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1. Introduksjon 

Dokumentet beskriver alle relevante områder for gjennomføringsfasen av prosjektet 

Fremtidig håndtering av operativsystem i Helse Nord IKT. 

1.1 Bakgrunn 

Helse Nord har i dag standardisert på Windows 7 som operativsystem på klienter og Windows 

10 på Mobilt kontor. Det et behov for en modernisering der vi migrerer fra Windows 7 til 

Windows 10 for å sikre stabil og sikker drift frem til ny arbeidsflate er på plass. 

Utfordringer som må håndteres: 

 Utvidet støtte på Windows 7 opphører januar 2020. 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 som supporterer Windows 7 er mindre tilgjengelig 

 Maskinvare og eksisterende Windows 7 er en av årsakene til ytelsesproblemer på 

enkelte applikasjoner 

 Microsoft har innført et nytt releaseløp og endrer måten vi må bygge image, 

distribuere og vedlikeholde Windows på. Det kreves ny kompetanse i Helse Nord IKT 

for å håndtere dette 

 Kunden anskaffer utstyr og applikasjoner som krever Windows 10 

Helse Nord IKT må i gjennomføringen balansere mellom rask innføring og risikonivå, samt i 

takt med Fremtidig arbeidsflate prosjektet.  

1.2 Formål 

Formål med dokumentet er å beskrive innholdet i gjennomføringsfasen for prosjektet. 

Dokumentet går inn på: 

 Ressurser – En oversikt over hva slags personell som kreves for å utføre planfasen, 

inklusive krav til nødvendig kompetanse.  

 Tidsplan – Detaljert oversikt over hva som skal utføres når.  

 Aktivitetsoversikt – Nedbrytning av tidsplanen med oversikt over ansvar, leveranser 

og formål.  

 Leveranseoversikt – Spesifikasjon av hva slags dokumenter, planer etc. som skal 

leveres av prosjektgruppen.  

 Budsjett – Økonomiske rammer for gjennomføringen av planfasen.  

Dokumentet skal gi gjennomføringsfasen den nødvendige informasjonen som kreves for å 

gjennomføre fasen på planlagt tid.  

2. Leveranser og erfaringer fra forrige fase 

Avsnittet beskriver overordnet leveransene fra forrige fase og hvilken status dem har. 
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Leveranse Beskrivelse av leveranse Status 

Styringsdokument Utarbeide en komplett prosjektplan som viser 

de aktiviteter som skal gjennomføres, når de 

skal gjennomføres og av hvem. Dette blir 

førende i forhold til hva som skal foregå i 

videre arbeid med faseplaner og 

gjennomføring.  

Tidslinje 

Tidslinje som viser hvilke aktiviteter som 

utføres når, og av hvilket team. 

Aktivitetsplan  

En komplett oversikt over alle aktiviteter som 

skal utføres i de kommende faser i prosjektet. 

Dette er på overordnet nivå, mer detaljert 

spesifisering vil bli gitt i hver enkelt faseplan 

som utvikles. 

Legges fram for SG 

møte 28. januar. 

Revidert plan for 

planleggingsfasen 

Detaljert plan for styring og oppfølging av 

planleggingsfasen. 

Godkjent SG 8. 

januar 2019 

Plan for 

gjennomføringsfase 

Detaljert oversikt over hva som skal utføres, 

hvordan det skal utføres og av hvem det skal 

utføres i neste fase av prosjektet. Aktiviteten 

kan anses som en utvidelse av 

faseplandokumentet som er overlevert fra 

konseptfasen og skal inneholde mer eller 

mindre de samme elementene. 

En del av dette arbeidet vil også være å 

etablere det prosjektet som skal gjennomføres 

(inklusive tilhørende prosjektorganisasjon). 

Legges fram for SG 

møte 28. januar 

Migreringsstrategi Beskrive hvordan migreringen fra Windows 7 

til Windows 10 skal gjennomføres. 

Se nærmere beskrivelse i kap. 2.1 

Migreringsstrategi og migreringskandidater 

Godkjent av SG-

leder og lagt fram 

som orienteringssak 

til styringsgruppen 8. 

januar 2019.  

Migreringskandidater Kartlegge applikasjoner som krever omlegging 

for å ivareta de akutte behovene til 

driftsorganisasjonen og sykehusene. 

Se nærmere beskrivelse i kap. 2.1 

Migreringsstrategi og migreringskandidater 

Godkjent av SG-

leder og lagt fram 

som orienteringssak 

til styringsgruppen 8. 

januar 2019. 

Forberede 

applikasjonspakking  

Vurdere valgt pakkeformat fra konseptfasen og 

forberede seg på applikasjonspakking. 

Godkjent av SG-

leder og lagt fram 

som orienteringssak 

til styringsgruppen 8. 

januar 2019. 
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Sentraliserte innstillinger Beskrive og planlegge hvilke endringer som 

må gjøres i «infrastrukturen» (GPO, AD osv.) 

for nytt operativsystem 

Aktiviteten må 

håndteres i 

gjennopmførings-

fasen 

Erfaringslogg 

 

Erfaringsloggen er en oppsamling av 

erfaringer. Hensikten med erfaringsloggen er 

at den skal kunne brukes som et 

ledelsesverktøy både i inneværende og 

fremtidige prosjekt.  

I samråd med SG-

leder leveres ikke 

erfaringslogg. 

Automatisere relevante 

arbeidsflyter 

Vurdere automatisering av relevante 

arbeidsflyter for å effektivisere 

omleggingsprosessen.  

Funksjonalitet som ble levert i Windows 7 

prosjektet må eventuell videreutvikles og 

oppdateres: 

 Styre migrering fra Windows 7 til 
Windows 10 

 Gi oversikt over status på SW, 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 

Arbeidet må 

videreføres i 

gjennomføringsfasen 

Kommunikasjonsplan En beskrivelse av hva slags tilnærming man 

velger i forhold til å holde interessenter og 

organisasjonen oppdatert om hva som skjer 

som følge av prosjektet. Dette vil også 

inkludere hvordan man informerer om 

opplæring av den enkelte ansatte i forhold til 

de endringer som utføres. Utover dette skal 

det utarbeides en plan som forteller når og på 

hvilket format denne informasjonen skal 

distribueres. 

Prosjektet må 

ferdigstille 

kommunikasjons-

planen tidlig i 

gjennomføringsfasen 

2.1 Migreringsstrategi og migreringskandidater 

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

applikasjonsdrevet utrulling eller enhetsbasert utrulling. 

 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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 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. 

 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. 

3. Produkter i fasen 

Følgende produkter planlegger prosjektet å levere i gjennomføringsfasen av prosjektet: 

 Operativsystem Microsoft Windows 10 

 Migrert kartlagte applikasjoner til Windows 10  

 Automatisert migreringsverktøy  

 Driftsregime for Windows as a Service 

 Opplæringsmateriale for Helse Nord 

 Faseplan for avslutningsfasen 

 Oppdatert gevinstrealiseringsplan 

 Oppdatert styringsdokument 

 Oppdatert erfaringslogg 

 Oppdatert prosjektbegrunnelse 

Aktivitetsplanen inneholder en nærmere beskrivelse av produktene. 

4. Ressurser 

Dette kapittelet beskriver hvilke ressurser som kreves i gjennomføringsfasen. Kapittelet er 

delt opp i en oversikt over påkrevde ressurser, og en kort rollebeskrivelse for de respektive 

ressursene.  
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4.1 Prosjektorganisasjon 

For å sørge for at man dekker det som er nødvendig i planfasen av prosjektet, anbefales det at 

man etablerer en prosjektorganisasjon som deles inn i ulike områder. Oppsettet som er 

skissert under er basert på de aktiviteter (se senere kapitler) som er beskrevet, og nødvendige, 

for gjennomføring av planfasen.  

 

 

Figur 1 – Foreslått prosjektorganisering for planfasen 

Videre i dette kapittelet beskrives de ulike teamene og de roller som inngår i disse.  
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4.2 Bemanningsoversikt 

Interne ressurser Ressurspådrag Kommentar 

Applikasjonspakker 80 % Snitt over 15 måneder 

Applikasjonspakker 80 % Snitt over 15 måneder 

Klientkoordinator 20 % Snitt over 15 måneder 

Klient 1 50 % Snitt over 15 måneder 

Klient 2 40 % Fom. prosjektstart tom. 30.6.2019 

Applikasjonskoordinator 60 % Snitt over 15 måneder 

Testleder 80 % Snitt over 15 måneder 

Migreringskoordinator 100 % Fom. 20.5.2019 og ut prosjektperioden 

Prosjektstøtte 30 % Snitt over 15 måneder 

Kommunikasjonsansvarlig 25 % Snitt over 15 måneder 

Totalt 505 % Snitt over 15 måneder på alle ressurser 

   

Eksterne ressurser Ressurspådrag Eksterne ressurser 

Automatisering 100 % Snitt over 15 måneder 

Prosjektleder 70 % Snitt over 15 måneder 

Applikasjonspakker 80 % Snitt over 15 måneder 

Totalt 250 % Totalt 

   

Totalt 755 % Totalt 

4.3 Prosjektteam 

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 
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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 

 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. 

 Kommunisere og koordinere med test & kvalitetsteam   

Test & Kvalitetsteam  Identifisere omfang av testaktiviteter 

 Klargjøre teststrategi, testplan 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 rapportere 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 korrekte kommunikasjonskanaler til helseforetakene 
og Helse Nord IKT 

 Utarbeide og distribuere relevant informasjon til ulike 
interessenter i helseforetakene  

 Gjennomføre brukerstøtte i utrullingsfasen i forbindelse med 
informasjon 

Tabell 1 – Ansvar og roller i prosjektet 
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5. Tidsplan 

Dette kapittelet beskriver hva man har lagt til grunn av forutsetninger under utviklingen av 

plan for gjennomføringsfasen, samt tidsplanen for fasen.  

5.1 Forutsetninger 

For å sikre at man ikke tar ting for gitt er det gjort en del forutsetninger i forbindelse med 

utarbeidelsen av tidsplanen for gjennomføringsfasen. Disse forutsetningene er som følger:  

 Ressurstilgang – for en vellykket gjennomføring av gjennomføringsfasen i henhold til 

den tidsplanen prosjektgruppen har satt opp, forutsettes det at man har tilgang på de 

ressursene man har beskrevet som påkrevd.  Dette gjelder både interne (inklusive 

tilgang på støtteressurser) og eksterne ressurser. 

 Økonomi – for å være i stand til å gjennomføre planfasen innenfor den tiden man har 

illustrert i den detaljerte tidsplanen, forutsettes det at prosjektet har de nødvendige 

økonomiske midlene på plass (som beskrevet nedenfor). 

 Forankring i organisasjonen – den detaljerte tidsplanen for gjennomføringsfasen 

krever at man har tilstrekkelig støtte i organisasjonen til å hente ut nødvendig 

informasjon fra nøkkelressurser, samt få støtte fra disse. Uten en slik forankring vil 

man ikke være i stand til å levere et akseptabelt produkt på tid og/eller kost.  

Med disse forutsetningene som utgangspunkt og prosjektforslaget, har man kommet frem 

tilden tidsplanen som blir beskrevet i neste delkapittel.   

5.2 Detaljert tidsplan – gjennomføringsfasen 

Den detaljerte tidsplanen illustrerer alle aktiviteter som skal foregå i gjennomføringsfasen. 

Tidslinje presenteres i vedlagt Excel ark. 
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Figur 2 – Detaljert aktivitetsplan planfase 

Fase: Gjennomføringsfasen

Varighet

Aktivitet Rolle Antall mnd Timer

Prosjektadministrasjon Ressurser

Prosjektadministrasjon Prosjektleder 1 15 160

Prosjektmøter - koordineringsmøter Alle 5 15 4

Oppdatert erfaringslogg Prosjektleder 1 4 40

Oppdatert gevinstrealiseringsplan Prosjektleder 1 4 80

Oppdatert styringsdokument Prosjektleder 1 4 80

Oppdatert prosjektbegrunnelse Prosjektleder 1 4 80

Faseplan for avslutningsfasen Prosjektleder 1 4 60

Vedlikehold og kvalitetssikre varsomhetsliste Prosjektleder 1 4 80

Kommunikasjon og oppfølging Varighet Timer

Utarbeide opplæringsmateriell for sluttbrukere Opplæringsansvarlig 2 40

Utarbeide kommunikasjonsplan Kommunikasjonsansvarlig 2 40

Informere om prosjekt og leveranseplan per HF Prosjektleder 15 1

Avklare detaljert migreringsplan per HF Prosjektleder

Statusrapportering på migreringsvolum, brukerhenvendelse og avvik Prosjektleder 15 1

Forberedelse og gjennomføring opplæring med brukerstøtte Opplæringsansvarlig 1 80

Informasjon til sluttbrukere Kommunikasjonsansvarlig 16 16

Kartlegging og klargjøre av applikasjoner for utrulling og WaaS Applikasjon Varighet Timer

Opprydding av applikasjonskomponenter Applikasjonskoordinator 5

Prioritere og skaffe info. om applikasjoner for applikasjonspakking, samt avvik App. - Mig. Koordinator 1800 15 0,5

Koordinere og oppfølging av applikasjonspakking Applikasjonskoordinator 700 15 1

Kartleggge og bestille applikasjonspakking Tjenesteansvarlig 700 15 2

Pakke applikasjoner iht. etablert prosess Pakketerer 700 15 7,5

Intern app. pakker 15 120

Ekstern app. pakker 15 160

Klargjøring av applikasjon for produksjon, inkludert programvarekatalog Applikasjonsdistrubusjon 1800 15 0,5

Planlegg og koordinere testing av applikasjonspakke - testes av sluttbruker Testleder 700 15 1

Oppfølging applikasjonsklargjøring Applikasjonskoordinator 15 20

Forberedelse av klienter Varighet Timer

Oppdatere og vedlikeholde etablert image Klient 15 30

Kartlegge, gjennomgang og strategi rundt periferiutstyr Klientkoordinator 3

Planlegge og oppfølging innkjøp av maskiner Klientkoordinator 15 15

Utplassering av maskinvare BNS/innleid konsulenter Må håndteres av eier

Løpende oppfølging av prosjekt - teknisk support Klient 15 45

Automatisere omleggingsprosessen Varighet Timer

Videreføre automatisering fra planfasen Innleid konsulent

Automatisere omleggingsprosessen Innleid konsulent 3

Support automatisering Innleid konsulent 12

Oppfølging og endringer av automatiseringsprosessen Klient 2,5 60

Mottak og kvalitetssikring av automatieringsprosessen Klient 1 160

Bestilling av tekniske hjelpemidler Klient 1

Klargjøring av tekniske hjelpemidler Klient 2

Forarbeid og gjennomføring av utrulling Varighet Timer

Forarbeid og gjennomføring av utrulling Migreringskoordinator 15 80

Forarbeid foran utrulling - Sjekke kapasitet på infrastruktur og konfig Klient 2 20

Initiering og overvåking av migrering Migreringskoordinator 11

Ekstra kvalitetskontroll av migrerte kandidater i oppstart Migreringskoordinator 11

Håndteringer av tilbekemeldinger fra brukere på migreringen Migreringskoordinator 11

Håndtering av avvik Migreringskoordinator 11

Etablere strategi og plan for test Varighet

Etablere teststrategi og testplan Testleder 2

Etablere og implementere driftsregime Varighet

Forberede organisasjonen på Windows as a service Prosjektleder 9

Etablere regime for drift av Windows as a service Prosjektleder

Kartlegge rutiner og prosedyrer for driftsregime Prosjektleder 3

Utarbeide rutiner og prosedyrer for driftsregime Prosjektleder 3

Utarbeide en prosessbeskrivelse inkl. rollebeskrivelse Prosjektleder 3

Evaluering og forbedring av etablert regime Prosjektleder 2

Legge til rette for implementering av rutiner og prosedyrer Prosjektleder 3
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Detaljer om hver aktivitet kan ses i kapittel 0 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 3 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 3 – 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.  

Aktivitetsplan. 

Planen skal koordineres med prosjektet Fremtidig Arbeidsflate, samt utrullingen av 

Elektronisk kurve og DIPS Arena.  

6. Sentrale milepæler 

Prosjektets hovedmilepæler i gjennomføringsfasen: 
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Id Milepæl Sluttdato 

1 Kommunikasjonsplan ferdigstilt 04.03.2019 

3 Informasjon til sluttbruker om oppstart av migrering er gitt 22.05.2019 

4 Driftslinje og brukerstøtte klargjort for migrering 22.05.2019 

5 Opplæringsmateriell for sluttbruker er ferdigstilt 27.05.2019 

2 Teknisk løsning klar for utrulling 01.06.2019 

6 Migrering av klienter er ferdigstilt 24.04.2020 

7 Styringsdokument er oppdatert 24.04.2020 

8 Prosjektbegrunnelse er oppdatert 24.04.2020 

9 Gevinstrealiseringsplan er oppdatert 24.04.2020 

10 Plan for avslutningsfasen er etablert og godkjent 24.04.2020 

Tabell 2 – Sentrale milepæler 

7. Gjennomføring 

Avsnittet beskriver hvordan migreringen planlegges gjennomført, samt forutsetninger knyttet 

til migreringsversjon, forvaltning, klientmaskiner og overordnet nivå på testing. 

7.1 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 

prosjektet 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.  
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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 

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. 

7.2 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. 

7.3 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 
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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 

7.4 Forvaltning av omlagte maskiner i prosjektperioden 

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 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. 

7.5 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 3 oppsummeres tre ulike alternativer for antall PC-klienter som må/anbefales/bør 

byttes. 

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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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 3 – 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.  

8. Aktivitetsplan 

Kapittelet inneholder en overordnet og detaljert beskrivelse av de aktiviteter man skal 

gjennomføre som en del av planfasen.  

8.1 Overordnet aktivitetsoversikt 

Den overordnede aktivitetsoversikten beskriver hvilke aktiviteter som skal gjennomføres. 

Man går her ikke inn i detalj på ansvarsforhold, lengde osv., det blir beskrevet i neste avsnitt. 

De aktivitetene som vil bli gjennomført er som følger:  

 Prosjektstyring 

 Oppdatere styringsdokument 

 Oppdatere gevinstrealiseringsplan 

 Utarbeide faseplan for avslutningsfasen 
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 Utarbeide opplæringsmateriale 

 Applikasjonspakking 

 Vedlikeholde operativsysteminstallasjon 

 Forberede klientmaskiner 

 Ferdigstille automatiseringsverktøy 

 Forberede og gjennomføre omleggingsprosessen 

 Etablere strategi og plan for test 

 Etablere og implementere driftsregime for Windows 10 

 Ferdigstille kommunikasjonsplan 

 Kommunikasjon iht. kommunikasjonsplan 

Videre i dette kapittelet beskrives hver aktivitet i mer detalj (inklusive leveranser som er 

koblet til dem).  

8.2 Detaljerte aktivitetsbeskrivelser 

Dette avsnittet beskriver aktivitetene i planfasen og inneholder informasjon om:  

 Eier 

 Ansvarlig 

 Beskrivelse 

 Støttedokumentasjon 

 Leveranser 

Videre følger en detaljert beskrivelse av de respektive aktivitetene som er definert.  

 Prosjektstyring 

Prosjektstyring 

Eier Styringsgruppe 

Ansvarlig Prosjektleder 

 

Beskrivelse Prosjektstyring skal sikre at planfasen skjer innenfor tid, kost og 

kvalitet. Prosjektstyring skjer gjennom regelmessige prosjektmøter 

og konkretisering av milepæler og aktiviteter.  

Støttedokumentasjon Prosjektforslag 

Utdypende redegjørelse 

Milepæler  

Aktivitetsplan 
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 Oppdatere styringsdokument 

Styringsdokument 

Eier Styringsgruppe 

Ansvarlig Prosjektleder 

 

Beskrivelse Utarbeide en komplett prosjektplan som viser de aktiviteter som 

skal gjennomføres, når de skal gjennomføres og av hvem. Dette 

blir førende i forhold til hva som skal foregå i videre arbeid med 

faseplaner og gjennomføring.  

Støttedokumentasjon Prosjektforslag 

Leveranser Tidslinje 

Tidslinje som viser hvilke aktiviteter som utføres når, og av 

hvilket team. 

Aktivitetsplan  

En komplett oversikt over alle aktiviteter som skal utføres i de 

kommende faser i prosjektet. Dette er på overordnet nivå, mer 

detaljert spesifisering vil bli gitt i hver enkelt faseplan som 

utvikles. 

 Utarbeide gevinstrealiseringsplan 

Gevinstrealiseringsplan 

Eier Styringsgruppe 

Ansvarlig Prosjektleder 

 

Beskrivelse Gevinstrealiseringsplanen definerer hvordan gevinster fra 

prosjektets produkter måles, når de er tenkt å oppnås samt roller 

og ansvar for tiltak som bidrar til å realisere gevinster. 

Den oppdateres ved hver faseavslutning slik at den kontinuerlig 

reflekterer enderinger og beslutninger som gjøres underveis i 

prosjektet. 

Støttedokumentasjon Styringsdokument 

Lisensbetingelser Microsoft 

Leveranser Gevinstrealiseringsplan 

 Utarbeide opplæringsmateriale 

Opplæringsmateriale 
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Eier Styringsgruppe 

Ansvarlig Prosjektleder 

 

Beskrivelse Det skal utarbeides opplæringsmateriale til brukere og 

brukerstøtte. 

Støttedokumentasjon Dokumentasjon fra Microsoft 

Styringsdokument 

Leveranser Opplæringsmateriale 

 Utarbeide faseplan for avslutningsfasen 

Faseplan for avslutningsfasen 

Eier Styringsgruppe 

Ansvarlig Prosjektleder 

 

Beskrivelse Detaljert oversikt over hva som skal utføres, hvordan det skal 

utføres og av hvem det skal utføres av i avslutningsfasen.  

Faseplanen for avslutningsfasen produseres mot slutten av 

gjennomføringsfasen. Planen ligner på prosjektplanen, men i 

faseplanen blir hvert enkelt element brutt ned til et 

detaljeringsnivå som gjør at prosjektlederen kan bruke planen som 

et grunnlag for daglig oppfølging og kontroll. 

Støttedokumentasjon Øvrige leveranser og aktiviteter fra planfasen 

Prosjektforslag 

Faseplan fra gjennomføringsfasen 

Leveranser Faseplan 

 Applikasjonspakking 

Applikasjonspakking 

Eier Styringsgruppe 

Ansvarlig Applikasjonskoordinator 

 

Beskrivelse Pakketering av applikasjoner for distribusjon. 

Støttedokumentasjon Kartlagte applikasjoner for applikasjonspakking 

Leveranser Applikasjonspakker 



 

22 

 

 Vedlikeholde operativsysteminstallasjon 

Windows 10 image 

Eier Styringsgruppe 

Ansvarlig Klientkoordinator 

 

Beskrivelse Vedlikeholde Windows 10 image med siste versjon og siste 

sikkerhetsoppdateringer. 

Støttedokumentasjon Dokumentasjon fra Microsoft 

Leveranser Kontinuerlig oppdatert Windows 10 image 

 Forberede klientmaskiner 

Klientmaskiner 

Eier Styringsgruppe 

Ansvarlig Klientkoordinator 

 

Beskrivelse Forberede klientmaskiner før omlegging, samt håndtering av 

periferiutstyr.  

Støttedokumentasjon Altiris 

Leveranser Klargjorte klientmaskiner for omlegging 

 Ferdigstille automatiseringsverktøy 

Automatiseringsverktøy 

Eier Styringsgruppe 

Ansvarlig Klientkoordinator 

 

Beskrivelse Ferdigstille migreringsverktøy. Blant annet funksjonalitet for å: 

 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 

Støttedokumentasjon  

Leveranser Migreringsverktøy 
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 Forberede og gjennomføre omleggingsprosessen  

Omleggingsprosessen 

Eier Styringsgruppe 

Ansvarlig Migreringskoordinator 

 

Beskrivelse Omlegge fra Windows 7 til Windows 10 med applikasjoner 

Støttedokumentasjon Genererte lister fra migreringsverktøyet 

Leveranser Maskiner omlagt fra Windows 7 til Windows 10 

 Etablere strategi og plan for test 

Teststrategi og testplan 

Eier Styringsgruppe 

Ansvarlig Testleder 

 

Beskrivelse Teststrategi 

Teststrategien danner grunnlaget for en felles forståelse for 

hvordan testing skal gjennomføres. Den beskriver test på et 

overordnet nivå, og skal benyttes som utgangspunkt ved 

planlegging av de ulike testene.  

Testplan 

 Synliggjøre hva som skal testes og hvordan testingen skal 

gjennomføres.  

 Beskrive ansvarsforhold relatert til forberedelser, 

gjennomføring og godkjenning av de ulike testfasene. 

 Legge forholdene til rette for at testaktiviteten blir 

gjennomført på en effektiv måte, slik at hovedutfordringer 

ivaretas på best mulig måte samt at så mange feil som mulig 

avdekkes så tidlig som mulig.  

Støttedokumentasjon Tidslinje 

Aktivitetsplan 

Faseplan 

Styringsdokument 

Leveranser Teststrategi 

Testplan 
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 Etablere og implementere driftsregime for Windows 10 

Driftsregime 

Eier Styringsgruppe 

Ansvarlig Prosjektleder 

 

Beskrivelse Det er viktig å starte oppbygging av driftsregime på et tidligst 

mulig tidspunkt for å sikre ferdigstillelse til full utrulling. 

Applikasjonspakking, testing av applikasjonspakker og 

klargjøring av klient er en stor og viktig del av forberedelsen for å 

definere driftsregime for Windows 10. Erfaringer som driftslinjen 

opparbeider seg med pakking, testing og klargjøring av klient vil 

gi verdifulle forkunnskaper som bidrar til å etablere gode planer 

og malverk for driftsregimet. Erfaringene vil også bidra til korrekt 

dimensjonering av personell og arbeidsoppgaver i driftsregimet. 

Støttedokumentasjon Dokumentasjon fra Microsoft 

Interne retningslinjer 

Leveranser Driftsregime for Windows 10 

 Ferdigstille kommunikasjonsplan 

Kommunikasjonsplan 

Eier Styringsgruppe 

Ansvarlig Kommunikasjonsansvarlig 

 

Beskrivelse En beskrivelse av hva slags tilnærming man velger i forhold til å 

holde interessenter og organisasjonen oppdatert om hva som skjer 

som følge av prosjektet. Dette vil også inkludere hvordan man 

informerer om opplæring av den enkelte ansatte i forhold til de 

endringer som utføres. Utover dette skal det utarbeides en plan 

som forteller når og på hvilket format denne informasjonen skal 

distribueres.  

Støttedokumentasjon Aktivitetsplan 

Leveranser Kommunikasjonsplan 

Kommunikasjonsplanen er todelt og består av en tilnærming som 

beskriver hvordan man skal utføre kommunikasjon til berørte 

parter i organisasjonen. Del nummer to tar for seg hovedtidslinjen 

med de viktigste aktivitetene i denne kategorien. 

Kommunikasjonstilnærming 

Tidslinje 
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 Kommunikasjon iht. kommunikasjonsplan 

Kommunikasjon 

Eier Styringsgruppe 

Ansvarlig Kommunikasjonsansvarlig 

Startdato  

Sluttdato  

 

Beskrivelse Kommunikasjon med brukere og forvaltere iht. 

kommunikasjonsplan. 

Støttedokumentasjon Kommunikasjonsplan 

Leveranser  

9. 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 pakketere applikasjoner som treffer 

flest mulige maskiner i Helse Nord, for tidlig å ha et stort volum som er klart for omlegging. 

Den gule linjen i Figur 4 illustrerer tilgjengelige 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 4 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 vurderes innleie. Det må byttes i 

underkant av 450 maskiner i måneden i regionen for å ikke påvirke planlagt plan. 
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Figur 4 – Migreringsplan 

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 
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10. Økonomi 

Prosjektgruppen har gjort et estimat av ressursbruken i gjennomføringsfasen i forhold til de 

leveransene som er beskrevet ovenfor. 

Kostnad Beløp Kommentar 

Interne konsulenter 9 600 000  

Eksterne konsulenter 9 120 000  

Reise og opphold 550 000  

Hardware 360 000  

Software 70 000  

Annet 0  

SUM Kr 19 700 000  

Tabell 4 – Kostnadsbilde 

Migreringsverktøy ble ikke ferdigstilt i planleggingsfasen. Kostanden på 1.5 millioner er 

derfor flyttet over til gjennomføringsfasen. 

Ressursbildet som er skissert over tar utgangspunkt i at man har et engasjert team med 

prosjektdeltakere som er dedikert i hele prosjektfasens løpetid. Stillingsprosenten for de ulike 

funksjonene vil variere etter når man har behov for ulik kompetanse, som da også vil påvirke 

kostnadsbildet. Selve kostnadsbildet vil også variere alt etter hvor stor grad av eksterne 

ressurser man til slutt velger benytte, og hvor mye av aktivitetene som linjeorganisasjonen 

kan utføre. 

Helse Nord IKT har ikke kapasitet til å lede prosjektet og legger derfor opp til innleie av 

prosjektleder. Applikasjonspakking vil kreve langt høyere aktivitetsnivå i 

gjennomføringsfasen enn hva som er tilgjengelig av kapasitet i Helse Nord IKT og det vil 

også her være behov for innleie av en ressurs. Totalt sett utgjør kostanden for disse to 

ressursene i gjennomføringsfasen 6 MNOK. 

Det er allerede startet arbeid knyttet til automatisering av arbeidsprosesser. Prosjektet er også 

her avhengig av eksterne konsulenter for å ferdigstille dette. 

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

kommer i tillegg til kostnadsbilde som presenteres i tabellen.  

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. 
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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 5 – 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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