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Bakgrunn 
Det vises til vårt av brev 30. mars med påfølgende vedtak i HN RHF om IKT-tiltak for å sikre bærekraftig 
IKT-infrastruktur i den pågående situasjonen med pandemi. I brevet varslet HN IKT om behov for å komme 
tilbake til økonomiske konsekvenser av Koronasituasjonen for HN IKT, herunder også detaljer om 
driftskonsekvensene av hastetiltakene. 
 
I dette notatet redegjøres det for midlertidige driftskostnader inneværende år for hasteinnførte løsninger. 
Helse Nord IKT har nå under etablering midlertidig driftsorganisasjon for vedtatte tiltak, mens arbeid med å 
forberede permanent drift vil pågå 2. halvår. For 2020 kan dermed de økte driftskostnader nå anslås med lav 
usikkerhet. Nivået på driftskostnader er i hovedsak overens med skissert omfang i brev 30. mars.  
 
Det gis i brevet også en løypemelding på hvordan HN IKT vurderer hvordan øvrig vedtatt prosjektportefølje 
rammes økonomisk av pågående pandemi. 
 
Nærmere om driftskostnader for tiltakene 
Følgende ekstraordinære tiltak ble besluttet i forbindelse med pandemien: 

• Oppskalering av hjemmekontorløsninger 
o Styrke dagens terminalserver-løsning 
o Utvidet bruk av Mobilt kontor-løsning inkl styrket underliggende infrastruktur 
o Hasteinnføring av VDI (virtualisering av arbeidsflate) 

• Hasteinnføring av EMM-løsning (sikring av mobile enheter) 
• Hasteinnføring av Teams for HN IKT, HN RHF, FIN og SANO. 
• Etablere beredskapsløsning regional telefoni for HN IKT, HN RHF, FIN. 
• Ekstraordinær forsterkning av brannmur 

 
Det vises til brev 30. mars for detaljer om de enkelte løsningene. 
 
Disse tiltakene gjennomføres parallelt med at Helse Nord IKTs linjeorganisasjon har som første prioritet å 
sikre stabil drift av kritiske tjenester. Før overføring til permanent drift har det derfor inneværende år vært 
behov for å etablere midlertidig drift. Dimensjoneringen av midlertidig organisasjon er lagt på et 
kosteffektivt nivå, hvor ressurser i den grad det er mulig deles mellom de ulike løsningene. Helse Nord IKTs 
vurdering er at nivået likevel er tilstrekkelig. 
 
Regional brukerstøtte for hasteinnførte løsninger Regional brukerstøtte er styrket med to midlertidige årsverk. For 2020 legges halvårlig virkning til grunn, med 970 tusen totalt. Omfanget er vurdert med utgangspunkt i tidligere erfaringer fra innføring av nye kontorstøtte-tjenester.  
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Hjemmekontorløsninger  
Det vesentligste av support- og forvaltningsarbeidet knyttet til tiltakene for hjemmekontor-løsningene har til 
nå vært mulig å håndtere i det pågående prosjektet. Fra andre halvår vil midlertidig driftsorganisasjon 
etableres. På grunn av manglende kapasitet og behov for ny kompetanse, er det i en overgangsperiode behov 
for delvis innleie til å ivareta oppgavene. For VDI arbeides det med planer for oppbygging av intern 
kompetanse og hvordan overgangen fra dagens terminalserver-teknologi til ny løsning må ivaretas. Her 
avhenger grad av «dobbel drift» med planer for utrulling. 
 
Til drift av VDI og EMM er det behov for innleie av ekstern 100 % ressurs i 5 måneder, tilsvarende 1,2 
MNOK. Det må i tillegg allokeres oppdragsfinansiert kapasitet i HN IKT fra seksjon for Skytjenester og Test 
tilsvarende to 100 % stillinger med halvårlig virkning, tilsvarende kr 970 tusen totalt. I tillegg bidrar et antall 
medarbeidere i dagens driftsorganisasjon med midlertidig allokert kapasitet. Inntil planer for permanent drift 
er jobbet fram, er HN IKT innstilt på å dekke denne innsatsen over allerede finansierte SLA-avtaler. Til 
sammen utgjør merbehovet 2,170 MNOK, hvorav 0,6 MNOK er knyttet til EMM. 
 
Det er også lagt inn 1,2 MNOK i driftskostnader knyttet til hastekjøp bærbare PCer, noe som utgjør drøyt 
800 kr per anskaffet PC.  Dette gjelder arbeid i mars og april med tanking, klargjøring og utsending av 
bærbare PCer til HF-ene Beløpet er beregnet på bakgrunn av interne timer knyttet til arbeidet.  
 
Hasteinnføring Microsoft Teams  
Drifts- og forvaltningsarbeidet for Teams har nå fått allokert medarbeidere, i første omgang på midlertidig 
basis. Det er tett samarbeid med det pågående prosjektet. Det er estimert et driftsbehov ut 2020 tilsvarende et 
halvt årsverk, 485 tusen. Det framtidige kostnadsnivået for drift og forvaltning av Teams er ennå i arbeid, og 
avhenger også av hvilke foretak som ønsker innføring.  
 
Hasteinnføring sikring og administrasjon av mobile enheter (EMM/MDM) 
Inntil videre håndteres driftsbehovet uten behov for ytterligere finansiering, forutsatt innleie av ekstern 
konsulent til bistand VDI/EMM, som redegjort for over. 
 
Beredskapsløsning telefoni 
Prosjektarbeidet med å planlegge videre innføring av løsningen for FIN pågår. Til drift og forvaltning av 
innførte løsninger gjennom 2020 er tilgjengelig intern kapasitet allokert (50 % stilling). Fra juli måned og ut 
året er ekstern kompetanse tilsvarende 200 % stilling leid inn midlertidig. Disse arbeider til dels med drift og 
til dels med godkjent hasteinnføring (prosjekt). Det er anslått et driftsbehov på omlag 800 tusen ut 2020. 
Planer for permanent driftsmodell er i arbeid, og legges fram tidlig høst. Her vil også driftskostnader basert 
på volum og kapasitet hensyntas, også for kostnader til ekstern leverandør av telefoni-tjenesten. Her vil også 
plan for overgang fra drift av dagens Skype til Teams inngå. 
 
Ekstraordinær forsterkning av brannmur 
Arbeidsomfanget i drift for disse tiltakene vurderes per i dag å ligge til allerede finansierte SLA-avtaler.  
 
Samlet oversikt 
Tabellen under viser oversikt over tidligere godkjente prosjektrammer for Korona-relaterte tiltak samt 
driftsbehov for 2020 knyttet til disse innføringsprosjektene. I beløpene for drift inngår intern arbeidskraft og 
eksterne konsulenter slik som omtalt foran.  
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Hjemmekontor - utvidelse terminalserverløsning 8 000
Hjemmekontor - utvidelse mobilt kontor 4 000
Hjemmekontor - Hasteinnførinf VDI (virtualisering arbeidsflate) 16 600 1 570
Hasteinnføring sikring og administrasjon av mobile enheter (EMM/MDM) 4 700 600
Hasteinnføring MS Teams 7 000 485
Beredskapsløsning telefoni 5 400 800
Regional brukerstøtte for hasteinnførte løsninger 970
HIS- Sikker produksjon - ekstraordinær forsterkning av brannmur 7 700
HIS- Sikkerhetsmonitorering - ekstra oppskallering 1 000
Hjemmekontor - hastekjøp bærbare PCer 28 000 1 200

SUM 82 400 5 625
Alle beløp i 1000 kr

Prosjekt
Tidligere godkjente 

prosjektrammer
Driftsbehov 2020 

Korona-tiltak 

 
 
Som omtalt i brevet av 30.3 vil det i tillegg påløpe årlige vedlikeholdskostnader (tredjepartskostnader) 
knyttet til prosjektinvesteringene. I 2020 vil disse utgiftene utgjøre knapt 2 MNOK (VDI/brannmur). Disse 
anses som godkjent som del av prosjektgodkjenningen.   
 
Øvrige økonomiske konsekvenser for vedtatte prosjekter 
Her gis en løypemelding på hvordan HN IKT vurderer hvordan øvrig vedtatt prosjektportefølje rammes 
økonomisk av pågående pandemi. 
 
Prosjektporteføljen i Helse Nord IKT har de siste månedene vært preget av endringer og omprioriteringer 
som følge av utbruddet av Covid-19. Behovene til sykehusene på IKT-området endret seg drastisk og i tett 
dialog med HN RHF ble det gjort raske prioriteringer og omdisponeringer for å imøtekomme dette, jmf 
dialog i mars. Konsekvensen av disse omprioriteringene var at noen prosjekter i porteføljen fikk endrede 
leveranser og forserte tidsplaner. Andre prosjekter igjen ble mer eller mindre stoppet på dagen da ressurser 
måtte omprioriteres til hastetiltak og stabil drift.  
 
Prosjekt Helhetlig informasjonssikkerhet (HIS)har vært hardt rammet gjennom våren. Reiseforbud for 
leverandører, stenging av fysisk tilgang til sykehus og overgang til hjemmekontor for alle medarbeidere 
bremset aktiviteten i mange av leveransene. Interne senior fagressurser i HN IKT måtte omprioriteres til 
andre hastetiltak og sikring av stabil drift. Flere leveranser i prosjektet ble stoppet for å begrense 
kostnadspådraget og fokuset ble flyttet til leveranser som fortsatt var mulig å ha god framdrift på. Den 
planlagte økte aktiviteten nå i vår med implementeringer er dermed forsinket.  
 
Vurderinger av IKT-sikkerhetssituasjonen i regionen tilsier likevel at prosjektet bør opprettholde fremdrift i 
arbeidet med implementeringer, selv i den pågående beredskapssituasjonen. Prosjektets forpliktelser med 
leverandører er også en del av bildet. Fra og med medio mai har det igjen vært god progresjon i prosjektet.  
For høyt prioriterte implementeringer legges det opp til noe økt bruk av ekstern innleie for å klare avtalte 
tidsplaner. Nye prognoser for fullføring av vedtatt HIS-prosjekt viser et anslått overforbruk fra prosjektets 
ramme (119 MNOK) på rundt 8 %, tilsvarende en kostnadsoverskridelse i størrelsesorden +9.5 MNOK. 
Detaljeringen av prosjektets justerte planer vil være i arbeid gjennom sommeren og legges fram da. HN IKT 
har i arbeid vurderinger av hvordan overskridelsen håndteres på langsiktig økonomiplan. 
 
I prosjekt Framtidig håndtering av operativsystem (windows10) ble omleggingen til Windows 10 brått 
stoppet 12. mars da endringsfrys ble innført for å trygge stabil drift. Sentrale ressurser ble også omprioritert 
og prosjektet har i perioden kjørt med redusert bemanning. Prosjektet har måttet forholde seg til fysisk 
nedstengning av sykehusene, redusert tilgang på gjenstående pcer på sykehusene og et økt antall pcer for 
omlegging i perioden. HN IKT har i samråd med styringsgruppen forlenget prosjektets aktivitet i tre måneder 
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for å klare oppnå prosjektets mål i større grad. Prosjektets prognose for denne «korona-forsinkelsen» er +2.5 
MNOK utover prosjektets vedtatte ramme per i dag. 
 
Oppsummert  
Når det gjelder konsekvensene for HIS- og Windows-prosjektene, som er beskrevet her, ber vi om at dette 
tas høyde for i høstens arbeid med investeringsplan for IKT-området. Vi vil også komme tilbake til dette i 
egne investeringssøknader om utvidede rammer.  
 
Konkret ber vi her om finansiering av 5,625 MNOK knyttet til driftskostnader for hasteinnførte løsninger 
2020 i tråd med tabellen i brevet.   
Vennlig hilsen 
Helse Nord IKT HF 
 
 
Atle Engebretsen 
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