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Saksframlegg 
  

  

  

Saksgang 

Styre Møtedato 

Styret Sykehuspartner HF 30. august 2021 

 

 

 

SAK NR 069-2021 
 
 
PROSJEKT REGIONAL TESTPLATTFORM – GJENNOMFØRING AV FASE 1 – BASISLØSNING 

  

 
Forslag til vedtak 
 

1. Styret tar redegjørelsen om gjennomføring av prosjekt Regional testplattform fase 1 - 
basisløsning til etterretning.  
 

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

 

 

 

 

Skøyen, 23. august 2021 

 

 

 

Gro Jære 

administrerende direktør 
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1. Hva saken gjelder  

 

Prosjekt Regional testplattform skal etablere tjenester for støtte til livssyklushåndtering av utprøvings- 

og kvalitetssikringsmiljøer (ikke-produksjonsmiljøer) for innovasjon, forskning, utvikling, testing og kurs 

i regionen. Prosjektet er planlagt i tre selvstendige gjennomføringsfaser.  

Denne saken omhandler oppstart av første gjennomføringsfase, fase 1, heretter kalt basisløsning. 

Denne omfatter realisering av et nytt løsningskonsept for ikke-produksjonsmiljøer med tilhørende 

verktøystøtte på ny felles regional plattform. 

 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer 

For at Sykehuspartner HF skal kunne levere tjenester til helseforetakene raskere og billigere må det 

kunne gis enklere og raskere tilgang til ikke-produksjonsmiljø, verktøy og datasett, og bedret støtte til 

automatisering av utviklings- og testløp internt i Sykehuspartner HF. Det er også behov for bedre 

verktøy og prosesser for å avvikle ikke-produksjonsmiljøer.  

Prosjekt Regional testplattform skal etablere retningslinjer, prosesser, metodeverk og verktøy for å 

understøtte livssyklushåndteringen av ikke-produksjonsmiljøer på felles regional plattform. 

Leveransene fra prosjektet vil muliggjøre effektiv etablering, koordinering av bruk og avvikling av ikke-

produksjonsmiljøer, og bidra til en mer strukturert og oversiktlig infrastruktur, sikker og stabil drift og 

lavere kostnader.  

Det er i dag et udekket behov for å kunne tilby ikke-produksjonsmiljøer til helseforetakene, inklusive 

Helse Sør-Øst RHF. Foretakene etterlyser raskere levering av miljøer hvor de kan prøve ut ny teknologi 

og arbeidsmetoder, og mulighet til å forenkle samarbeidet med eksterne aktører om ikke-

produksjonsmiljøer. Det er behov for bedre verktøy, for administrasjon av testmiljøoppsett og -bruk, 

for å gi bedre utnyttelse av kapasiteten og bedret kvalitet i leveransene. Prosjektet vil etablere et 

metodeverk og levere verktøy slik at Sykehuspartner HF nyttiggjøre moderne teknologi for å styrke 

tjenestetilbudet, tjenestekvaliteten og leveranseevnen for ikke-produksjonsmiljøer i Helse Sør-Øst. 

Sykehuspartner HF vil innen området ikke-produksjonsmiljøer fortsette å benytte programvare kjøpt 

som del av forliksavtalen etter avbestillingen av kontrakten med DXC Technology jf. sak 091-2018.  I 

fase 1 - basisløsning anskaffer prosjektet et nytt verktøy for etablering og livssyklusforvalting av ikke-

produksjonsmiljø (Test environment management verktøy). Dagens programvareportefølje dekker ikke 

i tilstrekkelig grad funksjonalitet/moduler som er nødvendig for å administrere ikke-

produksjonsmiljøer. 

Følgende alternativer er vurdert:  

 Alternativ 0 – Videreføre dagens situasjon  

Alternativet innebærer videreføring av dagens situasjon, som kjennetegnes ved lange 

leveransetider for ikke-produksjonsmiljøer og høy kompleksitet.  

 Alternativ 1 – Basisløsning med anskaffelse av verktøy for livssyklusforvaltning av ikke-

produksjonsmiljø (Test environment management verktøy)  

Alternativet innebærer at prosjektet leverer et løsningskonsept og beriker funksjonaliteten i 

verdikjeden for ikke-produksjonsmiljøer, understøttet av et verktøy for livssyklusforvaltning av 

ikke-produksjonsmiljø (Test environment management verktøy).  
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 Alternativ 2 – Basisløsning uten anskaffelse av verktøy for livssyklusforvaltning av ikke-

produksjonsmiljø (Test environment management verktøy) 

Alternativet innebærer at prosjektet leverer et løsningskonsept men at funksjonaliteten i 

eksisterende Enterprise Service Management-portefølje videreutvikles og implementeres i regi av 

Sykehuspartner HF fremfor at det anskaffes en ferdig løsning i markedet.  

En konsekvens av alternativ 0 er at Helse Sør-Øst vil mangle et tilpasset og helhetlig regionalt 

tjenestetilbud for ikke-produksjonsmiljø på ny felles regional plattform. For Sykehuspartner HF 

innebærer alternativet økt risiko, da gjeldende rutiner for styring av bruk og avvikling av ikke-

produksjonsmiljøer ikke direkte kan overføres til ny felles regional plattform. 

Ved å velge alternativ 1 legges det til rette for at Sykehuspartner HF kan opprette ikke-

produksjonsmiljøer basert på infrastrukturkomponenter på felles regional plattform. Prosjektene som 

etablerer DIPS Arena på containerteknologi og Helselogistikk vil være de første tjenestene som 

benytter metodikken. Dette inkluderer en andel automatiserte prosesser. Videre velges leverandør av 

testmiljøverktøy og de første modulene tas i bruk. 

Alternativ 2, med egenutvikling av verktøy for porteføljehåndtering og brukskoordinering av ikke-

produksjonsmiljøer, innebærer økt risiko for Sykehuspartner HF. Delvis grunnet omfang og 

kompleksitet av utviklingsoppgavene, og delvis økt risiko knyttet til videreutvikling og fremtidig 

vedlikehold. Alternativ 2 vil medføre økt kompleksitet og belastning for Sykehuspartner HF gjennom 

implementeringsfasen. Videreutviklingen av eksisterende løsning vil ikke kunne ferdigstilles i 

prosjektets fase 1- basisløsning, men fortsette i etterfølgende faser. Det forventes også risiko knyttet 

til vedlikehold og langsiktighet dersom Sykehuspartner HF velger egenutvikling fremfor bruk av 

standard verktøy fra markedet, laget for formålet.      

Alternativ 1 er den anbefalte løsningen, og videre estimater og analyser for gjennomføring av prosjekt 

Regional testplattform fase 1 - basisløsning baserer seg på dette. 

Plan 

Overordnet tidsplan for den totale prosjektgjennomføringen er estimert til 18 måneder og 

gjennomføringsløpet er delt i tre faser. Gjennomføringen av fase 1 - basisløsning er estimert til 7 

måneder. 

Fase 2, utvidet løsning, er estimert til 6 måneder gjennomføringstid. Leveransene fra fasen er 

prosesser, metodeverk og verktøy for å tilby etablering av ulike tjenesteapplikasjoner, og integrasjoner 

mellom disse, i ikke-produksjonsmiljøer på felles regional plattform. Løsninger for ytelsestesting vil 

også være i leveranseomfang. I tillegg vil de fleste gjenstående moduler i testmiljøverktøyet kunne tas 

i bruk.  

 

Fase 3, utvidelser med fokus på drift og forvaltning, er estimert til 5 måneder gjennomføringstid. I fase 

3 skal gjenstående moduler i testmiljøverktøyet implementeres, avsluttende aktiviteter gjennomføres 

og nye arbeidsformer, prosesser og rutiner overleveres til linjen. 
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Figur 1 Overordnet tidsplan prosjekt Regional testplattform, alle faser. 

 

Milepæler 

MP Dato  Beskrivelse  

BP3.1 30.08.21 Oppstart gjennomføring fase 1 – basisløsning  

MP3 13.09.21 Design av landingssone for ikke-produksjonsmiljøer er risiko og 
sårbarhetsvurdert (ROS) og godkjent  

MP4 11.10.21 Fundament/landingssone for ikke-produksjonsmiljøer klar for bruk 

MP5 11.10.21 Miljøoppsett for regional testplattform etablert 

MP6 15.12.21 Kontraktsinngåelse av Test Environment Management-verktøy (verktøy for 
testmiljøansvarlig) gjennomført  

MP7 22.12.21 Konsumgrensesnitt mot basistjenesteretablert  

MP8 31.01.22 Testverktøy klart for å starte implementering 
 Tabell 1 Milepælsplan for fase 1 - basisløsning 

 

Økonomi 

Prosjektkostnad for fase 1 - basisløsning i henhold til alternativ 1, er estimert til 17,3 millioner kroner. 

Tabell 2 nedenfor viser forventet kostnad pr. prosjektfase pr. år samt grunnlag for tallene og 

finansieringsform.  

Prosjektfaser  Grunnlag  Finansieringsform  Totalt  

Konseptfase Faktiske tall Drift 5,7 

Planleggingsfase  Prognose Drift 6,3 

Gjennomføring fase 1 – basisløsning  Budsjett  Drift/investering 17,3 

Gjennomføring fase 2 – utvidet løsning  Grovestimat  Drift/investering 20,1 

Gjennomføring fase 3 – utvidelser, drift og 
forvaltning 

Grovestimat  Drift/investering 11,9 

Avslutningsfase Grovestimat  Drift 1,0 

Sum alle faser      62,3 
Tabell 2: Samlet prosjektkostnad for alle faser (tall i MNOK) 
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Gjennomføringen av fase 1 – basisløsning er selvstendig og det er mulig å avslutte prosjektet etter 

denne fasen. De neste to gjennomføringsfasene er også selvstendige hver for seg, og er estimert til 

henholdsvis 20,1 millioner kroner og 11,9 millioner kroner. Prosjektets avslutningsfase må uansett 

gjennomføres, uavhengig av hvor mange faser som gjennomføres. 

Budsjettet for fase 1 - basisløsning er i hovedsak klassifisert i henhold til den enkelte aktivitets egenart. 

Prosjektets aktiviteter består av både drift og investeringsaktiviteter. Budsjettet er basert på de tre 

innsatsfaktorene interne ressurser, eksterne ressurser og anskaffelser, jf. tabell under.    

Budsjett Fase 1-  Basisløsning Finansieringsform 2021 2022 Totalt 

Kjøp av maskin- og programvare Investering 1,1  1,1 

Eksterne timer 
 

Investering 2,6 3,1  
10,0 Drift 2,5 1,8 

Interne timer 
 

Investering 2,0 1,0  
6,2 Drift 1,8 1,4 

Sum  9,9 7,3 17,3 
Tabell 3: Budsjetterte kostnader for gjennomføring fase1 - basisløsning (tall i MNOK) 

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

gjennomføringsfasen inkludert innkjøp servere, med følgende usikkerhet: 

Usikkerhetsanalyse                                                       Beløp (MNOK)                                Sannsynlighet 

Grunnkalkyle 17,3 31 % 

Styringsramme (P50)  18,0 50 % 

Kostnadsramme (P85)  19,6 85 % 
Tabell 4: Resultat av usikkerhetsanalysen for gjennomføring fase 1 (tall i MNOK) 

Usikkerhetsanalysen viser at det er 31 % sannsynlighet for at grunnkalkylen for gjennomføringsfasen er 

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

styringsdokumentet og grunnkalkylen. Det er ikke avdekket reserver eller avsetninger for usikkerhet i 

budsjettet. På grunnlag av dette resultatet anses budsjettets usikkerhet som akseptabel.  

Usikkerhetsanalysen legger til grunn det leveranseomfanget som er beskrevet i faseplanen for 

gjennomføringsfasen. Følgende forutsetninger er lagt til grunn for analysen: 

 Ved estimat av kostnader knyttet til tidsbruk for ansatte er det lagt til grunn 1 650 timer pr. 

årsverk og 865 kroner pr. time.  

 Ved estimat av kostnader knyttet til tidsbruk for eksterne ressurser er det lagt til grunn kjente 

timerater for allokerte ressurser.  Der timeraten ikke er kjent benyttes 1 300 kroner pr. time. 

 Forventet regnskapsmessig levetid for maskin- og programvare er satt til syv år.   

 Alle kostnadsestimater er oppgitt uten risikopåslag. 

 Basert på dialogen med potensielle leverandører forutsettes det leie/tjenestekjøp for fremtidig 

testmiljøverktøy. 

Gevinster  

Kvalitative gevinster ved gjennomføring av prosjektet:  

 Sikre et felles tjenestetilbud og forsyningslinje for miljøleveranser til innovasjon og utvikling, 

testing, samt kurs og brukeropplæring (ikke-produksjon) til behovshavere hos helseforetak, 

Sykehuspartner HF og Helse Sør-Øst. 

 Forbedret leveranseevne ved reduserte ledetider i leveranser til helseforetakene.  
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 Forbedret informasjonssikkerhet i tjenesteleveransene.  

 Forbedret funksjonalitet i tjenesteleveransene.  

 Bedre ressursutnyttelse gir økt kapasitet i Sykehuspartner HF (økt produktivitet). 

 Tilrettelegger for bedret kostnadsstyring gjennom bedre oversikt over plattformbruk og –

innhold. 

 Tilrettelegger for økt gjenbruk på tvers av helseforetakene, hvilket gir økt kostnadseffektivitet. 

 Legger til rette for automatisert livssyklusforvaltning av ikke-produksjonsmiljøer. 

 Styrket forvaltning og driftsstabilitet. 

 Smidigere arbeidsmetoder og raskere ibrukstagelse av ny teknologi. 

 Helhetlig dokumentert løsning for regionen innenfor ikke-produksjon. 

Detaljering av ytterligere gevinster, gevinstindikatorer og nullmålinger fortsetter i samarbeid med 

gevinsteiere og gevinstansvarlige i kommende faser. 

Det er gjort en vurdering av fremtidige driftskostnader som følge av prosjektets anbefalte alternativ. 

Vurderingen er at prosjektet bidrar til økt produktivitet med sitt løsningskonsept, og således er en 

bidragsyter for å sikre Sykehuspartner HF nødvendig leveransekraft som følge av bedret mulighet for å 

levere tilgjengelige miljøer til utprøving og kvalitetssikring. Det pågår flere større initiativ i regionen for 

å sikre økt digital samhandling mellom de ulike foretakene og å utnytte de muligheter digitalisering gir 

for effektivisering. 

Det er identifisert behov for økt kapasitet innenfor tjenesteområdet, basert på forventinger om økt 

behov og etterspørsel. Tjenesteområdet er representert i prosjektet og det er estimert at 

omstillingsbehovet hva gjelder kompetanse, forvaltning og drift relatert til prosjektets leveranser er 

inkludert i prosjektets kostnader. 

Risiko  

Risikoområder er identifisert som kan virke negativt på gjennomføringen av fase 1 - basisløsning: 

 

Risiko Tiltak 

Forsinkelse på leveranse fra eksterne leverandører 
grunnet Covid-19, kan medføre utfordringer med å få 
serverkapasitet som er påkrevet for oppsett av 
verktøy. 

1. Ta i bruk frigjort serverkapasitet fra SIKT-
plattformen som en midlertidig løsning. 

Avhengighet til at ny felles regional plattform, i første 
omgang Leveranseplattformen og deretter hybrid 
skyplattform, er tilgjengelig for å kunne gjennomføre 
alle leveransene i prosjektet innenfor estimert tid. 

1. Gjennom tett dialog med prosjekt Felles 
plattform sikre kjennskap med eventuelle 
avvik og dermed kan tilpasse leveransene 
til dette.  

Tidsperioden prosjektet bruker for å bemanne 
prosjektet med nødvendig kompetanse og kapasitet.  

1. Tidlig identifisere behov, bestille og sikre 
nødvendige ressurser.  

2. Benytte markedet der interne ressurser 
ikke kan prioriteres til prosjektet. 

 

Prosess  

Prosjektet har i planleggingsfasen samarbeidet tett med sentrale fagmiljøer i Sykehuspartner HF.  

Helseforetak, Sykehuspartner HF linje og tillitsvalgte har representanter i prosjektets styringsgruppe. 

Prosjektet er også blitt presentert i Regionalt teknologiledermøte 20. august 2021.     
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Oppstart av gjennomføring fase 1 - basisløsning fikk tilslutning i styringsgruppen for prosjekt Regional 

testplattform 23. juni 2021 og i STIM programstyringsgruppe 13. august 2021. 

 

3. Administrerende direktørs anbefaling 

Prosjekt Regional testplattform vil etablere metodikk med tilhørende verktøystøtte for å understøtte 

tjenester for livssyklushåndtering av miljøer for innovasjon, forskning, utvikling, test og kurs (ikke-

produksjonsmiljøer) på ny felles regional plattform. Dette vil være et viktig bidrag til økt 

gjennomføringsevne i tillegg til å styrke informasjonssikkerheten, utnytte teknologiske muligheter for 

effektiv og moderne testmiljø-forvaltning, og for å tilrettelegge for bedrekvalitet i eksisterende og 

kommende helsetjenester i regionen. Prosjektet legger opp til en metodikk basert på smidige 

arbeidsformer, og leveransene forventes å gi en effektivisering i håndteringen av ikke-

produksjonsmiljøer og bidra til økt gjennomføringskapasitet i Sykehuspartner HF. 

Administrerende direktør vurderer det som hensiktsmessig og risikoreduserende at prosjektets 

gjennomføring deles i faser. Basisløsning, som er den første fasen, vil levere mulighet for konsumering 

av ikke-produksjonsmiljøer på Leveranseplattformen. I tillegg skal det anskaffes testverktøy (TEM). 

Som et element i smidig tilnærming vil prosjektet gjennom leveransefasene høste erfaringer med å ta i 

bruk utviklet metodikk i prosjekter. Med gjennomføring av prosjektets første gjennomføringsfase, vil 

prosjektene som innfører DIPS Arena på containerteknologi og Helselogistikk kunne benytte metodikk 

fra prosjektet for oppsett av sine testmiljøer. 

Erfaringen som bygges i gjennomføringen av prosjekt Regional testplattform fase 1 - basisløsning vil 

benyttes for å utarbeide best mulig gjennomføringsplan for de to neste fasene, der ytterligere 

funksjonalitet legges til i metodeverk og verktøy, og overlevering til linjen i Sykehuspartner HF gjøres. 

Administrerende direktør anbefaler at styret tar redegjørelsen om gjennomføring av prosjekt Regional 
testplattform fase 1 – basisløsning til etterretning, og at styret ber administrerende direktør informere 
Helse Sør-Øst RHF om saken.   
 
 

  

 
 

 


