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Går til: Styret i Helse Vest 
Dato skrevet:  4. mai 2004     
Skrevet av:   Lasse Bergan. Prosjektleder i OMNI-prosjektet. 
            
 
 
Etablering av felles IKT-enhet 
 
 
Organisering 
 
Styringsgruppen i OMNI-prosjektet hadde på sitt møte i går (3. mai) til behandling 
spørsmålet om geografisk plassering av funksjoner i den nye IKT-enheten.  Det ble 
besluttet at organiseringen skulle følge en distribuert modell med spesifikke 
kompetansesentre. Dette betyr at IKT-enheten organiseres med drift, leveranse, 
brukerstøtte, applikasjonsforvaltning og utvikling som de sentrale funksjonsområdene. 
For hvert av funksjonsområdene skal det være en leder som er ansvarlig i hele regionen. 
Det kan være aktuelt å slå sammen ledelsen for to eller flere av funksjonsområdene.  
 
Den nye IKT-enheten vil også ha en stabsavdeling som bistår med forretningsutvikling, 
tjenesteutvikling, økonomistyring, avtaler mot helseforetakene, metodeforvaltning, 
leverandørstyring, avtaleforvaltning mot underleverandører, etc. 
 
 
Ledelse 
 
Den sentrale ledelse av IKT-enheten, inkl. IKT-direktør, stab og funksjonsledere er 
plassert i Bergen, med mulig unntak for brukerstøtte, noe som ikke helt avklart ennå. (Se 
nedenfor.)    
 
 
Utstyr 
 
Servere, lagringsutstyr og sentralt nettverksutstyr vil bli plassert på to steder: 
Bergen vil betjene Helse Bergen og Helse Førde, Stavanger vil betjene Helse Stavanger, 
Helse Fonna og Helse Vests administrasjon.  Fordeling av utstyret vil være ca. 60% i 
Bergen og ca. 40% i Stavanger.  Eksisterende utstyrspark skal konsolideres for å oppnå 
driftsmessige og økonomiske gevinster.   
 
Bergen og Stavanger er i fremtiden tenkt å fungere gjensidig som reserve driftssentre for 
hverandre ved avbrudd, eventuelt med lavere total tilgjengelighet og/eller ytelse.  Et 
todelt driftsopplegg gir mulighet til å bygge ut med nødvendig redundans. 
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Driftspersonell 
 
Driftspersonell vil geografisk være plassert der utstyret er fysisk plassert, med 60% i 
Bergen og 40% i Stavanger.  Det vil være en driftsleder i Stavanger som vil rapportere til 
leder for drift i Bergen.  Sistnevnte har totalansvar for hele regionen. 
 
Noe lokalt driftspersonell vil fortsatt være tilstede i Fonna og Førde for å betjene det 
utstyret som ikke kan flyttes. 
 
 
Brukerstøttepersonell 
 
Personell knyttet til første linje brukerstøtte vil være plassert i Bergen eller Stavanger.  
OMNI-prosjektet har fått i oppgave å legge frem forslag til det beste alternativet for 
Helse Vest totalt. 
 
2. linje brukerstøttepersonell for lag 1-3 vil være organisert sammen med drift.  2. linje 
brukerstøtte på applikasjoner vil delvis være personell som er ansatt i foretakene, og 
delvis personell som er organisert i IKT-enhetens applikasjonsforvaltning.  
 
 
Leveransepersonell 
 
På sentrale infrastrukturområder vil det være et sentralt senter for valg av løsninger, 
innkjøp, planlegging, etc.  Noe leveransepersonell vil være plassert lokalt på hvert enkelt 
sted.    
 
 
Kompetansesentre for applikasjonsforvaltning, prosjekter og utvikling 
 
Kompetansesentre for applikasjonsforvaltning, prosjekter og utvikling er plassert i 
Stavanger, Haugesund, Bergen og Førde.  I motsetning til dagens situasjon vil hvert sted 
ha ansvar for en eller flere spesifikke applikasjonsområder for hele Helse Vest, som for 
eksempel PAS/EPJ, PACS, Økonomi, Lønn/personal/turnus, datavarehus, arkivsystemer, 
etc.  I løpet av mai og juni vil det bli utredet hvilket kompetanseområde som skal legges 
til den enkelte geografiske lokasjon. Overgangen fra dagens situasjon, der hver lokasjon 
har ansvar for hele spekteret av applikasjoner for foretaket, til den fremtidige situasjonen, 
vil ta tid, og må samordnes med planene for applikasjonsstandardisering. 
 
 


