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Saksgang 

Saksnummer Møtedato Utvalg 
59/20 07.10.2020 Styret Helse Nord IKT HF 

Beslutning om gjennomføring av leveranser knyttet til «Fremtidig 
Arbeidsflate» og «Telekom» - oppfølging av sak 007-2020 

Innstilling til vedtak 
Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak: 

1. Styret i Helse Nord IKT gir sin tilslutning til at det igangsettes forberedelsesfase av 
leveranser for mottatte bestillinger fra UNN samt dialog med øvrige helseforetak om 
eventuell utrulling innen Telekom innenfor et budsjett på 3,5 MNOK, forutsatt 
godkjenning og finansiering. 

2. Styret i Helse Nord IKT gir sin tilslutning til gjennomføring av leveranser knyttet til 
arbeidsflate VDI for klinisk bruk innenfor en ramme på 29 MNOK, forutsatt 
godkjenning og finansiering. 

3. Styret i Helse Nord IKT tar til orientering at HNIKT adm.dir. igangsetter prosess 
vedrørende planfase for vurdering av skystrategi kontorstøtteverktøy innenfor en 
ramme på totalt 2 MNOK. 

4. Styret ber adm.dir. oversende investeringssøknad til Helse Nord RHF om 
godkjenning og finansiering av prosjektutgifter i samsvar med punktene 1-3. 

 

Sammendrag/bakgrunn 
Styret i Helse Nord IKT godkjente i sak 006-2020 «Avslutning av planfaser for prosjektene 
«Fremtidig Arbeidsflate», «Telekom» og «Wifi» i MoDI programmet» avslutning av 
planleggingsfaser for prosjektene «Fremtidig arbeidsflate», «Telekom» og «Wifi».  

Videre vedtok styret i sak 007-2020 «Beslutning om gjennomføring av leveranser knyttet til 
«Fremtidig Arbeidsflate» og «Telekom»». 

  Arkivreferanse: 2020/396-1 

Saksbehandler: Eva Kristin Lyshoel 



Kort tid etter styremøtet 06.02.2020 ble det behov for å gjennomføre en rekke hastetiltak for å 
øke beredskap knyttet til pandemien. Helse Nord IKT iverksatte ekstraordinære tiltak basert på 
fullmakt fra Helse Nord RHF, datert 08.04.2020.  

Ekstraordinære tiltak er nå nær ferdigstilt, noen av tiltakene er en delmengde av vedtatt omfang 
av leveranser fra MoDI-programmet. Dette saksfremlegget beskriver gjenstående leveranser fra 
prosjektene. 

Telekom (Teams og telefoni) 

I forbindelse med behandling av oppdatert forslag til prosjekt- og investeringsbudsjett for 2020-
2028 i styret 4. september, ble prosjektet Digital telekom, fase 2+3 tatt ut av budsjettet. I 
pågående regionale prioriteringsprosessen innenfor IKT-område har HN RHF imidlertid bedt om 
at Telekom-prosjektet tas inn igjen som forslag i IKT-budsjettet med 25 MNOK. Grunnet 
manglende tilslutning og bestillinger fra helseforetakene, ble prosjektet i en periode lagt i bero. 
Det er nå mottatt bestillinger fra helseforetakene og det er derfor behov for dialog og 
planlegging i samarbeid med helseforetakene. Styret i HN RHF behandler investeringsplanen 
innen IKT-området i oktober.  

Innenfor telekom området ble styret i sak 007-2020 Helse Nord IKT informert om at det er 
enighet om å gjennomføre følgende leveranser: 

- Oppgradering av Skype (end of life 14.10.2023) til ny løsning for lyd/bilde med 
summetone 

- Samordnet kommunikasjonsløsning 
- Sentralbord 
- Kontaktsenter 

 

Videre ble det lagt opp til å gjennomføre leveransene i tre faser: 

- Fase 1 er etablering av den tekniske kapasiteten med pilotering av løsningen for å få 
driftsmessige erfaringer. Få på plass nødvendig driftsorganisering og skape rom for 
nødvendig tilpasninger før utrulling mot kliniske miljøer. 

- Fase 2 er en migreringsfase der sykehusforetakene blir migrert over i løsningen. 
- Fase 3 er en utfasingsfase for eldre teknologi ved sykehusforetakene 

 

Gjennom de ekstraordinære tiltakene i forbindelse med Korona situasjonen er nå følgende 
leveranser gjennomført: 

- Summetone i Teams – Etablert for HNIKT og SANO (RHF og FIN under implementering) 
- Skybasert Sentralbord/Kontaktsenter - Etablert for HNIKT sitt kundesenter 
- Beredskapsløsning – Etablert løsning for å håndtere massehenvendelser via egne 

nummer 
- Redundans – Klargjort for Backup mot offentlig telenett via annen operatør for 

Beredskapsløsningen.  
- Backup Ruting mot alternativ sentralbord – Klargjort, men ikke konfigurert pr HF 
- Integrasjoner - Basis integrasjoner mot Azure AD, Skype/Teams, Exchange, Mobilt 

Bedriftsnett, SSO og HNs telefonkatalog for effektiv bruk av sentralbord/kontaktsenter 
 

Dette innebærer at leveransene som ble vedtatt i styresak 007-2020 er innført for enkelte 
helseforetak i regionen. 



UNN HF, Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF har per 23.09.2020 ikke bestilt 
utrulling av ekstraordinære tiltak. 

Utrulling av Teams som ny løsning for lyd/bilde og erstatning for Skype er utført for Helse Nord 
IKT og SANO. Helse Nord RHF vil innen utgangen av september være innrullert i løsningen og 
det forberedes nå for utrulling i Finnmarkssykehuset HF.  

Som omtalt foran er det i forbindelse med rullering av investeringsplan foreslått at det settes av 
25 MNOK til at helseforetakene kan ta i bruk etablert regional løsning ved behov. Eventuelt 
behov for utskiftning av sluttbrukerutstyr inngår ikke i denne summen, dette vil måtte 
håndteres av det enkelte helseforetak.  

Helseforetakene har i dag et selvstendig ansvar for telefoniområdet og ved eventuell bestilling 
av ny regional løsning vil det enkelte helseforetak ha ansvar for utfasing og/eller avvikling av 
eksisterende løsninger. Det vil være behov for tett dialog med resterende helseforetak for å 
kunne utarbeide eventuelle detaljerte planer og budsjetter. 

UNN HF bestilte 03.09.2020 utrulling av Teams for alle sine brukere (ca. 8000 brukere). Dette er 
en omfattende oppgave og vil kreve en forberedelsesfase i samarbeid med UNN i forkant av 
utrullingen.  Prosjektet vil i tillegg gå i dialog med øvrige helseforetak om eventuell utrulling for 
brukere i disse helseforetakene. 

Forberedende aktiviteter for telekom (Teams og telefoni) estimeres til 3-5 måneder avhengig av 
tilgjengelighet hos helseforetakene. Budsjettprognose for disse aktivitetene er i størrelsesorden 
3,5 MNOK.  

Helse Nord IKT vil på bakgrunn av forberedende aktiviteter utarbeide detaljerte planer og 
budsjetter for videre utrulling. Dette vil presenteres styret i Helse Nord IKT innen utgangen av 
februar 2021. 

Virtualisering av arbeidsflate 

I forbindelse med styrets behandling i september av oppdatert forslag til prosjekt- og 
investeringsbudsjett for 2020-2028 lå det inne 29 MNOK til prosjektet virtuell klinisk 
arbeidsflate (VDI). Beløpet var redusert i forhold til behandlingen av forslaget til budsjett i mars.  

Det er nå mottatt bestillinger fra helseforetakene og det er derfor behov for dialog og 
planlegging i samarbeid med helseforetakene.  

I sak 007-2020 ble det vedtatt å gjennomføre leveranser beskrevet for fase 1 innenfor området 
virtualisering av arbeidsflate: 

- anskaffelse og etablering av en helhetlig teknisk plattform for virtuell arbeidsflate  
- løsning for administrasjon av mobile enheter (MDM/EMM), se eget avsnitt i denne saken. 

Videre ble det lagt opp til å gjennomføre leveransene i tre faser: 

- Hovedleveranser gjennomføringsfase 1: 
o anskaffelse og etablering av en helhetlig teknisk plattform for virtuell 

arbeidsflate  
o løsning for administrasjon av mobile enheter (MDM/EMM), se eget avsnitt i 

denne saken. 
- Hovedleveranser gjennomføringsfase 2: 

o løsninger etablert i fase 1 rulles ut til helseforetakene i henhold til avtale og plan 
med det enkelte helseforetak i regionen 

- Hovedleveranser gjennomføringsfase 3: 



o produkter og tjenester knyttet til selvbetjening og videre modernisering av 
driftsmodell og driftsverktøy etableres og realiseres. 

 

Gjennom de ekstraordinære tiltakene i forbindelse med Korona situasjonen er nå følgende 
leveranser gjennomført: 

- Anskaffet og etablert teknisk plattform for virtuell arbeidsflate (VDI).  
 

Følgende leveranser gjenstår fra gjennomføring: 

- Gjennomføringsfase 2: 
• løsninger etablert i fase 1 rulles ut til helseforetakene i henhold til avtale og 

plan med det enkelte helseforetak i regionen 
- Gjennomføringsfase 3: 

• produkter og tjenester knyttet til selvbetjening og videre modernisering av 
driftsmodell og driftsverktøy etableres og realiseres. 

 

Basert på dialog med helseforetakene og FRESK programmet er prosjektet nå under re-
planlegging i to hovedløp. Ett vil fokusere på krav og behov fra klinisk side og er en forutsetning 
for å kunne realisere pågående regionale kliniske IKT-programmer (FRESK), mens det andre vil 
være utrulling av regional løsning for øvrige kliniske (eksempelvis erstatte felles PCer) og 
administrative brukere i helseforetakene. 

Budsjett for gjennomføring for tilpasning av VDI løsning for å kunne realisere pågående 
regionale kliniske IKT-programmer (FRESK) er gjengitt i figur 1 under. 

 
Figur 1 budsjett - virtuell arbeidsflate regionale kliniske IKT-programmer (FRESK) 

Budsjett for gjennomføring for tilpasning av VDI løsning for øvrige kliniske og administrative 
brukere vil utarbeides basert på eventuelle bestillinger fra helseforetakene.  

Kostnader knyttet til hardware- og lisensvedlikehold er årlig estimert til ca 30% av opprinnelig 
investeringskostnad. 

Prosjektutgiftene vil dels måtte balanseføres som investering og dels kostnadsføres løpende. 

Tabell 1 under viser tentativ overordnet plan for resterende aktiviteter i forbindelse med 
etablering og utrulling av VDI. 

 

Aktivitetsnavn Startdato Sluttdato 
Utvikling og tilpasning av løsning for FRESK programmet 01.10.2020 30.05.2021 

Type utgifter
Samlet 

prosjektutgift 2020 2021 2022
Intern arbeidskraft (timer), eks mva 12 800 000 1 500 000 8 600 000 2 700 000
Eksterne konsulenter, inkl reiser 11 400 000 2 300 000 7 000 000 2 100 000
Reiseutgifter, interne 1 180 000 90 000 1 050 000 40 000
Software - lisenskjøp, inkl mva 3 500 000 0 3 500 000 0
Hardware - utstyrskjøp, inkl mva 0 0 0 0
Annet 100 000 0 80 000 20 000
SUM Prosjektutgifter 28 980 000 3 890 000 20 230 000 4 860 000

Prosjektbudsjett



Anskaffelse og implementering av selvbetjenings- og 
klientstyringsverktøy  

01.01.2021 30.04.2022 

Utrulling av løsninger til helseforetak 01.04.2021 30.05.2022 
Tabell 1 tentativ overordnet plan VDI 

Administrasjon og sikring av mobile enheter (EMM/MDM)  
MoDI programmet har i henhold til vedtakspunkt 3 i styresak 007-2020 implementert løsning 
for administrasjon og sikring av mobile enheter (EMM/MDM).  

Under gjennomføring av Proof of Concept (PoC) for Fremtidig arbeidsflate, ble den tekniske 
infrastrukturen for løsningen etablert. Helse Nord IKT fikk i forbindelse med korona tiltakene i 
oppdrag av Helse Nord RHF å klargjøre plattformen for å kunne håndtere en regional utrulling. 
Oppgaver som måtte gjennomføres var blant annet: 

- Etablere drifts- og forvaltningsregime 
- Etablere overvåkning av løsningen 
- Mulighet for gjenoppretting av plattformen 

 

Dette arbeidet er nå ferdigstilt og helseforetakene benytter løsningen for følgende applikasjoner 
(totalt ca 300 enheter): 

- Imatis (NLSH) 
- Medanets (NLSH) 
- Bedside (UNN) 
- Ascom (FIN) 

Løsningen er teknisk skalert for ca 15.000 enheter, men er lisensiert for totalt 4000 enheter per 
september 2020. 

Helse Nord har i lengre tid benyttet «ActiveSync» som protokoll for synkronisering av 
informasjon fra Microsoft Exchange. 

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) publiserte 11.09.20201 råd knyttet til sikring av Exchange 
og Office 365 tjenester. 

Helse Nord RHF valgte derfor, på bakgrunn av anbefaling fra HN IKT, å stenge tjenesten fredag 
11.9.2020. MoDI programmet jobber nå med å etablere sikker tjeneste for tilgang til e-post og 
kalenderinformasjon på mobile enheter gjennom etablert EMM/MDM løsning. Pilotering av 
disse tjenestene starter uke 40. Endelig oppstartsdato er avhengig av erfaringer fra pilot. 

Planfase skystrategi kontorstøtteverktøy 

I henhold til vedtakspunkt 4 i styresak 007-2020 vil Helse Nord IKT igangsette planfase for 
vurdering av skystrategi kontorstøtteverktøy. Grunnet pandemien og gjennomføring av 
ekstraordinære tiltak har det frem til høsten 2020 vært lite aktivitet knyttet til denne 
leveransen. 

Dette arbeidet vil nå re-startes i henhold til tidligere vedtak. Denne planfasen er allerede 
finansiert gjennom midler knyttet til hasteinnføringene som følge av Koronasituasjonen.  

Oppsummert restanser etter gjennomføring av ekstraordinære tiltak 

 
1 https://nsm.no/aktuelt/hvordan-sikre-exchange-og-office-365 
 



Figur 3 oppsummerer hovedrestanser for prosjekter beskrevet i denne saken, innenfor 
områdene teknisk, dokumentasjon, drift/forvaltning, merkantilt og annet. 

Error! Reference source not found. 

Figur 2 restanser etter ekstraordinære tiltak 

Kostnader til drift og forvaltning  

For allerede implementerte hastetiltak gjennom 2020 er det beregnet et behov for 6 årsverk til 
teknisk og merkantil drift og forvaltning av disse løsningene fra 2021 (grunnbemanning). Dette 
inkluderer grunnbemanning for VDI-plattform, EMM, beredskapsløsningen telefoni og Teams. I 
2021 skal etter planen HN RHF dekke disse årsverkene (om lag 6 MNOK). HN RHF dekker også i 
2020 og 2021 størstedelen av prosjekt - og investeringskostnader knyttet til etablering av 
grunnplattform for ovennevnte hasteinnføringer.  

Som beskrevet i sak 007-2020 vil fremtidige drifts- og forvaltningskostnader i stor grad være 
avhengig av det totale antallet enheter/brukere (volum) som rulles inn i løsningene. Dette 
gjelder både bemanningsbehov og vedlikeholdskostnader for software/hardware, i tillegg til 
avskrivingskostnader.  

Som nevnt over er det anslått at kostnader knyttet til årlig hardware- og software-vedlikehold er 
på ca 30% av investeringskostnad.  

Helse Nord IKT vil komme tilbake styret i 2021 med mer detaljer om fremtidig 
driftskonsekvenser når volum på nye løsninger og planer for utfasing av eksisterende løsninger 
er nærmere avklart. 

Det legges opp til at HF-ene dekker fremtidige kostnader ved utrulling løsningene. Dette gjelder 
både løpende driftskostnader, avskrivninger og prosjektkostnader (kostnadsførte 
prosjektutgifter).  

 

Gevinster 

Gevinstrealiseringsplaner for prosjektene «Fremtidig Arbeidsflate» og «Telekom» er behandlet 
av styret i Helse Nord IKT i styresaker 006-2020 og 007-2020. 



Det er beregnet finansielle effekter knyttet til følgende områder for «Fremtidig arbeidsflate»: 

1. Effektivisering av IKT-drift 
2. Redusert plunder og heft i virksomhetene 

I tillegg vil Fremtidig arbeidsflate bidra til følgende effekter der det ikke er beregnet finansielle 
gevinster: 

3. Økt kvalitet på tjenesteleveransene  
4. Styrket informasjonssikkerhet og redusert operasjonell risiko 

 

For gevinstområde 1: Effektivisering av IKT-drift er det beregnet finansielle effekter som en del 
av gjennomføring av prosjektet for Helse Nord IKT.  De finansielle nytteeffektene er i all 
hovedsak knyttet til redusert behov lokal support og brukerstøtte for virksomhetene gjennom 
redusert volum av feilsituasjoner og forenklet feilretting. Videre vil en standardisert produksjon 
av arbeidsflate gi effektiviseringsgevinster både for faggruppe med ansvar for drift og 
forvaltning av arbeidsflaten, samt distribusjon av programvare. 

For prosjekt «Telekom» er det beregnet finansielle effekter og gevinstområder der effekter er 
beskrevet kvalitativt. Finansielle effekter er beregnet med utgangspunkt i en regional utrulling, 
dette medfører at det også er inkludert effekter i helseforetakene. 

Det er beregnet finansielle effekter knyttet til følgende områder for prosjektet: 

1. Reduserte eksternkostnader telekom-tjenester 
2. Effektivisering drift og forvaltning 
3. Endring i sluttbrukerutstyr 

I tillegg vil prosjektet bidra til følgende effekter der det ikke er beregnet finansielle gevinster: 

4. Styrket kvalitet og brukervennlighet, samt økt stabilitet og tilgjengelighet i løsningene 
5. Forenkle innføring av ny teknologi gjennom standardiserte løsninger 
6. Styrket informasjonssikkerhet og personvern 
7. Forenkle etableringer / unngå re-etableringer 
8. Ivareta forsvarlig drift og forvaltning av kritiske systemer i Helse Nord 

Det er vesentlig usikkerhet knyttet til gevinstberegningene, da prosjektet ikke har fått tilgang på 
underlagstall på hva dagens løsninger koster innenfor planleggingsfasens tidsramme. 

Prosjektene vil i tidlig gjennomføringsfase oppdatere gevinstrealiseringsplaner og styret vil bli 
informert om utviklingen så snart disse foreligger. 

 

Administrerende direktørs vurdering 
MoDI programmet har nå gjennomført en rekke tiltak gjennom vedtatte ekstraordinære tiltak av 
løsninger som ble beskrevet og vedtatt i styresak 007-2020. Det er imidlertid en rekke behov i 
regionen etter tiltakene og bestillinger fra helseforetakene på utrulling av disse løsningene 
kommer nå inn. Det er derfor nødvendig å forberede regional utrulling i henhold til forslag i 
denne saken.  

Helseforetakene har i dag et selvstendig ansvar for telefoniområdet og ved eventuell bestilling 
av ny regional løsning vil det enkelte helseforetak ha ansvar for og planlegging av utfasing av 
og/eller avvikling av eksisterende løsninger. 



Leveransene vil bidra til å realisere viktige strategiske initiativer samt krav til 
informasjonssikkerhet.  

Det vil være behov for tett dialog med resterende helseforetak for å kunne utarbeide eventuelle 
detaljerte planer og budsjetter. 

Administrerende direktør anbefaler på bakgrunn av dette gjennomføring av leveranser iht 
beskrivelse og omfang i denne saken. 

 

Oddbjørn Schei 

Administrerende direktør 

Dette saksframlegget er elektronisk godkjent og innehar derfor ikke håndskrevet signatur. 


