


• Eid av Helse Nord
• Cirka 400 ansatte fordelt på 11 steder
• Antall brukere: 19 000
• Omsetning: Ca 800 MNOK
• Allsidig kompetanse: 

ingeniører, samfunnsvitere, helsefag, 
jus, HR, økonomi m.m.



Digital transformasjon

Digital transformasjon defineres som en prosess der virksomheten endrer hvordan den utfører sine oppgaver, 
tilbyr bedre tjenester, jobber mer effektivt eller skaper helt nye tjenester. 

Brukerfokus og brukeropplevelsen

Brukerfokus og brukeropplevelsen er selve kjernen i endringen og baserer seg på utnyttelse av digital 
teknologi. Digital transformasjon er en grunnleggende og omfattende endring, og ikke en mindre justering
og innbefatter redesign av virksomheten på alle nivå – folk, prosesser, teknologi og styring



Smidighet ved innføring av DIPS Arena i Helse Nord



• Teknisk plattform som støtter det
• Organisering og kultur
• Godt samarbeid med kunder og 

leverandører

Smidighet krever



Utvikling av regional infrastruktur 2015 - 2022
• Etablert et felles datanett mellom 

sykehusene

• Etablert to regionale datasenter i 
Tromsø

• Etablert privat skyløsning og 
selvbetjeningsportal

• Etablert Oracle skyløsning

• Migrert 659 tjenester til de regionale 
datasenterene

• Etablert ny Digital arbeidsflate (VDI)



Fremtidens pasientjournal
Innføring av DIPS Arena i Helse Nord



Et systemskifte fra DIPS Classic til DIPS Arena
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Helseforetak for helseforetak 
Fjerne tilganger til gml. system (Classic)

Helgelandssykehuset (HSYK)
Nordlandssykehuset (NLSH)
Finnmarkssykehuset (FIN)
Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN)

Innføringsstrategi



2021 – det store innføringsåret

Regional løsning, lokale tilpasninger 
2 helseforetak vår, 2 helseforetak høst

Sluttbrukeropplæring 

Innføring 

Oppstartstøtte 

2020 2021
okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov

Innføring NLSH

Aktivitet

14.mars

Innføring UNN

Innføring FIN

Innføring HSYK

09.mai

08. nov. 2020,  Longyearbyen

10.okt

07.nov



• Samarbeidsmodell med sterk forankring
• Helseforetak
• Drift og forvaltning
• Leverandør

---
• Andre helseregioner og foretak
• Nasjonale helsemyndigheter

Ett lag med felles mål og avklarte roller - vi blir best sammen!

Viktigste suksessfaktor

Tommel opp for DIPS Arena
- fornøyd Arena bruker



Hva synes du om DIPS Arena sammenlignet med DIPS Classic?  
Gjennomsnitt, alle respondenter (0= dårligere, 1= like bra, 2= bedre)

0 1 2

Pasientopplysninger

Henvisning

Planlegging/timebok/venteliste

Medisinsk koding

Opphold

Konsultasjoner inkl. uferdige (pasientliste)

Sengepostliste

PLO

Bestilling av lab, mikrobiologi og patologi

Labsvar

Dokumentliste

Skanning

Oppgaver

Operasjonsplanlegging og -gjennomføring

Kritisk informasjon

Vedtak /Tvangsprotokoll - psykisk helsevern

Dårligere enn Classic Bedre enn Classic Like bra som Classic 



Overordna funn

Arena vs Classic
• > 90 % synes Arena er like bra eller bedre enn Classic

• Hovedårsaker: Arena gir bedre oversikt, enklere å bruke

• Ingen forskjell mellom HF, ingen alderskomponent 

Funksjonalitet som peker seg ut mtp forbedring
• Kontorfunksjonalitet, bestilling, operasjon, BUP funksjonalitet 



Før: Deployment pipeline for EPJ (DIPS)
• Leveranse i produksjon en gang pr. 

halvår
• Store releaser – typisk 2500 features
• Krevende uttesting for Helse Nord
• Mange features gir ofte mange feil
• Stor «Change» ved 

produksjonssetting
• 20 personer på «nattevakt»
• Oppgraderingstid fra 20 på lørdag til 9 på 

søndag. 13 timer
• Høy kostnad – stor risiko

• I tillegg til de to store 
oppgraderingene kjøres ukentlige 
patcher og annet vedlikehold



Etter: DevOps for DIPS Arena

1. Raske leveranser
• Hyppige og mindre releaser

av programvare
• Automatisere oppgaver
• Minimalisere køer

2. Systematisk 
tilbakemelding

3. Kontinuerlig læring



Mål:
Kunne levere ny funksjonalitet
i produksjon hver 14. dag



Produksjonsmiljøet for DIPS Arena i Helse Nord



Automatisert deployment

IaaS

SaaS

Infrastructure
as Code

Application 
Deployment



Oppsummering: DevOps for DIPS Arena
• 9 miljøer inngår i produksjonen

• Det tok en uke pr miljø før automatisering

• Automatisering er helt nødvendig slik arkitekturen/den 
tekniske plattformen til DIPS ARENA er i dag (76 servere)

• Et teknisk team ble satt opp for å håndtere DevOps

• Dette setter Helse Nord i stand til å ta i mot ny versjoner 
hyppigere og utnytte potensialet i DIPS Arena



Neste generasjon EPJ: DIPS Arena

H o v e d i n n f ø r i n g
Q 1 Q 3Q 2 Q 4

All funksjonalitet unntatt Pleieplan og 
Medikasjon

Mobile applikasjoner; klinikerapper, pasientapp 

Medikasjon og Pleieplan

Optimalisering   – brukernært, proaktivt og systematisk 

G j e n s t å e n d e  o m r å d e r

Q 1 Q 3Q 2 Q 4



Digital strategi 2038





Samfunnstrender og utviklingstrekk 

Vi blir flere eldre

Sentralisering

Helse- og sykdomsbildet 
i befolkningen endrer seg

Medisinsk-
og teknologisk 
utvikling gir nye 
muligheter

Økte forventninger til
helsetjenesten

Det helhetlige 
utfordrings-
bildet

En 
bærekraftig 
verden

Knapphet 
på helsefaglig 
personell

Vi blir færre yngre



Hvordan realisere mulighetene?

Fellesskap 
med 
kommunene

Struktur og 
innhold

Større enheter ? 

Robuste fagmiljø

Organisering og funksjonsdeling

Samhandling 
og 
samarbeid

Digitalisering
(Teknologi)

Flere 
støtte-
funksjoner

Brukerstyrte tjenester



Digitale Plattformer

Den digitaliserte helsetjenesten

Digital plattform



Driftsarkitektur
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HNIKT: Støtte digitalisering i Helse Nord

MER RASKERE MER TILPASSET SIKRERE

• HN IKT skal ta over en 
større andel av teknologi 
porteføljen i Helse Nord.

• Samtidig forventes det 
også at det leveres mer 
funksjonalitet

• HN IKT må fremover ha 
økt fokus på å levere på 
kundebehov, der ny 
funksjonalitet skal bygges 
raskere med kortere 
prosjekter og hyppigere 
release-sykluser enn 
dagens standard. Dette 
skal fasiliteres av mer 
smidig utviklingsmetoder

• I tillegg skal feil og andre 
hendelser løses raskere

• Funksjonaliteten som 
leveres skal i større grad 
innfri de underliggende 
kunde- og bruker-
behovene for klinikere og 
innbyggere (mer 
kundeorientering, 
teknikker slik som design 
thinking, mm.)

• Selv om det er 
forventning om mer og 
raskere leveranser må 
sikkerhet alltid ivaretas

Sektoren er i stor endring. Helse Nord IKT skal finne en måte å jobbe på som er tilpasset endringene.



Viktigste områdene de nærmeste 1-3 årene 
Mål: Støtte digitalisering i Helse Nord

Forbedre porteføljestyring av 
applikasjoner, infrastruktur og 
prosjekter sammen med foretakene
Resultater

• Bedre kapasitetsbruk ved å bruke 
de riktige ressursene på riktig 
plass

• Felles forståelse for hva vi skal 
levere på

• Får oversikt og kontroll på 
avhengigheter

3

Smidig arbeidsform ved hjelp av 
team med tydelig ansvarsforhold

Resultater

• Bidrar til bedre 
gjennomføringsevne som fører til 
raskere leveranser

• Øker sikkerheten ved tydelig 
ansvarsforhold

2

Optimalisere drift og forvaltning ved 
hjelp av automatisering

Resultater

• Bidrar til å levere funksjonalitet 
raskere til foretakene

• Redusere manuelt dobbelt 
arbeid, slik at vi får disponert 
ressursene på andre prioriterte 
oppgaver

1



Smidig arbeidsform - Tverrfaglige team



Minimumskrav for team
• Team API definerer reglene
• Transparent product backlog

inneholder alle planlagte 
produktinkrementer

• Product Owner er eneste som 
kan prioritere backlog

• Teamet er tverrfaglig og 
selvorganiserende.

5-9 personer

{…}

PO



Tydeliggjøre ansvarsfordeling og samarbeid

5-9 personer

{…}

PO
5-9 personer

{…}

PO

Ansvar Tjenesteområde 1 Ansvar Tjenesteområde 2API



Pilotering av team
• Teste team for hele 

verdistrømmen
«Stream-align-team»

• Teste plattformteam
• Mål: Levere flere nye 

tjenester raskere



DevOps og Smidighet muliggjør kontinuerlig forbedring

1. Raske leveranser
• Hyppige og mindre releaser av 

programvare
• Automatisere oppgaver
• Minimalisere køer

2. Systematisk tilbakemelding
3. Kontinuerlig læring

MER RASKERE MER TILPASSET SIKRERE



Vi videreutvikler styringsmodellen for 
IT Service Management (ITSM)

Dagens IT Service Management styringsmodell (ITSM) i HN IKT ble 
etablert i 2016

Innføring av prosesslandskapet i er en videreutvikling av dagens ITSM 
styringsmodell

Hoved-
prosesser
Leveranse-
prosesser

Praksiser



IKT Utvikling og Forbedring

Konseptualisere, planlegge og 
beslutte Utvikle og forbedre Produksjonssette Publisere Oppfylle

Tilgjengeliggjøre IKT

Oppdage, rette og monitorere Evaluere

Drifte IKT

Tilhørende kvalitets- og 
kontrollpraksiser

Tverrgående støttepraksiser

Incident Problem

Evaluere

Oppdrag (Felles innboks)

PRHI Prosjekt

SLA videreutvikling og 
vedlikehold

Automatisk produksjonssetting

Manuell produksjonssetting

Publisere i portal (f. eks. 
Softwareportal, tilgangs-

portal, HelseNorge.no, mm.)

Automatisk leveranse

Manuell leveranse

Sikkerhetshendelse

Sårbarhetshendelse

Tilgjengelighetshendelse

Kundebehov og planlegging

Leveranseprosesser

AccessProsjekt- og programledelse

Løsningsdesign

Systemutvikling (koding, mm.)

Hovedprosess Leveranseprosess Praksiser
Underlagt 
prosesstyret 
i dag

Eier / 
RHF

Kunde / 
sykehus

System-
eier

Individuell 
bruker (hos 
kunde eller 
innbygger)

HN 
IKT

Faser

Test
Releaseprosess 
(inkl. mottak)

Service Desk

Service Catalogue

Change enablement IT Operation

AssetMonitoring and Event

Service Level 
(tjenestenivåstyring)

Knowledge

Configuration

HRØkonomi Kommunikasjon og 
samhandling

Kommersiell 
forvaltning og juridisk 

støtte

Risiko, sikkerhet og 
compliance

Prosesslandskapet

Evaluering av skreddersøm

Evaluering av applikasjonstjenester

Evaluering av infrastruktur-, 
samhandling og plattformtjenester

Løpende planlegging

Årsplan og veikart for tjeneste

Regionale prosjekter 

Request

Prosjekt-, produkt- og 
tjenesteportefølje-

styring
ArkitekturstyringRelasjonsstyring

Forvaltning og 
evaluering

Styring og 
rapportering

Leveransemodell-
styring

Rådgivning (f. eks. 
konseptutredning, 

anskaffelsesbistand, 
innovasjon, mm.)

Manuell leveranse av ikke 
standardiserte bestillingselementer

Publisere brukerstøtte-
tjeneste

Infrastruktur- og 
plattformutvikling

Applikasjonsutvikling

Deployment

Løpende 
behov

HN IKT foreslå 
forbedringer

Behov direkte fra 
eier og kunde

Praksiser som 
ikke er 
etablerte i dag

Etablerte 
praksiser utenfor 
prosesstyret i dag

Praksiser som 
delvis er 
etablerte i dag

Business Change 
Management

Service Continuity 
Management



Takk for meg!

Email: sigurd.from@hnikt.no


