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1. BAKGRUNN OG BEGRUNNELSE FOR PROSJEKTET 
Helse Nord har i dag standardisert på Windows 7 som plattform på klienter. Denne og tidligere versjoner 

av Windows-operativsystemet er underlagt en fast livssykluspolicy. Policyen består av to faser: 

grunnleggende støtte og utvidet støtte. Utvidet støtte på Windows 7 opphører 14. januar 2020, som betyr 

at man ikke vil motta nødvendige sikkerhetsoppdateringer. Oppgraderingen er derfor nødvendig for å 

kunne ivareta IKT-sikkerheten og erstatte den med en ny plattform som er fremtidsrettet og sikker. 

Microsoft innfører også et nytt releaseløp og endrer måten vi må bygge image, distribuere og 

vedlikeholde Windows på. Man går bort fra større oppgraderinger, og releaser isteden en ny Windows 

versjon hvert halvår. Dette krever endring av arbeidsprosesser og etablering av ny strategi for testing av 

dette. 

Det antas at leverandører av kliniske og administrative systemer på sikt ikke kommer til å støtte dagens 

operativsystem.  Dette innebærer at vi må sikre at vi er i stand til å møte framtidige leveranser fra dem. I 

tillegg er dagens operativsystem blitt så gammel at leverandører ikke nødvendigvis leverer drivere til 

periferiutstyr. 

I tillegg ønsker HNIKT å levere en moderne klientplattform for applikasjoner som matcher kunders og 

brukeres forventninger til klientplattform. Windows 7 leveres ikke lenger med nye PCer som standard og 

oppfattes av markedet som gammeldags. 

Erfaringer fra de andre helseregionene og beste praksis fra konsulentselskapet Gartner, tilsier at innføring 

av Microsoft Windows 10 er en omfattende oppgave. Det er avholdt en nasjonal klientsamling der Helse 

Vest IKT, Helse Midt IKT og Helse Nord IKT delte sine erfaringer knyttet til oppgradering av Microsoft 

Windows 10.  

Helse Nord IKT må balansere mellom rask innføring og risikonivå. Videre må den eksisterende PC-

parken kartlegges for å avklare hvor stor andel som vil kunne takle Microsoft Windows 10. Dette vil 

danne grunnlag for et mer nøyaktig overslag over hvor stor andel av PCene som må skiftes ut. Per i dag 

er nesten 42 prosent av klientmaskinene i Helse Nord 4 år eller eldre. Maskinvarekrav til nye systemer 

blir stadig større og flere av klientmaskinene må i den sammenheng byttes ut for å fungere optimalt. 

Desto eldre klientmaskinene blir desto dyrere blir det å vedlikeholde de. 

 Hensikt 

Prosjektet har til hensikt å erstatte nåværende klientplattform med en ny plattform for å dekke de behov 

som er skissert i avsnitt 1. Klientplattformen skal i tillegg understøtte applikasjonsporteføljen i Helse 

Nord slik at sluttbrukere fortsatt kan anvende kliniske og administrative applikasjoner. 

2. MÅL 
Utover det som er beskrevet under prosjektets hensikt er følgende mål avdekket. Målene er inndelt i tre 

kategorier som vist i tabellen nedenfor. 

Nivå Beskrivelse Suksesskriterier 

Virksomhetsmål 

1 Opprettholde og videreutvikle stabil drift 
og tilgjengelighet på en moderne og 
sikker plattform, og HN IKT tilpasser seg 
raskt til nye og endrede behov. 

IKT sikkerheten blir ivaretatt på klientplattformen 

Klientplattformen understøtter 
applikasjonsporteføljen i Helse Nord slik at 
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sluttbrukere fortsatt kan anvende kliniske og 
administrative applikasjoner 

Effektmål 

1 Effektiv driftsregime  Etablere driftsregime for operativsystem basert på 
nytt releaseløp fra Microsoft  

Automatisere sentrale arbeidsprosesser 

2 Fremtidsrettet klientplattform Helse Nord er i stand til å møte framtidige 
leveranser fra leverandører 

Plattformen støtter ny maskinvare, drivere og 
periferiutstyr 

3 IKT-sikkerheten blir ivaretatt på 
klientplattformen 

Ny klientplattform tilbyr sikkerhetsoppdateringer 

Resultatmål 

1 Nytt driftsregime for klientplattform er etablert 

2 Klienter som er besluttet migrert til Windows 10 er gjennomført 

3 Applikasjoner som skal videreføres er pakket og gjort tilgjengelig for ny klientplattform 

4 Klientplattformen støtter ny maskinvare, drivere og periferiutstyr 

Tabell 1 - Prosjektmål 

3. PROSJEKTETS HOVEDPRODUKTER 
Prosjektets hovedproduktene er listet opp i tabellen nedenfor. 

Hovedprodukter Beskrivelse 

Microsoft Windows 10 Etablert og tilpasset eksisterende Windows 10 image, samt migrert fra 
Microsoft Windows 7 til Microsoft 10 på planlagte klientmaskiner. 

Automatisert migreringsverktøy  Automatisering og utvikling av arbeidsflyter i Symantec Workflow for 
Windows 10.  

En applikasjonsdrevet migrering er avhengig av høy datakvalitet og 
automatiserte løsninger. I Windows 7 omleggingen ble manuelle 
arbeidsprosesser oversatt til digitale som ble utført automatisk. Tidligere gikk 
konsulenter ut fysisk til maskinen, noterte ned innhold på papir, tanket, fulgte 
en oppskrift på papir hvor de blant annet installerte programvare fra tidligere 
notat. Denne og flere andre manuelle prosesser er automatisert i et verktøy 
for arbeidsflyt. Det er disse automatiseringene og kvaliteten på disse som 
sørger for kontroll på migreringen og kvaliteten på sluttproduktet. Erfaringer 
har gitt oss innsikt i flere prosesser som bør automatiseres, som for 
eksempel mulighet for å spørre sluttbruker om ukjent programvare. På den 
måten vil vi klare å gjøre rede for eller utvide funksjonaliteten for løsningen 
som benyttes av teknikker ved bytte av maskin. 

Funksjonalitet som ble levert i Windows 7 prosjektet må videreutvikles og 
oppdateres: 
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• Styre migrering fra Windows 7 til Windows 10 
• Gi oversikt over status på programvare, skrivere og maskiner 

(kompatibelt eller ikke) 
• Gi sanntids oversikt over PCer som kan migreres 
• Gi oversikt over maskiner som må fysisk byttes 
• Bruker- og teknikerinitiert migrering 
• Mobilt grensesnitt, med strekkode-støtte 

Applikasjonspakkeverktøy Innføre verktøy for applikasjonspakking av Microsoft App-V. Det må i 
prosjektet vurderes om allerede kjøpte verktøy er tilstrekkelig for pakketering. 

Driftsregime for Windows 10 Endre på arbeidsprosesser for pakketering og etablere en ny strategi for 
testing, samt måten Helse Nord IKT bygger image, distribuere og 
vedlikeholde Windows på. Dette er som en konsekvens av at Microsoft 
innfører et nytt releaseløp 

Opplæringspakke Opplæringspakke for bruk og support av nytt operativsystem 

Tabell 2 - Prosjektets hovedprodukter 

4. INTERESSENTER  
Interessentanalysen blir vurdert fortløpende i hver fase. 

De viktigste interessentene er listet opp i tabellen under. Prioriteringen av interessenter kan endre seg i 

løpet av fasene, basert på aktiviteter og eventuelt endring av risikobildet. 

Interessent  Interessentgruppe  Strategi  

Styret i Helse Nord RHF  Primær rolle  Tilfredsstille  

RHF - Administrerende direktør  Primær rolle  Tilfredsstille  

RHF - Eierdirektør  Primær rolle  Tilfredsstille  

RHF - IT-sjef  Primær rolle  Tilfredsstille  

HF – Direktører  Primær rolle  Tilfredsstille  

HN IKT Administrerende Direktør  Primær rolle  Tilfredsstille  

Styringsgruppe HN IKT  Primær rolle  Tilfredsstille  

FIKS  Primær rolle  Tilfredsstille  

Ledere på ulike nivå i foretakene  Primær rolle  Engasjere  

Ledere ved HN IKT  Primær rolle  Engasjere  

Systemeiere  Primær rolle  Engasjere  

Ansatte  Sekundær rolle  Engasjere  

Tabell 3 - Oversikt over interessenter 

5. RAMMEBETINGELSER 
For å kunne gjennomføre prosjektet har man avdekket et sett rammebetingelser som ligger til grunn for 

gjennomføringen av prosjektet. Utover det som er beskrevet nedenfor har man ikke funnet at man har 

flere rammer man skal forholde seg til. Det forventes at man som en del av gjennomføringsfasen 

revurderer de rammer som er listet opp i styringsdokumentet for å vurdere om disse fortsatt er relevante 

og eventuelt om det skal legges til ekstra rammer.  

 Føringer for prosjektet 

De mest relevante føringene for prosjektet antas å være: 
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Føringer Beskrivelse 

Fremtidsbilde 2023 HN IKT Prosjektet skal bidra til at HN IKT leverer en fleksibel og stabil 
klientløsning på en moderne og standardiserte plattform, samt 
etablere effektiv arbeidsprosesser for blant annet pakketering. Dette 
er i tråd med fremtidsbilde. 

Nasjonal strategi for 
informasjonssikkerhet: 
https://www.regjeringen.no/no/dokument
er/nasjonal-strategi-for-
informasjonssikker/id710469/ 

Prosjektet vil se på ulike sikkerhetsmekanismer for å ivareta 
informasjonssikkerhet:  

 Integritet - Sikkerhet for at informasjonen og 
informasjonsbehandlingen er fullstendig, nøyaktig og gyldig, og 
et resultat av autoriserte og kontrollerte aktiviteter  

 Konfidensialitet - Sikkerhet for at nærmere angitt informasjon 
ikke avsløres for uvedkommende, og at kun autoriserte personer 
får tilgang til denne  

 Tilgjengelighet - Sikkerhet for at en tjeneste oppfyller bestemte 
krav til stabilitet, slik at aktuell informasjon er tilgjengelig ved 
behov 

Etiske retningslinjer for Helse Nord 
(Docmap RL0900) 

Kvalitet, trygghet og respekt er viktige verdier som prosjektet må ta 
hensyn til i prosjektgjennomføringen.  

Tidlig planleggingen skal bidra til at prosjektet bruker ressursene 
fornuftig og på en formålstjenlig måte. 

IKT strategi Helse Nord: 
http://intranett.helse-
nord.no/getfile.php/RHF%20INTER/Styr
et/Styredokumenter/2006/Styresak%207
9-2006%20IT-
strategi%20i%20Helse%20Nord%20-
%20status%2C%20utrykt%20vedlegg.p
df 

Prosjektet skal etablere en ny standard for operativsystem. 

Tabell 4 - Føringer for prosjektet 

 Prosjektets avgrensninger 

Dette avsnittet beskriver avgreninger av prosjektets omfang. 

Utenfor prosjektomfang Beskrivelse 

Hjemme PCer  HN-IKT har ikke eierskap eller kontroll av lisenser på PCer som er distribuert 

Maskiner tilknyttet 
laboratorieutstyr og 
medisinteknisk utstyr 

Klienter tilknyttet laboratorieutstyr, spesielle laboratorieapplikasjoner og 
maskiner knyttet til medisinteknisk utstyr som ikke støtter Windows 10 

Periferi utstyr Skrivere og annet periferi utstyr som ikke er Windows 10 kompatibel og som 
ikke har blitt byttet ut, blir ikke håndtert av prosjektet. 

Applikasjoner 
Prosjektet har forventet et resultatmål opp mot 90-95% av alle klienter i 
Helse Nord. Resterende 5-10% har enten spesielle applikasjoner eller 
spesielle systemkrav som ikke vil fungere med Windows 10. 

Drift og support 

Basert på tidligere erfaringer vil en omlegging kreve support og drift av 2 
separate operativsystemer (Windows 7 og Windows 10). I tillegg er det 
forventet at det vil oppstå rutinemessige support- og drift saker som er en 
direkte årsak av Windows 10 omleggingen under prosjekts fremdrift.  

For å sikre at allokert prosjektbemanning sikrer planlagt fremdrift forventes 
det at:   
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 Rutinemessige supportsaker relatert til Windows 10 ikke håndteres 
av ressurser fra prosjektet, men vil bli håndtert av 
driftslinjen/personalet til Helse Nord IKT 

 Driftslinjen håndterer bemanning av rett kompetanse og kapasitet for 
å sikre korrekt service nivå på både Windows 10 og Windows 7 

HN IKT produktet Mobilt kontor Prosjektet forventer at bestillerenheten på helseforetakene vurderer hvem 
som skal Mobilt kontor og ikke.  

Tabell 5 - Oversikt over avgrensninger 

6. PROSJEKTETS FORVENTEDE GEVINSTER 
Vurderingen av gevinster tilknyttet prosjektet er som følger: 

Gevinster Beskrivelse 

Sikkerhet  Redusert risiko for at data kommer på avveie og generelt bedret sikkerhet. 

IT-kompetanse Løsningen har en lavere brukerterskel enn dagens løsning og baserer seg i større 
grad på hva brukerne har hjemme. 

Tilpasningsbehov Løsningen kan tilpasses fremtidige behov og krav, og er ansett som gunstig i et 
langsiktig perspektiv. 

Brukerbehov Dekker brukerbehovene både innen drift og support. 

Prosess Prosjektet bidrar til at prosesser kan automatiseres i større grad enn i dag. Se 
nærmere beskrivelser i kapitel 3 Prosjektets hovedprodukter 

Lisenskostnader Utvidet support på Windows 7 opphører januar 2020. Microsoft annonserte 6. 
september 2018 at dem tilbyr utvidet sikkerhetsoppdatering på Windows 7 frem til 
januar 2023 som en betalbar tjeneste. Kostnadene er ikke bekreftet eller offisielle, 
men antas å ligge på minimum 5 MNOK per 1000 klienter (ca. 5000,- NOK pr 
klient pr år). 

Maskinvare Ny maskinvare har dårlig eller ingen støtte for Windows 7. Ved å ta i bruk 
Windows 10 blir dette løst. 

Applikasjoner fra 
leverandører 

Det antas at leverandører av kliniske og administrative systemer på sikt ikke 
kommer til å støtte dagens operativsystem. Det nye operativsystemet vil legge til 
rette for nye versjoner fra leverandører. 

Periferiutstyr og driver Dagens operativsystem er blitt så gammel at leverandører ikke nødvendigvis 
leverer drivere til periferiutstyr. Nytt operativsystem vil i større grad støtte nye 
drivere. 

Tabell 6 - Forventede gevinster til prosjektet 

I samråd med prosjekteier blir det ikke utarbeidet et business case for prosjektet. 

7. OVERORDNET ORGANISERING 
Prosjektfasen har anslått at følgende (se illustrasjon under) prosjektorganisasjon vil kreves for å 

gjennomføre prosjektet.  
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Figur 1 - Overordnet prosjektorganisering 

 Ansvar og roller 

Tabellen beskriver ansvarsforholdet til de ulike rollene i prosjektet. 

Rolle Ansvar 

Styringsgruppe Styringsgruppen skal ha tilstrekkelig myndighet til å bidra til at prosjektet når sine 
mål gjennom sin styring og bidra til at prosjektet lykkes med sine resultatmål 
(mål i prosjektperioden). Styringsgruppen skal også legge til rette for å lykkes 
med effektmålene / gevinstene. Styringsgruppens hovedoppgave er å bidra med 
beslutninger og være en ressursgruppe som skal gi råd og bistå prosjektet for å 
sikre at prosjektet lykkes. 

Prosjektledelse  Prosjektets løpende styring og fremdrift 

 Tilføre nødvendig metodikk og kompetanse  

 Bidra til helhetstenkning i prosjektet 

 Kvalitetssikre endelig resultat og skrive sluttrapport 

 Fordeling av oppgaver og rammer 

 Oppfølging av fordelte oppgaver og rammer 

 Kvalitetssikre prosjektgjennomføringen 

 Planlegge oppgaver 

 Prosjektet gjennomføres innenfor vedtatt budsjett 

Helseforetaks-
representanter fra 
bestillertjenesten   

 Generell koordinering på helseforetak 

 Assistanse under utrullingen 

Klientkoordineringsteam  Kartlegge eksisterende klienter og områder hvor dette har en 
konsekvens 

 Kartlegge eksisterende applikasjoner 

 Kartlegge eksisterende perifert utstyr og utarbeide retningslinjer for 
utskiftning 
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 Klargjøre Altiris i forbindelse med distribusjon av image 

 Vedlikeholde Altiris jf. behov og krav for distribusjon av Windows 10 

 Designe distribusjons prosess og skjermplakat i Altiris for distribusjon av 
Windows 10 

 Vedlikeholde Altiris databasen jf. behov 

Applikasjonsteam  Kartlegge alle applikasjoner og versjoner i helseforetakene 

 Identifisere og pakke kritiske applikasjoner 

 Gjennomføre tiltak på applikasjoner hvor kompatibilitet med Windows 10 
er i uoverensstemmelse 

 Skape tiltaksplaner for applikasjoner hvor det må gjøres tiltak 

 Gi proaktiv innspill og gjennomføre tett koordinering med 
bestillertjenesten og den lokale helseforetakskoordinatoren i prosjektet 

 Utarbeide dokumentasjon og beskrivelse av applikasjons 
områder/funksjonaliteter som må koordineres med test & kvalitetsteam. 

 Kommuniser og koordiner med test & kvalitetsteam   

Test & Kvalitetsteam  Identifisere omfang av testaktiviteter 

 Klargjøre test strategi, plan og gjennomførelse  

 Koordinere og fasilitere gjennomførelse av test i HN-IKT, 
helseforetakene og i prosjektet 

 Gjennomføre test sammen med lokale helseforetak og brukerstøtte 
(BNS)  

 Ferdigstille test og melde til godkjennelse 

 Dokumentere testresultater for applikasjoner 

 Utarbeide testprosess i forbindelse med applikasjonspakking 

Lokale helseforetak 
koordinator 

 Sikre koordinering mellom prosjekt og helseforetak 

 Håndtere aktiviteter sammen med bestillertjenesten 

 Koordinere utskiftning av PCer og periferiutstyr med bestillertjenesten 

 Koordinere med andre prosjekter som har et grensesnitt til Windows 10 
prosjektet 

Informasjonskoordinator  Planlegge relevant informasjon til berørte interessenter 

 Identifisere rette kommunikasjonskanaler til helseforetakene og Helse 
Nord IKT 

 Skape og distribuere relevant informasjon til ulike interessenter i 
helseforetakene  

 Gjennomføre brukerstøtte i utrullingsfasen i forbindelse med informasjon 

Tabell 7 - Ansvar og roller i prosjektet 

8. STRATEGI FOR GJENNOMFØRING 
Avsnittet beskriver hvordan migreringen planlegges gjennomført, samt forutsetninger knyttet til 

migreringsversjon, forvaltning, klientmaskiner og overordnet nivå på testing.  

 Migreringsstrategi og migreringskandidater 

Det ble gjennomført en revisjon av foreslåtte migreringsstrategi i planfasen. Alternativene var 

applikasjonsdrevet utrulling eller enhetsbasert utrulling. 

8.1.1. Applikasjonsdrevet utrulling 

Alternativet baserer seg på en applikasjonsdrevet migrering. I Windows 7 omleggingen ble manuelle 

arbeidsprosesser oversatt til digitale som ble utført automatisk. Dette ønsker man å videreføre i 

migreringen fra Windows 7 til Windows 10. Det er automatiseringene og kvaliteten på disse som sørger 

for kontroll på migreringen og kvaliteten på sluttproduktet. 
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8.1.2. Enhetsbasert utrulling 

Alternativet baserer seg på at man fysisk bytter ut maskiner fra avdeling til avdeling på helseforetakene. 

Det betyr nøye planlegging og koordinering med de aktuelle avdelingene. Det må kartlegges hva man har 

av utstyr og programvare. Deretter må det planlegges med avdelingen når utbytte av utsyr kan 

gjennomføres. Erfaring fra tidligere migrering og informasjon fra Helse Vest IKT er at dette alternativet 

krever mye overtid, siden omleggingen må skje på tidspunkt hvor det er lite aktivitet på avdelingen. Det 

betyr som oftest i helgene. Dette gir en stor belastning på ressursene som er involvert, og risiko for at feil 

kan gjøres hvis ressurser blir overbelastet over en lengre periode. 

8.1.3. Valgt strategi 

Det ble besluttet å videreføre applikasjonsdrevet utrulling, siden man har valgt å gå for en full migrering. 

Dette siden man forventer at kostandene til Microsoft blir uforholdsmessig høy dersom man går for en 

minimumsmigrering. Valget baserer seg også på at man vurderer det slik at enhetsbasert utrulling vil ta 

betydelig lengre tid. Valgt migreringsstrategi gir oss best kontroll på installerte applikasjoner og vil 

belaste organisasjonen minst i gjennomføringen. Det vil også gi driftslinjen en større gevinst ved at man 

baserer seg på å automatisere flere prosesser. 

 Migreringsplan 

Prosjektet baserer seg på en liste, greenlist, som inneholder til enhver tid maskiner som er klar for 

omlegging til Windows 10. Det vil være fokus på å pakke applikasjoner som treffer flest mulige 

maskiner i Helse Nord, for tidlig å ha et stort volum som er klart for omlegging. Den grønne linjen i 

Figur 2 illustrerer dette. Det blir startet med et mindre antall maskiner for å sikre kontroll på 

omleggingen og deretter gradvis økning i antall. Gul linje i Figur 2 viser planlagt omlegging.  

Det vil være behov for å bytte ut maskiner i regionen kontinuerlig. Dette vil i stor grad kunne håndteres 

av BNS. På UNN er omfanget så stort at det må tilføres ressurser. Det må byttes i underkant av 450 

maskiner i måneden i regionen for å ikke påvirke planlagt plan. 

 

Figur 2 - Migreringsplan 
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Figuren illustrerer følgende: 

 

 Greenlist: Når en maskin har fått en status på all programvare installert på maskinen havner den på 

"greenlist". Grafen viser antall maskiner som kan legges over til Windows 10 og få med seg 

programvare som tiltenkt. 

 Omlagt: Dette er maskiner som er byttet eller lagt om ved hjelp av sluttbruker initiert migrering. 

 Byttet: Dette er maskiner på greenlist som er omlagt og fysisk byttet 

Grafen er et styrings og rapporteringsverktøy som forteller noe om hvordan man bør fordele ressurser 

mellom klargjøring av applikasjoner og utrulling. Det vil selvsagt være et mål at grafen for omlagt ligger 

så nært som mulig grafen for greenlist. 

 

Prosjektet legger opp til å rapportere på: 

 Antall maskiner klar for omlegging 

 Antall maskiner omlagt 

 Antall maskiner byttet 

 Migrering fra Windows 7 til Windows 10 

Prosjektet baserer seg på en applikasjonsdrevet migrering. I Windows 7 omleggingen ble manuelle 

arbeidsprosesser oversatt til digitale som ble utført automatisk. Dette ønsker man å videreføre i 

migreringen fra Windows 7 til Windows 10. Det er automatiseringene og kvaliteten på disse som sørger 

for kontroll på migreringen og kvaliteten på sluttproduktet. 

Arbeidet med pakking og klargjøring av applikasjoner er aktiviteten som vil ta lengst tid. Dette vil pågå 

gjennom hele prosjektperioden. Det vil derfor være nødvendig å legge om maskiner etter hvert som all 

programvare til maskinen er klargjort. I starten av prosjektet vil det legges om maskiner som bare 

inneholder standard programvare, etter hvert som applikasjoner blir klargjort og godkjent følger resten av 

maskinene.  

I starten av utrullingen betyr dette at et større antall PCer kan omlegges pr. dag for de PCene som 

identifiseres med standard programvare. PCene vil bli omlagt og tanket på tvers av helseforetak, 

klinikker og avdelinger. Det betyr at prosjektet i starten av utrullingen kan opprettholde tanking og 

omlegning av et relativt stort antall PCer på tvers av kliniker/avdelinger. Dette med formålet om å 

omlegge så mange PCer som mulig på kortest mulig tid.  

Noen maskiner er såpass kritiske at det bør være teknikere i nærheten når denne legges om. Prosjektet må 

i gjennomføringsfasen identifisere maskiner og avdelinger på sykehusene som krever ekstra overvåking 

eller teknikere fysisk på stedet under omleggingen. 

For detaljerte utrullingsplaner vil følgende kriterier ligge til grunn: 

 Hvilke PCer trenger Windows 10 før andre på grunn av applikasjonskrav 

 Hvilke PCer bør ikke omlegges på grunn av særlige systemkrav  

 Hvilke PCer bør ikke omlegges på grunn av for store konsekvenser i forbindelse med 

applikasjons oppgradering/utfasing/erstatning 

 Hvilke PCer identifiseres med standard programvare og som enkelt kan omlegges og tankes 

 Hvilke PCer har mange komplekse applikasjoner installert som det vil ta relativt lang tid å 

omlegge/tanke 

 Hvilke PCer må tankes med teknikers fysiske tilstedeværelse  

 Hvor mange PCer kan tankes pr. dag 

 Maskiner knyttet til medisinskteknisk utstyr og lab-apparater 
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Ny installasjon tilbys brukere mandag til torsdag. Fredag settes av som buffer slik at man har ekstra tid til 

opprydding av eventuelle mangler hvis det blir etterslep på arbeidslogg de andre dagene. 

Ny installasjon av eksisterende maskin startes av bruker selv. Når all programvare er klargjort vil 

prosjektet aktivere en skjermplakat på maskin med spørsmål om bruker ønsker legge om maskin til 

Windows 10. 

Skjermplakaten viser programvare som er oppdaget på maskinen og om de er klare for Windows 10. 

Bruker starter deretter installasjonen selv eller utsetter/avlyser den med en begrunnelse. Plakaten vil også 

inneholde annen informasjon. 

 Testing og kvalitetssikring av applikasjoner 

Testing er kostbart og tidkrevende. Prosjektet legger opp til at tjenestenivået vil diktere graden av testing. 

Prosjektet skal i gjennomføringsfasen kartlegge tjenester og utarbeide strategi for testing i henhold til 

tjenestenivå. Det forutsettes at tjenestene har korrekt tjenestenivå og at de tjenesteansvarlige sikrer at rett 

nivå er satt. 

 Migreringsversjon av Windows 10 

Prosjektet tar utgangspunkt i Windows 10 versjon 1809. Denne ble levert september 2018 og forventes 

klar for bruk i Helse Nord februar 2019. Årsaken til forsinkelsen er stadig revisjon av versjon 1809 fra 

Microsoft. Prosjektet planlegger å ta i bruk versjon 1909 i løpet av januar 2020. 

Versjonene som ender på "09" slippes fra Microsoft i september og har 30 måneder support. Versjonene 

som ender på "03" slippes i mars og har 18 måneder support. Klargjøring og testing av versjoner tar mye 

tid og ressurser. Når vi tar med i betraktningen at Microsoft har hatt kvalitetsproblemer og at vi mest 

sannsynligvis må vente noen måneder før vi kan være sikker på kvaliteten på versjonen, anser vi det som 

uaktuelt å rulle ut mars-versjonen i prosjektet da versjonen som slippes i september uansett vil støttes 

lengre enn den. Denne innfallsvinkelen vil sikre en stabil arbeidsplattform for brukerne i ett til to år. 

Figur 3 viser en fase med forberedelse og testing på 3 uker før utrulling og oppgradering. Denne fasen 

avhenger av at Microsoft har god kvalitet på versjonen og at de ikke trekker tilbake og slipper en revidert 

versjon. Reviderte versjoner vil kunne utsette oppstart, men levetiden på den eksisterende versjonen vil 

være så lang at dette ikke vil ha noen innvirkning på driftsregimet. 

 

Figur 3 - Releaseløp Microsoft Windows 10 

Prosjektet vil håndtere restanser på maskiner som ikke er migrert fra Windows 7 til Windows 10. 

Maskiner som allerede er migrert fra Windows 7 til Windows 10 må forvaltes av driftslinjen. Det betyr at 

Forberedelse og testing

Utrulling og oppgradering

1903

1909

2003

1809

Q2 21 Q3 21 Q4 21Q4 19 Q1 20 Q2 20 Q3 20 Q4 20 Q1 21Q3 18 Q4 18 Q1 19 Q2 19 Q3 19
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prosjektet vil migrere fra Windows 7 til Windows 10 parallelt med driftslinjens oppgradering av allerede 

migrerte klientmaskiner fra versjon 1809 til versjon 1909. 

Maskiner som er migrert fra Windows 7 er overlevert til driftslinjen når de er ferdigstilt og 

kvalitetssikret. Krav for ferdigstillelse av migrert maskin blir definert av prosjektet sammen med 

driftslinjen. Det forutsetter også at driftsorganisasjonen er klar og tilstrekkelig dimensjonert. Driftslinjen 

må tilpasse seg migreringsløpet til prosjektet i forbindelse med vanlige versjonsoppdateringer av 

programvare. Dette for å minimere dobbeltarbeid på Windows 7 og Windows 10, samt skjerme belastede 

ressurser. 

 Utbytting av klientmaskiner 

Prosjektet har gjennomført en kartlegging av PCer i Helse Nord hvor det er avdekket store utfordringer 

med tilstand og alder på maskinparken. Et betydelig antall PCer i regionen kan ikke støtte kravene til 

Windows 10.  

I Tabell 8 oppsummeres tre ulike alternativer for antall PC-klienter som må/anbefales/bør byttes. 

Helseforetak Utenfor garanti fra PC 
produsent 

(bør byttes) 

PCer eldre enn 4 år (forventet 
avskrivningstid) – usikkerhet 

knyttet til teknisk ytelse 

(anbefalt alternativ) 

PC som ikke støtter Windows 
10 

(må byttes) 

 
Enheter Enheter Enheter 

 UNN  3 587 784 1 596 

 NLSH  2 084 104 636 

 HEFI  929 561 410 

 HSYK  871 1 326 218 

 RHF  33 16 8 

 HNIKT  150 2 802 61 

TOTALT  7 654 5 593 2 929 

Tabell 8 - Oppsummering av alternativer for utskiftning av PC-klienter 

Som minimum må det erstattes 2929 PC-klienter i forbindelse med oppgradering til Windows 10. Dette 

er basert på minimumskrav til maskinvare fra Microsoft til å kjøre kun operativsystemet på PC-klientene. 

Prosjektet har kartlagt krav til maskinvare (vedlegg 4) fra DIPS for applikasjonene DIPS Classic og 

DIPS Arena, Sectra RIS/PACS, Microsoft Office og Skype, samt Metavision (Elektronisk kurve- og 

medikasjon). Ut ifra disse kravene anbefaler Helse Nord IKT at maskiner eldre enn 4 år ikke benyttes til 

å kjøre disse applikasjonene. Det anbefales derfor på bakgrunn av dette å erstatte de 5593 PC-klientene i 

regionen som er eldre enn 4 år.   

Prosjektet vil i samarbeid med helseforetakene vurdere faktiske behov basert på bruksmønster på den 

enkelte PC-klient. Helseforetakene kan på bakgrunn av disse vurderingene ta beslutninger om erstatning 

av PC-klienter i samråd med prosjektet.  

9. PROSJEKTETS AVHENGIGHETER OG FORUTSETNINGER 
Prosjektet har vurdert ulike avhengigheter og gjort en utredning av disse. Videre arbeid med prosjektet 

vil kunne avdekke flere avgrensninger og avhengigheter og disse må da dokumenteres som en del av 

arbeidet som utføres. 
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 Avhengigheter 

På nåværende tidspunkt er flere avhengigheter avdekket av prosjektgruppen. Det man har funnet ut er 

følgende. 

• Ressurstilgang: Et klart forhold til tilgjengelighet på ressurser internt i Helse Nord, og deres 

mulighet for bidrag inn i prosjektet vil være avgjørende. Redusert tilgang på ressurser vil medføre 

utstrakt bruk av eksterne ressurser, med tilhørende konsekvenser for kostnader og varighet. 

Prosjektet må ha en tett dialog med styringsgruppen om dette siden det er kritisk for prosjektet 

med tanke på den korte tidsfristen prosjektet har på å migrere fra Windows 7 til Windows 10. 

• PC-klienter: Gjennom prosjektaktivitet i 2018 er det gjennomført en kartlegging av PCer i Helse 

Nord hvor det er avdekket store utfordringer med tilstand og alder på maskinparken. Et betydelig 

antall PCer i regionen støtter ikke kravene til Windows 10. Tidsplanen for omleggingen fra 

Windows 7 til Windows 10 forutsetter at det blir startet utbytte tidlig i fasen og at dette gjøres i et 

tett samarbeid med prosjektet. 

• Andre prosjekter: Prosjektet har avdekket at følgende prosjekter er/kan være koblet mot 

operativsystemprosjektet:  

• Prosjektet har en avhengighet til prosjektet Fremtidig arbeidsflate. Det forventes at vi har 

parallelle aktiviteter med dette prosjektet og at vi derfor må koordinere aktiviteter og 

ressurser. 

• Helhetlig informasjonssikkerhet, HIS prosjektet. Her er det en rekke forhold som kan 

tenkes å ha innvirkning på prosjektet. Blant annet portautentisering i klientnettverk. Dette 

vil ha konsekvenser for omleggingen til nye PCer. Prosjektet må derfor ha en dialog med 

prosjektet. 

 

 Forutsetninger for en vellykket gjennomføring 

For at prosjektet skal ha suksess må følgende forutsetninger være tilstede: 

• Aktiv støtte og involvering fra prosjekteier 

• Nødvendig utbytte av PC-klienter blir gjennomført i tett samarbeid med prosjektet 

• En forankret og tydelig styringsmodell 

• Tydelige avgrensinger i omfang i prosjektmandatet 

• Sikre riktig involvering og forankring i alle berørte enheter i HFene 

• Involvering av berørte ansatte innen lokal drift og forvaltning i HFene 

• Fokus på brukeropplæring og nødvendig kompetanseheving innen drift og forvaltning 

• God samhandling med HFene 

• Tilstrekkelig finansiering for å gjennomføre 

• Tilgang på riktig kompetanse og kapasitet i gjennomføringen 

10. SKISSE TIL OVERORDNET PROSJEKTPLAN  

 
Figur 4 - Overordnet tidsplan 

For å kunne være i stand til å gjennomføre den tidslinjen som er illustrert over er det noen forutsetninger 

som må være oppfylt. Disse er som følger:  

Fase

Aktivitet Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep

Konseptfase

Planleggingsfasen

Gjennomføringsfasen

Avslutningsfasen

2018

Plan

2019

Konsept Gjennomføring

2020

Avslutning
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 Bruk av interne ansatte – ved en videreføring og forbedring av dagens løsning forutsetter man 

at de ansatte i Helse Nord IKT som kjenner dagens løsninger stilles til disposisjon ved 

prosjektstart. Ikke nødvendigvis som dedikerte prosjektressurser, men er tilgjengelig når 

informasjon og rådgivning behøves 

 Planen bygger på de erfaringer som er gjort i forbindelse med Windows 7 prosjektet  

 Vesentlig redusert (til ingen) prosjektaktivitet i juli 2019 måned grunnet sommerferie 

 Strategi for gjennomføring 

Dette avsnittet beskriver strategien for konkurranse og overføring til linjen. 

10.1.1.Konkurransestrategi 

Prosjektet har behov for å videreføre innleie av to eksterne ressurser for å ha tilstrekkelig kapasitet. Det 

vil i tillegg være behov for å bistand på automatisering av arbeidsflyter. 

Anskaffelse Beskrivelse/Ansvar 

Prosjektleder Lede omleggingen fra Windows 7 til Windows 10 

Applikasjonspakker Applikasjonsspesialist på Microsoft App-V 

Automatisering av arbeidsflyter Automatisere og utvikle arbeidsflyter i Symantec Workflow for Windows 
10. 

Tabell 9 - Anskaffelser i prosjektet 

Anskaffelser i prosjektperioden skal følge de til enhver tid gjeldene rutiner og bestemmelser for innkjøp 

og avtaleforvaltning beskrevet i Helse Nord IKTs Håndbok – innkjøp og avtaleforvaltning. 

10.1.2.Strategi for overføring til linjen 

Overlevering til drift krever gode forberedelser og et godt samarbeid med linjeorganisasjonen. 

Opplærings- og innføringsaktiviteter må være gjennomført. I forbindelse med overlevering må prosjektet 

sikre at nødvendige oppfølgingsaktiviteter kommuniseres til linjen og at gevinstrealiseringsplanen 

inneholder aktiviteter for kontroll av gevinstoppnåelse etter at produktet har blitt overført. 

 Vurdering av prosjektets usikkerheter 

I forbindelse med månedlig prosjektrapportering skal prosjektleder samle inn og undersøke usikkerheter, 

eventuelt eskalere usikkerheter til prosjektets styringsgruppe. Eventuelle korrektive tiltak beskrives og 

planlegges. Dersom usikkerheten overskrider toleransen skal prosjekteier varsles så snart som mulig og 

prosjektets videre arbeid og grunnlag må vurderes. 

Risikovurderingene skal være løpende, og i første omgang være med hensyn på oppnåelse av 

resultatmålet.  

Tabellene inneholder en oversikt over kartlagte risikoelementer. 

# Risiko Beskrivelse Risikoreduserende tiltak 

1 Forretningskritiske 
applikasjoner 

Sluttbrukere kan ikke anvende 
eller opplever feilmeldinger i 
forretningskritiske 
applikasjoner etter utrullingen 
av Windows 10 

Fokus på ekstra bemanning i relevante 
tidsperioder under utrullingen for å bistå med 
support og tiltak. Fokus på test av applikasjoner. 

2 Teknologi Antall PC/perifert utstyr i helse 
foretakene (skanner, lokale 

Utstyr må kartlegges i forkant med konkrete tiltak.  
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# Risiko Beskrivelse Risikoreduserende tiltak 

skrivere, PDA, USB utstyr, 
kamera, telefoner) som ikke 
støtter Windows 10 er større 
en forventet  

Ikke støttet utstyr må skiftes ut før migrering.  

3 Fremdrift Mangel på budsjett til innkjøp 
av nye klienter/perifert utstyr i 
forbindelse med utskiftning og 
migrering 

Sikre forankring i styringsgruppen til prosjektet 

God informasjonsflyt til ledere i helseforetakene og 
bestillertjenesten  

4 Ressurser fra 
helseforetakene 

Tilgang på ressurser fra 
helseforetakene for å teste 
systemer og applikasjoner 

 

 

Ha tidlig fokus på test i prosjektet 

Allokere testressurser tidlig 

5 Prosjektressurser Ressurser til prosjektet blir 
ikke frigitt 

 

Forankring hos Helse Nord IKT ledergruppe 

Forankring hos berørte avdelings- og 
seksjonsledere for resursprioritering. 

Tidlig allokering av prosjektressurser 

Innleie av eksterne ressurser 

6 Belastning på 
prosjektressurser - overtid 

På grunn av kort tidsfrist i 
prosjektet er det en fare for 
økt bruk av overtid.  

Fordele belastningen på ressursene, eventuell 
vurdere innleie 

7 Kompetanse Manglende kompetanse på 
applikasjonspakkeverktøyet 
for MS App-V forsinker 
prosjektet 

Innleie av konsulent med App-V kompetanse 

Kompetanseheving på applikasjonspakkerne 

8 Avgrensing og innhold Forventninger (internt og 
eksternt) som ikke matcher 
mandat eller fase 

Forventningsstyring hos interessenter 

 

9 Avgrensing og innhold Prosjekter med overlappende 
aktiviteter kan legge ulike 
føringer for 
operativsystemprosjektet 

Kartlegging av prosjektaktiviteter, dialog med 
prosjekter, sanering/koordinering via 
styringsgruppe og porteføljekontor. 

10 Omstilling Helse Nord IKT er ikke klar for 
å endre på intern 
arbeidsprosesser pga. endret 
releaseløp fra Microsoft. 

Etablere informasjonsplan tidlig. 
(Kommunikasjonsansvarlig) 

Kommunisere et positivt målbilde. 

11 Beslutninger Manglende beslutninger 
påvirker fremdriften i 
prosjektet  

Løpende dialog med styringsgruppeleder og 
styringsgruppen. 

12 Feil Feil i pakkevirtualisering Etablere gode rutiner på test 

Tett samarbeid med leverandører 
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Tabell 10 - Oversikt over risikoelementer 

Identifiserte risikoer er plassert i matrisen nedenfor.  

 

Figur 5 - Risikomatrise 

Prosjektets usikkerhetsbilde vil bli svært redusert med innføring av de tiltakene som er beskrevet. Dette 

alternativet er også valgt med et bevisst forhold til de risikoelementer som er beskrevet. 

Det skal i gjennomføringsfasen gjennomføres risikovurdering av omleggingen sammen med 

helseforetakene.  

11. BUDSJETT 

 Samlet budsjett for prosjektet 

Dette er et samlet budsjett for alle aktiviteter i prosjektet. Kostnader til hardware og software i budsjettet 

gjelder maskiner og programvare som trengs til testing. Kostnader knyttet til bytte av PCer er ikke en del 

av prosjektet. 

Kostnad Konsept Planlegging Gjennomføring Avslutning SUM 

Interne konsulenter kr 405 000 kr 600 000 kr 9 600 000   kr 10 605 000 

Eksterne 

konsulenter 
kr 145 000 kr 2 200 000 kr 9 120 000   kr 11 465 000 

Reise og opphold kr 5 000 kr 10 000 kr 550 000   kr 565 000 

Hardware     kr 360 000   kr 360 000 

Software     kr 70 000   kr 70 000 

Annet kr 20 000 kr 5 000     kr 25 000 

SUM kr 575 000 kr 2 815 000 kr 19 700 000 kr 500 000 kr 23 590 000 

Tabell 11 - Samlet budsjett 

Prosjektet baserer seg på at enkelte aktiviteter finansieres gjennom SLA midler. Dette kommer i tillegg 

til kostnadsbilde som presenteres i tabellen.  
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Budsjettet tar ikke høyde for finansieringen av helseforetakene i prosjektet. 

 Kostnader knyttet til bytte av PCer 

Et betydelig antall PCer i regionen støtter ikke kravene til Windows 10. I tabellen nedenfor oppsummeres 

de tre alternativene for antall PC-klienter som må/anbefales/bør byttes. Total kostnad for bytte av PC-

klienter for de ulike alternativene er gjengitt pr helseforetak. 

I beregning av kostnader er det benyttet en antatt anskaffelseskostnad på 5.625,- NOK inkl mva (4.500,- 

NOK eks mva) pr PC-klient. 

Helseforetak Utenfor garanti fra PC 
produsent 

(bør byttes) 

PCer eldre enn 4 år (forventet 
avskrivningstid) – usikkerhet 

knyttet til teknisk ytelse 

(anbefalt alternativ) 

PC som ikke støtter Windows 
10 

(må byttes) 

 
Enheter Kroner (inkl mva) Enheter Kroner (inkl mva) Enheter Kroner (inkl mva) 

 UNN  3 587  kr 20 176 875  784  kr 4 410 000  1 596  kr 8 977 500  

 NLSH  2 084  kr 11 722 500  104  kr 585 000  636  kr 3 577 500  

 HEFI  929  kr 5 225 625  561  kr 3 155 625  410  kr 2 306 250  

 HSYK  871  kr 4 899 375  1 326  kr 7 458 750  218 kr 1 226 250  

 RHF  33  kr 185 625  16  kr 90 000  8 kr 45 000  

 HNIKT  150  kr 843 750  2 802  kr 15 761 250  61  kr 343 125  

TOTALT  7 654  kr 43 053 750  5 593  kr 31 460 625  2 929 kr 16 475 625  

Tabell 12 - Oppsummering av alternativer for utskiftning av PC-klienter 

I kostnadsoversikten ligger ikke kostnader som påløper i det enkelte helseforetak i forbindelse med 

utskiftning av PC-klienter utover rene anskaffelseskostnader til maskinvare.  
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