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I rapporten fremgår status for Sykehuspartner HFs program for standardisering og IKT-
infrastrukturmodernisering (STIM) og status for prosjekt Windows 10 per 31. august 2021.  

1 Om program STIM  

Program STIM i Sykehuspartner HF skal bygge en felles regional plattform for Helse Sør-Øst som skal 
understøtte samhandling, endringsevne og effektiv drift og forvaltning av IKT-løsningene i Helse-Sør 
Øst. Videre skal programmet etablere en moderne og sikker IKT-infrastruktur som møter 
helseforetakenes behov for digitalisering og innovasjon.  

En risikobasert tilnærming er lagt til grunn for prioritering av prosjekter for å redusere teknisk gjeld 
og dekke kritiske behov hos helseforetakene. Fremdrift i programmets øvrige utviklingslinjer 
samordnes med etableringen av ny felles regional plattform.  

2 Status program STIM og prosjekt Windows 10  

Per 31. august 2021 har program STIM 11 prosjekter i gjennomføring. I løpet av tertialet har 
programmet avsluttet ett prosjekt og fire prosjekter har hatt overgang til gjennomføringsfasen, se 
figur 1 under.  

Program STIM har en stabil risikosituasjon, men økende risiko for forsinkelse som følge av forsinkede 
utstyrsleveranser grunnet pandemien. Tiltak for å redusere risiko er identifisert og iverksatt. 

Linjeorganisasjonen i Sykehuspartner HF er ansvarlig for gjennomføringen av prosjekt Windows 10 
fase 1, 2 og 3, samt prosjekt Trådløst nett fase 2.  

 

Figur 1 Prosjekt i program STIM og i linjen i henhold til fase og med illustrasjon av kostnad for prosjekt 
som er vedtatt finansiert. 

Prosjekt Regional Citrix-plattform ble formelt avsluttet i STIM programstyringsgruppe 13. august 
2021. Prosjektet har levert oppdraget i tråd med revidert tidsplan og under grunnkalkylen, med gode 
tilbakemeldinger fra helseforetakene både på leveransen og gjennomføringen. Helse Sør-Øst har nå 
en oppgradert og standardisert Citrix-plattform, og utdatert programvare og maskinvare er sanert. 
Leveransene har styrket sikkerheten, effektiviserer drift og brukerne har fått en arbeidsflate som 
funksjonelt og utseendemessig er lik som på Windows 10 og gir redusert mulighet for avbrudd i 
arbeidet. Koronapandemien har resultert i en 20% økning i bruk av Citrix-plattform grunnet arbeid 
fra hjemmekontor og prosjektet har bidratt med å løse nødvendig kapasitetsøkning. Behovet for 
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tilgang til kliniske applikasjoner fra hjemmekontor under pandemien er løst ved å tilrettelegge for 
sikker ekstern tilgangsløsning og kjøring av applikasjoner på Citrix.  Applikasjonene er tilrettelagt slik 
at de kan benyttes både på Windows 10 klientene og i Citrix, dette har bidratt til å redusere 
kostnadene i begge prosjekter. Prosjektet har gjenbrukt servere som ble kjøpt ut av DXC-avtalen og 
slik bidratt til å bevare verdier. 

En av grunnsteinene i infrastrukturmoderniseringen er etableringen av en moderne, skalerbar og 
fleksibel plattform for regionale tjenester. I andre tertial har STIM levert kjøremiljøene for regional 
radiologiløsning og multimediearkiv for Oslo universitetssykehus HF, planlagt etablering av hybrid 
skyplattform ved bruk av markedet og startet utarbeidelse av målbilde og veikart for den 
eksisterende Leveranseplattformen, som er en viktig byggekloss i felles regional plattform. Innenfor 
nettverk er det jobbet med kapasitetsøkning av dagens nettverk, og modernisering og kryptering av 
nettverkene mellom helseforetakene og mellom de sentrale datasentrene. Prosjekt Modernisering av 
nett er godt i gang med anskaffelse av rammeavtale for modernisering av nettverk.  

Programmet har per 2. tertial lavere investerings- og driftskostnader enn budsjett. Det forventes noe 
høyere pådrag siste del av 2021, men revidert prognose for 2021 viser et nivå for både investerings- 
og driftskostnader lavere enn budsjett.  

STIM programplan 2021-2023 er revidert for å inkludere godkjente endringer. Planen ble godkjent i 
STIM programstyringsgruppe 13. august og behandlet i Sykehuspartner HF styre 30. august 2021.  

 

  
Figur 2 Figuren viser på et overordnet nivå status sett opp mot hovedkomponentene i STIM målbilde. 

STIM effektregister er sammenstilt som grunnlag for STIM gevinstrealiseringsplan. Effektregisteret vil 
fremlegges for programstyringsgruppen sammen med programmets strategi for effektstyring, som 
ferdigstilles i september. Samlet effektgrunnlag spilles inn i prosessene for økonomisk langtidsplan og 
budsjett-, HR- og resultatstyringsprosessen iht. gjeldende frister. Dette muliggjør bedret planlegging, 
styring og rapportering på effektoppnåelse både i forvaltningen og hos det enkelte foretak. 

Det er i tertialet gjennomført to runder med 1:1-møter med kontaktpersonene ved helseforetakene 
og en fellessamling. Aktiviteten har som mål å sette foretakene i stand til å forberede for mottak av 
leveransene. Det utarbeides funksjonelle veikart for å tydeliggjøre når ny funksjonalitet blir gjort 
tilgjengelig og for å identifisere avhengigheter for realiseringen. Aktivitetene innenfor plan, 
avhengigheter og felles drifts- og forvaltningsmodell (FDM) har i tertialet vært prioritert mot å sette 
Sykehuspartner HF i stand til å motta, drifte og omdanne leveransene fra STIM til bestillbare 
tjenester for helseforetakene. FDM legger stor vekt på samhandling med andre utviklingsaktiviteter i 
Sykehuspartner HF. Sammen med linjen, regionale kliniske løsninger og IKT byggprosjekter har 
programmet dokumentert avhengigheter og planer.  

For å øke kunnskapen om STIM målsetting og for forståelse i helseforetakene og Sykehuspartner HF 
om deres ansvar for å realisere gevinstene, er en ny film om STIM laget og delt med foretakene. En 
artikkelserie er delt for å øke kunnskapen om skyløsninger og motivere for endringene som kreves.  

https://www.youtube.com/watch?v=9rbtvMS-0M8
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STIM har forankret og operasjonalisert Regionale sikkerhetsprinsipper og -krav for interessentene. 

For å styrke styringen av STIM er ny programleder tilsatt, med tiltredelsesdato 1. september 2021. 

3 Overordnet fremdrift og milepæler for prosjekter i gjennomføring  

I andre tertial 2021 har de fleste prosjektene i gjennomføring i STIM hatt god fremdrift i henhold til 
vedtatte tidsplaner. Figuren under viser fremdrift for prosjekter i gjennomføringsfasen per 31. august 
2021.  

Prosjekt Modernisering av nett har i løpet av andre tertial flyttet beslutningen om oppstart andre 
gjennomføringsfase fra juni til oktober 2021 for å gjennomføre prøvetilbud for å tilegne seg 
ytterligere kunnskap om leverandørene, for å få et bedre kostandestimat og usikkerhetsanalyse. 
Prosjekt rapporter at de vil levere iht. plan på de neste milepælene. Beskrivelse av status i respektive 
prosjekt er inkludert i vedlegg.  

Prosjektene Felles plattform trinn 1 - containerteknologi, Kryptert indre kjerne, Regional 
testplattform, Tjenestemigrering og Windows 10 fase 2 har i løpet av tertialet startet 
gjennomføringsfasen og er inkludert i figuren.  

 

 

Figur 3 Overordnet fremdrift og milepæler for prosjekter i gjennomføringsfase per 31. august 2021. 
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Overordnet prosjektstatus per andre tertial 2021 oppsummeres i tabellen under.

 
Tabell 1 Overordnet status prosjekter i gjennomføring per 31. august 2021. Prosjekt markert grønt ble avsluttet 
i andre tertial.  

Kommentar til rød status i tabellen:  

Prosjekt Kryptert indre kjerne rapporterer rødt på fremdrift per 31. august 2021. Grunnet lang 
leveransetid på utstyr globalt er prosjektet tre måneder etter plan og det er forbundet risiko med 
ytterligere forsinkelse på levering av utstyr. Foreløpig leveransedato er i desember 2021.  

 Tiltak: Ukentlige møter med leverandør. Tidsplanen justeres og ressursene er lånt ut til andre 
prosjekt for å holde kostnadene på et minimum.   

Prosjekt Trådløst nett rapporterer rødt på risiko per 31. august 2021 da det er risiko for at forlengede 
leveringstider på hardware grunnet koronapandemien og tilgang på komponenter kan forårsake 
prosjektrestanser.  

 Tiltak: Bestilt utstyr hvor leveranse følges opp i dialog med leverandør.  

Prosjekt PAM-En styrt vei inn er forsinket med levering på milepælene «Thycotic migrert» og «IKT-
leverandører innrullert». Nye leveringstidspunkt er september / oktober 2021. 

4 Økonomi  

Økonomistatus per 31. august 2021 fremgår av tabellen under. 

 

Tabell 2 Regnskap mot budsjett per andre tertial 2021. 
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Investering  

Økonomistatus per 31. august 2021 viser at investeringene er lavere enn budsjettert hittil i år. Dette 
skyldes i hovedsak senere overgang til gjennomføringsfasen enn planlagt for enkelte prosjekt, 
besparelser grunnet mindre behov for ressurser enn budsjettert, lange ledetider på levering av 
utstyr, reduserte anskaffelser og eksterne forhold som hittil i år kan sammenfattes som følgende:  

Besparelser:  

Prosjektene Regional Citrix-plattform og Windows 10 fase 1 har reelle ressursbesparelser på om lag 
18 millioner kroner som følge av effektiv pakking av applikasjoner. Mye av besparelsen har finansiert 
prosjekt Windows 10 fase 2 som ikke var budsjettert. I tillegg har prosjekt Felles plattform – trinn 1 
RAM en besparelse på nesten 3 millioner kroner som følge av lavere kostnad i anskaffelse av utstyr. 

Oppstart gjennomføringsfase senere enn i periodisert budsjett:  

De fire prosjektene Regional testplattform, Alarm- og meldingstjenester, Felles plattform – trinn 2 
hybrid sky og Trådløst nett fase 2 starter gjennomføringsfasen senere enn planlagt, og medfører et 
avvik på om lag 24 millioner kroner i forhold til budsjett.  

Redusert omfang: 

Avvik på 25 millioner kroner som følge av redusert omfang i prosjekt Regional telekomplattform iht 
beslutning i Helse Sør-Øst RHF styre og avvik på 7 millioner kroner grunnet at aktiviteter innenfor 
området autentisering er overført og gjennomføres i linjen i Sykehuspartner HF.  

Eksterne forhold:  

Et samlet avvik på om lag 51 millioner kroner er forårsaket av eksterne forhold, inkludert avvik i 
prosjekt Trådløst nett som følge av at helseforetak er forsinket i tilrettelegging av lokale kabling og 
oppgradering av kommunikasjonsrom, lang leveransetid på utstyr til prosjekt Kryptert indre kjerne. I 
tillegg har noen få prosjekter brukt mer enn budsjett, men innenfor prosjektenes rammebetingelser. 

Ekstra tiltak 

Besparelsene over er brukt til å finansiere tidligere oppstart enn budsjett av Windows 10 fase 2 som 
har en ekstra kostnad på -12 millioner kroner. 

 
Drift  

Driftskostnaden hittil i år er lavere enn budsjettert. Gapet skyldes i hovedsak lavere ressursbruk i 
prosjektene Windows 10 fase 1, Felles plattform - trinn 2 hybrid sky, Tjenestemigrering og Felles 
drifts- og forvaltningsmodell. Prosjekt Windows 10 fase 1 avgir budsjettmidler til en tidligere oppstart 
av prosjekt Windows 10 fase 2. Prosjekter i gjennomføringsfase holder god fremdrift selv om det 
estimerte ressursbehovet er høyere enn faktisk forbruk, noe som representerer en besparelse.  

Prognose  

Per andre tertial er prognosen redusert til 447 millioner kroner mot et budsjett på 629 millioner 
kroner. Initiativ i budsjettet som ikke blir realisert i STIM er satt til null i programmets prognose.  
Prognose for 2021 avhenger av leverandørenes levering av utstyr. Allerede etablerte forskyvninger 
viser seg vanskelig å ta igjen i løpet av siste tertial 2021. Kostnadene for anskaffelsen av 
telefonapparater i prosjekt Regional telekomplattform etter fase 3.2.1 er tatt ut av prognosen, jfr. 
styresak i Helse Sør-Øst 021-2021.  

Prosjektene Kryptert indre kjerne og Regional testplattform vil redusere sitt avvik mot budsjett i siste 
tertial. Prosjektene Alarm- og meldingstjenester, Regional telekomplattform og Trådløst nett vil 
fortsatt bruke mindre enn budsjettert også i siste tertial. Prosjektene Modernisering av nett og Felles 
plattform - trinn 2 hybrid sky har budsjettert investeringer i siste tertial som blir lavere enn budsjett. 

Prognosen tilsier at programmet vil følge budsjetterte driftskostnader ut året. 

Grafen under viser status på prosjekter i gjennomføringsfase. 
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Figur 4 Status prosjekter i gjennomføringsfase, program STIM. 

 
Figur 5 Status prosjekt Windows 10 fase 1 og 2. 

Tabellen under viser prosjekter i gjennomføringsfase med godkjente styringsrammer, regnskapstall 
og inntjent verdi per andre tertial 2021, og prognose for året. Avvik i inntjent verdi for prosjektene er 
kommentert under hvert enkelt prosjekt i vedlegg. 
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Tabell 2 Vedtatte rammer for prosjekt i gjennomføringsfase og status per andre tertial 2021. 

5 Risikovurdering  

Det er én vesentlig endring i programmets risikovurdering siden forrige tertialrapport: Risiko #4 
Koronapandemien kan føre til forsinkelser i prosjekter og økte kostnader har økt i både sannsynlighet 
og konsekvens grunnet global mangel på nettverksutstyr. Utstyrsleverandørene har utfordringer med 
råvaremangel og produksjon grunnet nye smittebølger i Asia, noe som gir lengre leveringstider av 
nettverksutstyr og fører til forsinkelser i prosjektene. Risiko og tiltak er utdypet i vedlegget. 



 

Side 10 av 36 

 

 

Figur 6 Risikovurdering programrisiko per andre tertial 2021. 

6 Gevinstrealisering 

Prosjekt og program har videreført arbeidet med effekter og programmet har sammenstilt et 
helhetlig STIM effektregister. Effektregisteret kvalitetsikres og oppdateres som følge av 
videreutvikling av prosjektenes effektgrunnlag og faseoverganger. Innsikt i hvilke forutsetninger og 
endringstiltak som kreves i Sykehuspartner HF og i helseforetakene for å realisere gevinstene er en 
forutsetting for programmets suksess. Kompetanseheving i effektarbeid pågår, inkludert 
gjennomgang med Sykehuspartner HF og helseforetakene om hvordan effektregisteret kan benyttes i 
deres planlegging, rapportering og porteføljestyring. Initiativet er også ment å tydeligere koble STIM 
sitt bidrag til oppnåelse av strategisk målbilde for Sykehuspartner HF 2025 og bidra til 
gevinstrealisering gjennom at oppnådde effekter vurderes mot mål satt i gevinstrealiseringsplanen 
(BP6). Gjennomføring av BP6 er linjens ansvar, og det er effekteier i linjen som skal rapportere på 
effektoppnåelse for avsluttede prosjekter frem til BP6.  

Tidlig involvering av helseforetakene og Sykehuspartner HF er avgjørende for å ivareta brukerbehov, 
oppnå eierskap til effekter og sikre forståelse for forutsetninger og endringstiltak for realisering av 
gevinster. Arbeidet med å forankre effektgrunnlag med helseforetakene er videreført fra forrige 
tertial, eksempelvis er effektgrunnlaget for prosjekt Tjenstemigrering og Regional telekomplattform 
avstemt med mottaksprosjektet i foretaket. Prosjekt Felles plattform – trinn 1 containerteknologi, 
Kryptert indre kjerne, Regional telekomplattform og Modernisering av nett har forankret og avstemt 
effektgrunnlaget med effekteiere eller -ansvarlige i Sykehuspartner HF.  

7 Kvalitetssikring  

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 2021 gjennomført kvalitetssikring av 
beslutningsgrunnlaget for prosjekt Windows 10 fase 2 i forbindelse med fremleggelse av prosjektet 
for Sykehuspartner HF styre i juni 2021. Kvalitetssikring av prosjekt Modernisering av nett i 
forbindelse med BP3.2 pågår.  
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8 Følgerevisjon  

Konsernrevisjon i Helse Sør-Øst RHF gjennomfører følgerevisjon av program STIM, jf. driftsorientering 
til Sykehuspartner HFs styre 3. september 2019 og programmets tertialrapporter i 2019-2021. 
Konsernrevisjonens følgerevisjon er ett av flere tiltak som skal sikre kvaliteten i gjennomføringen av 
program STIM og prosjekt Windows 10. Revisjonen gir viktige innspill til tiltak som øker 
sannsynligheten for at programmet og prosjektene lykkes, og som reduserer risikoen. 
Følgerevisjonen fremlegges tertialvis for styret i Sykehuspartner HF.  

Konsernrevisjonen har i andre tertial fullført revisjon av prosjekt Windows 10 og gjennomført 
følgerevisjon av STIM på programnivå. Konsernrevisjonens rapport 4/2021 følgerevisjon av program 
STIM pr. 28. mai 2021 ble fremlagt for Sykehuspartner HF styre 2. juni 2021, jfr. styresak 046-2021. 
Plan og tiltak for oppfølging av konsernrevisjonens øvrige anbefalinger er utarbeidet, jfr. sak 067-
2021. Konsernrevisjonens følgerevisjon på programnivå er gjort innenfor områdene risiko, 
avhengighetsstyring, effektmål og gevinster, omfangsstyring og målbilde, status i prosjekter og 
program. Revisjon er gjort via samtaler med fagressurser i STIM programkontor, medlemmer av STIM 
programstyringsgruppe, observasjoner i STIM programstyringsgruppe og styringsgruppemøter, 
dokumentgjennomganger og analyser. STIM har tatt med seg anbefalingene i arbeidet i tertialet.  

I andre tertial 2021 ble revisjon av prosjekt Felles plattform videreført, med formål om å undersøke 
og vurdere om Sykehuspartner HF har tilstrekkelig styring og kontroll på leveranseomfanget og 
prosjektets trinnvise gjennomføring. Revisjonen fortsetter frem til september 2021. 
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Vedlegg – detaljert status 

1 Prosjektstatus 

1.1 Prosjekt Felles plattform – trinn 1 RAM 

Hensikt: Prosjekt Felles plattform skal etablere en moderne, skalerbar og fleksibel infrastruktur-
plattform for regionale tjenester, omtalt som felles regional plattform. Prosjekt Felles plattform - 
trinn 1 RAM skal levere kjøremiljøer for Regional radiologiløsning og multimediearkiv (RAM) på den 
eksisterende Leveranseplattformen. 

Effektmål: 

 Forbedret sikker og stabil drift gjennom å sikre nødvendig kapasitet for RAM for Oslo 
universitetssykehus HF og etablering av geo-redundans og sikrere nettverkshåndtering. 

 Mer moderne og driftssikre rutiner for drift av tjenester på Leveranseplattformen. 

Leveranse: Kapasitetsøkning på Leveranseplattformen for å understøtte behovene til RAM for Oslo 
universitetssykehus HF og kapasitetsøkning på det lokale nettverket i sentrale datasentrene (DC-LAN) 
til Sykehuspartner HF. Prosjektet samarbeider med prosjekt Sikker føderert konsumering da deres 
løsningsdesign er viktig for at RAM og andre kliniske løsninger kan konsumere tjenester på tvers. 

Prosjektplan: 

 

Status:  

 Prosjekt Felles plattform – trinn 1 RAM ble godkjent for oppstart av første gjennomførings-
fase (BP3.1) 18. november 2020, jf. styresak sak 084-2020, og oppstart av andre 
gjennomføringsfase (BP3.2) i STIM programstyringsgruppe 9. april 2021 og i styret i 
Sykehuspartner HF 21. april 2021 (jf. sak 032-2021).  

 Helse Sør-Øst RHF finansieringsbeslutning ble mottatt 14. juni 2021.  

 Prosjektet har levert servere og miljøer til RAM på Oslo universitetssykehus HF i henhold til 
plan.  

 Installering av nytt DC-LAN utstyr startet i august, og pågår til medio november 2021.   

Milepælplan:  

MP Dato Beskrivelse Status 

BP3.1 16.11.20 Faseovergang (gjennomføring fase 1) Gjennomført 

MP2 15.03.21 Etablert kapasitet for test- og utviklingsmiljøer til 
Radiologiløsning og multimediearkiv (RAM) 

Gjennomført 

BP3.2 21.04.21 Faseovergang (gjennomføring fase 2).  Gjennomført 
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MP3 30.06.21 Etablert kapasitet for produksjonsmiljøer til 
Radiologiløsning og multimediearkiv (RAM) 

Gjennomført 

MP4 30.06.21 Forbedringstiltak leveranseplattformen ferdigstilt 
(dokumentasjon, automasjon, etc.) 

Pågår i regi av Felles drifts- 
og forvaltningsmodell 

MP5 12.11.21 Utbedret kapasitet for DC-LAN På plan 

BP4 15.11.21 Faseovergang (avslutningsfase) På plan 

MP6 17.12.21 Sluttrapport godkjent På plan 

BP5 17.12.21 Godkjent faseovergang (prosjektet avsluttes) På plan 

Økonomi:  

Grunnkalkyle Styringsramme 
(P50) 

Kostnadsramme 
(P85) 

Påløpt per 
31.08.2021 

Inntjent 
verdi 

Prognose 

35,7 37,5 40 29,1 27,9 35,2 

Inntjent verdi: Det negative avviket mellom påløpt kostnad og inntjent verdi kan i hovedsak forklares 
med forsinkelser av leveranser av nettverksutstyr. 

1.2 Prosjekt Felles plattform – trinn 1 containerteknologi  

Hensikt: Containerteknologi er en fremtidsrettet teknologi som gjør det enklere å skalere 
infrastrukturen og oppgradere store systemer raskere med mindre ressurser enn i dag. Stadig flere 
applikasjoner forutsetter denne teknologien. Den første applikasjonen som benyttes i regionen og 
som er klar for etablering på containerteknologi er DIPS Arena. Prosjektet skal etablere nødvendig 
kompetanse og kapasitet på containerteknologi for å understøtte nye versjoner av DIPS i første 
omgang. 

Effektmål: Effektgrunnlag er i arbeid, prosjektet forventes per tid å legge til rette for: 

 Forbedret ressursutnyttelse ved enklere og mer effektiv drift og forvaltning i Sykehuspartner 
HF, herunder forbedret kostnadseffektivisering. 

 Forbedret fleksibilitet og endringsevne for helseforetakene gjennom eksempelvis parallell 
oppgradering og tilbakerulling med normal drift, økt tjenestevolum, økt skalerbarhet og 
fleksibilitet ved økt ytelse ift. tradisjonell teknologi/løsning (hurtigere responstid, lasting). 

 Forbedret tjenestekvalitet ved økning av automatisk feilkorreksjon og skalering, som er 
spesielt viktig for tjenester som applikasjonsservere, hvor behovet for kapasitet kan endre 
seg i løpet av kort tid. 

Leveranse: Etablere test- og produksjonsmiljøer for DIPS Arena ved bruk av containerteknologi på 
Leveranseplattformen.  

Prosjektplan:  

 

Status: Prosjektet ble godkjent for oppstart av gjennomføringsfasen i STIM programstyringsgruppe 
23. juni 2021. Prosjektet er på plan.  
 
Milepælplan:  
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MP Dato  Beskrivelse  Kommentar  

BP3 23.06.21 Faseovergang til gjennomføringsfase Gjennomført 

MP1 31.10.21 Sandkassemiljø etablert På plan 

MP2 31.03.22 Testmiljø etablert På plan 

MP3 30.06.22 Produksjonsmiljø etablert På plan 

BP4 August 2022 Faseovergang til avslutningsfase På plan 

BP5 Oktober 2022 Prosjektet avsluttes På plan 

Økonomi:  

Grunnkalkyle Styringsramme 
(P50) 

Kostnadsramme 
(P85) 

Påløpt per 
31.08.2021 

Inntjent 
verdi 

Prognose 

13,2 15,4 17,8 0,2 0,2 13,2 

Inntjent verdi: Ingen vesentlige avvik mellom inntjent verdi og påløpt kostnad. 

1.3 Prosjekt Innføring kryptert stamnett 

Hensikt: Modernisere nettverksinfrastrukturen i Helse Sør-Øst og gjøre Helse Sør-Øst til en del av det 
nasjonale stamnettet, samt imøtekomme krav til å kryptere datatrafikk. 

Effektmål: Muliggjøre nasjonal samhandling og informasjonsdeling med regionale helseforetak og 
andre nasjonale virksomheter innen helse. Gi økt datasikkerhet og sikre etterlevelse av Datatilsynets 
pålegg om kryptering. Økt kvalitet i nettverkstjenesten gir helseforetakene økt tilgjengelighet, 
hastighet og stabilitet, samtidig vil foretakene få forbedret tilknytning mot nasjonale, kritiske 
tjenester som Kjernejournal og E-resept.   

Leveranse: Erstatte dagens nettverksinfrastruktur med sentraliserte, regionale og standardiserte 
tjenester for kryptert datatransport mellom helseforetak, datasentre og eksterne grensesnitt i Helse 
Sør-Øst slik at Helse Sør-Øst er klar for tilkobling til det nasjonale stamnettet levert av Norsk 
Helsenett SF.  
 

Prosjektplan:   

 

 

Status:  

• Kontrakt mellom Sykehuspartner HF og Norsk Helsenett SF på DCI-tjeneste er signert. 
• Opplæring av fagressurser i Sykehuspartner HF på alle kartlagte prosesser er gjennomført.  
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Milepæl 7 er forsinket grunnet leveransesituasjonen i markedet. Norsk Helsenett SF følger opp sin 
avtalepartner. Dette kan innebære forsinkelse for prosjektet ift opprinnelig plan. Prosjektet utreder 
konsekvensene og vil i felles styringsgruppemøte med Norsk Helsenett SF i oktober 2021 avklare om 
det er tiltak som kan settes inn.  

Milepælsplan:  

MP Dato Beskrivelse Status 

MP1 13.03.20 Sykehuspartner har bestilt kryptert stamnett mellom de 
sentrale datasentrene (DCI).  

Gjennomført 

MP2 01.07.20 Sykehuspartner har bestilt «Core stamnett». Bekreftelse på 
bestilling av Stamnett iht. avtalen er sendt Norsk Helsenett 
SF. 

Gjennomført 

MP3 31.08.20 Norsk Helsenett SF ferdig med detaljert løsningsdesign, det 
krypterte stamnett ut over DCI. 

Gjennomført  

MP4 20.11.20 Norsk Helsenett SF DCI ferdigstilt for godkjenning av 
Sykehuspartner. 

Gjennomført 
(22.01.21)  

MP5 20.04.21 Sykeshuspartner HF produksjonssetter kryptert stamnett 
mellom de sentrale datasentrene (DCI). 

Gjennomført 

MP6 01.11.21 Norsk Helsenett SF fiberleveranse ferdigstilt og overlevert. På plan 

MP7 01.02.22 Norsk Helsenett SF installasjon av kommunikasjonsutstyr 
ferdig.  
Totalt 16 sentrale lokasjoner (core) i Helse Sør-Øst. 

Forsinket  

MP8 01.04.22 Norsk Helsenett SF testing av samband ferdigstilt.   

MP9 01.06.22 SP har etablert kryptert samband på mindre lokasjoner (C-
lokasjoner). Begrenset oppad til 15 C-lokasjoner. 

  

MP10 01.07.22 Kryptert stamnett klart for resterende lokasjoner.   

BP4 Juni 2022 Overgang til avslutningsfasen – overlevering til drift og 
forvaltning 

 

BP5  Okt 2022 Prosjektet avsluttes, sluttrapport godkjennes.  

Økonomi:  

Grunnkalkyle Styringsramme 
(P50) 

Kostnadsramme 
(P85) 

Påløpt per 
31.08.2021 

Inntjent 
verdi 

Prognose 

38 43,2 49,4 13,7 11,7 37,3 

Inntjent verdi: Avviket mellom påløpt kostnad og inntjent verdi er relatert til forsinkelse ved oppstart, 
test og opplæring ved produksjonssetting av DCI.  

1.4 Prosjekt Kryptert indre kjerne  

Hensikt: Gjennomføre nødvendig kapasitetsøkning og oppgradering av nettverksutstyr for 
datanettverk i dagens kjernenett og i tilknytning til sentrale datasentre, samt å øke 
krypteringsgraden i dagens kjernenett i Helse Sør-Øst for å bidra til å imøtekomme krav om 
kryptering fra Datatilsynet. 

Effektmål: Opprettholde sikker og stabil drift frem til det planlagte moderniseringsarbeidet på DC-
LAN er gjennomført, og raskere imøtekomme regulatoriske krav fra Datatilsynet om kryptering av all 
datatrafikk over dagens kjernenett.  
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Prosjektplan: 

 
Status:  

• Prosjektet er i gjennomføring etter beslutning om faseovergang i STIM programstyringsgruppe 
19. mai 2021 og i styret i Sykehuspartner HF 2. juni 2021 (jf. sak 051-2021). Helse Sør-Øst RHF 
finansieringsbeslutning ble mottatt 19. juli 2021.  

• Utstyr ble bestilt når finansieringen ble godkjent. Grunnet lang leveransetid på utstyr globalt er 
prosjektet tre måneder bak plan og det er forbundet stor risiko til leveransetider på utstyr. 
Prosjektet har kontinuerlig dialog med leverandør. Tidsplanen justeres og ressursene er lånt ut til 
andre prosjekt for å holde kostnadene på et minimum.   

Milepæler: 

MP Dato  Beskrivelse  Kommentar  

MP1 14.04.21 Utlysning minikonkurranse Gjennomført  

BP3 02.06.21 Overgang til gjennomføringsfasen Gjennomført  

MP2 03.06.21 Gjennomføring oppstart Gjennomført 

MP3 17.06.21 Gjøre avrop på tilbud på HW  Gjennomført 

MP4 30.09.21 Hardware ankommer datasenter Forsinket   

MP5 06.10.21 Pilot DC-LAN Forsinket 

BP4 Februar 2022 Overgang til avslutningsfasen   

MP6 16.03.22 Siste endringsvindu  

BP5  Mars 2022 Avslutning prosjekt  

Økonomi: 

Grunnkalkyle Styringsramme 
(P50) 

Kostnadsramme 
(P85) 

Påløpt per 
31.08.2021 

Inntjent 
verdi 

Prognose  

36,6 39 42,9 0,1 0,1 38,3 

Inntjent verdi: Ingen avvik mellom påløpt kostnad og inntjent verdi. Avvik mellom prognose og 
grunnkalkyle kan forklares ved endrede valutakurser fra tidspunkt for utarbeidelse av 
beslutningsdokumentasjon og dato for bestilling av nettverksutstyr. 

1.5 Prosjekt Mobilitet – mobile enheter i pasientbehandling   

Hensikt: Tilrettelegge for bruk av mobile enheter i pasientbehandling og for å understøtte 
arbeidsprosessene ved helseforetakene på en mer effektiv måte. 
 
Effektmål: At helseforetakene opplever mobile enheter som et brukervennlig verktøy som bidrar til 
effektiv arbeidsflyt og mer tid til pasientrettet arbeid. Bruken skal være i henhold til regionalt 
ledelsessystem for informasjonssikkerhet og personvern. Mobile enheter skal leveres som en samlet 
tjeneste fra Sykehuspartner HF, med forutsigbar i tid, kost og kvalitet. 
 
Leveranse:  
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• Arkitektur for mobile enheter med beskrivelse av teknisk plattform, avhengigheter og 
grensesnitt. 

• Endringer i regionalt ledelsessystem for informasjonssikkerhet. 
• Etablering av applikasjon for Mobil autentisering med single-sign-on. 
• Etablering av ny forretningstjeneste for mobile enheter, tjenesteorientert drifts- og 

forvaltningsmodell, samt oppdatert tilbuds- og leveransemodell. 
• Etablering av standardiserte mobile profiler tilpasset etterspurte bruksområder. 

Prosjektplan:   

 

Status: Mindre forsinkelse på delaktiviteter, men dette påvirker ikke planen for gjennomføring.  

Milepælplan: 

MP Dato Beskrivelse Status 

BP3 02.11.20 Besluttet oppstart av gjennomføringsfasen.  Gjennomført  

MP1 06.05.21 Arkitektur for mobile enheter er beskrevet og foreligger i 
versjon 1.0 

Gjennomført 

MP3 25.06.21 Funksjonsenhet er implementert og overlevert til drift og 
forvaltning i Sykehuspartner HF 

Gjennomført 

MP4 01.09.21 Løsning for mobil autentisering med Single Sign-on (SSO) 
er implementert og overlevert til drift og forvaltning i 
Sykehuspartner HF 

Forsinket 
Ny dato: 23.11.21 

MP5 28.09.21 Personlig arbeidsenhet er implementert og overlevert til 
drift og forvaltning i Sykehuspartner HF 

Gjennomført 

MP6 28.09.21 Kioskenhet er implementert og overlevert til drift og 
forvaltning i Sykehuspartner HF 

Gjennomført  
 

MP2 08.11.21 Forretningstjenesten Mobile enheter er overlevert til 
drift og forvaltning i Sykehuspartner HF 

På plan  

BP4 10.12.21 Beslutte oppstart av avslutningsfasen for prosjekt 
Mobilitet 

På plan 

BP5 09.02.22 Prosjektet avsluttes. På plan 

Økonomi:  

Grunnkalkyle Styringsramme 
(P50) 

Kostnadsramme 
(P85) 

Påløpt per 
31.08.2021 

Inntjent 
verdi 

Prognose 

16,3 17,3 19,5 9,0 8,9 14,8 

Inntjent verdi: Ingen vesentlig avvik mellom påløpt kostnad og inntjent verdi. 
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1.6 Prosjekt Modernisering av nett 

Hensikt: Hensikten med prosjektet er å modernisere lokalnettene (Local Area Network - LAN) på 
helseforetakene i Helse Sør-Øst for å etablere en helhetlig og regional nettverksinfrastruktur med 
kontroll, synlighet, sporbarhet og oversikt over utstyr og aktivitet på nettverket. Det skal gi et sikkert 
og stabilt nettverk for tjenestene og brukerne, og understøtte bruk av mobile tjenester. Nytt 
lokalnett på foretakene forberedes for og skal tilkobles et kryptert stamnett (WAN) for 
sammenkobling av regionens lokasjoner.  

Effektmål: Sikker og dokumenterbar etterlevelse av til enhver tid gjeldende policyer og regelverk. 
Opprettholde eller øke tilgjengelighet på gjeldende nettverkstjenester i Helse Sør-Øst. Øke 
nettverkskapasiteten for å understøtte forventet krav til mengde trafikk og antall klienter. Mer 
kostnadseffektiv drift og forvaltning i Helse Sør-Øst og forbedre foretaksgruppens sin evne til å dekke 
fremtidige nettverksbehov iht. strategiske mål.  

Leveranse: Modernisere de lokale nettene på helseforetakene, koble alle lokasjoner til det krypterte 
stamnettet Norsk Helsenett SF etablerer og modernisere det lokale nettet på datasentrene (DC-LAN). 

Prosjektplan   

*Nye Drammen sykehus er ikke en del av prosjekt Modernisering av nett, men er synliggjort i planen da de har en avhengighet til prosjektet.  

Status:  

 Prosjektet er noe bak plan, men arbeider for å levere hovedmilepælene på plan.  

 Beslutning om overgang til gjennomføringsfase 2 er forskjøvet til oktober 2021 da prosjektet 
valgte å gjennomføre prøvetilbud fra de prekvalifiserte leverandørene for å tilegne seg 
ytterligere kunnskap. Prøvetilbudene er evaluert og utgjør et godt grunnlag for beslutning 
om oppstart av andre gjennomføringsfase (BP3.2) og valg av leverandør.  

 Helse Sør-Øst RHF finansieringsbeslutning modernisering av lokale nettverk i datasentrene 
(DC-LAN) ble mottatt 22. juni 2021.  

Milepælplan: 

MP Dato  Beskrivelse  Gjennomført  

Fase 1    

MP3 15.01.2021 Prekvalifisering gjennomført, start dialogprosess Gjennomført  

MP4 22.03.2021 Moderniseringsstrategi for nettverksinfrastruktur 
utarbeidet 

Gjennomført 

MP5 20.09.2021 Invitasjon til å gi endelig tilbud På plan 
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MP Dato  Beskrivelse  Gjennomført  

MP6 23.10.2021 Innstilling leverandørvalg Forventet 05.11.21.  

Fase 2    

BP3.2 14.10.2021 Beslutte faseovergang og søke om finansiering 
(avrop på rammeavtale) 

På plan 

MP7 26.11.2021 Kontraktsignering godkjent rammeavtale og første 
avrop 

Forsinket. 
Forventet 06.12.21.  

MP8 30.06.2022 Modernisering planlagt, design gjennomført og 
testet 

På plan 

MP9 20.03.2023 Modernisering av 1. foretak (Sunnaas HF) (pilot) 
gjennomført 

 

MP10 Q1 2024 Modernisering av WAN-aksess / tilkobling kryptert 
stamnett gjennomført 

 

MP11 Q1 2024 Modernisering av 2. foretak (Vestre Viken HF) 
gjennomført  

 

MP12 Q4-2024 Modernisering av DC-LAN gjennomført  

Fase 3    

BP3.3 Aug/sept 
2023 

Beslutte faseovergang og søke om finansiering 
(resterende helseforetak) 

 

Modernisering av nett på øvrige helseforetak vil skje iht. en avtalt og vedtatt moderniseringsplan. 
Moderniseringsplanen vil gå utover STIM sin programperiode, og inngår i økonomisk langtidsplan. 

Økonomi: (Helse Sør-Øst RHF finansieringsbeslutning ble mottatt 22. juni 2021): 

Grunnkalkyle Styringsramme 
(P50) 

Kostnadsramme 
(P85) 

Påløpt per 
31.08.2021 

Inntjent 
verdi 

Prognose 

22,3 24,8 26,5 19,5 18,0 24,6 

Inntjent verdi: Årsakene til avvik mellom påløpt kostnad og inntjent verdi kan i hovedsak forklares 
ved at anskaffelsesprosessen har tatt lenger tid enn forventet.  

Prognose: Prosjektets prognose ligger noe over grunnkalkylen som følge av at det tok lang tid å 
avklare fullmakter innledningsvis og beslutning om overgang til gjennomføringsfase 2 er flyttet til 
oktober 2021. 

1.7 Prosjekt PAM - én styrt vei inn   

Hensikt: Sikre at alle personlige privilegerte kontoer i Helse Sør-Øst blir innrullert i PAM-tjenesten, 
slik at all bruk av slike kontoer skjer på en kontrollert, sporbar og sikker måte. 

Effektmål: Én kontrollert, sikker sporbar vei inn for 1 600 brukere med privilegerte kontoer i Helse 
Sør-Øst innen 31. desember 2021. Økt tilgjengelighet for bruk av privilegerte tilganger og optimal 
ressursbruk for drift og forvaltning av PAM-tjenesten i Helse Sør-Øst.   

Leveranse:  

 Teknologitilpasninger: bidra til å etablere nødvendige integrasjoner og tilpasninger slik at 
tjenesten kan tas i bruk av alle brukere i Helse Sør-Øst med privilegerte tilganger. 

 Innrullering: gi tilgang til den etablerte PAM-tjenesten til ansatte i helseforetakene med 
privilegerte tilganger og ansatte hos IKT-leverandørene, slik at tilgangene kan benyttes mot 
driftede målsystemer/servere i SIKT, AHUS og OUS-domenene. 

 Stenge andre veier inn: migrering av relevant innhold i eksisterende PAM-løsninger og stenge 
ned tilgang til eksisterende driftsportaler, for å oppnå én styrt vei inn til driftede systemer.  

Prosjektplan:  
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Status: Prosjektet er noe bak plan med innrulling av IKT-leverandører og ansatte ved helseforetak 
med privilegerte tilganger.  

Milepælplan: 

MP Dato Beskrivelse Status 

BP3 14.01.21 BP3 – Beslutning om oppstart gjennomføring  Gjennomført 

MP1 31.03.21 Når IdM-integrasjon er etablert. Gjennomført 

MP2 31.03.21 Når aksesstjeneste for leverandører og HF-ansatte er 
etablert. 

Gjennomført 

MP3 31.03.21 Når autentiseringstjeneste for leverandører og HF-
ansatte er etablert. 

Gjennomført 

MP4 31.03.21 [ekstern avhengighet]: Når metode for flytting av filer til 
og fra driftede målsystem er tilgjengelig. 

Forsinket. 
Forventet 30.09.21 

MP5 31.05.21 Når IKT-leverandører er innrullert i PAM. Leveres 31.10.21 

MP6 30.06.21 Når relevant innhold i Thycotic-installasjon i SIKT er 
migrert og installasjonen er sanert. 

Leveres 31.10.21 

MP7 30.09.21 Når brukere med privilegert tilgang HF er innrullert i 
PAM. 

Leveres 31.10.21 

MP8 30.09.21 Når Lokal administrator konto for servere i SIKT, AHUS og 
OUS er migrert. 

På plan  

MP9 30.09.21 Når relevant innhold i Thycotic-installasjon i VPN42 er 
migrert og installasjonen er sanert. 

På plan 

MP10 31.10.21 Når eksisterende driftsportal er stengt. På plan 

BP4 15.11.21 Formell overlevering avsluttet. På plan 

BP5 15.12.21 Avslutning og godkjenning sluttrapport. På plan 

Økonomi:  

Grunnkalkyle Styringsramme 
(P50) 

Kostnadsramme 
(P85) 

Påløpt per 
31.08.2021 

Inntjent 
verdi 

Prognose 

14,7 16,6 18,3 10,4 9,7 14,7 
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Inntjent verdi: Ingen vesentlige avvik mellom inntjent verdi og påløpt kostnad. 

1.8 Prosjekt Regional telekomplattform   

Hensikt: Hensikten er å sikre høy tilgjengelighet og kvalitet på telefonitjenestene, samt effektivisere 
drift og forvaltning av telekomplattform og -tjenester. 

Effektmål: Sikre og stabile telekomtjenester på helseforetakene og verdiøkende samhandlings-
tjenester. Sikre tilfredsstillende tilgjengelighet og kvalitet på telefonitjenester i regionen.  Mer 
optimal ressursbruk og utstyrskontroll skal ivareta tilfredsstillende kvalitet i drift og forvaltning, og 
bidra til reduserte service- og vedlikeholdskostnader av telekomplattformen i Helse Sør-Øst. 

Leveranse: Prosjektet skal benytte en felles regional telekomplattform til erstatning for dagens lokale 
telefonsentraler med teknologiskifte fra analog (ISDN/PSTN) til IP-teknologi, samt bidra til 
effektivisering av drift- og forvaltning av telekomplattformen med transformasjon av 
driftsorganisasjonen til fremtidig driftsmodell på ny felles regional plattform. 

Regional telekomplattform etableres i sikkerhetsdomenene OUS og SIKT. Plattformen vil imidlertid 
migreres fra begge sikkerhetsdomene til felles regional plattform når den er klargjort for å ta imot 
denne type tjeneste. Migreringen vil gjøres i samarbeid med Sykehuspartner HF drift. 

Telenor har planlagt å legge ned kobberlinjene tilknyttet telefoni ved helseforetakene i 2022.  
Sykehuspartner HF vil i samarbeid med Telenor tilrettelegge for en forsert flytting (portering) av 
brukere til regional telekomplattform kjerne. Telenor og Sykehuspartner HF er enige om at arbeidet 
gjøres med grunnlag i en helhetlig felles risikovurdering. Prosjektet vil i parallell med omlegging 
fortsette utrullingen i henhold til prosjektplanen.  

Prosjektplan:  

 

Status:  

 Prosjektet følger utrullingsplanen, og får positive tilbakemeldinger fra berørte helseforetak.   

 Etter tre måneder med full utrulling har prosjektet opparbeidet erfaring til å foreta en 
revidering av prognosene for pågående faser, og disse er redusert.  

 Prosjektet bidrar i utredningen ifm. mulig forsert avvikling av Telenors ISDN-linjer. 

Milepælplan fase 3.2.1 oppstart utrulling Oslo universitetssykehus HF: 

MP Dato Beskrivelse Status 

MP1 01.09.20 Oppstart Pilot Oslo universitetssykehus HF (SSE og 
Kvinneklinikken, Ullevål sykehus) 

Gjennomført  



 

Side 22 av 36 

 

MP2 01.10.20 Kontrakt for anskaffelse av utstyr signert – 
Radiumhospitalet (fase 3.2.1) 

Gjennomført 

MP3 30.10.20 Hovedandel (90 %) av terminaler migrert til RTP – 
Pilot Oslo universitetssykehus HF (resterende 
migrering gjennomføres av prosjektet i etterkant) 

Gjennomført 

MP4 16.08.21 Oppstart Radiumhospitalet Gjennomført 

MP5 01.11.21 Hovedandel av terminaler migrert til regional 
telekomplattform Radiumhospitalet 

På plan  

MP6 31.01.22 Alle terminaler rullet ut på pilot Oslo 
universitetssykehus HF  

På plan 

MP7  31.01.22 Alle terminaler rullet ut på Radiumhospitalet På plan 

MP8 31.01.22 Avslutning fase 3.2.1 På plan 

 
Milepælsplan 3.2.2 ferdigstille utrulling Oslo universitetssykehus HF og pilot Vestre Viken HF: 

MP Dato  Beskrivelse  Status  

MP 1 24.03.2021 Oppstart fysisk utrulling Ullevål sykehus Gjennomført 21.04.21 

MP 2 11.08.2021 Oppstart fysisk utrulling på øvrige lokasjoner 

Oslo universitetssykehus 

Gjennomført 27.08.21 

MP 3 22.10.2021 Hovedandel av terminaler på Ullevål sykehus 

migrert til Regional telekomplattform 

På plan 

MP 4 03.11.2021 Oppstart fysisk utrulling Rikshospitalet På plan 

MP 5 19.01.2022 Oppstart fysisk utrulling Pilot SIKT På plan 

MP 6 28.02.2022 Hovedandel av terminaler på Rikshospitalet 

migrert til RTP 

På plan 

MP 7 01.03.2022 Hovedandel av terminaler på Pilot SIKT migrert 

til RTP 

På plan 

MP 8 11.03.2022 Hovedandel av terminaler på øvrige lokasjoner 

OUS migrert til RTP 

På plan 

MP 9 29.04.2022 Ullevål sykehus overlevert til SP Telekom linje På plan 

MP 10 29.04.2022 Rikshospitalet overlevert til SP Telekom linje På plan 

MP 11 29.04.2022 Øvrige lokasjoner OUS overlevert til SP Telekom 

linje 

På plan 

MP 12 29.04.2022 Pilot SIKT overlevert til SP Telekom linje På plan 
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Økonomi:  

Fase 3.2.1 Oppstart utrulling Oslo universitetssykehus HF 

Grunnkalkyle Styringsramme 
(P50) 

Kostnadsramme 
(P85) 

Påløpt per 
31.08.21 

Inntjent  
verdi 

Prognose 

 60,7  70 77,5 43,2 43,3 57,7 

Inntjent verdi: Ingen vesentlige avvik mellom påløpte kostnader og inntjent verdi. Reduksjonen i 
prognosen med om lag 11 millioner kroner fra forrige tertial skyldes i hovedsak at antall telefoner i 
utrulling er redusert, at tilbehør og administrative kostnader er redusert, samt at Oslo 
universitetssykehus HF gått fra DECT til wifi.    

 
Fase 3.2.2 ferdigstille utrulling Oslo universitetssykehus HF og pilot Vestre Viken HF 

Grunnkalkyle Styringsramme 
(P50) 

Kostnadsramme 
(P85) 

Påløpt per 
31.08.21 

Inntjent  
verdi 

Prognose 

41,1 50,2 57,5 8,2 12,4 36,3 

Inntjent verdi: Det positive avviket mellom påløpt kostnad og inntjent verdi har årsak i at Ullevål 
sykehus, som ble påstartet i fase 3.2.1, er flyttet til fase 3.2.2. 

1.9 Prosjekt Regional testplattform  

Hensikt: Prosjektet skal etablere en felles regional testplattform for utvikling, test og kurs, og slik 
legge til rette for effektiv og robust kvalitetssikring av teknologitjenester og arbeidsprosesser i 
pasientbehandlingen.  

Effektmål: Følgende effekter er hittil identifisert:  

 Forbedrede leveranser til helseforetakene 

 Forbedret informasjonssikkerhet og funksjonalitet i tjenesteleveransene 

 Bedre ressursutnyttelse, økt kapasitet i Sykehuspartner HF og mer dynamisk livssyklusstyring 
gjennom økt grad av automatisering.   

Leveranser:  

 Etablere ny landingssone for ikke-produksjonsmiljøer som en del av felles regional plattform. 
(omfang basisløsning: On-premise, felles regional plattform) 

 Organisere et test environment management (TEM) team som understøtter bruk av ikke-
produksjonsmiljøer og testverktøy på felles regional plattform (omfang basisløsning: 
Helselogistikk og Elektronisk pasientjournal-container)  

 Definere og etablere tjenester for utprøvings- og kvalitetssikringsmiljøer (ikke-produksjon) 
med tilhørende tjenestestruktur og bestillingskanal.  

 Anskaffe og implementere nytt testmiljøverktøy som understøtter TEM-prosessen og 
funksjonalitet for å sikre kontroll og oversikt over antall og bruken av ikke-produksjonsmiljø 
(omfang basisløsning: modul for booking og integrasjon mot CMDB)  

 Designe og utvikle automatiserte grensesnitt mellom teknologitjenester for å klargjøre 
konsum og orkestrering av miljøoppsett slik at bestilling, support og avvikling kan gå raskere 
(omfang basisløsning: Plattform- og nettverkstjenester på Leveranseplattformen, 
arbeidsflatetjenester, tilgang og identitetstjeneste og testverktøy)  

 Etablere og implementere automatisert kvalitetssikring slik at miljøoppsett fungerer i tråd 
med krav og behov, og er klare til bruk.  

Prosjektplan:  
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Plan- og gjennomføringsfasene er delt i basisløsning og utvidet løsning, og deretter en utvidelse av 
funksjonalitet og tjenestetilbud i andre gjennomføringsfase. Leveransen fra basisløsning er 
selvstendig, men prosjektet har planlagt ytterligere to gjennomføringsfaser; «Utvidet løsning» og 
«Utvidelser drift og forvaltning». 

Status: Prosjektet fikk godkjenning for oppstart av gjennomføringsfase 1 Basisløsning i STIM 
programstyringsgruppe 13. august 2021. Det vil gjøres ekstern kvalitetssikring av prosjektets Business 
case i neste tertial.  

Milepæler fase 1 basisløsning: (godkjent i STIM programstyringsgruppe 13. august 2021) 

MP Dato  Beskrivelse  Status  

MP01 21.06.21 Arkitekturbeskrivelser og ledelsesdokumenter ferdigstilt 
og forankret   

Gjennomført 

MP02 23.06.21 Anbefaling fremlagt vedrørende anskaffelse av Test 
Environment Management-verktøy 

Gjennomført  

BP3.1 30.08.21 Beslutte oppstart 1. gjennomføringsfasen – Basisløsning  Gjennomført 

MP07 22.12.21 Konsumgrensesnitt mot Basistjenester (for 
leveranseplattformen) etablert  

På plan  

MP08 31.01.22 Testverktøy klart for å starte implementering  

BP3.2 18.02.22 Beslutte oppstart 2. gjennomføringsfasen – Utvidet 
løsning 

 

MP09 28.02.22 Miljøleveranser til EPJ-Container og Helselogistikk levert 
og stabilisert   

 

MP10 04.03.22 Konsumgrensesnitt mot Arbeidsflate etablert (for 
Basisløsning) etablert 

 

BP3.3 26.08.22 Godkjenne oppstart 3. gjennomføringsfasen – 
utvidelser, drift og forvaltning 

 

BP4 18.01.23 Verifisere at leveranser er godkjent. Beslutte oppstart 
avslutningsfasen 

 

BP5 29.03.23 Godkjenne sluttrapport, beslutte lukking av prosjekt  

BP6 05.04.23 Avslutte prosjekt.  

Økonomi fase 1 basisløsning: (godkjent i STIM programstyringsgruppe 13. august 2021). 
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Grunnkalkyle Styringsramme 
(P50) 

Kostnadsramme 
(P85) 

Påløpt per 
31.08.2021 

Inntjent 
verdi 

Prognose 

17,3 18 19,6 0 0 17,3 

Inntjent verdi: Gjennomføringsfasen starter 1. september 2021. 

1.10 Prosjekt Tjenestemigrering  

Hensikt: Sørge for planlegging og gjennomføring av migrering av tjenester og applikasjoner fra 
dagens plattformer til ny felles regional plattform. Være bidragsyter og tilrettelegger for modernisert 
drift og forvaltning, og sanering av eksisterende og utdatert infrastruktur i regionen. 

Effektmål: Overordnet målsetning er «én tjeneste migrert én gang til én felles regional plattform». 
Effektgrunnlag for første gjennomføringsfase er under arbeid og forankring med effekteiere i 
Sykehuspartner HF og Sykehuset Innlandet HF er gjennomført. Identifiserte effektmål er forbedret 
informasjonssikkerhet ved sanering av lokale domener i henhold til krav, redusert kompleksitet og 
variasjon i drift, samt gjennom kontinuerlig fokus på tjenestekvalitet, sikre kunde- og 
brukertilfredshet i henhold til definerte mål. 

Prosjektplan:  

 

Migreringen er delt i to selvstendige faser. I første gjennomføringsfase er omfanget avgrenset til å 
migrere applikasjonstjenester for Sykehuset Innlandet HF sitt legacy-domene. I denne fasen skal 
metodikk og modeller for begge gjennomføringsfasene utarbeides og i tillegg utarbeides sluttrapport 
for første gjennomføringsfase og beslutningsunderlag for oppstart av planleggingsfasen for 
hovedmigreringen, som gjennomføres i andre gjennomføringsfase.   

Status: Oppstart av første gjennomføringsfase, migrering av Sykehuset Innlandet legacy-domene til 
Leveranseplattformen, ble godkjent i STIM programstyringsgruppe 13. august 2021 og i 
Sykehuspartner HF styre 30. august 2021. Søknad om finansiering er sendt Helse Sør-Øst RHF.  

Milepæler gjennomføringsfase 1: (godkjent i Sykehuspartner HF styre 30.08.21) 

MP Dato  Beskrivelse  Status  

BP3.1 30.08.21 Beslutning oppstart første gjennomføringsfase - migrering av 
Sykehuset Innlandet legacy-domene til Leveranseplattformen  

Gjennomført  

MP09 30.09.21 Testplan godkjent På plan  

MP10 30.09.21 Analyse og inndeling i arbeidspakker klart iht. første iterasjon  På plan 

MP11 13.10.21 Beslutning om sprint-inndeling inkludert leveransemilepæler  På plan 

MP12 02.05.22 Prosjektdokumentasjon og beslutningsunderlag klargjort for 
neste planleggingsfasen (BP2.2) 

 

MP13 16.06.22 Styringsgruppe – godkjent oppstart neste planleggingsfase 
(BP2.2) 

 

MP14 31.08.22 Første gjennomføringsfase: Sluttrapport godkjent  
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MP15 31.08.22 Første gjennomføringsfase: Ferdigstilt / Avsluttet  

BP2.2 august.22 Godkjent oppstart neste planleggingsfase (planlegging 
hovedmigrering) 

 

Økonomi gjennomføringsfase 1: (godkjent i Sykehuspartner HF styre 30.08.21) 

Grunnkalkyle Styringsramme 
(P50) 

Kostnadsramme 
(P85) 

Påløpt per 
31.08.2021 

Inntjent 
verdi 

Prognose 

21,7 23,7 26,3 0 0 21,7 

Inntjent verdi: Gjennomføringsfasen starter 1. september 2021. 

1.11 Prosjekt Trådløst nett  

Hensikt: Forbedret trådløs nettverksinfrastruktur i Helse Sør-Øst ved å bredde trådløst nett og 
erstatte «End-of Life» utstyr med nytt WIFI etter avtale med det enkelte foretak. 

Effektmål:  

 Økt tilgang på trådløst nett for både helsepersonell og pasienter.  

 Tilrettelegger for effektivisering av arbeidsprosesser i pasientbehandlingen ved at foretakene 
kan ta i bruk ny funksjonalitet og nye løsninger via WiFi.  

 Interne drift- og forvaltningsprosesser endres til proaktiv feilsøking og -retting. 

Leveranse: Etablering av regionalt, standardisert, trådløst nett samt utrulling av trådløst nettverk og 
utskiftning av End of life-utstyr etter avtale med foretakene. 

Prosjektplan: 

 

Status:  

 Iht beslutning i STIM programstyringsgruppe 9. april og Sykehuspartner HF styre 21. april 
2021 (jfr. sak 034-2021) avsluttes prosjekt Trådløst nett innenfor eksisterende styringsramme 
og prosjektets restanser håndteres i prosjekt Trådløst nett fase 2 som planlegges i linjen i 
tråd med oppgraderingene av lokale kommunikasjonsrom og for å imøtekomme nye behov.  

 Det er risiko for at forlengede leveringstider på hardware grunnet pandemien vil forårsake 
restanser. Eventuelle restanser inkluderes i omfanget til prosjekt Trådløst nett fase 2. 

 Forsinket tilrettelegging av kommunikasjonsrom ved Kongsvinger SH ved Akershus 
universitetssykehus HF har medført forsinkelse og deler av prosjektarbeidet må overføres til 
prosjekt Trådløst nett fase 2. Prosjekt Trådløst nett starter implementeringen på Lillehammer 
SH og Gjøvik SH ved Sykehuset Innlandet og planlegging ved Halden, St. Joseph og Moss SH 
ved Sykehuset i Østfold, men vil overlevere ferdigstillingen til prosjekt Trådløst nett fase 2.  
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Milepælplan: 

MP Dato  Beskrivelse  Status  

MP1 15.10.19 Akershus universitetssykehus HF – 
Lørenskog  

Gjennomført  

MP2 15.10.19 Sykehuset i Vestfold – Stavern og 
Tønsberg 

Gjennomført  

MP3 15.01.20 Sunnaas sykehus HF Gjennomført  

MP4 02.07.20 Vestre Viken HF – Drammen, 
Kongsberg, Ringerike og Bærum (siste 
kvalitetssikring avsluttes i august 
2020) 

Gjennomført  

MP5 17.07.20 Sykehuset i Telemark HF – Porsgrunn, 
Skien, Notodden 

Gjennomført  

MP6 30.07.20 Sykehuset Sørlandet HF – Flekkefjord, 
Arendal og Kristiansand 

Gjennomført  

MP7 19.01.21 Oslo universitetssykehus HF fase 2. Gjennomført 

MP8 01.10.21 Sykehuset Innlandet HF – Elverum På plan 

MP9 01.07.21 Sykehuset Innlandet HF – Hamar Gjennomført 

MP10 01.07.21 Sykehuset Innlandet HF – Tynset Gjennomført 

MP11 01.12.21 Akershus universitetssykehus HF 
Kongsvinger  

Forsinket. Deler av prosjektarbeidet 
overføres prosjekt Trådløst nett fase 2. 

MP13 01.08.21 Sykehuset Østfold HF – Helsehuset 
Askim 

Gjennomført 

MP14 17.12.21 Sykehuset Østfold HF – 
Haldenklinikken 

På plan. Deler av prosjektarbeidet 
overføres prosjekt Trådløst nett fase 2. 

MP15 01.07.21 Sykehuset Østfold HF – 
Administrasjonsbygg Kalnes 

Gjennomført 

MP16 17.12.21 Åsebråten (DPS i Fredrikstad)  På plan. Deler av prosjektarbeidet 
overføres prosjekt Trådløst nett fase 2. 

MP17 17.12.21 St. Joseph (Fredrikstad sykehus)  På plan. Deler av prosjektarbeidet 
overføres prosjekt Trådløst nett fase 2. 

MP18 17.12.21 Sarpsborgklinikken På plan. Deler av prosjektarbeidet 
overføres prosjekt Trådløst nett fase 2. 

BP4 30.11.21 Beslutte oppstart avslutningsfasen På plan 

BP5 16.12.21 Beslutte lukking av prosjekt På plan 

Økonomi:  

Grunnkalkyle Styringsramme 
(P50) 

Kostnadsramme 
(P85) 

Påløpt per 
31.08.2021 

Inntjent 
verdi  

Prognose 

115,6 64,7 (2019) 
51 (2020-21) 
115,7 totalt 

- 64,8 (2019) 
31,5 (2020) 
4,9 (2021) 

101,3 (totalt) 

 

95,2  

 

110,2 

Inntjent verdi: Avviket mellom påløpt kostnad og inntjent verdi skyldes lavere aktivitet på aktivering 
av nye trådløse soner. Koronasituasjonen har påvirket ressursenes tilgang til sykehusene. Prosjektet 
har stor avhengighet til helseforetakenes mulighet til å starte kabling for montering av aksesspunkt.  
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2 Status prosjekt Windows 10   

2.1 Prosjekt Windows 10 fase 1   

Hensikt: Nytt operativsystem vil ha økt stabilitet og sikkerhet, samt tilrettelegge for at 
helseforetakene skal kunne ta i bruk flere funksjoner og mobile løsninger. 

Effektmål: Utrulling av Windows 10 til alle helseforetak vil gi økt stabilitet og sikkerhet samt legge til 
rette for at helseforetakene i fremtiden skal kunne ta i bruk flere funksjoner og mobile løsninger. 

Leveranse: Oppgradering til Microsoft Windows 10-klientplattform for 50 000 PC-klienter. 

Status: Oppgraderingen til Windows 10 er et omfattende arbeid og er delt i tre faser. Arbeidet med 
første fase, har god fremdrift og leverer på vedtatte måltall. God fremdrift her medfører fortløpende 
overføring av applikasjonstilretteleggere til fase 2 og reduksjon i den økonomiske prognosen.  

Milepælplan: 

MP0 08.06.20 Detaljert utrullingsplan andre halvår 2020 ferdigstilt Gjennomført 

MP1 17.08.20 Oppstart utrulling etter sommerferie og frysperiode 

– SIKT 

Gjennomført  

MP2 31.10.20 Detaljert utrullingsplan første halvår 2021 ferdigstilt Gjennomført 

MP3 31.10.20 18 100 klienter ferdigstilt SIKT Gjennomført 

MP4 31.12.20 21 700 klienter ferdigstilt SIKT Gjennomført 

MP5 11.01.21 Oppstart utrulling OUS Gjennomført  

MP6 30.04.21 Detaljert utrullingsplan andre halvår 2021 ferdigstilt Gjennomført 

MP7 30.06.21 40 000 klienter ferdigstilt SIKT og OUS Gjennomført 

MP8 30.11.21 50 000 klienter ferdigstilt SIKT og OUS På plan 

Økonomi:  

 Grunn-
kalkyle 

Styrings-
ramme 
(P50) 

Kostnads-
ramme 
(P85) 

Påløpt 
per 

31.08.21 

Inntjent 
verdi 

Prognose 

Windows 10 fase 1 
 
Baseline jun.20-nov.21 
brukes ved inntjent verdi 

414 
 

178 

459 
 
- 

490 
 
- 

354,8 
 

119,4 

- 
 

180,4 

369,2   
 

133,7 

Inntjent verdi: Flere applikasjonspakker enn planlagt er ferdigstilt til en lavere kostnad enn 
budsjettert. Fremgangen gjør at prosjektet har redusert med 7,5 FTE som er hensynstatt i prognosen 
ut året. Test er også foran plan, og bruker også mindre ressurser enn forutsatt i grunnkalkylen. 

2.2 Prosjekt Windows 10 fase 2   

Leveranse: Klargjøring av applikasjoner og oppgradering av klienter til Microsoft Windows 10-
klientplattform for 16 000 PC-klienter i henhold til standardiserte prosesser og rutiner etablert i 
prosjekt Windows 10 fase 1.  

Status: Rammer og finansiering for gjennomføringsfasen ble vedtatt i Sykehuspartner HF styre 30. 
april 2021, jfr. styresak 040-2021. Finansiering ble godkjent i styret til Helse Sør-Øst 17. juni 2021, jfr. 
styresak 072-2021. Prosjektet startet gjennomføring 1. juli 2021 og er i henhold til plan. 

 

 

 



 

Side 29 av 36 

 

Milepælplan: 

MP Dato  Beskrivelse  Status  
MP0 30.06.21 Planleggingsfasen ferdigstilt (BP3).  

Detaljert utrullingsplan 2. halvår 2021 ferdigstilt. 

Gjennomført 

MP1 20.09.21 Første pulje for klargjøring, test og utrulling igangsatt. På plan 

MP2 29.10.21 Detaljert utrullingsplan 1. halvår 2022 ferdigstilt. På plan 

MP3 28.01.22 2.500 klienter oppgradert. På plan 

MP4 30.04.22 Detaljert utrullingsplan 2. halvår 2022 ferdigstilt.  På plan 

MP5 30.06.22 11.000 klienter oppgradert. På plan 

MP6 30.10.22 14.000 klienter oppgradert. På plan 

MP7 20.12.22 16.000 klienter oppgradert. På plan 

Økonomi:  

 Grunn-
kalkyle 

Styrings-
ramme (P50) 

Kostnads-
ramme (P85) 

Påløpt 
per 

31.08.21 

Inntjent 
verdi 

Prognose 

Windows 10 fase 2 225 254 273 6,5 6,5 225 

Inntjent verdi: Inntjentverdi og realiserte tall er lik i oppstartsfasen. 

3 Felles drifts- og forvaltningsmodell 

Sykehuspartner HF skal utvikle og implementere en fremtidsrettet drifts- og forvaltningsmodell. 
Beste praksis fra andre selskaper skal benyttes som kompetansebase, og tilpasse og forbedre 
Sykehuspartner sine prosesser og praksiser. Det skal sikres at eksisterende tjenester kan migreres inn 
i samme modell. Målet er at Sykehuspartner HF utvikler og tar i bruk evnene til å arbeide smidig, 
metodisk og etter effektive og etterrettelige prosesser gjennom hele livssyklusen av 
tjenesteleveransen.  
FDM sitt arbeid omfatter videreutvikling av arbeidsprosesser, tilpasning i IKT verktøystøtte, definere 
kompetanse og organisasjon, implementere styringsmekanismer og kontinuerlig forbedring.  
 
Effektmål:  

 Økt leveransepresisjon via helhetlige prosesser og praksiser tilpasset tjenesteorientering og 

teamfokus. 

 Dokumenterbar etterlevelse av vedtatte prosesser som sikrer sporbarhet og transparens 

gjennom bruk av helhetlige styringsprinsipper. 

 Økt fokus på kontinuerlig forbedring i Sykehuspartner HF. 

 Sykehuspartner HF som en kostnadseffektiv IKT-leverandør, som bidrar til stordriftsfordeler 

gjennom automatisering og standardisering. 

 Leveransemodell som tilrettelegger for mer fleksibel bruk av markedet, som innbefatter å ta 

rollen som tjenesteintegrator for helseforetakene, og økt fokus på innovasjon.  

Leveranser:  

 Implementere én felles drifts- og forvaltningsmodell som er optimalisert og automatisert ved 

hjelp av prosesser og verktøystøtte. 

 Gjennomføre piloter for å identifisere og prioritere utviklingsområdene i Sykehuspartner HF 

innenfor blant annet prosess og organisasjon.  

 Gi innspill til nødvendige endringer i organisering og styring i Sykehuspartner HF.  

 Etablerte praksiser og prosesser som sikrer at drift og forvaltning kan ta imot STIMs leveranser.  

 Identifisere behov for kompetanseutvikling grunnet nye prosesser, funksjoner og organisering.  
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 Utarbeide opplæringsplan og opplæringsmateriell for ny drifts- og forvaltningsmodell. 

 Sikre at linjen implementerer tjenestebeskrivelser i tjenesteporteføljen og forvalter beskrivelse 

av elementer i bestillingskatalog, slik at kunder kan konsumere fra bestillingskatalogen. 

 Beskrive og etablere Sykehuspartner HF prosesser, praksiser, verktøystøtte, organisering og 

styring av bruk av eksterne leverandører i utvikling- og leveranseprosessen. 

Plan: 

 
FDM arbeider iht smidige prinsipper. Leveransene er tilpasset behovene som fremkommer gjennom 
det enkelte prosjekt i STIM og FDM har derfor felles milepæler med disse. 
 
Status: Sammen med prosjektene og linjen har FDM utarbeidet beste praksis-beskrivelser for 
prosesser, roller, kompetanse og ansvar, organisering, bruk av markedet og styringsindikatorer. FDM 
har også standardisert bestillinger da flere av leveransene fra STIM er avhengig av standard prosesser 
og tekniske komponenter som kan avropes. Dette er også direkte knyttet til arbeid med tjeneste-
orienteringen. FDM utarbeidet et forslag til aktiviteter ifm tjenesteintegratorfunksjonen i linjen. 
Arbeid med gevinstrealisering og transformasjon er startet.    

4 Status prosjekter i konsept- eller planfase 

Program STIM har ved utgangen av første tertial fem prosjekter i planleggings- eller konseptfase, som 
forventes å gå over i gjennomføringsfase i løpet av året. 

4.1 Prosjekt Alarm- og meldingstjenester  

Hensikt: Levere én standardisert, moderne og regional alarm- og meldingstjeneste med utgangspunkt 
i helseforetakenes behov og Sykehuspartner HF sine driftsutfordringer. 

Effektmål:  

 Mer effektive og standardiserte arbeidsprosesser 

 Pasientnært tjenesteforløp med økt grad av samhandling 

 Økt informasjonssikkerhet og personvern i alarm- og meldingstjenesten 

 Økt kostnadsforutsigbarhet for alarm- og meldingstjenester, og særlig ved nybygg. 

Prosjektplan:  
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Status: Prosjektet er i planleggingsfasen etter godkjent faseovergang i STIM programstyringsgruppe 
19. mai 2021. Varighet for planfasen forlenges grunnet utfordring med oppbemanning i prosjektet, 
avklaringer med leverandør og uavklarte forhold til grensesnitt område C, varsel- og 
meldingstjenester i prosjekt Helselogistikk.   

4.2 Prosjekt Felles plattform - trinn 2 hybrid sky  

Hensikt: Etablere én regional, hybrid skyplattform i Helse Sør-Øst. 

Effektmål:  

 Økt samhandling mellom foretak og informasjonsdeling rundt pasientforløp gjennom felles 
regionale tjenester samlet på en plattform.  

 Økt tillit til IKT-løsninger gjennom forbedret informasjonssikkerhet, en effektiv 
forvaltningsmodell og forbedret tjenestekvalitet.  

 Økt effektivitet i etableringen av nye IKT-løsninger gjennom økt fleksibilitet og automasjon, 
og mer kostnadseffektive tjenester som følge av mer standardisering og automasjon. 

Prosjektplan:  

 

 

Status: Prosjektet har mottatt svar fra ni leverandører på markedsundersøkelse (Request for 
Information - RFI) på hybrid skyplattform, som ble sendt ut i marked før sommeren. Prosjektet har 
startet sammenstillingen og analysene av mottatte svar, og planlegger å legge dette frem innen kort 
tid for å kunne avklare omfang på anskaffelse og gjennomføringsfasen.  

4.3 Prosjekt Plattform for moderne tjenesteutvikling     

Hensikt: Helseforetakene i Helse Sør-Øst forventer rask endringstakt og dynamisk utvikling av 
sluttbrukertjenester. Leverandørmarkedet etterspør enklere tilgang til informasjon og funksjonalitet, 
slik at det blir enklere å utvikle gode sluttbrukertjenester som bidrar til effektive arbeidsprosesser og 
frigjør tid til pasientrettet arbeid. Moderne tjenesteutvikling kjennetegnes ved modulær arkitektur, 
smidig utvikling og høy endringstakt. Effektiv utvikling av mobile og web-baserte applikasjoner 
forutsetter en plattformbasert forretningsmodell som gir utviklere enkel tilgang til åpne grensesnitt, 
ferdige bibliotekfunksjoner og tekniske komponenter som gjenbrukbare byggeklosser. I fremtiden vil 
Sykehuspartner HFs rolle dreies mot å legge til rette for at markedet kan drive innovasjon og utvikling 
til det beste for brukerne. Dette innebærer blant annet å tilby grensesnitt og teknisk gjenbrukbare 
byggeklosser som et verdiforslag til utviklere av apper og andre sluttbrukerløsninger slik at de kan ta 
frem effektive verktøy tilpasset en moderne og mobil arbeidshverdag.   
 
Leveranser: Prosjektet vil ha følgende leveranser, som til sammen bidrar til etableringen av en 
fremtidig plattformbasert forretningsmodell:  

 Beskrive verdiforslag til leverandørmarkedet, inklusive økosystemet og Sykehuspartner HFs rolle i 
en plattformbasert forretningsmodell som understøtter effektiv utvikling.  

 Kartlegge eksisterende tjenester og grensesnitt som er, eller kan gjøres, tilgjengelige som 
gjenbrukbare arkitekturbyggeklosser i en plattformorientert forretningsmodell.  
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 Demonstrere Sykehuspartners verdiforslag til leverandørmarkedet som en del av 
Sykehuspartners leveranseforpliktelser og deltakelse i «C3 – Centre for Connected Care». 

 
Prosjektplan:  

 
 
Status: Prosjektet er i konseptfasen etter godkjent faseovergang i STIM programstyringsgruppe 23. 
juni 2021. I konseptfasen vil prosjektet utrede mulighetsrommet for etablering av et plattformbasert 
verdiforslag og beskrive hvordan Sykehuspartner HFs rolle kan forstås som del av et større nasjonalt 
og regionalt økosystem for e-helse.  

4.4 Prosjekt 5G innendørs mobildekning  

Hensikt: Prosjektet skal, etter bestilling fra Helse Sør-Øst RHF, vurdere, anbefale og anskaffe en 
rammeavtale for avrop av en tjeneste (IaaS)) for 4G/5G innendørs mobildekning for nye og 
eksisterende sykehusbygg i Helse Sør-Øst. I tillegg skal det avklares om det skal avropes løsninger for 
piloter knyttet til byggeprosjektene ved Vestre Viken HF – nytt sykehus i Drammen og Oslo 
universitetssykehus HF – nytt proton- og klinikkbygg ved Radiumhospitalet. Som del av 
anskaffelsesprosessen gjennomføres det i forbindelse med byggeprosjektene piloter for å verifisere 
integrasjon mot de tjenestene som skal bruke teknologien. 
 
Effekter: Spart anskaffelseskostnad ved å legge til rette for en felles anskaffelse for byggeprosjektene 
ved avrop på en regional tjeneste i markedet. Fremtidige gevinster er knyttet til økt sikkerhet og 
tjenestekvalitet ved redundante IKT bæretjenester. Disse gevinstene blir realisert i 
leveranseprosjekter, enten i byggeprosjekter eller separate leveranser. I tillegg er det vurdert at 5G 
innendørs mobildekning vil muliggjøre flere nye og avanserte tjenester i regionen som eksempelvis 
fjernkirurgi, lokalisering og posisjoneringstjenester, fjernstyrte robottjenester og liknende. 
 
Leveranse: Etablere rammeavtale med operatører og å gjennomføre pilot for byggeprosjektene. 
 
Prosjektplan:  

 
Status: Prosjektet er i planleggingsfasen etter godkjent faseovergang i STIM programstyringsgruppe 
23. juni 2021.  

4.5 Prosjekt Windows 10 fase 3 

Leveranse: Klargjøring og oppgradering applikasjoner og 2000 klienter som er tilknyttet 
medisinteknisk utstyr (MTU) til Microsoft Windows 10-klientplattform.  
 
Status: Målsettingen er at også fase 3 skal være gjennomført innen støtte på Windows 7 opphører 
ved utgangen av 2022. Tidsrammen vil bli vurdert i det igangsatte arbeidet med å få frem planer og 
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kalkyler for fase 3. Sykehuspartner HF tar sikte på å legge frem underlag for fase 3 for styret innen 
utgangen av oktober 2021. 
 

5 Avsluttede prosjekter  

Program STIM har avsluttet ett prosjekt i løpet av tertialet, Regional Citrix-plattform. 

 

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 

5.1 Prosjekt Regional Citrix-plattform   

Hensikt: Økt sikkerhet, bedre brukeropplevelse, forbedret utnyttelse av maskinvarekapasitet og 
livssyklushåndtering.  

Effektmål: Økt sikkerhet, forutsigbarhet og stabilitet på Citrix-plattformen ved sanering av 
maskinvare og programvare, herunder End of Life-programvare. Standardisering gir forbedret 
ressursutnyttelse og økt leveransepresisjon til helseforetakene. Mer optimal bruk av eksisterende 
utstyr og gjenbruk og tilrettelegging av applikasjonspakker på tvers av klientplattformer (tykk-Win10 
og tynn-Citrix). Styrt sanering og investering etter vurdering av risiko og forsvarlig levetid på 
tilgjengelig utstyr gir økt kostnadseffektivitet- og styring. Muliggjør økt leveranseevne som 
understøtter brukernes tjenestebehov, herunder sesjonsvandring som innebærer at bruker kan logge 
seg inn en gang i løpet av vakten og forbli innlogget gjennom vakten. 
 
Leveranse:  

 En felles regional Citrix-plattform i Helse Sør-Øst, en moderne tynnklientplattform uten End of 
Life-programvare og tilhørende maskinvare, sentraliserte og standardiserte prosesser for 
livssyklushåndtering, samt applikasjonspakking.  

 Tilrettelegge applikasjoner for ny plattform og ta i bruk felles plattform for dynamisk 
arbeidsflate, som også benyttes for Windows 10. 

 
Gevinst/nytte: 

 Forbedret sikkerhet og personvern ved sanering av End-of-Life operativsystem, software og 

servere.  

 Forbedret stabilitet og robusthet gir grunnlag for mer sikker og stabil drift.  

 Effektiviserer drift og forvaltning av én felles (standard) Citrix-plattform i regionen ved enklere 

drift med mindre avhengighet til enkeltindivider  

 Kostnadsbesparelse som følge av mer optimal bruk av eksisterende utstyr for Citrix-plattform og 

investering i ny hardware. 

 Felles applikasjonspakker for Regional Citrix-plattform og Windows 10 som resulterer i redusert 

leveransetid for nye tjenester til helseforetakene. Estimert spart leveransetid til 40% per tjeneste 

av totalt 700 tjenester.  

 Mer enhetlig brukeropplevelse til tjenester på Citrix-plattform. 
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Muliggjør:   

 Den nye plattformen muliggjør livssyklushåndtering og kostnadsunngåelse for nye 
oppgraderingsprosjekter. 

 
Status: Oppdraget er gjennomført og løsningen er i produksjon og overlevert Sunnaas Sykehus HF, 
Sykehuspartner HF, Helse Sør-Øst RHF, Sykehuset Innlandet HF, Revmatismesykehuset, Sørlandet 
sykehus HF, Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF, Vestre Viken HF, Sykehuset Østfold HF 
og Oslo universitetssykehus HF. Løsningen er overlevert til linjeorganisasjonen i Sykehuspartner HF 
for drift og forvaltning i henhold til gjeldende overleveringsprosess. 

Økonomi:  

Grunnkalkyle Styringsramme 
(P50) 

Kostnadsramme 
(P85) 

Påløpt per 
31.08.2021 

Inntjent verdi 

73 82 92 60,9 73 

Inntjent verdi: Det positive avviket mellom påløpt kostnad og inntjent verdi er grunnet i gevinst ved å 
gjenbruke applikasjonspakker tilrettelagt av prosjekt Windows 10 fase 1 og Sykehuspartner HF linje.  

6 Risikobeskrivelser med tiltak  

Program STIM praktiserer proaktiv risikostyring på program- og prosjektnivå, gjennom systematisk å 
identifisere mulige hendelser som kan påvirke måloppnåelse; risikovurdere disse hendelsene og 
iverksette tiltak for å redusere sannsynligheten for at de inntreffer og/eller redusere skadeomfanget 
dersom de inntreffer. Effekten av risikostyringen er avhengig av at hensiktsmessige, 
risikoreduserende tiltak blir gjennomført og samlet sett er tilstrekkelige for å ta ned risikoen. Risiko, 
problemer og tilhørende tiltak følges opp månedlig eller oftere med risk reviews i prosjektene, hvor 
risikorapportene derfra inngår i prosjektleders statusrapportering til programledelsen.  

Programmet har gjennom andre tertial 2021 gjennomført månedlige Risk Reviews i alle prosjekter, 
for blant annet å sikre en konsistent og sammenlignbar risikorapportering mellom prosjektene, jfr. 
også Helse Sør-Øst RHF konsernrevisjonens rapport i forrige tertial. Alle risikoreduserende tiltak 
knyttet til risiko på programnivå er tildelt en tiltaksansvarlig. Tiltaksansvarlige følges opp månedlig 
for oppdatering av fremdrift og status for tiltakene. 

Risikovurderingen har resultert i et oppdatert risikobilde på programnivå, gjengitt nedenfor. 
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