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Felles innboks - status og tiltak 

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

1. Styret tar informasjonen om status og tiltak for håndtering av Felles Innboks til 
orientering. 

 

Bakgrunn – Felles Innboks (FI) 
I forbindelse med gjennomgang av virksomhetsrapporten (sak 56/2020) i styremøte 7. oktober 
2020, ba styret om en orientering om rundt felles innboks. Felles innboks er en av prosessene i 
Helse Nord IKT (HN IKT) for å håndtere bestillinger fra helseforetakene vedrørende IKT 
programvare og IKT infrastruktur.  

En del av endringsbehovene blir løst løpende av HN IKTs tjenesteteam som oppgraderer 
eksiterende programvare og infrastruktur. I tillegg har vil prosesser knyttet til å håndtere 
bestillinger. 

Henvendelser til helpdesk 

For å sikre at brukere har tilgang til rett programvare er det etablert en prosess i brukerstøtte 
som heter henvendelser. Denne benytter enkeltbrukerne for å få endret tilganger, få tilgang til 
ny programvare og løse øvrige behov som brukeren har innenfor den produktkatalogen som er 
tilgjengelig i Helse Nord. Antall henvendelser blir rapportert gjennom virksomhetsrapporten, og 
det vesentligste her er å håndtere sakene raskt og effektivt.  

 

Større endringer i regional programvare og infrastruktur 

  Arkivreferanse: 2020/528-5 
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Når det er behov for å gjøre større endringer i regional programvare og/eller infrastruktur er 
det etablert et prosjektrammeverk i Helse Nord IKT (PRHI). Disse løpene går ofte over flere år og 
krever grundige vurderinger av alt fra arkitektur, implementering, anskaffelse og sikkerhet. I 
dag styres prosjektene Helse Nord IKT eier gjennom porteføljekontoret og inngår i månedlig 
virksomhetsrapportering. 

Systemutviklingsoppdrag 

I regionen er det noen ganger behov for skreddersydde systemløsninger, der funksjonaliteten i 
liten eller ingen grad enkelt kan anskaffes i markedet. Ofte vil slike behov omfatte integrasjoner 
mellom systemer i Helse Nord. Slike oppdrag håndteres normalt av leveranseteam i avdeling for 
tjenesteutvikling. Oppdragene løses oftest ved hjelp av tverrfaglige team og med direkte bruker- 
og kundedialog.. Her leveres det hovedsakelig regionalt, samt nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre. Oppdragene er gjerne knyttet til applikasjoner til klinisk og administrativ bruk, 
eksempelvis til virksomhetsstyring eller for direkte understøttelse av kliniske arbeidsprosesser. 

Felles innboks 

Når helseforetakene eller andre kunder har behov for endringer knyttet til lokale IKT tjenester, 
både i form av ny programvare eller endringer i infrastrukturen gjøres dette gjennom prosessen 
felles innboks. Dette kan være at fra behov for nye WIFI soner, integrasjoner mellom 
programvare eller ny lokal programvare til klinikker og avdelinger rundt om i Helse Nord. 
Prosessen er utarbeidet i fellesskap med bestillertjenestene i HF’ene. Volumet av endringer 
innen dette området har de siste årene vært økende og det har vært utfordrende å sikre 
tilstrekkelig kapasitet til rask nok gjennomføring av igangsatte saker og det blir gjennomført for 
få saker. Det er derfor etablert et eget prioriteringsråd, ledet av HF’ene som skal sikre at de 
viktigste sakene blir behandlet først.  

Alle forespørsler som kommer fra helseforetakene adresseres til bestillertjenesten i foretaket. 
Sakene registreres i felles innboks fortløpende og mottaksbehandles. Sakene tas opp i regionalt 
prioriteringsråd hver 14. dag eller ved behov. Ved prioritering settes saker til løsningsdesign 
som i gjennomsnitt tar omlag 1 uke. Tilbudet gis til kunden. Ved aksept settes saken til 
gjennomføring. 

Gjennomføringstid avhenger av prioritering, omfang og kompleksitet. Det er derfor ikke avtalt 
leveransetid på oppdragene. En gjennomgang av oppdragene i 2019 viser at et gjennomsnittlig 
oppdrag bruker om lag 70 timer til løsningsdesign og gjennomføring. 

Siden det har vært utfordringer med leveransekapasitet knyttet til dette området, har styret HN 
IKT gjennom styresak 56/2020 bedt om en nærmere redegjørelse rundt dette området.  

Status 
Denne saken vil omhandle HN IKT sin vurdering rundt hovedutfordringene rundt felles innbok 
og hvilke tiltak som er iverksatt. Samtidig ønsker HN IKT en dialog med styret hvorvidt det er 
ytterligere tiltak som kan eller bør igangsettes. 

HN IKT følger opp felles innboks sakene i tre dimensjoner. Disse er saker knyttet til nettverk, 
saker knyttet til integrasjonsbehov og øvrige saker. Totalt er det per dato er det 168 saker i 
felles innboks. Disse fordeler seg som følger: 

 

 

 

Forespørsler Løsningsdesign og tilbud avklaring leverandør Tilbud hos HF allokering av ressurser HN IKT gjennomføring HF gjennomføring overlevering til drift sum
FI nettvek 2 21 1 10 0 8 6 1 49

FI integrasjon 1 4 5 8 18
FI øvrig 44 5 6 5 8 20 12 1 101

168



Fordeles disse på de tre hovedfasene er fordelingen som følger: 

 

  

Ser en historisk på utviklingen av de øvrige sakene forløper utviklingen seg på følgende måte: 

 

Denne oversikten viser at etterspørselen har øket betydelig siste år og at den økede 
leveranseevnen ikke har vært tilstrekkelig til å håndtere vekst i etterspørsel. 

Hovedutfordringer  
Den største utfordringen knyttet til felles innboks er omfanget av de samlede endringene som 
oppdragene representerer. I tillegg vil kompleksiteten på oppdragene påvirke HN IKTs 
leveringsevne. I dag håndterer brukerstøtte om lag 70 % av endringsønsker fra brukerne. De 
øvrige 30 % håndteres av andre eller tredje linjen i driftsorganisasjonen. I tillegg legger 
regionale prosjekter beslag på om lag 25 % av alle utførte timeverk i HN IKT. De regionale 
prosjektene har som regel prioritet foran både felles innboks og oppdrag fra brukerstøtte. HN 
IKT er dermed avhengig av å benytte restkapasitet for å løse felles innboks oppdrag. I en 
situasjon med en stadig vekst i antall oppdrag, har det vist seg utfordrende å 
kapasitetsplanlegge, noe som har ført til for lange ledetider på leveransene.  

Denne utfordringen forsterkes med at felles innboks oppdragene som regel ikke inngår i 
budsjettprosessen med HF’ene, men meldes inn løpende på ad-hoc basis gjennom hele året.  
Problemstillingen forsterkes ytterligere av at enkelte regionale prosjekter har blitt stoppet og 
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oppdragene som disse prosjektene skulle løse blir i stedet overført til denne prosessen. For 
eksempel ligger det nå 12 oppdrag knyttet til WIFI utbygging i Helse Nord som naturlig skulle 
vært en del av foreslått WIFI prosjekt. Disse oppdragene søkes nå løse gjennom driftslinjen og 
restkapasitet i seksjon for basistjenester.  

En annen utfordring har vært behovet for å gjøre grundige arkitekturvurderinger og 
løsningsdesign knyttet til bestillinger. Krav i styringssystem for informasjonssikkerhet og krav 
til god arkitekturpraksis gjør at kvalitetskravene til felles innboksoppdragene er omfattende. 
Siden det er lav grad av standardisering knyttet til lokale foretaksspesifikke tjenester, spesielt 
innenfor MTU og allmenteknisk område, gjør dette at graden av gjenbruk i disse vurderingene er 
liten. Dette medfører blant annet at oppdrag som i utgangspunktet fremstår som standard 
endringer, må bruke uforholdsmessig mye ressurser på løsningsdesign fasen. En tredje 
utfordring er avhengigheter til eksterne leverandører i selve gjennomføringen av oppdragene. 
Mange av oppdragene krever at en ekstern leverandør som HF-ene har gjort avtale med skal 
levere utstyr eller programvare. I praksis viser det seg at mange av oppdragene blir liggende å 
vente på eksterne leverandører og hindrer fremdrift i oppdrag. 

Finansieringsmodellen som i dag brukes for felles innboks oppdrag sikrer ikke HN IKT 
tilstrekkelig leveranseevne. Det differensieres ikke på oppdrag som meldes inn med lang 
planhorisont og ad-hoc oppdrag. Dette bidrar til at dersom oppdrag løses ad-hoc gjennom å 
innleie, vil HN IKT tape økonomisk på oppdraget, samtidig som økonomiske incitamentet til å 
drive god planlegging ikke er tilstede. Oppdraget om å vurdere ny finansieringsmodell i 
oppdragsdokument 2020 vil behandle denne problemstillingen, men resultatet av dette arbeidet 
er forsinket grunnet korona pandemien. 

 

Oppsummert er en hovedutfordring å skaffe nok forutsigbarhet til å sikre tilstrekkelig kapasitet 
til å løse oppdragene i felles innboks tilfredsstillende. I tillegg til de rene kapasitetsutfordringene 
er det også viktig å kunne etablere regionale eller fellesprosjekter der mange sammenfallende 
behov oppstår. Videre bør det etableres regimer, som ivaretar behov for planmessighet innenfor 
de ulike tjenesteområdene.. HN IKT har igangsatt en rekke tiltak for å avhjelpe denne 
situasjonen og det foreslås ytterligere tiltak nedenfor Det er imidlertid også viktig å se 
utfordringene i felles innboks i sammenheng med hvordan forvaltning av IKT skjer i Helse Nord. 
Det er ingen begrensinger på etterspørselssiden, og prioriteringene skjer på lavt nivå, og det er i 
praksis få incitament til å redusere og standardisere applikasjonsporteføljen både regional og 
lokalt.  

 

Tiltak  
Bedret leveransekapasitet 

HN IKT har igangsatt flere tiltak for å bedre leveransekapasiteten. Disse er: 

• Det er etablert en egen styringsgruppe i HN IKT som følger utviklingen 
• HN IKT fortsetter innleie av eksterne ressurser for å utvide intern kapasitet 
• LAB-området styrkes midlertidig 
• Kapasiteten dobles ved å tilsette 3 personer til design og gjennomføring Oppdrag merket 

«Covid-19» prioriteres for å sikre fremdrift på disse 
I tillegg vurderes det hvorvidt det bør etableres et eget prosjekt for å håndtere økte bestillinger 
knyttet til WIFI og nettutvidelser generelt. 



Automatisering av andre og tredje linje oppdrag, herunder automatisert tilgangsstyring og 
selvbetjeningsløsninger til utrulling av programvare vil på lengre sikt også forbedre kapasiteten 
til tjenesteteamene. 

 

Forbedret planprosess med helseforetakene 

HN IKT har i dialog med UNN, fått forståelse for at helseforetaket vil gjøre en strengere 
prioritering av hvilke saker som skal meldes i felles innboks. I tillegg er det i dialogen med 
helseforetakene utfordrende å planlegge for kommende år, og det foreligger ikke egne 
budsjetter i foretakene for felles innbokssaker. Dette er kommunisert til bestillerenhetene, og 
gjennom budsjettprosessen for 2021. 

Gjennom oppdrag i oppdragsdokumentet vil det gjøres en vurdering til å endre 
finansieringsmodellen knyttet til oppdrag i felles innboks. Dialog mellom tjenesteteam og 
tilsvarende fagmiljøer på helseforetakene knyttet til fremtidige behov er under etablering som 
pilot på fagområde lab. Erfaring fra dette vil forhåpentligvis bidra til å styrke samhandling og 
planmessighet. 

 

Administrerende direktørs vurdering 
Det er utfordringer med å sikre tilstrekkelig leveransekapasitet knyttet til oppdrag bestilt 
gjennom felles innboks. Utfordringene er sammensatt og det er igangsett flere tiltak for å løse 
utfordringen både på kort og lengre sikt. Det kan bli behov for å etablere regionale prosjekter for 
å styrke leveranseevne innenfor likeartede bestillinger fra helseforetakene. I tillegg må det 
jobbes aktivt for å sikre større grad av planmessighet rundt disse bestillingene, spesielt dersom 
behovet fortsetter å øke. For å imøtegå den mer akutte situasjonen har HN IKT allerede besluttet 
å øke kapasitet innenfor området, både med en permanent ressursøkning innenfor tjenesteteam 
og å videreføre allerede innlede ressurser som jobber i prosessen. Dette vil forhåpentligvis bidra 
til en merkbar forbedring.  

Administrerende direktør ønsker dialog med styret om ytterligere forbedringstiltak som kan 
igangsettes. 

 

 

Oddbjørn Schei 

Administrerende direktør 

 

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

 


