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Møtedato: 27. mai 2019 

 

Arkiv nr. Saksbehandler  Dato 
2019/429-8 Ø. Grønvik, A. Høydalsvik Tromsø, 20.05.2019 

 

 

Styresak 31/2019   Migrering av tjenesteområdene EPJ og radiologi 

Innstilling til vedtak 

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak: 

1. Styret tar oppdatert plan for sluttføring av Migreringspakke 2 og 3 til orientering. 

2. Styret gir sin tilslutning til en økonomisk ramme på 11,6 millioner for Migreringspakke 
4, (EPJ og radiologi), under forutsetning av godkjenning fra Helse Nord RHF. 

3. Styret tar utgiftsprognosen for migreringspakkene 1, 2, 3 og 4 til orientering.  

Bakgrunn 

 
Styret i Helse Nord IKT (HN IKT) behandlet styresak 010-2018 Videreføring av 
Migreringsprosjektet den 8. februar 2018. Styret fattet følgende vedtak: 

1. Videreføring av migreringsprosjektet vedtas innenfor rammen av 49 MNOK. Styret 
forutsetter at vedtaket håndteres innenfor de totale rammer vedtatt i 
investeringsplan (styresak 52, HN IKT styret 6. september 2017). 

2.  Styret ber administrerende direktør å legge frem forslag til plan og budsjett for 
migrering av tjenesteområdene EPJ og radiologi innen 31. mai 2018. 

 
Den 21 mars 2018 gav styret RHF, i styresak 34-2018, administrerende direktør RHF fullmakt 
til å godkjenne oppstart av migreringspakke 31 innenfor en ramme på inntil 30 mill. kroner, 
når detaljplan foreligger.  
 
Denne styresaken omhandler vedtakspunkt 2 fra sak 010-2018 i HN IKT-styret og skal i 
henhold til vedtak i RHF-styret forelegges Helse Nord RHF for godkjenning. 

Sammendrag 

Denne saken presenterer helhetlig plan for sluttføring av migrering til sentralt kjøremiljø, 
inkludert re-etablering av de kliniske og regionale IKT-tjenestene EPJ (DIPS) og Radiologi 
(Sectra). For DIPS innebærer dette reetablering av fem ulike tekniske miljøer bestående av 
totalt ~500 servere. For å understøtte behovet for hyppigere oppdateringer av DIPS Arena skal 
prosjektets ambisjon være å automatisere så stor del som mulig av prosessen med 
gjennomføring av oppgraderinger. Målet er å gjøre HN IKT i stand til å levere ferdig 
konfigurerte DIPS-miljøer helt fra infrastruktur til brukerklar applikasjon på dager og ikke 
uker som i dag. For å nå målet legges det opp til et tett samarbeid mellom leverandøren, HN 

                                                             
1 Migreringspakke 3 henspeiler til migrering av tjenesteområdene EPJ og radiologi og er senere omtalt 
som migreringspakke 4 
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IKTs driftsorganisasjon og Migreringsprosjektet. Aktivitetene for DIPS er kostnadsberegnet til 
9 MNOK. 

Reetablering av Sectra vil inkludere 3 tekniske miljøer bestående av totalt ~100 servere. Dette 
er kostnadsberegnet til 2,6 MNOK. Begge disse re-etableringene forventes ferdigstilt i løpet av 
2020, og vil pågå i parallell med øvrig aktivitet i Migreringsprosjektet.  

 

Sluttføring av migreringspakke 2 og 3, samt opprettelse av delprosjekt for merkantil 
migrering (planfase) 

Migreringsprosjektet har vært i gjennomføringsfase siden august 2017 (migreringspakke 1, 
MP1). I de opprinnelige planene ønsket man å flytte tjeneste for tjeneste samt å heve kvaliteten 
på både teknisk implementering, forvaltning og merkantile forhold som en del av 
migreringsprosessen. Dette fungerte tilfredsstillende med større tjenester (mange servere), 
slik tilfellet var for mange tjenester i MP1. I MP2 (og MP3) er det imidlertid overvekt av «små» 
tjenester. Her har erfaringen i prosjektet vist at migreringsprosessens re-etablering og heving 
av kvalitet for hver enkelt tjeneste blir omstendelig og arbeidskrevende. I kombinasjon med 
ikke tilfredsstillende, nåværende teknisk dokumentasjon og en linjeorganisasjon i 
prioriteringspress har resultatet en periode vært svak fremdrift. 

Som et ledd i å bedre situasjonen ble den merkantile kartleggingen flyttet til et eget delprosjekt 
«Merkantil migrering og helhetlig avtalestyring» (per nå i planprosess). Effekten av flyttingen 
har vært positiv på aktiviteten i det tekniske hovedprosjektet, men dessverre ikke nok til at 
hastigheten på tekniske migreringer har kunnet øke tilstrekkelig.  

Som en konsekvens har prosjektets styringsgruppe bedt om en re-planlegging i 1. kvartal 2019. 
Et viktig fokus i arbeidet har vært å se på den gjenstående mengden servere på gammel 
infrastruktur. Det er nå lagt en ny plan for hvordan disse skal flyttes til sentralt kjøremiljø. Den 
nye planen innebærer at det ikke flyttes «tjeneste for tjeneste». I stedet legges det opp til å 
flytte «rom for rom» og «miljø for miljø». 

Gjennom ny plan endres fokus fra gjennomgang og kvalitetsheving for alle tjenester, til å utfase 
gammel infrastruktur og lage en enhetlig plattform som er enklere å drifte enn dagens 
fragmenterte, tekniske miljøer. Prosjektet har fått tilslutning i sin styringsgruppe til at en 
videreføring av tidligere plan gir for høye kostnader, over for lang tidsakse, sett i forhold til 
gevinsten ved en total og detaljert gjennomgang av alle tjenester. 

Den nye planen «strekker» prosjektet over lengre tid, blant annet som følge av erfart intern 
ressurstilgang og behov for robust driftsorganisasjon. Prosjektet vil med ny plan gå ut 2021, 
med et vesentlig underforbruk mot budsjett. Som følge av den nye planen legges det opp til at 
utgiftene knyttet til Migreringspakke 2 og 3 kostnadsføres, og altså ikke balanseføres slik som 
tidligere.  

For det merkantile delprosjektet pågår arbeidet nå i planfase, og beslutning om videre aktivitet 
deretter søkes tilslutning til fra Helse Nord RHF og øvrige helseforetak. 

Migreringspakke 4 ferdig planlagt 

I arbeidet med planlegging av migreringspakke 4 har prosjektet gjennomført to separate 
utredninger for hvordan DIPS og Sectra best re-etableres på sentralt kjøremiljø. Utredningene 
er gjennomført i tett samarbeid med leverandører og linjeorganisasjonen i HN IKT. 
Utredningene tar blant annet for seg målbilder, planer for teknisk realisering og kostnader. 

For DIPS planlegges det med en gjennomføringsfase på anslagsvis ett år fra man starter 
arbeidet til alle miljøer er etablert på sentralt kjøremiljø. Det etableres tre team som jobber i 
parallell med henholdsvis automatisering, overvåkning og leveranse. Teamene består av 
interne ressurser med ekstern bistand fra DIPS hvor nødvendig. Leveranse av de ulike tekniske 
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miljøene vil koordineres med FSE og Fresk-programmet for å sikre at avhengigheter og 
nødvendig tilgjengelighet ivaretas.   

For Sectra legges det opp til en gjennomføringsfase på 9 måneder fra start av arbeidet til alle 
miljøer er ferdig etablert på sentralt kjøremiljø. Dette vil være en mer tradisjonell re-
etablering, der fokuset vil være på å etablere et redundant produksjonsmiljø som yter godt og 
har fleksibilitet med tanke på utvidelser og vedlikehold. Teamet som skal gjennomføre 
migreringen består av HN IKT og leverandøren. Leveranse av de ulike tekniske miljøene vil 
koordineres med FSR da det må settes av tid til opplæring hos brukere i og med betydelige løft 
på applikasjonsversjon i forbindelse med re-etableringen. 

For både DIPS og Sectra vil alle nye tekniske miljøer bygges fra grunnen på sentralt kjøremiljø. 
Det vil være utstrakt testing og egne godkjenninger før produksjonssettinger og innfasing av 
brukere. I praksis vil dette bety at dagens tekniske miljøer, både test og produksjon, ikke vil 
påvirkes av arbeidet som pågår. 

Tabell 1 viser budsjett for gjennomføring av migreringspakke 4. 

 

Tab.1 Budsjett for Migreringspakke 4 

  2 019 2 020 Totalt 

Interne 
konsulenter2 4 003 000 4 184 000 8 187 000 

Eksterne 
konsulenter3 590 000 1 210 000 1 800 000 

Reise og opphold 160 000 120 000 280 000 

Hardware 0 0 0 

Software 1 150 000 0 1 150 000 

Annet 99 000 66 000 165 000 

SUM (P85) 6 002 000 5 580 000 11 582 000 

 

Kostnadene dreier seg i all hovedsak om ca. 8500 interne arbeidstimer, relativt likt fordelt over 
2019 og 2020. Ekstern bistand er hovedsakelig kostnader til Sectra, og det er i tillegg tatt 
høyde i prosjektets plan om programvarelisenser nødvendig for automatiseringsarbeidet for 
DIPS. Fordelingen mellom de to ulike løpene er 9 MNOK for DIPS og 2,6 MNOK for Sectra.  

Det legges opp til at prosjektutgiftene i migreringspakke 4 i hovedsak balanseføres og 
avskrives, og kostnadene dekkes av helseforetakene etter gjeldende fordelingsnøkkel. 
Usikkerheten i budsjettet er basert på et P85-estimat.  

Forventede kostnader for gjennomføring av migreringspakke 4 er noe lavere enn det som 
opprinnelig var satt av i langsiktig investeringsplan. Årsaken er at HN IKT nå har mer erfaring 
fra gjennomføring av denne typen oppgaver, og presisjonsnivået i estimater øker. En annen 
årsak er lavere bruk av eksterne konsulenter enn det som var opprinnelig lagt til grunn.  

Migreringsprosjektet totalt 

I tabell 2 vises de opprinnelige budsjetter for alle gjennomføringsfasene i prosjektet tillagt 
oppdatert prognose.  

 

 

                                                             
2 Priser for interne konsulenter: 945,- for 2019, 967,- for 2020. 
3 Priser for eksterne konsulenter: 1800,-. 
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Tab. 2 Totalt økonomibilde, Migreringsprosjektet 

  Budsjett Opprinnelse Regnskap/prognose Avvik 

MP 1 40 000 000 Styresak RHF, 52-2016 FAKT 12 100 0004 27 900 000 

MP 2 

49 000 0005 

Styresak HNIKT, 10-2018 
Styresak RHF, 34-2018  
Videreføring av 
Migreringsprosjektet 

40 500 000 
  
  

8 500 000 MP 3 

Merkantil 
avtale 

MP 4 15 000 000 
Styresak HNIKT, 41-2018- 
Langsiktig investeringsplan 11 600 000 3 400 000 

SUM 104 000 000   64 200 000 39 800 000 

 

I forhold til opprinnelige rammer styrer prosjektet nå, med denne sakens foreliggende planer, 
mot et betydelig underforbruk. Årsakene er dels vesentlig lavere kostnader til eksterne 
ressurser enn opprinnelig estimert, endringer i migreringsmetodikk for migreringspakkene 2 
og 3 samt mer nøyaktige kostnadsberegninger basert på faktisk erfaring i prosjektet.  

Administrerende direktørs vurdering 

Migreringsprosjektet har ferdigstilt planleggingen av migreringspakke 4 og re-planlagt 
sluttføringen av migreringspakkene 2 og 3 basert på faktisk erfaring i prosjektet. Arbeidet gir 
HN IKT en helhetlig plan for sluttføring av migrering til sentralt kjøremiljø, inkludert re-
etablering av de kliniske og regionale IKT-tjenestene EPJ (DIPS) og radiologi (Sectra). For både 
DIPS og Sectra vil alle nye tekniske miljøer bygges fra grunnen på sentralt kjøremiljø. For EPJ-
tjenesten er det satt et ambisiøst, men antatt realistisk nivå for automatisering. Koordinering 
med regionale forvaltningsmiljøer og Fresk-programmet vil ivaretas. I forhold til opprinnelige 
rammer styrer prosjektet nå, med denne sakens foreliggende planer, mot et betydelig 
underforbruk. Administrerende direktør mener migreringsprosjektets planer er 
gjennomførbare og innenfor akseptabel risiko. 

 

 

Tromsø, 20. mai, 2019 

 

 
Oddbjørn Schei  
Administrerende direktør 
 

                                                             
4 Regnskapsført tall, MP1 er lukket. 
5 Dette tallet ble justert til 39 MNOK i gjeldende investeringsplan (Styresak HNIKT 41-2018). 
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