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Saksfremlegg 
  

  

  

Saksgang 

Styre Møtedato 

Styret Sykehuspartner HF 21. september 2022 

 

 

 

SAK NR 086-2022 
 
STIM PROSJEKT TJENESTEMIGRERING – GJENNOMFØRINGSFASE 1 UTVIDET OMFANG  

 
Forslag til vedtak 

1. Styret godkjenner utvidet omfang for prosjekt tjenestemigrering - gjennomføringsfase 1, med en 

grunnkalkyle på 33,3 millioner kroner, styringsramme (P50) på 37,5 millioner kroner og 

kostnadsramme (P85) på 41,9 millioner kroner, eks mva. 

 

2. Styret ber administrerende direktør avklare fullmakt for finansieringen med Helse Sør-Øst RHF. 

 

 

Skøyen, 14. september 2022 

 

 

Hanne Tangen Nilsen  

administrerende direktør  

 

 

  

 
  
  
  

  

 
  



 
 

________________________________________________ 

Side 2 av 4 

 

1. Hva saken gjelder  

Sykehuspartner HF gjennomfører program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering 

(STIM) i henhold til mandat, jf. sak 091-2018, og STIM programplan 2022-2023, jf. sak 008-2022. 

Program STIM er gitt i oppdrag å etablere en standardisert, modernisert og sikker regional IKT-

infrastruktur i Helse Sør-Øst. Oppdraget inkluderer migrering av applikasjonstjenester fra dagens 

plattformer til en ny felles regional plattform, jfr. styresak 068-2021.  

I denne saken fremlegges en utvidelse av omfanget av prosjekt tjenestemigrering – 

gjennomføringsfase 1 for beslutning. I det utvidede omfanget ligger tiltak for å kunne sanere 

lokalt nettverk, øke sikkerheten, forberede konsumering av regionale tjenester og migrering. 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  

 

Dagens hovedplattformer SIKT, OUS og AHUS har av historiske årsaker en betydelig grad av 

funksjonell redundans, det vil si at flere plattformer leverer samme funksjonalitet. Oppdelingen i 

flere domener gir i tillegg økt driftskompleksitet og medfølgende driftsrelaterte kostnader. Den 

strategiske retningen med sentralisert drift og økende grad av informasjonsdeling og 

samhandling antas å ha høyest måloppnåelse gjennom konsolidering og størst mulig grad av 

standardisering og felles regionale applikasjonstjenester.   

STIM prosjekt tjenestemigrering skal ivareta migrering av applikasjonstjenester fra dagens plattformer 

til felles regional plattform. Migreringen er delt i to faser: 

1. Gjennomføringsfase 1 omfatter migrering av Sykehuset Innlandet HF sitt lokale domene til 
Leveranseplattformen, og forberedelser for andre gjennomføringsfase. 

2. Gjennomføringsfase 2 er den store migreringstransformasjonen hvor applikasjonstjenestene 
vurderes opp mot behov for eventuell modernisering før migrering til felles regional plattform.  
 

Metodikk og modeller for tjenestemigrering som utarbeides i gjennomføringsfase 1 vil gjenbrukes i 

neste fase. 

Vurdering  

Prosjektets gjennomføringsfase 1 er 70% ferdig (status 31. mai 2022). Det gjenstår migrering og 

produksjonssetting av tre store tjenester (pågår) og fem mindre tjenester som er blitt inkludert i 

prosjektets omfang fra linjens aktiviteter (prosjekt Windows 10 fase 3). Videre har omfanget ved 

Sykehuset Innlandet HF vist seg større enn antatt ved oppstart. 

I løpet av gjennomføringsfase 1 har prosjektet også fulgt opp tilgrensende aktiviteter via 

"parallellisten" og "dimmelisten"1 med interessenter og involverte. Dette arbeidet er av alle parter 

vurdert som svært nyttig og utgjør sammen med utvidet omfang utgangspunktet for å be om økt 

finansiering. Prosjektet vil da kunne tømme lokalt nettverk (350-500 noder) for å kunne sanere og 

gjennomføre full tjeneste-ROS av SIHF-Innolab. Samtidig vil prosjektet fortsette med å bygge 

                                                           
1 "Parallellisten" er basert på SIHF tjenester der minst 1 server står aktiv i SIHF.NO AD-domenet, og hvor det er 
pågående aktiviteter i linjen med ansvar for å erstatte disse med SIKT-servere Alle parter er avhengige av dette 
for å kunne sanere domenet.  
"Dimmelisten" er basert på et AD-dashboard som viser alle aktive maskiner (servere og klienter) i SIHF.NO AD-
domenet og nedtelling til det er tomt; rapporteres i prosjektets styringsgruppe. 
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migreringsportefølje-backlogg sammen med Sykehuspartner HF tjenesteporteføljeansvarlige. Med 

dette vil prosjektet bidra til å bedre sikkerheten i Helse Sør-Øst sin infrastruktur.  

Gjennomføringsfase 1 utvidet omfang vil omfatte:  

• Full tjeneste-ROS av SIHF-Innolab, for økt sikkerhet og forberedelse for konsumering av 
regionale tjenester.  

• Tømming av lokalt nett og returnere IP-adresser til Innlandet fylkeskommune. 

• Utarbeide migreringsporteføljebacklogg for gjennomføringsfase 2 i samarbeid med tjeneste- 
porteføljeadministratorene. 

 

Plan 

Prosjektets gjennomføringsfase 1 hadde oppstart i september 2021, med plan ut oktober 2022. Det 

utvidede omfanget vil forlenge fasen med 6 måneder ut april 2023. Den overordnede tidsplanen med 

milepæler vises i figuren under.  

 

Økonomi  

Gjennomføring av prosjekt tjenestemigrering - gjennomføringsfase 1 ble besluttet i Sykehuspartner HF 

styre i august 2021, jf. sak 068-2021 med en grunnkalkyle på 21,7 millioner kroner, styringsramme 

(P50) på 23,7 millioner kroner og kostnadsramme (P85) på 26,3 millioner kroner, eksklusiv mva. Helse 

Sør-Øst RHF finansieringsbeslutning er datert 27. oktober 2021. Prosjektet har en prognose lik 

grunnkalkyle. 

Prosjektkostnaden for det utvidede omfanget er estimert til en grunnkalkyle på 11,6 millioner kroner, 

styringsramme (P50) på 13,8 millioner kroner og kostnadsramme (P85) 15,6 millioner kroner, eks. mva.  

For gjennomføringsfase 1 inkludert utvidet omfang søkes det følgelig om godkjenning av en 

grunnkalkyle på 33,3 millioner kroner, styringsramme (P50) på 37,5 millioner kroner og en 

kostnadsramme (P85) på 41,9 millioner kroner. Merk at usikkerheten i prosjektets gjennomføringsfase 

1 er betydelig redusert, da prosjektet er 70% ferdigstilt. Alle aktivitetene, inkludert det utvidede 

omfanget, er klassifisert som driftskostnad og estimat er uten merverdiavgift i henhold til gjeldende 

regler om nøytral merverdiavgift.  
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Gevinster  

Prosjekt tjenestemigrering - gjennomføringsfase 1 bidrar til STIMs effektmål:   

• Forbedret informasjonssikkerhet og personvern 

• Forbedret tjenestekvalitet 

• Økt kostnadseffektivitet og forutsigbarhet 

Prosjektets leveranse understøtter i tillegg effektmålene 

• Forbedret fleksibilitet og endringsevne  

• Samhandling, informasjonsdeling og pasientforløp 

Prosjektet legger følgende effektmål til grunn 

• Forbedret informasjonssikkerhet ved å sanere legacy-domener iht. krav 

• Redusert kompleksitet og variasjon i drift 

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

mål 

• Tilrettelegge for enklere drift i Sykehuspartner HF. 

Prosess 

Prosjektet samarbeider tett med mottaksprosjektet på Sykehuset Innlandet HF, Sykehuspartner HF 

tjenesteporteføljestyring og strategisk initiativ for standardisering og sanering for å sikre at prosjektet 

bidrar i størst mulig grad av verdiskapning.  

Tilslutning til det utvidede omfanget ble gitt i prosjektets styringsgruppe i august og i STIM 

programstyringsgruppe den 9. september 2022. 

 

3. Administrerende direktørs anbefaling 

Sykehuspartner HF er klart for å utvide første gjennomføringsfase av prosjekt tjenestemigrering 

for å håndtere gjenstående migreringsarbeid på Sykehuset Innlandet HF sitt lokale domene for å 

kunne sanere det gamle domenet, sanere lokalt nettverk og returnere IP-adresser til Innlandet 

fylkeskommune. Inkludert en full tjeneste-ROS vil arbeidet øke sikkerheten og forberede for 

konsumering av regionale tjenester.  

Administrerende direktør anbefaler at styret godkjenner prosjekt tjenestemigrering - 

gjennomføringsfase 1 utvidet omfang, med en grunnkalkyle på 33,3 millioner kroner, 

styringsramme (P50) på 37,5 millioner kroner og kostnadsramme (P85) på 41,9 millioner kroner, 

eks mva, og at styret ber administrerende direktør om å gå i dialog med Helse Sør-Øst RHF om 

fullmakt for finansiering. 
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