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1. Kort oppsummering av prosjektet 
Norsk helsenett implementerer et nasjonalt landsdekkende høykapasitetsnett tilpasset behovet i helse- og 

omsorgssektoren. Nettet gir sykehusene i regionen en tidobling av WAN-kapasiteten. Helse Nord er 

første region som har lagt om fra tidligere Telenor Nordic Connect løsning til NHNs stamnett. 

Sentralisering og regionalisering av løsninger vil medføre en permanent økning i trafikk på WAN 

mellom regionalt datasenter og utelokasjoner. Helse Nord IKT ønsket derfor å koble Helse Nord til NHN 

sitt stamnett gjennom mottaksprosjekt i Helse Nord. 

 

Oppsummert skulle prosjektet gi Helse Nord: 

 

• Bedre ytelse og tilgjengelighet for nettverksinfrastruktur på alle lokasjoner 

• Løsning for prioritering av nettverkstrafikk – Quality of Service (QOS) 

• Kryptering av nettverkstrafikk ihht krav i Normen 

• Bedre innsyn i føringsveier (fysisk infrastruktur) enn dagens løsning 

 

2. Oppnåelse av prosjektets mål 
 

Følgende vurderinger er gjort ift måloppnåelse i prosjektet: 

Prosjektets mål Beskrivelse Grad av oppnåelse Suksesskriterier 

Virksomhetsmål  

 

Krav til kvalitet 

(tilgjengelighet) og 

skalerbarhet for 

regionale 

nettverkstjenester 

(WAN) etterleves.  

Høy Utarbeidelse og oppfyllelse av 

regionens krav (SLA). 

Failover/redundante løsninger 

tilbys.  

Virksomhetsmål Bedre 

brukeropplevelse for 

kliniske og 

administrative 

ressurser 

Lav – Etablering av stamnett er 

ikke tilstrekkelig for å oppnå 

høy grad av oppnåelse. 

Stamnett er bare en del i 

verdikjeden for å skape bedre 

brukeropplevelse. 

Klinisk og administrativ 

personell skal få en bedre 

brukeropplevelse i eksisterende 

og nye applikasjoner gjennom 

et raskere regionalt nettverk 

med høy tilgjengelighet. 

Virksomhetsmål Raskere etablering av 

nye tjenester og økt 

mobilitet 

Lav – Etablering av stamnett er 

ikke tilstrekkelig for å oppnå 

høy grad av oppnåelse. 

Stamnett er bare en del i 

verdikjeden. 

Et nytt fleksibelt regionalt 

nettverk som tilrettelegger for 

de nødvendige tjenester som 

kreves av nye mobile løsninger. 

Effektmål Bedret leveranseevne / 

endringsevne for IT-

leveranser gjennom 

vedtatte og etablerte 

standardtjenester for 

Høy HN IKT vil kunne levere 

regionale nettverkstjenester på 

kortere tid, mer 

kostnadseffektivt og med 

høyere kvalitet enn dagens 
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regionale 

nettverkstjenester.  

løsning. 

Effektmål Økt kvalitet og 

tilgjengelighet, samt 

redusert risiko i 

tjenesteleveransene  

Høy Regionale nettverkstjenester 

som bidrar til at Helse Nord har 

en fleksibel og robust 

infrastruktur. 

Resultatmål Budsjettrammen for 

leveransene 

overholdes 

Middels – Endelig budsjett 

ligger noe over vedtatt budsjett. 

Tjenestene etableres innenfor 

budsjett. 

Resultatmål Tidsrammen for 

leveransene 

overholdes 

Lav – Prosjekt er forsinket i 

henhold til opprinnelig tidsplan. 

Dette skyldes forhold utenfor 

prosjekt. 

Tjenestene etableres innenfor 

plan. 

 

Et stort fokus i prosjektet har vært at man ikke må øke latensen, da flere av virksomhetens applikasjoner 

er svært sensitive. Tabellen nedenfor viser målinger fra alle lokasjoner mot datasenter i Tromsø, før og 

etter omlegging. Trenden er klar, alle lokasjoner med unntak av Mo i Rana har forbedret latens. 

 

Verdt å merke er at målinger før og etter er gjort på noe ulike måter. «Før» målingene er gjort fra ruter til 

ruter, mens «Etter» målingene er gjort fra en server på lokasjon, mot en server på datasenteret (Nagios). 

Det betyr sannsynligvis at «Etter» tallene reelt er noe bedre enn hva som beskrives i tabellen nedenfor. 

 

 
Latens-måling før/etter omlegging  

 

3. Prosjektets produkter  
 

 

Produkt Status Kvalitetskrav 
Ansvarlig for produkt/ 

kvalitet i linjen 

Utarbeide Low Level 

Design (LLD) 

Levert Prosjektet er sammen 
med leverandøren 
(NHN) ansvarlig for at 
det utarbeides 
relevante LLD for 
tjenester som inngår i 
dette prosjektforslaget. 

Seksjon basistjenester – 
Fagavdeling Nettverk 

Dato omlegging Fra Til før etter

22.jan Mo I Rana SKM (datasenter) 11 ms 11 ms

24.jan Mosjøen SKM (datasenter) 13 ms 12 ms

25.jan Sandnessjøen SKM (datasenter) 14 ms 11 ms

12.feb Hammerfest SKM (datasenter) 8 ms 5 ms

15.feb Harstad SKM (datasenter) 6 ms 3 ms

19.feb Narvik SKM (datasenter) 6 ms 4 ms

05.mar Stokmarknes SKM (datasenter) 7 ms 5 ms

15.mar Gravdal SKM (datasenter) 16 ms 9 ms

19.mar Bodø SKM (datasenter) 9 ms 7 ms

22.mar Tromsø SKM (datasenter) 2 ms 1,5 ms

22.mai Kirkenes SKM (datasenter) 14 ms 11 ms

IPSLA LatencyIPSLA måling mellom
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Implementering/mottak av 

regionalt stamnett fra 

Norsk Helsenett 

Levert Prosjektet skal 
understøtte og bidra til 
at Helse Nord får 
etablert regionalt 
stamnett fra Norsk 
Helsenett. Etter endt 
implementering skal det 
være etablert 
nødvendige prosesser 
og rutiner for 
oppfølging og evt 
driftsoppgaver i Helse 
Nord IKT for regionalt 
stamnett. 

Seksjon basistjenester – 
Fagavdeling Nettverk 

Gjennomføre eventuelle 

nødvendige endringer i 

Helse Nord for å kunne 

driftssette NHN-stamnett 

Levert. Prosjektet 
har ikke anskaffet 
nye verktøy for drift 
og overvåkning. 

Prosjektet skal 
implementere 
nødvendige endringer i 
Helse Nord sitt nettverk 
for å kunne driftssette 
NHN-stamnett. Dette 
inkluderer prosedyrer 
og eventuelle verktøy 
for drift og overvåkning 
av regionalt stamnett og 
relevante tilhørende 
tjenester som QoS og 
kryptering. 

Seksjon basistjenester – 
Fagavdeling Nettverk 

Implementering av ny 

løsning for QoS 

Levert (Muliggjort, 
ikke etablert QoS for 
tjenester i henhold 
til omfang for 
prosjekt. 

Prosjektet skal sikre at 
løsning for prioritering 
av nettverkstrafikk på 
regionalt stamnett er 
tilgjengeliggjort for de 
komponentene som 
prosjektet endrer, dvs 
kun WAN. Etablering av 
QoS for tjenester vil 
kreve endringer på LAN 
og klient, som ikke 
omfattes av prosjektet. 

Seksjon basistjenester – 
Fagavdeling Nettverk 

Implementering av ny 

løsning for kryptering 

Levert i henhold til 
lov og normkrav. 

Prosjektet skal sikre at 
det blir implementert 
løsning for kryptering av 
nettverkstrafikk på 
regionalt stamnett. 

Seksjon basistjenester – 
Fagavdeling Nettverk 

Gjennomføre eventuelle 

nødvendige anskaffelser 

Levert Prosjektet er ansvarlig 
for å anskaffe alle 
relevante produkter 
(hardware og software) 
og eventuelle tjenester 
som er nødvendige for å 
etablere de produkter 

Seksjon basistjenester – 
Fagavdeling Nettverk 
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som er beskrevet i dette 
prosjektforslaget. 

Planlegge og gjennomføre 

nødvendig testing av 

prosjektets produkter 

Levert. Det ble ikke 
etablert en egen 
teststrategi i 
mottaksprosjektet, 
men testingen ble 
gjennomført i 
samarbeid med 
NHN. 

Det skal utarbeides en 
teststrategi og 
testplaner som 
spesifiserer hvordan alle 
relevante krav til 
produkter og tjenester 
etablert av prosjektet 
skal testes og 
verifiseres. Teststrategi 
og testplaner skal ta 
utgangspunkt i Helse 
Nords 
standarder/prinsipper 
for test og kvalitet. 
Prosjektet skal videre 
gjennomføre testing av 
alle tjenester ihht 
testplan, samt 
dokumentasjon av alle 
tester. 

Seksjon basistjenester – 
Fagavdeling Nettverk 

Etablere og oppdatere 

dokumentasjon av Helse 

Nord sitt regionale 

nettverk 

Levert Prosjektet skal etablere 
nødvendig 
dokumentasjon av alle 
løsninger som endres 
og/eller implementeres 
av prosjektet. 

Seksjon basistjenester – 
Fagavdeling Nettverk 

Overlevering av 

prosjektets 

leveranser/produkter til 

Helse Nord IKT sin 

linjeorganisasjon 

Levert Prosjektet er ansvarlig 
for å overlevere alle 
leveranser/produkter 
som en følge av 
prosjektet til Helse Nord 
IKT sin linjeorganisasjon. 

Seksjon basistjenester – 
Fagavdeling Nettverk 

 

 

4. Prosjektets begrunnelse 
Etter at sentralt kjøremiljø ble etablert i regionalt datasenter gjør migreringsprosjektet migrering av 

applikasjoner og tjenester. Denne migreringen vil i perioden fra juni 2017 og anslagsvis 18-36 måneder 

medføre stor trafikk på WAN i forbindelse med migreringsaktiviteter. Det er også̊ rimelig å anta at 

sentralisering og regionalisering av løsninger vil medføre en permanent økning i trafikk på WAN mellom 

regionalt datasenter og utelokasjoner. 

Det pågår i tillegg en rekke andre initiativer i Helse Nord som medfører nye krav til nettverkstjenester, 

blant annet innføring av elektronisk kurve og multimedialt arkiv (MMA). 

Norsk Helsenetts prosjekt «Regional utvidelse av stamnett» gir et høytilgjengelig og landsdekkende 

høykapasitetsnett tilpasset behovet som helse- og omsorgssektoren har de neste 15 årene. Stamnett 

leverer ti ganger så høy kapasitet til ca samme pris som dagens løsning for regionalt nettverk. Helse Nord 

IKT ønsket derfor å koble Helse Nord til NHN stamnett. 
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5. Prosjektets milepæler 
Følgende opprinnelige milepælsplan ble godkjent for prosjektet: 

ID Milepæl Dato 

1 m1 - Rutere og lisenser anskaffet 31.03.2017 

2 m2 - Low Level design pr datarom etablert 28.04.2017 

3 m3 -Sentralt driftsmiljø etablert (Verktøy, Sentral konfig etc) 31.05.2017 

4 m4 - Migrering datarom ferdigstillt 15.09.2017 

5 m5/M3 - Overlevering linjeorganisasjon avsluttet 30.09.2017 

6 M4 - Avsluttningsfase - Sluttrapport levert 31.10.2017 

 
Prosjektet er blitt vesentlig forsinket. Hovedgrunnen til dette er følgende: 

• NHN skulle levert stamnett klar for omlegging ila mai 2017. Stamnettet ble ikke levert klart for 

omlegging før ultimo oktober 2017. Pga frysperiode ifm jul/nyttår ble det lagt en ny plan med 

ferdigstillelse av prosjektet ultimo mars. 

• Omlegging av sykehusene i Nordlandssykehuset HF ble utsatt da sykehusene ikke var godt nok 

forberedt for omleggingen. Omlegginger som skulle gjennomføres i februar, ble da flyttet til 

mars. 

• Utsettelsen av oppstart for Kirkenes sykehus har gjentatte ganger blitt forsinket. For å ikke 

forlenge prosjektet ytterligere, ble det besluttet å etablere redundant fiber mellom nytt og 

gammelt datarom, slik at omlegging var mulig. Omlegging av sykehuset ble gjennomført 

22.5.2018, som siste sykehus. 

• Omlegging av IPT løsning ved NLSH har blitt utsatt gjentatte ganger pga manglende ressurser fra 

3.parts leverandører samt usikkerhet rundt konsekvenser av omlegging. 

Prosjektets vurdering er at disse forsinkelsene skyldes forhold som prosjektet ikke rår over.  

6. Økonomi 
Prosjektet var opprinnelig en del av FAKT programmet og ble finansiert via det. Prosjektleder har hatt 

budsjettansvar innenfor vedtatte ramme, og plikt til å melde eventuelle avvik. Økonomien har vært fulgt 

opp i prosjektets styringsgruppe. 

Prosjektets godkjente økonomiske ramme var 16 721 TNOK. Budsjettet skulle dekke alle prosjektets 

kostnader (interne prosjektkostnader utenom fastlønn, konsulent innleie, samt innkjøp av rutere). 

BUDSJETTPOST 
BEVILGET/ 
BUDSJETT 

REGNSKAPSFØRT PROGNOSE  
AVVIK  

(budsjett - 
prognose) 

Interne 
konsulenter 

1 388 908 923 465 

Eksterne 
konsulenter 

6 718 8 038 8 070 -1 352 

Reise og opphold 0 0 0 0 

Hardware  8 584 8 684 8 684 -100 

Software 0 0 0 0 
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Annet 31 1 1 30 

TOTALT  16 721 17 631 17 678 -957 

 

I regnskapet forventes det en økning på 47 TNOK som skyldes prosjektleders og prosjektmedarbeideres 

timeforbruk i avslutningen av prosjektet, samt en forventet faktura fra Telenor ifm bistand til omlegging 

av IP VPN i Bodø. Dette er ihensyntatt i prognosen. 

Begrunnelsen for prosjektets avvik er forlengelse av prosjektet. Mer detaljer er beskrevet i kapittel 5 - 

Prosjektets milepæler. 

 

7. Organisering 
Styringsgruppen i prosjektet har bestått av følgende medlemmer: 

Styringsgruppens leder: 

• Tore Sørensen / Sigurd From, Avdelingsleder Tjenesteproduksjon HN IKT  

Styringsgruppens medlemmer: 

• Vegard Jørgensen, NK Tjenesteproduksjon HN IKT  

• Geir Mikkelsen, Seksjonsleder HN IKT 

• Espen Holthe, HN IKT 

• Steinar Nyhus, Seksjonsleder HN IKT 

Prosjektets deltakere i forbindelse med implementering av prosjektet har vært følgende: 

 

Deltaker Rolle Ansvarsområde 

Marius Berg (PwC) Prosjektleder Ledet prosjektet, herunder etablering og 

oppfølging av planer, ressurser, risiko og 

budsjett. Oppfølging og koordinering av 

leveranser fra Norsk Helsenett. 

Åge Olai Johnsen (HN IKT) Fagressurs Nettverk Ansvarlig for valg av teknisk løsning, 

utarbeidelse av High-Level design, Low 

Level design samt konfigurasjon og 

etablering av løsninger 

Petter Andre Johnsen (iTet) Fagressurs WAN Bistått Fagressurs Nettverk i valg av teknisk 

løsning, utarbeidelse av High-Level design, 

Low Level design, konfigurasjon og 

etablering av løsninger på regionens 

sykehus. Utarbeidet rutiner og prosedyrer 

for drift av løsningen. 

Herbjørn Anglen (Datametrix) Fagressurs WAN Bistått Fagressurs Nettverk i valg av teknisk 

løsning, utarbeidelse av High-Level design, 

Low Level design, konfigurasjon og 

etablering av løsninger på regionens 

sykehus. 
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Diverse ressurser 

Tjenesteproduksjon – BNS 

HN IKT 

Installasjon av HW Bistand fra diverse BNS ressurser til bytte 

og montering av rutere i sykehusenes 

datarom. 

 

 

8. Dokumenter som overføres til forvaltning/linjen 
 

• High Level Design 

• Low Level Design 

• Systemdokumentasjon – Overordnet samt pr lokasjon. 

• Rutiner 

• Teknisk dokumentasjon fra NHN 

Dokumentene er etablert i HN IKTs dokumentasjonsløsning, Confluence - 

https://docs.helsenord.no/x/moCLAg. 

 

 

 
9. Evaluering av prosjektet   

 

a. Suksessfaktorer 
Følgende faktorer har vært avgjørende for gjennomføring av prosjektet: 

• Svært dyktige prosjektmedarbeidere, både interne og eksterne. 

• Godt samarbeid mellom leveranse- og mottaksprosjekt. 

o NHN har gode kunnskaper om HN IKTs løsninger  

o NHN har bistått i forbindelse med kartlegging og omlegging  

• Prosjektet i HN IKT har hatt bistand av Change Manager i forbindelse med 

omlegginger 

o Kjennskap til kompleksitet og hva som påvirkes. 

https://docs.helsenord.no/x/moCLAg
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o Håndtert dialog med sykehusene og koordinert testaktiviteter ifm omlegging 

• Aktiv og løsningsorientert styringsgruppe. 

b. Usikkerhet 
Prosjektets største usikkerheter har i hovedsak vært knyttet til fremdriftsplan og økonomi. 

Ettersom dette er et mottaksprosjekt har vi vært prisgitt at leverandøren leverer i henhold til 

plan. Noe som ikke var tilfellet i dette prosjektet.  

Forlenget tidsplan har ført til at ressurser har måtte være engasjert lenger enn tidligere 

planlagt, og derav har man hatt større kostnader enn budsjettert.  

 

c. Viktige læringspunkter 
 

• I forbindelse med omlegginger av denne karakter, så er sykehusene avhengig av 

informasjon om tidsplaner i svært god tid. Dette for at det må tilrettelegges med nød 

prosedyrer samt etablere oversikt over konsekvenser ifm nedetid. 

o Prosjektet burde ha involvert HFene på et tidligere stadium. Kunne skapt 

mindre diskusjon rundt omleggingsplan. 

o Man er avhengig av å få med seg de rette ressursene for å få verifisert løsning 

etter omlegging. 

 

• Erfaring fra prosjektet viser at det er koblinger mellom systemer og komponenter som 

ikke var kjent før omlegging. Dette gjelder både fra prosjektet og sykehusets side. Det 

har i noen få tilfeller først til at tjenester man ikke skulle påvirke, faktisk ble påvirket. 

• Tidkrevende prosess i forbindelse med etablering av ny kundeavtale med NHN 

o Avtalen har fra HN IKTs side ikke vært en del av omfanget for prosjektet. Det 

burde den ha vært for å sikre fokus og fremdrift. 

• Behov for tydeligere leveranser jmf kundeavtale. Kan skape utfordringer i en 

driftsfase. 

o 100% opplevd oppetid er «vagt» 

o Ingen klare krav til feilrettingstid, kun når feilretting skal starte 

o Ikke tydelig hva prosjektet skal levere av dokumentasjon, samt hva NHN skal 

levere av verktøy for «innsyn» (De ble skapt forventninger om større innsyn i 

løsningen enn tidligere. Ja – man har fått topologi oversikter) 

o Akseptansekriterier ble avtalt underveis – Overleveringsprotokoll ble 

utarbeidet i felleskap 

o Prisen i avtalen er ikke gitt. Leverandøren opererer med fastpris pluss/minus 

10% endring. Gir lite forutsigbarhet. 
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• Det ble tidlig skapt store forventninger til leveransen som prosjektet ikke kunne eller 

skulle levere. Både ift forbedret ytelse og reduksjon i kostnader.  

o Prosjektet skulle levere forbedret ytelse på WAN til tilsvarende pris som i dag. 

Her kan mange misforstå og tro at økt WAN kapasitet automatisk gir bedret 

sluttbrukeropplevelser, men slik er det ikke. Bildet er langt mer komplekst enn 

som så. 

o Det var på ledernivå skapt en forventning om 3. føringsveier. Det har da blitt 

oppfattet som at det skal være 3 føringsveier inn til hvert sykehus, og ikke til 

hoved lokasjoner som Oslo, Trondheim, Bodø, Tromsø osv. 

 
 

 

 


