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SAK NR 075-2022 

 

STATUS FOR INNFØRING AV M365 I HELSE SØR-ØST, OG GODKJENNING AV INNGÅELSE AV 

BISTANDSAVTALE MED MICROSOFT 

 

 

Forslag til vedtak 

 
1. Styret tar redegjørelsen om status for arbeidet med innføring av M365 i Helse Sør-Øst til 

orientering. 
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å inngå avtalen med Microsoft innenfor en 

ramme på 36,4 millioner kroner inklusive mva. om bistand til innføring av M365.  

 

 

 

Skøyen, 17. august 2022 

 

Hanne Tangen Nilsen 

administrerende direktør  

  



 

 

 

________________________________________________ 

Side 2 av 4 

 

 

1. Hva saken gjelder 

I saken gis en oppdatert status av prosjektet Innføring av M365 i Helse Sør-Øst, inkludert 

godkjenning av anskaffelse av teknisk bistand fra Microsoft. Saken er en oppfølging av sak 028-2022 

prosjekt innføring av M365 i Helse Sør-Øst, planfase, fra styremøtet 9. mars 2022. 

 

2. Hovedpunkter  

Bakgrunn 

Sykehuspartner HF skal i henhold til oppdrag og bestilling 2022 etablere en regional 

samhandlingsløsning. Microsoft 365 plattformen ble anskaffet i desember 2021, og skal fungere som 

teknologistøtte for nye og moderne arbeidsprosesser og samhandling. Det vises til styresak 028-

2022 prosjekt innføring av M365 i Helse Sør-Øst, planfase.  

 
Eierskap og organisering  
I styresak 028-2022 ble det lagt til grunn at arbeidet med det resterende innføringsløpet for Teams i 
regionen, og hvordan M365 skal tas i bruk i foretaksgruppen, skulle gjennomføres i prosjektet 
innføring av M365 i Helse Sør-Øst. Videre ble det forutsatt at prosjektet skulle inngå i Regional IKT-
portefølje, men at Sykehuspartner HF skulle bistå i gjennomføring av planfasen. Etter avtale med 
Helse Sør-Øst RHF ble kostnadene til dette arbeidet forskuttert av Sykehuspartner HF. 
 
Helse Sør-Øst RHF har gjort en ny vurdering av omfang og oppgaver, og har konkludert med at de 
ønsker at oppgaven gis som et oppdrag til Sykehuspartner HF. Oppgavene som skal løses betraktes i 
all hovedsak som linjeansvar i Sykehuspartner HF, og det er dermed ikke formålstjenlig å 
gjennomføre dette som et regionalt styrt prosjekt. Sykehuspartner HF er i dialog med Helse Sør-Øst 
RHF for å avklare omfang og ambisjon på oppdraget. Hovedinnholdet i oppdraget vil være å 
gjennomføre overgang til full skyløsning på e-post (Exchange) og overgang til Office 365, i tillegg 
kommer videre bredding og utvikling av Teams og tilhørende tjenester.  
 
Sykehuspartner HF står fritt til å organisere gjennomføringen av oppdraget fra Helse Sør-Øst RHF. 
Det vurderes som hensiktsmessig å videreføre organisering av arbeidet i prosjekt, samtidig som det 
jobbes tett med linjen for å sikre en tydelig rolle- og oppgavefordeling mellom prosjektet og 
linjeorganisasjonen. 
   

Status og videre omfang 

Primo august 2022 er det aktivert i overkant av 24.000 lisenser for Microsoft 365, fordelt på de ulike 

helseforetakene i Helse Sør-Øst. Sykehuspartner HF bistår aktivt helseforetakene i sin bredding og 

implementering gjennom opplæring og informasjon beregnet for sluttbrukere, etablering av 

brukerscenarier, innføringshåndbok og opplæringsmoduler for mottaksprosjekt og superbrukere.  

For å kunne håndtere kontinuerlige brukeradopsjon, forvaltning og utvikling av den nye 

samarbeidsplattformen i foretaksgruppen, har Sykehuspartner HF påbegynt en oppgradering av det 

eksisterende forvaltningsmiljøets kompetanse og arbeidsområde.    

 

Med bakgrunn i overordnet bestilling fra Helse Sør-Øst RHF planlegges det med at 

gjennomføringsfasen av prosjektet innføring av M365 i Helse Sør-Øst vil ha følgende 

hovedaktiviteter:  
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 Videre bredding av M365-lisenser i henhold til plan  

 Implementering av Teams – felles regional samhandlingstjeneste, inkludert brukeradopsjon 

 Implementering av Office365 (avvikle onprem Office-løsningen)  

 Implementering av Exchange Online (e-post) (avvikle Exchange onprem-løsningen) 

 Utarbeiding og implementering av en fremtidsrettet forvaltningsmodell  

 Identifisere gevinster som følge av nye samhandlingsmuligheter og bidra til at HF-enes 

mottaksprosjekter realiserer disse 

 Erstatte deler av eksisterende applikasjonsportefølje, som dermed kan saneres.   

 
Det er utarbeidet en foreløpig tidsplan for det videre arbeidet med innføring av M365 i regionen:  

 
Figur 1: Foreløpig tidsplan 

 

Bistandsavtale med Microsoft 

For å sikre prosjektet og forvaltningsmiljøet teknisk kompetanse og støtte, er det fremforhandlet en 

avtale med Microsoft for å flytte og migrere fra on-prem til Microsoft sin skyløsning (Software as a 

Service tjeneste). Dette er et sentralt bidrag for tilgjengeliggjøring av M365 tjenester for de ansatte i 

Helse Sør-Øst. 

 

Avtalen med Microsoft vil gi bistand til overgang fra on-prem Office til Office 365 i sky og on-prem 
mail (Exchange) til sky, samt kompetanseoverføring til interne ressurser i Sykehuspartner HF. 
Avtaleomfanget inkluderer rådgivning og innsatser på områdene; Helse Sør-Østs brukerområde i 
Azure (tenant), identitet, sikkerhet, monitorering, compliance, samt brukeradopsjon og forvaltning.   
 

Bistandsavtalen med Microsoft har en varighet på to år og et økonomisk omfang på 36,4 millioner 
kroner inklusive mva.  Som en følge av den 3-årige leielisens-avtalen som ble inngått i desember 
2021, jf. sak 098-2021 (unntatt offentlighet), har avtalen et lavere økonomisk omfang enn innholdet 
i avtalen skulle tilsi. Bistand fra Microsoft kan iløpet av avtaleperioden avsluttes etter en 45 dagers 
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oppsigelsesperiode. Kostnadene for bistand i en eventuell oppsigelsesperiode vil beløpe seg til 
omtrent 1,9 millioner kroner inklusive mva.  
  
Økonomi 

Finansieringen av prosjektet i siste halvdel av 2022 er estimert til 21,7 millioner kroner og dette vil 

innarbeides i Sykehuspartner HFs reviderte prognoser.  

 

Prosjektfinansiering for 2023 vil innarbeides i forslag til budsjett for Sykehuspartner HF. Eventuelle 

endrede behov i linjeorganisasjonen vil bli vurdert som en del av arbeidet med budsjett 2023 og 

kommende økonomisk langtidsplan.    

 

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 skytjenester.   

 

Sykehuspartner HF har en sentral rolle i innføringen M365 i regionen, og som styret er kjent med har 

det vært dialog mellom Sykehuspartner HF og Helse Sør-Øst RHF om Sykehuspartner HFs rolle og 

ansvar i gjennomføringen. Dette er nå avklart, men det er behov for å sikre en endelig avklaring med 

Helse Sør-Øst RHF om hvilket oppdrag Sykehuspartner HF skal levere på og finansiering av dette. 

Basert på avklaringen med Helse Sør-Øst RHF vil Sykehuspartner HF ferdigstille plan for det videre 

arbeidet og administrerende direktør vil komme tilbake til styret med dette.  

 

Administrerende direktør anbefaler at styret tar redegjørelsen om status for arbeidet med innføring 
av M365 i Helse Sør-Øst til orientering, og at styret gir administrerende direktør fullmakt til å inngå 
avtalen med Microsoft innenfor en ramme på 36,4 millioner kroner inklusive mva. om bistand til 
innføring av M365.  

 

 

  

 


