompleksiteten knyttet til klienter og 
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applikasjoner. Ved avslutningen av Windows-7 prosjektet rundt årsskiftet 2014/2015 

bestod applikasjonsporteføljen i Helse Nord av om lag 1300 applikasjoner. 3 år senere 

er antallet økt til 2 700, inkludert driverfiler. Videre klarte man som del av Windows 7 å 

sanere om lag 4 300 ulike programvarer.  

Fra konseptutredningens ståsted fremstår det som at Helse Nord samlet ikke arbeider 

tilstrekkelig strukturert med å fase ut gammel teknologi og tjenester ved innføring av 

ny. I sum medfører dette at mye tid i seksjon for arbeidsflate går med til å håndtere 

bredden av tjenester som vokser frem over tid, fremfor fokus på utvikling av 

fremtidsrettet tjenestetilbud og kontinuerlig forbedring. 

Bestiller- og budsjettmyndighet varierer mellom helseforetak, det mangler 

regional koordinering for nye tjenester, og bestillingsrutiner ikke blir fulgt 

Som del av konseptutredningen er det fremhevet at kundesiden fremstår lite 

harmonisert mellom HFene og at bestiller- og beslutningsmyndighet varier mellom 

Helseforetak. Av den grunn fremstår det som at det er lav grad av standardisering i den 

operative samhandlingen mellom HN IKT og Helseforetak, da dette i praksis varierer 

med bakgrunn i hvilket Helseforetak henvendelsen kommer fra, eksempelvis 

sluttbrukerhenvendelse. Dette gir også som utslag at prioriteringer knyttet til budsjett, 

herunder IT, varierer som følge av dette. UNN HF har flyttet budsjettmyndighet ned i 

organisasjonen, mens øvrige Helseforetak har dette på direktørnivå.  

I tillegg dras det frem at det mangler regional koordinering for etablerte tjenester, og i 

kombinasjon med manglende tjenestekatalog og selvbetjening for etablerte løsninger, er 

det problematisert i konseptutredningen at det stadig etableres tjenester som helt eller 

delvis overlapper tjenester allerede etablert. Det dras også frem at ved nye behov så 

differensieres ikke håndteringen av behovet ut fra omfang/størrelse, og at alle nye 

behov skal gjennom Felles Innboks. Det er fremhevet både i konseptutredningen og 

rapport Evaluering av Helse Nord IKT7 at Felles innboks potensielt har lang ledetid, noe 

som antatt bidrar til at ordinær bestillingsprosess ofte ikke følges, spesielt ved mindre 

bestillinger.  

I sum resulterer dette i at innholdet i desktoptjenesten fremstår svært uoversiktlig, og at 

det mangler en ensartet styring for innholdet i desktoptjenesten. Da bestillingsprosess 

heller ikke følges blir kundebehov som harmoniserer mot standardisering ikke belønnet, 

og skreddersøm blir ikke belastet. 

3.4.3 Hovedutfordringer, oppsummert 

Hovedutfordringer knyttet til nåsituasjonsbeskrivelsen er oppsummert: 

 Det foreligger ingen omforent tjenestekatalog for desktoptjenesten verken 

internt i HN IKT eller mot kunde/bruker. Avtaleverk mellom HN IKT og foretak 
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harmoniserer heller ikke med definerte tjenesteområder, herunder 

desktoptjenesten, og fremstår utdatert 

 Regnskapet har desktoptjenesten som laveste nivå som medfører at oppfølging 

og rapportering av kostnad for underliggende tjenester som utgangspunkt ikke 

gjøres i dag 

 Høyere gjennomsnittsalder enn ønskelig på sluttbrukerutstyr virker negativt inn 

på brukeropplevelsen 

 Drivere for økt kompleksitet og kostnader i leveransen av desktoptjenesten: 

o Mangler i tjenesteprising og transparens i underliggende kostnadsdriver 

reduserer kundens forståelse av kostdrivere for IT, samt insentiv til 

harmonisering/standardisering av kundebehov 

o Bestiller- og budsjettmyndighet varierer mellom helseforetak, det mangler 

regional koordinering for nye tjenester, og bestillingsrutiner ikke blir 

fulgt.  

o Manglende utfasing av tjenester, programvare uten driftsavtale og 

manglende eierskap for HN IKT til sentrale elementer i verdikjede 

 

Det fremheves videre at HN IKT antatt leverer betydelig kundeverdi gjennom 

fleksibilitet i tjenesteleveransen som ikke synliggjøres godt nok verken internt eller mot 

HF. 

3.5 Nåsituasjon - Teknologisk plattform, støttesystemer, organisering 

Prosjekt Framtidig arbeidsflate har i perioden januar – mars 2017 kartlagt 

nåsituasjonen for relevante tekniske tjenester i seksjon for arbeidsflate. Tjenestene som 

er kartlagt er: Katalog og epost, Applikasjonsdistribusjon, Klient, Citrix, Print og BNS. 

Her presenterer de antatt viktigste funnene i nåsituasjonsbeskrivelsene.  

Utfyllende dokumentasjon med beskrivelse av alle funn er arkivert på prosjektets 

samhandlingsplattform, og er mer utfyllende presentert i [L1]. 

3.5.1 Seksjon for arbeidsflate 

Seksjon for arbeidsflate består i dag av 7 faggrupper med om lag 60 ansatte som er 

organisert under en seksjonsleder som har personellansvar og budsjettansvar for 

seksjonen. I tillegg er det en tjenesteansvarlig tilknyttet seksjonen som har en 

koordinerende rolle for desktoptjenesten som også er underlagt seksjonsleder. 

Organisering og fordeling årsverk fremgår i figur under. 
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Figur 11 - Organisering seksjon for arbeidsflate8 

Seksjonen er organisert med utgangspunkt i et fagperspektiv, med ulik grad av 

koordinering på tvers av faggruppene. Leveransene til hver enkelt faggruppe fremgår i 

den tekniske gjennomgangen for hver faggruppe (vedlegg til [L1]). 

 

3.5.2 Kategorisering av funn 

Presentasjonen av nåsituasjonen er inndelt etter Leavitts diamant (Andersen, 2016). 

Leavitts diamant er en analytisk modell som ofte benyttes for å beskrive en 

organisasjons sentrale komponenter og hvordan de påvirker hverandre. Modellen 

beskriver forbindelsen mellom de fire hovedkomponentene, som er struktur, teknologi, 

mennesker og oppgaver. Det sentrale i Leavitts diamant er at forhold i en komponent vil 

kunne påvirke status for de andre komponentene.  

 

Figur 12 - Leavitts diamant 

                                                        

8 Utarbeidet arbeidsmøte prosjektgruppen 25. januar 
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Teknologi er eksempelvis maskinvare og programvare. 

Mennesker er de ansatte i organisasjonen og deres egenskaper, eksempelvis erfaring, 

holdninger, utdannelse, motivasjon. Ansatte arbeider ut fra de rammer som helheten i 

diamanten gir.  

Oppgaver beskriver organisasjonens målsetning og gjøremål på enkeltpersonnivå. 

Dette danner grunnlaget for daglig drift, ytelser og tjenester.  

Struktur er organisasjonens rammer. Det kan eksempelvis være organisering, 

arbeidsdeling og metodikk. Vi har også valgt å ta med prosesser i denne komponenten. 

Nåsituasjonen for arbeidsflate omfatter funn innenfor alle de fire komponentene i 

Leavitts diamant. Hovedpoenget er at man i nåsituasjonsbeskrivelsen ikke alltid kan se 

funnene som en isolert faktor.  Man må ta hensyn til hvordan de ulike komponenter og 

funn påvirker hverandre. I de tilfeller hvor det er identifisert relevante «tiltak» for 

nåsituasjonsbeskrivelsen, er dette beskrevet som et eget punkt under hvert funn. 

3.5.3 Funn som berører strategi og konseptvalg Framtidig Arbeidsflate 

Innen de enkelte områdene teknologi, mennesker, oppgaver og struktur er det flere funn 

som antas å berøre strategi og konseptvalg for Framtidig Arbeidsflate. Disse er omtalt 

kort nedenfor. 

3.5.3.1 Området Teknologi 

Teknologi – strategi: 

 Fokus på PC (fysisk enhet) fremfor bruker   

 Fokus på tykke klienter fremfor tynne klienter 

Teknologisk gjeld, dobbel drift: 

 Det finnes og supporteres flere forskjellige versjoner av operativsystemer 

 Operativsystem (Windows 7) snart EOL 

Teknologi og prosess: 

 Utplassering og utskifting av utstyr kan i større grad effektiviseres og 

standardiseres 

Teknologisk gjeld: 

 Overgang fra Symantec pakkeverktøy til App V 

 Mange spesialtilpasninger i dagens pakking 

 Det finnes et betydelig antall applikasjoner som betegnes som «uten driftsavtale»  

 Disse applikasjonene er lokalt installerte for brukeren og det finnes begrenset 

med dokumentasjon 

 

3.5.3.2 Området Oppgaver 

Arbeidsbelastning: 
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 Alle fagområder melder om høy arbeidsbelastning og mange oppgaver i drift av 

løsningene 

 Dagens trusselbilde medfører økende krav til at alle systemer til enhver tid er 

oppdaterte og compliant 

 Standardisering gjennom utvikling og gjenbruk av felles løsninger i Fremtidig 

Arbeidsflate antas å kunne ha en positiv effekt 

3.5.3.3 Området Struktur 

Prosess – ITIL: 

 Tjenestebegrepet oppfattes og defineres ulikt blant medarbeiderne 

 Tjenestekatalogen samsvarer i for liten grad med det som leveres 

Prosess – Bestilling: 

 Etablerte rutiner for bestilling følges ikke alltid 

 Ikke god nok koordinering mellom bestilling og pakking 

 Lang bestillingstid for installasjon av programvare 

 Kundene opplever at vi har manglende oversikt over installert programvare, 

dette medfører bortfall av programvare med reinstallasjon 

 HNIKTs ansvar for MTU er uklart i de konkrete supporttilfellene.  

Prosess – Bestilling av tjeneste: 

 Manglende komponentprising er en utfordring 

Struktur – organisering: 

 Seksjonen er organisert i fagområder og i liten grad rundt den helhetlige 

tjenesten slik kunden ser den. 

Grundigere beskrivelser av nåsituasjonskartlegging tekniske tjenester finnes i [L1]. 

 

3.6 Nåsituasjon - Leveransemodeller, produktkategorier og 

forvaltning 

3.6.1 Dagens leveranse av arbeidsflate 

Arbeidsflaten leveres i dag av HNIKT som en utstyrssentrisk tjeneste. Dette betyr at 

arbeidsflaten følger utstyret og ikke brukeren. Arbeidsflaten tar med andre ord ikke 

hensyn til brukerens kontekst i form av identitet, lokasjon, arbeidsoppgaver, tilgjengelig 

brukernært utstyr eller kombinasjonen av disse faktorene. Arbeidsflaten leveres til ulike 

datamaskiner, men startes som en ny instans («blanke ark») ved hver pålogging. Det er 

ikke mulig å fortsette der man slapp, og man må dermed fortsette der «datamaskinen 

slapp», og starte applikasjoner på nytt. 

Dagens arbeidsflate leveres standardisert på den måten at det finnes to profiler med et 

standard basis oppsett for alle brukere. Arbeidsflaten er derimot ikke standardisert på 
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den måten at samme arbeidsflate kan leveres til «any device – anywhere – anytime». 

Arbeidsflaten kan i dag kun leveres til stasjonær datamaskin og bærbar datamaskin med 

gitte krav, f eks til operativsystem og administrasjon av enheten. 

En brukersentrert arbeidsflate vil innebære en konseptuelt skift der brukerens kontekst 

definerer hvordan arbeidsflaten oppleves og at arbeidsflaten kan aksesseres på samme 

måte på tvers av endepunkter og også til enheter eid av brukeren selv (BYOD). 

3.6.2 Produktkategorier 

Innen arbeidsflateområdet leveres tjenestene som følgende «produkter/tjenester»: 

Desktoptjenesten 

Dette er i praksis hele tjenesteporteføljen under arbeidsflate (epost, kontorstøtte, 

fillagring, internett, print, Citrix, mv), samt støttetjenester som applikasjonsdistribusjon, 

tanking og logistikk. Kundene kan i begrenset grad velge enkelttjenester. Tjenestene kan 

ikke enhetsprises. 

Fundamentum 

Standard plattform for arbeidsflatetjenester, for stasjonære og mobile PCer. I dag basert 

på WIN7 (under HNIKTs navngiving Fundamentum.) Tilgang til alle applikasjoner som 

HNIKT tilbyr er mulig. 

Mobilt kontor 

Videreutvikling av Fundamentum, basert på WIN10 med sikker fjerntilgang. For mobile 

PCer, og dermed for brukere med behov for å kunne ta med seg enheten (internt på 

arbeidsplassen, på reise, hjemme). Foreløpig kun med tilgang til et utvalg applikasjoner. 

Mobilt kontor kan være starten på å lage flere produkter i desktopplattformen tilpasset 

bruksmønster. 

Brukernær service (BNS) 

BNS inngår i praksis i Desktoptjenesten, men er også en «bestillbar» tjeneste fra 

kundenes side. For enkelte oppgaver finnes det enhetsprising. Det kan skape 

utfordringer for tjenestekvalitet at tjenesten er «valgfri», f eks når sluttbrukerutstyr skal 

flyttes og dette viser seg å ikke kun innebære logistikk. 

Applikasjoner uten driftsavtale 

Applikasjoner som installeres for kunde, men uten noe oppfølgende ansvar for HNIKT. 

Det er intendert enhetsprising av medgått arbeidstid for installasjon. 

Etablering av klare produkt- og tjenestekategorier er nødvendige for å oppnå sentrale 

mål for arbeidsflateområdet som f eks tjenestetransparens og muligheter for 

enhetsprising. 
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3.6.3 Tjenesteforvaltning 

3.6.3.1 Tjenestestyring i HNIKT 

Tjenestestyring i HNIKT foregår iht ITSM styringsmodell for Helse Nord IKT. ITIL 

benyttes som rammeverk for IT Service Management. 

IT Service Management er betegnelsen som benyttes på hele metodeverket knyttet til 

styring av tjenesteleveranser, og er en «best 

practice» som også HN IKT har valgt å benytte. 

Metodeverket løfter IT et skritt høyere i 

verdikjeden ved at det fokuseres på leveranse 

av strukturerte Tjenester, som er tilpasset 

kundenes forretningsmessige behov, fremfor et 

tradisjonelt fokus på levering av IT teknologi. 

Innføring av Service Management 

styringsmodell krever at det settes fokus på en rekke elementer, som vist i figuren til 

høyre. 

ITSM styringsmodell vises i figuren nedenfor. 

 

 

Figur 13 - ITSM styringsmodell 

Tjenestekatalogen er en helt sentral del av styringsmodellen. En tjenestekatalog er en 

informasjonsstruktur, som beskriver de tjenestene HN IKT tilbyr kundene. Denne 

informasjonsstrukturen kan gjenfinnes i flere datakilder, i første omgang i Service 

Manager, men også etter hvert i andre verktøy. 
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For arbeidsflateområdet må det defineres en entydig og komplett tjenestekatalog. 

 

3.6.3.2 Tjenestekatalog for desktoptjenesten 

Det er påbegynt et arbeid i HN IKT med å strukturere hvordan tjenestekatalog kan 

bygges opp ved hjelp av HP Service Manager illustrert i figur under. 

 

Figur 14 - Illustrasjon påbegynt struktur for Tjenestekatalog 

Strukturen har 3 nivå og skiller mellom IT-tjenester (business services), applikasjon og 

underliggende plattform/infrastruktur. Foreløpig design tar høyde for at sluttbruker 

skal kunne eksponeres mot 2 to øverste nivåene (IT-tjenester og applikasjon), mens 
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underliggende nivå først og fremst er for internt bruk 

i HN IKT. I figur til høyre fremgår et illustrativt 

eksempel hvordan denne strukturen kan appliseres 

for desktoptjenesten for modellens to øverst nivå. 

Per dags dato er det om lag 100 tjenester for 

desktoptjenesten som er lagt inn HP Service 

Manager, men det er antatt at denne oversikten er 

svært mangelfull, eksempelvis er det antatt at det er 

om lag 400 tjenester knyttet til applikasjoner som 

ikke fremgår9. Videre er avhengighet til 

underliggende tjenester ikke definert som del av 

denne strukturen. 

3.6.4 Eierskap til klientutstyr 

Klientutstyret som administreres av HNIKT, og som 

arbeidsflatetjenester leveres til, er i dag eiet av helseforetakene selv. 

Det er vedtatt i direktørmøte at eierskapet skal overføres til HNIKT, og dette innebærer 

at klientutstyret vil inngå som del av tjenesteleveransen innen arbeidsflate. 

Tiltak for overtakelse av eierskap til klientutstyr vil inngå i målbildet for 

arbeidsflateområdet, og må ses i sammenheng med øvrige tiltak. 

Det ble i 2011 gjort en utredning knyttet til overtakelse av eierskap til sluttbrukerutstyr 

[29], som på noen områder vil kunne danne et naturlig utgangspunkt for videre 

tiltaksbeskrivelser. 

3.6.5 BYOD/BYOx – bring your own device 

Bring your own device /anything innebærer en policy om at ansatte (brukere) kan 

bruke personlig eide og ikke-administrerte enheter for å aksessere 

virksomhetsinformasjon og applikasjoner. Bruk av egne enheter uten at dette reguleres i 

virksomhetens strategi er en av årsakene ba «skygge-IT». Skygge-IT defineres gjerne 

som at virksomhetens ansatte eller fagavdelinger tar i bruk eksterne it-tjenester fra 

skyen, uten at it-avdelingen verken er involvert i, eller kjenner til anskaffelse eller 

bruk. 

Epost og kalender leveres til mobile enheter, samt at Citrix-løsninger kan benyttes for å 

aksessere applikasjoner på tvers av klientutstyr med ulike operativsystemer og 

formfaktor. 

                                                        

9 Møte prosjektgruppe og configuration manager 16. februar 2017 

Figur 15 - Eksempelstruktur tjenestekatalog 

for Desktoptjenesten 
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HNIKT mangler i dag en framtidsrettet strategi for å benytte utstyr som eies av 

sluttbruker selv til å levere sikre og helhetlige arbeidsflatetjenester. 

Tiltak for å etablere strategi for BYOD vil være en del av en helhetlig strategi innen 

arbeidsflateområdet. 

 

3.7   Nåsituasjon - Samarbeid, samskaping og innovasjon 

Samhandling og samarbeid bør fungere effektivt slik at transaksjonskostnader og 

utilfredshet reduseres til et minimum. Nedenfor beskrives samhandling og samarbeid 

knyttet til noen viktige grenseflater mellom kunde og leverandør. Beskrivelsen er basert 

på innspill fra referansegruppen og informasjon fra interne i Helse Nord IKT.  

3.7.1 Installasjon av ny «frittstående» programvare 

Når helseforetakene har behov for installasjon av programvare som ikke er del av 

eksisterende tjeneste skal «Rutine for installasjon av programvare uten driftsavtale» 

benyttes.10 Rutinen er lagret på HNIKT sitt intranett og er således ikke tilgjengelig for 

hele målgruppen. Rutinen benyttes ikke i alle tilfeller. Dette antas å ha en sammenheng 

med at den oppfattes som omstendelig, at den er dårlig kjent og/eller at det er kjent at 

man ikke trenger å følge den. Rutinen kan forbedres for å presisere krav til sikkerhet, 

plassere eierskap og ansvar for lisenser og optimalisere installasjonsrutiner.  

Leveransetiden på installasjon av ny programvare varierer. I følge referansegruppen 

kan det ta ett år fra bestilling til installasjon. Referansegruppen poengterer også at 

HNIKT synes å ha manglende oversikt hvilken programvare som er installert på hvilken 

PC. Dette får som følge at programvare forsvinner når det ytes support på PCen. I dette 

tilfellet også kan årsaken tilskrives uklarheter og mangelfulle rutiner / oppfølging av 

rutiner knyttet til «programvare utenfor driftsavtale». 

Det følger av rutinen at det skal betales en stykkpris for installasjon og reinstallasjon. 

Disse beløpene er så små at de son regel ikke faktureres.  

Ansvarsfordelingen knyttet til slik «frittstående» programvare er ikke regulert i 

driftsavtalen eller underliggende tjenesteavtaler. 

                                                        

10 http://intranett.helse-nord.no/bestille-applikasjon/rutine-for-installasjon-av-programvare-uten-driftsavtale-
article125750-44447.html  

http://intranett.helse-nord.no/bestille-applikasjon/rutine-for-installasjon-av-programvare-uten-driftsavtale-article125750-44447.html
http://intranett.helse-nord.no/bestille-applikasjon/rutine-for-installasjon-av-programvare-uten-driftsavtale-article125750-44447.html
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3.7.2 Behov, beslutningsstruktur og felles nyskaping 

3.7.2.1 Nye behov 

Arbeidsflate er en del av den infrastrukturen som HNIKT har ansvar for å forvalte og 

videreutvikle.11 Samtidig har utvikling av arbeidsflaten direkte påvirkning på hvilken 

funksjonalitet som tilbys til brukerne. Ønsker om forbedring, videreutvikling og 

innovasjon kan derfor oppstå både i HNIKT og hos kundene. HNIKT vil primært ha 

behov knyttet til effektivisering av driften samt opprettholdelse av funksjonalitet og 

informasjonssikkerhet. Vi vil imidlertid også oppdage behov, og forslag til behov, hos 

kundene. Dette som følge av innsikten vi får gjennom å være i kontakt med kundene og 

kjennskapen hvilke muligheter den teknologiske utviklingen gir. Det foreligger ingen 

rutine for innmelding av slike behov til helseforetakene.   

Behov som oppstår hos kunder meldes i dag inn i Felles innboks. Denne prosessen er 

under utredning som følge av at det tar for lang tid å løse enkeltsaker.  

3.7.2.2 Beslutningsstruktur for investeringer i arbeidsflate 

Det fremgår av et brev sendt fra Helse Nord RHF til HNIKT, at HNIKT har ansvar for å 

forvalte å videreutvikle IKT-infrastruktur og basistjenester.12 I dette ligger at vi, 

innenfor rammene av Helse Nords konsernbestemmelser for investeringer, er gitt 

myndighet til å initiere og beslutte forbedringer, videreutvikling og innovasjon innenfor 

disse områdene. 

IKT-infrastruktur er i brevet definert som «all maskinvare (eksempelvis pc, nettverk, 

servere) og all programvare som ikke direkte leverer forretningsfunksjonalitet til 

brukeren. Dette vil for eksempel inkludere programvare for epost eller databaser, men 

ikke fagsystemer som eksempelvis kurve eller innkjøp. Basis tjenester leveres for å 

understøtte sluttbrukernes bruk av IT-infrastruktur. Eksempler kan være brukerstøtte, 

eller pakking og distribusjon av programvare til brukernes PC.» Videre fremgår det at i 

«noen tilfeller kan utvikling i IT infrastruktur gi tilgang på ny funksjonalitet for 

brukerne. Investeringer i IT infrastruktur som gir ny funksjonalitet for brukere, skal 

følge etablerte beslutningslinjer. Investeringer som gir administrativ funksjonalitet skal 

besluttes på linje med andre administrative systemer, mens investeringer som gir 

funksjonalitet i klinikkene besluttes i linjen for kliniske systemer.» 

Vi mangler i dag et kundeforum for forankring av større investeringer som påvirker 

helseforetakenes budsjetter og funksjonalitet. Dette er under etablering. 

                                                        

11 Se HNIKT-styresak 039-2017 Beslutningsstruktur for IKT-infrastruktur og basistjenester. 

12 Se HNIKT-styresak 039-2017 Beslutningsstruktur for IKT-infrastruktur og basistjenester.  
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3.7.2.3 Gjennomføring av prosjekter, anskaffelser etc.  

Prosjekter knyttet til arbeidsflate følger HNIKTs standard prosjektmetodikk. 

Prosjektene eies av HNIKT, mens kundene kan være representert i referansegrupper, 

prosjektgrupper og styringsgrupper.  HNIKT opplever at det tar ca xx uker få etablert 

referansegrupper, noe som anses for lenge dersom referansegrupper skal brukes i 

større utstrekning enn hva som er tilfellet i dag. Referansegruppene har ofte lite klinisk 

personell, noe som kan være en mangel i enkelte tilfeller.  

Sykehusinnkjøp HF (SHI) skal i fremtiden gjennomføre alle anskaffelser for 

helseforetakene i Helse Nord. SHI forventer at konseptfase er gjennomført slik at de vet 

hva som skal anskaffes. HNIKT har lite erfaring med å benyttes SHI i systemanskaffelser. 

Den erfaringen vi har tilsier at deres metodikk passer best på anskaffelser der man har 

et relativt klart bilde av hva som skal kjøpes på forhånd.  

Kundenes innsats og bidrag i de enkelte prosjektene/anskaffelsene er ikke regulert i 

avtaler. Dette kan være nødvendig i større prosjekter der HNIKT, SHI og evt. 

leverandører har behov for hyppige og forankrede innspill.  

HNIKT har til nå ikke benyttet anskaffelsesprosessen dialogbasert anskaffelse og 

innovasjonsparterskap. Dette kan være aktuelt der det skal anskaffes løsninger som ikke 

er på markedet eller som må tilpasses til Helse Nord. Referansegruppen etterlyser 

tilrettelegging for innovasjon, for eksempel via etablering av en innovasjonslab der det 

er mulig å teste ut nye løsninger.  

SIVA, Innovasjon Norge og Forskningsrådet holder på å etablere Norsk helsekatapult, et 

program for etablering av testsentre for norsk næringsliv der formålet er å stimulere til 

mer og raskere innovasjon, samt utvikling og deling av kompetanse. HNIKT, 

Sykehusinnkjøp, Norsk senter for e-helseforskning, Sykehuspartner mfl. har uttrykt 

støtte til etablering av katapulten.  

Dette kapitlet har søkt å gi en helhetlig oversikt over nåsituasjonen for 

arbeidsflateområdet i Helse Nord. Nåsituasjonskartleggingen har derfor vært utført med 

til dels helt ulik inngang til temaet, både faglig og med tanke på aktuelle 

problemstillinger. Konseptfasen har i tråd med mandatet forsøkt å belyse 

arbeidsflateområdet på en måte som gjør at tiltak og konseptuelle retninger kan framstå 

innenfor en helhet der brukerbehov, samarbeid med kunder, teknologiske løsninger og 

HNIKTs interne forutsetninger inngår sammen. 

Neste kapittel presenterer føringer, trender og erfaringer som påvirker 

arbeidsflateområdet i Helse Nord.  
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4. Føringer, trender, erfaringer 

Framtidige arbeidsflatetjenester i Helse Nord må ses i sammenheng med føringer, 

trender og erfaringer. Spesielt sentralt er IT-politiske føringer og hvordan disse setter 

krav til framtidig arkitektur for desktopområdet i Helse Nord. Men også trender innen 

IKT og helse vil påvirke behov og muligheter på en måte som Helse Nord må ha et 

proaktivt forhold til. Erfaringer fra andre helseregioner og andre virksomheter generelt 

gir et nyttig bakteppe for vurderinger i Helse Nord, og en inngang til å se arbeidsflate i 

en nasjonal sammenheng. 

I det følgende beskrives føringer knyttet til arkitektur, viktige identifiserbare trender og 

erfaringer som konseptfasen har innhentet. 

4.1 Arkitektur 

Konseptfasen har utarbeidet et utkast til Architecture Definition Document [L3] for 

arbeidsflateområdet (framtidig arbeidsflate). Dokumentet må videreutvikles i 

planleggingsfasen, for å tas til et nivå der det kan godkjennes av Regionalt arkitekturråd. 

Dokumentet skal besvare følgende spørsmål: 

 Hva er nåværende og fremtidig arkitektur for desktop-området i Helse Nord 

 Hvilke rammebetingelser gjelder for området? 

 Hvem er interessentene? 

 Hva er de overordnede driverne for endringer? 

 Hvilke artefakter beskriver nåværende og fremtidig arkitektur? 

4.1.1 Endringsdrivere  

Tabellen under er hentet fra «Målarkitektur for IKT» [F2], og videre bearbeidet her. De 

fleste endringsdrivere som er identifisert tidligere, er fortsatt gjeldende for området 

«Arbeidsflate».  Endringsdrivere kan være både ytre og indre faktorer og trender som 

påvirker HNIKTs vurdering av strategiske innsatsområder.  

Endringsdrivere Beskrivelse 

Helse og IKT smelter sammen – 
Digitalisering av helsetjenester  

IKT er ikke lenger bare en støttefunksjon men 
en av kjernefunksjonene i sykehus, og 
påvirker måten helsetjenester organiseres og 
leveres på. Helsesektoren er stadig mer 
avhengig av IKT-verktøy i 
pasientbehandlingen.  

Pasientsikkerhet  Fokus på pasientsikkerhet vil vedvare og 
fortsette å være drivende for utviklingen av 
IKT-tjenestene  

Informasjonsdeling  Økt forventning til deling på tvers av 
helseforetak, regioner og i sektoren ellers 
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(primærhelsetjenesten, privat sektor mv.). I 
tillegg vil informasjonsmengden øke  

Pasientmedvirkning  Økt forventning til større ansvarliggjøring og 
involvering av pasient/innbygger i 
behandlings- og rehabiliteringsprosessene 
gjennom pasientrettede digitale tjenester.  

Ressursoptimalisering  Finansieringsmodell knyttet til tid, kost og 
relativ helsegevinst vil vedvare og styre 
aktiviteter og ressursbruk, og bidrar til krav 
om økende grad av sentralisert, effektiv og 
sikker drift av kliniske systemer.  

Sentralisering og spesialiseringsprosess  Pågående sentralisering vil tvinge frem 
spesialisering av virksomheten for ål være 
ressurseffektiv i en sentralisert modell.  

Mønster for teknologibruk  Moderne bruksmønster, mobilitet og 
teknologimuligheter vil endre forventningene 
til IKT-tjenester og dermed forutsetningene 
for kostnadseffektiv levering av tjenester. 
Stadig flere enheter blir i stand til å 
kommunisere med omgivelsene (The Internet 
of Things – IoT). Det forventes at dette også 
vil bli benyttet til ulike formål i 
helsetjenesten.  

Tjenestelevering  En av de store trendene innen IT de siste 
årene er stadig sterkere grad av 
tjenestelevering over skybaserte teknologier. 
Fordeler fra offentlige skytjenester 
(Internett) benyttes også for lukket/privat 
tjenestelevering (privat sky) som er tilpasset 
helsesektoren.  

Virtuell arbeidsflate Den mest fremtredende trenden innenfor 
arbeidsflate-området er en virtuell 
sentralisert arbeidsflate. Applikasjoner kjører 
ikke lengre på klienten, men i datasenteret. 
Man går i større grad bort fra det 
tradisjonelle tankesettet om at klienten følger 
brukeren, en bruker en pc. Modellen frikobler 
applikasjon og klient, og muliggjør 
publisering av applikasjoner til hvilken som 
helst enhet, der hvor brukeren autentiserer 
seg. 

Tabell 11 - Endringsdrivere 

Driverne er det som motiverer Helse Nord IKT til å definere sine mål og identifisere og 

finansiere tiltak for å implementere nødvendige endringer for å oppnå disse målene. 

Driverne er knyttet til vurderinger av nåsituasjonen. Vurderingene beskriver 

forbedringsområder innenfor arkitekturen, som det er ønskelig å gjøre endringer på. 

Vurderingene må som sådan ha forankring hos interessentene for prosjektet. 
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Endringene i arkitekturen er beskrevet i målarkitekturen, og er knyttet opp mot 

gevinster som skal realiseres av prosjektet. Endringene deles opp i arbeidspakker og 

prosjektleveranser, hvor hver leveranse har en knytning mot gevinstene for prosjektet. 

Koblingen mellom drivere, interessenter og gevinster er illustrert under. 

 

Figur 16 – Eksempel på kobling mellom drivere, interessenter og gevinster 

4.1.2 Arkitekturprinsipper 

I tillegg til nasjonale IT-politiske føringer rundt f eks sikkerhet, digitalisering, mv, samt 

regionale føringer knyttet til bl a arkitektur (jfr [F2]) finnes overordnede 

arkitekturprinsipper som er viktige for utvikling av framtidig arbeidsflate. 

4.1.2.1 DIFI overordnede IT-arkitekturprinsipper 

De overordnede IT-arkitekturprinsippene skal fungere som et sett med felles 

retningslinjer for alt arbeid med IT i offentlig sektor og er en viktig del av en felles 

arkitektur for offentlig sektor. 

Prinsipp Beskrivelse Kilde 
Tjenesteorientering Prinsippet skal understøtte strategisk, 

effektiv og kostnadseffektiv bruk 
av IT ved å ta hensyn til hvilke tjenester (i 
forståelsen funksjonalitet) 
som leveres av en komponent, fremfor 
hvordan komponenten er 
sammensatt. Dette bidrar til å bryte opp 
siloer, både innad i egen 
virksomhet og på tvers av sektorer, som 
igjen legger til rette for 
gjenbruk. 

https://www.difi.no/site
s/difino/files/arkitektur
prinsipper-2.1.pdf 
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Interoperabilitet Prinsippet skal legge til rette for effektiv 
informasjonsflyt og sikre at 
den samlede IT-utvikling i staten støtter 
godt opp under 
arbeidsprosesser og regelverk, både innen 
den enkelte virksomhet og 
på tvers av offentlige virksomheter. 

https://www.difi.no/site
s/difino/files/arkitektur
prinsipper-2.1.pdf 

Tilgjengelighet Prinsippet skal legge til rette for gode og 
brukerrettede elektroniske 
tjenester ved å sørge for at de er tilgjengelig 
for alle som har behov for 
dem, til den tid de har bruk for dem, og på en 
måte som gjør det mulig 
for dem å ta tjenestene i bruk. 

https://www.difi.no/site
s/difino/files/arkitektur
prinsipper-2.1.pdf 

Sikkerhet Sikkerhetsprinsippet skal sikre at offentlige 
IT-løsninger blir etablert 
og driftet på en sikkerhetsmessig god måte, 
samtidig som informasjon 
og tjenester er elektronisk tilgjengelig for de 
som har behov for og/eller 
rettigheter til disse. Prinsippet vil også bidra 
til å styrke offentlige 
virksomheters kompetanse, organisering, 
kultur og 
regelverksetterlevelsesevne rundt 
informasjonssikkerhet. 

https://www.difi.no/site
s/difino/files/arkitektur
prinsipper-2.1.pdf 

Åpenhet Prinsippet skal bidra til å understøtte 
rettssikkerheten ved at det skal 
være kjent hvilke premisser som ligger til 
grunn for avgjørelser 

https://www.difi.no/site
s/difino/files/arkitektur
prinsipper-2.1.pdf 

Fleksibilitet Prinsippet skal bidra til kostnadseffektivitet 
ved at IT-løsningene kan 
tilpasses endrede rammevilkår. 

https://www.difi.no/site
s/difino/files/arkitektur
prinsipper-2.1.pdf 

Skalerbarhet Prinsippet skal bidra til bevisstgjøring av 
viktigheten av at IT-løsninger 
fortsatt kan benyttes, selv om graden av 
utnyttelse endrer seg. Endring 
kan være knyttet til antall brukere, volum, 
responstider, eller ITløsningens 
livsløp. 

https://www.difi.no/site
s/difino/files/arkitektur
prinsipper-2.1.pdf 

Tabell 12 - DIFI overordnede IT-arkitekturprinsipper 

4.1.2.2 Nasjonal IKT arkitekturprinsipper for spesialisthelsetjenesten 

Prinsippene gjelder alle prosjekter og aktiviteter som involverer IKT i 

spesialisthelsetjenesten.  

Hovedformål med prinsippene er å:  

- Understøtte de fire lovpålagte oppgavene til sykehusene (pasientbehandling, 

forskning, utdanning av helsepersonell, og opplæring av pasienter og pårørende) 

på en måte som ivaretar pasientsikkerheten,  
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- Definere retning for utvikling av virksomheten være styrende for alle prosjekter 

og aktiviteter som involverer IKT og 

- Fungere som evalueringskriterier for foreslåtte endringer, og legges til grunn ved 

beslutninger knyttet til porteføljestyring og virksomhetsarkitektur. 

Prinsipp Beskrivelse Kilde 
Helhetlig tilnærming Helhetlig tilnærming skal benyttes ved 

vurdering av behov, endringer, muligheter og 
løsninger. Dette innebærer å se på den totale 
nytteverdien for spesialisthelsetjenesten og 
sektoren for øvrig. 

https://kilden.sykehusen
e.no/display/AR/Prinsip
per 

Prosessorientering Virksomhetene skal gjennom 
prosessorientering (pasientforløp, øvrige 
kjerneprosesser og støtteprosesser) realisere 
helhetlige og sammenhengende 
helsetjenester, og sikre at IKT-løsninger 
utformes for å understøtte prosessene. 

https://kilden.sykehusen
e.no/display/AR/Prinsip
per 

Tjenesteorientering Tjenesteorientering skal legges til grunn ved 
utforming av virksomhetene og deres IKT-
løsninger. Dette gjelder for alle domener av 
virksomhetsarkitekturen (forretning, 
informasjon, applikasjon, og teknologi). 

https://kilden.sykehusen
e.no/display/AR/Prinsip
per 

Interoperabilitet Virksomhetene og deres IKT-løsninger skal 
utformes med sikte på interoperabilitet på 
organisatorisk, semantisk og teknisk nivå. 

https://kilden.sykehusen
e.no/display/AR/Prinsip
per 

Informasjonssikkerhet Virksomhetene skal sikre informasjonens 
kvalitet, konfidensialitet, integritet, 
tilgjengelighet og sporbarhet. 

https://kilden.sykehusen
e.no/display/AR/Prinsip
per 

Tilgjengelighet Alle aktuelle brukergrupper skal ha tilgang til 
nødvendig funksjonalitet og informasjon i rett 
form til rett tid og på rett sted. 

https://kilden.sykehusen
e.no/display/AR/Prinsip
per 

Brukskvalitet Virksomhetenes IKT-løsninger skal utformes 
på en måte som sikrer effektivitet og en god 
brukeropplevelse. 

https://kilden.sykehusen
e.no/display/AR/Prinsip
per 

Endringsevne Virksomhetenes organisering, prosesser, IKT-
løsninger, informasjon og teknologi skal 
utformes på en slik måte at de kan 
understøtte endringer, og ikke virke som 
begrensninger for endringer. 

https://kilden.sykehusen
e.no/display/AR/Prinsip
per 

Informasjons-
forvaltning 

Informasjon er en kritisk ressurs for 
virksomhetene og skal forvaltes deretter. 

https://kilden.sykehusen
e.no/display/AR/Prinsip
per 

Tabell 13 - Nasjonal IKT arkitekturprinsipper for spesialisthelsetjenesten 

 

4.1.2.3 Helse Nord arkitekturprinsipper 

Helse Nords arkitekturprinsipper er sammenfallende med de prinsippene som gjelder 

for spesialisthelsetjenesten, utarbeidet av Nasjonal IKT (se 4.3.2) og dermed ikke videre 

beskrevet her. 
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4.1.3 Regionale initiativer og prosjekter 

Det er flere prosjekter som vil påvirke seksjonen Arbeidsflate, desktoptjenesten 

generelt, og som legger føringer for prosjektet «Framtidig Arbeidsflate». Disse 

prosjektene er identifisert i tabellen under og avhengigheter nærmere beskrevet. 

Prosjekt/Initiativ Beskrivelse Leveranse/Anskaffelse 

HIS – IDM prosjektet IDM-prosjektet, delprosjekt 
under HIS, har som formål å 
anskaffe en IDM løsning for 
Helse Nord. Herunder  
mulighet for SSO (Single-
sign-on), 
selvbetjeningsportal for 
tilganger og utstyr. 

IDM-løsning, SSO, 
selvbetjeningsportal. 

HIS – Sikkerhet I 
produksjon 

Delprosjektet skal se på 
sikkerhet rundt bestilling og 
tilkobling av utstyr I 
produksjonsnettverket. 

SIEM (Security Information & 
Event Management). 

Digital plattform for 
telekommunikasjon 

Prosjektet ser på regional 
løsning for 
telekommunikasjon 

Telekommunikasjonsløsning ? 

Kundeportalprosjektet Kundeportalprosjektet skal 
se på en enhetlig løsning for 
selvbetjening. Mulighet for 
sluttbruker til selv å velge 
blant tilgjengelige 
applikasjoner og tjenester. 

Selvbetjeningsportal ? 

Mobilt Kontor Prosjektet er sluttført og har 
etablert en ny standard for 
mobile klienter I Helse Nord. 

Mobil sikker standardisert 
løsning for bærbar pc. 

Framtidig håndtering av 
operativsystem 

Konseptfase for håndtering 
av operativsystem. 
Herunder overgang fra 
WIN7 til WIN10 
(«Fundamentum» 2.0). 

Fundamentum 2.0 

Driftskonsept 
Sykehusinnkjøp 

Utvikling og leveranse av 
komplett IKT-tjeneste til 
Sykehusinnkjøp HF. 
Arbeidsflate basert på 
hybrid løsning, med PCer 
som del av tjenesten. 

IKT-tjenester for SHI 

Forbedring av Felles 
innboks 2018 

Utfordringer med Felles 
Innboks trenger å løses. 

Konsepter for forbedring av 
Felles Innboks 

Avtaleprosjektet Oppdatering og 
kvalitetssikring av avtaler 

Oppdaterte avtaler og 
prosedyrer 

Tabell 14 - Regionale initiativer og prosjekter 
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4.1.4 Målarkitektur for desktop-området 

4.1.4.1 Arkitekturlandskap 

Helse Nord IKTs arkitekturlandskap består av byggeklosser i de ulike arkitekturlagene og er 

visualisert i kontekst av nasjonale og regionale føringer. 

 

Figur 17 - Arkitekturlandskap (Målarkitektur for IKT) 

 

4.1.4.2 Visjon 

Det teknologiske målbildet er en arbeidsflate som tilpasser seg brukeren og klienten. 

Innhold og utseende tilpasser seg brukerens rolle, tilganger, enheten brukeren er logget 

på, og plassering av bruker/enhet. En usikret enhet vil eksempelvis ikke ha full tilgang 

til applikasjoner og tjenester som formidler sensitiv informasjon. Målbildet beskriver 

også en hybrid skyløsning hvor ikke-sensitive tjenester kan gjøres tilgjengelig via en 

offentlig skyløsning på internett, men samtidig ha integrasjoner mot tjenester i den 

private skyen (datasenter). 
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Figur 18 - Architecture vision 

 

4.1.4.3 Klientsystem 

 

Figur 19 - Klientsystem 

Klientsystem er en overordnet byggekloss. Den består av flere andre byggeklosser som 

samlet realiserer produksjon av klienttjenester. Overordnet kan vi si at Klientsystem er 

byggeklossen som muliggjør at applikasjonsfunksjonalitet når ut til hver enkelt bruker 
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gjennom en arbeidsflate. Applikasjonsfunksjonaliteten skal understøtte brukernes 

behov i deres daglige virke. Det kan være «Føring av pasientjournal», «Registrere 

innkjøpsordre», «Kontere faktura», «Sende epost», «Planlegge nytt møte». Disse er 

arbeidsoppgaver som blir utført av forskjellige funksjoner i Helse Nord, og som 

understøttes av applikasjonsfunksjonalitet.  

Det er et mål at nødvendig funksjonalitet, pakket i applikasjoner, gjøres tilgjengelig for 

brukeren uavhengig av hvilken enhet (arbeidsflate) som benyttes. En forutsetning er en 

sterkere sentralisering av applikasjoner og bruk av teknologi for å publisere, distribuere 

og strømme applikasjoner til arbeidsflaten. Dette innebærer at man går bort fra en 

modell hvor mange applikasjoner installeres lokalt på klientene. For at Helse Nord IKT 

skal kunne levere applikasjonstjenester med kvalitet, på en sikker og kostnadseffektiv 

måte, er det nødvendig å bygge videre på premissene og prinsippene for sentralt 

kjøremiljø.  

 

Figur 20 - Prinsipper for sentralt kjøremiljø 

Prinsippene og de arkitekturvalgene som er tatt for SKM gir både føringer og muligheter 

for distribusjon av applikasjoner til arbeidsflaten. 

Ved sentralisering av applikasjoner oppnår man bedre kontroll på tilganger, lisenser, 

applikasjonssikkerhet (patcher, oppdateringer), og funksjonalitet. Bedre kontroll på 

applikasjoner gir mulighet for standardisering (velge bort redundante applikasjoner 

med lignende funksjonalitet). Når applikasjoner er installert i SKM, gir det grunnlag for 

automatisering av applikasjonsdistribusjon og selvbetjening. En bruker skal selv kunne 

velge applikasjoner fra en applikasjonsportal, hvorpå applikasjonen blir tilgjengeliggjort 

på en standardisert måte, avhengig av brukerens arbeidsflate. Ved arbeidsflate levert fra 

datasenter, vil man i stor grad være uavhengig av den fysiske arbeidsflaten som 

benyttes.  

For å evne å levere applikasjoner sentralisert, virtualisert og automatisert, må 

anskaffelse av nye applikasjoner ta høyde for de kriterier som gjelder for SKM. 
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Samtidig med økt grad av sentralisering og standardisering av plattform og portefølje, er 

det et behov for å håndtere applikasjoner og klienter som krever spesialtilpasninger. 

4.2 Erfaringer og trender 

4.2.1 Andre helseregioner i Norge (regionale IKT-selskaper) 

4.2.1.1 Helse Midt-Norge (HEMIT) 

HEMIT har etablert løsninger for virtualisering basert på produkter fra VMWare. 

Løsningene er etablert gjennom prosjektet PULS som ble påbegynt allerede i 2011. PULS 

er senere valgt som merkenavn på løsningene fra prosjektet. 

Puls er Helse Midt-Norge sin felles IT klientplattform som brukes av alle regionens IT-

brukere - uansett hvor hver enkelt er plassert organisatorisk og geografisk, hjemme, på 

reise eller på jobb. 

Puls er utformet slik at den gir et godt elektronisk arbeidsmiljø som både er 

brukervennlig, sikkert, moderne og som underbygger tett samhandling i en stadig mer 

mobil og dynamisk helsehverdag. Puls understøttes av rådgiving i effektiv og optimal 

utnyttelse av plattformen på organisasjonsnivå. Dette sammen med opplæring på 

individuelt nivå bidrar til at de tekniske mulighetene utnyttes optimalt i hverdagen. 

Enhver bruker av Puls kan benytte hvilken som helst mobil eller stasjonær PC med Puls 

for tilgang til sine applikasjoner og data. Puls finnes både i fysisk og i virtuell utgave. Den 

fysiske utgaven kjøres på bærbar eller stasjonær PC utformet som tradisjonell PC, tablet 

eller nettbrett. Brukere som hyppig flytter seg mellom ulik arbeidsstasjoner får raskt og 

enkelt med seg sitt virtuelle elektroniske arbeidsmiljø uten å måtte stenge ned og 

gjenåpne applikasjonene ved hver flytting. Den virtuelle utgaven, Puls Sprint, kjøres i 

sentralt datasenter. Den virtuelle utgaven av Puls er også aktuelt for brukere i eksterne 

samarbeidende organisasjoner, for ansatte på reise eller for interne brukere som 

benytter noe annet enn Puls Klient (eksempelvis medisinteknisk klient). 

Fra HEMIT rapporteres det om gevinstrealisering ift å utnytte 

 Mobilitet 

 Nye formfaktorer 

 Elektronisk samhandling 

 Rask forflytning 

 PKI og sterk brukerautentisering 

 Sikkerhetskultur 

 Redusert behov for PC-utskifting 

Fordeler med VDI som nevnes er bl a 

 Brukere er mer effektive med sesjonsroaming 

 Pålogging; én pr dag – reconnect etter dette 
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 Reduserer antall pålogginger for brukere; sparte tid tilsvarende ca 2 årsverk i 

januar når en reduserte påloggingstid med 15 sekunder. 

 Drift av image; enklere oppgradering til nye versjoner av Win10.  

 Kjappere patching gir sikrere plattform 

Mer informasjon finnes i [25] og [26]. 

4.2.1.2 Helse Vest (Helse Vest IKT) 

Helse Vest har valgt Citrix som leverandør av virtualisering. Gjennom 

Sesjonsvandringsprosjektet ønsker det å legge til rette for en brukersentrert 

arbeidsflate. 

Anskaffelsen av «Sesjonsvandring» for levering til helseforetakene i Helse Vest 

gjennomføres som en del av forberedelsene til overgangen til nytt operativsystem i 

Helse Vest. Windows 7 Plattform nærmer seg slutten som støttet operativsystem og 

arbeidet med overgangen til Windows 10 ivaretas gjennom prosjektet «Plattformløftet». 

Ny plattform skal være en fremtidsrettet og sikker plattform med effektive løsninger 

som gir økt verdi for helseforetakene i Helse Vest. 

Som et ledd i dette ønsker Helse Vest å ta i bruk virtuell arbeidsflate for grupper av 

ansatte. 

Formål "Sesjonsvandring" vil være en løsning som understøtter det daglige behovet for 

effektive arbeidsprosesser i det kliniske miljøet. Dette oppnås gjennom at brukerne 

 Får tilgang til en virtuell PC (VDI-løsning) der brukerne sømløst skal kunne bytte 

mellom forskjellige terminaler 

 Ved ny pålogging får rask tilgang til sin desktop slik den ble forlatt sist uten å må 

laste inn profilen sin for hver ny pålogging 

 Taper minimalt med tid i forbindelse med av- og pålogging på PC er 

Omfang "Sesjonsvandring" omfatter brukernes møte med PC-plattformen i det daglige 

arbeidet. Brukerne er primært helsepersonell som leger og sykepleiere. 

Løsningen skal fungere både innenfor og utenfor Helse Vest IKTs helsenett. 

Kjøp av løsning for «Sesjonsvandring» vil være lisenser for Helse Vest RHF med alle 

underliggende helseforetak og private/ideelle slik angitt i konkurransebestemmelsen. 

Sesjonsvandring var en del av prosjektmandatet for å imøtekomme etterspørsel i 

foretakene. (Dette ble også forsøkt under Windows 7 prosjektet, men strandet da 

grunnet problemer med talegjenkjenning.) Det er ikke gjennomført en egen 

konseptutredning, men HVIKT gjennomførte Proof of Concept våren 2017 med både 

VMware og Citrix. 



64 

 

Erfaringer fra Helse Vest rapporteres å være gode ift målsettinger om redusert tid på 

reconnect. I kravspesifikasjonen var det kravstilt 10 sekunder, og testene så langt er 

positive ift dette, se for øvrig [27] og [28]. 

4.2.1.3 Helse Sør-Øst (Sykehuspartner) 

Sykehuspartner har rullet ut mobile klienter til flere sykehus og regioner som del av 

Digital fornying, som er Helse Sør-Østs regionale program for fornying og 

standardisering av arbeidsprosesser og teknologi. Satsingen skal gi bedre kvalitet og 

pasientsikkerhet, økt effektivitet og bedre samhandling mellom aktørene som er 

involvert i pasientbehandlingen. 

Det er definert prosjekter rundt viktige forutsetninger som  

 Standardisering av tjenesteleveranser 

 Kundeorientert leveransemodell (tjenesteorientering) 

 Opprydding og reduksjon i applikasjonsportefølje sammen med HFer 

 Automatisering og selvbetjening 

4.2.2 Øvrige virksomheter 

4.2.2.1 Trondheim kommune 

Trondheim kommune gjennomførte for en tid tilbake en anskaffelse av 

kontorstøtteverktøy/gruppevareløsning. Ønsket var at løsningen skulle være skybasert, 

funksjonelt spesifisert og kunne kjøres gjennom nettleser. Trondheim kommune 

beskriver dette selv nedenfor: 

Gruppevare løsning (Microsoft Exchange) i Trondheim kommune nærmet seg sluttdato for 

support (11.04.2017). Det var samtidig behov for en bedre håndtering for lagring av e-

postkontoer, funksjonalitet knyttet til samarbeid m.m. Fra en samlet vurdering så man 

behov for å oppgradere gruppevare løsningen til en nyere og forbedret versjon.  

Gjennom en lengre intern prosess våren 2016 ble det besluttet å etablere en ny e-

postløsning, inkludert kontorstøtteverktøy i skyen. Ny epost/kalender og kontorstøtte i 

skyen skulle teknisk implementeres i Q3-Q4, 2016. Parallelt med teknisk innføring, skulle 

det gjennomføres et eget prosjekt for å innføre de nye verktøyene i Trondheim kommune, 

inkludert opplæring av de ansatte. 

Løsningen som ble valgt var Googles G-Suite. 

Konseptfasen har vært i kontakt med Trondheim kommune og fått forståelsen av at 

prosjektet er positivt evaluert og godt mottatt hos de ansatte. Det er imidlertid grunn til 

å understreke betydningen av en god innføringsstrategi, der opplæring er sentralt. Mer 

informasjon finnes i [17] og [18]. 
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4.2.2.2 Västra Götalandsregionen 

Konseptfasen har informasjon om prosjektet Forenklad Åtkomst i Vestre Gøtaland i 

Sverige. Prosjektet har fokus på 

 Rask Tilgang 

 Brukervennlighet 

 Sikkerhet 

 Sømløs forflyttning 

Prosjektet beskrives slik av VMWare: 

Verksamheterna inom Hälso- och sjukvårdens förvaltningar har idag ett stort behov av 

snabb, enkel och säker åtkomst till samtliga relevanta IS/IT-stöd och relevant information. 

Det finns även behov av att kunna flytta sig sömlöst mellan arbetsstationer under det 

pågående arbetet. 

En användare nyttjar ofta flera enheter under ett arbetspass och samma enhet används 

också av olika användare under samma arbetspass. Användaren loggar idag in och ut i ett 

stort antal system och applikationer för att utföra det dagliga arbetet. Enheter definieras i 

detta sammanhang som datorer, mobila enheter eller andra framtida lösningar. 

Förenklad åtkomst är en lösning som gör det enklare för vårdpersonal att logga in i 

datorer och system samt att dela på och förflytta sig mellan datorer. Lösningen har tagits 

fram tillsammans med vårdpersonal med målet att förbättra arbetsmiljön. 

4.2.3 Teknologitrender 

Lettvekts-IT, mobil først, virtuell arbeidsflate, IOT er nøkkelord for drivende 

teknologiske løsninger innen området. Muligheten for å koble arbeidsflaten fra den 

fysiske enheten, samt at brukersesjonen med åpne applikasjoner og brukerens data 

følger brukeren mellom ulike enheter er en realitet. I dag leveres hele stakken av 

programvare virtuelt. Fra serveren som tjener en applikasjonsserver i datarommet, til 

klienten som presenterer innholdet. Alt kan kjøres fra datarommet, og brukerflaten 

brukeren samhandler med, er redusert til en strøm av piksler som kommer fra en 

virtuell maskin i datarommet (skyen). 

Lettvekts-IT flytter eierskapet fra IT-avdelingen til brukerne. «Apper» erstatter mye av 

den funksjonaliteten som tradisjonell IT tidligere har hatt ansvaret for. IOT er en 

brobyggende teknologi mellom den virtuelle og den fysiske verden. Smarte byer, smarte 

hus og smarte sykehus er under utvikling og nærmest en realitet. BYOD (Bring your own 

device) er fremdeles et begrep man må ta stilling til. Det essensielle for en 

totalleverandør av IKT-tjenester er å ha en fleksibel plattform, som på en sikker måte 

kan realisere tjenester på flere typer plattformer og enheter samtidig og sømløst.  

Helse Nord IKT som IT-leverandør til sykehusene må ha et forhold til det som er 

teknologidrivere i markedet. Samtidig må HNIKT ha god kunnskap om hva de reelle 
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behovene ute i sykehusene er. En trend som ikke er direkte overførbar til området 

«Arbeidsflate» er integrerte scenarioer. Det er et gjentakende ønske og behov at 

porteføljen av applikasjoner er bedre integrert, at mer informasjon fra ulike kilder kan 

presenteres i ett og samme grensesnitt. 

4.2.4 IKT og helse 

IKT og helse er hver for seg områder i kontinuerlig og rask endring. I sum gir medfører 

dette åpenbart krav til endringsevne hos så vel løsningsleverandører som brukere. 

Accenture har gjennomført en evaluering av HNIKT i 2018 [1], og i 

evalueringsrapporten pekes det på noen overordnede trender for bruk av teknologi 

innen helsesektoren. 

Overordet peker Accenture på fem hovedtrender som med sannsynlighet vil endre 

helseindustrien innenfor et kort- og mellomlangt perspektiv på 5-10 år.  

1) Fra reaktive til datadrevne, proaktive og pasientfokuserte systemer  

2) Pasientene har færre besøk til lege og sykehus og håndterer i større grad egen 

helse og omsorg  

3) Pleie og omsorg flyttes fra sykehus og sykehjem og hjem til pasientene  

4) Digital helse frigjør hendene til helsepersonell og gir nye måter å jobbe på  

5) Datadreven klinisk beslutningsstøtte og personlige behandlingsplaner driver opp 

suksessraten 

Disse trendene gir igjen opphav til nye krav til IKT-avdelinger som skal levere løsninger 

til helsetjenesten. Rapporten peker ut åtte temaer som forventes å påvirke måten IKT-

avdelinger drives i nær fremtid:  

 Tettere kobling mellom IKT og kliniske fag  

 Teknologi og informasjon kobles sammen og omdannes til innsikt  

 Nye krav til innovasjon og kompetanse  

 Automatisering av arbeidsoppgaver  

 Mer fleksibel finansiering og sourcing av IKT  

 Skytjenester blir et reelt alternativ  

 Evne å levere IKT-tjenester i ulike hastigheter  

 Sikkerhet og personvern blir stadig viktigere 

Direktoratet for ehelse gjennomgår i sin rapport om utviklingstrekk (2018) ulike 

trender som påvirker rammer og muligheter for digitalisering innen helsesektoren. 

Rapporten trekker fram områdene nedenfor som spesielt viktige teknologidrivere for 

utvikling og innovasjon innen helse. 
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1) En datadrevet og API-fokusert offentlig sektor 

En av de store utfordringene helsesektoren har er at tradisjonelle IKT-systemer i liten 

grad er bygget for utveksling av informasjon. Dette har medført at 

integrasjonsprosjekter har vært kostbare og krevende. API-basert tilgjengelighet 

medfører at terskelen for samhandling mellom IKT-systemer blir langt lavere. 

Kompleksiteten reduseres og ressursbehovet for etablering av løsninger blir mindre. 

2) Forbrukerteknologier og avstandsoppfølging av pasienter 

Helsetjenesten har behov for å identifisere metoder og mekanismer for å ta imot og 

benytte seg av informasjon som pasienter og pårørende selv produserer på eget utstyr. 

Dette er naturlige neste skritt i arbeidet med å involvere innbyggere i oppfølging av 

egen helse og ansvarliggjøring av deres egen innsats i behandlingsforløp. Over tid har 

dette potensial for å avlaste helsetjenesten, samtidig som det bidrar til å utvikle 

pasientens helsetjeneste ved at innbyggere i større grad kan velge hvilke løsninger som 

faktisk passer for dem. Forbrukertrendene viser at det er grunn til å anta at innbyggere 

vil benytte seg av slike muligheter i større grad i årene som kommer. 

3) Skytjenester 

Riktig brukt kan skytjenester medfører økt fleksibilitet og mer kostnadseffektiv bruk av 

IKT. For en rekke aktører i helse- og omsorgssektoren vil skytjenester kunne tilby bedre 

sikkerhet enn man vil være i stand til å implementere og forvalte på egne lokasjoner og 

i egne, lokale datasentre. Skytjenester øker tilgjengelighet av sentraliserte tjenester og 

sikkerhetsmekanismer ut mot smarte enheter som benyttes av både helsepersonell og 

pasienter. Dette er fordelaktig i mange velferdsteknologiske scenarier samt en verden 

med stadig flere smarte, nett-tilknyttede ting (IoT). 

4) Analyse og intelligens 

Kunstig intelligens og avansert analyse representerer et nytt område for verdiskapning 

i helsesektoren. Verdiskapningen handler blant annet om kvalitetsforbedring og økt 

pasientsikkerhet. Faktisk bruk av eksisterende datasett kan medføre verdiøkning til 

beslutningsunderlag og potensielt erstatte behovet for helsepersonell for denne 

oppgaven. 

5) Automatisering 

Automatisering er relevant på alle områder i en virksomhet, også i helsesektoren. Noen 

eksempler er administrative prosesser kan automatiseres, produksjon av 

beslutningsunderlag til forskjellige ledernivåer og pasientoppfølging. 

Automatiseringsløsninger, i kombinasjon med løsninger som tilbyr avansert analyse og 

kunstig intelligens, antas å bli sentrale komponenter i en fremtidig helsetjeneste som 
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skal håndtere en aldrende befolkning med stadig bedre tjenester med et kostnadsnivå 

som er overkommelig for velferdsstaten. 

6) Blokk-kjeder 

Teknologiområdet som blokk-kjeder representerer beskrives som umodent på mange 

områder, men med potensiale for en rekke interessante og mulige anvendelsesområder. 

I tillegg til fordelene en blokk-kjede-tilnærming kan representere, introduserer den 

også nye utfordringer og dilemmaer som må håndteres og forvaltes. At blokk-kjede-

teknologier har et potensiale for å understøtte sikre og automatiserte tjenester også i 

helsesektoren er sannsynlig. På kort sikt kan det antas at det er mest relevant for 

helsesektoren å arbeide med kompetansebygging, blant annet ved hjelp av avgrenset 

eksperimentering, samt scenarioutvikling som nyttiggjør de positive egenskapene som 

blokk-kjedeteknologier representerer. 

7) Adaptiv sikkerhet og tillit 

Helsesektoren forvalter stadig mer komplekse IKT-systemer som helsetjenesten er helt 

avhengig av for å kunne utføre sine daglige oppgaver. IKT-systemenes robusthet og 

integritet blir stadig mer avgjørende for høy pasientsikkerhet og utfallet av 

behandlingen som pasienter gjøres gjenstand for. Bortfall av kritiske IKT-tjenester kan 

få dramatiske konsekvenser, og medføre tilsvarende bortfall av tillit. 

 

Trendene treffer i noe ulike grad inn mot arbeidsflate, men i sum vil trendene 

ovenfor både generelt og mer spesifikt mot arbeidsflatetjenester være definerende 

for behov fra helsebrukeren og helseforetakene, og dermed også for de tjenester og 

evner som leverandørene må tilby og inneha. 
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5. Overordnede behov, mål, tiltaksområder – framtidig 

arbeidsflate 

Det er behovene til brukerne av arbeidsflatetjenester som er de mest styrende for 

hvordan den framtidige arbeidsflaten skal utformes, vedlikeholdes og videreutvikles. 

Den skal understøtte (nye) arbeidsprosesser og gi forbedringer for helsearbeiderne slik 

at gevinstene kommer pasientene til gode. Pasientene til også etter hvert bli brukere av 

arbeidsflatetjenester, enten i aktivt samspill med helsearbeidere i konkrete 

behandlingssituasjoner, eller som egen selvstendig bruker med behov for sikker tilgang 

til relevante data og applikasjoner fra egnet brukerutstyr og tilpasset situasjon. 

Konseptfasen har gjort en overordnet behovskartlegging med utgangspunkt i kilder som 

har vært tilgjengelige innenfor fasens rammebetingelser: 

 Dialog med referansegruppa 

 Interessentkartlegging 

 Virksomhetsstrategien (virksomhetsbehovet) 

 Oppdragsdokument fra Helse Nord RHF til helseforetakene 

 Strategisk målbilde Helse Nord IKT 

I de fleste tilfeller adresserer de tre kildene behov på litt ulike detaljnivåer, eller med 

noe ulikt perspektiv, og arbeidet med harmonisering i behovsbeskrivelsen blir 

tilsvarende. 

Videre konkretisering av behovsbildet gjøres i Del II av konseptutredningen, men må 

også videreføres som del av planleggingsfasens ulike aktiviteter. 

5.1 Dialog med referansegruppa 

Referansegruppa ble ikke operativ før ultimo april, noe som har medført utfordringer 

knyttet til gjennomføring av møter og dialog innenfor prosjektets tidsramme. Det er 

likevel gjennomført møter med bred tematikk rundt arbeidsflatetjenester i Helse Nord. 

Referansegruppa har gitt svært nyttige innspill til konseptfasens forståelse av 

nåsituasjon og behov sett fra helseforetakenes side. Referansegruppa representerer 

selvsagt ikke det totale brukerspekteret i Helse Nord, men for konseptfasen har det 

dialog med referansegruppa gitt verdifull innsikt og bidrag i prosjektgruppas 

kvalitetssikring av egne perspektiver. 

En del sentrale momenter og behovsområder frambrakt av referansegruppa gjengis 

nedenfor: 
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Tema Beskrivelse av forbedringsområde 

Brukersentrert arbeidsflate Applikasjoner og brukssesjon følger bruker 

Bestillinger God kommunikasjon rundt bestillinger og hva som kan (og 
ikke kan) leveres 

Pasienten som bruker Arbeidsflate og brukeropplevelse må ta hensyn til Pasienten 
som (framtidig) bruker 

Bestillingsrutiner Rutiner for å bestille/installere programvare for 
omstendelig og kan ta (meget) lang tid 

Tilbakemelding brukere Systematikk rundt tilbakemelding til brukere oppleves ikke 
som god nok 

Ansvarsdeling Det er en «gråsone» mellom HNIKT og MedTek som kan 
skape uklare ansvarsforhold og påfølgende problemer 

Avtaleverk Avtaleverk (inkl for arbeidsflateområdet) oppleves som 
utdatert 

Kommunikasjon Kommunikasjonsaspektet, bl a felles språkbruk, mot HFene 
er viktig 

Arbeidsprosesser Må forventes betydelige endringer i arbeidsprosess, med 
tilhørende endrede behov ift arbeidsflate 

Automatisk tilpasning Rollebasert/kontekstbasert arbeidsflate/tilganger 

IoT Smarthus (IoT) vil kunne definere en rolle/arbeidsflate 

Opplæring Opplæring i for stor grad ad-hoc; er viktig for 
gevinstrealisering 

Innovasjon Felles innboks fungerer ikke for idéformidling 

Innovasjon Manglende fora med fokus på behov, kontinuerlig forbedring 
og innovasjon 

Innovasjon Lab og pilotering er mekanismer for samarbeid og utvikling 
som bør vurderes 

Kundeinvolvering Tidlig behovsforankring og kundeinvolvering i HNIKT-
initierte prosjekter 

Vertikal samhandling Samhandling vertikalt innen helsesektoren vil påvirke 
«framtidig arbeidsflate» som tjeneste 

Arbeidsprosess Prehospitalt fokus må være med i betraktningen for 
framtidige arbeidsflatetjenester 

Læring og metode Læringspunkter og kunnskap fra tidligere prosjekter må tas 
hensyn til på en hensiktsmessig måte. Design-thinking er en 
metodikk som prosjektet bør vurdere å inkludere i senere 
fase (ift relevante tiltak). 

Tabell 15 - Innspill og behovsområder fra referansegruppa 
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Oppsummeringer fra referansegruppemøtene er tilgjengelig som del av 

bakgrunnsmaterialet fra konseptfasen. 

5.2 Interessenter 

Arbeidsflate står for minimum rundt 20% av HNIKTs virksomhet, berører alle brukerne, 

og dermed alle kundene, og som treffer det strategiske målbildet på så mange punkter 

som arbeidsflate gjør gir opphav til en interessentkart med svært mange aktører. 

Interessentene gir i sin tur opphav til behov som prosjektet må adressere og ha en plan 

for å tilfredsstille. Behovene overordnet kan framstilles som i tabellen nedenfor. Tiltak 

fra prosjektet må gjennom sine effektmål og resultatmål, og under hensyn av rammer 

som tid, kostnad, kvalitet og risiko avspeile de behovene som skal dekkes hos ulike 

interessenter. Noen tiltak vil kunne dekke behov hos flere interessenter, men det kan 

også tenkes tiltak som er (eller kan oppfattes å være) negative på noen områder for 

enkelte interessenter. Dette må tas høyde for i videre arbeid med interessentkartlegging 

og risikobilde i planleggings- og gjennomføringsfase av prosjektet. 

Behovene omfatter for de enkelte grupper: 

Virksomhetsledelse  Virksomhetsbehov, virksomhetsstrategi 

Seksjon for arbeidsflate Kompetansestrategi, faglig utvikling for de ansatte 

Helseforetak, Bestiller  Tjenestetransparens, Tjenestekatalog, Forstå mulighetsrom, 

Samarbeidsarenaer 

Helseforetak, Kunde  Dekke brukerbehov, Tjenestetransparens, Tjenestekatalog, 

Samarbeidsarenaer 

Brukere  Gode verktøy for arbeidshverdagen, Påvirke løsninger 

konkret, Feedback-loop 

Leverandører   Gode anskaffelsesprosesser, Informasjon om behov 

Innovasjonsaktører  Samarbeidsformer, Innovative anskaffelser, Case for 

samarbeid, Kunde- og brukerforståelse 

Media, opinion  Informasjon om utvikling og nyskaping, HNIKT som 

samfunnsaktør     

Prosjektets analyse viser en tabell med rundt førti ulike interessenter eller 

interessentgrupper, denne finnes i Vedlegg 1. Tabellen nedenfor viser en oversikt med 

de antatt viktigste interessentene. 

 

 



  

 IDENTIFISERING ANALYSE TILTAK 

Profil 
ID 

Organisasjon/ 
Enhet / Gruppe 

Navn  
og linjerolle 

Hovedkategori  
(type interessent) 

Tilknytning / 
relasjon til 
prosjektet 

Forventning 
og holdning til 

prosjektet 

Interesse og 
vilje/evne 

til 
samarbeid 

Innflytelse 
og makt/ 

vilje til 
påvirkning 

Interessentens 
informasjonsbebov 

Hovedtiltak Status 

1 Virksomhetsledelsen 
Ledergruppa, 

styringsgruppa 
Virksomhetsledelse Prosjekteier Pluss Stor Stor 

Beslutningsinformasjon, 
framdrift 

Prosjektrapportering, 
sluttrapport, status 

OK 

2 
Seksjon for arbeidsflate, 
SfA 

Siv Strandvold / 
Ansatte 

Intern Bruker av resultat Pluss Stor Stor 
Kartlegging, roadmap, 
mulighet til å påvirke 

Prosjektrapportering, 
komm med prosjektledelse, 

bidrag i analyse, 
prosjektdeltakelse 

OK 

3 Helseforetak - Bestiller Bestillertjenesten Kunde Merkantil Nøytral Liten Middels Tjenesteinformasjon 
Forventninger fra HNIKT, 

skisse av konsepter og 
roadmap 

OK- 

4 Helseforetak - Kunde Bestillertjenesten Kunde Merkantil Nøytral Ukjent Liten Tjenesteinformasjon 
Skisse av konsepter og 
roadmap, gevinster og 
strategiske muligheter 

Minus 

5 Brukere 
Div brukergrupper hos 

kundene 
Bruker Sluttbruker Nøytral Ukjent Liten What's in it for me? Second hand Minus 

6 Leverandører  Salg, KAM Leverandør Merkantil, salg Pluss Stor Liten Behov, framdrift Infomøter, demoer OK 

7 Innovasjonsaktører 
Div potensielle 

samarbeidspartnere 
Andre interessenter Samarbeidspartner Nøytral Stor Ingen Faglig samarbeid Second hand Minus 

8 Medio, opinion Omdømmebyggere Andre interessenter Informasjon, nyheter Nøytral Middels Liten Dialog, tilpasset info Ingen Minus 

Tabell 16 - Oversikt interessenter 
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Et plott av interessentene i matrise med dimensjonene innflytelse og interesse er gjort 

nedenfor. Det understrekes at vurderingene ift plassering langs aksen innflytelse av de 

enkelte interessentene er gjort på bakgrunn av faktisk involvering i prosjektets 

konseptfase. Vurderingen av interesse er gjort etter beste skjønn, og speiler at 

prosjektet i kraft sin brede påvirkning antas å ha betydelig interesse hos alle viktige 

interessentgrupper. Fargene på interessentene angir en vurdering av i hvor stor grad 

interessentene er involvert i konseptfasen holdt opp mot deres viktighet. Brukere er i 

liten grad involvert, men er viktige, og har derfor mørk rød farge. 

 

 

Figur 21 – Interessentmatrise framtidig arbeidsflate 

For det videre arbeidet, basert på beslutninger om prosjektets anbefalinger, vil det være 

slik at interessentdimensjonen er den som antas å kunne være mest i flux. Dette er også 

den dimensjonen som i planleggingsfasen må styrkes gjennom ekstra fokus på 

brukerkartlegging og kundeforankring gjennom gode prosesser i prosjektet. 

Tiltak fra konseptfasen vil planlegge for en hensiktsmessig involvering av interessenter i 

planleggingsfase og videre.  
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5.3 Virksomhetsbehov, strategi 

Virksomhetsbehovene til HNIKT er dokumentert gjennom det strategiske målbildet for 

202313. Målbildet er vist nedenfor som boblekart med de ulike tiltaksområdene / 

behovene. 

 

Figur 22 - Helse Nord IKTs strategiske kart versjon 10 

For arbeidsflateområdet er det en rekke av tiltaksområdene som treffer direkte eller 

indirekte. Noen av de mest relevante er gjengitt nedenfor. 

Gode brukeropplevelser og høyt servicenivå 

Brukerne opplever et høyt servicenivå hvor både tjenester og brukerstøtte er gjort 

tilgjengelig gjennom selvbetjeningsløsninger, og forventningen til leveransetider er 

avklart. Arbeidsflaten er standardisert og all installasjon og oppgradering skjer sentralt. 

«Standardisering, selvbetjening og bedre logistikk gir bedre brukeropplevelser». 

HN IKT har lagt til rette for «Lettvekts-IT» 

HN IKT tilbyr moderne Webløsninger og APPs parallelt med utvikling av felles digitale 

nasjonale og regionale løsninger. Helse Nord har sikret en god balanse mellom «tung og 

lett IT» bla gjennom hensiktsmessige arkitekturvalg og aktiv videreutvikling. 

Kunnskapsdeling og aktiv bruk av arkitektur 

                                                        

13 Målbildet og strategikart v.10 Helse Nord IKT HF. 
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Gjennom aktiv kunnskapsdeling og bruk av virksomhetsarkitektur er det utviklet en 

felles forståelse i virksomheten som bidrar til å videreutvikle tjenester og løsninger som 

er i tråd med brukerbehov, og som raskt kan driftsettes på en kostnadseffektiv måte. 

Medarbeidere på alle nivå har tilgang til relevant informasjon som gir effektiv 

forvaltning og håndtering. 

HN IKT kan dokumentere høy kostnadseffektivitet 

I 2023 kan HN IKT dokumentere et kostnadsbilde for alle tjenesteområder som er mest 

kostnadseffektiv opp mot de andre regionale IKT enhetene. 

Aktiv tilstedeværelse og god samhandling 

HN IKT har bidratt til å skape nye arenaer for samarbeid, blitt synlig i de kliniske 

miljøene og skapt felles engasjement rundt nye IKT-løsninger.  

Systematisk kunnskapsforvaltning 

Vår kultur er preget av helhetstenking, kontinuerlig forbedring og endringsvillighet. 

Arbeidsmiljøet er inspirerende og støttende, og vi er Nord-Norges mest attraktive IKT 

arbeidsplass. 

Disse behovsområdene kan sammenfattes i en figur som viser ulike perspektiver på de 

utfordringene som HNIKT står overfor. 

 

 

Figur 23 - Perspektiver på HNIKTs utfordringsbilde14  

Mer operativt kan behovene framstilles som i figuren nedenfor.  

                                                        

14 Tom Robert Elvebu, allmøte HNIKT 23.04.18 
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Figur 24 - Målbildet 2023 Leveranse 

For «arbeidsflate» kan dette oversettes til en framtidig plattform for samhandling der 

pasienten kan bidra, basert på fleksible og stabile teknologiske løsninger og 

organisatoriske evner for tilpasning og endring. 

Teknologi og virksomhetsstrategi veves nå sammen på nye måter. 

 

Figur 25 - Integrasjon av teknologi i virksomhetsstrategien  

Fra å være en lineær prosess i retning en tett koblet prosess der digitalisering, nye 

forretningsmuligheter og innovasjon er sentrale kjennetegn. 

5.4 Kvalitetsstrategi Helse Nord 

Styret i Helse Nord RHF vedtok desember 2015 Kvalitetsstrategi i Helse Nord 2016-

2020 [30]som retningsgivende for arbeidet med kvalitet i foretaksgruppen i 

strategiperioden. Satsingsområdene videreføres fra forrige strategi: pasientens 

helsetjeneste, pasientsikkerhet, kunnskapsforankring og dokumentasjon og analyse av 

klinisk praksis. 

Kvalitetsforbedring er resultat av langsiktig, kontinuerlig og systematisk arbeid. Kvalitet 

og kontinuerlig forbedring skal gjenspeiles i hele virksomheten, herunder også i alle 

styrende dokumenter som utarbeides. Grunnlaget for trygge og gode helsetjenester 
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ligger i skjæringspunktet mellom pasientens behov og helsepersonellets kompetanse. 

Det hevdes at 70-90 prosent av forbedringsområdene i helsetjenesten er innen 

organisering, mens bare 10-30 prosent er av faglig art. I tillegg til at fagpersoner skal 

gjøre en god jobb, må ledere på alle nivåer legge til rette for kvalitetsforbedrende tiltak. 

I en situasjon der Helse og IKT smelter sammen, vil kvalitet i stadig sterkere grad være 

avgjørende for kvalitet og forbedring av kvalitet. Arbeidsflate som et område som 

berører alle brukere, og etter hvert også pasienten som bruker direkte, vil være et 

sentralt område for å oppnå økt kvalitet. 

Figuren under viser det gode pasientforløp slik det er illustrert i kvalitetsstrategien. 

 

Figur 26 - Det gode pasientforløp med de fire satsingsområdene 

 

Alle tiltak innen arbeidsflateområdet skal i siste instans relatere seg til det gode 

pasientforløp. 

I neste kapittel introduseres et målhierarki for arbeidsflateområdet. Målene er utledet 

fra de ulike kildene i konseptfasens arbeid, og er forankret konkret i 

virksomhetsstrategiske mål slik disse er vedtatt for Helse Nord IKT.
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5.5 Målhierarki 

Basert på nåsituasjonskartlegging, analyse av interessenter og virksomhetsstrategiske målsettinger, angis målhierarki for 

arbeidsflateområdet. I Konseptutredning del II beskrives effektmål utledet av målhierarkiet, krav og premisser for framtidig arbeidsflate, 

samt tiltak for oppnåelse av mål. 

Behovsområde Virksomhetsmål Strategiske 
områder 

Overordnede mål Arbeidsflate -overordnede mål 

Leveranser og 
brukerperspektivet 

Vi leverer 
fleksibel og stabil 
IKT støtte på 
moderne 
plattformer 

L 1 – Stabile, 
kostnadseffektive 
og sikre tjenester 

L 2 – Gode 
kundeopplevelser 
og service 

L 4 – Løse 
regionale og 
nasjonale behov 
for felles digitale 
løsninger 

Brukerne finner 
relevant 
informasjon der de 
er via sikre 
løsninger 

Evne til å tilpasse 
seg raskt til nye og 
endrede behov 

Bedre 
brukeropplevelser 

HN IKT har lagt til 
rette for «Lettvekts-
IT» 

HNIKT tilrettelegger 
for tingenes 
internett. 

Leveranse til any device anywhere 

Unngå teknologisk lock-in 

Standardisert arbeidsflate 

All installasjon og oppgradering skjer sentralt 

Bedre logistikk 

Systematisk måling av brukeropplevelse 

Selvbetjening for brukerne 

Håndholdte enheter støttes 

BYOD støttes 

Skyløsninger benyttes der hensiktsmessig 

IOT-enheter støttes og understøtter arbeidsflatetjenester 

Skalerbare løsninger for et bredere marked 
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Ressurser og 
rammebetingelser 

Vi er den mest 
kostnadseffektive  
av de regionale 
IKT enhetene. HN 
IKT skal være 
proaktiv, synlig 
og bidra til 
utvikling av 
samhandlingen i 
foretaksgruppen. 

R 1 – 
Kostnadseffektiv  
gjennom aktiv 
styring og 
gevinstrealisering 

R 2 – Aktiv 
samhandling med 
kunden om nye 
løsninger 

Smarte 
leverandørstrategier 

God oversikt over 
ressursbruk og 
kostnader på ulike 
tjenester 

Mest 
kostnadseffektiv 
opp mot de andre 
regionale IKT 
enhetene 

Finansieringsmodell 
som støtter effektiv 
ressursbruk 

HN IKT har bidratt 
til å skape nye 
arenaer for 
samarbeid, blitt 
synlig i de kliniske 
miljøene og skapt 
felles engasjement 
rundt nye IKT-
løsninger. 

 

 

 

Innovative anskaffelsesprosesser innenfor end-user-
computing 

Tjenestetransparens for alle tjenester 

Leveransemodell som gjør enhetsprising mulig 

Teknologi og sourcingvalg som bidrar til automatisering 

Samarbeid med kundene om arbeidsflateløsninger, gjennom 
innovasjonsprosesser 
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Målbildet konkretiseres ytterligere i form av effektmål og premisser (resultatmål) i Konseptutredning Del II og i styringsdokumentasjon 

for anbefalt konsept. 

 

  

Interne prosesser Vi er en lærende 
organisasjon som 
arbeider 
helhetlig, smart 
og forsvarlig 

P 2 - 
Endringsvillig og 
lærende 
organisasjon 

Kontinuerlig 
forbedring av 
prosesser, 
tjenesteforvaltning 
og produktutvikling 

Tjenester og 
løsninger som er i 
tråd med 
brukerbehov 

Tilrettelegge for systematisk måling, bruk og forvaltning av 
data og kunnskap på end-user området 

Tilpasse produksjon og forvaltning av arbeidsflate til devops-
kultur 

Læring og utvikling Vi har 
kompetente og 
motiverte 
medarbeidere 
som er 
nytenkende og 
teamorientert 

M 2 – Attraktiv 
arbeidsplass 

IKT er et 
virkemiddel for å 
være mere 
miljøvennlig 

Vår kultur er preget 
av helhetstenking, 
kontinuerlig 
forbedring og 
endringsvillighet. 

Vi har spisset 
kompetansen mot 
strategisk viktige 
områder 

Utnytte tynne klienter og BYOD der det er mulig 

Arbeidsflate utvikles på en måte som integrerer teknologi, 
merkantile- og brukerperspektiver 

Kompetanse styres i retning brukersentrering 

Tabell 17 - Målhierarki 



5.6 Behovs- og tiltaksområder 

Tjenester fra HNIKT generelt, og innen arbeidsflateområdet spesielt, skal understøtte 

utvikling i retning en pasientorientert helsetjeneste og understøtte brukernes 

arbeidsprosesser og endring i disse. 

De overordnede behovene innenfor arbeidsflateområdet (end-user-computing) omfatter 

følgende: 

 Brukersentrert arbeidsflate 

 Standardisert arbeidsflate 

 Tilrettelegge for lettvekts-IKT som del av arbeidsflaten 

 Tjenestetransparens 

 Bruker- og kundeorientering i prosess og leveranser 

 Sikkerhet 

 Kostnadseffektiv produksjon 

 Endringsevne ut fra endrede behov og teknologiske muligheter (framtidig 

arbeidsflate som en evne) 

Forutsetninger vil være: 

 Kompetanse- og kulturutvikling 

 Riktig organisering internt (fleksibilitet) 

 Gode møteplasser med markedet / kundene 

 Samarbeidsarenaer oppover og nedover i verdikjeden 

Basert på konkrete behov fra nåsituasjonskartleggingen, interessentanalysen og 

virksomhetens behov og strategi er det fire hovedområder der tiltak må adresseres: 

5. Teknologi 

6. Brukeropplevelse 

7. Merkantilt, inkl tjenesteforvaltning 

For å sikre framtidig arbeidsflate som en evne – i motsetning til en tilstand – så vurderer 

prosjektet at disse tiltaksområdene må forstås innenfor systematisk arbeid med 

kontinuerlig forbedring og utvikling basert på stadige behovsendringer og nye 

teknologiske muligheter. Derfor introduseres også det samlende tiltaksområdet 

8. Innovasjon, utvikling og kontinuerlig forbedring 

Konseptutredningen del II definerer tiltak innenfor disse områdene og hvilke tiltak som 

anbefales fulgt opp i planleggingsfase gjennom beskrivelse av veikart og mulige 

konseptuell alternativer og. 

Konseptbeskrivelser krever også en viss spissing for å synliggjøre forskjellene i valg som 

organisasjonen står overfor. I sum skal mål, tiltak, konseptbeskrivelser og tilhørende 

forutsetninger gi et beslutningsgrunnlag der spissing og realorientering er balansert.  
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7. Vedlegg 1 – Interessentkart detaljert* 

 IDENTIFISERING ANALYSE TILTAK 

Profil 

ID 

Organisasjon/ 

Enhet / Gruppe 

Navn  

og linjerolle 

Hovedkategori  

(type 

interessent) 

Tilknytning / 

relasjon til 

prosjektet 

Forventning og 

holdning til 

prosjektet 

Interesse og 

vilje/evne til 

samarbeid 

Innflytelse og 

makt/ vilje til 

påvirkning 

Interessentens 

informasjonsbebov 

Hovedtiltak  

evt. ref. til tiltaksplan 

Status evt 

bruk egen 

arkfane for 

tiltaksplane

r 

1 Ledelsen, HNIKT Ledergruppa 
Virksomhetsledel

se 
Prosjekteier Pluss Stor Stor 

Beslutningsinformasj

on, framdrift 

Prosjektrapportering, 

sluttrapport, status 
OK 

2 Styringsgruppa   
Virksomhetsledel

se 

Overordnet 

styring 
Pluss Stor Stor 

Styringsinformasjon, 

status 

Styringsgruppemøter, 

komm med prosjekteier 
OK 

3 Referansegruppa   Bruker Rådgvining Pluss MIddels Middels 
Problemstillinger, 

status 

Referansegruppemøter, 

komm med 

prosjektledelsen 

OK - 

4 Prosjektgruppa   
Andre 

interessenter 
Utføring Pluss Stor Stor 

Prosjektinformasjon, 

eksterne premisser, 

faginformasjon 

 Prosjektmøter, 

Projectplace, 

workshops, info fra 

prosjektledelsen, faglige 

muligheter 

OK 

5 Porteføljekontoret  Intern 
Rådgvining, 

ressurser 
Pluss Stor Liten 

Status, uformell 

informasjon 

Prosjektrapportering, 

status, ressursbehov 
OK 

6 
Brukerstøtte, 

HNIKT 
 Intern 

Bruker av 

resultat 
Nøytral Stor Liten 

Informasjon som 

berører brukerstøtte, 

mulighet for å 

påvirke 

Problemstillinger, skisse 

av konsepter og 

roadmap 

OK 

7 
Helseforetak, 

UNN 
Bestillertjenesten Kunde Merkantil Nøytral Liten Middels Tjenesteinformasjon 

Forventninger fra 

HNIKT, skisse av 

konsepter og roadmap 

OK- 

8 
Helseforetak, 

NLSH 
Bestillertjenesten Kunde Merkantil Nøytral Liten Middels Tjenesteinformasjon 

Forventninger fra 

HNIKT, skisse av 

konsepter og roadmap 

OK- 

9 
Helseforetak, 

Helgelands 
Bestillertjenesten Kunde Merkantil Nøytral Liten Liten Tjenesteinformasjon 

Forventninger fra 

HNIKT, skisse av 

konsepter og roadmap 

OK- 

10 
Helseforetak, 

Finnmarkss 
Bestillertjenesten Kunde Merkantil Nøytral Liten Liten Tjenesteinformasjon 

Forventninger fra 

HNIKT, skisse av 

konsepter og roadmap 

OK- 
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11 Helseforetakene Ledelsen Kunde Strategisk Nøytral Liten Liten Tjenesteinformasjon 

Skisse av konsepter og 

roadmap, gevinster og 

strategiske muligheter 

Minus 

12 Helse Nord RHF Ledelsen Premissgiver Eier Nøytral Middels Liten 

Informasjon av 

overordnet strategisk 

betydning 

Skisse av konsepter og 

roadmap, gevinster og 

strategiske muligheter 

OK 

13 
Sykehusinnkjøp 

HF 
Ledelsen Kunde Merkantil Nøytral Ukjent Liten Tjenesteinformasjon 

Forventninger fra 

HNIKT, skisse av 

konsepter og roadmap 

Minus 

14 Luftambulansen Ledelsen Kunde Merkantil Nøytral Ukjent Liten Tjenesteinformasjon 

Forventninger fra 

HNIKT, skisse av 

konsepter og roadmap 

Minus 

15 
Regionale IKT 

selskap 

Prosjekt, 

utvikling, strategi 

Andre 

interessenter 
Faglig interesse Pluss Liten Liten 

Utviklings og 

prosjektorientert 

Faglig kommunikasjon 

og fora 
Minus 

16 
Regionale IKT 

selskap 
Fagansatte 

Andre 

interessenter 
Faglig interesse Pluss Middels Liten Faglig orientert 

Faglig kommunikasjon 

og fora 
OK 

17 
Leverandører, 

Citrix 
Salg, KAM Leverandør Merkantil, salg Pluss Stor Liten Behov, framdrift Infomøter, demoer OK 

18 
Leverandører, 

Microsoft 
Salg, KAM Leverandør Merkantil, salg Pluss Stor Liten Behov, framdrift Infomøter, demoer OK 

19 
Leverandører, 

VmWare 
 Salg, KAM Leverandør Merkantil, salg Pluss Stor Liten Behov, framdrift Infomøter, demoer OK 

20 
Leverandører, 

Atea 
Salg, KAM Leverandør Merkantil, salg Pluss Stor Liten Behov, framdrift Infomøter, demoer OK 

21 
Leverandører, 

øvrige 
Salg Leverandør Merkantil, salg Pluss Stor Liten Behov, framdrift Infomøter, demoer Minus 

22 
Seksjon for 

arbeidsflate, SfA 
 Intern 

Bruker av 

resultat 
Pluss Stor Stor 

Kartlegging, 

roadmap, mulighet 

til å påvirke 

Prosjektrapportering, 

komm med 

prosjektledelse, bidrag i 

analyse, 

prosjektdeltakelse 

OK 

23 
Seksjonsledere 

HNIKT 
  Intern Intern verdikjede Nøytral Middels Liten 

Kartlegging, 

roadmap, mulighet 

til å påvirke 

Interne workshops OK- 

24 
Seksjonsledelse, 

SKM 
  Intern Intern verdikjede Nøytral Middels Liten 

Kartlegging, 

roadmap, mulighet 

til å påvirke 

Interne workshops, mv   

25 
Avdelingsledelse, 

TP 
  

Virksomhetsledel

se 

Bruker av 

resultat 
Pluss Middels Middels 

Kartlegging, 

roadmap, mulighet 

til å påvirke 

Prosjektrapportering, 

komm med 

prosjektledelse 

OK 
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26 
Avdelingsledelse, 

Kunde 
  

Virksomhetsledel

se 

Bruker av 

resultat 
Pluss Middels Middels 

Kartlegging, 

roadmap, mulighet 

til å påvirke 

Prosjektrapportering, 

komm med 

prosjektledelse 

OK 

27 
Avdelingsledelse, 

TU 
  

Virksomhetsledel

se 

Bruker av 

resultat 
Pluss Middels Middels 

Kartlegging, 

roadmap, mulighet 

til å påvirke 

Prosjektrapportering, 

komm med 

prosjektledelse 

OK 

28 Staben, HNIKT   Intern 
Bruker av 

resultat 
Pluss Middels Middels 

Kartlegging, 

roadmap, mulighet 

til å påvirke 

Prosjektrapportering, 

komm med 

prosjektledelse 

OK 

29 Leger   Bruker Sluttbruker Nøytral Ukjent Liten What's in it for me? Second hand Minus 

30 Sykepleiere   Bruker Sluttbruker Nøytral Ukjent Liten What's in it for me? Second hand Minus 

31 Administrative   Bruker Sluttbruker Nøytral Ukjent Liten What's in it for me? Second hand Minus 

32 Lab-brukere   Bruker Sluttbruker Nøytral Ukjent Liten What's in it for me? Second hand Minus 

33 Interne brukere   Bruker Sluttbruker Nøytral Middels Liten What's in it for me? Second hand Minus 

34 Prosjekt KURVE   Premissgiver Påvirkning Nøytral Middels Middels Uformell Møter, dialog OK 

35 Prosjekt HIS   Intern Påvirkning Nøytral Middels Middels Uformell Møter, dialog OK 

36 Prosjekt Telekom   Intern Påvirkning Nøytral Middels Liten Uformell Møter, dialog OK 

37 
Prosjekt Inn-ut-

sjekk 
  Intern Påvirkning Nøytral Middels Liten Uformell Møter, dialog   

38 

MS-

avtale/forhandlin

ger 

 Andre 

interessenter 
Påvirkning Pluss Middels Middels Uformell Møter, dialog OK 

39 
Innovasjonsaktør

er 
  

Andre 

interessenter 

Samarbeidspartn

er 
Nøytral Stor Ingen Faglig samarbeid Second hand Minus 

40 Medio, opinion   
Andre 

interessenter 

Informasjon, 

nyheter 
Nøytral Middels Liten Dialog, tilpasset info Ingen Minus 

 

 

* Original finnes i Excel-format 


