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M2 – Kartlegg fremtidig ressurs og kompetanse behov 

Bakgrunn og hensikt 
Ledergruppen til HNIKT vedtok i februar 2021 å iverksette fase fem i organisasjonens program for 
organisasjonsutvikling. Applikasjonstjenester er i mandatet tillagt målsetning 2.1, Kartlegg fremtidig ressurs og 
kompetanse behov.  

Vedlagt rapport oppsummerer resultat fra kartleggingen for avdelingene Applikasjonstjenester og Infrastruktur 
og plattform med tilhørende seksjoner, samt for seksjonen Brukerstøtte. Den er basert på en kvalitativ 
vurdering (endring i aktivitet, bemanning, kompetanse og usikkerhet) og kvantitativ vurdering (forventet antall 
ansatte, inkludert minimum og maksimum, samt innleie av eksterne) fra de involverte seksjonene. 

Kartleggingen er utgangspunkt for en god dimensjonering av tjenesteteamene, samt gi en oversikt over 
kompetansebehov.  

Situasjon 
Et pågående høyt aktivitetsnivå over flere år kombinert med en sterk vekst i oppgaver og bemanning har gitt en 
utfordring for de ulike tjenesteteamene. Teamene skal håndtere teknisk og merkantil forvaltning for 986 
tjenester, samt bidra i: 

• Prosjekter 
• Felles innboks oppdrag 
• Oppgaver fra Oppdragsdokumentet og andre strategiske tiltak 

Resultat fra ressursutviklingskartlegging 
Karleggingen har identifisert tre områder som i hovedsak påvirker ressursutviklingen de kommende årene:  

Det skal leveres mer, raskere, mer tilpasset og sikrere  
HN IKT overtar en større andel av teknologi i Helse Nord, samtidig forventes det også at det skal leveres mer 
funksjonalitet. Det forventes også et økt fokus på å levere på kundebehov, der ny funksjonalitet utvikles og 
implementeres hyppigere. I tillegg skal funksjonalitet i større grad innfri de underliggende kunde- og 
brukerbehovene for klinikkene og innbyggere, samt ivaretakelse av sikkerhet. 

Samtidige oppdrag/prosjekter gir oppdragstopper de neste årene 
Det forventes flere oppdrag og prosjekter som iverksettes parallelt. Dette vil påvirke kapasiten til 
tjenesteteamene. 

Teknisk gjeld er økende på enkelte tjenesteområder 
Teknisk gjeld defineres gjerne som et gap mellom optimal teknisk løsning og nåværende system, slik at teknisk 
gjeld er alt det uferdige, unødvendig kompliserte, og utdaterte i løsningene våre som hindrer oss i å drifte, 
forvalte og videreutvikle så effektivt som vi burde være i stand til.  

På grunn av et pågående høyt aktivitetsnivå kombinert med en sterk vekst i oppgaver vil dette påvirke 
tjenesteteamenes evne til å kunne håndtere den tekniske gjelden. Dette vil kunne medføre en trussel for vår 
infrastruktur, som potensielt kan utnyttes av ondsinnede parter. 

Grafen nedenfor illustrerer forventet vekst for avdelingene, basert på kartleggingen: 



 

Resultat fra kompetansekartlegging 
Det er behov for å øke kompetansen på tre områder: 

• Teknologi – Kompetanse på teknologiområder 
• Arbeidsmetode – Arbeidsmetoder og Ikke-tekniske ferdigheter 
• Forvaltning – Områder innenfor tjenesteforvaltning som kommer til å treffe spesielt hardt  

Rapporten viser oversikt over ulike kompetansefelt med stor og liten gevinst basert på stor og liten 
ressursinnsats. Det anbefales å starte med kompetansefelt som gir stor gevinst med liten innsats. 

Forslag til løsning 
Observasjoner som er gjort gjennom kartleggingen som påvirker ressursutviklingen. 

Porteføljestyring 

Porteføljestyring dreier seg om å identifisere, prioritere og iverksette virksomhetens prosjekter og 
programmer, samt følge opp leveransene. Ved å ha et økt fokus på dette vil dette kunne resultere i bedre bruk 
av kapasiteten i de ulike tjenesteteamene, samt bidra til å bremse ressursutviklingen. 

Konsolidering av tjenester – fra lokale til regionale tjenester 

Konsolidering av tjenester vil redusere arbeidsbelastningen til tjenesteteamene, ved at det blir færre «like» 
tjenester som krever forvaltning. 

Forslag til vedtak 
1. Programstyret godkjenner leveransen fra M2, Kartlegg fremtidig ressurs og kompetanse 

behov. 
2. Programstyret gir sin tilslutning til at det påstartes et arbeid med å utrede forslagene som er 

beskrevet i avsnittet ovenfor. 
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