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Automatisert installasjon av applikasjoner 

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

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar saken om automatisert installasjon av applikasjoner til 
orientering. 

 

Bakgrunn 
I styremøte 7.oktober 2020 ba styret administrerende direktør komme tilbake med orientering 
rundt pakkegrad på applikasjoner samt forslag hvordan dette kan synliggjøres i framtidig 
virksomhetsrapportering.  

Siden det finnes flere metoder enn pakking for å tilgjengeliggjøre applikasjoner automatisert 
brukes begrepet automatiseringsgrad for applikasjoner.  I dette saksfremlegget gis en 
redegjørelse for forhold som er med å bestemme automatiseringsgraden for applikasjoner i 
regionen, og status på området. HN IKT vil komme tidlig i 2021komme tilbake til ny utforming 
av virksomhetsrapport for styret, og vil i denne sammenheng vurdere hvordan automatisert 
installasjon av applikasjoner kan synliggjøres. 

Driftsmodeller som tilbys av Helse Nord IKT 
Systemtjenester er applikasjoner som er tilknyttet egen infrastruktur i form av server og/eller 
database. Frittstående programvare er applikasjoner som ikke er tilknyttet annen infrastruktur.  
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Systemtjenester 

HN IKT tilbyr fire forskjellige driftsmodeller for systemtjenester. Hver driftsmodell har 
forskjellig ansvarsfordeling mellom kunder og HN IKT når det gjelder systemets tekniske lag. 
Felles for alle driftsmodellene er at Kunde er systemeier og dermed har ansvar for systemets 
informasjon, data og hvordan systemet skal benyttes. Til hver tjeneste tilbyr HN IKT også en 
rekke tilleggstjenester, hvorav applikasjonsdistribusjon er en av disse. Når det gjelder 
forvaltning, er det kun i driftsmodellen «Applikasjonsdrift» hvor HN IKT har ansvar for 
forvaltningsplan for systemet, dialog med 3.partsleverandør og å initiere oppgradering av 
programvare.  

 
Driftsmodell 

 

Tekniske lag  

Applikasjonsdrift 

 

Software as a 
Service (SaaS) 

Plattformdrift 

 

Platform as a 
Service (PaaS) 

Infrastrukturdrift 

 

Infrastructure as a 
Service (IaaS) 

Tilgang til 
eksternt system 

Network as a 
Service (NaaS) 

Informasjon og 
data Kunde Kunde Kunde Kunde 

Applikasjon HN IKT Kunde Kunde Kunde 

Mellomvare HN IKT HN IKT Kunde Kunde 

Operativsystem HN IKT HN IKT Kunde Kunde 

Server HN IKT HN IKT HN IKT Kunde 

Lagring HN IKT HN IKT HN IKT Kunde 

Nettverk HN IKT HN IKT HN IKT HN IKT 

Datasenter HN IKT HN IKT HN IKT HN IKT 

Eksempler 
DIPS, Metavision, 

Analytix, Sympathy, 
DocMap, Clockwork 

Studyroom, 
Ascom, 

Alarmagent 

Allmenntekniske 
systemer som f.eks. 

ventilasjonsanlegg og 
heissystemer 

Paga, Agresso, 
Personalportalen 

 

 

Frittstående programvare 

Frittstående programvare er applikasjoner som ikke er tilknyttet annen infrastruktur. For 
frittstående programvare som ikke inngår som en del av standard arbeidsflate, har Kunde 
systemeierskap og forvaltningsansvar som tilsvarer applikasjonsdrift. HN IKT har ansvar for den 
sikkerhetsmessige godkjenningen av programvaren og står også for distribusjon av denne.  

  



Fordeling på driftsmodell 

Tjenestene som tilbys HN IKT sine Kunder er fordelt på følgende driftsmodeller: 

Driftsmodell Antall  
Applikasjonsdrift 259 
Infrastruktur 43 
Plattformdrift 162 
Tilgang til eksternt system 109 
Frittstående programvare 337 

Totalsum 910 
 

I tillegg finnes det applikasjoner, hovedsakelig frittstående programvare, som er installert på et 
mindre antall PC-er. Dette skyldes at praksis på Windows 7 har vært å installere applikasjoner 
på grunnlag av enkeltbrukeres behov. Både privilegerte brukere i foretakene og hos HN IKT har 
utført dette. Det har ikke vært tilstrekkelige rutiner for å sikre at applikasjoner oppfyller 
sikkerhetskrav, er registrert i tjenestelista til HN IKT og blir vurdert for automatisering 

Automatisert installasjon av applikasjoner 
Applikasjonsdrift innebærer bla. vedlikehold, patching og oppgradering av applikasjonen. Det er 
disse aktivitetene man ønsker å automatisere i tillegg til distribusjon. Frekvensen på 
oppgradering skal være beskrevet i applikasjonens forvaltningsplan. Typisk oppdateres 
applikasjonen 1-2 ganger pr. år. Det er viktig å oppdatere applikasjoner regelmessig for å 
håndtere sikkerhetsutfordringer knyttet til applikasjonene. (NSM 2.0 tiltak 2.3.1).  

Microsoft har endret måten de leverer og versjoner av Windows på. Dette innebærer en ny 
“stor” versjon hvert år. Dette har igjen konsekvenser for de krav som stilles til 
applikasjonsforvaltningen. Det blir nødvendig med testing av applikasjoner på den nye 
versjonen når de kommer, og det vil bli hyppigere utskifting av maskinvare.   

Automatiseringsgrad 
Automatiseringsgrad er antall applikasjoner som kan installeres automatisk hos bruker enten 
ved førstegangs installasjon av PC eller ved senere bestilling av applikasjon fra 
programvareportalen. For applikasjoner med driftsmodellen applikasjonsdrift gjelder tabellen 
under pr november 2020. 

 

Driftsmodell Antall applikasjoner Antall applikasjoner som har 
automatisert installasjon 

Andel 

Applikasjonsdrift 259 195 75% 
 
For de andre driftsmodellene der HN IKT ikke har applikasjonsdrift er det det vanskelig å hente 
ut et godt tallmateriale. HN IKT arbeider også med tiltak for å øke graden av automatisering av 
installasjon av applikasjoner. Dette vil vi komme tilbake til i senere rapporter. 

  



Administrerende direktørs vurdering 
Som underlaget viser er distribusjon av applikasjoner der Helse Nord IKT har applikasjons-
drift i stor grad automatisert. Det er i hovedsak distribusjon av frittstående programvare og 
applikasjoner der HN IKT kun har plattform- og infrastrukturdrift som har lav 
automatiseringsgrad.  
 
Administrerende direktør er av den oppfatning at automatiseringsgraden kan og bør økes i 
regionen. Dette krever en god dialog med eier og helseforetakene, og HN IKT vil komme tilbake i 
2021 med forslag til tiltak. 
 

 

 

Oddbjørn Schei 

Administrerende direktør 
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