
Presentation för KommITS 2013-04-24

Håkan Bengtsson & Gustaf Schmidt 
Region Skåne



www.cehis.se

CeHis och SLIT

CeHis - Center för eHälsa i samverkan, 
har uppdraget att koordinera landstingens och regionernas samarbete för 
att utveckla och införa gemensamma e-hälsotjänster, teknisk infrastruktur 
samt gemensamma regelverk och standarder. De gemensamma 
insatserna ska prioriteras och budgeteras på ett samlat sätt.

SLIT – Sveriges Landstings IT direktörer, 
gruppering under CeHis bestående av landstingens IT direktörer eller 
motsvarande. Erfarenhetsutbyte, referensgrupp och beslutsforum.
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Inledning
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Landstingens IT-avdelningar har flera gemensamma 
utmaningar som måste antas och hanteras, t.ex



 
kraven på effektivisering och kostnadsbesparingar ökar hela tiden 
samtidigt som kvalité och säkerhet i levererade tjänster inte får 
riskeras.



 
att införa nationella tjänster såsom NPÖ, Pascal, MVK och 
Säkerhetstjänster samt hantera nya verksamhetskrav och 
förändringar i vårdstrukturen. 



 
ett antal företeelser, tjänster och teknologier som alla måste 
förhålla sig till och utarbeta strategier, policys och lösningar för. T.ex 
pekplattor, molntjänster, VDI, mobilitet, sessionshantering mm.  



 
att bibehålla kritisk kunskapsmassa eller att minska ett starkt 
konsultberoende avseende vissa system och verktyg.
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eKlient är



 
en tjänst för livscykelhantering av klientplattform



 
definierad, framtagen och testad utifrån gemensamt uppdrag



 
byggd på standardprodukter & -verktyg och enligt bästa praxis



 
levererad, förvaltad och vidareutvecklad i nationell samverkan



 
en effektiviseringsplattform för att realisera kostnads-besparingar 
bl.a genom 
– Storskalighet 

– Kunskapsåtervinning

– Gemensam livscykelplan

– Automatiserad användarhantering

– Effektivare klientplattformsmiljö



 
en tjänst för livscykelhantering av klientplattform



 
definierad, framtagen och testad utifrån gemensamt uppdrag



 
byggd på standardprodukter & -verktyg och enligt bästa praxis



 
levererad, förvaltad och vidareutvecklad i nationell samverkan



 
en effektiviseringsplattform för att realisera kostnads-besparingar 
bl.a genom
– Storskalighet 

– Kunskapsåtervinning

– Gemensam livscykelplan

– Automatiserad användarhantering

– Effektivare klientplattformsmiljö
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Kort historik
• Diskussion 2011 inom SLIT om hur utrymme kan skapas för nästa 

generations IT-plattform inom vården.
• Uppdrag från landstingsdirektörerna att hitta besparingar för att skapa 

utrymme. Från början sattes målet till att skapa ett utrymme på 1 
miljard kronor för nya satsningar.

• Uppdraget startade under 2012 inom SLIT och ganska snart 
fokuserades på klientplattformen.

• Västra Götalandsregionen och Region Skåne tog under hösten 2012 
ett gemensamt ledaransvar då man själva hade projekt som kunde 
läggas om. Ett koncept för eKlient presenterades.

• På SLIT´s uppdrag genomfördes en kartläggning av klientområdet.
• RS och VGR påbörjade utrullning slut 2012 - början 2013.
• SLIT uppdrog åt RS & VGR att arbeta vidare med eKlient konceptet.
• eKlient projektet levererade i mars 2013 version 1.0 av  eKlient
• En Premiärvisning av eKlient genomfördes i Stockholm 12/3
• Leverans, Förvaltning och fortsatt  Utveckling sker i gemensam regi.
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Landstingens syn på eKlient konceptet

• I princip anser samtliga landsting att eKlient konceptet är bra och att 
framtagning av en gemensam eKlient lösning är ett angeläget initiativ.

• Landstingen lyfte även fram ett antal konkreta förbättrings- och 
besparingsmöjligheter möjliga att realisera genom eKlient.

• Framgångsfaktorer för eKlient 
– Uppnå samsyn (inom SLIT) om samverkan runt eKlient och om 

eKlient lösningens livscykel och innehåll.
– Gör eKlient lösningen till en norm eller standard som landstingen 

kan förhålla sig till, inte ett obligatorium.
– Tillhandahåll en tjänst som visar sig effektiv, det är bra om t.ex 

VGR och RS går före och därmed kan visa på nyttan.
– Säkerställ en ändamålsenlig och långsiktig förvaltning.
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Exempel: 
En omfattande flora av 
lösningar, verktyg och 
system

Område Leverantör Produkt/Verktyg
Antal 

 

landsting
Desktop management Microsoft SCCM 7

CA ITCM 4
Novell ZENworks 2
upKeeper Solutions upKeeper 2
Specops Software Specops 2
Microsoft MDT 2
Övriga el saknas/okänt 2

Mjukvarudistribution Microsoft SCCM/MDT 8
CA ITCM 4
Specops Software Specops Deploy 4
upKeeper Solutions upKeeper 3
Övriga el saknas/okänt 2

Anti‐virus Trend Micro 2
McAfee 10
F‐secure 3
Microsoft FEP 3
Sophos 1
Symantec 1
Övriga el saknas/okänt 1

Lokal brandvägg Microsoft Windows 14
F‐secure 3
McAfee 2
ZENworks 1
Övriga el saknas/okänt 1

Mjukvaruinventering CA ITCM 2
Novell ZENworks 1
Microsoft SCCM 5
Snow Software Snow License manager 1
Specops Software Specops Inventory 1
HP Openview 1
Interlan USource 1
Övriga el saknas/okänt 9

Applikationspaketering Wise  Package Studio 8
Flexera AdminStudio 2
Specops Software Specops 1
Övriga el saknas/okänt 10

Service Desk system CA Unicenter SD 2
CA SDM 2
HP Open View 2
? Medusa 2
Nilex Nilex 4
IBM Maximo 2
Easit Easit 3
Övriga el saknas/okänt 4
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eKlient kartläggningens slutsatser



 
Floran av verktyg och system för att lösa samma uppgifter inom 
klientplattformsområdet är omfattande.



 
Gemensamma förhållningssätt, strategier och standarder inom 
klientplattformsområdet saknas.



 
Samma problemställning finner ofta 21 olika lösningar.



 
Gemensam lösningsframtagning eller organiserat erfarenhetsutbyte 
sker ej.



 
Sammantagna mängden paketerade applikationer innehåller en  
betydande redundans.



 
Svårigheter med att påverka leverantörer av verksamhetssystem 
gällande utveckling och planer.



 
Många licensavtal (främst MS) upplevs 
som ej ändamålsenliga.
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eKlient är 
en möjliggörare 

för att nå
Målarkitektur 
eArbetsplats

eKlient är 
en möjliggörare 

för att nå
Målarkitektur 
eArbetsplats

Målarkitektur eArbetsplats
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Användare får tillgång till den information som denne har rätt 
att se och använda oberoende av tid, plats och hårdvara.
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Hårdvara

Klient‐

 
plattform Applikationer

Självservice

Livscykel‐

 
förvaltning

eKlient 
som tjänst 

eKlient 
som tjänst
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Livscykelförvaltning

Livscykelplanering av eKlient innebär t.ex att utrullning av nytt 
klientoperativsystem kan ske inom ramen för ordinarie livscykelhantering 
och åldersutbyte. eKlient förvaltning säkerställer en livscykelplan.

Användarna har alltid tillgång till en modern och säker eArbetsplats.
Krav kan ställas på applikationsförvaltning och leverantörer om 
anpassning till planerade releaser av eKlient.
Klientplattformen är samordnad med övriga nationella initiativ.
Omfattande utrullningsprojekt av karaktär ”storsmäll” undvikes.
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eKlient Projektet



Översiktsplan eKlient projektet

Basplattform
Komplett Windows 7 plattform

Applikationspaketering
Leverans av färdiga paket

Utrullningsprocess
Metoder och verktyg för införande

Självbetjäning
Portal med automatisering

Utrullning
Utrullning av Windows 7 
med eKlient på Landsting

Ny funktionalitet
Exempelvis VDI

eKlient ver 1 Förvaltning och support 

 
från projekt ‐

 

eKlient ver 2
Förvaltningsorganisation i 

 
CeHis

Metod, verktyg och 
organisation

Leverans av färdiga paket 

 
från projekt Paketleverans från CeHis

Metod, verktyg och 
organisation

Förvaltning och support 

 
från projekt – ver 2

Förvaltningsoganisation i 

 
CeHis

Plattformsval
Grundfunktioner

Förvaltning
Nya funktioner – ver 2

Förvaltningsorganisation i 

 
CeHis

Utveckling Införande / 
Projektförvaltning

Förvaltning
(finansierat enl affärsmodell)

Utrullning respektive
Landsting 1

Kartläggning av behov Utveckling funktion Del av 

 
Basplattformsförvaltning

Kartläggning av behov Utveckling funktion Del av 

 
Basplattformsförvaltning

Mars -13 Juni -13

Utrullning respektive
Landsting 2

eKlient VGR + RS

Landsting kan börja
använda eKlient



eKlient Innehåll



Dokumentportal
• Installations/konfigurations dokumentation
• Policies
• Filmer
• Förändringshantering



Referensmiljö

• Active Directory med GPO
• Mailsystem Exchange
• SCCM

• PC installation
• Programdistribution
• Inventarie

• MDT
• Imagar
• Basapplikationer

• Klienter (Windows 7 och Windows 8)
• FIM Self Service
• Paketeringsprocessverktyg
• Roll-out verktyg (senare leverans)

• Separat komplett miljö
• Alla funktioner konfigurerade och integrerade 
• Kan leverereras till landsting som imagar, eller driftad miljö

 
(extern access)



Klientplattform (lösning)

• Windows 7/8 32/64 (Image –

 

konfiguration)
• Image underhåll
• Basapplikationer (applikationer, profiler)
• PC‐installation (ny, uppdatera, ominstallera)
• Programdistribution
• Drivrutinhantering
• Patchhantering
• Group Policies (konfiguration)
• Kryptering, antivirus, firewall
• Infrastrukturdesign
• Inventering av hårdvara och mjukvara

DesignmetodInnehåll

• Återanvända utvecklingsarbete med gemensam plattform (SCCM)
• Maximal automation i hanteringen av klienter
• Känd, gemensam grundplatta för leverantörer och nationella tjänster
• Definierad roadmap

Extern erfarenhet
•Microsoft
•Konsulter



Applikationspaketering (tjänst)

• Paketeringspolicy
• Paketeringsverktyg
• Paket‐repository (VGR, RS, SLL)
• Paketeringstjänst (release 2)

Paketera Testa Produktionssätt

Paketering

Beställ mjukvara

Repository

• Standards för hur paketering utförs för att underlätta samverkan
• Återanvända paket som redan är klara i ett repository
• Paketeringstjänst (minska dubbelarbete, 18.000 paket => 4.000 paket)

Återanvända
paket



Självbetjäning med automation (lösning)

Automatiserat
arbetsflöde direkt
mot infrastruktur

Verksamheten
beställer

Chef godkänner

• Återanvända utvecklingsarbete med gemensam plattform (FIM)
• Möjliggöra för verksamheten att styra IT‐resurser
• Maximal automation av utförandet (inte kräva inblandning från IT)

http://www.iconarchive.com/show/people-icons-by-aha-soft/check-user-icon.html
http://www.iconarchive.com/show/3d-icons-by-3dlb/gear-wheel-icon.html


Utrullningsprocess (lösning)

• Migreringsprocess
• Processverktyg/automatisering

• Planering
• Genomförande
• Rapportering

• Systemintegration
• Från projekt till driftsprocess

• Återanvända utvecklingsarbete med gemensam plattform (Roll‐IT)
• Strukturerad hantering av information vid stora förändringsarbeten (ex. Windows 7)
• Maximal automation av utförandet



Insteg i eKlient

Basnivå
 

(standarder)

Klientplattform (lösning)

Applikationspaket (tjänst)

Självbetjäning (lösning)

Utrullningsprocess (lösning)

• Roadmaps
• Leverantörsplanering
• Nationella tjänster
• Klientkonfiguration (image)
• Standards och policies

• Standarder
• Design
• Verktyg
• Utbildning
• Erfarenhetsutbyte
• Expertsupport
• Förändringshantering
• Roadmap

• Paket‐repository
• Utleverans mot repository
• Paketering mot SLA (tjänst) 



Förvaltnings- och Affärsmodell 
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eKlient v1.0 – Innehåller 4 olika förvaltningsobjekt
1. Ledning, standarder och livscykelplan (Gemensam standard 

att förhålla sig till)


 

eKlient Förvaltningsledning, administration, kommunikation och informationsspridning


 

Dokumentering, Förvaltning, Utveckling och Livscykelplanering av standard


 

Basimage med funktioner för underhåll

2. eKlient basplattform referenslösning (Valfri)


 

Utveckling, Design och verktygsval av teknisk plattform


 

Drift, Förvaltning, Dokumentering och Utveckling av referensmiljö


 

Ny funktionalitet, Förändringshantering, Versionshantering


 

Expertsupport, Utbildning, Erfarenhetsutbyte, Migreringshantering

3. Applikationspaketering (Valfri)


 

Paketeringspolicies, -Process, -verktyg


 

Paketering mot SLA


 

Tillgång till paket-repository


 

Applikationsvirtualisering

4. Självbetjäning lösning (Valfri)


 

Drift, Förvaltning och Utveckling


 

Förändringshantering, versionshantering
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eKlient - Förvaltningsstruktur, Förslag Steg 2
28

CeHisCeHis

Programstyrgrupp
Infrastruktur

Programstyrgrupp
Infrastruktur

eKlient 
Förvaltningsgrupp 

eKlient 
Förvaltningsgrupp

eKlient 
Förvaltningsledning 

eKlient 
Förvaltningsledning

Applikationspake- 
tering som tjänst 

Applikationspake- 
tering som tjänst

Standarder och 
referenslösning 
Standarder och 
referenslösning

Självbetjäning 
lösning 

Självbetjäning 
lösning

CeHis Godkänner förvaltningsplan och  

 
budget. Reglerar avtal och 

 
ekonomiska transaktioner. Utser 

 
leverantör(er) och beställer leverans.

Landstingsrepresentanter

Rådgivande och ansvarar för 

 
avstämning mot övriga  tjänster. 

 
Godkänner versioner, livscykelplan

Ansvarar  inom förvaltningsplan och 

 
ekonomiska ramar för ny‐

 

och 

 
vidareutveckling samt utgör CAB. 

 
Utreder ny funktionalitet

Ansvarar för förvaltningsstyrning och 

 
leverans enligt förvaltningsplan
Genomför samordning, versions‐, 

 
ändrings‐

 

och releasehantering

Ansvarar för resp objekt (tjänst), 

 
leder leverans och utför drift och 

 
underhåll, användarstöd, 

 
ändringshantering, utveckling i resp 

 
tjänst

eKlient

eKlient 
”Referensgrupp” 

eKlient 
”Referensgrupp”
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eKlient affärsmodell

1. eKlient standarder och livscykelplan

29

• Solidarisk finansiering via CeHis
• motsvarar årsavgift ca 25 SEK/PC

2.   eKlient basplattform referenslösning 

3.   Applikationspaketering

4.   Självbetjäning lösning

• Anslutningsavgift 300 KSEK/år 
• + årsavgift ca 26 SEK/PC

• Anslutningsavgift 300 KSEK/år
• + årsavgift ca 19 SEK/PC

• Anslutningsavgift 0 KSEK/år 
• + årsavgift ca 12 SEK/PC



Frågor

Håkan Bengtsson

0733 – 16 97 06

hakan.b.bengtsson@skane.se

Tack för oss!

mailto:hakan.b.bengtsson@skane.se
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