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Saksfremlegg 
  

  

  

Saksgang 

Styre Møtedato 

Styret Sykehuspartner HF 6. april 2022 

 

 

 

SAK NR 039-2022 
 
PROSJEKT FELLES PLATTFORM – TRINN 1 MODERNISERING LEVERANSEPLATTFORMEN 

 
Forslag til vedtak 

1. Styret godkjenner oppstart av prosjekt Felles plattform - trinn 1 modernisering 

Leveranseplattformen første gjennomføringsfase, med grunnkalkyle på 15,9 millioner kroner, 

styringsramme (P50) på 18,6 millioner kroner og kostnadsramme (P85) på 22,4 millioner 

kroner. Beløpene inkluderer drifts- og investeringsbeløp. Investeringsbeløp er inklusiv mva. og 

driftsbeløp er eksklusiv mva. 

2. Styret ber administrerende direktør å gå i dialog med Helse Sør-Øst RHF om fullmakt for 

finansiering.  

 

 

 

Skøyen, 30. mars 2022 

 

 

Anne Thea Hval  

administrerende direktør (konstituert) 
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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, og STIM programplan 2022-2023, jf. sak 008-2022. 

Program STIM er gitt i oppdrag å etablere en standardisert, modernisert og sikker regional IKT-

infrastruktur i Helse Sør-Øst. Hovedformålet med en slik etablering er å øke kvaliteten og 

effektiviteten i tjenestene som Sykehuspartner HF tilbyr. En viktig del av arbeidet er å etablere 

en felles regional plattform for regionale tjenester. Felles regional plattform etableres trinnvis.  

Denne saken omhandler godkjenning av oppstart av første gjennomføringsfase av prosjekt Felles 

plattform – trinn 1 modernisering Leveranseplattformen.  

 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  

I sak 064-2020 Etablering av felles plattform – prosjekt STIM vedtok styret prinsipper og overordnet 

design for realisering av felles regional plattform. Styret vedtok samtidig at realiseringen skal skje i to 

trinn, der trinn 1 omfatter modernisering av den eksisterende Leveranseplattformen og trinn 2 

anskaffelse av en allmenn skyplattform. Totalt benevnes dette som felles regional plattform, som skal 

ivareta krav til sikkerhet og tilgjengelighet, og legge til rette for smidig migrering fra eksisterende 

plattformer ved å raskt kunne etablere kjøremiljøer for helseforetakenes applikasjoner og tjenester.  

I figuren under vises målbildet for felles regional plattform, som består av den moderniserte 

Leveranseplattformen på eget datasenter sammen med en allmenn skyplattform. Disse vil 

sameksistere i overskuelig fremtid da flere av tjenestene som benyttes i regionen i dag ikke er tilpasset 

skyteknologi. Leveranseplattformen vil da være det tilpassede plattformområdet for slike tjenester. 

 
 
Figur 1: Målbilde for felles regional plattform, med sameksistens mellom Leveranseplattformen og skyteknologi. 

Prosjekt Felles plattform - trinn 1 modernisering Leveranseplattformen skal levere et moderne 

programvaredefinert datasenter som driftes og eies av Sykehuspartner HF. Dette innebærer 

oppgradering av dagens Leveranseplattform og gjøres ved å bygge videre på arbeidet med målbilde og 

veikart for Leveranseplattformen og kapasitetene som prosjektene Felles plattform – trinn 1 RAM 

(Radiologi og multimediearkiv), jfr. sak 082-2020, og Sikker sone har etablert. Produktet som skal 
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leveres har fått navnet Leveranseplattformen 2.0. I tillegg skal prosjektet etablere en ny forvaltnings- 

og leveransemodell for Leveranseplattformen. 

Moderniseringen av Leveranseplattformen er en forutsetning for å kunne etablere nye og moderne 

tjenester i egne datasentre. Omfanget og arbeidet i prosjekt Felles plattform - trinn 1 modernisering 

Leveranseplattformen er stort, og det er identifisert sterke tidsmessige avhengigheter til leveransene 

fra prosjektene Regional EPJ modernisering, Helselogistikk og STIM prosjekt Regional testplattform. 

For å understøtte de kliniske tjenestene med en moderne plattform, vil det etableres et tett samarbeid 

med disse prosjektene og Sykehuspartner HF linje. 

I forbindelse med konseptutredningen Målbilde og veikart for Leveranseplattformen ble det valgt en 

trinnvis modernisering av Leveranseplattformen frem til et programvaredefinert datasenter. 

Tilnærmingen er godkjent av styringsgruppen og i STIM programstyringsgruppe den 16. desember 

2021. Til sammen vil prosjektet gi Sykehuspartner HF en robust og moderne infrastrukturplattform og 

ny drifts- og forvaltningsmodell. Fra plattformen skal regionale tjenester leveres til helseforetakene på 

en sikker og smidig måte.  

Plan 

En trinnvis etablering av funksjonaliteten i Leveranseplattformen 2.0 innebærer hyppige og mer 

håndterbare leveranser for gradvis forbedring av kapabilitetene på felles regional plattform, og 

at ny funksjonalitet blir tilgjengeliggjort fortløpende. Det kan i stor grad jobbes parallelt med 

trinnene.  

Prosjektet gjennomføres i henhold til prosjektveiviseren til Helse Sør-Øst og vil benytte smidig-

metodikk for å levere effekt raskest mulig.  

 
Figur 2: Trinnvis modernisering av Leveranseplattformen 
 

Den overordnede tidsplanen for første gjennomføringsfase av prosjekt Felles plattform - trinn 1 

modernisering Leveranseplattformen er estimert til 7 måneder og er tilpasset for å kunne 

understøtte etablering av produksjonsmiljø for DIPS Arena, som prosjekt Regional EPJ 

modernisering skal levere. 
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Figur 3: Tidsplan for alle faser 

 
Første gjennomføringsfase gjennomføres i perioden april-oktober 2022 og består av følgende 

delleveranser innenfor etablering av nødvendig infrastruktur:  

 Kontrollplan Etablert regionalt kontrollplan 

 Administrasjonsplan: Robustifisere Sikker sone  

 Administrasjonsplan: Tilrettelegge for automasjon og orkestrering 

 Dataplan: Etablere på tradisjonell plattform (SIKT) 

 Dataplan: Etablere design for regionalt dataplan 

 Etablere PoC for utprøving  
 
For å ivareta totaliteten innenfor både teknologi, prosess og organisering, etableres tverrfaglige 
infrastrukturteam. Denne smidige tilnærmingen definerer en tydelig vei for videreutviklingen av 
plattformen, samt at det tilrettelegges for en ny forvaltnings- og leveransemodell der selvstyrte team 
drifter og forvalter IKT-infrastrukturen. Dette vil legge til rette for kontinuerlig videreutvikling også i 
etterkant av prosjektet. 
 
De viktigste milepælene i prosjekt Felles plattform – trinn 1 modernisering Leveranseplattformen første 
gjennomføringsfase er vist i tabellen under. 
 

MP Dato  Beskrivelse  

BP3.1 06.04.22 Faseovergang: Beslutning om oppstart første gjennomføringsfase 

MP1 30.06.22 Kontrollplan: Etablert regionalt kontrollplan  

MP2 01.10.22 Admin. plan: Tilrettelagt for automatisering og orkestrering 

MP3 15.10.22 Tverrfaglig team: Etablert mandat for teamet 

MP4 30.11.22 Dataplan: Etablert design for regionalt dataplan 

BP3.2 01.12.22 Faseovergang: Beslutning om oppstart andre gjennomføringsfase  
Tabell 1 Milepælplan prosjekt Felles plattform – trinn 1 modernisering Leveranseplattformen første gjennomføringsfase  

Økonomi  

Tabellen under viser forventet kostnad for alle fasene i prosjektet Felles plattform - trinn 1 

modernisering Leveranseplattformen. Samlet prosjektkostnad er estimert til 72 millioner kroner, og 

løper fra primo 2021 til utgangen av 2023. 

Prosjektkostnader  Tallgrunnlag Drift Investering Totalt 

Konseptfasen  
- Målbilde leveranseplattformen 

Regnskap 3,5  3,5 

Planleggingsfasen Prognose 2,8  2,8 
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Gjennomføringsfasen 1 Estimat 4,1 11,8 15,9 

Gjennomføringsfasen 2 Grovt estimat 18,7 26,3 45,0 

Avslutningsfasen  
– overlevering til linjen  

Grovt estimat 5  5 

34,1 38,1 72,2 
Tabell 2: Prosjektkostnad pr. fase (tall i MNOK). 

Det planlegges for et nytt beslutningspunkt (BP3.2) ved overgang til andre gjennomføringsfase, som 

foreløpig er estimert til 45 millioner kroner. Første gjennomføringsfase er detaljer beskrevet i Business 

case, mens det er angitt et grovt estimat for kostnaden for den totale gjennomføringen.  

Estimatet for første gjennomføringsfase er fordelt på budsjettposter i samsvar med oppgaver og 

leveranser i prosjektets faseplan. Fordeling per budsjettpost er vist i tabellen under. 

Hovedleveranse Aktivitet Kostnad  

 
Gjennomføringsfase 1 

Ledelse 3,7 

Etablere mandat og kompetanseplan for tverrfaglig team 2,0 

Oppgradering og etablering av nødvendig infrastruktur 
 Opprette dataplan i SIKT 

 Robustifisere Sikker sone admin.plan 

 Tilrettelegge for automasjon og orkestrering 

 Etablere kontrollplan  

 Etablere design for kjøremiljø 

 Etablere PoC utprøving SDDC 

10,2 

Sum Gjennomføringsfase 1 15,9 
Tabell 3: Budsjetterte prosjektkostnader pr. aktivitet (tall i MNOK). 

Det understrekes at prosjektkostnader knyttet til første gjennomføringsfase ikke omfatter noen 

anskaffelser, kun timeforbruk.  

Det er gjennomført kvalitetssikring og usikkerhetsanalyse av prosjektets planverk og grunnkalkyle for 

første gjennomføringsfase. Arbeidet er gjennomført av prosjektkontroller i samarbeid med 

prosjektleder, prosjekteier og ekstern kvalitetssikrer (Metier OEC).  

Figuren under viser estimert usikkerhet per budsjettpost som et tornado-diagram. Både beste utfall 

(grønt) og verste utfall (rødt) vises som avvik mot budsjett (grunnkalkyle) i diagrammet.  
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Figur 4: Usikkerhet pr. budsjettpost for gjennomføringsfase 1 

Hoveddelen av usikkerheten er knyttet til tilgang på interne nøkkelressurser fra Sykehuspartner HFs 

driftsorganisasjon, kombinert med forholdsvis stor teknisk kompleksitet. Disse usikkerhetsfaktorene er 

definert som prosjektovergripende og er vurdert å kunne påvirke samtlige aktiviteter i sin helhet. 

Standardavvik for forventningsverdien (P50) er 3,7 millioner kroner, som tilsvarer omlag 20 % av 

forventningsverdien.   
 

Usikkerhetsanalyse                                                       Beløp (MNOK)                                Sannsynlighet 

Grunnkalkyle 15,9 23 % 

Styringsramme (P50) 18,5  50 % 

Kostnadsramme (P85) 22,3 85 % 
Tabell 4: Resultat av usikkerhetsanalysen av første gjennomføringsfase 

Gevinster  

En modernisert Leveranseplattform er en nødvendig kapabilitet på felles regional plattform for å 

understøtte Helse Sør-Øst RHF regionale utviklingsplan, og for å møte de behovene for test-, utvikling- 

og produksjonsmiljø, som skal plasseres i egen datarom. 

Prosjektets leveranser og effekter understøtter program STIMs effektmål: 

 Samhandling, informasjonsdeling og pasientforløp 

 Forbedret fleksibilitet og endringsevne 

 Økt kostnadseffektivitet og forutsigbarhet 

 Forbedret informasjonssikkerhet og personvern 

 Forbedret tjenestekvalitet. 

Prosjektgjennomføringen skal skape følgende positive effekter:  
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 Flere av tjenestene som benyttes i regionen er ikke tilpasset skyteknologi. 

Leveranseplattformen vil bidra til å opprettholde sikker og stabil drift for applikasjoner som 

ikke er godkjent for bruk i skyløsning. 

 Etablering av en ny forvaltnings- og leveransemodell for Leveranseplattformen med økt grad 

av automatisering av prosesser vil gi vil gi mer effektiv drift og forvaltning og en forbedret evne 

til å levere nye og endrede regionale tjenester med en forbedret etterlevelse av SLA krav. 

 Modernisering av Leveranseplattformen vil gi forbedret sikkerhet gjennom ibruktagelse av 

moderne sikkerhetsfunksjoner samt automatiserte og standardiserte arbeidsprosesser som 

legger til rette for dokumenterbar etterlevelse. 

 En modernisert Leveranseplattform tilrettelegger for mer kostnadseffektiv drift og økt 

leveransekraft etter hvert som nye tjenester etableres eller migreres over på den nye 

plattformen  

 Standardisering og automatisering av plattformmiljøer og plattformtjenestene i 

foretaksgruppen legger til rette for enklere og mer effektiv drift og forvaltning. 

Risiko 

Prosjekt Felles plattform – trinn 1 modernisering Leveranseplattformen har høy kompleksitet og mange 

usikkerhetsfaktorer, og det er flere kliniske tjenester som er avhengig av at Leveranseplattformen blir 

et modernisert programvaredefinert datasenter. 

 

ID Beskrivelse av  enkeltrisiko Viktige tiltak 

1 

 

 

Det er en risiko for mangelfull 
kapasitet og kompetanse til å 
etablere tverrfaglige 
infrastrukturteam.  
 

 Benytte etablere strategi for å få på plass mer kompetanse 
og nok kapasitet innenfor viktige fagområder i 
Sykehuspartner ved å benytte markedet, sammen med tett 
involvering av linjeorganisasjonen 

 Ved ansettelse eller innleie av ressurser med nødvendig 
kompetanse, gjøres en løpende vurdering av behovet 
sammen med tett oppfølging av bestillingene.  

 Gradvis oppbygging av infrastrukturteamet i samarbeid 
med linjeorganisasjonen  

 Teamene bygge med uavhengighet og ressursene blir 
skjermet fra daglige oppgaver, som drift og forvaltning 

2 Det er en risiko for at nødvendig 
endringsarbeid innenfor ledelse, 
adferd, kompetanse, prosesser, 
organisasjon og teknologi, som 

 Sykehuspartner HF sitt strategiske satsningsområde for å nå 
strategisk målbilde 2025, fortsetter arbeidet med innføring 
av endringsledelse 

 Konkretiserer endringsarbeidet som skal gjøres i prosjektet 

1 

2 
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ID Beskrivelse av  enkeltrisiko Viktige tiltak 

prosjektet og linjen samarbeider 
om, ikke gir ønskede resultater:  

 Sykehuspartner HF kan få høy 
turnover 

 Sykehuspartner HF klarer ikke å 
opprettholde sikker og stabil 
drift 

 Gevinstene / effektene ikke 
oppnås 

 Utarbeide kompetanseplaner og sikre riktig kompetanse og 
kapasitet i linjeorganisasjonen som kan ivareta alle 
oppgavene i infrastrukturteamet. 

 Tett samarbeid mellom STIM og linjen, for å sikre 
gjensidighet i utvikling av nye leveransemodeller og smidig 
tilpasning til eksisterende og planlagte prosesser. 

Tabell 5: Risikoregister 

Konsernrevisjon 

Konsernrevisjon i Helse Sør-Øst RHF gjennomfører følgerevisjon av program STIM, jf. driftsorientering 

til Sykehuspartner HFs styre 3. september 2019, og er ett av flere tiltak som skal sikre kvaliteten i 

gjennomføringen av programmet og gi innspill til tiltak som øker sannsynligheten for at prosjektene 

lykkes. I 2021 ble det gjennomført følgerevisjon blant annet for å undersøke og vurdere om 

Sykehuspartner HF har tilstrekkelig styring og kontroll på leveranseomfanget i prosjekt Felles plattform 

og den trinnvise gjennomføringen. Første delrapport, rapport 7/2021, ble fremlagt i oktober 2021, jf. 

sak 080-2021. Med bakgrunn i rapporten er det sikret at prosjektets styrende dokumenter er 

oppdatert iht. til vedtak og omfangsendringer, at leveransebeskrivelsen er tydeliggjort og prosjektets 

mål og leveranser er kommunisert. I siste delrapport, 09/2021, jf. sak 029-2022 av 9. mars, er styring 

av avhengigheter og kontroll på konsekvenser ved forsinkelser, målbilde og veikart som plan for 

videreutvikling av Leveranseplattformen og beslutningsprosesser som ledet frem til valg av 

Leveranseplattformen 2.0 revidert. STIM gjennomfører foreslåtte tiltak basert på anbefalingene.  

Prosess 

Prosjekt Felles plattform - trinn 1 modernisering Leveranseplattformen har samarbeidet tett med 

fagenheter i Sykehuspartner HF og helseforetakene gjennom SPOC-møter og styringsgruppemøter. 

Oppstart av første gjennomføringsfase er godkjent i prosjektets styringsgruppe og i STIM 

programstyringsgruppe 17. mars 2022. 

 

3. Administrerende direktørs anbefaling 

Realiseringen av én felles regional plattform er en forutsetning for å understøtte regional 

utviklingsplan, regional delstrategi for teknologiområdet og Sykehuspartner HF sitt målbilde. Den 

modernisert leveranseplattform er en nødvendig kapabilitet på felles regional plattform for å 

understøtte de identifisert sterke tidsmessige avhengigheter til leveransene fra prosjektene Regional 

EPJ modernisering, Helselogistikk og Regional testplattform.  

Styret godkjente i sak 064-2020 overordnede prinsipper og design for felles regional plattform og 
tilnærmingen for etableringen av denne. Helseforetakene forventer at Sykehuspartner HF som 
tjenestetilbyder av IKT-infrastruktur til regionen etablerer denne kapabiliteten snarest mulig. 
Administrerende direktør mener at å starte videreutviklingen og moderniseringen av 
Leveranseplattformen vil gi oss den raskeste veien frem til en moderne plattform i egne datasentre. 

Administrerende direktør anbefaler at styret godkjenner oppstart av prosjekt Felles plattform - trinn 1 

modernisering Leveranseplattformen første gjennomføringsfase, med grunnkalkyle på 15,9 millioner 
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kroner, styringsramme (P50) på 18,6 millioner kroner og kostnadsramme (P85) på 22,4 millioner 

kroner, og at styret ber administrerende direktør gå i dialog med Helse Sør-Øst RHF om fullmakt for 

finansiering. Beløpene inkluderer drifts- og investeringsbeløp. Investeringsbeløp er inklusiv mva. og 

driftsbeløp er eksklusiv mva. 

 

 


