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1 Om programplanen 
Programplan for program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM) er utarbeidet 

av programmets ledelse og skal sammen med STIM styringsdokument bidra til å operasjonalisere 

programmets mandat. Programplanen danner en referanse for ledelse, styring og oppfølging av 

programmets prosjekter og leveranser med hensyn på fremdrift, kostnader og omfang. 

Programplanen omfatter overordnet plan for programperioden samt detaljerte leveranseplaner per 

prosjekt i gjennomføringsfasen inneværende år.  

Programplanen godkjennes av STIM programstyringsgruppe. De prosjektvise leveranseplanene 

godkjennes i prosjektenes styringslinje og i henhold til gjeldende fullmaktmatrise ved overgang til 

gjennomføring. Dette medfører at det er prosjektplanene som er førende, og programplanen en 

sammenstilling av de ulike prosjektplanene.  

Det er dialog med Sykehuspartner HF styre og eier om planen og nødvendige prioriteringer, blant 

annet i forbindelse med utarbeidelse av budsjett og økonomisk langtidsplan. Programplanen 

oppdateres minimum årlig i forbindelse med utarbeidelse av økonomisk langtidsplan. 

2 Oppdrag og mandat 

2.1 Oppdrag  
Sykehuspartner HF ble i foretaksmøte 14. juni 2018 gitt i oppdrag å etablere et program for 

standardisering og modernisering av IKT-infrastrukturen i Helse Sør-Øst. Program STIM hadde 

oppstart 1. januar 2019. Programperioden er 2019-2023.   

2.2 Mandat  
Programmet skal gjennomføre standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering i Helse Sør-Øst i 

henhold til målbildet om en standardisert, modernisert og sikker regional IKT-infrastruktur som 

muliggjør leveranse av fleksible, effektive tjenester og innovasjon i helseforetakene.  

Administrerende direktør i Sykehuspartner HF er programeier. Programledere er ansvarlige for 

gjennomføringen av programmet, herunder etablere, gjennomføre og avslutte prosjekter i henhold 

til programmets mandat. Gjennomføringen baseres på prosjektveiviseren i Helse Sør-Øst og 

metodikken Managing Successful Programmes (MSP).  

2.3 Særskilte føringer  
Programmet skal følge opp presiseringene gitt i oppdraget fra foretaksmøtet 14. juni 2018 samt 

presiseringer for moderniseringen gitt Sykehuspartner HF i årlig oppdrags- og bestillingsdokument.  
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3 Programperioden 2019-2023  

3.1 Overordnet programplan 
Programmet har lagt følgende overordnede plan:  

 

Figur 1 Overordnet programplan 2019-2023. 

Høsten 2021 vurderte STIM den hensiktsmessige fremtidige organiseringen av prosjekter og 

aktiviteter som ikke er planlagt avsluttet innenfor den definerte programperioden, og konkluderte 

med at programmet kan, ved gitte forutsetninger, avsluttes ved utgangen av 2023. Videre ble det 

anbefalt at valg av organisering for prosjekter som er i gjennomføring ut over programperioden 

legges til programmets siste år. Endelig ble det anbefalt at Sykehuspartner HF viderefører 

programmets felles faglige og administrative funksjoner slik at opparbeidede prosesser, rutiner og 

kompetanse kan komme til nytte for andre programmer og porteføljer. 

Ansvaret for prosjekt Windows 10 ble overført til IKT-tjenester 1. juni 2020 (jf. styresak 075-2020) og 
inngår ikke i STIM programplan. Prosjektet er en del av oppdraget gitt i foretaksmøtet 14. juni 2018 
og budsjetteres sammen med STIM, og det rapporteres derfor samlet i tertialrapporteringen. 
Prosjekt Trådløst nett fase II planlegges med støtte fra STIM, men skal gjennomføres i linjen. 

3.2 Eksterne avhengigheter  
Det er mange og komplekse sammenhenger mellom utviklingen i program STIM, arbeidet i linjen i 

Sykehuspartner HF og Helse Sør-Øst sin virksomhet (eksempelvis byggprosjektene og klinisk 

prosjektportefølje). STIM har opprettet et avhengighetsregister som oppdateres månedlig og 

inkluderer både tekniske, organisatoriske, strategiske og kommersielle avhengigheter mellom STIM 

og omverden. Programmet videreutvikler avhengighetsregisteret og bruker dette aktivt som 

grunnlag for styring av programmet. Følgende er hovedtrekk ved de ulike typene avhengigheter: 
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3.2.1 Tekniske avhengigheter 
Den store mengden tekniske avhengigheter mellom STIM og omverden er IKT-infrastruktur, som 

består av en rekke komponenter som er både tett integrert og sterkt avhengig av hverandre. 

Standardiserte grensesnitt og robuste integrasjoner mellom systemene er helt avgjørende. Flere nye 

regionale tjenester forutsetter at tjenestene kan kjøre på en regional felles plattform. Plattformen er 

per i dag ikke tilstrekkelig utbygget for kostnadseffektiv håndtering av dette, men STIM er i gang 

med å etablerer en standardisert og modernisert infrastruktur som både skal fungere med andre 

leveranser fra STIM, eksisterende infrastruktur og regionale tjenester i Helse Sør-Øst.  

3.2.2 Organisatoriske avhengigheter 
Når det gjelder organisatoriske avhengigheter står samarbeidet mellom STIM, linjeorganisasjonen i 

Sykehuspartner HF, helseforetakene og Helse Sør-Øst RHF sentralt. De viktigste avhengighetene mot 

linjeorganisasjonen omhandler tilgang til ressurser for deltagelse i prosjektene og samarbeid for å 

gjennomføre nødvendige endringer slik at linjen både er motivert og kompetent til å ta i bruk, drifte 

og vedlikeholde leveransene fra STIM. Dette forutsetter at de berørte linjelederne i samarbeid med 

programmet tar nødvendig eierskap til endringene og utøver endringsledelse. 

Hva gjelder helseforetakene er mange av prosjektene i STIM avhengige av tett samarbeid og 

etablerte mottaksfunksjoner ved helseforetakene. STIM må sikre kontinuerlig kommunikasjon og 

gode relasjoner til kontaktpersonene ved helseforetakene. Helseforetakene må oppleve seg som 

velinformerte og ha så stor grad av økonomisk og leveransemessig forutsigbarhet som mulig. 

Overfor Helse Sør-Øst RHF har programmet organisatoriske avhengigheter knyttet til styring av 

STIM-prosjektene og de regionale prosjektene. Videre har STIM og de regionale prosjektene i noen 

grad behov for tilgang til de samme ressursene. Det meste av styringsdialogen synes og virke godt i 

dag, men programmet registrerer et kontinuerlig behov for å videreutvikle programmets 

kommunikasjon av innhold og beslutninger knyttet til prosjektene. 

3.2.3 Strategiske avhengigheter 
Gjennomføringen av program STIM er strategisk viktig for Sykehuspartner HF, med avhengigheter 

mot andre strategiske satsingsområder og tiltak som gjennomføres for å oppnå virksomhetens 

målbilde for 2025. Særlig viktig grensesnittene mot konkretiseringen og implementeringen av 

Sykehuspartner HFs valgte konsept for verdistrømmer, IT4IT. Leveransene fra STIM, inkludert felles 

drifts- og forvaltningsmodell, må være godt harmonisert og synkronisert med Sykehuspartner HF 

strategiske initiativ på området. Det er også avhengigheter mellom linjens utvikling av nye 

arbeidsformer og STIM da begge søker å prøve ut og iverksette tverrfaglige team. Over tid er det 

sannsynlig at store deler av Sykehuspartner HFs virksomhet drives med tverrfaglige team, og det er 

derfor en strategisk satsning som både programmets og linjens strategiske initiativ må bidra til. 

3.2.4 Avhengigheter til leverandørmarkedet 
Programmets avhengigheter til leverandørmarkedet inkluderer tilgang på kompetanse og kapasitet 

innen blant annet skyteknologi, nettverk og prosjektledelse. Innenfor enkelte fagområder er 

erfaringen at markedet ikke har tilstrekkelig med ressurser å tilby. Videre har uforutsigbarhet knyttet 

til markedets leveranseevne av sentrale komponenter som følge av pandemien ført til større 

forsinkelser for flere prosjekter innenfor blant annet nettverk. 
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4 Gjennomføringsstrategi 
Gjennomføringen av programmet innebærer fullføring av en kombinasjon av prosjekter for å 

redusere teknisk gjeld, utvikle en moderne plattform, starte tjenestemigreringen til denne og bistå i 

å sanere eldre IKT-infrastruktur. I første del av programperioden omhandlet hovedvekten av 

prosjektene standardisering og reduksjon av teknisk gjeld. I parallell med gjennomføring av disse er 

det gjort en gradvis dreining mot moderniseringsprosjektene, som vil være hovedfokus frem mot 

programavslutningen. For å lykkes med at IKT-infrastrukturmoderniseringen skal gi kostnadseffektive 

og sikre infrastrukturløsninger for informasjonsdeling og samhandling i Helse Sør-Øst, må 

programmet i tillegg til tekniske leveranser også utvikle og levere tilhørende arbeidsprosesser og 

praksiser. Som overordnet modell for felles drift- og forvaltning av løsningene har Sykehuspartner HF 

valgt en verdistrømmodell. For hvert prosjekt i STIM utvikles arbeidsprosesser og praksiser som er i 

overenstemmelse med modellen. For å sikre en enhetlig og koordinert gjennomføring har 

programmet etablert et eget initiativ som deltar i alle prosjektene og som sikrer koordinering med 

relaterte tiltak i linjen. Dette omfatter for eksempel Sykehuspartner HF strategiske satsingsområder. 

Bredden i leveransene fra STIM medfører til dels store endringer i tjenestenes innhold med 

tilhørende arbeidsprosesser og arbeidsformer. Dette gir behov for kompetansehevning og endring. 

STIM vil forsterke sin kompetanse og kapasitet innen endringsledelse og integrasjon av 

endringsledelse i program- og prosjektgjennomføringen som del av sin gjennomføringsstrategi. 

 
Figur 2 Programmets gjennomføringsstrategi. 

5 Risiko  
Programmets helhetlige risikovurdering inngår i tertialrapporteringen for program STIM og prosjekt 

Windows 10.  

6 Prosjektoversikt  
I 2022 vil programmet fortsette arbeidet med prosjektene som er definert. Prosjektene er prioritert 

etter gjeldende behov, og programmet vil gjennom perioden rette større fokus mot nye sykehusbygg 

og andre regionale program for også å sikre fremtidige behov. Samtidig vil programmet videreføre 

arbeidet med felles drifts- og forvaltningsmodell, for å sikre at løsningene blir implementert og tatt i 

bruk på en effektiv måte. Budsjett 2022 er basert på budsjettrammen i økonomisk langtidsplan 

2022-2025. Prosjektforslag med finansieringsbehov behandles i henhold til gjeldende fullmakter. 
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Dette gir følgende prosjektoversikt: 

Figur 5 Prosjekt i program STIM og i linjen i henhold til fase, og med illustrasjon av kostnad for 

prosjekt som er vedtatt finansiert.  

 

6.1 Fremdrift for lokale infrastrukturforbedringer per helseforetak  
Plan og fremdrift for infrastrukturforbedringer per helseforetak i Helse Sør-Øst, opp mot målbilde til 

program STIM, visualiseres med følgende parametere og beskrivelser:  

 

Den overordnede statusen ved starten av er 2022 som følger: 
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Den overordnede statusen per helseforetak opp mot målbilde til STIM er ved utgangen av 2022 som 

følger: 

 

Ved utgangen av 2023 vil status være som følger: 
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6.2  Prosjekter i gjennomføringsfase 

 

Figur 6 Plan med milepæler for prosjekter i gjennomføringsfase i 2022.  

Nedenfor følger beskrivelse av planer for prosjektene i gjennomføring i 2022. 

 

 

6.2.1 Felles plattform 
En av grunnsteinene i IKT-infrastrukturmoderniseringen i regionen er å etablere en moderne, 
skalerbar og fleksibel plattform for regionale tjenester. Etableringen gjøres trinnvis via flere 
prosjekter og muliggjør realisering av verdi til helseforetakene og tidsmessig understøttelse av 
helseforetakenes behov i parallell med den helhetlige realiseringen av felles regional plattform. 
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Figur 3 Målbilde og veikart for felles regional plattform 

Målbildet for felles regional plattform består av den moderniserte leveranseplattformen på egne 

datasentre sammen med en allmenn skyplattform. Disse vil sameksistere, flere av tjenestene som 

benyttes i regionen i dag er ikke tilpasset skyteknologi, og det må gjennomføres risikovurderinger for 

hver tjeneste før de eventuelt flyttes til sky. Leveranseplattformen vil være det tilpassede 

plattformområdet for tjenester som skal driftes lokalt i egne datasentre.  

6.2.2 Prosjekt Felles plattform - trinn 1 RAM  
Prosjekt Felles plattform skal etablere en moderne, skalerbar og fleksibel infrastrukturplattform for 

regionale tjenester, omtalt som felles regional plattform. Prosjekt Felles plattform - trinn 1 RAM skal 

levere kjøremiljøer for Regional radiologiløsning og multimediearkiv (RAM) på den eksisterende 

Leveranseplattformen. Prosjektet skal også oppgradere det lokale nettverket (DC-LAN) på de 

sentrale datasentrene for å understøtte innføringen og breddingen av RAM på Oslo 

universitetssykehus HF.  

Effektmål  

 Forbedret sikker og stabil drift gjennom å sikre nødvendig kapasitet for RAM for Oslo 

universitetssykehus HF og etablering av georedundans og sikrere nettverkshåndtering. 

 Mer moderne og driftssikre rutiner for drift av tjenester på Leveranseplattformen. 

Prosjektets hovedleveranser 

Prosjektet skal levere kjøremiljøer (utviklings-, test- og produksjonsmiljø) for Regional 

radiologiløsning og multimediearkiv (RAM) på den eksisterende Leveranseplattformen.  

Prosjekt Felles plattform – trinn 1 RAM ble godkjent for oppstart av første gjennomføringsfase 

(BP3.1) 18. november 2020, jf. styresak sak 084-2020, og oppstart av andre gjennomføringsfase 

(BP3.2) i STIM programstyringsgruppe 9. april 2021 og i styret i Sykehuspartner HF 21. april 2021 (jf. 

sak 032-2021). Helse Sør-Øst RHF finansieringsbeslutning ble mottatt 14. juni 2021.  

I november 2021 ble endringsanmodning (EA-68) godkjent, som inkluderte videreføring av leveranse 

på georedundant fillagringsløsning (HNAS) og forskyving på ferdigstillelsesdato for DC-LAN. Dette 

medførte nye milepæler og utsettelse av avslutningsfasen. Endringene blir løst innenfor tidligere 

vedtatt økonomisk ramme.  
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Prosjektplan   

 

Milepælsplan (godkjent i endringsanmodning EA-68 januar 2022) 

MP Dato  Beskrivelse  

MP3 30.06.21 Etablert kapasitet for produksjonsmiljøer til Radiologiløsning og 
multimediearkiv (RAM) 

MP3.1 31.01.22 Levert georedundant fillagringsløsning (HNAS) 

MP5 28.02.22 Utbedret kapasitet for DC-LAN  

BP4 28.02.22  Faseovergang (avslutningsfase) 

MP6 31.03.22 Sluttrapport godkjent 

BP5 31.03.22 Godkjent faseovergang (prosjektet avsluttes) 

Økonomi (godkjent i styret i Sykehuspartner HF 21. april 2021) 

Grunnkalkyle Styringsramme 
(P50) 

Kostnadsramme 
(P85) 

Påløpt per 
31.12.2021 

Prognose 

35,7 37,5 40,0 31,2 35,0 

 

6.2.3 Prosjekt Felles plattform - trinn 1 containerteknologi    
Ny versjon av DIPS Arena vil basere seg på containerteknologi for å tilby ny funksjonalitet og 

redusere kompleksiteten ved oppgraderinger. Helseforetakene trenger jevnlig 

funksjonalitetsforbedringer i de kliniske løsningene for å bedre pasientbehandlingen, og en overgang 

til containerteknologi bidrar til å muliggjøre dette. Det er derfor viktig at Sykehuspartner HF 

etablerer denne teknologisk, kompetanse- og kapasitetsmessig. Containerteknologi er en 

fremtidsrettet teknologi og en forutsetting for stadig flere applikasjoner. Den første applikasjonen 

som benyttes i regionen og som er klar for etablering på containerteknologi er DIPS Arena. 

Prosjektet skal etablere test- og produksjonsmiljøer for DIPS Arena ved bruk av containerteknologi.  

Prosjektet ble godkjent for oppstart i STIM programstyringsgruppe 23. juni 2021.  

Effektmål  

Prosjektets første fase, pilotering av sandkassemiljø med containerteknologi for DIPS Arena, vil gi 

innsikt og erfaringer til videre bruk av containerteknologi i Sykehuspartner HF. Utarbeidelse av 

effektgrunnlaget pågår i parallell med innsiktsarbeidet frem mot årsskiftet og første del 2022. Per tid 

forventes ibruktakelse av containerteknologi å gi potensielle effekter som forbedret 

ressursutnyttelse ved enklere og mer effektiv drift og forvaltning i Sykehuspartner HF, økt 

skalerbarhet og fleksibilitet ved økt ytelse i forhold til tradisjonell teknologi ved hurtigere responstid.  

Flere programmer kan dele én instans av operativsystemet, programvare med full funksjonalitet kan 
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enklere settes opp og eventuelt flyttes og kopieres mellom ulike miljøer. Sluttbrukerne vil kunne 

oppleve økt ytelse og stabilitet i de store systemene som tar i bruk teknologien ved blant annet 

redusert nedetid som følge av at oppgradering og tilbakerulling kan gjennomføres i parallell med 

normal drift. 

Prosjektets hovedleveranser  

Etablere test- og produksjonsmiljøer for DIPS Arena ved bruk av containerteknologi på 

Leveranseplattformen. Leveranseplattformen vil utvikles videre i prosjekt Felles plattform – trinn 1 

modernisering leveranseplattformen, for å tilby containerteknologi som en egen tjeneste.  

Prosjektplan 

 

Milepælsplan (godkjent i STIM programstyringsgruppe 23. juni 2021) 

MP Dato  Beskrivelse  

MP2 31.03.2022 Ferdig etablert testmiljø for DIPS Arena 

MP3 30.06.2022 Ferdig etablert produksjonsmiljø DIPS Arena 

BP4 August 2022 Faseovergang til avslutningsfase 

BP5 Oktober 2022 Prosjektet avsluttes 
 

Økonomi (godkjent i STIM programstyringsgruppe 23. juni 2021) 

Grunnkalkyle Styringsramme 
(P50) 

Kostnadsramme 
(P85) 

Påløpt per 
31.12.2021 

Prognose 

13,2 15,4 17,8 2,4 11,6 

6.2.4 Prosjekt Felles plattform - trinn 2 hybrid sky   
Hensikten med prosjektet er å etablere én regional allmenn skyplattform med mulighet for lokal 
kapasitet (hybrid) i Helse Sør-Øst. Foretaksgruppen har et stort behov for en allmenn skyplattform 
som understøtter økte og nye behov, som er fleksibel og raskt vil kunne etablere kjøremiljøer for 
helseforetakenes applikasjoner og tjenester, gir økte muligheter for samhandling, bidrar til bedre 
kvalitet i pasientbehandlingen og understøtter behov innen forskning og innovasjon.  

Prosjekt Felles plattform - trinn 2 hybrid sky planlegges etablert ved bruk av markedet og i takt med 

at Sykehuspartner HF utvikler egen kompetanse for å ivareta rollen som tjenesteintegrator. 

Prioriterte oppgaver er å understøtte arbeidet med å etablere nye regionale tjenester som har 

behov for kapabiliteter som kun finnes i en allmenn skyplattform (eksempelvis tungberegning, 

maskinlæring, kunstig intelligens, testmiljø). Løsningen som velges skal være mest mulig 

kostnadseffektiv. Risikovurderinger skal balansere personvern, informasjonssikkerhet og 

pasientsikkerhet, og vil gjennomføres i hele fasen.  

Prosjekt Felles plattform - trinn 2 hybrid sky, første gjennomføringsfase, ble godkjent i STIM 

programstyringsgruppe 29. november 2021 og i Sykehuspartner HF styret 15. desember 2021, jf. sak 

113-2021. Finansieringssøknad er sendt Helse Sør-Øst RHF. 
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Effektmål  

 Økt samhandling mellom foretak og informasjonsdeling rundt pasientforløp gjennom felles 

regionale tjenester samlet på en plattform.  

 Økt tillit til IKT-løsninger gjennom forbedret informasjonssikkerhet, en effektiv 

forvaltningsmodell og forbedret tjenestekvalitet.  

 Økt effektivitet i etableringen av nye IKT-løsninger gjennom økt fleksibilitet, skalerbarhet og 

automasjon, og mer kostnadseffektive tjenester som følge av mer standardisering og 

automasjon. 

 Nye kapabiliteter i plattformen som muliggjør ibruktagelse av tjenester som bl.a. krever 

tungberegning, maskinlæring, kunstig intelligens og avansert analyse. 

Prosjektets hovedleveranser  

Anskaffelse, etablering og ibruktagelse av en moderne allmenn skyplattform med mulighet for lokal 

kapasitet, ved bruk av markedet. I tillegg til utvikling av nye leveransemodeller, skal nye 

infrastrukturtjenester, felleskomponenter og plattformtjenester etableres. Prosjekt Felles plattform - 

trinn 2 hybrid sky gjennomføres i to faser, der første fase omfatter anskaffelse og oppstart av 

etablering av en forvaltningsorganisasjon i Sykehuspartner HF, og andre gjennomføringsfase 

omfatter implementering og gradvis ibruktakelse av en allmenn skyplattform.  

I første gjennomføringsfase skal det etableres to avtaler; en avtale som gir tilgang til en global og 

moderne allmenn skyplattform og en annen avtale med en leverandør som sikrer kompetanse og 

kapasitet for etablering av grunnleggende funksjonalitet for skyplattformen og drift og forvaltning av 

denne, og som vil bistå med å bygge kompetanse slik at Sykehuspartner HF kan drifte og forvalte en 

allmenn skyplattform selv.  

Prosjektplan 

 

Milepælsplan (godkjent i Sykehuspartner HF styre 15. desember 2021, jf. sak 113-2021) 

MP Dato  Beskrivelse  

MP04 28.02.2022 Mottak av tilbud fra leverandørene på anskaffelse nr. 1 

MP05 01.03.2022 Konkurransegrunnlaget (RFP) for anskaffelse nr. 2 ferdig 

MP06 01.04.2022 Utsendelse av konkurransegrunnlag (RFP) for anskaffelse nr. 2 

MP07 01.06.2022 Mottak av tilbud fra leverandørene på anskaffelse nr. 2 

MP08 30.06.2022 Anskaffelse nr. 1 ferdig forhandlet 

MP09 30.09.2022 Anskaffelse nr. 2 ferdig forhandlet 

MP10 30.10.2022 Etablert Kompetansesenter sky med et minimum av nøkkelroller 
 

Økonomi (godkjent i Sykehuspartner HF styre 15. desember 2021, finansieringssøknad er sendt Helse 

Sør-Øst RHF) 

Grunnkalkyle Styringsramme 
(P50) 

Kostnadsramme 
(P85) 

Påløpt per 
31.12.2021 

Prognose 



 

17 
 

24,3 32,5 41,0 0,0 24,3 

 

6.2.5 Prosjekt Innføring kryptert stamnett  
Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Norsk Helsenett SF i oppdrag å videreutvikle helsenettet 
og gradvis innføre stamnett i helseregionene. Dette er uttrykt i foretaksprotokoll og Sykehuspartner 
HF er i oppdrags- og bestillingsdokument 2020 gitt følgende oppdrag: «Sykehuspartner HF skal, med 
Norsk Helsenett HF som leverandør, etablere kryptert stamnett i Helse Sør-Øst, med oppstart i første 
kvartal 2020». Gjennom etableringen vil helseforetakene i regionen få tilgang til et robust, 
redundant, skalerbart og sikkert nasjonalt nettverk, og infrastrukturen vil gi bedre samhandling 
mellom helseforetakene nasjonalt. 

Prosjektet ble godkjent for oppstart i STIM programstyringsgruppe 5. februar 2020 og i styret i 
Sykehuspartner HF 4. mars 2020 (jf. sak 013-2020). Utdypende vurderinger innenfor enkelte 
områder ble lagt frem i styret i Sykehuspartner HF 17. juni 2020 (jf. sak 047-2020), og revidert plan 
ble godkjent. Finansiering ble godkjent av Helse Sør-Øst RHF styre 1. juli 2020 (jf. sak 074-2020) og 
finansieringsbeslutning ble mottatt 19. juli 2021. Arbeidet med det fremtidige krypterte stamnettet 
(WAN) er som del av prosjekt Innføring kryptert stamnett startet i regi av Norsk Helsenett SF. 
Leveransen for kryptering av nettet mellom de sentrale datasentrene (DCI) ble satt i produksjon april 
2021 og tjenestene ble migrert over til det krypterte nettet i mai/juni 2021.  

Prosjektet er forsinket på grunn av global mangel og lange leveringstider på nettverksutstyr som 
følge av pandemien. Forlengelsen av prosjektet blir på 4,5 måned og er godkjent ved 
endringsanmodning (EA-072) i januar 2022. Endringen håndteres innenfor godkjent økonomisk 
ramme. 

Effektmål  

 Muliggjøre nasjonal samhandling og informasjonsdeling med regionale helseforetak og andre 

nasjonale virksomheter innen helse.  

 Gi økt datasikkerhet og sikre etterlevelse av Datatilsynets pålegg om kryptering.  

 Økt kvalitet i nettverkstjenesten gir helseforetakene økt tilgjengelighet, hastighet og stabilitet, 

samtidig vil foretakene få forbedret tilknytning mot nasjonale, kritiske tjenester som 

Kjernejournal og E-resept.    

Prosjektets hovedleveranser 

Å forberede og tilrettelegge for at Helse Sør-Øst er klar for tilkobling til det nasjonale stamnettet 

levert av Norsk Helsenett SF. 

Prosjektplan (godkjent ved endringsanmodning (EA-072) i januar 2022) 

  

Milepælsplan (godkjent ved endringsanmodning (EA-072) i januar 2022) 

MP Dato  Beskrivelse  
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MP7 01.07.2022 Norsk Helsenett SF installasjon av kommunikasjonsutstyr montert 
ferdig på kjernelokasjoner i nytt stamnett. Totalt 16 kjernelokasjoner. 

MP8 30.09.2022 Norsk Helsenett SF testing av samband ferdigstilt. 

MP9 30.11.2022 Sykehuspartner HF samband etablert på 12 mindre lokasjoner (C-
lokasjoner). 

MP10 14.12.2022 Kryptert stamnett klart for resterende lokasjoner. 

BP4 1. kvartal 2023 Overgang til avslutningsfasen – overlevering til drift og forvaltning 

BP5  1. kvartal 2023 Prosjektet avsluttes, sluttrapport godkjennes. 

Økonomi (godkjent) 

Grunnkalkyle Styringsramme 
(P50) 

Kostnadsramme 
(P85) 

Påløpt per 
31.12.2021 

Prognose 

38,0 43,2 49,4 17,8 26,4 

 

6.2.6 Prosjekt Kryptert indre kjerne  
Hensikten med prosjektet er å gjennomføre nødvendig kapasitetsøkning og oppgradering av 

nettverksutstyr for datanettverk i dagens kjernenett og i tilknytning til sentrale datasentre, samt å 

øke krypteringsgraden i dagens kjernenett i Helse Sør-Øst for å bidra til å imøtekomme krav om 

kryptering fra Datatilsynet.  

Prosjektet ble godkjent for oppstart i STIM programstyringsgruppe 19. mai 2021 og i styret i 

Sykehuspartner HF 2. juni 2021 (jf. sak 051-2021). Helse Sør-Øst RHF finansieringsbeslutning ble 

mottatt 19. juli 2021.  

Global mangel og lange leveringstider på nettverksutstyr grunnet pandemien, har medført 
forsinkelse i prosjektet. Forlengelse av prosjektet på 6 måned er godkjent ved endringsanmodning 
(EA-073) i januar 2022. Endringen håndteres innenfor godkjent økonomisk ramme. 

Effektmål 

Opprettholde sikker og stabil drift gjennom tilgang til supportert utstyr, samt opprettholde 

omdømmet til Sykehuspartner HF ved å imøtekomme datatilsynets pålegg. 

Prosjektets hovedleveranser 

Oppgradering, kapasitetsøkning av nettverksutstyr samt kryptering av indre kjerne i eksisterende 

kjernenett i Helse Sør-Øst. 

Prosjektplan 
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Milepælsplan (godkjent ved endringsanmodning (EA-073) i januar 2022) 

MP Dato  Beskrivelse  

MP4 18.02.2022  Hardware ankommer datasenter (estimert)  

MP5 19.01.2022 Pilot DC-LAN 

MP6 07.09.2022 Siste endringsvindu 

BP4 08.09.2022 Overgang til avslutningsfasen  

BP5  10.10.2022 Avslutning prosjekt 

Økonomi (godkjent i styret i Sykehuspartner HF 2. juni 2021) 

Grunnkalkyle Styringsramme 
(P50) 

Kostnadsramme 
(P85) 

Påløpt per 
31.12.2021 

Prognose 

36,6 39,0 42,9 18,5 38,3 

 

6.2.7 Prosjekt Mobilitet – mobile enheter i pasientbehandling 
Helseforetakene i regionen har økende behov for å ta i bruk mobilapplikasjoner på mobile enheter 

som smarttelefoner og nettbrett. Hensikten med prosjektet er å tilrettelegge for bruk av mobile 

enheter i pasientbehandling og å understøtte arbeidsprosessene ved helseforetakene på en mer 

effektiv måte. Helsepersonell skal oppleve mobile enheter som et brukervennlig verktøy som bidrar 

til mer tid til og ved pasientene. For at Sykehuspartner HF skal kunne være en bedre tjenestetilbyder 

og partner ovenfor helseforetakene skal prosjektet styrke Sykehuspartner HF sine leveranser og 

leveranseevne innenfor mobile enheter og mobile tjenester. 

Prosjektet ble behandlet i STIM programstyringsgruppe og godkjent for oppstart av 

gjennomføringsfasen 2. november 2020 og styringsgruppen besluttet 29.11.2021 oppstart av 

avslutningsfasen.  

Effektmål  

 At helseforetakene opplever mobile enheter som et brukervennlig verktøy og bidrar til å gi 

kliniker mer tid til pasientrettet arbeid. 

 Å styrke Sykehuspartner sine leveranser og leveranseevne innenfor mobile enheter og mobile 

tjenester, slik at de kan være en bedre tjenestetilbyder og partner ovenfor helseforetakene. 

 Gi informasjonssikkerhetsleder ved helseforetakene bedre oversikt over risikobildet for mobile 

enheter og mobile tjenester. 

 Mobile enheter leveres som en samlet tjeneste fra Sykehuspartner HF, med forutsigbar i tid, kost 

og kvalitet. 

Prosjektets hovedleveranser 

Prosjektet skal etablere en forretningstjeneste som skal levere mobile enheter som standardisert 

tjeneste med avklart ende-til-ende ansvar for drift og forvaltning etter 

tjenesteinformasjonsmodellen. Tjenesten vil bygges opp rundt et sett av produktpakker. 

Produktpakkene som leveres av forretningstjenesten er tilpasset ulike bruksscenarioer for å kunne 

ivareta eksiterende og nye behov ved helseforetakene. Produktpakkene benyttes på tvers av 

teknologi og forretning, det vil si at det består av både en teknisk løsning og en tjenesteside hvor 

drift, forvaltning og videreutvikling av produktpakken blir ivaretatt. Prosjektet tar frem fem 

prioriterte produktpakker: Funksjonsenhet, Skiftenhet, Kioskenhet, Personlig arbeidsenhet og 

Avstandsoppfølgingsenhet. Når prosjektet er ferdig vil helseforetakene kunne bestille mobile 

enheter som en tjenesten gjennom ett standardisert leveranseløp og tilrettelagt gjennom 
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bestillingskjema i Min Sykehuspartner. Dette vil forenkle og gjøre det raskere å ta i bruk mobile 

enheter samt, etablere nye tjenester for helseforetakene. 

Prosjektplan  

 

Milepælsplan (godkjent) 

MP Dato  Beskrivelse  

BP5 09.02.22 Beslutte lukking av prosjekt Mobilitet. 

Økonomi (godkjent) 

Grunnkalkyle Styringsramme 
(P50) 

Kostnadsramme 
(P85) 

Påløpt per 
31.12.2021 

Prognose 

16,3 17,3 19,5 13,0 13,7 
 

6.2.8 Prosjekt Modernisering av nett 
Så å si «alt» på et sykehus er koblet til nettverket og vi ser forskjellige behov knyttet til bruken av det 

blant annet innenfor publikumstjenester, kliniske tjenester og akutte/ambulante tjenester. Det ligger 

store forventninger i kunne ta i bruk moderne utstyr og løsninger på nettverket for å levere gode og 

fremtidsrettede helsetjenester. Sammen med felles regional plattform vil moderniseringen og 

standardiseringen av nettverk bidra til at regionene kan ta i bruk nye og moderne tjenester.  

Nettverket er en forutsetning for at moderne løsninger (som er på plattformen) i sykehusene skal 

fungere som vi forventer. Dette fører med seg høye krav til stabilitet, kapasitet og funksjonalitet. 

Derfor etableres et enhetlig nettverk for alle Helse Sør-Østs lokasjoner. Med dette får vi blant annet 

muligheten til å utføre mye mer vedlikehold proaktivt og gjennom automatiserte løsninger, som 

reduserer behovet for fysisk tilstedeværelse dersom nettverket går ned, raskere og mer effektivt.  

Felles regional plattform, sammen med modernisering av de lokale nettene på lokasjon og innføring 

av kryptert stamnett, er forutsetninger for realiseringen av Regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst, 

Regional delstrategi for teknologiområdet og Sykehuspartner HFs målbilde. 

Hensikten med prosjektet er å modernisere lokalnettene (Local Area Network - LAN) på 

helseforetakene i Helse Sør-Østs lokasjoner, for å etablere en helhetlig og regional nettverks-

infrastruktur med kontroll, synlighet, sporbarhet og oversikt over utstyr og aktivitet på nettverket. 

Det skal gi et sikkert og stabilt nettverk for tjenestene og brukerne, og understøtte bruk av mobile 
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tjenester. Nytt lokalnett på foretakene forberedes for og skal tilkobles et kryptert stamnett (WAN) 

for sammenkobling av regionens lokasjoner. De siste års investeringer av nettverksutstyr skal 

gjenbrukes der det er mulig. Prosjektet skal engasjere leverandørmarkedet i den hensikt å etablere 

rammeavtale(r) for kjøp av slikt utstyr og slike tjenester, inkludert til nye sykehusbygg.  

Oppstart av gjennomføringsfasen og anskaffelse av rammeavtale ble godkjent i STIM 

programstyringsgruppe 12. juni 2020 og i Sykehuspartner HF styre 17. juni 2020, jf. sak 046-2020. 

Rammeavtalen skal omfatte kjøp av utstyr og tjenester for oppgradering, modernisering og videre 

forvaltning av de lokale IKT-nettene ved alle helseforetakene i Helse Sør-Øst. Fullmakt for 

iverksettelse av anskaffelsesprosess med sikte på å inngå rammeavtale for kjøp av nettverksutstyr og 

tilhørende tjenester ble avklart med Helse Sør-Øst RHF 14. oktober 2020, og invitasjon til 

prekvalifisering ble kunngjort 24. oktober 2020. Inkludering av modernisering av lokale nettverk i 

datasentrene (DC-LAN) i prosjektets omfang, med revidert plan og grunnkalkyle ble godkjent i STIM 

programstyringsgruppe 9. april 2021 og Sykehuspartner HF styre 21. april 2021 (jf. sak 033-2021). 

Helse Sør-Øst RHF finansieringsbeslutning ble mottatt 22. juni 2021, der det stadfestes at 

Sykehuspartner HF selv kan gjennomføre anskaffelsesprosess med sikte på å inngå rammeavtale for 

oppgradering, modernisering og videre forvaltning av de lokale nettverkene inkludert DC-LAN.  

I styremøte 2. juni 2021 godkjente styret at prosjektet fortsatte anskaffelsen av rammeavtale med én 

leverandør som representerer én produsent for modernisering av nettverk, jf. styresak 050-2021. 

Godkjenning av sluttføring av anskaffelse og inngåelse av en rammeavtale for modernisering av lokale 

nettverk med tildeling til én leverandør som representerer én produsent og gjennomføring av andre 

gjennomføringsfase med nødvendige avrop på rammeavtale, ble godkjent i STIM programstyringsgruppe 

23. september 2021 og Sykehuspartner HF styre 14. oktober 2021 (jf. sak 082-2021). Finansieringen 

av gjennomføringsfase 2 avrop på rammeavtale deles i 2a og 2b. Det vil gjøres ytterligere kvalitetssikring 

av løsningen til valgt leverandør etter avtalesignering og før prosjektet gjør ytterligere avrop. Dette er vist 

i milepælsplanen som MP7.2. Finansiering av fase 2A er mottatt av Helse Sør-Øst RHF 5. januar 2022. 

Effektmål 

Den moderniserte plattformen skal sikre mer stabile, sikrere og tidsmessige IKT tjenester for 

helseforetakene. Følgende effektmål for prosjektet er identifisert: 

 Sikker og dokumenterbar etterlevelse av til enhver tid gjeldende policyer og regelverk 

 Opprettholde/øke tilgjengelighet på gjeldende nettverkstjenester i Helse Sør-Øst 

 Mer kostnadseffektiv drift og forvaltning i Helse Sør-Øst 
 Øke foretaksgruppens evne til å dekke fremtidige nettverksbehov i henhold til strategiske mål. 

 

Prosjektets hovedleveranser 

Prosjektet skal modernisere de lokale nettene på helseforetakene, koble alle lokasjoner til det nye 
krypterte stamnettet som Norsk helsenett SF etablerer og modernisere det lokale nettet på 
datasentrene (DC-LAN). 
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Prosjektplan 

 
* Nettverk til nye Drammen sykehus leveres i regi av byggeprosjektet gjennom avrop på rammeavtalen.  

Milepælsplan (godkjent i Sykehuspartner HF styre 14. oktober 2021 (jf. sak 082-2021)) 

MP Dato  Beskrivelse  

Fase 1   

BP3.2 14.10.2021 Beslutte faseovergang og søke om finansiering 

MP6 03.01.2022 Innstilling leverandørvalg 

Fase 2a   

MP7 17.01.2022* Kontraktsignering godkjent rammeavtale og første avrop 

MP7.2 13.04.2022 Kvalitetssikring gjennomført, finansiering av fase 2b  

Fase 2b   

MP8 20.08.2022 Modernisering planlagt, design gjennomført og testet 

MP9 20.03.2023 Modernisering av 1. foretak (Sunnaas HF) (pilot) gjennomført 

MP10 31.03.2024 Modernisering av WAN-aksess / tilkobling kryptert stamnett gjennomført 

MP11 31.03.2024 Modernisering av 2. foretak (Vestre Viken HF) gjennomført  

MP12 20.12.2024 Modernisering av DC-LAN gjennomført 

Fase 3   

BP3.3 30.09.2023 Beslutte faseovergang og søke om finansiering (resterende helseforetak) 
* Milepæl 7 «Kontraktsignering godkjent rammeavtale og første avrop» er forsinket. Prosjektet har avsluttet 

konkurransepreget dialog og tildelt rammeavtalen for modernisering av nettverk til den leverandøren som ble 

rangert som mest fordelaktig. Imidlertid har leverandøren som ble rangert som nummer to innklaget 

beslutningen og begjært midlertid forføyning. Status per 20. januar 2022 er at retten skal ta stilling til om 

anskaffelsen er gjort i henhold til lov og forskrift. Dette vil resultere i enten at tildelingsbeslutningen 

opprettholdes og kontrakt signeres med den leverandør som nå er tildelt rammeavtalen, eller at denne 

leverandøren avvises, tildelingsbeslutningen omgjøres og kontrakt signeres med leverandøren som ble rangert 

som nummer to. Prosjektet jobber for å få en hasteprosedyre, med en antatt varighet på om lag fire uker, for å 

kunne signere rammeavtalen iløpet av mars 2022, til forskjell fra planlagt dato 17. januar 2022. 

Modernisering av nett på øvrige helseforetak vil skje iht en avtalt og vedtatt moderniseringsplan. 

Moderniseringsplanen vil gå utover STIM sin programperiode, og inngår i økonomisk langtidsplan. 

Økonomi 

Fase 1 (godkjent) 

Grunnkalkyle Styringsramme 
(P50) 

Kostnadsramme 
(P85) 

Påløpt per 
31.12.2021 

Prognose 

22,3 24,8 26,5 24,8 24,8 
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Fase 2 (godkjent i Sykehuspartner HF styre 14. oktober 2021, jf. sak 082-2021),  

Fase 2A (godkjent finansiering mottatt fra Helse Sør-Øst RHF 5. januar 2022) 

 Grunnkalkyle Styringsramme 
(P50) 

Kostnadsramme 
(P85) 

Påløpt per 
31.12.2021 

Prognose 

Fase 2 306 346 392 - - 

Fase 2A 47 53 60 3,6 47 
 

6.2.9 Prosjekt Regional telekomplattform 
Prosjektet skal bygge en regional telekomplattform som skal erstatte dagens telekomplattformer i 

Helse Sør-Øst og gi brukerne tilgang til de telefonitjenestene de til enhver tid har behov for på 

standard arbeidsflater. Prosjektet erstatter dagens funksjonalitet, men ved bygging av plattformen 

har prosjektet lagt til rette for at det kan tilbys verdiøkende regionale samhandlingstjenester på en 

sikker og redundant plattform som gir mulighet for effektiv samhandling og økt grad av innovasjon i 

kliniske og administrative prosesser, samt i pasientbehandlingen. Den viktigste effekten er å 

opprettholde sikker og stabil drift av en regional telekomplattform og dermed sikre vedvarende og 

god tilgjengelighet og kvalitet på telefonitjenester for helseforetak i Helse Sør-Øst.  

Etableringen av en regional telekomplattform i Helse Sør-Øst ble besluttet i Sykehuspartner HF styre 

12. desember 2018, jf. sak 091-2019, og fase 3.2.1 utrulling oppstart Oslo universitetssykehus HF, 

Ullevål sykehus og Radiumhospitalet ble besluttet 28. mai 2019, jf. sak 033-2019. Gjennomføring av 

fase 3.2.2 (resten av Oslo universitetssykehus HF og pilot Vestre Viken HF) ble besluttet i STIM 

programstyringsgruppe 4. desember og Sykehuspartner HF styre 9. desember 2020, jf. sak 091-2020. 

Piloten for regional telekomplattform ved Oslo universitetssykehus HF, Kvinneklinikken, forårsaket 

en utfordrende situasjon for brukere og drift som medførte stans i utrullingen 22. desember 2020. 

Prosjektet har i etterkant forbedret den tekniske løsningen, brukervennligheten og 

opplæringsregimet. Forbedringene ble godkjent av helseforetaket og Oslo universitetssykehus HF 

besluttet 23. mars 2021 at utrullingen på regional telekomplattform fase 3.2.1 kunne gjenopptas. 

Prosjektet er som følge av stansen 3,5 måneder forsinket i utrullingen. Med mål om å begrense 

forsinkelsen er utrullingsrekkefølgen for Radiumhospitalet og Ullevål sykehus endret, og for 

ytterligere fremdrift er utrulling ved mindre lokasjoner besluttet gjennomført i parallell med store 

sykehus. 
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I godkjenning av fase 3.2.2 ferdigstille utrulling Oslo universitetssykehus HF og pilot Vestre Viken HF 
(Ringerike sykehus), besluttet styret i Helse Sør-Øst RHF, jf. sak 021-2021, at finansiering av 
terminaler for regional telekomplattform skal dekkes av helseforetakene. Helse Sør-Øst RHF 
finansieringsbeslutning for ble mottatt 23. april 2021. Godkjenningen inneholdt også en rokering av 
omfang mellom fase 3.2.1 og fase 3.2.2. Etableringskostnader for prosjektet ble samlet i fase 3.2.1 
og utrullingen ved Ullevål sykehus ble flyttet fra fase 3.2.1 til fase 3.2.2. Prosjektet er replanlagt med 
revidert baseline, og gjennomføres innenfor styringsrammen.  
 
Fase 3.4-3.6 utrullingen av regional telekomplattform til Vestre Viken HF, Sykehuset Innlandet HF og 
Akershus universitetssykehus HF samt forsering av å avvikle avhengigheten til Telenors ISDN-linjer 
for hele Helse Sør-Øst ble godkjent av styret i Sykehuspartner HF 10.11.2021, og prosjektet avventer 
svar på finansieringssøknaden som er sendt til Helse Sør-Øst.  
 

Effektmål  

 Sikre og stabile telekomtjenester på helseforetakene og verdiøkende samhandlings-tjenester.  

 Sikre tilfredsstillende tilgjengelighet og kvalitet på telefonitjenester i regionen.   

 Mer optimal ressursbruk og utstyrskontroll skal ivareta tilfredsstillende kvalitet i drift og 

forvaltning, og bidra til reduserte service- og vedlikeholdskostnader av telekomplattformen i 

Helse Sør-Øst. 

Prosjektets hovedleveranser 

 Regional telekomplattform bygget i produksjonsmiljø og testmiljø på ny felles plattform, basert 

på IP-teknologi og dimensjonert for 60 000 sluttbrukere i Helse Sør-Øst.   

 Nye IP-telefoner (trådløse og faste) til erstatning for dagens telefoner.  

 Nødvendig integrasjoner mot Ascom-systemet for alarm og meldingstjenester, lokale systemer 

som sentralbord m.fl. 

 Regionale IPT basistjenester og verdiøkende samhandlingstjenester for sluttbrukere.  

 Applikasjonsklient for sluttbrukere på aktuelle arbeidsflater (pc, nettbrett og smarttelefoner). 

 Driftsprosesser og støtteverktøy som åpner for proaktiv overvåkning, drift og vedlikehold. 

Telekom plattform etableres i sikkerhetsdomenene OUS og SIKT. Telekom plattformen vil imidlertid 
migreres fra begge sikkerhetsdomene til felles regional plattform når den er klargjort for å ta imot 
denne type tjeneste. Migreringen vil gjøres i samarbeid med Sykehuspartner HF drift. 
 

Prosjektplan 
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Milepælsplan fase 3.2.1 oppstart utrulling Oslo universitetssykehus HF 

MP fase 
3.2.1 

Dato  Beskrivelse  

MP7  31.01.22 Alle terminaler rullet ut på Radiumhospitalet 

MP8  31.01.22 Avslutning fase 3.2.1 
   

 

Milepælsplan fase 3.2.2 ferdigstille utrulling Oslo universitetssykehus HF og pilot Vestre Viken HF 

MP fase 
3.2.2 

Dato Beskrivelse 

MP5  19.01.22 Oppstart fysisk utrulling Pilot SIKT 

MP6  29.04.22 Ullevål sykehus overlevert til Sykehuspartner HF linje 

MP7  28.02.22 Hovedandel av terminaler på Rikshospitalet migrert til regional 
telekomplattform 

MP8 11.03.22 Hovedandel av terminaler på øvrige lokasjoner Oslo universitetssykehus HF 
migrert til regional telekomplattform 

MP9  01.03.22 Hovedandel av terminaler på Pilot SIKT migrert til regional 
telekomplattform 

MP10  29.04.22 Rikshospitalet overlevert til SP Telekom linje 

MP11  29.04.22 Øvrige lokasjoner Oslo universitetssykehus HF overlevert til 
Sykehuspartner HF linje 

MP12  29.04.22 Pilot SIKT overlevert til Sykehuspartner HF linje 

 

Milepælsplan fase 3.4-3.6  

 (godkjent av Sykehuspartner HF styre 10.11.2021, finansieringssøknad er sendt Helse Sør-Øst RHF). 

MP fase 
3.4-3.6 

Dato  Beskrivelse  

MP3 15.01.2022 Oppstart grovkartlegging Sykehuset Innlandet HF 

MP4 05.05.2022 Oppstart fysisk utrulling Vestre Viken HF 

MP5 01.06.2022 Oppstart grovkartlegging Akershus universitetssykehus HF 

MP6 19.10.2022 80 % av brukerlisenser migrert til Regional telekomplattform eller sanert i 
Vestre Viken HF 

MP7 20.10.2022 Oppstart fysisk utrulling Sykehuset Innlandet HF 

MP8 31.12.2022 Ferdigstille delprosjekt Forsert avvikling av ISDN-linjer 

MP9 22.02.2023 80 % av brukerlisenser migrert til Regional telekomplattform eller sanert 
for Sykehuset Innlandet HF 

MP10 23.02.2023 Oppstart fysisk utrulling Akershus universitetssykehus HF 

MP11 03.03.2023 Vestre Viken HF overlevert til Sykehuspartner HF Telekom linje 

MP12 31.05.2023 Sykehuset Innlandet HF overlevert til Sykehuspartner HF Telekom linje 

MP13 20.06.2023 80 % av brukerlisenser migrert til Regional telekomplattform eller sanert 
ved Akershus universitetssykehus HF 

MP14 27.10.2023 Akershus universitetssykehus HF overlevert til Sykehuspartner HF Telekom 
linje 
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Økonomi  

Fase 3.2.1 (godkjent) 

Grunnkalkyle Styringsramme 
(P50) 

Kostnadsramme 
(P85) 

Påløpt per 
31.12.2021 

Prognose 

60,7 70,0 77,5 49,5 52,3 

Fase 3.2.2 (godkjent) 

Grunnkalkyle Styringsramme 
(P50) 

Kostnadsramme 
(P85) 

Påløpt per 
31.12.2021 

Prognose 

41,1 50,2 57,5 21,5 36,1 

Fase 3.4-3.6 (avventer tilbakemelding fra Helse Sør-Øst RHF på søknad om fullmakt til finansiering) 

Grunnkalkyle Styringsramme 
(P50) 

Kostnadsramme 
(P85) 

Påløpt per 
31.12.2021 

Prognose 

100,6 112,9 132,6 0,0 100,6 

6.2.10 Prosjekt Regional testplattform 
Det pågår flere større anskaffelses- og innovasjonsinitiativ i regionen som i nær fremtid skal realisere 

ny funksjonalitet på helseforetakene og vil være avhengige av å kunne bestille forskjellige tjenester 

på en enkel og effektiv måte. Prosjekt Regional testplattform skal etablere tjenester for støtte til 

livssyklushåndtering av ikke-produksjonsmiljøer for innovasjon og utvikling, testing, samt kurs og 

brukeropplæring i regionen, og dermed bidra til økt leveransekraft og samhandling i regionen, samt 

stimulere til effektiv og robust kvalitetssikring av teknologitjenester og arbeidsprosesser i 

pasientbehandlingen. Løsningskonseptet skal være dynamisk og robust, skalerbart og fleksibelt, med 

tilstrekkelig funksjonalitet og sikkerhet.  

Oppstart av første gjennomføringsfase – Basisløsning, ble godkjent i STIM programstyringsgruppe 

13. august 2021 og orientert om for Sykehuspartner HF styre 30. august 2021, jf. sak 069-2021. 

Leveransen fra basisløsning er selvstendig, men prosjektet har planlagt ytterligere to 

gjennomføringsfaser; «utvidet løsning» og «utvidelser drift og forvaltning».  

Programmet har etter styrebehandlingen hatt en gjennomgang av prosjektets planer og det er 

gjennomført ekstern kvalitetssikring av prosjektet. Ekstern kvalitetssikrer har gitt sine vurderinger, 

og anbefalingene har blitt vurdert og det er etablert konkrete tiltak for å imøtekomme disse. Ekstern 

kvalitetssikrer hadde en gjennomgang av business case inkludert usikkerhetsanalyse og anbefalte 

tydeliggjøring av målbildet og hvilke kapabiliteter fasene muliggjør, og samtidig vurdere å redusere 

omfanget for fasen/prosjektet eller se på andre løsninger for å redusere kostnader. Prosjektet har 

iverksatt tiltak for å møte disse anbefalingen. Samtidig har avhengigheten til 

infrastrukturkomponentene og funksjonaliteten er implementert på sikker sone og 

Leveranseplattformen inntruffet. Dette sammen med forsinkelse i oppbemanning av prosjektet, har 

medført at prosjektet pr. januar 2022 er i en replanlegging. Den nye planen, med en forlenget 

tidslinje og redusert omfang for fasen vil legges frem for STIM programstyringsgruppen i februar 

2022.  

Effektmål 

Effektgrunnlag for prosjektet er under arbeid, og forankring med effekteiere i Sykehuspartner HF 

pågår. Identifiserte effektmål per tid er å stimulere til økt leveransekraft og kvalitetssikring av 

teknologitjenester og arbeidsprosesser helsepersonell benytter i pasientbehandling, økt samarbeid 

og samhandling mellom ulike aktører i og utenfor regionen i utviklings- og kvalitetssikringsarbeid 

gjennom en felles tjeneste. Forbedret etterlevelse av vedtatte prosesser som sikrer sporbarhet, 

transparens og reduserer uønsket variasjon. Bidra til målbart mer presist og forbruksbasert 
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kostnadsbilde for drift og forvaltning av tjenester på én ny regional plattform i Helse Sør-Øst, 

robuste forsyningslinjer for å møte helseforetakenes behov for tjenester som understøtter 

kvalitetssikring, utvikling og innovasjon. 

Prosjektets planlagte hovedleveranser for basisløsning 

 Fundament: Etablere en ny landingssone for ikke-produksjonsmiljøer som en del av felles 

regional plattform. Dette sikrer at skillelinjene mellom produksjon og ikke-produksjon er sikre 

og tydelige, ivaretar riktig sikkerhetsnivå og forenkler administrasjon av tilganger.  

Omfang: Modernisert Leveranseplattform, den delen av felles regional plattform på sentrale 

datasenter. 

 Tilrettelegge og forvalte prosjektmiljø: Organiserer et Test Environment management-team 

som understøtter ibrukstakelse av ikke-produksjonsmiljøer og testverktøy (for 

testautomatisering) på felles regional plattform.  

Omfang: Gjennomføre en pilot for et prioritert leveranseprosjekt    

 Tjenestestyring og administrasjon: 

o Definere og etablere tjenester for utprøvings- og kvalitetssikringsmiljøer (ikke-

produksjon) med tilhørende tjenestestruktur og bestillingskanal.  

o Videreutvikle dagens Test Environment Management-prosess. Prosjektet designer og 

utvikler automatiserte grensesnitt mellom teknologitjenester for å klargjøre konsum 

og orkestrering av miljøoppsett. Dette for å få bestilling, support og avvikling av 

tjenesteleveranser til å gå raskere. 

Omfang: Plattform- og nettverkstjeneste på Leveranseplattform, arbeidsflatetjeneste, 

tilgang og identitetstjeneste og testverktøy 

 Anskaffe og implementere nytt TEM-verktøy. Verktøyet understøtter TEM-prosessen, samt 

funksjonalitet for å sikre kontroll og oversikt over antall og bruken av ikke-produksjonsmiljøer. 

 Etablere og implementere automatisert kvalitetssikring. Før brukerne mottar miljøoppsettene 

gjennomføres det automatisert brøytetest som en del av løsningsoppsettet. Dette skal- sikre at 

miljøoppsettene fungerer i tråd med krav og behov, og er klare til bruk, samt erstatte 

manuelle tester. 
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Prosjektplan første gjennomføringsfase, basisløsning  

(ny prosjektplan kommer når replanleggingen er godkjent) 

 

 

Milepælsplan – første gjennomføringsfase, basisløsning  

(nye milepæler kommer når replanleggingen er godkjent) 

MP Dato  Beskrivelse  

MP01 21.06.21 Arkitekturbeskrivelser og ledelsesdokumenter ferdigstilt og forankret   

MP02 23.06.21 Anbefaling fremlagt, beslutte valg av Test Environment Management-verktøy 

BP3.1 30.08.21 Beslutte oppstart 1. gjennomføringsfasen – Basisløsning  

MP03 13.09.21 Design av Landingssone for ikke-produksjonsmiljøer ROSet og godkjent  

MP04 11.10.21 Fundament/Landingssone for ikke-produksjonsmiljøer klar for bruk 

MP05 11.10.21 Miljøoppsett for STIM-Regional testplattform etablert 

MP06 15.12.21 Kontraktsinngåelse av Test Environment Management-verktøy (verktøy for 
testmiljøansvarlig) gjennomført 

MP07 22.12.21 Konsumgrensesnitt mot Basistjenester (for leveranseplattformen) etablert  

MP08 31.01.22 Testverktøy klart for å starte implementering 

BP3.2 18.02.22 Beslutte oppstart 2. gjennomføringsfasen – Utvidet løsning 

MP09 28.02.22 Miljøleveranser til EPJ-Container og Helselogistikk levert og stabilisert   

MP10 04.03.22 Konsumgrensesnitt mot Arbeidsflate etablert (for Basisløsning) etablert 

BP3.3 26.08.22 Godkjenne oppstart 3. gjennomføringsfasen – utvidelser, drift og forvaltning 

BP4 18.01.23 Verifisere at leveranser er godkjent. Beslutte oppstart avslutningsfasen 

BP5 29.03.23 Godkjenne sluttrapport, beslutte lukking av prosjekt 

BP6 05.04.23 Avslutte prosjekt. 

 

Økonomi fase 1 - basisløsning (godkjent i STIM programstyringsgruppe 13. august 2021) 

Grunnkalkyle Styringsramme 
(P50) 

Kostnadsramme 
(P85) 

Påløpt per 
31.12.2021 

Prognose 
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17,3 18 19,6 5,4 17,3 

 

6.2.11 Prosjekt Tjenestemigrering  
Prosjektet skal sørge for planlegging og gjennomføring av migrering av tjenester og applikasjoner fra 

dagens plattformer til felles regional plattform. Prosjekt Tjenestemigrering er en viktig bidragsyter og 

tilrettelegger for modernisert drift og forvaltning og sanering av eksisterende og utdatert 

infrastruktur i Helse Sør-Øst.  

Prosjektet har delt opp gjennomføringen av migreringen i to selvstendige faser: 

Første gjennomføringsfase (BP3.1)  

Omfanget er avgrenset til å migrere applikasjonstjenester for Sykehuset Innlandet HF sitt 

lokale domene (SIHF.no). 

I tillegg utarbeides beslutningsdokumentasjon for å starte planleggingsfasen for andre fase.  

Andre gjennomføringsfase (BP3.2) 

Dette er den store migreringstransformasjonen hvor applikasjonstjenestene vurderes opp 

mot behov for eventuell modernisering før migrering fra alle dagens plattformer til felles 

regional plattform. Metodikk og modeller for all tjenestemigrering som utarbeides i første 

gjennomføringsfase vil gjenbrukes i neste fase. 

Oppstart av første gjennomføringsfase, migrering av Sykehuset Innlandet lokale-domene til 

Leveranseplattformen ble godkjent i STIM programstyringsgruppe 13. august 2021 og i 

Sykehuspartner HF styre 30. august 2021, jf. sak 068-2021. Helse Sør-Øst RHF finansieringsbeslutning 

ble mottatt 27.10.2021. 

Effektmål  

Overordnet målsetning er «én tjeneste migrert én gang til én felles regional plattform». 

Effektgrunnlag for første gjennomføringsfase er forankret og godkjent av effekteiere i 

Sykehuspartner HF og Sykehuset Innlandet HF. Effektgrunnlag for andre gjennomføringsfase startes 

opp i første del av 2022 i samarbeid med berørte interessenter. Identifiserte effektmål for første 

gjennomføringsfase er forbedret informasjonssikkerhet ved sanering av lokalt domenet i henhold til 

krav, redusert kompleksitet og variasjon i drift, samt gjennom kontinuerlig fokus på tjenestekvalitet, 

sikre kunde- og brukertilfredshet i henhold til definerte mål. 

Prosjektets hovedleveranser: 

 Migrere applikasjonstjenester fra lokalt domene ved Sykehuset Innlandet HF til 
Leveranseplattformen, som er en del av felles regional plattform. 

 Tilrettelegge for sanering av det lokale domenet ved Sykehuset Innlandet HF 

 Bygge opp erfaring fra bruk og videreutvikle metodikk for all fremtidig migrering 

 Forberede beslutningsunderlag for gjennomføring av hovedmigreringen av 
applikasjonstjenester til felles regional plattform. 
 

Prosjektplan – første gjennomføringsfase  

Prosjektet gjennomføres i iterative sykluser iht. oversikt over hvilke tjenester som skal migreres.  
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Milepælsplan - første gjennomføringsfase (godkjent i Sykehuspartner HF styre 30. august 2021) 

MP Dato  Beskrivelse  

MP11.2 31.03.22 Sprint 6: De 6 neste applikasjonene migrert  

MP11.3 30.04.22 Sprint 7: De neste 5 applikasjonene migrert  

MP11.4 31.05.22 Sprint 8: Resterende av applikasjonene migrert  

MP11.5 30.06.22 Sprint 9: Filområder ferdig migrert og evt. backlogg  

MP12 02.05.22 Prosjektdokumentasjon og beslutningsunderlag klargjort for neste 
planleggingsfase (BP2.2) 

MP13 15.06.22 Styringsgruppe – godkjent oppstart neste planleggingsfase (BP2.2) 

MP14 31.08.22 Første gjennomføringsfase: Sluttrapport godkjent 

MP15 31.08.22 Første gjennomføringsfase: Ferdigstilt / Avsluttet 

BP2.2 August 
2022 

Godkjent oppstart neste planleggingsfase (planlegging hovedmigrering) 

Økonomi - første gjennomføringsfase (godkjent i Sykehuspartner HF styre 30. august 2021) 

Grunnkalkyle Styringsramme 
(P50) 

Kostnadsramme 
(P85) 

Påløpt per 
31.12.2021 

Prognose 

21,7 23,7 26,3 6,9 21,6 
 

6.2.12 Prosjekt 5G innendørs mobildekning 
På oppdag fra Helse Sør-Øst RHF har Sykehuspartner HF program STIM gjennomført en 

konseptstudie av hvordan 5G-teknologi kan tas i bruk for å sikre robust innendørs mobildekning i 

nye og eksisterende sykehusbygg i regionen.  

Helse Sør-Øst skal i perioden fram til 2030 gjennomføre en rekke byggeprosjekter som inkluderer 

store investeringer i teknologi. Prosjekt 5G innendørs mobildekning skal ha et spesielt fokus på 

byggeprosjektene for nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet og nytt sykehus i Drammen og deres 

behov for moderne infrastruktur, herunder innendørs mobildekning som erstatning for annen 

eksisterende, men gammel infrastruktur.  

Prosjektet skal gjennomføre en anskaffelse av 4G/5G innendørs mobildekning som en tjeneste ved å:  

 gjennomføre en anskaffelse av en rammeavtale for avrop av en tjeneste (IaaS1) for 4G/5G 
innendørs mobildekning for nye og eksisterende sykehusbygg i Helse Sør-Øst, med særlig 

                                                           
1 IaaS – Infrastructure as a Service 
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fokus på behovene til byggeprosjektene for nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet og nytt 
sykehus i Drammen. 

 etablere en 4G/5G innendørs mobildekning tjeneste i Sykehuspartner HF ved å: 

 anskaffe tjenesten i markedet, basert på funksjonelle og kvalitative krav og bruk av en 
konkurransepreget dialogprosess 

 bygge opp en SIAM 2-kapabilitet i Sykehuspartner HF for effektiv styring av IKT-tjenester 
fra forskjellige leverandører. 

 gjennomføre test av den samlede tjenesteleveransen fra Sykehuspartner HF og 
rammeavtaleleverandøren for Oslo universitetssykehus HF og Vestre Viken HF så tidlig som 
mulig etter rammeavtalen er signert og som innledende del av de første avropene til Oslo 
universitetssykehus HF og Vestre Viken HF. 

 
Prosjektet ble godkjent for oppstart av gjennomføringsfasen i STIM programstyringsgruppe 16. 

desember 2021. 

 
Effektmål 

Prosjektets leveranser legger til rette for fremtidige stordriftsfordeler i Helse Sør-Øst ved 

standardisert bærertjeneste inngått via rammeavtale. Spart anskaffelseskostnad ved å legge til rette 

for en felles anskaffelse for byggeprosjektene ved avrop på rammeavtalen. Fremtidige effekter er 

knyttet til økt sikkerhet og tjenestekvalitet ved redundante IKT bæretjenester, 5G som tillegg til 4G 

og WIFI vil understøtte økt bruk av eksempelvis mobile tjenester. Prosjektleveransene muliggjør 

forbedret sikkerhet gjennom bruk av lisensierte frekvenser(spektrum), sanering av utgått utstyr og 

forbedret driftssikkerhet for intern digital kommunikasjon på sykehusene. Effektene blir realisert i 

leveranse-prosjekter, enten i byggeprosjekter eller separate leveranser. I tillegg er det vurdert at 

4G/5G innendørs mobildekning vil muliggjøre ibruktakelse av flere nye og avanserte tjenester i Helse 

Sør-Øst som eksempelvis fjernkirurgi, lokalisering og posisjoneringstjenester, fjernstyrte 

robottjenester og liknende. 

Prosjektets hovedleveranser  

Prosjektet skal anskaffe rammeavtale med operatører for avrop av en tjeneste (IaaS1) for 4G/5G 

innendørs mobildekning, etablere en tjeneste for 4G/5G innendørs mobildekning i Sykehuspartner 

HF og gjennomføre nødvendige tester av den samlede tjenesteleveransen fra Sykehuspartner HF og 

rammeavtaleleverandøren.  

Prosjektplan 

 

Milepælsplan (godkjent i STIM programstyringsgruppe 16. desember 2021) 

MP Dato  Beskrivelse  

                                                           
2 SIAM – Service Integration and Management - en modell for effektiv styring av IKT-tjenester som kommer fra 
forskjellige leverandører. Hovedmålet med SIAM er å koordinere interne og eksterne leverandører og deres 
tjenester på en kostnadseffektiv måte.  
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KPA3 17.01.2022 Godkjenning - gjennomfør utlysning 

KPA4 24.08.2022 Kontroll/orientering dialogfase 

KPA5 01.10.2022 Godkjenning - signering avtale 

LT1A 17.10.2022 Avrop på rammeavtale gjennomført 

LT1B 16.01.2023 Installasjon i testområdet gjennomført, klar for integrasjon og test. 

LT1C 31.03.2023 Integrasjoner og test gjennomført 

LT2A 20.01.2023 Avrop på rammeavtale gjennomført 

LT2B 24.03.2023 Installasjon i testområdet gjennomført, klar for integrasjon og test. 

LT3C 26.05.2023 Integrasjoner og test gjennomført 

TE1 01.03.2022 Tjenesteansvarlig og tjenesteutvikler rollene er besatt 

TE2 13.05.2022 Kompetanseoppbygging gjennomført 

TE3 26.05.2023 Tjenesten er etablert i Sykehuspartner sin tjenestekatalog 

BP4 02.06.2023 Verifisere at leveranser er godkjent. Beslutte oppstart avslutningsfase 

BP5 30.06.2023 Sluttrapport godkjent, prosjektet lukkes. 
 

Økonomi (godkjent i STIM programstyringsgruppe 16. desember 2021) 

Grunnkalkyle Styringsramme 
(P50) 

Kostnadsramme 
(P85) 

Påløpt per 
31.12.2021 

Prognose 

15,4 16,4 19,8 0,0 15,4 
 

6.3 Felles drifts- og forvaltningsmodell 

Sammen med linjeorganisasjonen og prosjektene i STIM utvikles og implementeres en fremtidsrettet 

drifts- og forvaltningsmodell (FDM) i Sykehuspartner HF. Modellen benytter erfaringer fra andre 

store selskaper som har gjennomført tilsvarende program. Dette omtales som «beste praksis». FDM 

vil benytte beste praksis som kompetansebase, og tilpasse og forbedre Sykehuspartner sine 

prosesser og praksiser. I tillegg skal det sikres at eksisterende tjenester kan migreres inn i samme 

modell. Målet er at Sykehuspartner HF utvikler og tar i bruk evnene til å arbeide smidig, metodisk og 

etter effektive og etterrettelige prosesser gjennom hele livssyklusen av tjenesteleveransen. FDM sitt 

arbeid omfatter videreutvikling av arbeidsprosesser, tilpasning i IKT verktøystøtte, definering av 

kompetanse og organisasjon, implementering av styringsmekanismer og kontinuerlig forbedring.  

Mandatet for FDM ble godkjent i STIM programstyringsgruppe 21. januar 2021. FDM arbeider etter 

smidige prinsipper. Leveransene er tilpasset behovene som fremkommer gjennom de enkelte 

prosjektene, og FDM har derfor felles milepæler med disse.  

Effektmål  

Arbeidet har et langsiktig perspektiv, og skal samtidig bidra til å legge premissene for drift og 

forvaltning av de pågående leveransene for programmet. De viktigste effektene er: 

 Økt leveransepresisjon gjennom helhetlige og tilpassede prosesser og praksiser for 

Sykehuspartner, som er tilpasset tjenesteorientering og teamfokus. 

 Forbedret dokumenterbar etterlevelse av vedtatte prosesser som sikrer sporbarhet og 

transparens gjennom bruk av helhetlige styringsprinsipper. 

 Økt fokus på kontinuerlig forbedring i Sykehuspartner. 

 Sykehuspartner HF som en kostnadseffektiv IKT-leverandør, som bidrar til stordriftsfordeler 

gjennom automatisering og standardisering. 
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 Leveransemodell som tilrettelegger for mer fleksibel bruk av markedet som innbefatter å ta 

rollen som tjenesteintegrator for Helseforetakene, og økt fokus på innovasjon.  

Planlagte hovedleveranser 

 FDM skal implementere én felles drifts- og forvaltningsmodell som er optimalisert og 

automatisert ved hjelp av prosesser og verktøystøtte. 

 Gjennomføre praktiske piloter sammen med de prioriterte prosjektene og på basis av beste 

praksis og ønsket fremtidig situasjon identifisere og prioritere utviklingsområdene i 

Sykehuspartner HF innenfor blant annet prosess og organisasjon.  

 Etablerte praksiser og prosesser som sikrer at drift og forvaltning i Sykehuspartner HF er klare 

for å ta imot STIMs leveranser.  

 Gi innspill til nødvendige endringer i organisering og styring i Sykehuspartner HF.  

 Utarbeide opplæringsplan og opplæringsmateriell for ny drifts- og forvaltningsmodell. 

 Identifisere og synliggjøre behov for kompetanseutvikling som følge av nye arbeidsprosesser, 

funksjoner og organisering  

 Sørge for at linjen implementerer tjenestebeskrivelser i tjenesteporteføljen og forvalter 

beskrivelse av elementer i bestillingskatalog, slik at kunder kan konsumere fra 

bestillingskatalogen. 

 Beskrive og etablere Sykehuspartner HF prosesser, praksiser, verktøystøtte, organisering og 

styring av bruk av eksterne leverandører i utvikling- og leveranseprosessen (funksjonen 

tjenesteintegrator). 

Plan* 

 

6.4 Prosjekter i idé-, konsept- eller planfase  
Nedenfor følger beskrivelse av prosjekt i konsept- eller planfase. 

6.4.1 Prosjekt Felles plattform – trinn 1 modernisering Leveranseplattform 
Målbildet for felles regional plattform består av den moderniserte leveranseplattformen på eget 

datasenter sammen med en allmenn sky. Realiseringen av målbildet gir Sykehuspartner HF en robust 

og moderne leveranseplattform og forvaltningsmodell, med mulighet til å levere regionale tjenester 

til helseforetakene på en sikker og smidig måte.  

Leveranseplattformen er allerede tatt i bruk av Regional radiologiløsning og multimediearkiv. De 

neste til å ta den i bruk er tjenestene regional testplattform, helselogistikk og DIPS Arena. 

Moderniseringen er også en forutsetning for flere utviklingsinitiativ i Helse Sør-Øst. For at disse 

tjenestene skal kunne benytte leveranseplattformen fullt ut er de avhengige av at 

leveranseplattformen moderniseres, oppgraderes og videreutvikles. Områder som det er behov for å 

utvikle er blant annet innenfor sikkerhet, kapasitet og utvikling av drift- og forvaltning sammen med 

tjenesteorienteringen i Sykehuspartner HF. Dette skal gjøres iht. til trinnene som er beskrevet i 
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veikartet under. Moderniseringen av leveranseplattformen skal samkjøres med pågående arbeid i 

linjeorganisasjonen. 

STIM programstyringsgruppe godkjente 16. desember 2021 konseptutredningen for målbilde og 

veikart for leveranseplattformen. I konseptutredningen beskrives hvilken rolle leveranseplattformen 

skal ha i ny felles regional plattform og hvilke egenskaper den må ha for å ivareta denne rollen. 

Målbilde og veikart (se figur 3) illustrerer hvordan slike egenskaper trinnvis skal bli etablert, der 

trinnene i stor grad kan jobbes med parallelt. Trinnene 1.0, 1.6 og 1.8 er allerede igangsatt ihv. 

prosjektene Felles plattform – trinn 1 RAM og Felles plattform - trinn 1 containerteknologi. Prosjekt 

Felles plattform – trinn 1 modernisering leveranseplattformen gjennomføre det resterende trinnene:  

Trinn 1.2 – Forbedret dokumentasjon, forvaltning og organisering inkl. prosesser 

Jobbe i tverrfaglige team sammen med STIM-initativet Felles drifts- og forvaltningsmodell, for å få 

opp nye og automatiserte arbeidsrutiner og -prosesser som teamene skal jobbe etter, mens 

leveranseplattformen utvikles og når den er ferdig utviklet. 

Trinn 1.3 - Oppgradere og konsolidere dagens VMware Cloud Foundation miljø 

De tekniske infrastrukturoppgavene er allerede startet i linjeorganisasjonen – STIM ønsker å 

forsterke dette arbeidet med teamledelse, kapasitet og kompetanse. 

Trinn 1.4 - Etablere kontrollplan for tjenester på egne datasentre 

De tekniske infrastrukturoppgavene er tenkt starte i linjeorganisasjonen – STIM ønsker å forsterke 

dette arbeidet med teamledelse, kapasitet og kompetanse. 

Trinn 1.5 - Pilot ekstern kapasitetsutvidelse (Azure VMware Solutions) 

Vil utføres av ressurser fra VMware iht. gjeldende avtale. 

Trinn 1.7 - Etablere tjenester for kjøremiljø 

De tekniske infrastrukturoppgavene er viktig å få startet opp med kapsitet både fra linje og eksternt. 

STIM vil forsterke dette arbeidet med teamledelse, kapasitet og kompetanse. 

Programmet utarbeider en Business case for å kunne starte gjennomføring av de definerte trinnene. 

 Prosjektplan 
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6.4.2 Prosjekt Plattform for moderne tjenesteutvikling 
Hensikt: Helseforetakene i Helse Sør-Øst forventer rask endringstakt og dynamisk utvikling av 

sluttbrukertjenester. Leverandørmarkedet etterspør enklere tilgang til informasjon og funksjonalitet, 

slik at det blir enklere å utvikle gode sluttbrukertjenester som bidrar til effektive arbeidsprosesser og 

frigjør tid til pasientrettet arbeid. Moderne tjenesteutvikling kjennetegnes ved modulær arkitektur, 

smidig utvikling og høy endringstakt. Effektiv utvikling av mobile og web-baserte applikasjoner 

forutsetter en plattformbasert forretningsmodell som gir utviklere enkel tilgang til åpne grensesnitt, 

ferdige bibliotekfunksjoner og tekniske komponenter som gjenbrukbare byggeklosser. I fremtiden vil 

Sykehuspartner HFs rolle dreies mot å legge til rette for at markedet kan drive innovasjon og 

utvikling til det beste for brukerne. Dette innebærer blant annet å tilby grensesnitt og teknisk 

gjenbrukbare byggeklosser som et verdiforslag til utviklere av apper og andre sluttbrukerløsninger 

slik at de kan ta frem effektive verktøy tilpasset en moderne og mobil arbeidshverdag.   

Prosjektets planlagte hovedleveranser 

Prosjektet vil ha følgende leveranser, som til sammen bidrar til etableringen av en fremtidig 

plattformbasert forretningsmodell:  

 Beskrive verdiforslag til leverandørmarkedet, inklusive økosystemet og Sykehuspartners rolle i 

en plattformbasert forretningsmodell som understøtter effektiv utvikling.  

 Kartlegge eksisterende tjenester og grensesnitt som er, eller kan gjøres, tilgjengelige som 

gjenbrukbare arkitekturbyggeklosser i en plattformorientert forretningsmodell.  

 Demonstrere Sykehuspartners verdiforslag til leverandørmarkedet som en del av 

Sykehuspartners leveranseforpliktelser og deltakelse i «C3 – Centre for Connected Care». 

Prosjektplan 

 

 

6.5 Prosjekter som avsluttes i 2022  
Programmet har hittil fullført åtte prosjekter, se figur 5. Ved avslutningen av prosjektene er 

forankrede og godkjente gevinstrealiseringsplaner overlevert til gevinst- og kostnadseiere i 

Sykehuspartner HF for videre styring og oppfølging av nødvendige endringstiltak for å realisere 

gevinster og minimere identifiserte ulemper og nye varige kostnader.  

Ytterligere fem prosjekter avsluttes i 2022:  

 Prosjekt Felles plattform - trinn 1 containerteknologi  

 Prosjekt Felles plattform - trinn 1 RAM  

 Prosjekt Innføring kryptert stamnett  

 Prosjekt Kryptert indre kjerne 

 Prosjekt Mobilitet – mobile enheter i pasientbehandling.  
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6.6 Prosjekter i idefase 
Programmet har planlagt for følgende prosjektkandidater innen rammene av programmet:  

 

 Automatisert tilgangsstyring: Initiativet skal bidra til en videreutvikling av identitets- og 

tilgangsstyring gjennom automasjon av prosesser og tilgjengeliggjøring av riktig informasjon 

til riktig tid og til riktig bruker. Dette skal sikre mulighet for etterlevelse av lovkrav knyttet til 

etterrettelig kontroll og styring med bruk av kildedata for tilgangsstyring, økt effektivitet 

gjennom reduksjon av manuelt arbeid i linjeorganisasjonen i Sykehuspartner HF og hos 

helseforetakenes administrasjon samt økt kvalitet i brukeropplevelse og effektivitet gjennom 

færre manuelle prosesser. 

 PAM for MTU/BTU: Initiativet skal innarbeide lokal og klientbasert administrasjon av 

medisinteknisk utstyr (MTU) og byggteknisk utstyr (BTU) i PAM-tjenesten for å legge til rette 

for kontrollert, sporbar og sikker bruk av privilegerte tilganger også innenfor dette området i 

Helse Sør-Øst. 

 Etablering av katalogtjenester, Activ Directory: Initiativet skal videreføre arbeidet fra 

prosjekt AD-struktur og sonemodell (katalogtjenester) og gjennom etablering av ny AD-

struktur bidra til forbedret informasjonssikkerhet gjennom bedre kontroll og styring med 

adganger, tilganger og sikring av sensitiv informasjon. Samtidig vil det gi en enhetlig og 

forenklet struktur for fremtiden. 

 API-verktøy: Initiativet skal gjennomføre en eventuell anskaffelse og bruk av API-verktøy. 

Konseptutredningen pågår i Helse Sør-Øst RHF.   

 Ny regional integrasjonsplattform: Initiativet skal etablere en integrasjonsplattform for å 

ivareta integrasjoner mellom hybrid skyplattform og on premise. 

 Regional kontakt- og katalogtjeneste: Initiativet skal etablere en regional katalogtjeneste 
med kontaktinformasjon til alle ansatte og roller. 

 Kontaktsenter: Initiativet skal etablere en regional kontaktsenterløsning til understøttelse av 

blant annet mer effektiv timebooking, ringe og sjekke om sykehuset har mottatt henvisning, 

endring av timebestilling og generelle spørsmål, som en multimedia/kanalbasert løsning.  

 

7 Økonomiske rammer 2022 
Budsjettet for programmets aktiviteter inngår i budsjettet for Sykehuspartner HF. Budsjettet består 

både av prosjekter som har godkjente business caser og tilhørende finansiering, og prosjekter som 

foreløpig ikke har godkjent business case og finansiering. Prosjekter i tidligfase finansieres over 

programmets driftsbudsjett. Programmets driftskostnader finansieres med basisfinansiering fra 

Helse Sør Øst RHF.  

Budsjett 2022 for program STIM er godkjent med en totalramme på 758 millioner kroner. Inkludert i 

dette er 28 millioner kroner knyttet til økonomisk usikkerhet (P50). Det er gjort en overordnet 

reservasjon av likviditet på 100 millioner kroner, dette er ikke fordelt per prosjekt da en ikke ønsker 

å justere programplan eller ambisjon på prosjekt nivå. Økonomisk usikkerhet disponeres ikke av 

programmet. Rammen for program STIM for 2022 er derfor totalt 730 millioner kroner fordelt på 

324 millioner kroner driftskostnad og 405 millioner kroner investeringer. Investeringsmidler 

representerer en reservasjon av likviditet inntil prosjekt er godkjent i henhold til gjeldende 

fullmaktstruktur. Programmet vil løpende fremme Business case og prosjektforslag for godkjenning 

og finansiering. Prosjektene følges opp mot godkjent Business case og finansiering. 
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Tabell 1 Budsjett program STIM 2022.  
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Tabell 2 Finansierte gjennomføringsprosjekter per januar 2022.  

Økonomiske behov og rammer for programperioden finnes i økonomisk langtidsplan. Flere av 

prosjektene i gjennomføring i STIM har prosjektplaner som strekker seg lenger enn 

programperioden. Det mest omfattende prosjektene som inngår i økonomisk langtidsplan 2023-

2026 er prosjekt Tjenestemigrering, Modernisering av nett og Felles drifts- og forvaltningsmodell. I 

tillegg vil flere av de prosjektene som per tid er i gjennomføring bli avsluttet i løpet av 2024. 

8 Vedlegg STIM leveranseplan per helseforetak 
Se egen fil. 


