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Sammendrag 
 
 
Benchmark analysen viser at i 2017 leverte Helse Nord IKT stabile, kostnadseffektive 
tjenester med høy kvalitet.  
 
Scope for benchmarkingen var kategorier som er relativt standardiserte, og som 
derfor kan sammenlignes på tvers av bedrifter og bransjer. Følgende kategorier er 
omfattet av benchmarkanalysen: 

• IKT Brukerstøtte  

• WAN Datanettverk («Eksternt datanettverk»: dataforbindelsen mellom Helse 
Nord og omverdenen. Norsk helsenett inngår i denne kategorien) 

• LAN datanettverk («Internt datanettverk»: det interne datanettet som binder 
sammen alt IKT-utstyr i Helse Nord. Dette kan være PCer, servere, skrivere 
osv.) 

• Windows servere 

• Linux servere 

• Lagring 
 
Innenfor hver kategori, har de mest relevante metrikkene blitt analysert og 
sammenlignet med IKT bedrifter av samme størrelsesorden, eller med alle bedrifter i 
Gartner sin benchmarkdatabase.  
 
Det må bemerkes at Helse Nord IKT i 2017 startet investeringer i et nytt kjøremiljø for 
sin infrastruktur. Analysen har søkt å skille disse investeringene fra den normale 
driften for å gi Helse Nord IKT en benchmark det senere kan sammenlignes mot. 
Analysen har hvor det er relevant også vist resultatet inkludert disse investeringene. 
 
Resultatene fra denne benchmarkingen viser at Helse Nord ligger rundt 
gjennomsnittet til de tilsvarende bedrifter i datasettet for mesteparten av 
nøkkeltallene som har blitt sammenlignet. Dette indikerer at Helse Nords relative 
kostnads-, og ressursstrategi ikke avviker mye fra tilsvarende virksomheter globalt. 
 
Med en høy løsningsgrad i førstekontakt, lav gjennomsnittlig svartid og lav andel 
tapte samtaler, scorer Helse Nord IKT sin brukerstøtte bedre enn snittet hos 
kundesentre i sammenlignbare virksomheter. Kostnaden til brukerstøtte per 
henvendelse ligger på et høyere nivå enn Gartner gjennomsnittet, men ikke 
betydelig. Med gode kvalitetsmetrikker ellers, kan et høyere kostnadsnivå per 
henvendelse tyde på et høyt bemanningsnivå målt opp mot behovet hos brukerne 
og/eller høyt lønnsnivå drevet av lang erfaring og god kompetanse blant 
brukerstøttemedarbeiderne. 
 
På både LAN og WAN datanettverk scorer Helse Nord IKT bedre enn gjennomsnittet 
til tilsvarende bedrifter i Gartner datasettet. Både kostnad per aktiv LAN port og 
kostnad per WAN enhet er lavere enn gjennomsnittet. Analysen viser at Helse Nord 
IKT benytter færre ressurser på å forvalte datanettverket enn tilsvarende 
virksomheter. Analysen omfatter ikke kvalitetsmetrikker knyttet til datanettverk (hvor 
godt datanettverket oppleves for brukerne) og Helse Nord IKT anbefales således å 
undersøke blant sine kunder om tilfredsheten knyttet til datanettverk er god. 
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Benchmark-metrikker knyttet til Windows og Linux servere viser at server-oppetiden i 
Helse Nord IKT er god. Den ligger i snitt over hva Accenture anser som god oppetid 
som er et tilgjengelighetsnivå over 99,5%. Virtualiseringsgraden ligger på et lavere 
nivå enn Gartner gjennomsnittet, både for Windows og Linux servere. Dette kan 
være en indikasjon på at HN IKT utnytter maskinvaren på en god måte men kan tjene 
mer på ytterligere virtualisering. Ved å redusere behovet for fysiske enheter og gi 
bedre tilgjengelighet ved at enda flere operativsystemer skal kjøre parallelt på den 
samme datamaskin, kan HN IKT få bl.a. lavere strømforbruk, enklere administrasjon, 
bedre ressursutnyttelse og dermed lavere kostnader. I tillegg ligger årlig kostnad per 
Windows serverinstans på et relativt lavt nivå noe som kan tyde på at Helse Nord IKT 
har gode avtaler og kompetente ansatte som forvalter serverne på en effektiv måte.  
 
Til slutt, viser metrikkene knyttet til lagring at HN IKT har høyere kapasitetsutnyttelse 
enn selskapene i benchmark-databasen, som kan være resultat av at helseforetaket 
bruker en komprimeringsmetode for lagring av data som gir mulighet til å lagre mer 
data enn hva lagringskapasiteten tilsier. Dette anses ikke så utbredt blant selskapene 
i benchmark-databasen og det kan antas på bakgrunn av dette at kostnadene knyttet 
til lagring i Helse Nord IKT er lavere enn tilsvarende virksomheter. 
 
Basert på resultatene fra benchmarkingen, fremstår Helse Nord IKT (innenfor scope 
av analysen) som en organisasjon med effektive og dyktige medarbeidere som 
leverer IKT-tjenester av god kvalitet. Analysen har hatt et begrenset scope og sett på 
de metrikker som enkelt kan sammenlignes med andre virksomheter. Helse Nord IKT 
anbefales å kontinuerlig gjennomføre undersøkelser blant sine brukere og kunder for 
å sikre at øvrige områder som applikasjonsutvikling og forvaltning leverer god 
kvalitet.  
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1. Innledning 

1.1 Bakgrunn for oppdraget 

Helse Nord IKT (HN IKT) forvalter, drifter og utvikler IKT-systemene i Helse Nord.  
 
Etter evaluering av IKT-modenhet og kostnadseffektivitet gjennomført i januar 2018, 
ønsket HN IKT sin ledelse å få innsikt i hvordan IKT-virksomheten presterer 
sammenlignet med andre, på følgende kategorier: brukerstøtte, lagring, server og 
datanettverk.  
 
Scope for benchmarkingen er kategorier som er relativt standardiserte, og som derfor 
kan sammenliknes på tvers av bedrifter og bransjer. Innenfor hver kategori i scope 
har de mest relevante metrikkene blitt inkludert. 
 
Bechmark-analysen tar utgangspunkt i kvantitative data for regnskapsåret 2017. 
 
Arbeidet har vært planlagt og drevet i tett samarbeid med Helse Nord IKT over fem 
uker i september og november 2018. Jevnlige møter har vært avholdt for å 
avstemme fremdrift og diskutere foreløpige resultater.  
 
Informasjon er samlet inn basert rapporter og årsregnskap for 2017. Rapportene og 
årsregnskapet har så blitt rekategorisert for å identifisere kostnadsposter som skal 
inngå i benchmark og hvilke som faller utenfor. I tillegg har en rekke regnskapsposter 
blitt fordelt over flere metrikker. Denne fordelingen er utført i samarbeid med Helse 
Nord IKT, og vil i flere sammenhenger være basert på skjønn. 
 
Vurderingen av resultatene ble gjort med bakgrunn i Gartner sine metrikker og 
Accentures erfaringer fra IT-benchmarking og IT generelt. Aktuelle funn er fremhevet 
i rapporten, og vil gi grunnlag for videre undersøkelser som kan gjøres for å avdekke 
årsaksforklaringer.  
 

1.2 Gjennomføring og metode 

For å få et best mulig resultat av denne benchmark-analysen har arbeidet basert seg 
på relevante elementer fra flere rammeverk og metodikk, primært: 
 
 

Gartner: IT Key Metrics Data 2018: 
Local-Area Data Network Analysis 

Gartners database for IKT-benchmarking av 
nøkkeltall knyttet til LAN i virksomheter i 
2017.  

Gartner: IT Key Metrics Data 2018: 
Wide-Area Data Network Analysis 

Gartners database for IKT-benchmarking av 
nøkkeltall knyttet til WAN i virksomheter i 
2017. 

Gartner: IT Key Metrics Data 2018: 
Linux x87 Server Analysis 
 

Gartners database for IKT-benchmarking av 
nøkkeltall knyttet til Linux server i 
virksomheter i 2017. 
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Gartner: IT Key Metrics Data 2018: 
Unix Server Analysis 
 

Gartners database for IKT-benchmarking av 
nøkkeltall knyttet til Unix server i 
virksomheter i 2017.  

Gartner: IT Key Metrics Data 2018: 
Windows Server Analysis 
 

Gartners database for IKT-benchmarking av 
nøkkeltall knyttet til Windows server i 
virksomheter i 2017.  

Gartner: IT Key Metrics Data 2018: 
Storage Analysis 
 

Gartners database for IKT-benchmarking av 
nøkkeltall knyttet til lagring i virksomheter i 
2017.  

Gartner: IT Key Metrics Data 2018: 
IT Service Desk Analysis 
 

Gartners database for IKT-benchmarking av 
nøkkeltall knyttet til brukerstøtte i 
virksomheter i 2017.  

Accenture: Cost and Value 
Optimization 
 

Accentures rammeverk for anvendelse av 
en bærekraftig økonomisk modell for 
teknologi. 

 
 
Accenture har benyttet Garner sitt rammeverk for IT Key Metrics til å strukturere 
kostnadene og definere benchmark-metrikkene. I tillegg, har teamet brukt egne 
Accenture-data på områder og metrikker Gartner manglet i sin database.  
 
Gartners IT Key Metrics er en global database med omfattende kostnads-, og 
resultatmålinger basert på over 7200 datapunkter fra offentlige og private IT 
organisasjoner fra mer enn 80 land, hvorav mesteparten er europeiske og 
amerikanske foretak. Samtlige helseregioner gjennomgår i disse dager en mer 
overordnet benchmark som er basert på Gartner sitt rammeverk. Det er av den grunn 
hensiktsmessig at også denne rapporten baserer seg på det samme, for å sikre 
konsistente funn. 
 
Som med alle publiserte data finnes det rom for mulige tolkninger. Datasettet i 
benchmarkingen representerer en blanding av organisasjoner av forskjellige 
størrelser og industrisegmenter.  
 
Benchmarking representerer ikke nødvendigvis best praksis og måler ikke det totale 
bildet for IT-effektivitet. Estimater tar ofte ikke hensyn til selskapets levetid - hvis de 
vokser, modnes, eller hvordan deres IT-fotavtrykk ser ut.  
 

1.3 Intervjuer, møter og samtaler 

Det er gjennomført samtaler, intervjuer og diskusjoner med følgende personer i Helse 
Nord IKT. 
 
Tabell 1: Intervjuliste 

Funksjon / tema Person(er) 

Ledelse / stab Helse Nord IKT   Atle Engebretsen (Økonomisjef) 

Ledelse / stab Helse Nord IKT   Jon Steffan Johansen (Rådgiver økonomi, 
controller) 

Ledelse / stab Helse Nord IKT   Tom Robert Elvebu (Assisterende Direktør) 
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Tabell 1: Intervjuliste 

Funksjon / tema Person(er) 

Kunde og service Arild Olsen Berglund (Seksjonsleder for 
brukerstøtte) 

Kunde og service Morten Isaksen (Avdelingsleder) 

Kunde og service  Per Christian Lindberg (Nestleder) 

Tjenesteproduksjon  Bjørn-Tore Nikolaisen (Seksjonsleder for 
skytjenester) 

Ledelse / stab Helse Nord IKT   Karina Solheim (Rådgiver økonomi) 

Tjenesteproduksjon Oddne Rasmussen (Fagansvarlig database) 

Tjenesteproduksjon Ragnhild Mellem Arnesen (Seniorrådgiver) 

Tjenesteproduksjon Pål Fondevik (Fagansvarlig samordna 
kommunikasjon) 

Tjenesteproduksjon Mattias Torsfred (Fagansvarlig nettverk) 

Tjenesteproduksjon Pål Kristiansen (Fagansvarlig Altiris) 

 

1.4 Dokumenter 

Følgende dokumenter har vært sentrale i analysen: 
 
 

Tabell 2: Dokumentliste 

Dokument Beskrivelse 

Overordnet virksomhetsplan Helse 
Nord IKT 

Virksomhetsplan for Helse Nord IKT 2018 

Målbilde 2023 Visualisering av Helse Nord IKT visjon og 
langsiktige mål 

HNIKTs resultatregnskap for 2017 Agresso datauttrekk for regnskapsåret 2017 

  

 

1.5 Kvalitetssikring 

Gjennom oppdraget har teamet fra Accenture aktivt benyttet Accentures globale 
nettverk for å diskutere relevant metodikk, problemstillinger og resultater. Erfaringer 
fra tilsvarende analyser for større offentlige virksomheter har blitt aktivt benyttet i 
arbeidet. Det er gjennomført kontinuerlige avstemming med Helse Nord IKTs ledelse. 
 

1.6 Viktige antakelser i analysen 

• Dollarkurs benyttet: 8,26 (gjennomsnittskurs 2017 fra Norges Bank). 

• Benchmark-grunnlag fra Gartner er hentet fra 2017. 

• Fasilitets-, og personalkostnader er antatt å være det samme for alle ansatte. 
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2. Resultater fra benchmark-analysen 

2.1 Overordnet status Helse Nord IKT 

Helse Nord IKT leverer stabile, kostnadseffektive tjenester med høy kvalitet.  
 
Som vist i tabellen under, scorer Helse Nord IKT bedre enn tilsvarende bedrifter i 
Gartner sin benchmarkdatabase, på de fleste av metrikkene i scope. 
 

 
 

2.2 Benchmarking av enkeltområder 

Benchmark-analysen fokuserer på fire hovedområder: IKT brukerstøtte, datanettverk 
(LAN og WAN), server (Windows og Linux) og lagring.  
 

2.2.1 Brukerstøtte 

Brukerstøtte IKT i Helse Nord IKT hadde i 2017 25,5 fulltidsekvivaleneter og 
håndterte 98 000 henvendelser. Det plasserer brukerstøttesenteret blant de 
mellomstore virksomhetene i Gartner sin benchmarkdatabase. Brukerstøtte IKT 
plasserer seg i den lave enden av mellomstore virksomheter, noe som må reflekteres 
når benchmarkresultatene leses. 
 
Nøkkelobservasjoner: 
 
Helse Nord IKT scorer bedre på samtlige kvalitetsmetrikker knyttet til brukerstøtte, 
men har en høyere kostnad pr. henvendelse enn sammenlignbare virksomheter.  
▪ Helse Nord IKT har en høy løsningsgrad ved første henvendelse, og ligger over 

gjennomsnittet, både når det gjelder store og små (med færre henvendelser) 
brukerstøttesentre.  

▪ Brukerstøtte IKT sin svartid på telefon er 11 sekunder kortere enn 
gjennomsnittet for andre virksomheter.  

▪ HN IKT har en andel tapte telefonsamtaler som ligger under snittet for andre 
brukerstøttesentre av tilsvarende størrelse.  
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Løsningsgrad ved første henvendelser 
 
Definisjon: Antall henvendelser som blir løst ved første kontakt, delt på totalt antall 
henvendelser. 
 
Hensikt: Sier noe om i hvor stor grad brukerstøtten er i stand til å løse saker uten å 
sende brukeren videre. Brukes i sammenheng med de øvrige brukerstøtte-
indikatorene. 
 

 
Figur 1. Løsningsgrad ved første henvendelse 

 
Brukerstøttestørrelse 
Årlige henvendelser 
totalt 

liten: under 
72 000 årlige 
henvendelser 

medium: mellom 
72 000 og 220 000 
årlige henvendelser 

stor: over 220 000 
årlige henvendelser 

Gjennomsnitt 66,7 % 72,2 % 71,3% 

Tabell 1. Løsningsgrad ved første kontakt per fordelt på hvor stort brukerstøttesenteret er 

Som indikert i figur 1 over, ligger IKT brukerstøtte sin løsningsgrad ved første kontakt 
på 75%, godt innenfor de to midterste kvartilene i Gartners serie.  
 
Årsak knyttet til høy løsningsgrad kan være flere, og rapporten har ikke gjort en 
undersøkelse av dette spesifikt. På generelt grunnlag kan en potensiell årsak være et 
høyt erfaringsnivå og kompetansenivå blant brukerstøttemedarbeiderne. En høy 
andel faste ansatte, fremfor deltidsansatte og innleide vil også kunne antas å bidra til 
en høy løsningsgrad.  
 
Gjennomsnittlig svartid 
 
Definisjon: Angir tiden det tar for en bruker fra en telefonsamtale er tilkoblet, til 
vedkommende får svar fra en brukerstøtteagent. 
 
Hensikt: Sier noe om servicenivå i organisasjonen, både innen effektivitet og 
bemanning. 
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Figur 2. Gjennomsnittlig svartid 

 
Brukerstøttestørrelse 
Årlige henvendelser 
totalt 

liten: under 
72 000 årlige 
henvendelser 

medium: mellom 
72 000 og 220 000 
årlige henvendelser 

stor: over 220 000 
årlige henvendelser 

Gjennomsnitt 29 sekunder 65 sekunder 46 sekunder 

Tabell 2. Gjennomsnittlig svartid per brukerstøttestørrelse 

 
Som vist i figur 2 over, har IKT brukerstøtte en svartid på 39 sekunder, godt innenfor 
de to midterste kvartilene i Gartners serie.  
 
Lav gjennomsnittlig svartid er en annen positiv indikator på brukerstøttesenteret. Den 
viser at de som ringer inn til brukerstøtte ikke står lenge i kø før henvendelsen blir 
besvart. Det kan tyde på at avdelingen for brukerstøtte har god bemanning for å ta 
unna de henvendelser som kommer. 
 
 
Andel tapte telefonsamtaler 
 
Definisjon: Andel innkommende anrop som legges på av bruker før besvart. 
 
Hensikt: Brukes til å si noe om bl.a. kompleksitet i telefonmenyer, servicenivå hos 
kundestøtte. Må ses i sammenheng med kostnadsnivået. 
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Figur 3. Andel tapte telefonsamtaler 

 
Brukerstøttestørrelse 
Årlige henvendelser 
totalt 

liten: under 
72 000 årlige 
henvendelser 

medium: mellom 
72 000 og 220 000 
årlige henvendelser 

stor: over 220 000 
årlige henvendelser 

Gjennomsnitt 8,4% 8,6% 5,7% 

Tabell 3. Andel tapte telefonsamtaler per brukerstøttestørrelse 

 
Som vist i figur 3 over, har HN IKT en litt lavere andel tapte telefonsamtaler enn 
Gartner gjennomsnittet for tilsvarende kontaktsentre, og ligger litt over snittet av alle 
virksomheter som er målt. Dette fremstår som et hensiktsmessig nivå.  
 
Det vil være naturlig at en del brukere ikke vil få svar eller velge å legge på, i perioder 
med stor pågang til brukerstøttesenteret. Det vil ikke være hensiktsmessig å 
bemanne et kontaktsenter for å håndtere periodene med ekstra stor pågang. Av den 
grunn ses det på som kostnadseffektivt at det er en viss andel tapte samtaler. 
 
 
Årlig kostnad per henvendelse 
 
Definisjon: Totalkostnad innen kategorien «Brukerstøtte», delt på årlig antall 
henvendelser til brukerstøtte.  
 
Hensikt: Gir en indikasjon på kostnadseffektiviteten til brukerstøtte-funksjonen. 
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Figur 4. Årlig kostnad per henvendelse 

 
Brukerstøttestørrelse 
Årlige henvendelser 
totalt 

liten: under 
72 000 årlige 
henvendelser 

medium: mellom 
72 000 og 220 000 
årlige henvendelser 

stor: over 220 000 
årlige henvendelser 

Gjennomsnitt 183,87 NOK 131,17 NOK 97,89 NOK 

Tabell 4. Kostnad per henvendelse per brukerstøttestørrelse 

 
Helse Nord IKT sin årlig kost per kontakt ligger på cirka 165,5 NOK, noe over Gartner 
gjennomsnittet men innenfor de to midterste kvartilene i serien. Det må bemerkes at 
Helse Nord IKT med sine 98 000 henvendelser plasseres i den lave enden av et 
medium kontaktsenter. Benchmark for små kontaktsentre er 183,87 NOK, mens 
medium er 131,17 NOK. Det kan antas at tilsvarende virksomheter som Helse Nord 
IKT vil ligge på et sted mellom disse to. Det gjør at Helse Nord IKT ligger noe over 
snittet, men ikke betydelig. 
 
Kostnad per henvendelse bygger på de totale kostnadene til brukerstøttesenteret, 
fordelt på antall henvendelser de håndterer. Dersom øvrige kvalitetsmetrikker er 
gode for kontaktsenteret, kan et høyt kostnadsnivå per henvendelse tyde på et høyt 
bemanningsnivå målt opp mot behovet hos brukerne.  
 
Metrikkene i denne rapporten viser snitt av andre virksomheter, og representerer 
således ikke ønsket kvalitetsnivå av Helse Nord. På bakgrunn av dette kan det være 
akseptabelt med et relativt sett høyere kostnadsnivå per henvendelse, ettersom 
kvaliteten er bedre enn andre virksomheter. 
 
En potensiell årsaksforklaring for gode kvalitetsmetrikker og noe høyere kostnad per 
kontakt kan være erfaringsnivå og kompetanse blant brukerstøttemedarbeiderne. 
Lang fartstid vil naturlig gi økt lønnsutgifter.  
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I tillegg, bør det tas høyde for at lønnsnivået i Norge er noe høyere enn i andre 
europeiske og amerikanske land, noe som gjør at totalkostnaden for IKT brukerstøtte 
øker og medfører dermed en økning i kostnad per kontakt.  
 
Til slutt, må det også bemerkes at arbeidsflaten i Helse Nord, som er lite 
standardisert og gjenkjennbar på tvers av utstyrenheter, møter i begrenset grad 
sluttbrukers aktuelle behov. Dette skaper mye manuelt arbeid i avdelingen for 
brukerstøtte. Dette fører også til en lite fleksibel leveranse og vanskeliggjør prosesser 
rundt automatisering, som igjen kan medføre høyere totalkostnader for brukerstøtte. 
Dette kan således være en annen potensiell forklaring for en høy årlig kostnad per 
henvendelse.  
 
For detaljert nåsituasjonsvurdering av HN sin arbeidsflateområdet, venligst se 
«Prosjektbegrunnelse Fremtidig Arbeidsflate – 0.96», prosjektnummer 180 087.  
 
 
Fordeling av IKT-kostnader innenfor området «Brukerstøtte» 
 
Analysen indikerer at kostnader knyttet til programvare og maskinvare utgjør en liten 
del av totale kostnader, mens lønns-, og personalkostnader er de desidert største 
kostnadselementene.   
 

2.2.2 Datanettverk: WAN og LAN 

Helse Nord IKT hadde i 2017 2 fulltidsekvivalenter (FTE’er) som jobbet med WAN 
datanettverk og 8,8 FTE’er som jobbet med LAN datanettverk. I denne perioden har 
disse håndtert 30 000 WAN enheter og 50 000 aktive LAN porter som brukes på 
tvers av alle sykehusene som HN IKT supporterer. Det er viktig å merke at antall 
identifiserte WAN enheter inkluderer ikke enheter knyttet til gjestenett.  
 
Nøkkelobservasjoner: 
▪ Helse Nord IKT har en årlig kostnad per WAN enhet som ligger noe under 

Gartner gjennomsnittet for tilsvarende bedrifter.  
▪ HN IKT sin årlige kostnad per aktiv LAN port er lavere både enn Gartner 

gjennomsnittet for alle LAN-miljøene som er målt og for LAN-miljøene av 
tilsvarende størrelse som Helse Nord IKT.  

 
 
Datanettverk WAN 
 
Årlig kostnad per WAN enhet 
 
Definisjon: Totalkostnad innen kategorien «WAN datanettverk», delt på antall WAN 
enheter. 
 
Hensikt: Gir en indikasjon på kostnadseffektiviteten til WAN-miljøet. 
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Figur 5. Årlig kostnad per WAN enhet 

 

Miljøstørrelse 
WAN enheter 

liten: under 
16 000 WAN 
enheter 

medium: mellom 
16 000 og 37 000 
WAN enheter 

stor: over 37 000 
WAN enheter 

Gjennomsnitt 2 007 NOK 1 883 NOK 1 652 NOK 

Tabell 5. Årlig kostnad per WAN enhet per miljøstørrelse 

 
Med 30 000 WAN enheter plasseres HN IKT sitt WAN-miljø i den høye enden av et 
medium miljøstørrelse. Benchmark for store WAN-miljøer er 1 652 NOK, mens 
medium er 1 883 NOK. 
 
Som figur 5 over viser, ligger Helse Nord IKT sin årlige kostnad per WAN enhet på 
1 146 NOK, godt under Gartner gjennomsnittet, men fortsatt innenfor de to midterste 
kvartilene i serien. Gitt at totalt antall WAN enheter som er identifisert inkluderer ikke 
enheter knyttet til gjestenett, er det normalt å anta at kostnaden per WAN enhet ville 
ha vært enda lavere med flere enheter.  
 
En av forklaringene på dette kan være at HN IKT har et lavt ressursnivå (2 FTE’er) 
på WAN nettverk målt opp mot de andre selskapene i benchmarking.  
 
En lav kostnad per WAN enhet kan også tyde på at HN IKT har en effektiv utnyttelse 
av nettverket. Dette bør vurderes i sammenheng med helseforetakets 
forretningsbehov, miljøarkitektur og miljøstørrelse (e.g. antall brukere, TB av trafikk), 
samt nivået på leverte tjenester (e.g. gjennomsnittlig tid for å gjenopprette miljøet). 
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Fordeling av IKT-kostnader innenfor området «WAN datanettverk» 
 
Definisjon: Fordeling av kostnader innen kategorien «WAN datanettverk», innen 
underkategoriene maskinvare, programvare, transmission, fasiliteter og personell. 
Med transission menes eksempelvis linjeleie (av nettleverandør) knyttet til selve 
datatrafikken. 
 
Hensikt: Hjelper for å forstå fordelingen av kostnader, og identifisere kilder til 
eventuelle avvik i kostnadene.  
 

 
Figur 6. Kostnadsfordeling 

 
Kostnadsfordelingen på området «WAN datanettverk» indikerer at lønn og 
personalkostnader ligger på et lavere nivå enn benchmarkingen. Dette kan støtte 
hypotesen vår om at Helse Nord IKT sitt lave ressursnivå er hoveddriveren bak den 
lave totalkostnaden. 
 
Analysen indikerer også at kostnader knyttet til «transmission» og maskinvare er, 
som forventet, de største kostnadsdriverne.  
 
 
Datanettverk LAN 
 
Årlig kostnad per aktiv LAN port 
 
Definisjon: Totalkostnad innen kategorien «LAN datanettverk», delt på antall aktive 
LAN porter. 
 
Hensikt: Gir en indikasjon på kostnadseffektiviteten til LAN-miljøet. 
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Figur 7. Årlig kostnad per aktiv LAN port 

 

Miljøstørrelse aktive 
LAN porter 

liten: under 
13 000 LAN 
porter 

medium: mellom 
13 000 og 42 000 
LAN porter  

stor: over 42 000 
LAN porter 

Gjennomsnitt 1 057,28 NOK 1 098,58 NOK 850,78 NOK 

Tabell 6. Årlig kostnader per aktiv LAN port per miljøstørrelse 

 
Som indikert i figur 7 over, har Helse Nord IKT en lavere årlig kostnad per aktiv LAN 
port enn Gartner gjennomsnittet for tilsvarende bedrifter og ligger på det nederste 
nivået av de to midterste kvartilene i serien. Det tyder på at HN IKT har et 
kostnadseffektiv LAN-miljø. Dette bør vurderes i sammenheng med helseforetakets 
forretningsbehov, miljøstørrelse (e.g. antall brukere, switchporter og IMAC), 
produktivitetsnivået, samt nivået på leverte tjenester. 
 
Med sine 50 000 aktive LAN porter plasseres Helse Nord IKT i den overste 
kategorien av benchmarking, med et stort miljø. Benchmark for store LAN-miljøer er 
851 NOK, godt over HN IKT sitt kostnadsnivå på 586 NOK.  
 
 
Fordeling av IKT-kostnader innenfor området «LAN datanettverk» 
 
Definisjon: Fordeling av kostnader innen kategorien «LAN datanettverk», innen 
underkategoriene maskinvare, programvare, disaster recovery, fasiliteter og 
personell. 
 
Hensikt: Hjelper for å forstå fordelingen av kostnader, og identifisere kilder til 
eventuelle avvik i kostnadene.  
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Figur 8. Kostnadsfordeling 

 
Som vist i figur 8 over, indikerer kostnadsfordelingen på området «LAN datanettverk» 
at Helse Nord IKT ligger ganske nær benchmarkingen med noe avvik på maskinvare 
og personell. Kostnadsfordelingen gir en forståelse for hvordan kostnadene spres i 
LAN-miljøet men bør ikke vurderes isolert. 
 

2.2.3 Server: Windows og Linux  

Helse Nord IKT har et stort servermiljø bestående av Linux og Windows servere. I 
regnskapet til Helse Nord IKT skilles det ikke på disse miljøene noe som betyr at 
rapporten har gjennomført kvalitative vurdering for allokering av kostnader til 
henholdsvis Windows-servere og Linux-servere. Det må også bemerkes at Helse 
Nord IKT har et betydelig Oracle-databasemiljø. Dette miljøet er i stor grad allokert til 
Linux-servermiljøet ettersom systemer innen elektronisk pasientjournal og røntgen 
driftes på Linux-servere. Disse er også blant de største brukerne av Oracle-
databasene. 
 
Antall Windows serverinstanser i Helse Nord IKT ligger på 2 016, men antall Linux 
serverinstanser er som normalt noe lavere og ligger på 280.   
 
Helse Nord IKT hadde i 2017 14,9 fulltidsekvivalenter (FTE’er) som jobbet med 
Windows servere og 7 FTE’er som jobbet med Linux servere. 
 
Nøkkelobservasjoner 
▪ Helse Nord IKT har en virtualiseringsgrad på Windows servere som ligger rett 

over Gartner gjennomsnittet, men noe under virtualiseringsgraden bedrifter med 
tilsvarende antall instanser har.  

▪ HN IKT leverer høy server-oppetid, både for Windows og Linux servere. 
▪ HN IKTs årlige kostnad per Windows serverinstans er godt under Gartner 

gjennomsnittet. 
▪ HN IKTs årlige kostnad per Linux serverinstans er på et lavere nivå enn Gartner 

gjennomsnittet for tilsvarende bedrifter dersom man ser bort fra kostnaden 
knyttet til Oracle databasen som elektronisk pasientjournal og røntgen 
systemene kjører på.  
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Windows Servere 
 
Virtualiseringsgrad Windows Servere 
 
Definisjon: Antall instanser per server. 
 
Hensikt: Gir innsikt i arbeidsbelastningen supportert i forhold til den fysiske 
kapasiteten i Windows-miljøet. 
 
 

 
Figur 9. Virtualiseringsgrad Windows Servere 

 
Miljøstørrelse 
Windows instanser 

liten: under 650 
instanser 

medium: mellom 650 
og 2 000 instanser 

stor: over 2 000 
instanser 

Gjennomsnitt 2,5 5,5 4,9 

Tabell 7. Windows instanser per server per miljøstørrelse 

Med 2 016 instanser, defineres HN IKT sitt Windows servermiljø som et stort 
servermiljø.  
 
Som vist i figur 9 over, har Helse Nord IKT en lavere virtualiseringsgrad enn Gartner 
gjennomsnittet for tilsvarende bedrifter: 4,25 vs. 4,90, men fortsatt innenfor de to 
midterste kvartilene i serien. Dette kan tyde på at HN IKT utnytter maskinvaren på en 
god måte.  
 
På et høyt nivå, setter gjennomsnittlig virtualiseringstettheten rammene for 
kostnadseffektivitetsmålinger, men gjør lite for å markere ressursutnyttelse og 
ressursadministrasjon. Derfor er det best å vurdere utnyttelsesgraden i peak og non-
peak tid for å evaluere ytelsen i forhold til sykliske svingninger i forretningsbehovet.  
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Windows Servertilgjengelighet  
 
Definisjon: Prosentandel serveren er tilgjengelig (oppetid).  
 
Hensikt: Er et godt mål på hvor god Helse Nord IKT er til å holde systemene i gang. 
 

 
Figur 10. Windows Servertilgjengelighet 

 
Analysen viser at HN IKT leverer høy Windows server-oppetid. 
 
Det er viktig å bemerke at informasjon om server-oppetiden er hentet ut fra Helse 
Nord sine systemer for perioden 31. mai 2018 – 31. oktober 2018, siden tidligere 
data ikke var tilgjengelige. I denne rapporten antar vi at servertilgjengelighetsnivåene 
fra denne perioden er representative for 2017.  
 
 
Årlig kostnad per Windows serverinstans 
 
Definisjon: Totalkostnad innen kategorien «Windows server», delt på antall 
Windows instanser.  
 
Hensikt: Gir en indikasjon på servermiljøets kostnadseffektivitetsnivå. 
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Figur 11. Årlig kost per Windows serverinstans 

 
Miljøstørrelse 
Windows instanser 

liten: under 650 
instanser 

medium: mellom 650 
og 2 000 instanser 

stor: over 2 000 
instanser 

Gjennomsnitt 46 305,56 NOK  44 290,12 NOK 33 428,22 NOK 

Tabell 8. Årlig kost per Windows serverinstans per miljøstørrelse 

 
For å se hvilken effekt store prosjekter, som f.eks. nytt sentralt kjøremiljø (SKM) eller 
HIS, har på kostnadsnivået per serverinstans, er årlig kost per Windows 
serverinstans visualisert både med og uten prosjektkostnadene.  
 
Som vist i figur 11 over, ligger HN IKT på et lavere kostnadsnivå enn Gartner 
gjennomsnittet for tilsvarende bedrifter, uavhengig av store prosjekter, og innenfor 
den første kvartilen i serien.  
 
Lav årlig kostnad per serverinstans kan være en indikasjon på at Helse Nord IKT har 
gode avtaler og kompetente ansatte som forvalter Windows-serverne på en effektiv 
måte.  
 
 
Fordeling av IKT-kostnader innenfor området «Windows server» 
 
Definisjon: Fordeling av kostnader innen kategorien «Windows server», innen 
underkategoriene maskinvare, programvare, disaster recovery, tilkobling, fasiliteter 
og personell. 
 
Hensikt: Hjelper for å forstå fordelingen av kostnader, og identifisere kilder til 
eventuelle avvik i kostnadene.  
 
 



Benchmarking av IKT-kostnader 
 

21 

 
 

Copyright © 2018 Accenture All Rights Reserved. 

 

 
Figur 12. Kostnadsfordeling 

Kostnadsfordelingen på området «Windows server» viser at Helse Nord IKT ligger 
ganske nær benchmarkingen men noe avvik på programvare og personell. 
 
 
Linux Server 
 
Virtualiseringsgrad Linux Servere 
 
Definisjon: Antall instanser per Linux server. 
 
Hensikt: Benyttes for å evaluere arbeidsbelastningen i forhold til den fysiske 
kapasiteten i servermiljøet. 
 
 

  
Figur 13. Virtualiseringsgrad Linux Servere 
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Miljøstørrelse 
Linux instanser 

liten: under 400 
instanser 

medium: mellom 400 
og 1 700 instanser 

stor: over 1 700 
instanser 

Gjennomsnitt 6,5 3,9 4,3 

Tabell 9. Linux instanser per server per miljøstørrelse 

 
Som vist i figur 13 over, har Helse Nord IKT en mye lavere virtualiseringsgrad enn 
Gartner gjennomsnittet for tilsvarende bedrifter: 2,02 vs. 3,90.  
 
På et høyt nivå, setter gjennomsnittlig virtualiseringstettheten rammene for 
kostnadseffektivitetsmålinger, men gjør lite for å markere ressursutnyttelse og 
ressursadministrasjon. Derfor er det beste å vurdere utnyttelsesgraden i peak og 
non-peak tid for å evaluere ytelsen i forhold til sykliske svingninger i 
forretningsbehovet. 
 
 
Linux Servertilgjengelighet 
 
Definisjon: Prosentandel serveren er tilgjengelig (oppetid). 
 
Hensikt: Er et godt mål på hvor god Helse Nord IKT er til å holde systemene i gang. 
 
 

 
Figur 14. Linux Servertilgjengelighet  

 
Analysen viser at HN IKT leverer høy Linux server-oppetid. 
 
Det er viktig å bemerke at informasjon om server-oppetiden er hentet ut fra Helse 
Nord sine systemer for perioden 31. mai 2018 – 31. oktober 2018, siden tidligere 
data ikke var tilgjengelige. I denne rapporten antar vi at servertilgjengelighetsnivåene 
fra denne perioden er representative for 2017.  
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Årlig kostnad per Linux serverinstans 
 
Definisjon: Totalkostnad innen kategorien «Linux server», delt på antall Linux 
instanser.  
 
Hensikt: Gir en indikasjon på servermiljøets kostnadseffektivitetsnivå. 

 
Figur 15. Årlig kost per Linux serverinstans (utenom Oracle DB) 

Miljøstørrelse 
Linux instanser 

liten: under 400 
instanser 

medium: mellom 400 
og 1 700 instanser 

stor: over 1 700 
instanser 

Gjennomsnitt 85 615 NOK 60 744 NOK 50 312 NOK 

Tabell 10. Årlig kost per Linux serverinstans per miljøstørrelse 

For å se hvilken effekt store prosjekter, som SKM eller HIS, har på kostnadsnivået 
per serverinstans, er årlig kost per Linux serverinstans visualisert både men og uten 
prosjektkostnadene.  
 
Det er også viktig å bemerke at Helse Nord IKT har et betydelig Oracle 
Databasemiljø som i stor grad understøtter elektronisk pasientjournal (DIPS) og 
røntgensystemet (Sectra). Denne kostnaden er et direkte resultat av de 
applikasjonsvalg som er gjort i Helse Nord og sier således lite om 
kostnadseffektivitetsnivået innen Linux serverdrift. Av den grunn ønsker rapporten å 
synliggjøre dette kostnadsnivået både med og uten Oracle databasekostnader for å 
gi et bilde av kostnadsnivået.  
 
Figur 15 over, viser at Helse Nord IKT har lavere kostnader enn sammenlignbare 
virksomheter når Oracle-kostnadene holder utenom, men høyere kostnader når de 
inkluderes. Det kan antas at Helse Nord innen Linux serverdrift har en høyere andel 
Oracle-databasemiljøer enn snittet blant virksomhetene det sammenlignes med. Det 
er derav vanskelig å være entydig på hvorvidt Linux serverdrift er kostnadseffektiv 
eller ikke, uten å se dette i sammenheng med de totale kostnadene som bruker på IT 
i Helse Nord (utenfor scope i denne rapporten).  
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Figur 16. Årlig kost per Linux serverinstans (med Oracle DB) 

 
Årlig kostnad per Linux serverinstans med Oracle databasekostnader ligger, som vist 
i figur 16 over, på et mye høyere kostnadsnivå enn Gartner gjennomsnittet for 
tilsvarende bedrifter, både med og uten kostnader knyttet til store prosjekter. Det kan 
antas at en av hovedårsakene til dette er høye Oracle lisenskostnader, som utgjør en 
stor del av totalkostnadene knyttet til Linux.  
 
 
Fordeling av IKT-kostnader innenfor området «Linux server» 
 
Definisjon: Fordeling av kostnader innen kategorien «Linux server», innen 
underkategoriene maskinvare, programvare, disaster recovery, tilkobling, fasiliteter 
og personell. 
 
Hensikt: Hjelper for å forstå fordelingen av kostnader, og identifisere kilder til 
eventuelle avvik i kostnadene.  
 

 
Figur 17. Kostnadsfordeling 
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Kostnadsfordelingen på området «Linux server» viser at Helse Nord IKT noe avvik på 
programvare, disaster recovery og personell. 
 
Det er viktig å bemerke at cirka 19% av Oracle-databasemiljøet er knyttet til disaster 
recovery og dette vises som forventet i figur 17 over. I tillegg, gjenspeiles en del store 
lisenskostnader knyttet til Redhat i høye programvarekostnader.  

 

2.2.4 Lagring 

Helse Nord IKT har en total lagringskapasitet på ca. 3 800 Terabyte (TB), noe som 
plasserer Helse Nord IKT blant de medium store servermiljøene basert på Gartners 
inndeling. I 2017 startet Helse Nord IKT å implementere et nytt kjøremiljø. Dette 
kjøremiljø er i hovedsak ikke medberegnet i tallene for å kunne gi en baseline før og 
etter innføring av nytt kjøremiljø. For 2017 er det estimert at total lagringskapasitet for 
det nye kjøremiljøet var 950 TB. Disse er ikke inkludert i de 3 800 TB nevnt over. 
 
I 2017 er det anslått at 3 400 TB av de 3 800 TB tilgjengelig var i bruk. Helse Nord 
IKT benytter en komprimeringsmetode for lagring av data som gir mulighet til å lagre 
relativt sett mer data enn hva lagringskapasiteten tilsier. Dette anses ikke så utbredt 
blant selskapene i benchmark-databasen og det kan antas på bakgrunn av dette av 
kostnadene knyttet til lagring i Helse Nord IKT er lavere enn tilsvarende virksomheter 
på grunn blant annet dette.  
 
 
Nøkkelobservasjoner 
 
▪ Helse Nord IKT har en kapasitetsutnyttelse godt over Gartners gjennomsnitt 

dersom sentralt kjøremiljø (SKM) utelukkes fra beregningen (HN IKT 80,0% vs. 
Gartner: 56,6%). Nivået på kapasitetsutnyttelse nærmer seg benchmark-verdien 
når kapasitet knyttet til SKM inkluderes (HN IKT 66,2% vs. Gartner: 56,6%).  

▪ HN IKT har en årlig kostnad per rå terabyte (TB) godt under Gartner 
gjennomsnittet.  
 

 
Kapasitetsutnyttelse 
 
Definisjon: Antall brukt TB lagring som prosent av totalt konfigurert kapasitet. 
 
Hensikt: Gir innsikt i arbeidsmengde som blir understøttet relativt til mengde 
anvendbar konfigurert lagringskapasitet. 
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Figur 18. Kapasitetsutnyttelse 

 
Som vist i figur 18 over, er Helse Nord IKT sitt kapasitetsutnyttelsesnivå innenfor 
normale verdier, både med og uten sentralt kjøremiljø (SKM). Utnyttelsesgraden er i 
den øvre kvartil blant andre virksomheter. Accenture vurderer dette som en god 
utnyttelsesgrad, men vil samtidig ikke anbefale at denne økes ytterligere. 
 
For høy utnyttelsesgrad øker sannsynligheten for at Helse Nord IKT går full på disk 
før man får muligheten til å frigjøre eventuell nødvendig kapasitet. Selv med 
komprimeringsteknologi må det anses at denne frigjøring av kapasitet vil ta noe tid.  
Av den grunn anses det ikke som hensiktsmessig å søke en høyest mulig 
utnyttelsesgrad, men finne en fornuftig balanse mellom å utnytte eksisterende 
kapasitet, samt ha rom for økt lagringsbehov. 
 
Årlig kostnad per rå TB 
 
Definisjon: Totalkostnad innen kategorien «Lagring», delt på antall rå TB.  
 
Hensikt: Benyttes for å vurdere den relative kostnadseffektiviteten til hele 
lagringsmiljøet. 
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Figur 19. Årlig kostnad per rå TB 

 
Miljøstørrelse 
Rå kapasitet 

liten: under 1 PB 
av kapasitet 

medium: mellom 1 PB 
og 5 PB kapasitet 

stor: over 5 PB 
kapasitet 

Gjennomsnitt 19 163 NOK 13 100 NOK 10 350 NOK 

Tabell 11. Årlig lagringskostnad per TB per miljøstørrelse 

 
For å se hvilken effekt store prosjekter, som f.eks. SKM eller HIS, har på 
lagringskostnadene, er årlig kost per rå TB visualisert både men og uten 
prosjektkostnadene.  
 
Som vist i figur 19 over, ligger HN IKT på et mye lavere kostnadsnivå enn Gartner 
gjennomsnittet for tilsvarende bedrifter, uavhengig av store prosjekter, og innenfor 
den første kvartil i serien.  
 
Lav årlig kostnad per rå terabyte kan tyde på at Helse Nord IKT har et effektivt 
lagringsmiljø, hvor komprimeringsteknologien gjør at HN IKT ikke trenger å kjøpe ny 
kapasitet og dermed kan holde lagringskostnadene nede. 
 
Det kan også tenkes at HN IKT sitt ressursnivå på lagring (5,6 fulltidsekvivalenter i 
2017) har vært lavere enn tilsvarende bedrifter målt i Gartner benchmarkingen. 
 
Denne metrikken bør vurderes i sammenheng med HN IKTs utnyttelsesnivåer, 
lagringsportefølje og overordnet ressursstrategi. Årlig kost per rå TB representerer 
ikke nøyaktig kostnad knyttet til den faktiske tilgjengeligheten (brukbar konfigurert 
etter RAID) eller ressursbruk, og gir heller ikke innsikt i kostnadene knyttet til 
bestemte nivåer av servicenivåer. Lagring tilgjengelighet og gjenopprettingsmål  
må vurderes sammen med antall og størrelse på databaser, da de er de viktigste 
driverne for en kostnadseffektivitetsanalyse. 
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Fordeling av IKT-kostnader innenfor området «lagring» 
 
Definisjon: Fordeling av kostnader innen kategorien «Lagring», innen 
underkategoriene maskinvare, programvare, disaster recovery, tilkobling, fasiliteter 
og personell. 
 
Hensikt: Hjelper for å forstå fordelingen av kostnader, og identifisere kilder til 
eventuelle avvik i kostnadene.  
 
 

 
Figur 20. Kostnadsfordeling 

 
Analysen indikerer at kostnader knyttet til programvare utgjør en liten del av totale 
kostnader, men det kan tenkes at noe av det som ble kategorisert som disaster 
recovery burde ha vært fordelt inn under programvarekostnader. Vi anbefaler derfor å 
ikke vurdere dette isolert.   
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3. Bilag 
 

3.1 Definisjoner og datagrunnlag fra Gartner  
 
 
Tabell 3.1: Gartner, definisjon av begreper 

IKT-driftskostnader 

Totale drifts- og vedlikeholdskostnader for inneværende fiskalår. Disse inkluderer ikke 
amortisering og avskrivningskostnader.  
 

IKT-investeringer 

Totale IKT-utgifter ført til balanse for regnskapsåret (full verdi av balanseførte eiendeler 
ervervet i fiskalåret). Dette inkluderer investeringer i utvikling av nye applikasjoner og IKT 
infrastruktur. 
 

IKT-årsverk 

Antall årsverk knyttet til IKT. Dette inkluderer alle bemanningsnivåer innen organisasjonen, 
fra ledere og prosjektledere til daglig operasjonelt personell. Dette inkluderer også 
insourcede årsverk, men ikke personalet til tredjepartsleverandører som ikke operasjonelt 
forvaltes av det interne personalet 
 

Antall ansatte 

Antall ansatte (antall hoder, ekskludert innleid personell og konsulenter), uavhengig av om 
disse er regelmessige brukere av teknologi støttet av IKT organisasjonen. Det inkluderer 
fulltids- og deltidsansatte, eller som rapportert i offentlig oppføringer.  
 

 

 

 

3.2 Beskrivelse av benchmark-metrikker 

Tabell 3.3.1: Brukerstøtte 

Kostnad per kontakt 

Årlig IKT brukerstøtte-kostnad per inngående henvendelse betjent av IKT brukerstøtte. 
 

Løsningsgrad i førstekontakt 

Prosentandel henvendelser løst ved 1.gangs kontakt med IKT brukerstøtte. 
 

Gjennomsnittlig svartid 

Gjennomsnittlige antall sekunder det tar for å svare på innkommende anrop. 
 

Andell tapte samtaler 

Måler antall innkommende anrop som legges på før de blir besvart. 
 

Fordeling av IKT-kostnader innen brukerstøtte 

Fordeling av kostnader knyttet til IKT brukerstøtte per kostnadstype: maskinvare, 
programvare, nettverk / tilkobling, transmission, disaster recovery, fasiliteter og personell 
(Gartners underkategorier). 
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Tabell 3.3.2: Server – Linux og Windows 

Serverkostnad 

Serverkostnad måles som årlig kostnad per instans av et server-operativsystem (OS), der 
totale OS instanser er definert som: 
 
Totalt antall server OS tilgjengelig på tvers av alle fysiske serverbokser i en gitt 
serverkategori (windows, linux) per år. 
 
Totale OS instanser representerer total kapasitet, men må ses i kontekst av 
forretningskrav (servicenivå), utnyttelsesgrad, virtuell tetthet, og IT-strategi. 
 

Årlig Windows kostnad per serverinstans 

Årlig Windows kostand per OS instans brukes for å evaluere det relative 
kostandseffektivitetsnivået av det helhetlige Windows-miljøet.  
 

Årlig Linux x86 kostnad per serverinstans 

Årlig Linux x86 kostand per OS instans brukes for å evaluere det relative 
kostandseffektivitetsnivået av det helhetlige Linux x86-miljøet.  
 

Fordeling av IKT-kostnader innen Windows server 

Fordeling av Windows serverkostnader per kostnadstype: maskinvare, programvare, 
tilkobling, disaster recovery, fasiliteter og personell (Gartner’s underkategorier). 
 

Fordeling av IKT-kostnader innen Linux server 

Fordeling av Windows serverkostnader per kostnadstype: maskinvare, programvare, 
tilkobling, disaster recovery, fasiliteter og personell (Gartner’s underkategorier). 
 

Virtualiseringsgrad 

Antall OS instanser per fysisk server, eller virtualisering tetthet, benyttes for å evaluere 
arbeidsbelastningen i forhold til den fysiske kapasiteten i servermiljøet.  
 
Størrelse på Windows servermiljøet: liten: < 650 instanser, medium: mellom 650 og 2000 
instanser, stor: > 2000 instanser 
 
Størrelse på Linux x86 servermiljøet: liten: < 400 instanser, medium: mellom 400 og 1700 
instanser, stor: > 1700 instanser 

Servertilgjengelighet 

Serverens evne til å yte den avtalte funksjonen; tilgjengelighet (eller oppetid) avgjøres av 
pålitelighet, vedlikeholdsevne, tjenesteevne, ytelse og sikkerhet. Tilgjengelighet beregnes i 
prosentandeler. Utregningen baseres på avtalt tjenestetid og nedetid. 
 

 
 

Tabell 3.3.3: Lagring 

Årlig lagringskostnad per terabyte (TB) 

Årlig lagringskostnad per totale terabyte-kapasitet (raw terabyte) benyttes for å vurdere 
den relative kostnadseffektiviteten til hele lagringsmiljøet. 
 
Årlig lagringskostnad inkluderer kostnad forbundet med drift, leasing, vedlikehold, og 
avskrivning av hardware, software, tilkobling, disaster recovery, fysisk lokasjon og 
personell. 
 
«Total terabyte»-kapasitet er definert som total kapasitet på de fysiske lagringsdiskene 
(raw disk space) formattert for bruk. 
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Selv om total terabyte-kapasitet representerer all tilgjengelig lagring, bør den vurderes i 
sammenheng med forretningskrav (tjenestenivå), utnyttelsesgrad, selskapets 
lagringsportefølje og overordnede strategi for administrasjon av lagringsressurser. 
 

Kapasitetsutnyttelse 

Antall benyttede terabyte lagring som prosent av anvendbar konfigurert kapasitet, altså 
utnyttelsesgrad, gir innsikt i arbeidsmengde som blir understøttet relativt til mengde 
anvendbar konfigurert lagringskapasitet. 
 
“Anvendbar konfigurert” kapasitet er definert som: Total mengde av konfigurert 
lagringskapasitet tilgjengelig for bruk etter at RAID-sikring er medregnet. 
 
“Benyttet” kapasitet er definert som: Mengde allokert anvendbar konfigurert 
lagringskapasitet faktisk benyttet av servere. 
 

Fordeling av IKT-kostnader innen lagring 

Fordeling av lagringskostnader per kostnadstype: maskinvare, programvare, tilkobling, 
transmission, disaster recovery, fasiliteter og personell (Gartners underkategorier). 
 

 
 

Tabell 3.3.4: Datanettverk – WAN og LAN 

Årlig kostnad per WAN enhet 

Årlig WAN-kostnad per enhet benyttes for å vurdere det relative kostnadseffektivitetsnivået 
for det totale WAN-miljøet.  
 
Størrelse på WAN nettverksmiljøet: liten: < 16000 enheter, medium: mellom 16000 og 
37000 enheter, stor: > 37000 enheter. 
 
En «WAN enhet» er definert som: Utstyr som genererer og / eller mottar trafikk. Dette 
inkluderer alle typer enheter som kan være knyttet til WAN. Det inkluderer også ikke-VoIP-
dataenheter samt VoIP-telefoner, f.eks. terminaler (dumb, smart, intelligent, 3270), 
arbeidsstasjoner, VoIP-telefoner, nettverksskrivere, PCer, mainframes, servere. MERK: 
Maskinvare som rutere, kontrollere, hubber, modemer, switching-enheter (også kjent som 
data communications equipment - DCE), flytter trafikk rundt nettverket i stedet for å 
generere trafikk og bør derfor ikke inkluderes. 
 

Årlig kostnad per aktiv LAN port 

Årlig LAN-kostnad per aktiv port benyttes for å vurdere LAN-miljøets relative 
kostnadseffektivitetsnivå. 
 
Størrelse på LAN nettverksmiljøet: liten: < 13000 aktive porter, medium: mellom 13000 og 
42000 aktive porter, stor: > 42000 aktive porter. 
 
En «aktiv LAN port» er definert som: Inngang eller fysisk tilgangspunkt til nettverket, 
vanligvis via en switch-enhet. Dette inkluderer de maksimale aktive, samtidige brukerne på 
et trådløst hub, antall porter (data / VoIP) som faktisk er i bruk, og vil inkludere porter med 
tilkoblet enheter (f.eks. PCer eller VoIP-telefoner koblet til porter på kontoret) i tillegg til 
data / VoIP-porter som er "live" (f.eks. "live" porter i et konferanserom). 
 

Fordeling av IKT-kostnader innen WAN nettverk 

Fordeling av WAN kostnader per kostnadstype: maskinvare, programvare, transmission, 
fasiliteter og personell (Gartner’s underkategorier). 
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Fordeling av IKT-kostnader innen LAN nettverk 

Fordeling av LAN kostnader per kostnadstype: maskinvare, programvare, fasiliteter og 
personell (Gartner’s underkategorier). 
 

 

3.4 Beskrivelse av Gartners underkategorier per benchmark-
område 

Tabell 3.4.1: Brukerstøtte 

Maskinvare 

Maskinvare er definer som: 
▪ PBX, ACD (automated call distribution) switcher, hodetelefoner, voice mail, IVR 

(interactive voice response), samt CTI (computer telephony integration).  
▪ Klientenheter: maskinvare / programvare som brukes av brukerstøtte agentene.  
▪ Servere som eksplisitt brukes av IKT brukerstøtte til å tilby støttetjenester, inkludert 

servere hosting IKT brukerstøtteapplikasjoner samt dedikerte print-infrastuktur. 

Programvare 

Programvare er definert som:  
▪ Programvare for funksjoner som epost-responshåndtering, interaktiv chat, 

problemstyring, kvalitetssikring, selvbetjening, arbeidsstyring og kontrakt 
administrasjon.  

Disaster recovery 

Disaster recovery er definer som:  
▪ Årlige kostnader for maskinvare, programvare, tilkobling, fasiliteter og kontrakter 

dedikerte til katastrofegjenoppretting for IKT brukerstøtte.  

Transmission 

Transmission er definer som:  
▪ Inbound 800, dedikert trunking, local service, outbound langdistanse, internett tilgang 

(f.eks. Ikt brukerstøtte sin tjenesteportal) eller nettverk mellom IKT-tjenestebord.  

Fasiliteter 

Fasiliteter er definert som: 
▪ Kostnader knyttet til fasiliteter som brukes av de ansatte som jobber i avdelingen for 

IKT brukerstøtte. Noen eksempler inkluderer kontorlokaler, møbler, strøm, vedlikehold, 
eiendomsskatt, sikkerhet og kontorrekvisita. 

Personell 

Personalkostnader / FTE inkluderer interne og eksterne personalkostnader / 
heltidsekvivalenter som støtter følgende IKT-funksjoner: 
Drift og vedlikehold 
▪ Agenter: Ressurser som jobber primært med håndtering av forespørsler, hendelser og 

henvendelser som kommer inn til brukerstøtte. Agenter blir ofte referert til som 
kundeservicerepresentanter eller IKT-tjenestepersonell (første linje). Inkluderer også 
tid brukt av lagledere eller veiledere som utfører denne funksjonen. 

Engineering / tekniske tjenester 
▪ Kontaktdataadministrasjon og analyse: Dette inkluderer ansatte som har ansvar for å 

overvåke og spore trender i kontrakter og anbefale løsninger som kan implementeres 
av brukerstøtte avdelingen. Overvåking av nøkkeltjenestestatistikk for å administrere 
avdelingens effektivitet er også inkludert. 

Utvikling av infrastrukturapplikasjon 
Dette inkluderer aktiviteter relatert til utvikling av skript eller annen programmering som er 
nødvendig for å betjene eller tilpasse servicebords verktøysett. 
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▪ Kvalitetssikring: Overvåking og gjennomgang av kontakter for å sikre overholdelse av 
prosedyrer og beste praksis, og for å søke etter måter å forbedre tjenestene på. 

Planlegging og prosesshåndtering 
▪ Dette inkluderer systemforskning og planlegging, prosessutvikling og styring, 

katastrofeoppretting og prosjektledelse. 
Tjenesteadministrasjon 
▪ Dette inkluderer produktstyring, budsjett, tilbakebetaling og rapportering av 

servicenivå, opplæring (IT og sluttbrukeropplæring), kapitalforvaltning (innkjøp, 
eiendoms- og konfigurasjonssporing) samt kontoadministrasjon (administrasjon av BU, 
kontrakter og tjenesteleverandører). 

Ledelse og Administrasjon 
▪ IT-administrasjon støtter alle organisasjoner knyttet til teknologimiljøet. 
▪ Ledelse: Dette området inkluderer tid brukt av ledere på tilsyns, avdelings-

administrasjon eller strategi-relaterte oppgaver. 

 

 
Tabell 3.4.2: Datanettverk WAN 

Maskinvare 

Maskinvare: årlige utgifter, leiekontrakt, avskrivninger, vedlikehold, installasjon og skatt, for 
alle maskinvare-enhetene, inkludert: 
▪ Routing: inkluderer multiplexers, satellittutstyr, boundary og backbone routers, samt 

broer.  
▪ Sikkerhet: WAN sikkerhet / brannmur-servere og WAN krypteringsmaskinvare. 
▪ Nettverkoperasjonssenter (NOC): test-, og fjernovervåkingsutstyr, klientenheter (PCer 

og NOC-skrivebord) og network management servere (NOC). 
▪ Annen maskinvare: DNS (Domain Name Servers) og DHCP (Dynamic Host 

Configuration Protocol Distribution) servere og UPS. 

Programvare 

Programvare: Årlige lisens- og vedlikeholdskostnader, samt kostnader knyttet til nytt kjøp 
og oppgraderinger for all programvare spesifisert nedenfor: 
■ Sikkerhet: WAN-sikkerhet / brannmur serverprogramvare og WAN-krypterings-
programvare. 
■ Nettverksoperasjonssenter (NOC): Alle programvarekostnader relatert til NOCs støtte til 
WAN-infrastrukturen. 
■ DNS- og DHCP-programvare. 

Disaster recovery 

Disaster Recovery er definert som: 
▪ Disaster Recovery Contracts (kommunikasjon) for Hot Sites (Shell-fasiliteter), dedikert 

maskinvare, programvare og tilkobling. 

Transmission 

Transmission er definer som:  
▪ Carrier Digital Service: Frame Relay tilgang, porter og PVC (Permanent Virtual 

Circuits), ATM (Asynchronous Transfer Mode) tilgang, porter og PVC, MPLS 
(Multiprotocol Label Switching) tilgang, porter og biler (Committed Access Rates) som 
også inkluderer spesifikke avgifter for quality of service (QoS), ofte referert til som 
trafikkforming, T3 / E3, Dial Backup Service, Synkron Optisk Nettverk (SONET), 
Metropolitan Ethernet og Dark Fiber. 

Fasiliteter 

Fasiliteter er definert som: 
▪ Kostnader knyttet til fasiliteter som brukes av de ansatte som jobber med WAN 

nettverk. Noen eksempler inkluderer kontorlokaler, møbler, strøm, vedlikehold, 
eiendomsskatt, sikkerhet og kontorrekvisita. 

Personell 
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Personalkostnader (lønn og ansattfordeler) / FTE inkluderer interne og eksterne 
personalkostnader / heltidsekvivalenter som støtter følgende IKT-funksjoner: 
Drift og vedlikehold 
▪ Nettverksoperasjonssenter (NOC): Dette inkluderer kostnader / FTEer relatert til NOC-

personell sine daglige aktiviteter knyttet til overvåking og feilsøking av WAN-
infrastrukturen. 

Engineering / tekniske tjenester 
▪ Dette inkluderer: WAN support (Break / Fix – Tier II og Tier III support), change 

management (MAC-arbeid), kapasitetsstyring og sikkerhetsadministrasjon. 
Planlegging og prosesshåndtering 
▪ Dette inkluderer systemforskning og planlegging, prosessutvikling og styring, 

katastrofegjenoppretting og prosjektledelse. 
Tjenesteadministrasjon 
▪ Inkluderer produktstyring, budsjett, tilbakebetaling og rapportering av servicenivå, 

opplæring (IT-, og sluttbrukeropplæring), kapitalforvaltning (innkjøp, eiendoms- og 
konfigurasjonssporing) samt kontoadministrasjon (både administrasjon av BU, 
kontrakter og tjenesteleverandører). 

Ledelse og Administrasjon 
▪ IT-administrasjon støtter alle organisasjoner knyttet til teknologimiljøet. 
▪ Ledelse: Dette området inkluderer tid brukt av ledere på tilsyns, avdelings-

administrasjon eller strategi-relaterte oppgaver. 

 

 
Tabell 3.4.3: Datanettverk LAN 

Maskinvare 

Maskinvare: årlige utgifter, leiekontrakt, avskrivninger, vedlikehold, installasjon og skatt, for 
alle maskinvare-enhetene, inkludert: 

▪ Switching og routing: inkluderer rutere, hubs og switcher samt wireless access 
points (WAP) 

▪ Sikkerhet: LAN sikkerhet / brannmur-servere og LAN krypteringsmaskinvare. 
▪ Nettverkoperasjonssenter (NOC): test-, og fjernovervåkingsutstyr, klientenheter 

(PCer og NOC-skrivebord) og network management servere (NOC). 
▪ Annen maskinvare: DNS (Domain Name Servers) og DHCP (Dynamic Host 

Configuration Protocol Distribution) servere og UPS samt MAC maskinvare og 
kabel. 

Programvare 

Programvare: Årlige lisens- og vedlikeholdskostnader, samt kostnader knyttet til nytt kjøp 
og oppgraderinger for all programvare spesifisert nedenfor: 
■ Sikkerhet: LAN-sikkerhet / brannmur serverprogramvare og LAN-krypterings-
programvare. 
■ Nettverksoperasjonssenter (NOC): Alle programvarekostnader relatert til NOCs støtte til 
LAN-infrastrukturen. 

Disaster recovery 

Disaster Recovery er definert som: 
Disaster Recovery Contracts (kommunikasjon) for Hot Sites (Shell-fasiliteter), dedikert 
maskinvare, programvare og tilkobling. 

Fasiliteter 

Fasiliteter er definert som: 
▪ Kostnader knyttet til fasiliteter som brukes av de ansatte som jobber med LAN 

nettverk. Noen eksempler inkluderer kontorlokaler, møbler, strøm, vedlikehold, 
eiendomsskatt, sikkerhet og kontorrekvisita. 

Personell 

Personalkostnader (lønn og ansattfordeler) / FTE inkluderer interne og eksterne 
personalkostnader / heltidsekvivalenter som støtter følgende IKT-funksjoner: 
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Drift og vedlikehold 
▪ Nettverksoperasjonssenter (NOC): Dette inkluderer kostnader / FTEer relatert til NOC-

personell sine daglige aktiviteter knyttet til overvåking og feilsøking av LAN-
infrastrukturen. 

Engineering / tekniske tjenester 
▪ Dette inkluderer: LAN support (Break / Fix – Tier II og Tier III support), change 

management (MAC-arbeid), kapasitetsstyring og sikkerhetsadministrasjon. 
Planlegging og prosesshåndtering 
▪ Dette inkluderer systemforskning og planlegging, prosessutvikling og styring, 

katastrofegjenoppretting og prosjektledelse. 
Tjenesteadministrasjon 
▪ Inkluderer produktstyring, budsjett, tilbakebetaling og rapportering av servicenivå, 

opplæring (IT-, og sluttbrukeropplæring), kapitalforvaltning (innkjøp, eiendoms- og 
konfigurasjonssporing) samt kontoadministrasjon (både administrasjon av BU, 
kontrakter og tjenesteleverandører). 

Ledelse og Administrasjon 
▪ IT-administrasjon støtter alle organisasjoner knyttet til teknologimiljøet. 
▪ Ledelse: Dette området inkluderer tid brukt av ledere på tilsyns, avdelings-

administrasjon eller strategi-relaterte oppgaver. 

 

 
Tabell 3.4.4: Lagring 

Maskinvare 

Maskinvare er definer som:  
▪ Lagringskontrollere, lagringsservere: Alle dedikerte lagringsenheter, inkludert 

kontroller, servere, disk arrays, tape libraries, optiske jukebokser. Det inkluderer også 
utstyr som brukes av driftspersonalet til å støtte lagringsmiljøet (for eks. skrivebord, 
bærbare PCer og tabletter). 

▪ Offline supplies (Media): Bærbar media som brukes til å lagre data offline, som for 
eksempel tapes. 

Programvare 

Programvare er definer som:  
▪ Årlige lisenskostnader for programvare dedikert til å administrere lagringssystemene. 

Dette inkluderer opprettelse og oppsett, lagringsvedlikehold, rapportering, sikkerhet, 
overvåkning, backup / gjenoppretting, arkivering, replikering, mediehåndtering og 
dataoverføring / tiering. 

Disaster recovery 

Disaster recovery er definer som:  
▪ Årlige kostnader for maskinvare, programvare, tilkobling og kontrakter dedikert til 

lagring av katastrofegjenoppretting. 

Tilkobling 

Tilkobling er definer som:  
▪ Årlige kostnader for dedikerte lagringsnettverksenheter og kabler / tilkoblinger som 

brukes til å aksesere delte lagringsenheter. 
▪ Intra-Data Center tilkobling: Årlige kostnader knyttet til kommunikasjonsenheter som er 

spesielt utviklet for intra-datasenter kommunikasjon knyttet til lagring. Det ekskluderes 
kommunikasjonsenheter dedikert til katastrofeoppretting og servere. Denne kostnaden 
er knyttet til nettverksenheter dedikert til lagring og tilhørende switchere. 

▪ Inter-Data Center tilkobling: Årlige kostnader knyttet til dedikert inter-datasenter 
nettverkstilkoblinger, inkludert fiberlinjebindinger mellom datasentre for 
sikkerhetskopiering / gjenoppretting, koblinger for synkron / asynkron replikering og 
point-to-point remote backup. Det ekskluderer kommunikasjonsenheter dedikert til 
katastrofeoppretting og servere. 

Fasiliteter 
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Fasiliteter er definert som: 
▪ Kostnader knyttet til fasiliteter som brukes av de ansatte som jobber med lagring. Noen 

eksempler inkluderer kontorlokaler, møbler, strøm, vedlikehold, eiendomsskatt, 
sikkerhet og kontorrekvisita. 

Personell 

Personalkostnader (lønn og ansattfordeler) / FTE inkluderer interne og eksterne 
personalkostnader / heltidsekvivalenter som støtter følgende IKT-funksjoner: 
Drift og vedlikehold 
▪ Oppgavebehandling relatert til lagringsenheter og media - Disk Storage Management 

og Tape Support. 
Engineering / tekniske tjenester 
▪ Lagring support – Change og release management, hendelseshåndtering, 

ytelsesovervåkning og styring, kapasitetsplanlegging og sikkerhetsadministrasjon. 
Planlegging og prosesshåndtering 
▪ Dette inkluderer systemforskning og planlegging, prosessutvikling og styring, 

katastrofegjenoppretting og prosjektledelse. 
Tjenesteadministrasjon 
▪ Inkluderer produktstyring, budsjett, tilbakebetaling og rapportering av servicenivå, 

opplæring (IT-, og sluttbrukeropplæring), kapitalforvaltning (innkjøp, eiendoms- og 
konfigurasjonssporing) samt kontoadministrasjon (både administrasjon av BU, 
kontrakter og tjenesteleverandører). 

Ledelse og Administrasjon 
▪ IT-administrasjon støtter alle organisasjoner knyttet til teknologimiljøet. 
Ledelse: Dette området inkluderer tid brukt av ledere på tilsyns, avdelings-administrasjon 
eller strategi-relaterte oppgaver. 

 

 
Tabell 3.4.5: Server - Windows 

Maskinvare 

Maskinvare er definer som: 
▪ Prosesseringsenheter: inkluderer all maskinvare I konfigurasjoner av serverplattformer, 

som intern disklagring – men ikke eksterne disk arrays – prosessorer og minnekort. 
▪ Klientenheter: Dette inkluderer utstyret som brukes av operasjonspersonalet til å støtte 

miljøet (for eks. skrivebord, bærbare PCer, tabletter). Dette utelukker alle enheter 
knyttet til lagring, sikkerhetskopiering og data retrieval.  

Programvare 

Programvare er definert som:  
▪ Årlige programvarekostnader relatert til host og virtuelle OS-lisenser, virtualisering og 

partitioning programvare, non-storage utilities, databaser, mellomvare, content / 
dokument. 

Disaster recovery 

Disaster Recovery er definert som: 
Disaster Recovery Contracts (databehandling og kommunikasjon) for Hot Sites (Shell-
fasiliteter), dedikert maskinvare, programvare og tilkobling. 

Tilkobling 

Tilkobling er definer som:  
▪ Intra-Data Center tilkobling: Dette inkluderer vanligvis: rutere, switcher, 

lastbalanserere, kontrollere og utstyr. Datasentralkommunikasjonsnettverk er dedikerte 
nettverk som er segregert eller isolert fra det generelle formålet LAN eller WAN. 
General purpose og shared nettverkskostnad er ekskludert. 

▪ Inter-Data Center tilkobling: Dette inkluderer vanligvis: overførings-, og 
maskinvarekostnader for fiber, både i bruk og ikke i bruk (dark fiber), switchere og 
kontrollere. Datasentralkommunikasjonsnettverk er dedikerte nettverk som er 
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segregert eller isolert fra det generelle formålet LAN eller WAN. General purpose og 
shared nettverkskostnad er ekskludert. 

Fasiliteter 

Fasiliteter er definert som: 
▪ Kostnader knyttet til fasiliteter som brukes av de ansatte som jobber med Windows 

servere. Noen eksempler inkluderer kontorlokaler, møbler, strøm, vedlikehold, 
eiendomsskatt, sikkerhet og kontorrekvisita. 

Personell 

Personalkostnader (lønn og ansattfordeler) / FTE inkluderer interne og eksterne 
personalkostnader / heltidsekvivalenter som støtter følgende IKT-funksjoner: 
Drift og vedlikehold 
▪ Operasjonsstøtte, produksjonskontroll 
Engineering / tekniske tjenester 
▪ Systemstøtte - Change og release management, hendelseshåndtering, 

ytelsesovervåkning og styring, administrasjon av fysiske databaser, 
kapasitetsplanlegging og sikkerhetsadministrasjon. 

Planlegging og prosesshåndtering 
▪ Dette inkluderer systemforskning og planlegging, prosessutvikling og styring, 

prosjektledelse, samt planlegging av datasenter katastrofegjenoppretting. 
Tjenesteadministrasjon 
▪ Inkluderer produktstyring, budsjett, tilbakebetaling og rapportering av servicenivå, 

opplæring (IT-, og sluttbrukeropplæring), kapitalforvaltning (innkjøp, eiendoms- og 
konfigurasjonssporing) samt kontoadministrasjon (både administrasjon av BU, 
kontrakter og tjenesteleverandører). 

Ledelse og Administrasjon 
▪ IT-administrasjon støtter alle organisasjoner knyttet til teknologimiljøet. 
▪ Ledelse: Dette området inkluderer tid brukt av ledere på tilsyns, avdelings-

administrasjon eller strategi-relaterte oppgaver. 

 

 
Tabell 3.4.6: Server - Linux 

Maskinvare 

Maskinvare er definert som:  
▪ Prosesseringsenheter: inkluderer all maskinvare I konfigurasjoner av serverplattformer, 

som intern disklagring – men ikke eksterne disk arrays – prosessorer og minnekort. 
▪ Klientenheter: Dette inkluderer utstyret som brukes av operasjonspersonalet til å støtte 

miljøet (for eks. skrivebord, bærbare PCer, tabletter). Det utelukker alle enheter knyttet 
til lagring, sikkerhetskopiering og data retrieval. 

Programvare 

Programvare er definert som:  
▪ Årlige programvarekostnader relatert til host og virtuelle OS-lisenser, virtualisering og 

partitioning programvare, non-storage utilities, databaser, mellomvare, content / 
dokumentstyring, søkemotorer, meldinger, kommunikasjon (TCP / IP, FTP og 
vertsbasert) og server sikkerhet. 

Disaster recovery 

Disaster Recovery er definert som: 
Disaster Recovery Contracts (databehandling og kommunikasjon) for Hot Sites (Shell-
fasiliteter), dedikert maskinvare, programvare og tilkobling. 

Tilkobling 

Tilkobling er definer som:  
▪ Intra-Data Center tilkobling: Dette inkluderer vanligvis: rutere, switcher, lastbalanserere 

og utstyr. Datasentralkommunikasjonsnettverk er dedikerte nettverk som er segregert 
eller isolert fra det generelle formålet LAN eller WAN. General purpose og shared 
nettverkskostnad er ekskludert. 
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▪ Inter-Data Center tilkobling: Dette inkluderer vanligvis: overførings-, og 
maskinvarekostnader for fiber, både i bruk og ikke i bruk (dark fiber), switchere og 
kontrollere. Datasentralkommunikasjonsnettverk er dedikerte nettverk som er 
segregert eller isolert fra det generelle formålet LAN eller WAN. General purpose og 
shared nettverkskostnad er ekskludert. 

Fasiliteter 

Fasiliteter er definert som: 
▪ Kostnader knyttet til fasiliteter som brukes av de ansatte som jobber med Linux 

servere. Noen eksempler inkluderer kontorlokaler, møbler, strøm, vedlikehold, 
eiendomsskatt, sikkerhet og kontorrekvisita. 

Personell 

Personalkostnader (lønn og ansattfordeler) / FTE inkluderer interne og eksterne 
personalkostnader / heltidsekvivalenter som støtter følgende IKT-funksjoner: 
Drift og vedlikehold 
▪ Operasjonsstøtte, produksjonskontroll 
Engineering / tekniske tjenester 
▪ Systemstøtte - Change og release management, hendelseshåndtering, 

ytelsesovervåkning og styring, administrasjon av fysiske databaser, 
kapasitetsplanlegging og sikkerhetsadministrasjon. 

Planlegging og prosesshåndtering 
▪ Dette inkluderer systemforskning og planlegging, prosessutvikling og styring, 

prosjektledelse, samt planlegging av datasenter katastrofegjenoppretting. 
Tjenesteadministrasjon 
▪ Inkluderer produktstyring, budsjett, tilbakebetaling og rapportering av servicenivå, 

opplæring (IT-, og sluttbrukeropplæring), kapitalforvaltning (innkjøp, eiendoms- og 
konfigurasjonssporing) samt kontoadministrasjon (både administrasjon av BU, 
kontrakter og tjenesteleverandører). 

Ledelse og Administrasjon 
▪ IT-administrasjon støtter alle organisasjoner knyttet til teknologimiljøet. 
▪ Ledelse: Dette området inkluderer tid brukt av ledere på tilsyns, avdelings-

administrasjon eller strategi-relaterte oppgaver. 

 


