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1. Sammendrag 
Dette dokumentet inneholder en anbefalt tilnærming og forslag til tiltak for å svare ut 
oppdraget i OU – Programmets M3 leveranse. Formålet er ønsket om å styrke 
arkitekturfunksjonen i Helse Nord IKT, samt etablere målbilder for de ulike 
tjenesteområdene. Dokumentet oppsummerer noen av utfordringene Helse Nord IKT 
står ovenfor sett fra arkitektenes perspektiv, samt beskriver vår forståelse av oppdraget 
i M3. Kapittel 3 og 4 beskriver de to oppdragene, med tilnærming og forslag til konkrete 
tiltak. 

2. Innledning og bakgrunn 
 
Helse Nord IKT har et teknologilandskap som bare delvis er beskrevet. Vi har ingen god 
oversikt eller beskrivelser av enheter og teknologier i bruk og vet heller ikke godt nok 
hvordan disse henger sammen, hvilke avhengigheter som finnes på tvers teknologi-, 
applikasjons-, data- og forretningslag og hvilke konsekvenser endringer i og valg av 
teknologi og løsninger kan medføre.  Det oppleves ikke som noen med sikkerhet kan 
svare ut hvilke konsekvenser organisasjonen risikerer påført, gjennom endringer i 
infrastruktur eller applikasjons-/informasjonslandskap. Her fungerer noen av ITIL-
prosessene (f.eks «change») som risikoreduserende tiltak, men dette alene er ikke nok 
og det kommer for sent inn. Avhengigheter og synergier må identifiseres tidlig i 
utviklingsprosessen for å kunne gjøre de riktige valgene.  
 
Det er også utfordrende å svare ut hvilke kapabiliteter vi besitter i dag; altså hva vi kan 
realisere av kundens behov med den porteføljen vi har. Dette reduserer evnen til å si 
noe om hva som må anskaffes av kompetanse og teknologi for å kunne realisere ønsket 
nivå av funksjonalitet, både hos våre kunder og internt i Helse Nord IKT. 
 
Styrking av arkitekturfunksjonen forstår vi som en styrking av arkitektur som 
fagområde for å bidra til å få kontroll på enheter og teknologier, sammenhengen mellom 
dem og mellom teknologi, applikasjon, data og forretning slik at vi bedre kan støtte 
helseforetakene ved endring av eksisterende og innføring av nye løsninger og 
teknologier. 
 
Viktige valg knyttet til utvikling av tjenestene overlates i dag i for stor grad til 
prosjektene uten at tjenesteområdene er sterkt nok engasjert og involvert. En naturlig 
del av denne styrkningen av arkitekturfunksjonen vil være å etablere målbilder for 
tjenesteområdene. Disse vil være «kartene» for hvordan teknologien og løsningene bør 
videreutvikles for å støtte opp under endrede og nye tjenester. Gjennom dette vil 
tjenesteområdene gradvis flytte seg fra å kun være mottaker av prosjekter til å være 
bestillere og kravstillere. 
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Vi har også vært i kontakt med Helse Vest og Helse Sør-Øst for å høre hvilken tilnærming 
de har til de samme utfordringene. Felles for alle er at endringer og arkitekturutvikling 
skjer gjennom prosjektene. Men begge regionene har arkitekturressurser dedikert til 
spesifikke områder som ikke er finansiert av prosjekter. Dette gir en bedre kontinuitet i 
utviklingen av god arkitektur, og man kan i større grad prioritere ulike områder over 
lengre tid. Disse regionene er også organisert noe annerledes rundt arkitekturstyringen. 

3. Målbilder for tjenesteområdene 
Et målbilde er en beskrivelse av hvilken retning man ønsker å bevege seg i og hvor man 
ønsker å befinne seg på et tidspunkt frem i tid. Tjenesteområdene som leverer 
sluttbrukertjenester i Helse Nord IKT har i dag stort sett et teknologisk perspektiv, det 
vil si at det funksjonelle, som i stor grad styrer retningen på tjenesten ligger utenfor 
Helse Nord IKT. Innholdet i et helhetlig målbilde vil i stor grad bestå av behov og ønsker 
fra den funksjonelle siden av tjenesten. Helse Nord IKT kan ikke alene utarbeide 
målbilder for tjenesteområdene, om man ønsker at disse skal inneholde mer enn det 
teknologiske perspektivet. Optimalt sett burde det vært utarbeidet målbilder fra de ulike 
forvaltningssentrene, noe som igjen ville gjort det mer overkommelig for de ulike 
tjenesteområdene å ta stilling til hvilke teknologiske steg som må tas. For noen 
tjenesteområder der samhandlingen med kundene og forvaltningen er sterk vil en slik 
tilnærming til målbildearbeid kunne la seg gjennomføre men dette vurderer vi som 
unntaket snarere enn regelen. 
 
Slik Helse Nord er organisert i dag rundt funksjonell forvaltning, vil man i 
tjenesteområdene måtte forholde seg til kortsiktige valg og beslutninger. Det begrenser 
igjen hva man kan legge i en målbeskrivelse. Vi tror det kan resultere i at man i større 
grad må vurdere å se innover i tjenesten, og beskrive hva vi kan gjøre for å være bedre 
forberedt på den hverdagen vi faktisk opplever. 
 
Et målbilde med teknologisk perspektiv bør være overkommelig oppgave for de ulike 
tjenesteområdene. Oppgaven blir mer utfordrende når de ulike tjenesteområdene har 
overlappende og felles kapabiliteter, samt avhengigheter på tvers av hverandre. Man 
kan ikke beskrive et målbilde for EPJ-tjenesten uten å ta med avhengighetene som finnes 
til Kurve-tjenesten. Om dette tenkes avgrenset til HN-IKT leveranser, kan det ikke 
omtales som målbilder; det vil i større grad være snakk om system og 
applikasjonsbeskrivelser, med tekniske avhengigheter og behov. 
Får man oversikt over de ulike avhengigheter og overlapp som finnes mellom 
tjenesteområdene vil man i større grad kunne få fornuftige målbilde-leveranser ut av et 
slikt arbeid. Denne oversikten kan man få realisert ved å se på hva de ulike 
tjenesteområdene realiserer av funksjonalitet, hvem som benytter seg av denne 
funksjonaliteten både internt i HN-IKT men også mot den funksjonelle delen av 
tjenesteområdet.  
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Når et målbilde er etablert og godt beskrevet, må man stille spørsmålet: Hvordan 
kommer vi oss dit? 
For å kunne besvare dette spørsmålet, er vi nødt til å vite hvor vi befinner oss nå. Det er 
her den største mangelen for de ulike tjenesteområdene i Helse Nord IKT eksisterer. 
«Hvor befinner vi oss nå?» gir svar på hva slags kapabiliteter vi har i de ulike 
tjenesteområdene. Dette inkluderer alt fra teknologi, applikasjonsportefølje, tekniske og 
merkantile ressurser, prosesser og rutiner og vurderinger av disse. Med det som 
utgangspunkt vil man kunne beskrive gapet mellom nåsituasjonen og ønsket situasjon 
og foreslå endringstiltak. Endringstiltakene vil kunne inngå i et veikart som beskriver 
hvordan vi tenker å bevege oss i den ønskede retningen.  
For flere av tjenesteområdene finnes de ulike beskrivelsene og oversiktene dokumentert 
stykkevis og delt, men i dag finnes det ikke kapasitet til å få sammenstilt dette til 
helhetlige beskrivelser som kan benyttes for å gi en god oversikt over tjenesten og dens 
kapabiliteter.  
 

3.1 Forslag til tilnærming 
For å komme i posisjon til å si noe om «dagens situasjon» må de ulike tjenesteområdene 
utstyres med ressurser som har dette som primær arbeidsoppgave. Enten gjennom 
ansettelse av nye ressurser som kan bekle roller som område-eksperter, eller ved å finne 
disse i de eksisterende tjenestene. 
 
I de fleste tjenesteteamene finnes det ressurser med riktig kompetanse og forståelse av 
behovene, men de har ikke mulighet til å fokusere på denne typen oppgave i tillegg til 
sine daglige rutiner.  
Det er også svært viktig at ressursene som settes til denne typen oppgaver kan fokusere 
på det, og ikke bli oppspist av driftsoppgaver. Det vil ofte være «teknologiske fyrtårn» 
som best kan bidra til beskrivelse av sammenhenger og avhengigheter, og disse vil 
selvsagt være en etterspurt ressurs inn i driftsoppgaver også. Her er det viktig at det fra 
ledelsens side fokuseres på å få etablert og vernet om de funksjonene som skal bidra til å 
levere helhetsbildet.   
Det må brukes tid på å kartlegge, identifisere og beskrive tjenestens innhold, 
ansvarsområde og hvilke grenseflater som finnes til omkringliggende tjenester.    
 
Man må også skille på tjenesteområdene som inngår i applikasjonslaget (EPJ, Kurve, 
Integrasjon, mfl) og de rene infrastrukturbaserte tjenestene (nettverk, sky, database). 
Det vil kreve noe ulik tilnærming i applikasjonslaget der man på mange områder har 
overlappende funksjonalitet og avhengighet til samme komponent i infrastrukturen. 
 
Tjenesteansvarlig må også gis en større strategisk rolle og være rollen som skal kunne si 
noe om hva som kreves for at tjenesten skal kunne utvikle seg i retningen nye behov og 
krav peker ut.  
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Tilgjengelige ressurser fra seksjon for Portefølje- og arkitekturstyring vil kunne rådgi og 
bistå med metodikk, maler og teknikker for å få gode og gjenbrukbare leveranser ut av 
en slik prosess. Det sentrale poenget er at målbildet må utvikles og eies av tjenesten og 
ikke utarbeides og overleveres til tjenesten av en funksjon på yttersiden.  
 

4. Styrke arkitekturfunksjonen 
Styrking av arkitekturfunksjonen ser vi på med to forskjellige perspektiver, men med 
samme formål.  Arkitekturfunksjonen skal kunne rådgi i strategiske valg gjennom 
beskrivelser av nåsituasjonen og vurderinger av foreslåtte tiltak. Det andre perspektivet 
er gjennom deltagelse i de tidlige fasene av prosjekter og endrings-/utviklingsinitiativ i 
organisasjonen. Her bidrar vi godt i dag, men innsatsen må spisses mot gode, og 
helhetlige, vurderinger og underlag for å gjøre ledelsen i stand til å fatte beslutninger på 
en faglig solid grunn. I dag ser vi for ofte at arkitekter brukes som «prosjektpoteter» i 
mangel av fagressurser fra tjenesteområdene og at de bekler sentrale roller i 
gjennomføringsfaser av prosjektene altfor lenge. Dette fører både til at den spisse 
kompetansen på nye tjenester bygges på feil område i organisasjonen (hos arkitekten og 
ikke driftsressursen), samt at det blir for lite kapasitet til å bidra i tidligfaser. 
 
De to formålene krever noe ulik tilnærming men henger tett sammen. Ved å øke bidrag 
og innsats på det siste, vil man også kunne høste effekter på det strategiske nivået av 
organisasjonen.  Dette kan blant annet gjøres gjennom etablering av en 
kapabilitetsmodell for virksomheten, som vil inneholde en beskrivelse av våre «evner» 
til å ivareta eller videreutvikle et område.  
 
Seksjon for portefølje- og arkitekturstyring har i dag 13 arkitekter fordelt på de ulike 
teknologiområdene. Alle disse, foruten én sikkerhetsarkitekt, er oppdragsfinansiert. Fire 
er tilknyttet Regionalt arkitekturkontor (RAK) og ivaretar en regional 
arkitekturfunksjon. De øvrige bidrar i ulike prosjekter både internt, regionalt og 
nasjonalt. Denne modellen for å finansiere arkitektene medfører at det ikke gis noe godt 
bidrag til å etablere den ønskede helhetsbeskrivelsen. Prosjektarkitektene prøver så 
langt det er mulig å se det store bildet gjennom prosjektvinduet, men rammene for 
prosjektene og leveransene der vil ha prioritet også for arkitektene. Ønsker man å styrke 
arkitekturfunksjonen må man få på plass en fast finansiering av arkitektressurser slik at 
disse kan bidra med konkrete leveranser inn i beskrivelsene av det som er vår 
kjernevirksomhet. Dette er igjen leveranser som kan benyttes inn i planlegging av 
prosjekter og andre endringsbehov. 
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4.1 Arkitekturfunksjonen i dag  
Som nevnt over gjøres det meste av arkitekturarbeidet i dag inne i de enkelte 
prosjektene i Helse Nord IKT. Her gjøres det mye bra arbeid, men prosjektenes rammer 
og tidsplaner medfører at det i for liten grad blir arbeidet med sammenhenger utenom 
prosjektenes leveranser.  Det er i de tidlige fasene av et prosjekt, og aller helst før 
prosjektet etableres at arkitektur og arkitektressurser bør bidra. Vi ser at det å se på 
helheten, kunne identifisere og beskrive avhengigheter og konsekvenser, har gitt 
resultater når man er tidlig inne i initiativene. Dette er aktiviteter som bør inngå i 
planleggingen av prosjekter. 
Et eksempel er anskaffelsen av ny fødejournal; der har man, i godt samspill med 
fagmiljøet, sett på informasjonsflyt og funksjonalitetsbehov. Hvorpå man faktisk har 
endt opp med at ett av konseptene som foreslås er å ikke anskaffe et nytt system, men 
faktisk ta i bruk kapabilitetene som finns i DIPS EPJ og Metavision. Resultatet vil være 
store økonomiske besparelser i tillegg til at man unngår å utvide kompleksiteten i 
applikasjonsporteføljen med integrasjoner og nye samhandlingsmønstre.  
 
Et annet eksempel er fra arbeidet med sikkerhetsarkitektur og informasjonssikkerhet, 
hvor dialog med prosjektet som blant annet skal etablere en klinisk VDI arbeidsflate 
avdekket større kompleksitet enn først identifisert. Et (for) snevert fokus fra prosjektet 
her kunne ha ført til at applikasjoner som benyttes i samme kliniske prosess hadde blitt 
adskilt på flere arbeidsflater for brukeren. Innføring og utvikling av ny teknologi i 
organisasjonen bør søke å gi brukerne en enklere og mer effektiv hverdag, ikke medføre 
store endringer i arbeidsprosesser gjennom det som for dem kanskje oppfattes 
unødvendig. Her ville gode beskrivelser av arbeidsprosesser, informasjonsflyt, 
funksjonalitetsbehov og tett dialog med brukerne, kunne avdekket dette på et mye 
tidligere tidspunkt. Noe som igjen ville medført lavere kostnad for prosjektet. 
 
Dette er et par eksempler på resultatet av at helhetsperspektivet må identifiseres og 
ivaretas i endringsinitiativene. Arkitektur skal være en viktig bidragsyter til god 
teknologiforvaltning. Med teknologiforvaltning menes evnen til å planlegge, utvikle, 
drifte og forvalte infrastruktur og løsninger for IKT, telekommunikasjon, signal og video 
slik at disse bidrar til kvalitet og effektivitet i kjernevirksomheten og tilhørende arbeid.  
Modellen under viser en tilnærming til arkitekturarbeid for IKT-tjenester som er 
utarbeidet av Nasjonal IKT. Inndelingen i de fire hovedprosessene vil være 
gjenkjennbart i M5 – Hovedprosesser. 
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Figur 1 Del av kapabilitetsmodell fra Nasjonal IKT. 

 
I dag jobbes det i liten grad med arkitektur på denne måten i Helse Nord IKT. Regionalt 
Arkitekturkontor gjør det til en viss grad, men da ut fra et regionalt perspektiv og stort 
sett opp mot de nasjonale og regionale prosjektene. Driftsarkitektur (OU M6) vil være en 
primær bidragsyter til å fylle modellen med innhold.  
 

4.2 Forslag til tilnærming 
 
Skal man styrke arkitekturfunksjonen må man sette arkitektene til å gjennomføre 
arkitekturleveranser. Det er en kjensgjerning at arkitektur i stor grad blir utarbeidet 
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gjennom endringsinitiativ som for eksempel prosjekter. Dette er en tilnærming som kan 
fungere, men det kreves da at arkitekturleveransene i prosjektene følges opp og 
forvaltes videre slik at de kan gjenbrukes i nye prosjekter og eventuell videreutvikling 
av det som allerede er etablert. Dette gjøres ikke i dag, og det finnes hverken ressurser 
eller kapasitet til å ivareta dette i dag. Gode leveranser, valg som er tatt samt underlag 
som er utarbeidet, forvaltes i liten grad videre av tjenestene etter overlevering. Helse 
Nord IKT drar derfor liten eller ingen nytte av dette på et senere tidspunkt. 
 
Arkitekter vil fortsatt være en ressurs som leies ut til prosjekter. Men vi må få en 
dreining i hva arkitektene skal levere i prosjektene og dette må etterspørres fra 
prosjektene og organisasjonen.  

5. Konkrete tiltak 
Nedenfor har vi listet opp forslag til konkrete tiltak som et første steg mot etablering av 
målbilder for tjenesteområdene og styrking av arkitekturfunksjonen i Helse Nord IKT. 
Tiltakene må sees i sammenheng og som starten på en større prosess for å få de ulike 
tjenesteområdene i en mer proaktiv modus.  
 

# Tiltak 
1 Gi tjenesteansvarlig ansvar for tjenestens strategiske utvikling 
2 Tilføre område-eksperter til tjenesteområdene (arkitekter) 
3 Fast finansiering av arkitekter 
4 Etterspørre og forankre arkitektur i prosjektenes oppstart og tidligfaser 

 

1. Gi tjenesteansvarlig ansvar for tjenestens strategiske utvikling 
Tjenesteområdene må i mye større grad settes i stand til å være premissgivere for at 
man skal lykkes med endringsinitiativer. Det krever at man oppover i organisasjonen 
kjenner til status, planer og forutsetninger i områdene og at det etableres jevnlig 
rapportering på dette. Tjenesteansvarlig må da ha mye større fokus på «hvor vil vi med 
tjenesten» enn den operative driftsstatus med feilrettinger og oppdateringer. Sett opp 
mot utviklingen som skjer rundt oss, i helseforetakene, hos leverandører, på 
teknologiområdet og i andre regioner. Mange av dagens tjenesteansvarlige er oppspist 
av administrative og operasjonelle oppgaver, noe som gjør at de kun klarer å forholde 
seg til den korte horisonten.  
 

2. Tilføre område-eksperter (arkitekter) 
Denne ressursen jobber tett sammen med tjenesteansvarlig, men har primæransvaret 
for å sørge for å beskrive innhold og kapabilitet i området. Det vil si etablere 
nåsituasjonsbeskrivelsen og tjenestens avhengigheter til omkringliggende tjeneste. Der 
disse treffer hverandre (EPJ / Kurve som eksempel) vil man beskrive en felles 
kapabilitet. Det innebærer også at man i planleggingen av endringer/utvikling 
indentifiserer hvordan dette påvirker tjenesteområdene på tvers. For 2022 kan 
funksjonen midlertidig og delvis dekkes over tiltak 3. 
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3. Fast finansiering av arkitekter 
For å få noen effekt ut av arkitekturinitiativet ut over det som gjøres i prosjektene, må 
det etableres fast finansiering av en arkitekturfunksjon i Helse Nord IKT. Ved å 
finansiere og allokere arkitekter til ett eller flere av områdene (teknologi, applikasjon, 
informasjon, integrasjon m.fl) vil man over tid få utviklet det grunnlaget som kan 
understøtte de gode valgene som må tas i styringsleddet. Disse ressursene vil også 
operativt rådgi og bistå tjenesteområdene i utarbeidelse av sine målbilder.  
 
For 2022 foreslås det å sette av 2000 timer til utprøving av denne funksjonen. 
Timene skal benyttes i operativ bistand til tjenesteområdene og kan også benyttes til å 
midlertidig bekle roller som områdeeksperter for utvalgte tjenesteområder (ref. tiltak 
2). 
 

4. Etterspørre og forankre bidrag i prosjektenes oppstart og tidligfaser 
Det beste bidraget fra arkitekten vil prosjektet få før oppstart, og gjennom konsept og 
planleggingsfase. Når gjennomføringsfasen i et prosjekt starter, skal arkitekturarbeidet 
være avsluttet og leveransene forvaltes videre av tjenesteområdene. Prosjektet skal 
videre kunne allokere tid hos arkitekten(e) for å få kvalitetssikret at gjennomføring og 
løsningsvalg er i tråd med konsepter og planlagt arkitektur. 
Det må forankres som et krav fra prosjekteier, gjennom styringsgruppe og til 
prosjektleder at arkitektenes primæroppgave er å ivareta kvalitet, gjennom gode 
arkitekturleveranser, samt ivareta og hvordan prosjektet vil påvirke eksisterende 
arkitektur. 

6. Oppsummering 
 
Vi har i dette dokumentet gitt innspill til hvordan arkitekturseksjonen anbefaler å 
tilnærme seg de to målene i OU – M3. Dette henger også tett sammen med M6 – 
Driftsarkitektur som er lagt til Avd. for infrastruktur og plattform. 
 
Det viktigste tiltaket sett fra vårt ståsted, er å få på plass fast finansiering av arkitektur-
ressurser i Helse Nord IKT. I første omgang kan funksjonen finansieres med en timepott 
for å vise effekt og resultat før endelig finansiering behandles. Disse ressursene skal 
kunne allokeres til å jobbe med deler av virksomhetens strategiske mål, bidra til å 
etablere grunnlagene som understøtter beslutninger samt bygge og ivareta et 
helhetsperspektiv som i dag er mangelfullt. Man vil kunne være med å bidra til hvordan 
endringsinitiativer (prosjekter m.m) bør og skal påvirke dagens arkitektur. Disse 
ressursene bør også kunne operere i grenseflatene mot Helseforetakene, være involvert 
i regionale diskusjoner (FRESK m.m) og kunne gi bidrag til Helseforetakene uten at det 
skal være nødvendig for dem å måtte leie inn spesifikke ressurser til dette. 
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