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1. Hva saken gjelder 

I saken gis en orientering om oppstart av planfase for prosjekt Innføring av M365 i Helse Sør-Øst. 

Prosjektet er overført til den regionale IKT-porteføljen, men vil videreføres i regi av Sykehuspartner 

HF til beslutning om gjennomføring (BP3) i Helse Sør-Øst RHF i juni 2022.  

 

I saken redegjøres det for erfaringer så langt med utrulling av Microsoft Teams og det resterende 

innføringsløpet, samt innhold i pågående planleggingsfase for ibruktagelse av øvrige M365-

funksjoner.  

 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer 

I forbindelse med koronapandemien ga Helse Sør-Øst i april 2020 Sykehuspartner HF i oppdrag å 

etablere en tjeneste som skulle understøtte regional intensivopplæring. For å støtte opp under dette 

behovet ble Teams, som er en del av Microsoft 365-porteføljen (M365), valgt som løsning. Parallelt 

med dette ble det utover våren og sommeren 2020 tydelig at det var behov for en slik 

samhandlingstjeneste på flere områder. Det ble derfor besluttet å etablere M365 med Teams som 

hovedfunksjon og kjøre et pilotprosjekt som testet dette ut ved alle helseforetak, jf. sak 078-2020. 

 

Pilotprosjektet ble kjørt i regi av Sykehuspartner HF og ble avsluttet 31. desember 2021. Prosjektet 

har p.t. rullet ut løsningen til 9.500 aktiverte brukere fordelt på alle helseforetak. Prosjektet har 

blant annet:  

 Utviklet arkitektur og tjenestedesign som legger til rette for full utrulling av M365 

plattformen i Helse Sør-Øst. 

 Konfigurert en grunnleggende skyløsning basert på utvalgte komponenter og tjenester fra 

Microsoft 365  

 Levert en basisversjon av Teams til alle helseforetak i Helse Sør-Øst innenfor prosjektets 

rammer  

 Etablert et regionalt superbrukernettverk   

 Produsert og tilgjengeliggjort grunnleggende kurs og veiledningsmateriell   

 Støtte til superbrukere og innføringsansvarlige  

 Påbegynt etablering av teknisk support  

 Påbegynt etablering av nødvendig forvaltning for å sikre videre utrulling.  

 

Ny avtale med Microsoft  

15. desember 2021 ble det signert en ny avtale med Microsoft, jf. sak 098-2021. Den nye avtalen 

åpner opp for bruk av økosystemet M365 for alle brukere i foretaksgruppen.   

 

Avtalen med Microsoft gir muligheter for å løpende erstatte løsningene, understøtte regionens 

målsetning om standardisering. I tillegg understøtter M365 satsningsområdet for nye arbeidsformer 

og teknologi i regional utviklingsplan 2035 for Helse Sør-Øst. Gjennom pilotprosjektet for Teams er 

grunnmuren etablert og klargjort for å løfte samhandlingen i regionen over til en moderne sky-

basert M365-plattform. Dette gjør at Helse Sør-Øst til enhver tid vil være oppdatert med de nyeste 

funksjonene og sikkerhetsoppdateringer for en trygg og effektiv samhandling.   

 



 

 

 

________________________________________________ 

Side 3 av 6 

 

 

Pågående arbeid 

Etter avsluttet pilotprosjekt for Teams, videreføres arbeidet i to hovedaktiviteter: Resterende 

innføringsløp av Teams, og planfase for hvordan M365 skal tas i bruk i foretaksgruppen. Begge 

aktivitetene inngår i prosjekt Innføring av M365 i Helse Sør-Øst. 

 

Prosjektet ble overført til den regionale IKT-porteføljen fra oppstart planfase 1. januar 2022, og 

beslutning om gjennomføring (BP3) fremmes for det regionale porteføljestyret og styret i Helse Sør-

Øst RHF i juni 2022. Eierskapet for prosjektet ligger til Helse Sør-Øst, mens prosjektstyringen ligger i 

Sykehuspartner HF. Prosjektet er en oppfølging av punkt 2.4 i oppdrag og bestilling 2022, hvor det 

heter: 

 Sykehuspartner HF skal planlegge og innføre administrativt samhandlingsverktøy i 

foretaksgruppen. 
 

Det er avtalt at Sykehuspartner HF tar økonomisk risiko for arbeidet frem til beslutning om 

gjennomføring (BP3). Det vil si at hvis det ikke blir positivt vedtak om overgang til 

gjennomføringsfasen, vil påløpte kostnader belastes Sykehuspartner HF. Sykehuspartner HF 

vurderer denne risikoen som liten. 

 

Nedenfor beskrives de to hovedstrømmene av aktiviteter i M365-prosjektet frem mot BP3-

beslutningen.  

 

Hovedstrøm 1 - Innføre M365 Basis   

Hovedstrøm 1 inkluderer: 

 Fortsette utrulling av Teams og tilhørende funksjonalitet 

 Tilrettelegge og planlegge for å kunne ta i bruk Yammer, som er en sosial-, faglig og 

organisasjonskulturell delingsarena ala Facebook. Dette inngår i samme lisens. Pilot ble 

utført ved Oslo universitetssykehus HF og Sykehuspartner HF vinteren 2021.   

 Støtte helseforetakene for å få disse til å ta i bruk M365 funksjonalitet. Bistå helseforetakene 

med oppbygging av mottaksprosjekt og tilrettelegge for videre bruk av Teams og øvrig 

M365-funksjonalitet.   

 Utarbeide opplæringsmateriale for bruk i helseforetakene, samt bistå inn i helseforetakenes 

endringsarbeid for å få til effektive arbeidsprosesser.  

 Bygge opp hensiktsmessig forvaltning inkludert rollen til brukerservice hos Sykehuspartner 

HF, jf. nedenfor.  

 Fortsette arbeidet sammen med helseforetakene med å få enda flere brukere til å ta i bruk 

løsningene som er etablert gjennom Teams-prosjektet.   

 

Hovedstrøm 2 - Planlegge M365 Enterprise  

Hovedstrøm 2 inkluderer: 

 Planlegge teknisk tilrettelegging for full utnyttelse av funksjoner og tjenester innenfor M365 

porteføljen. Herunder sørge for at mulighetsrommet for tilgjengelig funksjonalitet, verktøy 

og ny teknologi (bl.a. kunstig intelligens og automasjon) kan utnyttes til regionens beste.    
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 Utarbeide grunnlag for å få godkjent M365 plattformen for sikkerhetsnivå datakontekst 3 og 

4. Dette er en viktig premiss for å få utnyttet løsningen og utløst gevinstpotensialet.  

 Tilrettelegge for arkitektur og funksjonalitet for utrulling i M365 Basis.  

 Erstatte og legge til rette for å avvikle (“on-prem”) WIN Server, Exchange, SharePoint, Skype 

m.m, med ny funksjonalitet som Microsoft 365 tilbyr i sky.   

 Erstatte eldre versjoner av MS Office med MS Office 365 på klientene. 

 Effektivisere forvaltning av klienter (PC, mobil, Pad) og bruk av sikkerhetspakker gjennom 

M365 sin skyfunksjonalitet.  

 Flytte fillagring fra egendriftede filservere til MS OneDrive.  

 Erstatte tredje-parts produkter med M365 funksjonalitet.   

 Utarbeide gevinstrealiseringsplan; inkludert punktene over om erstatning av nåværende it-

teknisk infrastruktur, og erstatte tredje-parts produkter.   

 

Etablering av M365 forvaltning og support 

For å kunne håndtere økt bruk av løsningen i regionen, er det viktig at Sykehuspartner etablerer et 

solid fagmiljø for håndtering av tjenestene (forvaltning og utvikling) og håndtering av et høyt antall 

nye brukere (endringsledelse, brukeradopsjon og support).   

  

Forvaltning av denne type "ekte" skytjeneste er nytt for Sykehuspartner HF og vil kreve mer 

tverrfaglig samarbeid for å ivareta tjenesten på en effektiv og god måte, samtidig som vi sikrer at 

tjenesten oppfyller alle aktuelle sikkerhetskrav. Det er initiert et samarbeid med Fremtidig 

driftsmodell i program STIM, for å utvikle modellen til å støtte den nye løsningen. Figuren under 

viser hvordan Sykehuspartner og Helse Sør-Øst, gjennom utnyttelsen av SaaS (Software as a Service), 

vil dreie fokuset fra og forvalte en infrastruktur til å forvalte informasjon og tjenester: 

 

 
 

Prosjektet vil i 2022 utarbeide og levere en forvaltningsmodell som skal overføres til linjen i 2023. 

 

Tidsplan  

Under vises overordnet fremdriftsplan for de to hovedstrømmene i M365-prosjektet slik det er lagt 

til grunn for oppstart av planfasen:  
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Risiko  

Godkjenning for skylagring og datakontekst 3 og 4  

For å utnytte mulighetene som ligger i tjenesten må det sikres mulighet for, og en god håndtering av, 

sensitiv informasjon, men det er risiko for begrensninger i bruk av skyløsninger, jf. Schrems II-

dommen.  Diskusjonene rundt disse problemstillingene er ikke avklart, og vil kunne påvirke fremtidig 

bruk. 

o Tiltak: Arbeidet pågår og grunnlag for beslutning utarbeides. 

 

Varierende grad av modenhet i helseforetakene 

Det er varierende grad av modenhet hos helseforetakene i forhold til å planlegge og utføre utrulling 

av M365 for sine brukere. Dette medfører en risiko for redusert mulighet for gevinstrealisering (se 

også punkt om gevinstrealisering nedenfor). 

o Tiltak: Prosjektet har 1:1 møter med helseforetakene og følger opp for å bidra til intern 

forankring og innspill for rigging av mottaksprosjekt.  

 

Økonomi 

Estimerte totalkostnader for hele M365-prosjektet er ca 150 millioner kroner, fordelt likt på drift og 

investering. Estimatet vil bli oppdatert i planfasen, og vil inngå i beslutningsgrunnlaget som 

fremlegges for BP3-beslutning i regi av Helse Sør-Øst RHF i juni.  

 

Estimerte prosjektkostnader for planfasen er 19,9 millioner kroner. Sykehuspartner HF forskutterer 

disse kostnadene frem til BP3-beslutning er tatt, og tar den økonomiske risikoen for et eventuelt 

negativt vedtak om overgang til gjennomføringsfasen. Sykehuspartner HF vurderer risikoen for dette 

som lav.  

 

Kostnadene for planfasen er fordelt som følger:  

 

Prosjektkostnader (i 1 000-kroner) 2022 
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Driftsmidler Interne    7 330 

Driftsmidler innleide    3 590 

Investeringsmidler interne    4 990 

Investeringsmidler innleide    4 050 

Totalt budsjett  19 920 

  

Gevinstrealisering  

Innføring av Teams med tilhørende funksjonalitet gir først og fremst kvalitative gevinster i form av 

bedre muligheter for mer effektiv digital samhandling, kommunikasjon og opplæring. Med den nye 

avtalen med Microsoft og innføring av M365-plattformen åpnes det også for å kunne erstatte en 

rekke løsninger som pr i dag driftes av Sykehuspartner HF, med skyløsninger. Dette medfører at 

oppgaver vil bli flyttet fra drift av on-prem løsninger til funksjonell forvaltning av M365.  

 

Prosjektet vil ta ansvar for å realisere nedtak av kjente løsninger (eksempelvis Exchange), og vil 

jobbe sammen med linjeorganisasjonen for å identifisere lisenser eller løsninger som kan erstattes 

av M365-funksjonalitet. Dette vil over tid gi endringer i bemanningsbehovet for enheter i 

Sykehuspartner HF. Prosjektet vil jobbe tett sammen med Sykehuspartner HF linje og arbeidet med 

fremtidig driftsmodell i regi av program STIM, for å realisere gevinstene. 

 

Helseforetakene er ansvarlig for gevinstrealisering og -uttak innad i egne foretak, av både kvalitative 

og kvantitative gevinster. Dette inkluderer områder som blant annet endringsledelse, adopsjon og 

sanering av lokal applikasjonsportefølje. Prosjektet vil bistå helseforetakene i dette arbeidet. 

 

3. Administrerende direktørs vurdering 

Prosjekt Innføring av M365 i Helse Sør-Øst vil gi helseregionen en moderne samhandlingsplattform, 

redusere teknisk gjeld og utnytte inngåtte avtaler. Dette er også i tråd med gjeldende strategi, med 

økt bruk av skyløsninger. 

  

Prosjektet er overført til Regional IKT-portefølje, men Sykehuspartner HFs erfaring og prosjektrigg 

brukes i arbeidet frem mot beslutning og gjennomføring. Sykehuspartner HF forskutterer 

kostnadene for denne fasen, men administrerende direktør vurderer risikoen som liten. 

  

Omleggingen til sky vil bety endrede oppgaver for Sykehuspartner HF og behov for omstilling av 

driftsmodell og kompetansesammensetning. Tjenesten krever en tverrfaglig tjenesteorientering, og 

arbeidet med etablering av forvaltning pågår. Styret ba i merknad til sak 098-2021 om en sak for å 

belyse konsekvensene av innføringen for Sykehuspartner HF. Arbeidet i planfasen vil bidra til å 

tydeliggjøre dette, og administrerende direktør vil komme tilbake til styret med en vurdering av 

konsekvenser for Sykehuspartner HF.  

 

Det anbefales at styret tar redegjørelsen om oppstart av planfase for prosjekt Innføring av M365 i 
Helse Sør-Øst til etterretning. 

 


