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PROSJEKT PLATTFORM FOR MODERNE TJENESTEUTVIKLING, GJENNOMFØRINGSFASE  
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Styret tar redegjørelsen om oppstart av gjennomføringsfasen for prosjekt Plattform for 
moderne tjenesteutvikling til etterretning.   

2. Styret ber administrerende direktør informere Helse Sør-Øst RHF om saken. 

 
 
 
 
Skøyen, 2. mars 2022 
 
 
 
Anne Thea Hval  
administrerende direktør (konst.) 
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1. Hva saken gjelder 

Sykehuspartner HF gjennomfører program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering 

(STIM) i henhold til mandat, jf. sak 091-2018. Plan for programperioden og detaljerte leveranseplaner 

per prosjekt i gjennomføringsfase inneværende år er omtalt i STIM programplan 2022-2023, jf. sak 

008-2022. Prosjekter som er klare for gjennomføring fremlegges styret for godkjenning fortløpende.  

 

I denne saken orienterer administrerende direktør om oppstart av gjennomføringsfasen for prosjekt 

Plattform for moderne tjenesteutvikling. Prosjektet er innenfor fullmakten til Sykehuspartner HF. 

 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  

Helseforetakene i Helse Sør-Øst og utviklermarkedet etterspør enklere tilgang til informasjon og 

funksjonalitet. Sykehuspartner HF sin rolle vil dreies mot å legge til rette for at markedet kan drive 

innovasjon og utvikling til det beste for brukerne. Denne dreiningen er beskrevet blant annet i 

styresak 114-2021 Status og videre arbeid i planer med kjernevirksomhet, kjernekompetanse og kjøp 

av tjenester i Sykehuspartner HF og Regional delstrategi for teknologiområdet.  

 

Hensikt 

Prosjekt Plattform for moderne tjenesteutvikling skal imøtekomme denne utviklingen ved å etablere 

en markedsplass med gjenbrukbare byggeklosser som et verdiforslag fra Sykehuspartner HF til 

utviklere av digitale løsninger. Interne og eksterne utviklere kan bruke markedsplassen for å enklere 

utvikle sluttbrukerløsninger til foretaksgruppen tilpasset en moderne og mobil arbeidshverdag.  

 

Resultatmål og leveranser  

Prosjektet vil etablere en markedsplass (utviklerbutikk) for tilgjengeliggjøring av gjenbrukbare 

byggeklosser, tekniske og ikke-tekniske, til utviklermarkedet. I samarbeid med konkrete 

utviklingsaktiviteter (case), vil man identifisere byggeklosser som kan øke kvalitet eller redusere 

utviklingstid for aktiviteten. Prosjektet vil fasilitere tilgjengeliggjøring av utvalgte slike byggeklosser 

på en måte som åpner for gjenbruk i senere utviklingsaktiviteter. 

 

Prosjektet vil utvikle og prøve ut en helhetlig forvaltningsmodell for markedsplassen, samt 

tjenesteporteføljen av byggeklosser. Tjenesteporteføljen, markedsplassen og forvaltningsmodellen 

vil utvikles gradvis basert på konkrete behov i de valgte casene. Til dette benyttes smidig metodikk. 

Omfang og rekkefølge på arbeidspakker vil revideres fortløpende i forbindelse med sprintplanlegging. 

Det må etableres en kapabilitet for forvaltning og smidig videreutvikling av konseptet i linjen i 

Sykehuspartner HF. Det er ikke i prosjektets omfang å opprette denne kapabiliteten, men prosjektet 

vil bistå i utarbeidelse og utprøving av forvaltningsmodellen (e.g. roller, prosesser) under prosjektets 

levetid. Gevinstrealiseringsplanen forutsetter videreføring av prosjektets arbeidsform i linjens regi fra 

2023. 
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Figur 1: Verdikjede for utvikling av sluttbrukerløsninger. Prosjektets omfang er markert med oransje firkant. 

 

Forventet nytte 

De største gevinstene fra prosjektet er kvalitative og forutsetter at markedet bruker tilbudet til å lage 

gode løsninger og at helseforetakene tar disse i bruk. Realiseringen av effektene forutsetter også at 

konseptet videreutvikles av linjeorganisasjonen etter prosjektets slutt. De kvalitative gevinstene 

inkluderer, men er ikke begrenset til: 

 raskere leveranser av nye løsninger 

 mer funksjonalitet tilgjengelig i klinikken 

 frigjort tid til pasientrettet arbeid 

 bedret sikkerhet og personvern. 

 

Kostnadsreduksjonen som er synliggjort i prosjektets business case er basert på et forsiktig estimat 

på redusert arbeidsmengde for linjeorganisasjonen i forbindelse med utvikling, produksjonssetting og 

drift av nye sluttbrukerløsninger. Det forventes en akkumulert besparelse etter 5 driftsår på 75 til 

300 millioner kroner. I kost-nytte analysen er gevinsten satt til 111 millioner kroner. 

 

Handlingsalternativ 

I konseptforslaget er det beskrevet en digital plattform bestående av tre hovedkomponenter. 

a) En styringsmodell for helhetlig forvaltning av plattformen 

b) En teknisk løsning for markedsplass/utviklerbutikk 

c) Et sett med innholdstjenester som kan tilgjengeliggjøres i butikken. 

 

Alternativene som er beskrevet i konseptutredningen handler om å begrense realiseringen én eller to 

av disse komponentene. Konseptvurderingen viser at en reduksjon av implementeringsambisjon også 

vil redusere verdibidraget vesentlig. Det anbefalte konseptet, som ligger til grunn for denne saken, er 

derfor å sikte mot gradvis realisering av en helhetlig digital plattform bestående av både a), b) og c) 

ovenfor.  
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Plan 

Gjennomføringsfasen er planlagt å vare ut 2022. 

 

Figur 1: Overordnet gjennomføringsplan for leveranseområdene 

 

Prosjektkostnader 

Prosjektets gjennomførings- og avslutningsfase er estimert til 17 millioner kroner. 

 

Figur 1: Totale prosjektkostnader 

Gjennomføringsfasen er estimert til 16,7 millioner kroner. 15,7 millioner kroner er investering 

knyttet til etablering av utviklerportal, innholdstjenester og forretningsmodell. 1 million kroner i 

driftskostnad er knyttet til dialog og markedsføring mot eksterne utviklingsmiljø til å bruke løsningen. 

Avslutningsfasen er definert som driftskostnad og estimert til 0,3 millioner kroner. 

 

Risiko  

Det vurderes å være høy risiko for at manglende modenhet på smidig metodikk i prosjekt, linje og 

beslutningsledd kan føre til at prosjektet ikke klarer å levere iht. ambisjonene. Dette gjelder både 

med tanke på leveransekraft i prosjektet, men også at beslutningsprosessene i foretaksgruppen er 

dårlig tilpasset smidige arbeidsformer. Det er videre en risiko for at prosjektet ikke oppnår 

tilstrekkelig effekt som følge av at man ikke får med seg linje-organisasjonen og/eller andre 

prosjekter man er avhengig av for å fylle butikken med byggeklosser. Sistnevnte risiko vurderes noe 

lavere enn risikoen for manglende modenhet på smidig metodikk. 
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Informasjon og involvering 

Prosjektet har gjort et omfattende arbeid med å informere og involvere viktige interessenter i 

planene, der et utvalg er vist tabellen under.  

 

Møtepunkt Gjennomført dato 

Helseforetakenes SPOC-samling med program STIM  03.2022 (1:1 møter) 

Sykehuspartner HF arkitekturråd  17.01.2022 

Teknologiledermøtet Helse Sør-Øst 26.03.2022 

Prosjektets styringsgruppe 28.01.2022 

STIM programstyringsgruppe – beslutning om oppstart av 

gjennomføringsfasen 

17.02.2022 

Figur 6: Informasjon og involvering  

 

3. Administrerende direktørs anbefaling 
Prosjekt Plattform for moderne tjenesteutvikling vil bidra til tilrettelegging for innovasjon og utvikling 

i foretaksgruppen, slik at gode digitale løsninger kan bli tatt i bruk i spesialisthelsetjenesten. 

 

Prosjektet vil ta i bruk smidig metodikk slik at utviklingen av funksjonalitet og forvaltningsmodell vil 

skje iterativt og inkrementelt basert på det som til enhver tid skaper mest verdi for interessentene. I 

gjennomføringen vil prosjektet utvikle en markedsplass for på en sikker måte å tilgjengeliggjøre 

byggeklosser til utviklermarkedet. Dette basert på konkrete behov i de casene man benytter for å 

teste ut og forbedre utviklingsmodellen, og jobbe aktivt med utvikling av styringsmodell for 

tjenestetilbudet i nært samarbeid med linjen. 

 

Administrerende direktør anbefaler at styret tar redegjørelsen om oppstart av gjennomføringsfasen 
for prosjekt Plattform for moderne tjenesteutvikling til etterretning, og at styret ber administrerende 
direktør informere Helse Sør-Øst RHF om saken. 
 

 
 

 


