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Saksgang: 

Styre Møtedato 
Styret Sykehuspartner HF 21. september 2022 

 
 
 
SAK NR 085-2022 
 
 
SAMMENSLÅING AV PROSJEKTENE FELLES PLATTFORM – TRINN 1 CONTAINERTEKNOLOGI OG 
FELLES PLATTFORM – TRINN 1 MODERNISERING LEVERANSEPLATTFORMEN 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Styret godkjenner sammenslåing av prosjektene felles plattform - trinn 1 containerteknologi og 

felles plattform – trinn 1 modernisering Leveranseplattformen 
 

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

 
 
 
Skøyen, 14. september 2022 
 
 
 
Hanne Tangen Nilsen 
administrerende direktør 
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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. Plan for programperioden og leveranseplaner per 
prosjekt i gjennomføring er omtalt i STIM programplan 2022-2023, jfr. sak 008-2022.  
 
I denne saken fremlegges forslag om sammenslåing av prosjektene felles plattform - trinn 1 

containerteknologi og felles plattform – trinn 1 modernisering Leveranseplattformen for godkjenning.   

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  

Sykehuspartner HF program STIM gjennomfører prosjekt felles plattform - trinn 1 containerteknologi 
og felles plattform – trinn 1 modernisering Leveranseplattformen (jf. styresak 039-2022 prosjekt felles 
plattform – trinn 1 modernisering Leveranseplattformen - oppstart av gjennomføringsfasen). Begge 
prosjektene etablerer nye kapabiliteter på den eksisterende Leveranseplattformen.  

Prosjekt felles plattform - trinn 1 containerteknologi har etablert et container sandkassemiljø for 
modernisert EPJ (DIPS Arena) på Leveranseplattformen, kompetanse og rutiner. Prosjektet har ikke 
levert test- og produksjonsmiljøer for modernisert EPJ da spesifikasjonene på disse miljøene ble 
endret primo 2022, noe som gjorde at Leveranseplattformen 2.0 ble påkrevet. 

Prosjekt felles plattform – trinn 1 modernisering Leveranseplattformen skal oppgradere dagens 
Leveranseplattform til Leveranseplattformen 2.0 - et moderne programvaredefinert datasenter, og 
etablere en ny forvaltnings- og leveransemodell for Leveranseplattformen. Nytt produksjonsmiljø for 

modernisert EPJ, med containerteknologi, skal etableres på Leveranseplattformen 2.0.  

Vurdering  

For å sikre maksimale synergier og for å samle Sykehuspartner HFs leveranser til prosjekt regional EPJ 
modernisering er det ønskelig 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.  

Med dette overføres også restansene fra containerteknologi-prosjektet og prosjekt felles plattform – 

trinn 1 containerteknologi opphører som eget prosjekt. 

 

Økonomi 

Som følge av sammenslåingen overføres gjenstående midler i prosjekt felles plattform – trinn 1 

containerteknologi til prosjekt felles plattform – trinn 1 modernisering Leveranseplattformen. Per 31. 

august 2022 har prosjekt felles plattform – trinn 1 containerteknologi brukt 4 millioner kroner av en 

grunnkalkyle på 13,2 millioner kroner og en styringsramme på 15,4 millioner kroner. Prosjektet har 

bestilt maskinvare til regional EPJ modernisering på inntil 5 millioner kroner som ikke er levert ennå.  

 

Prosjekt felles plattform – trinn 1 modernisering Leveranseplattformen er godkjent (jf. sak 039-2022) 

med en 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. På grunn av prosjektets strategiske betydning er finansieringen 

godkjent av Helse Sør-Øst RHF. Dette gjør at Helse Sør-Øst RHF må orienteres om endringen som 
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foreslås i denne sak og som følge av at sammenslåingen medfører en grunnkalkyle over 

administrerende direktørs fullmakt derfor må godkjennes av styret og Helse Sør-Øst RHF.  

 

Informasjon og involvering 

STIM programstyringsgruppe ga 15. august 2022 sin tilslutning til sammenslåingen.  

 

3. Administrerende direktørs anbefaling 

Med sammenslåingen av felles plattform - trinn 1 containerteknologi og felles plattform – trinn 1 

modernisering Leveranseplattformen til ett utførende prosjekt kraftsamler Sykehuspartner HF sine 

leveranser til regional EPJ modernisering i ett utførende prosjekt. Administrerende direktør anbefaler 

at styret godkjenner sammenslåingen av prosjektene felles plattform - trinn 1 containerteknologi og 

felles plattform – trinn 1 modernisering Leveranseplattformen, og at styret ber administrerende 

direktør informere Helse Sør-Øst RHF om saken. 
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