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I rapporten fremgår status per 31. august 2022 for Sykehuspartner HF program for 
standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM), og prosjektene Windows 10 fase 2 og 
Windows 10 fase 3. Linjeorganisasjonen i Sykehuspartner HF er ansvarlig for gjennomføring av de 
to sistnevnte prosjektene, men de budsjetteres sammen med STIM og de rapporteres derfor 
samlet tertialvis.  

1 Om program STIM  

Sykehuspartner HF ble i foretaksmøte 14. juni 2018 gitt i oppdrag å etablere et program for 
standardisering og modernisering av IKT-infrastrukturen i Helse Sør-Øst.  

Program STIM bygger en felles regional plattform som skal understøtte samhandling, 
endringsevne og effektiv drift og forvaltning av IKT-løsningene i regionen. Videre skal programmet 
etablere en moderne og sikker IKT-infrastruktur som møter helseforetakenes behov for 
digitalisering og innovasjon, og oppnåelse av effektmål som definert i STIM mandat. Ny eller 
endret teknologi, tilpassede arbeidsprosesser og utvikling av organisasjonen skaper potensial for 
gevinster i Sykehuspartner HF og hos helseforetakene. Flere av gevinstene vil realiseres i løpet av 
programperioden, men hoveddelen vil realiseres etter at programmet er avsluttet. 

Program STIM hadde oppstart 1. januar 2019. Programmet gjennomfører en rekke prosjekter og 
aktiviteter i parallell, i henhold til programplanen. En risikobasert tilnærming er lagt til grunn for 
prioritering av prosjekter for å redusere teknisk gjeld og dekke kritiske behov hos 
helseforetakene. Fremdriften i programmets øvrige utviklingslinjer samordnes med etableringen 
av felles regional plattform. STIM vil pågå ut 2023, men flere av prosjektene vil fortsette å levere 
løsninger etter dette.  

2 Status andre tertial 2022  

Per 31. august 2022 har program STIM fullført ni prosjekter og har elleve prosjekter i 
gjennomføring, se figur 1 under. Programmet videreutvikles for å sikre helhetlige leveranser som 
inneholder det linjeorganisasjonen behøver for å drifte og forvalte sine tjenester til 
helseforetakene. Dette innebærer en sterkere effektstyring og utvikling av drifts- og 
forvaltningspraksiser i overensstemmelse med Sykehuspartner HFs valgte rammeverk. Videre 
etablerer STIM tverrfaglige team med deltakere fra linjen som skal levere tjenestene i fremtiden. 
Programmet anvender endringsledelse og støtter linjen i gjennomføring av nødvendige endringer 
for å oppnå ønskede effekter i Helse Sør-Øst. Programmet har utviklet et enda tettere samarbeid 
med virksomhetshetsområde IKT-tjenester Basistjenester som skal drifte og forvalte leveransene.  

Ved utgangen av andre tertial har halvparten av prosjektene i STIM god fremdrift, men det har 
oppstått noen forsinkelser i løpet av perioden. Mangel på ressurser gjør at prosjekt regional 
telekomplattform i samarbeid med linjen reviderer utrullingsstrategien og -planen. I ankesaken 
etter prosjekt modernisering av nett sin tildeling av rammeavtalen for modernisering av nettverk 
er rettsavgjørelsen utsatt, som gir ytterligere forsinkelse. Muntlige forhandlinger ble avholdt 15.-
16. august 2022 i Borgarting lagmannsrett.  

I mai fullførte prosjekt felles plattform – trinn 1 RAM oppdraget om å levere et utviklings-, test- og 
produksjonsmiljø på Leveranseplattformen for å understøtte innføringen av ny radiologiløsning og 
multimediearkiv (RAM). RAM skal ha en regional installasjon, planlagt innført først på Oslo 
universitetssykehus HF høsten 2022. Prosjektet leverte også kapasitetsøkning på nettverket på de 
sentrale datasentrene sammen med prosjekt kryptert indre kjerne. Gevinstrealiseringsplanen blir 
overlevert linjeorganisasjonen når hele felles plattform - trinn 1 er fullført.  

I løpet av tertialet har programmet overtatt ansvaret for å gjennomføre prosjekt trådløst nett fase 
II fra linjen som følge av avhengigheten til prosjekt modernisering av nett, for å samle nettverk- og 
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telekomprosjektene og for å utnytte programoverbygningen til prosjektstøtte og koordinering 
med helseforetakene.  

For å sikre maksimale synergier og for å kraftsamle Sykehuspartner HFs leveranser til prosjekt 
regional EPJ modernisering søkes det å ta arbeidet med containerteknologi inn som del av 
prosjektet som har ansvaret for moderniseringen av Leveranseplattformen. Fordelene med en slik 
fusjon er bedre utnyttelse av begrensede tekniske fagressurser, mindre administrasjon, enklere 
styring og oppfølging av leveransene til prosjekt regional EPJ, og økt fokus på prosess, 
organisasjon og endringsledelse. Sammenslåingen vil også gjøre det lettere å koordinere 
etableringen av drift og forvaltning av containerteknologien når dette gjøres som en del av 
Leveranseplattformen 2.0. Sammenslåingen ble godkjent i STIM programstyringsgruppe i august 
og fremlegges for styret i Sykehuspartner HF i september 2022.  

De mange avhengighetene mellom STIM prosjekter, linjeaktivitet, regionale prosjekter og 
helseforetakenes forberedelse medfører behov for strukturert endringsstyring og tverrfaglig 
vurdering av positive og negative konsekvenser som endring i ett prosjekt i gjennomføring vil ha for 
andre prosjekt og leveranser i regionen. Som kvalitetshevende tiltak har programmet konstituert et 
endringsråd for å sikre involvering av relevante interessenter i vurderingen av endringsbehov og 
informasjon om endringer.  

De to programområdene i STIM er omorganisert til programområde nettverk og telekom, og 
programområde plattform for å bedre sikre samsvar mellom prosjektene i leveranser til 
moderniseringen. For å understreke at prosjektene i STIM skal ha tydelige leveranser innen både 
teknologi, prosess og organisasjon, er aktiviteter knyttet til utvikling av drifts- og 
forvaltningspraksiser tydeliggjort og styrket, og omdøpt til praksis og endring. Praksis og endring 
inngår nå som en programfunksjon slik som de andre felles fagområdene i STIM, skal bidra til å 
styrke prosess og organisasjon i leveransene, og er faglig førende innenfor implementering av 
IT4IT/ITIL4 og endringsledelse. Det innebærer å avgi ressurser til prosjektene slik at de utvikler 
arbeidspraksiser i henhold til valgt rammeverk som del av sine leveranser. Prosjektene skal få 
støtte til å anvende endringsledelse for å sikre velfungerende drift, forvaltning og videreutvikling 
av leveransene i linjen og realisering av ønskede gevinster.  

 

Figur 1 IKT-infrastrukturprosjekter i program STIM og i linjen i Sykehuspartner HF i henhold til fase, og med 
illustrasjon av kostnad for prosjekt som er vedtatt finansiert.  
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Ved utgangen av andre tertial viser totalprognosen for 2022 lavere kostnader enn budsjett, blant 
annet som følge av redusert omfang, forskyvning av aktivitet og lange leveransetider i markedet. 
Se kapittel 5 økonomi for detaljer. I neste tertial innarbeider alle STIM-prosjektene budsjett for 
endringsledelse og utvikling av praksiser for å nå målene for moderniseringen.  

Som oppfølging av at STIM i forrige tertial overtok ansvaret for Sykehuspartner HFs overordnede 
risiko "Det er en risiko for at kompleksitet og omfang i gjennomføringen av infrastruktur-
moderniseringen og utilstrekkelig involvering, finansiering, endring og forberedelser for gevinst-
realisering kan føre til mangelfull eller forsinket standardisering og modernisering i 
foretaksgruppen", jf. styresak 049-2022, har programmet jobbet med risikoreduserende tiltak. 
Med alle prosjektene i STIM i gjennomføringsfase er risiko konkretisert for andre tertial, uten å 
endre vurderingen av sannsynlighet og konsekvens for denne overordnede risikoen.   

Programmets høyeste risiko er at stort endringspress og manglende kapasitet i 
linjeorganisasjonen kan føre til at de teknologiske, organisatoriske og prosessuelle endringene 
som STIM omfatter ikke blir implementert, og at programmets effektmål ikke nås. Programmet 
jobber aktivt med tiltak for å redusere risikoen, blant annet videreutvikle godt samarbeid med 
linjen og sikre linjens involvering, utvidelse av anvendelsen av smidige metoder, kartlegge 
endringsbehov, videreutvikle effektstyring og informasjon om mulige gevinster for å sette linjen i 
posisjon til å gjøre forberedelser, forsterking av leveranseevne av praksis for drift og forvaltning 
og implementering av endringsledelse i prosjektene. Det henvises for øvrig til kapittel 4 
Risikobilde med tiltak. 

I andre tertial 2022 er det både på program- og prosjektnivå arbeidet videre med avhengighetene 
mellom programmets leveranser, arbeidet i linjen i Sykehuspartner HF og i Helse Sør-Øst. I 
samarbeid med virksomhetsområde IKT-tjenester har programmet fulgt opp avhengigheten 
prosjekt regional EPJ modernisering i Helse Sør-Øst RHF har til etableringen av felles regional 
plattform. En omforent plan med milepæler for å nå produksjonssetting av DIPS Arena ved Oslo 
universitetssykehus HF, inkludert styring av avhengigheter, følges. Det er behov for å fastsette og 
beslutte sentrale milepæler mellom STIM prosjekt felles plattform – trinn 1 modernisering 
Leveranseplattformen og prosjekt regional EPJ modernisering. Ved utgangen av andre tertial 
omhandler de viktigste avhengighetene mot linjen tilgangen til ressurser for bidrag i prosjektene, 
som gir risiko for prosjektene, og samarbeid for å gjennomføre endringer slik at linjen evner å ta i 
bruk, drifte og vedlikeholde leveransene fra STIM og realisere gevinster.  

I tertialet er arkitekturleveranser som vil være fundamentale for grunnstrukturen i regionens 
infrastruktur fremover utarbeidet; Policy for funksjonsdomene for kontroll- og 
administrasjonsplan har fått tilslutning i aksen for arkitekturstyring og i styringslinje for 
informasjonssikkerhet. Policy for regional sonemodell fremlegges for tilslutning i september. 
Begge dokumentene tilgjengeliggjøres på regionens styringssystem for informasjonssikkerhet. 
Veiledere utarbeides for å sikre en enhetlig implementering og bruk av policyene på tvers av ulike 
teknologier. Programmet samarbeider med linjen i utarbeidelse av policyer og veiledere for å 
sikre at disse fungerer i praktisk implementering. Programmets arkitekturstyringsråd (ASR) er 
videreutviklet til å omhandle kvalitetssikring og arkitekturtilslutninger knyttet til infrastruktur og 
sky. For å bidra til å videreutvikle Sykehuspartner HF arkitektur er det avklart at ASR skal 
videreutvikles som en linjefunksjon. 

Programmet har hatt god dialog med kontaktpersonene ved helseforetakene, og gjennomført fast 
kvartalsvis samling hvor alle disse er representert. Det er avholdt 1:1-møter med de ni største 
foretakene, med fokus på avhengigheter og forberedelser for å kunne motta leveranser fra STIM.   
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3 Fremdrift og milepæler for prosjekter i gjennomføring  

   

Figur 2 Overordnet fremdrift og milepæler for prosjekter i gjennomføringsfase per 31. august 2022. 

Nettverket ved de ulike helseforetakene i Helse Sør-Øst er i dag fragmentert, det vil si at de består 
av en rekke ulike komponenter, ulike teknologier og bygger på ulike løsninger. Nettverkene er 
dermed krevende å drifte, vedlikeholde og tilpasse til nye krav, og må oppdateres. Mange 
manuelle oppgaver kan automatiseres på et mer moderne nettverk. STIM jobber både med 
nettverk mellom lokasjoner, lokale nett på lokasjonene og med å øke krypteringsgraden for å 
møte Datatilsynet sine krav.  

Prosjekt modernisering av nett er i prosess for å inngå avtale med en leverandør for å få på plass 
et felles regionalt modernisert nettverk, som vil gi en rekke fordeler for både driftsstabilitet og 
forvaltning. Det vil gjøre det enklere og raskere å ta i bruk medisinsk-teknisk utstyr på 
sykehusene, i tillegg til at det vil åpne opp for flere muligheter til å ha kontroll på hvor utstyr som 
flyttes mye rundt på sykehusene befinner seg. Sunnaas sykehus blir det første helseforetaket som 
får nytt nettverk i starten av 2023, og så fortsetter arbeidet med Vestre Viken HF, før de andre 
helseforetakene oppgraderes. Ankesaken etter Sykehuspartner HF sin tildeling av rammeavtalen 
for modernisering av nett pågår. Den forventede rettsavgjørelsen før sommeren ble utsatt og 
lagmannsretten ba i brev 7. juli 2022 om muntlige forhandlinger. Disse ble avholdt 15. og 16. 
august 2022 i Borgarting lagmannsrett. Dette forsinker oppstart med ytterligere 6-8 uker og 
påvirker sluttdato for inneværende prosjektfase og da spesielt moderniseringen ved lokasjoner 
ved Vestre Viken HF det per tid ikke allerede er bestilt utstyr for. For å opprettholde tidsplanen er 
aktiviteter forsert på alle områder hvor dette er mulig uten at valgt leverandør er på plass. 
Arbeidet med konsekvensvurdering for prosjekt modernisering av nett og ny sluttdato for prosjekt 
trådløst nett fase II er igangsatt.  

Siden oppstarten har STIM forbedret dekningsgraden på trådløst nett i regionen, og per andre 
tertial er prosjekt trådløst nett fase II i gang med å forbedre dekningsgraden til et nivå som skal gi 
jevn og stabil lyd og video (ikke HD) uansett hvor en beveger seg på et sykehus. Dette er viktig for 
å kunne bruke flere trådløse enheter i pasientbehandlingen, med tilhørende moderne 
applikasjoner. Prosjektet har god fremdrift i designarbeidet, som forutsettes for at 
helseforetakene skal kunne starte arbeidet med kabling, og ligger godt an for aktivering av 
aksesspunkter. Prosjektet har planlagt å benytte rammeavtalen for modernisering av nett for 
innkjøp, og en endringsanmodning er som følge av forsinkelsen på signeringen utarbeidet og 
omfatter endring av produktvariasjonen, forlengelse av tidsplanen og forespørsel om å benytte en 
del av styringsrammen for prosjekt trådløst nett fase II. Prosjektet har dialog med helseforetak om 
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behov for lokale budsjett og søker å opprettholde fremdriften ved å tilpasse plan til foretak som 
har budsjett.  

Den globale komponentmangelen har forsinket tiltaket for kryptering av kjernenettet i regionen. I 
løpet av tertialet er restansen av utstyr mottatt og arbeidet følger plan. Prosjekt kryptert indre 
kjerne har ferdigstilt krypteringsinstallasjon av indre kjerne ved Sørlandet sykehus HF (Arendal), 
Vestre Viken HF (Bærum, Drammen), Sykehuset i Østfold (Kalnes og Moss), og kapasitetsøkning 
ved Akershus universitetssykehus HF. For prosjekt innføring kryptert stamnett har Norsk helsenett 
SF plassert ut kommunikasjonsutstyr på de siste kjernelokasjonene, og testing og verifisering av 
utstyr er startet. Indre kjerne vil være ferdig kryptert i 3. kvartal 2022, og i 2023 vil alle lokasjoner 
i Helse Sør-Øst være tilknyttet det krypterte nasjonale stamnettet som Norsk helsenett har levert.  

Prosjekt 5G innendørs mobildekning er i avslutningsfasen av en dialogbasert anskaffelse av 
rammeavtale for tjenesten 4G/5G innendørs mobildekning. Planen er å ha rammeavtalen signert 
og klar for avrop 1. oktober 2022. Dette for å unngå forsinkelser på avrop til leveransetest på 
Radiumhospitalet (sammen med prosjekt helselogistikk) og etterfølgende avrop til 
byggeprosjektet for nytt klinikk- og protonbygg ved Radiumhospitalet. Rammeavtalen er uten 
økonomiske forpliktelser. Estimert og maksimal verdi for kontraktsperioden er fra 90 millioner 
kroner inntil 400 millioner kroner eks. mva. Påfølgende avrop følger fullmaktgrensene, hvor 
tjenesten bestilles av helseforetakene og Sykehuspartner HF gjør avrop. Byggeprosjektene har 
egne midler og fullmakter.  

Prosjekt regional telekomplattform har hatt god fremdrift i forseringen i avviklingen av Telenor 
sine ISDN-linjer til fordel for IP-linjer. Hittil er i overkant av 20 porteringer gjennomført i henhold 
til plan og trafikken går gjennom regional telekomplattform i steder for til og fra de lokale 
telefonsentralene. Portering skal fullføres for alle foretak i siste tertial 2022. I andre tertial ble 
første fase av utrulling av telekomplattformen i Helse Sør-Øst avsluttet (delfase 3.2.1 Pilot Oslo 
universitetssykehus HF og utrulling Radiumhospitalet). Om lag 2 000 telefoner er satt ut og det er 
håndtert rundt 4 500 aktive lisenser på gamle telefonsentraler. Leveransene er ferdigstilt med 
enkelte restanser da det som det var rasjonelt å gjøre innenfor delfasens handlingsrom er levert. 
Restansene blir levert som del av gjennomføringen av kommende delfaser. Fremdriften for 
delfase 3.2.2 Utrulling Ullevål sykehus, Rikshospitalet og øvrige lokasjoner OUS samt pilot SIKT og 
oppstart fysisk utrulling fase 3.4-3.6 Utrulling Vestre Viken HF, Akershus universitetssykehus HF og 
Sykehuset Innlandet HF er påvirket av ressurssituasjonen, og tilgangen på linjeressurser med 
teknisk spisskompetanse vil bli betydelig redusert i neste tertial som følge av jobbskifte og 
organisatoriske endringer i Sykehuspartner HF. Prosjekt regional telekomplattform vil ikke kunne 
kompensere dette fullt ut med eksterne ressurser. Prosjektet har fått utvidet ansvar for å sette 
linjen i stand til å overta drift og forvaltning av leveransene. Revidert utrullingsstrategi, tydelige 
prioriteringer og tidsplan utarbeides i samarbeid med linjen og fremlegges for godkjenning i 
september. Det er god dialog med alle berørte parter.  

Prosjekt tjenestemigrering har i tertialet gjennomført sikkerhetstiltak ved å lukke trust og å 
migrere ytterligere applikasjonstjenester fra Sykehuset Innlandet HF lokale domene til 
Leveranseplattformen. Enkelte applikasjonstjenester trenger lengre tid i migreringsforberedende 
aktiviteter. Prosjektfasen forlenges ut oktober, og beslutningsunderlag for utvidet omfang for 
gjennomføringsfase 1 til ut april 2023 for tiltak for å kunne sanere lokalt nettverk, øke 
sikkerheten, forberede konsumering av regionale tjenester og migrering, fremlegges for 
beslutning i september 2022. 

Prosjekt plattform for moderne tjenesteutvikling har i tertialet utviklet en klikkbar demo av butikk 
og byggeklosser. Prosjektets oppdrag er å se på hvilke standardbyggeklosser Sykehuspartner HF 
skal etablere og tilby for leverandører som vil bygge lettvekts-løsninger på mobile enheter, og på 
den måten benytte funksjonalitet fra tunge fagsystemer i situasjonene de trenger dem. Dette blir 
viktig for å ta helsepersonell nærmere en mer mobil hverdag.  

Innenfor programområde plattform er strategien å etablere en moderne hybrid skyplattform. 
Denne baserer seg på å levere infrastruktur som kode. Dette er nytt, og forutsetter rydding og nye 
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grunnkomponenter for å kunne gjøre overgangen på en sikker måte. Videre må prosessene og 
teamsammensetningen tilpasses for å evne å levere på en måte som gjør at potensialet i 
infrastrukturen som skaffes kan realiseres. Felles regional plattform vil bestå av to hoveddeler: en 
del på den moderniserte Leveranseplattformen på eget datasenter og en del i en allmenn sky. 
Dette gir muligheten til å plassere applikasjonene på den teknologien som er best egnet for 
applikasjonenes egenskaper. STIMs bidrag via prosjekt felles plattform – trinn 1 RAM for 
utvidelsen av kapasiteten på den eksisterende Leveranseplattformen for å kunne tilby denne for 
radiologi og multimediearkiv på Oslo universitetssykehus HF er avsluttet. Prosjektet oppgraderte 
også det lokale nettverket på de sentrale datasentrene for å understøtte innføringen av radiologi- 
og multimedialøsningen på Oslo universitetssykehus HF.  

Prosjekt felles plattform – trinn 1 modernisering Leveranseplattformen er i samarbeid med 
linjeorganisasjonen i Sykehuspartner HF og med støtte av STIM praksis og endring i gang med 
etableringen av tverrfaglige plattformteam. Moderniseringen av den eksisterende 
Leveranseplattformen og oppgraderingen av IKT-infrastrukturen med tilhørende programvare og 
verktøy gjøres i tett samarbeid med linjen for å sikre at alle bruker samme type verktøy og følger 
samme rutiner. I tillegg tilrettelegges det for å ta i bruk ny teknologi, som containerteknologi. Den 
samlede innsatsen skal sikre at Sykehuspartner HF ultimo 2022 kan levere en moderne plattform i 
eget datasenter for DIPS Arena. Leveranseplattformen vil gradvis oppgraderes etter hvert som det 
oppstår behov for ny funksjonalitet.  

Prosjekt felles plattform – trinn 2 hybrid sky gjennomføres i to faser, der første fase omfatter 
anskaffelse og oppstart av etablering av en forvaltningsorganisasjon i Sykehuspartner HF, og 
andre gjennomføringsfase omfatter implementering og gradvis ibruktakelse av en allmenn 
skyplattform. I første fase skal det etableres to avtaler. Den ene avtalen skal gi tilgang til minst to 
globale og moderne allmenne skyplattformer. Avtale 2 skal inngås med en leverandør 
(kompetansepartner sky) som sikrer kompetanse og kapasitet for etablering av grunnleggende 
funksjonalitet, drift og forvaltning for skyplattformen(e), og bistå med intern kompetansebygging 
slik at Sykehuspartner HF kan drifte og forvalte en eller flere allmenne skyplattformer selv. 
Prosjektet måtte i tertialet stanse planlagt utsendelse av endelig kravspesifikasjon på anskaffelse 
av avtale 1 grunnet nye innspill fra juridisk i Sykehusinnkjøp. Nytt dialogmøte med leverandørene 
på anskaffelse 1 for å gjennomgå endringer i kontrakt og krav er gjennomført, og videre 
anskaffelses- og kontraktstrategi er besluttet i Sykehuspartner HF. Revidert tidsplan på avtale 1 
tilsier at en avtale bør være klar til godkjenning innen utgangen av oktober. Prosjektet har sendt 
ut konkurransegrunnlaget for prekvalifisering av leverandører for inngåelse av avtale 2 med en 
kompetansepartner med tilbudsfrist 31. august 2022, noe som medfører at anskaffelsen 
sannsynlig ikke blir avsluttet før tidligst i slutten av 1. kvartal 2023, mot opprinnelig 4. kvartal 
2022. Fremdriften på arkitektur- og designarbeidet i prosjekt regional testplattform har i tertialet 
være noe lavere enn planlagt grunnet at prosjektet har frigitt ytterligere arkitekturkapasitet til 
prosjekt felles plattform - trinn 1 modernisering Leveranseplattformen. 

Programmet har igangsatt en aktivitet for rydding av leverandører i active directory (AD) og full 
ibruktagelse av PAM. 

Overordnet prosjektstatus per andre tertial 2022 oppsummeres i tabellen under. Prosjekter 
markert grønt ble avsluttet i andre tertial 2022.  
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Tabell 1 Overordnet status STIM-prosjekter i gjennomføring per 31. august 2022. Prosjekter markert grønt 
ble avsluttet i løpet av andre tertial 2022.  

 
Kommentar til rød status i tabellen:  

• Som følge av rettsbehandlingen i etterkant av tildeling av rammeavtalen for modernisering av 
nett i Helse Sør-Øst er signering med leverandør forsinket. Lange leveransetider på utstyr er 
også inntruffet og påvirker prosjektets milepæler.  

Tiltak: For å opprettholde tidsplanen er aktiviteter forsert på alle områder hvor dette er mulig 
uten at valgt leverandør er på plass, herunder designarbeid, forberedelse av testmiljøer og 
bestilling av utstyr på nasjonale rammeavtaler. Utstyr til Sunnaas sykehus er bestilt og 
minikonkurranse for utstyr til Ringerike sykehus og minitestlab er iverksatt. Videre 
konsekvensvurdering for prosjektene modernisering av nett og trådløst nett fase II pågår. 

• Fremdriften i prosjekt regional telekomplattform fase 3.2.2 og oppstart fysisk utrulling fase 
3.4-3.6 er påvirket av ressurssituasjonen, og tilgangen på linjeressurser med teknisk 
spisskompetanse blir betydelig redusert i tiden fremover som følge av jobbskifte og 
organisatoriske endringer. Dette vil ikke kunne kompenseres fullt ut med eksterne ressurser. 
Konsekvenser for hvilke aktiviteter som gjøres når vil bli avklart når revidert ressursplan er 
klar og ny utrullingsplan er lagt. Mange helseforetak, leverandører og avdelinger i 
Sykehuspartner HF blir berørt.  

Tiltak: I samarbeid med linjen revideres utrullingsstrategien og -planen, som fremlegges for 
godkjenning i september 2022.  

For kommentar knyttet til rød status i linjeprosjekt, se avsnitt 3.1 under. 

3.1 Prosjektene Windows 10 fase 2 og Windows 10 fase 3 

Prosjekt Windows 10 fase 2   
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Prosjektet skal klargjøre applikasjoner og oppgradere klienter til Microsoft Windows 10-
klientplattform og prosjektets omfang ble i mars økt fra 16 000 klienter til 23 000 klienter. 

Status: Fase 2-prosjektet har per 31. august 2022 oppgradert 12 250 av 23 000 klienter, om lag 
260 klienter etter prognose. Dette skyldes i hovedsak lang ledetid for gjennomføring av selve 
oppgraderingen av klienter, samt at mange klienter i underlaget ryddes bort da de ikke er aktive 
lenger. I tillegg er det mange applikasjoner som benyttes på få klienter (3 eller færre) som gjør at 
ferdigstillelse for de ulike helseforetakene tar tid. Det er god fremdrift på forberedende for 
oppgradering av klienter, slik som applikasjonstilrettelegging og brukertesting av applikasjoner. 
For å sikre størst mulig fremdrift på oppgradering av klienter, er applikasjoner som berører få 
klienter gitt lav prioritet. Lagerbeholdningen av klienter hvor forberedende arbeide for 
oppgraderingen er fullført var per 31. august på 2 336 klienter. Det er en forutsetning for 
prosjektet at applikasjoner fungerer/kan oppgraderes til Windows 10. Oppdatert estimat 
indikerer at om lag 1 500 klienter ikke vil kunne oppgraderes i 2022 på grunn av ikke-kompatible 
applikasjoner og andre hindringer.  

Fase 2-prosjektet vurderes forlenget med opptil 2 måneder for å håndtere klienter hvor det 
kommer på plass løsning på hindringer sent i 2022 og helt i starten av 2023. Dette for å 
opprettholde fokus på å minimere antall klienter som vil bli stående igjen på Windows 7 i Helse 
Sør-Øst. Potensielt vil ytterligere 1 000 klienter kunne oppgraderes ved en forlengelse av 
prosjektet. Beslutning vil fattes innen utgangen av oktober 2022 og vil i så fall si utvidelse fra 31. 
januar 2023 til 31. mars 2023.  

Fase 2-prosjektet vil i samarbeid med fase 3-prosjektet sikre gjenværende Windows 7-klienter 
basert på delvis isolering og andre tiltak for å redusere risikoen ved å kjøre et operativsystem som 
ikke er støttet av leverandør, og som ikke lenger mottar sikkerhetsoppdateringer. 

Kostnadsmessig ligger prosjektet fortsatt an til å levere godt under grunnkalkylen, selv med et 
større omfang enn planlagt (23 000 klienter opp mot opprinnelig 16 000) og med en eventuell 
forlengelse av prosjektet med 2 måneder.  

Prosjekt Windows 10 fase 3    

Prosjektet skal klargjøre og oppgradere applikasjoner og om lag 2000 klienter som er tilknyttet 
medisinteknisk utstyr (MTU) til Microsoft Windows 10-klientplattform.  

Status: Per andre tertial har prosjektet lagt om 45 av om lag 900 klienter (gjeldende estimat). 
Prosjektet ser at det ikke vil være mulig å legge om alle MTU-/BTU-klienter til Windows 10 innen 
tidsfristen og iverksetter alternativplanen som isolerer klienter som må bli stående på Windows 7 
også etter 23.02.2023. Prosjektets styringsgruppe ga 25.08.2022 sin tilslutning til revidert plan, 
som tar hensyn til alternativplan og samtidig forlenger prosjektet ut juni 2023 for å legge om 
isolerte klienter til Windows 10. Total kostnad for prosjektet opprettholdes ved å beholde 
redusert bemanning i 2022 og overføre innsparte kostnader til 2023. 

  

Figur 3 Fremdriftsplan prosjekt Windows 10 fase 2 og fase 3 

4 Risikobilde med tiltak  

Risikobildet på STIM programnivå er fremstilt i figur 6 under. Pågående konkretisering av tiltakene 
er i tråd med Helse Sør-Øst RHF konsernrevisjonens anbefalinger fra forrige tertial. Risikoen 
understøtter overordnet risiko #5 i Sykehuspartner HF; "Det er en risiko for at kompleksitet og 
omfang i gjennomføringen av infrastruktur-moderniseringen og utilstrekkelig involvering, 
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finansiering, endring og forberedelser for gevinstrealisering kan føre til mangelfull eller forsinket 
standardisering og modernisering i foretaksgruppen".  

 

Figur 4 Risikovurdering programrisiko per andre tertial 2022 (tabellen er sortert etter beregnet risiko. VS-nr. 
er risikonummer i risikoregisteret til VO Virksomhetsstyring). 

Ved utgangen av andre tertial 2022 har risiko #1, om minimumskrav til lokale IKT-rom, redusert 
sannsynlighet. Det er gjort vurderinger i prosjektene som tilsier at oppgraderinger og endringer 
kan gjennomføres uten at minimumskravene til lokale IKT-rom er oppfylt, forutsatt at kravene er 
fastlagt, planlagt og avtalt på forhånd. Det er ikke forventet at planlagte tiltak vil redusere 
restrisikoen ytterligere, men heller sørge for at risikoen ikke øker. 

Risiko #2 om mottak og bruk i helseforetakene er uendret. Tiltakene er rettet mot forberedelser 
for mottak i helseforetakene slik at planlagte gevinster kan tas ut. Risikoen er relatert til risiko #3 
og #5. Det forventes at iverksatte tiltak vil redusere sannsynligheten, men ikke konsekvensen av 
restrisikoen. 

Risiko #3 om gjennomføringsevne i STIM er uendret, men mangelfull tilgang til ressurser fra linjen 
og lang ledetid til ressurser generelt gjør at risikoen har en økende trend i sannsynlighet. Det er 
ikke forventet at iverksatte tiltak vil redusere restrisikoen, men unngå økning av risikoen. 

Risiko #4, om koronapandemien, er lukket. Restrisiko om leveranseforsinkelser er dekket av risiko 
#6. 

Risiko #5, om mangelfull kapasitet i linjeorganisasjonen er uendret. Prosjektene i STIM er i 
gjennomføring, hvilket har avdekket og konkretisert gjenstående risiko. Det er forventet at 
iverksatte tiltak vil redusere sannsynligheten for restrisikoen. 

Risiko #6 er knyttet til markedssituasjonen i utstyrsmarkedet som oppstod under 
koronapandemien. Det er ikke forventet at restrisikoen vil bli redusert i løpet av den nærmeste 
tiden. Risikoen understøtter overordnet risiko #3 i Sykehuspartner HF; "Det er en risiko for at 
manglende leveranseevne, kapasitet og forsinkede utstyrsleveranser kan føre til at 
Sykehuspartner ikke leverer på forpliktelsene til helseforetakene og forlenget investering i 
systemer som skal avvikles". 

Risiko #7 er basert på et tilfelle av nye og uforutsette krav fra prosjekt regional EPJ-modernisering 
til prosjekt felles plattform - trinn 2 modernisering Leveranseplattformen spesielt, og nye eller 
økte krav til IKT-infrastruktur generelt. Det er forventet at iverksatte tiltak vil redusere 
sannsynligheten for restrisikoen.  
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5 Økonomi  

Økonomistatus per 31. august 2022 fremgår av tabellen under. 

 
Tabell 2 Regnskap mot budsjett per andre tertial 2022. 

Hittil i år har program STIM et mindre forbruk på -139 millioner kroner og prosjekt Windows 10 et 
mindre forbruk på -63 millioner kroner. Overordnet reservert likviditet på 64 millioner kroner 
reduserer avviket per august til totalt -138 millioner kroner for STIM og prosjekt Windows 10. 
 
Avvik mot budsjett er fordelt på driftskostnader - 44 millioner kroner og investeringer -94 
millioner kroner. 
 
Ved utgangen av andre tertial viser totalprognosen for 2022 -194 millioner kroner lavere 
kostnader enn budsjett. Dette er fordelt på driftskostnader -34 millioner kroner og investeringer -
160 millioner kroner.  
 
Hovedårsakene til lavere prognose på investeringer er: 

• Redusert omfang i programmet -76 millioner kroner (alarm og meldingstjenester, 
tjenesteetablering mobile enheter, PAM for MTU/BTU og tilgangsstyring sky)  

– Årsak: beslutninger i Sykehuspartner HF om ikke å gjennomføre prosjekter eller 
deler av prosjekter. 

• Forskyvning av aktiviteter i gjennomføringsfasen -72 millioner kroner (prosjektene 
regional telekomplattform, modernisering av nett og regional testplattform) 

– Årsaker: tekniske utfordringer, endret utrullingsrekkefølge, tvist i forhold til 
anskaffelse og avhengighet til andre leveranser 

• Lang leveransetid på utstyr -36 millioner kroner (prosjekt trådløst nett trinn II) 
– Årsak: for nettverksutstyr er leveringstid fra leverandør estimert til 13 måneder  

• Forsinkelser i prosjekt -10 millioner kroner (prosjektene plattform for moderne 
tjenesteutvikling og felles plattform - trinn 1 modernisering Leveranseplattformen) 

– Årsak: mangelfull tilgang ressurser under etablering av prosjekt  
• Besparelser grunnet mindre behov for ressurser enn budsjettert -7 millioner kroner 

(prosjektene Windows 10 fase 2, kryptert stamnett og felles plattform - trinn 1 
containerteknologi) 

– Årsak: bruker mindre ressurser enn planlagt på leveranse 
• Lavere forbruk er brukt til å finansiere +13 millioner kroner forskjøvet levering av utstyr 

fra 2021 til 2022 (prosjektene kryptert indre kjerne og felles plattform - trinn 1 RAM). 
• Budsjettert reservert likviditet og usikkerhetsavsetning +28 millioner kroner blir ikke 

brukt. 
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Figur 5 Status prosjekt i gjennomføringsfase, program STIM.  

 

Figur 6 Status prosjekt Windows 10 fase 2 og 3, og STIM prosjekt modernisering av nett. 

 
Tabell 2 Vedtatte rammer for prosjekt i gjennomføringsfase og status per andre tertial 2022. 
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6 Avsluttede prosjekter  

Programmet har avsluttet prosjekt felles plattform – trinn 1 RAM andre tertial 2022.  

Prosjekt  Dato godkjent BP5  

Sikkerhetssone 21.01.2021 

Privilegerte tilganger 21.01.2021 

Mobilitetsplattform 03.03.2021 

Styrket autentisering  09.04.2021 

Regional Citrix-plattform   13.08.2021 

PAM – én styrt vei inn 16.12.2021 

Trådløst nett  16.12.2021 

Mobilitet – mobile enheter i pasientbehandling  17.02.2022 

Felles plattform – trinn 1 RAM 13.05.2022 

Tabell 4 Avsluttede prosjekter per andre tertial 2022. 

6.1 Prosjekt felles plattform – trinn 1 RAM (radiologiløsning og multimediearkiv) 

Hensikt: Bakgrunnen for prosjektet var beslutningen i Helse Sør-Øst RHF om å innføre ny 
radiologiløsning og multimediearkiv (RAM). RAM skal ha en regional installasjon og er planlagt 
innført først på Oslo universitetssykehus HF høsten 2022. Prosjektets hensikt var å levere et 
utviklings-, test- og produksjonsmiljø til RAM, i tett samarbeid med Sykehuspartner HF linje og 
prosjekt RAM OUS. 

Effektmål:  
• Sikker og stabil drift ved tilgang på supportert nettverksutstyr for 4 datasenternoder frem 

til dette erstattes av prosjekt felles plattform - trinn 2 hybrid sky (anslått 2025). 
• Sikre kapasitetsøkning i henhold til kjent behov.  

Leveranse:  
• Prosjektet har etablert utviklings-, test- og produksjonsmiljø for RAM på eksisterende 

Leveranseplattform.  
• I tillegg har prosjektet levert kapasitetsøkning på nettverket på 4 sentrale 

datasenternoder i samarbeid med prosjekt kryptert indre kjerne. 
Gevinst/nytte: 

• Opprettholde sikker og stabil drift inntil kjernenettet erstattes av Stamnett levert av 

Norsk helsenett SF ved tilgang til support på nettverksutstyr (SW, HW, bugfix) fra 

produsent og nødvendig driftsdokumentasjon for Leveranseplattformen der denne har 

vært mangelfull. 

• Forbedret tjenestekvalitet ved erstatning av utdaterte sentrale datasenternoder og 

økning i kapasitet mellom datasenter. 

Samlet understøtter dette identifiserte kapasitetsøkningsbehov i kommende periode.  

Kostnad/ulempe: 

• Økte kostnader til kompetanse og ressurser i Sykehuspartner HF innen 
mikrosegmentering og nettverksteknologi (NSX-T) som skal benyttes på 
Leveranseplattformen ved bruk av sikker federert konsumering samt drifts- og 
forvaltningsmodell for Leveranseplattformen (konkretisering av estimat vurderes samlet i 
effektgrunnlag for prosjekt felles plattform - trinn 1 modernisering 
Leveranseplattformen).  

Muliggjør:  
• Etablering av ny RAM-løsning på Oslo universitetssykehus HF og etablering av RAM-

løsning til andre helseforetak basert på regional installasjon 
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• Oppgradering av kapasiteten på dagens lokale nettverk i de sentrale datasentrene (DC-
LAN), tilrettelegging for å ta i bruk nye og endrede tjenester, samt en økning i datavolum 
uten at det påvirker avtalt stabilitet i nettverket. 

• Mulig gevinst ved innføring av RAM-løsningen skal være ytterligere dokumentert av 
prosjekt RAM OUS som rapporterer til Regional IKT-portefølje i Helse Sør-Øst. 

 
Status: Prosjektet leverte utviklings- og testmiljøene innenfor avtalt tid, men deler av 
produksjonsmiljøet ble forsinket grunnet behov for å etablere ny geo-redundant HNAS-
fillagringsløsning. Omfangsendringen påvirket ikke grunnkalkylen og ble godkjent i 
styringsgruppen. HNAS-fillagringsløsningen ble satt i produksjon og gjort tilgjengelig for RAM den 
29. april 2022. Det var også forsinkelser på oppgraderingen av DC-LAN (nettverket på de sentrale 
datasentrene) som følge av forsinkelser på leveranser av nettverkskomponenter. Dette har ikke 
påvirket prosjekt RAM OUS. 

Økonomi:  

Grunnkalkyle Styringsramme 
(P50) 

Kostnadsramme 
(P85) 

Påløpt per 
31.05.2022 

Inntjent verdi 

35,7 37,5 40,0 34,2 36,9 

Tabell 5: Inntjent verdi er høyere enn påløpt kostnad grunnet lavere utstyrskostnad enn antatt. 

7 Effektoppnåelse  

Effektoppnåelse ved å gjennomføre IKT-infrastrukturprosjektene i STIM dreier seg om å levere 
evner som understøtter ønsket utvikling i henhold til strategiske mål som beskrevet i Regional 
utviklingsplan 2035 og Delstrategi for teknologiområdet.  

I juni 2022 godkjente STIM programstyringsgruppe STIM effektstyringsstrategi og oppdatert 
rammeverket for effektstyring. I løpet av andre tertial er STIM effektregister oppdatert med 
godkjent effektgrunnlag for alle avsluttede STIM-prosjekter og prosjekter som avsluttes i 
nærmeste fremtid.  

Programmets suksess forutsetter innsikt i, oppfølging og styring av endringene som kreves i linjen 
og i helseforetakene for å realisere gevinstene og minimere ulempene. For å styrke graden av 
effektoppnåelse har programmet startet statusgjennomgang med linjen, og arbeidet videreføres 
inn i neste tertial for å få etablert oppdatert status fra alle prosjektene. STIM skal i neste tertial og 
videre bistå med å øke fokus på tiltaksarbeidet i linjen.  

Endringstiltak som per tid er identifisert og endelig godkjent av gevinst- og kostnadseiere i linjen 
gjenfinnes med status per andre tertial 2022 i figur 9.  
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Figur 7 Oversikt og status over identifiserte endringstiltak som forutsettes gjennomført for 
effektoppnåelse. 

Innenfor område telekom har prosjekt regional telekomplattform gjennomført forankringsmøter 
med effekteier hvor blant annet målinger og indikatorer er konkretisert. Endelig godkjenning av 
effektgrunnlaget fra prosjektet forventes medio september. For område infrastruktur plattform 
pågår oppdatering av effektgrunnlaget for prosjekt tjenestemigrering i forhold til beslutning om 
utvidet omfang. Innen nettverksområdet er status for prosjekt kryptert indre kjerne oppdatert fra 
forrige tertial. For område sikkerhet (prosjekt sikker sone, PAM, PAM – én styrt vei inn og styrket 
autentisering) og nettverk (trådløst nett – fase II trinn 1) er statusgjennomgang planlagt primo 
september.  

Innenfor område arbeidsflate er status oppdatert for prosjektene mobilitetsplattform, mobilitet 
og regional Citrix plattform. For forretningstjenesten mobile tjenester ivaretar linjen aktiv 
oppfølging av identifiserte endringstiltak, og flere av endringstiltakene er godt integrert med 
helseforetakene som en del av innføring av forretningstjenestene i Helse Sør-Øst. For prosjekt 
regional Citrix-plattform er endringstiltakene enten levert eller integrert i linjens kontinuerlige 
linjeoppgaver. 

Erfaring viser fortsatt at utarbeidelse, forankring og avstemming av effektgrunnlag med 
effekteiere i Sykehuspartner HF og helseforetakene tar lengre tid enn forutsatt. STIM ønsker 
høyere prioritet på prosjektenes arbeid med å få utarbeidet, forankret, avstemt og godkjent 
effektgrunnlag med disse. Effektgrunnlag skal være avstemt og godkjent med berørte effekteiere 
før informasjon innarbeides i statusoversikt og effektregister, og flere prosjekter har per tid arbeid 
som ikke er sluttført.  
 
STIM har i andre tertial påbegynt arbeid med effektrisiko. I samarbeid med linjen vil programmet i 
tredje tertial 2022 arbeide med tiltak mot risikoen for at avtalte effekter ikke nås.  
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8 Kvalitetssikring  

Kvalitetsforbedringer identifiseres og gjennomføres fortløpende både på program- og 
prosjektnivå.  

Sykehuspartner HF administrerende direktør har fra tredje tertial 2020 engasjert ekstern 
kvalitetssikring av program STIM. Kvalitetssikringen gjennomføres i iterasjoner, slik at 
Sykehuspartner HF iverksetter tiltak fortløpende. Ekstern kvalitetssikrer har i andre tertial 2022 
gjennomført kvalitetssikring av prosjekt tjenestemigrering – gjennomføringsfase 1 utvidet omfang 
og arbeidet med et forslag for en metode for måling og visualisering av effektoppnåelse av 
leveransene fra STIM.  

9 Følgerevisjon  

Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst RHF gjennomfører følgerevisjon av program STIM, jf. 
driftsorientering til Sykehuspartner HFs styre 3. september 2019 og STIM tertialrapporter i 2019-
2022. Konsernrevisjonens følgerevisjon er ett av flere tiltak som skal sikre kvaliteten i 
gjennomføringen av program STIM og prosjekt Windows 10. Følgerevisjonen gir viktige innspill til 
tiltak som øker sannsynligheten for at programmet og prosjektene lykkes og at risikoen reduseres. 
Helse Sør-Øst RHF konsernrevisjon fremlegger rapport tertialvis for styret i Sykehuspartner HF og 
Helse Sør-Øst RHF revisjonsutvalget orienterer styret i Helse Sør-Øst RHF.  

Helse Sør-Øst RHF konsernrevisjonen fremla sin Rapport 3/2022 tertialrapport 1/2022 
Følgerevisjon av program STIM Sykehuspartner HF for Sykehuspartner HF styre 22. juni 2022, jf. 
styresak 061-2022. Rapporten omfatter monitorering av utvalgte prosjekter og prosesser i 
programmet, særskilt prosjekt felles plattform og prosjekt tjenestemigrering, revisjon av prosjekt 
mobilitet - mobile enheter i pasientbehandlingen og følgerevisjon av prosjekt modernisering av 
nett. Konsernrevisjonens anbefalinger er relatert både til programmet, til linjen i Sykehuspartner 
HF og Helse Sør-Øst. Dette er reflektert i tiltakene Sykehuspartner HF har utarbeidet og som 
administrerende direktør fremla for Sykehuspartner HF styre 24. august 2022, jf. styresak sak 073-
2022. Helse Sør-Øst RHF revisjonsutvalget orienterte styret i Helse Sør-Øst RHF om rapport 
3/2022 den 25. august 2022. Programmet vil gjennomføre tiltak innenfor STIMs ansvarsområde.  

I andre tertial 2022 har konsernrevisjon revidert prosesser for overlevering av programmets 
leveranser til forvaltning for realisering av gevinster, monitorert programmet på overordnet nivå 
og følgerevidert prosjektene felles plattform og modernisering av nett.   
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Vedlegg 1: Risikobeskrivelser og vurdering etter andre tertial 2022  
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