
Organisasjonsutvikling Fase 5
M2: Ressurs og kompetansebehov



Bakgrunn
• Pågående høyt aktivitetsnivå over flere år kombinert med en sterk vekst i 

oppgaver og bemanning har vært utfordring for de ulike 
tjenesteteamene. Teamene skal håndtere teknisk og merkantil forvaltning av 
tjenestene, samt bidra i:
• Prosjekter
• Felles innboks oppdrag
• Oppgaver fra Oppdragsdokumentet og andre strategiske tiltak

• Helse Nord IKT forvalter 980 kunderettede tjenester. Det er behov for å gjøre 
en analyse av applikasjonsporteføljen med hensyn på:
• Teknisk og merkantil forvaltning
• Livssyklus forvaltning
• Etablering av krav retningslinjer for teknisk plattform



Hensikt
Kartleggingen vil være utgangspunkt for en god 
dimensjonering av tjenesteteamene og oversikt over 
kompetansebehov. I tillegg vil strukturert planlegging bidra 
til:
• Forutsigbarhet
• Bedre leveranseevne med økt kvalitet
• Evnen til å motta leveranser fra prosjekter
• Bedre koordinering på tvers av tjenesteområdene



Avgrensning og forutsetning
• Kartleggingen er gjort for avdelingene med tilhørende 

seksjoner, i tillegg til seksjonen Brukerstøtte:
• Applikasjonstjenester 
• Infrastruktur og plattform

• Ressursestimatene er utarbeidet på grunnlag av 
kjennskapen seksjonslederne har til nye krav, prosjekter 
og investeringsbudsjetter – og ev. tidsplaner som 
foreligger for disse



Potensielle feilkilder
• Utviklingen er vurdert av seksjonsleder og tjenesteansvarlige i de 

ulike seksjonene, og vil være farget av ønske om å løse alle 
oppgaver og å løse de best mulig. Det er ikke gjort en prioritering 
av oppgaver hvor det er valgt hvilke oppgaver som ikke skal 
gjennomføres. Dette kan gi et feilaktig bilde av høy vekst i 
starten av perioden.

• Utviklingen viser utvikling på aktiviteter som er kjent i dag, men 
sier lite om potensielle prosjekter/endringer som har oppstart i 
2022 og utover. Den viser derfor lite aktivitet som er planlagt fra 
2023-2025 (for det meste avslutning av eksisterende aktivitet). 
Dette kan gi et feilaktig bilde av stabilitet i slutten av perioden.



Overordnet resultat



Oppsummering
Ressursbehov
• Det skal leveres mer, raskere, mer 

tilpasset og sikrere (høyere 
sikkerhetskrav)

• Teknisk gjeld er økende på enkelte 
tjenesteområder

• Mange samtidige oppdrag/prosjekter 
gir oppdragstopper de neste årene

Kompetansebehov
• Kompetansedreining fra tradisjonelle 

driftsoppgaver til forvaltnings- og 
automatiseringsoppgaver som krever 
utviklingskompetanse

• Nye arbeidsmetoder (DevOps), 
prosesser og teamorganisering

• Kompetanse på nye 
teknologiområder – blant annet sky 
og container

• Kompetanseheving på enkelte felt vil 
kunne gi store gevinster med relativt 
liten innsats



Historisk ressursutvikling  i Helse Nord IKT
2018 – 2021

2018

• Snitt årsverk 272
• Økning ant 7
• Prosent: 3 %

2019

• Snitt årsverk 293
• Økning antall 21
• Prosent: 8 %

2020

• Snitt årsverk 315
• Økning antall 22
• Prosent: 8 %



Trender i utviklingen/observasjoner
• Betydelig vekst i driftsavdelingene Applikasjonstjenester og 

Infrastruktur og plattformtjenester, og vekstkurven er nesten 
identisk i samtlige seksjoner. Dersom analysene stemmer så 
indikerer dette en betydelig pukkeleffekt i de kommende 2 årene

• Flere har teknisk gjeld (automatisering, utfasing av gammelt, etc) 
og oppdragstopper (Felles innboks) de ønsker å ta ned før man 
kan fokuseres på stabil drift

• Teknisk gjeld er økende i flere at tjenesteområdene
• Krevende å rekruttere personer med rett kompetanse
• Behov for kompetansedreining fra standard driftsoppgaver til 

forvaltnings- og automatiseringsoppgaver



Ressursutvikling 2021 - 2025

2021

• Antall årsverk 105

2022

• Antall årsverk 135
• Økning på 30 FTE / 29%

2023

• Antall årsverk 160
• Økning 25 FTE / 18%

2024

• Antall årsverk 171
• Økning 11 FTE / 7%

2025

• Antall årsverk 179
• Økning 8 FTE / 4%

2021

• Antall årsverk 102

2022

• Antall årsverk 124
• Økning på 22 FTE / 22%

2023

• Antall årsverk 139
• Økning 15 FTE / 12%

2024

• Antall årsverk 145
• Økning 6 FTE / 4%

2025

• Antall årsverk 145
• Økning 0 FTE / 0%

Applikasjonstjenester:

Infrastruktur og plattform:



Ressurspåvirkning
Teknisk gjeld/høye sikkerhetskrav

24/7

Økt forvaltning

Økt felles innboks oppdrag

Flere tjenester i skyen

Systemløft og innføring av nye tjenester - med tilhørende parallelldrift 

Innføring av nye sikkerhetsmekanismer og ny teknologi



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.

Resurspåvirkning
Definisjon: Teknisk gjeld



Ressurspåvirkning
Teknisk gjeld/høye sikkerhetskrav 24/7

• Stort etterslep av teknisk gjeld • Høyere krav til oppetid og kortere tid til 
gjenoppretting

• Hyppigere oppgraderinger • Større krav til tjenestemonitorering
• Sikkerhetsmonitorering og oppfølging av 

sårbarheter og hendelser
• Økt fokus på etterlevelse av rammeverk 

for sikkerhet
• Mer kompleks og utfordrende trusselbilde
• Økt fokus på risiko- og sårbarhetsanalyser



Ressurspåvirkning
Forvaltning Felles innboks oppdrag

• Økt mengde forvaltningsoppgaver fra 
foretakene

• Høyere leveransekrav (HF-spesifikke 
satsninger)

• Bedre samarbeid med foretakene
• Mer strukturert innsamling av 

kundebehov, forvaltning og planlegging i 
samarbeid med foretakene



Ressurspåvirkning

Flere tjenester i skyen
Systemløft og innføring av nye 
tjenester - med tilhørende 
parallelldrift i flere år

• Endrede krav til monitorering
• Endrede krav til leverandøroppfølging
• Tidsplan styres i større grad av leverandør



Ressurspåvirkning
Innføring av nye 
sikkerhetsmekanismer

Nye teknologier for effektivisering 
av produksjonssetting og drift –
inkludert monitorering av dette

• Innføring av IOTS-tjenester
• IAM
• PAM
• Sterkere autentisering

• Microtjenester og container-teknologi
• Ny tjenesteplattform DIPS

• NAC/Sonemodell • Flere IaaS og PaaS-tjenester i skyen
• Asset • Automatisering

• Integrasjoner
• Interne verktøy



Observasjoner som kan påvirke ressursbehov/utvikling
• Konsolidering av tjenester – fra lokale til regionale tjenester
• Bedre releaseplanlegging – etablere release-rollen
• Økende behov for tverrfaglige team for å øke hastigheten på 

endringer
• Behov for økt samhandling mellom de ulike tjenesteteamene 

og fagteamene for å understøtte verdistrømmene i 
organisasjonen

• Økende behov for business change management (BCM)



Taktskifte – økte forventninger i årene fremover
Observasjoner fra kartleggingen
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Kartlegging av kompetansebehov



Innledning
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



Teknologi

ID Kompetansefelt Innsats Gevinst
1 Kompetanse på verktøy for container teknologi og 

DevOps
S S

2 Generell utviklings/scriptkompetanse S S
3 Drift/feilsøking av mobilapper L L
4 Tekniske sikkerhetsmekanismer S S
5 Tjenesteovervåking S S

Innsats og gevinst angis med antatt liten(L) og stor(S)



Arbeidsmetoder

ID Kompetansefelt Innsats Gevinst

6 Prosjekt og oppdragskompetanse L S
7 Teamledelse L S
8 Løsningsdesignerkompetanse S S
9 Smidige arbeidsmetoder S S
10 Øke kompetanse på de verktøy man har i bruk L S
11 Rådgivingskompetanse S S

Innsats og gevinst angis med antatt liten(L) og stor(S)



Forvaltning
ID Kompetansefelt Innsats Gevinst

12 Leverandørforvalting, styring av eksterne partnere S L
13 Livssyklusplanlegging L S
14 Testkompetanse i tjenesteteam L S
15 Informasjonssikkerhet – Kontinuerlig risikovurdering L S
16 Forvaltningsplaner med fokus på klinikkenes behov S S
17 Forvalting av applikasjonstjenester i sky L L
18 Forvalting av infrastruktur- og plattformtjenester i sky L L
19 Smart bruk av innleide spesialister L S

Innsats og gevinst angis med antatt liten(L) og stor(S)



Fordeling av tiltak etter innsats og gevinst

Liten/Liten Stor/Liten

Stor/StorLiten/stor

Innsats

Liten Stor

Gevinst

Stor

Liten

1 2

3

4
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6 7

8

9

10

11

12

13
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19

Teknologi

Arbeidsmetoder

Forvaltning14



Konklusjon
Det anbefales å starte med kompetansefelt som gir stor 
gevinst med liten innsats:
ID Kompetansefelt I G

6 Arbeidsmetoder: Prosjekt og oppdragskompetanse L S
7 Arbeidsmetoder: Teamledelse L S
10 Arbeidsmetoder: Øke kompetanse på de verktøy man har i bruk L S
13 Forvaltning: Livssyklusplanlegging L S
14 Forvaltning: Testkompetanse i tjenesteteam L S
15 Forvaltning: Informasjonssikkerhet-Kontinuerlig risikovurdering L S
19 Forvaltning: Smart bruk av innleide spesialister L S



Kartleggingsmetode
• Kartlegging er gjennomført gjennom intervjuer 

med seksjonsledere, samt at man har sett på trender i 
markedet og erfaringer fra leveranser

• Man har unngått å peke på navngitte konkrete 
teknologier, da dette antas håndtert innen rammene av 
de enkelte tjenesteområder

• Noen enkeltområder er slått sammen for å begrense 
antall tiltak



Arbeidsmetode for 
ressursprognose
Analyse



Arbeidsmetode
• Kartleggingen er basert på arbeidsmøter og 

spørreskjema for å fange opp behov som skyldes 
endringer (interne og eksterne) og lukking av teknisk 
gjeld

• Det er gjort en kvalitativ vurdering (endring i aktivitet, 
bemanning, kompetanse og usikkerhet) og kvantitativ 
vurdering (forventet antall ansatte, inkludert minimum 
og maksimum, samt innleie av eksterne)



Vedlegg
Analysedata, analysemateriale og arbeidsgruppe



Vedlegg 1 – Analysedata
• Grafene er presentert for avdelingene 

Applikasjonstjenester og Infrastruktur og plattform med 
tilhørende seksjoner, samt seksjonen Brukerstøtte.

• Tegnforklaring:
• Den blå linjen viser forventet ressursutvikling for interne 

årsverk, mens den gule linjen viser utviklingen for eksterne
• Det skraverte området viser ytterpunktene (usikkerheten) til 

ressursutviklingen 



Alle kartlagte seksjoner



Oppsummering:
• Forventer en sterk 

økning de første årene i 
alle seksjoner

• Grafen flater ut mot 
slutten av perioden

• 40-75% forventet vekst 
fra dagens antall 
ansatte

Applikasjonstjenester (App)



Oppsummering:
• Forventer økning i 

bemanning på alle 
tjenesteområder 

• Flere store tjenester 
som skal breddes i 
regionen, herunder 
DIPS Arena, CSAM 
Cytodose samt Kurve og 
medikasjon

App – Kliniske systemer



Oppsummering:
• Vekst primært i IOTS og 

integrasjonstjenestene.
• Mottak og bidrag i 

større leveranser fra 
HIS, HIS2, Sterk 
Autentisering, MKB og 
DIS.

• Økte krav til 
kontinuerlige 
tilpassinger for 
tjenester i drift.

• Avvikling av DIPS 
Communicator.

App – Klinisk samhandling



Oppsummering:
• Jevn vekst i alle 

tjenesteområder 
• Økt teknisk og 

merkantilt ansvar som 
følge av OD2021

• Stor etterspørsel etter 
Felles innboks-oppdrag

• Stort etterslep på 
teknisk gjeld

• Store prosjekter som: 
AMK IKT, nytt 
kvalitetssystem og 
innføring SAS Grid

App – Klinikkstøtte



Oppsummering:
• Stor vekst for å bygge 

opp seksjonen.
• Stor usikkerhet rundt 

oppstart skybasert 
kontorstøtte og hvilke 
tjenester herfra som 
skal tas i bruk. 

• Fullføre utrulling av 
Teams med telefoni i 
regionen og migrering 
av epost til skyen. 

App – Samhandling og kommunikasjon



Oppsummering:
• Vekst primært på 

prosess og test
• Oppbygging av 

testautomasjon
• Helhetlige testmiljø 

med syntetiske testdata
• Større fokus på støtte til 

ITIL prosessene 

App – Virksomhetsstøtte



Oppsummering:
• Forventer en sterk 

økning de første årene i 
alle seksjoner

• Grafen flater ut mot 
slutten av perioden

Infrastruktur og plattform (Infra/plat)



Oppsummering:
• Ingen kjente behov for 

økt bemanning i 
perioden

• Fokus dreies fra 
manuell til automatisert 
drift

• Utfasing av eldre 
versjoner vil gi rom for 
mer automatisering

Infra/plat – Database  



Oppsummering:
• Etablering av funksjonell 

og teknisk forvaltning for 
VDI

• EMM tjenesten eskalerer
• Høyt fokus på WaaS
• Overtakelse av 

sluttbrukerutstyr
• Økt behov for pakkegrad 

og automatisering for å 
imøtekomme DevOps og 
sikkerhet

• Håndtering av teknisk 
gjeld

Infra/plat – Digital arbeidsflate 



Oppsummering:
• iFRONT kartlegging og 

bytte av 
nettverkinfrastruktur

• Drift og forvaltning av 
ny brannmursløsning

• Drift og forvaltning av 
NAC/sonemodell

Infra/plat – Nettverk  



Oppsummering:
• Migrere legacy til SKM
• Innføring av 

kontanierteknologi
• Bredding/drift av 

kubernetes
• Redusere/avvikle legacy

VMware-infrastruktur
• Ta i bruk hybrid 

skytjenester (public cloud)
• Innføring Microsoft 

Endpoint Configuration
Manager (MECM)

• Utfasing av dataguard = 
utfasing SAN på alle 
lokasjoner

Infra/plat – Skytjenester  



Oppsummering:
• Økt fokus på: 

• tjenestemonitorering 
• sikkerhetsmonitorering
• integrasjonsutvikling
• automatisering 
• sikkerhet og etterlevelse av 

rammeverk for sikkerhet

• Økt fokus på trusselbilde -
forventer at dette blir mer 
kompleks og utfordrende

Infra/plat – Drifts og sikkerhetssenter



Oppsummering:
• OD-2021 Overtagelse 

sluttbrukerutstyr
• NAC – økt sikring av 

komponenter

Infra/plat – Lokal støtte



Oppsummering:
• Vekst primært på grunn av 

store prosjekter i 
foretakene som berører 
brukere, f.eks. Teams, 
MODI Virtuell Klinisk 
arbeidsflate (VDI), Office 
365, Sterkere 
Autentisering, PAM og 
IAM

• Sannsynligvis utvidet 
brukerstøtte på kliniske 
systemer som f.eks LAB 
samt utvidet åpningstid i 
brukerstøtte

Kunde – Brukerstøtte



Vedlegg 2 – Analysemateriale
• Detaljert analysemateriale er plassert i Confluence:

• https://docs.helsenord.no/display/TJEN/OU+5+M2+Ressurs-
+og+kompetanseutredning



Vedlegg 3 – Arbeidsgruppe
• Stian Halvorsen
• Gunhild Sørvig Sivertsen
• Jørgen Einejord
• Tore Kjartan Schei
• Jostein Trollvik
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