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SAK NR 068-2021 
 
PROSJEKT TJENESTEMIGRERING – GJENNOMFØRING AV FASE 1  

  
 
Forslag til vedtak 

1. Styret godkjenner gjennomføring av prosjekt Tjenestemigrering - første gjennomføringsfase, 
med en grunnkalkyle på 21,7 millioner kroner, styringsramme (P50) på 23,7 millioner kroner og 
kostnadsramme (P85) på 26,3 millioner kroner. Beløpene inkluderer drifts- og investeringsbeløp. 
Investeringsbeløp er inklusiv mva. og driftsbeløp er eksklusiv mva. 
 

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

 

 

 

 

Skøyen, 23. august 2021 

 

 

Gro Jære 

administrerende direktør 
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1. Hva saken gjelder  

Saken omhandler oppstart av første gjennomføringsfase for prosjekt Tjenestemigrering. 

Hensikten med prosjektet er å migrere applikasjonstjenester fra dagens plattformer til felles regional 
plattform. I første gjennomføringsfase vil prosjektet migrere alle tjenester ved Sykehuset Innlandet 
HFs lokale domene over til felles regional plattform. 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer 

Prosjekt Tjenestemigrering har i sitt mandat å migrere applikasjonstjenester fra dagens plattformer til 

felles regional plattform. Dagens hovedplattformer (SIKT, OUS og AHUS) leverer av historiske årsaker 

overlappende funksjonalitet, som gir økt driftskompleksitet og medfølgende kostnader. Konsolidering 

og størst mulig grad av standardisering og felles regionale applikasjonstjenester, støtter opp om 

strategisk retning med sentralisert drift og økende grad av informasjonsdeling og samhandling. 

Gjennomføringen av migreringen er delt i to selvstendige prosjektfaser: 

 Første gjennomføringsfase  

Omfanget av fasen er avgrenset til å identifisere applikasjoner som kjører på det lokale 

domenet for Sykehuset Innlandet HF og beslutte hvorvidt applikasjonstjenestene skal 

avsluttes, standardiseres (erstattes av eksisterende funksjonalitet i SIKT) eller migreres (flyttes 

og re-etableres) til felles regional plattform. Prosjektet vil i denne fasen avslutte og migrere 

alle applikasjonstjenestene fra Sykehuset Innlandet HF sitt lokale domene, og deretter 

terminere domenet. I tillegg skal prosjektet i fasens avslutning utarbeide sluttrapport for første 

gjennomføringsfase og utarbeide beslutningsunderlag for oppstart av planleggingsfasen for 

hovedmigreringen, som gjennomføres i andre gjennomføringsfase.  

 Andre gjennomføringsfase   

Prosjektets andre gjennomføringsfase omfatter hovedmigreringen, hvor applikasjons-

tjenestene vurderes opp mot behov for eventuell modernisering før de migreres til felles 

regional plattform. Hovedmigreringen gjennomføres i flere iterasjoner, såkalt smidig metodikk. 

Denne saken gjelder første gjennomføringsfase, migrering av Sykehuset Innlandet HF sitt lokale 

domene til felles regional plattform. I denne fasen skal metodikk og modeller for begge 

gjennomføringsfasene utarbeides og applikasjonstjenester fra det lokale domenet ved Sykehuset 

Innlandet HF skal migreres. Migreringen gjøres i tett samarbeid med avdeling Sikkerhet i 

Sykehuspartner HF, som har aktiviteter for sanering av øvrige lokale domener. Prosjektet skal bidra til 

økt sikkerhet for regionen gjennom at det største av de lokale domenene inn mot SIKT kan saneres og 

stenges. Samtidig blir tjenesteporteføljen til Sykehuset Innlandet HF ivaretatt. 

Alternativer og vurdering 

 Alternativ 0 – fortsette som før 

Alternativet innebærer at driftsorganisasjonen i Sykehuspartner HF ivaretar migreringen fra 

Sykehuset Innlandet HF sitt lokale domene. Migreringen må da gjøres som en driftsrelatert 

oppgave, på samme måte som migrering fra de andre lokale domenene hos helseforetakene.  
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 Alternativ 1 – gjennomføre første gjennomføringsfase i prosjekt Tjenestemigrering 

Gjennomføring av første fase i prosjekt Tjenestemigrering ivaretar migreringen av 

applikasjonstjenester fra det lokale domenet ved Sykehuset Innlandet HF til felles regional 

plattform.  

Sykehuset Innlandet HF sitt lokale domene er det største av alle de lokale domenene ved SIKT-

helseforetakene, og det med flest applikasjoner som skal migreres og saneres. For å gjennomføre 

dette arbeidet vurderes det som mest hensiktsmessig å etablerer et prosjektteam. Program STIM har 

allerede etablert et migreringsprosjekt, som raskest vil kunne gjennomføre migreringen og samtidig 

opparbeide verdifull erfaring som prosjektet vil legge til grunn for utarbeidelse av estimater for den 

fremtidige og største tjenestemigreringen, i prosjektets andre gjennomføringsfase. 

Alternativ 1 anbefales og ligger til grunn for denne saken.  

Plan 

Gjennomføringen av første fase er estimert med oppstart i september 2021 til og med august 2022. 
Den overordnede tidsplanen med beslutningspunkter, prosjektfaser og milepæler vises i figur 2 under. 
Det vil være en risikobasert tilnærming, slik at prosjektet vil prioritere de tiltakene som reduserer 
risikoen mest tidlig i gjennomføringsfasen.  

Figur 1: Overordnet tidsplan.  

Økonomi 

Prosjektkostnaden for prosjekt Tjenestemigrering – første gjennomføringsfase er estimert til 21,7 

millioner kroner, jf. tabell 1 nedenfor. Tabellen under viser forventet kostnad pr. prosjektfase pr. år 

samt grunnlag for tallene og finansieringsform. Det presiseres at estimatet for hovedmigrering i 

tabellen under er samlet kostnad for denne fasen, det vil si planlegging, gjennomføring og avslutning. 

Prosjektfaser  Grunnlag  Finansieringsform  Totalt  

Konseptfase Faktiske tall Drift 3,8 

Planleggingsfase 1 Prognose Drift 6,0 

Gjennomføringsfase 1 inkludert avslutningsfase Budsjett  Drift/investering 21,7 

Hovedmigrering – iterativ planlegging og 
gjennomføring, inkludert avslutningsfase 

Grovestimat  Drift/Investering 650,0 

Sum alle faser      681,5 
Tabell 1: Samlet prosjektkostnad (tall i MNOK). 
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Budsjett for første gjennomføringsfase er i hovedsak klassifisert som drift, da migrering ikke ansees ha 

varig verdi i henhold til god regnskapsskikk. Budsjettet er basert på de tre innsatsfaktorene interne 

ressurser, eksterne ressurser og anskaffelser jf. tabell under. 

Budsjett gjennomføringsfase 1 Finansieringsform 2021 2022 Totalt 

Kjøp av maskin- og programvare Investering 0,7  0,7 

Eksterne timer Drift 5,1 6,6 11,7 

Interne timer Drift 4,1 5,2 9,3 

Sum  9,9 11,8 21,7 
Tabell 2: Budsjetterte kostnader for første gjennomføringsfase (tall i MNOK) 

Det er benyttet erfaringstall fra tidligere migreringsprosjekter gjennomført i regi av Sykehuspartner HF, 

i hovedsak fra nytt sykehus Østfold (PNØ) og estimatene fra iMod, tidligere program for 

infrastrukturmodernisering. I tillegg er erfaringer fra innsatsteamet som gjennomfører tilsvarende 

migrering fra mindre lokale domener benyttet, sammen med erfaringer fra seksjon Løsningsdesign i 

Sykehuspartner HF som gjennomfører sammenlignbare etableringer og endringer, selv om dette i 

hovedsak gjelder enkelttjenester og ikke større migreringer. 

Prosjektet har benyttet følgende erfaringstall i estimatene:  

 Et forholdstall på 150 timer per server. En server inneholder flere applikasjoner  

 Identifisert rundt 50 applikasjonstjenester ved det lokale domenet  

 Tatt høyde for at 20 % av applikasjonene saneres 

 Erfaringsmessig er de resterende 80% av applikasjonstjenestene estimert til medium 

størrelse for løsningsdesign og risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS). 

Det er i estimatet hensyntatt investeringsbehovet for nye servere på sentralt datasenter, disse 

inkluderer lagring. 

Det er gjennomført kvalitetssikring og usikkerhetsanalyse av prosjektets planverk og estimat for første 

gjennomføringsfase inkludert innkjøp servere, med følgende usikkerhet: 

Usikkerhetsanalyse                                                       Beløp (MNOK)                                Sannsynlighet 

Grunnkalkyle 21,7 21 % 

Styringsramme (P50)  23,7 50 % 

Kostnadsramme (P85)  26,3 85 % 
Tabell 3: Resultat av usikkerhetsanalysen for første gjennomføringsfase (tall i MNOK) 

Usikkerhetsanalysen viser at det er 21 % sannsynlighet for at grunnkalkylen for gjennomføringsfasen er 

tilstrekkelig for å kunne løse oppgavene som er definert i styringsdokumentet. Det er godt samsvar 

mellom styringsdokument og foreslått grunnkalkyle. Det er ikke avdekket reserver eller avsetninger for 

usikkerhet i grunnkalkylen. På grunnlag av dette resultatet anses usikkerheten som akseptabel. 

Grovestimatet av kostnaden for andre gjennomføringsfase er 650 millioner kroner. Dette er basert på 

erfaringstall fra tidligere prosjekter, blant annet PNØ. Kostnaden for andre gjennomføringsfase er 

avhengig av resultatet av det pågående arbeidet med standardisering og sanering, og forutsetter at ca. 

1950 applikasjonsinstanser som kjører på om lag 6000 servere skal migreres. Estimatet vil bli 

ytterligere utviklet i forbindelse gjennomføringen av første fase og i planleggingen av andre fase. 

Gevinster  

Det er utarbeidet et effektkart for første gjennomføringsfase, og det vil jobbes tett med gevinsteiere 
for å etablere og sikre forankring og eierskap til gevinster.  
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I første gjennomføringsfase legges følgende effektmål til grunn: 

 Forbedret informasjonssikkerhet ved å sanere lokale domener iht. krav  

 Redusert kompleksitet og variasjon i drift for å bidra til mer sikker og stabil drift 

 Gjennom kontinuerlig fokus på tjenestekvalitet, sikre kunde- og brukertilfredshet iht. definerte 

mål. 

Effektmålene støtter opp under følgende mål: 

Økt kostnadseffektivitet og -forutsigbarhet 

Prosjektet bidrar til økt forutsigbarhet ved at ansvarsforhold mellom Sykehuspartner HF og 

helseforetaket er tydelig avklart i tjenesteavtaler og HUKI-matriser der dette helt eller delvis mangler i 

dag.  

Det er per i dag usikkerhet i forhold til om migrering fra det lokale domenet ved Sykehuset Innlandet 

HF vil kunne bidra til en varig reduksjon i driftskostnader for dette omfanget ved helseforetaket.  

Det må i tillegg sikres tilstrekkelig kompetanse og ressurser til å drifte og forvalte applikasjoner som 

migreres til SIKT dersom helseforetaket har dette ansvaret i dag, og det er enighet om at ansvaret 

overføres til Sykehuspartner HF. 

Forbedret informasjonssikkerhet og personvern 

Ved å migrere applikasjonstjenester fra det lokale domenet ved Sykehuset Innlandet HF kan domenet 

saneres, og krav til sikkerhet ivaretas iht. gjeldende sikkerhetskrav. 

Forbedret tjenestekvalitet 

Prosjektet bidrar til økt kvalitet i tjenestetilbudet ved at dokumentasjon for applikasjonene som 

migreres utarbeides eller forbedres. En standardisert måte å forvalte/drifte tjenestene på vil sikre 

bedre kontroll på tjenesten. 

Applikasjoner som skal migreres (i motsetning til applikasjoner som skal saneres) skal etableres i tråd 

med standard forvaltningsregime, og tjenesten skal modelleres for å sikre livssyklushåndtering.  

 

Risiko 

Viktige og identifiserte risikoområder, som kan føre til feil under gjennomføring, forsinkelser, økte 

kostnader og/eller mangelfull migrering, er:  
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Risiko Tiltak 

Komplekst og til dels udokumenterte 
applikasjonstjenester og integrasjons- og 
kommunikasjonsmønster. 

1. Involvering av riktige roller for å verifisere, innhente og 
dokumentere applikasjonstjenestene inkludert 
integrasjoner. 

2. Innleid team for løsningsdesign og ROS sammen med 

Nye Sykehusbygg (Bygg IKT Løsningsfabrikk), for å 

redusere kostnadene.  

3. Grundig testing av applikasjonene etter migrering, men 
før produksjonssetting. 

Komplekst drift og forvaltningsregime 
med mange leverandører av medisinsk-
teknisk og bygg-teknisk utstyr 
(MTU/BTU). 

1. Tett samarbeid og dialog med Sykehuset Innlandet HF, 
og med nøkkelroller internt i Sykehuspartner HF for å 
sikre at tjenesteavtaler blir ivaretatt. 

2. Benytte vedtak i Helse Sør-Øst RHF styresak 107-2019 
for hurtige eskaleringer ved behov 

 

Sanering av det lokale domenet for Sykehuset Innlandet HF er tidskritisk, samtidig som arbeidet er 

komplekst og innebærer en risiko for driftshendelser. Sykehuspartner HF har bygget opp både erfaring 

og kompetanse gjennom tilsvarende prosesser ved Sykehuset i Vestfold HF, Sørlandet Sykehus HF, 

Sykehuset Telemark HF og Vestre Viken HF hvor tilsvarende prosjekt er gjennomført, uten at alvorlige 

hendelser har oppstått. 

For å redusere risikoen for kritiske hendelser underveis i migreringen legges det til rette for hurtig og 

kontrollert roll-back for å gjenopprette tjenesteproduksjon, samtidig som prosjektet kan utbedre 

feilens årsak. Dette krever gode risikovurderinger underveis og et tett samarbeid mellom 

Sykehuspartner HF og Sykehuset Innlandet HF. Operativ risiko knyttet til den enkelte applikasjonen vil 

fortløpende håndteres i dialog mellom Sykehuset Innlandet HF og Sykehuspartner HF, i tråd med 

tilsvarende praksis ved øvrige helseforetak.  

 

Prosess 

Gjennom planfasen har prosjektet samarbeidet tett med Sykehuspartner HFs fagenheter og initiativet 

for standardisering og sanering av applikasjoner. I tillegg har prosjektet opprettet egne arbeidsgrupper 

med helseforetakene, og hatt utvidet dialog med Sykehuset Innlandet HF. Helseforetakene har gitt 

positiv respons på at denne arbeidsformen sikrer involvering, og prosjektet ønsker å videreføre denne 

arbeidsformen i gjennomføringsfasen.  

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

programstyringsgruppe 13. august 2021. 

 

3. Administrerende direktørs anbefaling 

Gjennomføringen av prosjekt Tjenestemigrering understøtter strategien med sentralisert drift og 
økende grad av informasjonsdeling og samhandling, gjennom konsolidering av miljøer og størst mulig 
grad av standardisering og felles regionale applikasjonstjenester. 
 
Administrerende direktør anbefaler gjennomføring av sanering og stenging av det største lokale 
domenet inn mot SIKT da dette vil bidra til at Helse Sør-Øst får økt sikkerhet. I tillegg opparbeides 
verdifull erfaring som prosjektet vil legge til grunn for utarbeidelse av estimater og plan for 
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hovedmigreringen, i neste fase. Administrerende direktør er opptatt av å redusere risiko og vil følge 
fremdriften tett. 
 
Administrerende direktør anbefaler at styret godkjenner oppstart av prosjekt Tjenestemigrering - første 
gjennomføringsfase, migrering av Sykehuset Innlandet lokale domene til felles regional plattform som 
er redegjort for i saken med en grunnkalkyle på 21,7 millioner kroner, styringsramme (P50) på 23,7 
millioner kroner og kostnadsramme (P85) på 26,3 millioner kroner. Videre at styret ber 
administrerende direktør gå i dialog med Helse Sør-Øst RHF om fullmakt for finansiering. 
 


