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Saksgang: 

Styre Møtedato 
Styret Sykehuspartner HF 14. oktober 2021 

 
 
SAK NR 081-2021 
 
OPPGRADERING TIL WINDOWS 10 - LEVERANSEPLAN OG KOSTNADSOMFANG FOR FASE 3 
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Styret godkjenner gjennomføring av prosjekt Windows10 – fase 3, med en grunnkalkyle på 123 
millioner kroner, styringsramme (P50) på 145 millioner kroner og kostnadsramme (P85) på 193 
millioner kroner. Beløpene inkluderer drifts- og investeringsbeløp. Investeringsbeløp er inklusiv 
mva. og driftsbeløp er eksklusiv mva. 
 

2. Styret ber administrerende direktør gå i dialog med Helse Sør-Øst RHF om fullmakt for 
finansiering. 

 
 
 
 
 
 
 
Skøyen, 6. oktober 2021 

 
 
Gro Jære 
administrerende direktør 
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1. Hva saken gjelder 

Saken omhandler leveranseplan og kostnader for fase 3 av prosjekt Windows 10. 
 
Fase 3 omfatter samlet om lag 2 000 klienter og tilhørende applikasjoner som er tilknyttet 
medisinteknisk utstyr (MTU) og byggteknisk utstyr (BTU) hvor det stilles særskilte krav til 
oppgradering av klientene.  

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  

2.1 Bakgrunn  

Oppgraderingen fra operativsystemet Windows 7 til Windows 10 er en forutsetning for økt sikkerhet 
og standardisering, enklere drift og forvaltning samt bedre livssyklushåndtering av 
applikasjonsporteføljen i Helse Sør-Øst.  
 
Helse Sør-Øst skal oppgradere om lag 68 000 klienter fra Windows 7 til Windows 10. Prosjekt 
Windows 10 ble etablert i Sykehuspartner HF primo 2018, jf. styresak 036-2018, og godkjent med 
finansiering i august 2018, jf. styresak 063-2018 i Helse Sør-Øst RHF. 
 
Plan og finansieringsbehov ble revidert i juni 2020 og det ble lagt opp til tre faser hvorav fase 1 skal 
dekke oppgradering av om lag 50 000 klienter, og fase 2 og 3 skal oppgradere tilsammen om lag 
18 000 klienter.  
 
Leveranseplan og rammer for fase 1 og fase 2 er tidligere godkjent i styret for Sykehuspartner HF i 
henholdsvis styresak 075-2020 og styresak 040-2021.  Finansiering er gitt av styret i Helse Sør-Øst 
RHF i styresakene 115-2020 og 072-2021. 
 
Styrene i Sykehuspartner HF og Helse Sør-Øst RHF har bedt om at det legges frem styresak om plan 
og finansieringsbehov for fase 3 av Windows 10 prosjektet innen utgangen av 2021. 
 

2.2 Vurdering av handlingsalternativer 

Det ble tidlig i Windows 10-oppgraderingen konkludert med at metoder og prosesser som benyttes i 
fase 1 og fase 2 av Windows 10-oppgraderingen ikke egner seg for fase 3. Fase 3 av Windows 10 har 
derfor vurdert og konkludert på en tilnærming som håndterer de spesifikke utfordringene innenfor 
MTU-omfanget.  
 
Det primære handlingsalternativet er å legge klienter over på Windows 10. Fase 3 må samtidig 
forholde seg til en fast dato, idet Microsofts utvidede support for Windows 7 utløper 23. januar 2023. 
Med en slik fast dato for ferdigstilling er det en risiko for at prosjektet kan få tidsnød og det er derfor 
inkludert en alternativ plan som kan iverksettes dersom dette blir tilfelle. Ved alternativ plan vil 
klientene forbli på Windows 7, men vil bli isolert på egne nett slik at informasjonssikkerheten 
ivaretas. Gjennomføringsprosjektet vil kontinuerlig overvåke fremdrift og vurdere om alternativ plan 
skal iverksettes. 
 
De viktigste kjennetegn ved omfanget for fase 3 er:   
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 MTU-applikasjoner krever som regel lokal og manuell installasjon, oppsett og ferdigstilling på 
hver enkelt klient. Dette skjer ofte i et samarbeid mellom Sykehuspartner HF, IKT-avdelingen 
i helseforetaket, medisinsk-teknisk personale og leverandør. 

 Flesteparten av de MTU relatert applikasjonene er forvaltet av 
helseforetakene selv.   

 Medisinsk-teknisk utstyr er kostbart og har i noen tilfeller lengre levetid enn 
operativsystemet, noe som kan være til hinder for oppgradering til Windows 10. Klienter som 
ikke kan oppgraderes til Windows 10 må isoleres i egne nettverk. 

 Manglende informasjon om systemene krever kartlegging og bruk av mange datakilder. 

 Applikasjonene er ofte installert på få klienter og automatisert installasjon er derfor ikke 
alltid hensiktsmessig.  

 Installasjonene har ofte et behov for tekniske tilpasninger for Windows 10 
klientinstallasjoner. 

 
Vurdering av hvordan de beskrevne problemstillinger og karakteristika skal håndteres er nærmere 
beskrevet under punktet om gjennomføringsstrategi. 
 

Omfang 

Omfanget av klienter og applikasjonsinstanser for fase 3 er som vist i tabellen under, jf. styresak 040-
2021. 

 

  
Tabell 1: Omfang klienter og applikasjonsinstanser for fase 3. 

 
Bemerk at «MTU» i fase 2 har blitt brukt som fellesbetegnelse for MTU og BTU, hvor antakelsen er at 
det i fase 3 er ca. 400 MTU og 100 BTU applikasjoner. 
 
Der fase 1 og fase 2 beskriver omfang ved antallet av applikasjoner, må fase 3 operere med 
installasjoner. Installasjoner defineres som faktiske instanser av MTU / BTU klienter (altså unike 
fysiske klienter med tilhørende utstyr + omkringliggende klienter med samme applikasjon).  
Samme applikasjon er installert ved flere forskjellige helseforetak, typisk med egne modifikasjoner i 
forhold til det tilkoplede utstyret. Derfor må hver enkelt installasjon analyseres. Antall installasjoner 
er estimert til 1 100 i Helse Sør-Øst. 
 

Avgrensninger 

Følgende avgrensninger er forankret med helseforetakene og lagt til grunn for gjennomføring av fase 
3. Det bemerkes at begrensningene ikke utelukker noen av Windows 7 klientene som Sykehuspartner 
drifter per i dag: 
 

 Fase 3 håndterer bare klienter med MTU/BTU-applikasjoner som krever spesialbehandling 
med hensyn til teknisk løsning eller prosess for å avklare ansvarsforhold, og dermed ikke kan 
være en del av fase 2. 

 Prosjektet er kun ansvarlig for å håndtere Windows 7-klienter som skal legges om til 
Windows 10. De omkringliggende systemer som evt. krever endret design, risikovurdering 
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(ROS), arkitektur eller oppgraderinger for at klienter kan legges om til Windows 10, er 
forvalters (HF systemansvarlig eller SP tjenesteansvarlig) ansvar og dermed forestår 
helseforetakene selv klargjøringen av MTU / BTU-Installasjoner. 

 Prosjektet er ikke ansvarlig for lisensoppgraderinger og har heller ikke budsjettert med 
kostnader for slike oppgraderinger eller tilhørende følgekostnader. Dette er relatert til 
applikasjoner som ikke fungerer på Windows 10. Ansvar og kostnader for dette ligger hos 
forvalter i helseforetakene eller tjenesteansvarlig i Sykehuspartner HF. 

 Prosjektet er ikke ansvarlig for å utbedre mangler knyttet til for eksempel avtaler, 
forvaltning, ROS-analyser og dokumentasjon. Prosjektet vil i slike tilfeller registrere avvik som 
må følges opp av helseforetakene eller linjen i Sykehuspartner HF i samarbeid med 
helseforetakene. 

 Klienter utenfor SIKT- og OUS-domenene håndteres ikke av prosjektet. Disse må håndteres 
som den del av nedstengingen av lokale domener som er et pågående tiltak i regi av 
Sykehuspartner HF. AHUS-domenet håndteres som en del av SIKT. 

 Helseforetakene forestår selv klargjøringen og installasjon av MTU- / BTU-utstyr. Dermed må 
helseforetakene selv håndtere omkringliggende komponenter og integrasjoner som må 
justeres som følge av at en klient med tilkoplet MTU / BTU skal legges om til Windows 10. 

 Om helseforetaket tidligere har fått utlevert klienter der Sykehuspartner HF kun har drift av 
operativsystem, håndteres omlegging ved at helseforetakene bestiller dette fra 
Sykehuspartner HF utenom prosjektet. 

 Fase 3 foretar omlegging basert på eksisterende design (transisjon). Det ligger utenfor 
omfanget til fase 3 å gjøre endringer (transformasjon) på MTU-installasjoner.  
 
 

Forutsetninger 

For gjennomføring av fase 3 er det gjort følgende forutsetninger som er gjennomgått og verifisert 
med Windows 10 fase 2, STIM og berørte enheter i Sykehuspartner HF: 
 

 Fase 2 håndterer MTU- / BTU-applikasjoner (og dermed klienter) som kan legges om uten 
spesialbehandling. 

 Miks i kompleksitet for installasjonene tar utgangspunkt i følgende fordeling: enkel 25%, 
standard 35% og avansert 40%, og er basert på aktuelle opptellinger og erfaringer med 
kompleksiteten av installasjoner innen hver fagområde. 

 Det er mulig å skaffe tilstrekkelig med ressurser internt eller eksternt i henhold til 
bemanningsplanen som er lagt. Ferdigstillelse av fase 3-klienter innen utvidet support fra 
Microsoft opphører er førende for tidsplanen, og det er i planen ikke lagt begrensning på 
antall ressurser. Antall ressurser ligger innenfor den økonomiske rammen for fase 3. 

 Drift og support på oppgraderte klienter ivaretas av linjen i Sykehuspartner HF, tilsvarende 
som for fase 1 og 2. 

 

Gjennomføringsstrategi 

MTU / BTU-installasjonene må i større grad gjennomgå individuell installasjon, testing og utrulling 
enn det har vært tilfelle i fase 1 og fase 2. Det gjør at det er et behov for å innhente spesifikk 
informasjon på de spesifikke installasjonene, og at kartlegging på lokasjonen blir en sentral del av 
arbeidet.  
 
Prosjektgjennomføring for fase 3 er derfor lagt opp til å være prosessbasert, der helseforetakene er 
tungt involvert i kartlegging av helseforetakets installasjoner før test og omlegging blir utført. Figur 1 
viser hovedelementene i gjennomføringsprosessen. 
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Figur 1: Viser Prosess for detaljering av installasjonsoppsett, utvikling av omleggingskonsept, test og omlegging av 

installasjon 

 
Prosessen sikrer at alle installasjoner blir identifisert og at det blir innhentet tilstrekkelig informasjon. 
Den viktigste suksessfaktoren er at helseforetakene bidrar med å fremskaffe informasjon så tidlig 
som mulig. Prosessen gjennomføres per helseforetak (pulje), der Sykehuspartner HF tar initiativet til 
å starte sentral kartlegging og dernest involverer helseforetaket så tidlig som mulig i den lokale 
kartleggingen. 
 
Kartleggingsprosessen er utprøvd med gode resultater gjennom arbeidsmøter med utvalgte 
helseforetak gjennom sommeren og tidlig høst 2021. Fase 3 har i tillegg forankret prosessen og 
arbeidsfordelingen mellom prosjekt og helseforetak i arbeidsmøter i august-september sammen med 
MTU- / BTU-kontaktene. 
 

Organisering per helseforetak 

Prosjektet etablerer to grupper som sammen med helseforetakenes faggrupper håndterer hhv. 
kartlegging og omlegging.  
 
Helseforetakenes faggrupper vil i kartleggingsfasen først bestå av MTU- / BTU-kontaktene. Etter 
hvert som installasjonene blir identifisert, involveres fagpersoner som har innsikt i de enkelte 
installasjonene. Kartleggingsgruppen vil innhente og analysere informasjon som overleveres til 
omleggingsteamet for test og implementering. 
 
Prosjektet stiller ressurser til rådighet som styrer prosessen og sikrer at det er tilstrekkelig fremdrift i 
arbeidet. 
 

Tilretteleggingsmetoder 

Fase 3 vil operere med ulike tilretteleggingsmetoder, der det ved tjenstlig behov kan tildeles 
utvidede rettigheter på klientene for MTU-ansvarlige i helseforetakene. Helseforetakene er selv 
ansvarlige for å bestille tilganger (utvidede rettigheter) fra Sykehuspartner.   
 
Om en installasjon, uansett årsak, ikke kan legges om til Windows 10, vil prosjektet bistå med å 
isolere MTU klient på eget nett, mens helseforetakene må forestå eventuelle endringer på 
omkringliggende systemer, integrasjoner og ROS. 
 

Prosjektplanlegging og fremskyndet oppstart 

Målsetningen er at fase 3 skal være gjennomført innen utvidet support på Windows 7 opphører i 
januar 2023. Den overordnede planen avspeiler dette.  
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Planlegging for fase 3 startet i juni 2021 og vil vare frem til desember 2021. Gjennomføringsfasen 
løper fra januar 2022 til januar 2023 og vil detaljplanlegges innenfor de rammene som legges frem i 
denne saken.  
 
For å klargjøre infrastruktur, tilrettelegge kartleggingsløpet og for samordning med fase 2 er det 
iverksatt en fremskyndet oppstart som løper fra oktober 2021 til desember 2021.  
 
Alternativ plan: isolering på egne nett 
Om omfang eller ressurstilgang skulle endre seg slik at det ikke lenger er mulig å håndtere de 
resterende klienter ved omlegging til Windows 10, defineres det et løp der håndteringen blir gjort 
ved å isolere Windows 7-klienter på egne nett. 
 
Kostnaden per Windows 7-klient som skal isoleres er estimert til ca. 30 000 kroner, mens 
gjennomsnittet ved omlegging til Windows 10 er ca. 60 000 kroner per klient. 
 
Om kompleksiteten ved å legge om til Windows 10 øker med 40% og bemanningen blir på 80% av det 
forutsatte, viser simulering at prosjektet rekker å legge om ca. 60% av opprinnelig antall klienter til 
Windows 10. Prosjektet vil altså i dette scenario bruke 80% ressurser på å levere oppgradering av 
60% av klientene. De siste 40% av klientene vil isoleres på egne nett. Ressursforbruk ved slik isolering 
er ca. 50% av gjennomsnittet ved å legge om til Windows 10, hvilket da utgjør 20% av opprinnelig 
ressursramme. 
 
Totalt brukes altså: 

 80% av ressursene på å legge 60% av klientene om til Windows 10 

 20% av ressursene på å isolere 40 % av klientene på egne nett 
 
Total endring i budsjettestimat blir i dette scenario null. 
 
Konsekvenser for klientene: 

 Det vil være et antall klienter som forblir på Windows 7 som da må håndteres særskilt i eget 
løp etter januar 2023 

 Klienter som er isolert på egne nett kan få redusert funksjonalitet, idet kommunikasjon med 
øvrige tjenester begrenses 

 
Forutsetninger: 

 Det finnes egnede nett som kan anvendes til isolering av Windows 7-klienter 
 
Årsaken til at denne planen ikke legges frem som primærstrategi er at 

 at det medfører en risiko for informasjonssikkerhet blant annet gjennom at slike klienter blir 
eksponert på det ordinære nett / internett 

 det vil være risiko for at det med isolasjonen må innføres sikkerhetstiltak som medfører at 
det blir manglede kontakt mellom applikasjon / Windows 7 klient i det isolerte nett og 
tjenester som står på det ordinære nett 

 at (i forveien gammel) hardware ikke blir skiftet ut  
Til sammen utgjør disse en fare for både lang gjenoppretningstid ved driftsbrudd (om i det hele tatt 
mulig), svekkelse av den generelle informasjonssikkerheten i regionen, i tillegg til risiko for 
manglende funksjonalitet eller dårlig brukeropplevelse. Det vil i tillegg være en dobbeltkostnad ved 
først å isolere og dernest å foreta den egentlige omlegging i etterkant. 
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Milepælsplan 

I løpet av planleggingsfasen, som pågår frem til 31. desember 2021, vil det utarbeides overordnet 

tidsplan per helseforetak og detaljplan for første halvår 2022.  

 

Basert på foreløpige vurderinger vil følgende hovedmilepæler gjelde for fase 3.  

 

Milepæl Dato Beskrivelse 

MP0 09.12.21  Planleggingsfasen ferdigstilt (BP3).  

 Detaljert utrullingsplan 1. halvår 2022 ferdigstilt. 

MP1 04.01.21 Første pulje for test og omlegging igangsatt. 

MP2 29.05.22 Detaljert utrullingsplan 2. halvår 2022 ferdigstilt. 

MP3 29.06.22 500 klienter (ca.300 installasjoner) lagt om. 

MP4 01.10.22 1 200 klienter (ca. 650 installasjoner) lagt om. 

MP5 30.12.22 1 900 klienter (ca. 1 050 installasjoner) lagt om. 

MP6 23.01.23 2000 klienter (ca. 1 100 installasjoner) lagt om. 

Tabell 2: Milepælsplan for fase 3. 

 

Videre detaljplanlegging vil kunne medføre mindre justeringer med hensyn til fordeling av antall 

klienter per milepæl.  

 

Kritiske suksessfaktorer 

For fase 3 er følgende identifisert som de mest kritiske suksessfaktorene for en vellykket 
gjennomføring av prosjektet:  

 Tidlig involvering (og ansvarliggjøring) av MTU / BTU-miljøet ute på hvert helseforetak. 

 Sikre god forankring hos ledelsen ved helseforetakene slik at fase 3-utrullingen gis prioritet. 

 Tidlig identifikasjon av installasjoner og installasjonsansvarlige per helseforetak, 

identifikasjon av omfang og detaljplanlegging for kartlegging og befaring på lokasjon. 

 Tidlig involvering av MTU- / BTU-kontakter og deretter avholde jevnlige statusmøter under 

prosjektgjennomføringen. 

 Sikre tilgang til nødvendige ressurser, både interne og eksterne, frem mot oppstart av 

gjennomføringsfasen i januar 2022.  

 Tidlig pakking av applikasjonene for å identifisere de som evt. har problemer. 

 Bytte av klient i stedet for oppdatering av eksisterende der det vurderes som hensiktsmessig. 

Fremfor å forsøke oppdatering av eksisterende klient har det erfaringsmessig vært mindre 

ressurskrevende å sette opp ny klient til erstatning for den gamle. Dette minimerer risiko for 

feil og gir enklere gjenopprettelse etter eventuelt feilet omlegging. Tidlig kartlegging for å 

identifisere klienter der hardware må byttes ut eller stilles til rådighet for å kunne foreta 

omlegging, er avgjørende for om hardware rekker å komme frem i tide. 

 Sikre tett samarbeid med fase 2 for optimal oppgavefordeling i omlegging av installasjoner 

som kan håndteres av fase 2. 
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2.3 Økonomi 

 
Planfasen for fase 3 pågår frem til desember 2021 og er estimert til 2,6 millioner kroner. Kalkyler og 
usikkerhetsanalyser for gjennomføringsfasen har sammen med underliggende vurderinger vært 
kvalitetssikret internt i Sykehuspartner HF. Det har videre vært en dialog med Helse Sør-Øst RHF om 
kalkyler og tilnærming. Den økonomiske usikkerhetsanalyse har blitt utarbeidet i samarbeid med og 
kvalitetssikret av ekstern kvalitetssikrer (Metier OEC). 
 
Det er igangsatt fremskyndet oppstart av gjennomføringsfasen for å utføre kartlegging og klargjøre 
infrastruktur som beskrevet ovenfor. Dette gjennomføres innenfor en ramme på 6 millioner kroner 
inkludert merverdiavgift. Finansiering er avklart internt i Sykehuspartner.  
 

Grunnkalkyle fra januar 2022 og totale kostnader for fase 3 

For gjennomføring av fase 3 fra januar 2022 er det estimert en grunnkalkyle på 123 millioner kroner. 
 
Grunnkalkyle for fase 3 planfasen og fremskyndet oppstart (høsten 2021) samt gjennomføringsfasen 
er på 136 millioner kroner. 

 

 
Tabell 4: Totale kostnader for fase 3. 

 
Grunnkalkylen på 123 millioner kroner for fase 3 fordeler seg på drift og investeringer som vist i 
tabellen under. Beløpene for investering er inklusive merverdiavgift, mens beløpene for drift er 
eksklusive merverdiavgift. 

 

  
Tabell 5: Fordeling av grunnkalkyle for fase 3. 

 
Nedbrytning av kostnadene for fase 3 fra januar 2022 er vist i tabellen under. 
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Tabell 6: Kostnadsnedbrytning for fase 3. 
 

Usikkerhetsanalyse 

Usikkerhetsanalyse for fase 3 er basert på simulering av ulike scenarioer for fordeling av MTU- 
instansene på ulike kompleksitetskategorier, samt identifiserte prosjektovergripende 
usikkerhetsfaktorer relatert til kalkylene. 
 
Tabell 7 under viser hvordan fordelingen på de ulike kompleksitetskategoriene er vurdert i 
grunnkalkylen, samt i en optimistisk vs. pessimistisk vurdering. 

 

   
Tabell 7: Andel MTU/ BTU-instanser fordelt på kompleksitetskategoriene i de ulike scenarioene. 

 

Det er identifisert tre prosjektovergripende usikkerhetsfaktorer som har blitt inkludert i 
usikkerhetsanalysen: 

1) Antall Installasjoner som fase 3 skal håndtere (risiko 1 i tabell 3) 
2) Helseforetakenes responstid på klargjøring av Installasjoner (risiko 3 i tabell 3) 
3) Usikkerhet i erfaringstall (risiko 5 i tabell 3) 
 

Angående punkt 1 (Antall Installasjoner): 
Det er en risiko for at omfanget kan endre seg som følge av: 

1) Fase 2, uansett årsak, håndterer flere eller færre klienter eller applikasjoner innen 
området MTU enn lagt til grunn i kalkylene 

2) Det faktiske anslåtte antall av Installasjoner er vesentlig større eller mindre enn det 
anslåtte omfang 

3)  Det ikke blir sanert det antall applikasjoner som forutsatt 
Usikkerheten har størst effekt på kalkylen dersom antallet er vesentlig større enn antatt. 

 
Angående punkt 2 (Helseforetakenes responstid): 

Det er en risiko for at fase 3 sitt ressursforbruk øker som følge av at installasjonene ikke er 
klargjort til omlegging av klient til Windows 10. Økt ressursforbruk kan i siste ende bety at 
tidsrammen må utvides.  
 
Om denne usikkerheten inntreffer vil det bare være tillegg til tidsramme og ressursforbruk (ikke 
reduksjon), idet fase 3 forutsetter at de enkelte Installasjoner er klargjort til omlegging før 
prosjektet går i gang med test og implementering av Installasjonen. 
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Angående punkt 3 (Usikkerhet i erfaringstall): 

Det er en risiko for at tidsrammen og omfanget endrer seg om de detaljerte estimatene ikke 
stemmer overens med det faktiske tidsforbruket. 
 
Estimatene i kalkylen er satt opp for de enkelte steg i omleggingsprosessen. De er basert på 
gjennomgang av prosessen, steg for steg, med fagressurser som skal gjennomføre stegene, samt 
tidligere erfaringer, inkludert tidligere prosjekter i Helse Sør-Øst RHF og gjennom 
erfaringsutveksling med tilsvarende prosjekt i Helse Vest IKT.  
Antakelsen er at nivået på estimatene er tilstrekkelig sannsynliggjort, men at usikkerheten om at 
estimatene både kan være for høye og lave må innarbeides i den økonomiske 
usikkerhetsanalysen. 

 
Usikkerhetsanalysen tar utgangspunkt i grunnkalkylen for perioden fra og med januar 2022. 
Resultatet er vist i tabell 8 nedenfor. 

    
Tabell 8: Oversikt grunnkalkyle, styringsramme og kostnadsramme for fase 3 fra og med januar 2022. 
 
Grunnkalkyler, styringsrammer og kostnadsrammer for alle fasene i omlegging til Windows 10 er 
oppsummert nedenfor.  

     

 
Tabell 9: Oversikt grunnkalkyle, styringsramme og kostnadsramme for fase 1, fase 2 og fase 3. 
 
Sammenlignet med helseforetakenes investeringsbudsjetter for MTU er oppgraderingen til Windows 
10 beregnet til å utgjøre ca. 8,6% av et årlig budsjettet, eller ca. 2,6% over en femårsperiode. 
(Beregning basert på MTU-budsjettet for Oslo Universitetssykehus HF). Kostnaden for et MTU 
spenner seg fra noen få tusen kroner til et titalls millioner kroner. 
 
Kostnadene per klient i fase 3 ligger betydelig over tilsvarende for fase 1 og 2:   

   
Tabell 10: Oversikt over kostnader per klient per fase. 
* Beregnet for perioden juni 2020 til august 2021 
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Finansiering 

Fase 3 av prosjekt Windows 10 har avklart finansiering ut desember 2021. Sykehuspartner HF vil søke 
finansieringsfullmakt hos Helse Sør-Øst RHF for fase 3 av prosjekt Windows 10 for perioden fra januar 
2022 til og med januar 2023 med en grunnkalkyle på 123 millioner kroner, styringsramme på 145 
millioner kroner og kostnadsramme på 193 millioner kroner. Kostnader for fase 3 i 2021 vil dekkes 
innenfor budsjettet til program STIM, og kostnader for 2022 er innlemmet i Sykehuspartner HFs 
budsjett for 2022.     
 
Kostnader for forlenget støtte til Windows 7 forutsettes dekket av Helse Sør-Øst RHF for 2022. Denne 
kostnaden inngår derfor ikke i kalkylene for fase 3.  

 

Gevinster 

Gevinstene ved oppgradering til Windows 10 er som beskrevet i styresak 043-2020. Disse er i 
hovedsak kvalitative hvor de viktigste er knyttet til forbedret informasjonssikkerhet. Følgende er de 
sentrale punktene fra sak 043-2020:  
 

 Windows 10 har langt mer sikkerhetsfunksjonalitet som enten mangler eller ikke er 
tilsvarende godt implementert i Windows 7. 

 Økt motstandsdyktighet mot ondsinnet programvare («malware») er særlig fremhevet i 
Windows 10, og gir en redusert angrepsflate for Windows 10 målt opp mot Windows 7.  

 Microsoft har uttalt at det ikke gjøres aktiv programvare- eller funksjonalitetsutvikling til 
Windows 7 utover ren feilretting og sikkerhetsoppgraderinger som tilbys gjennom Microsofts 
«Extended Security Updates». 

 Ved å implementere CIS (Centre of Internet Security) beste praksis for sikring av Windows 10 
sørger prosjektet for at Helse Sør-Øst får en sikrere arbeidsflate uten at dette går på 
bekostning av brukeropplevelsen.  

 

Risikobilde 

Fase 3 har en stram tidsplan med flere forhold som representerer betydelig risiko for gjennomføring 

av prosjektet. Følgende fremstilling illustrerer risikoer med sannsynlighet og konsekvens før og etter 

tiltak på de fire største risikoer er iverksatt. Spesielt er inkludering av alternativ plan og prosjektets 

bemanningsstrategi av betydning. Illustrasjonen under viser risikoer før tiltak med grå bakgrunn, 

mens risikoer etter tiltak vises med hvit bakgrunn: 
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Figur 2: Risiko oppstilt med sannsynlighet og konsekvens. Risikoer før tiltak er illustrert med grå 
bakgrunn, mens risikoer etter tiltak er illustrert med hvit bakgrunn. 
 

 
Nr. 

Risiko beskrivelse Tiltak 

1 Om antallet av Installasjoner og deres 
kompleksitet er underestimert er det ikke 
tilstrekkelig kapasitet i tide på kartlegging og 
implementering. Dette kan føre til 
forsinkelser på ferdigstilling av installasjoner.  

1) Øke bemanningen om det avdekkes 
at antall / kompleksitet er 
underestimert. 

2) Anvende alternativ plan som skiller 
ut resten av Windows 7 klienter på 
egne nett (se avsnitt om alternativ 
plan). 

  

2 Applikasjoner som ikke er støttet (ikke 
fungerer) på Windows 10 kan føre til at et 
stort antall klienter vil bli stående på 
Windows 7. 

1) Identifisere så tidlig som mulig hvilke 
applikasjoner dette gjelder. 

2) Dersom klienten må forbli på 
Windows 7 isoleres den på eget nett.  

  

3 Forvalters forberedelse av MTU- / BTU-
installasjoner kommer for sent i gang for 
omlegging av tilhørende klient. Dette 
medfører at klienter ikke rekker å bli 

1) Opprette kontaktpunkt (SPOC) 
mellom forvaltere og fase 3 som kan 
forestå koordinering av at installasjoner 
blir klargjort for omlegging til Windows 
10. 
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oppgradert og Installasjonene vil forbli på 
Windows 7. 

2) Sykehuspartner og helseforetakene 
setter prioritet på forberedende arbeid. 
3) Forvaltere (HF systemansvarlig eller 
SP tjenesteansvarlig) melder inn 
oppdrag til driften.  
4) Anvende alternativ plan som skiller 
ut resten av Windows 7 klienter på 
egne nett (se avsnitt om alternativ 
plan).  

4 Manglende kapasitet på ressurser i prosjektet 
og helseforetakene generelt (MTU- / BTU-
fagpersoner, delprosjektledere, 
testkoordinatorer og andre roller) kan føre til 
forsinkelser i gjennomføringen.  

1) Prosjektet får mandat til å starte 
bemanningsprosessen tidlig. 

2) Søke internt etter kompetanse 
spesielt i forhold til delprosjektledere. 

3) Søk bredere i markedet ved å 
invitere ressursleverandørene til å tilby 
team. 

4) Anvende alternativ plan som skiller 
ut resten av Windows 7 klienter på 
egne nett (se avsnitt om alternativ 
plan). 

5 Det er risiko for omfangsendring fordi det er 
usikkerhet i erfaringstallene som ligger til 
grunn for estimatene.  

1) Risikoen må overvåkes nøye 
gjennom tidligløp. 
2) Tidlig justering av plan og 
ressurstildeling. 

3) Anvende alternativ plan som skiller 
ut resten av Windows 7 klienter på 
egne nett (se avsnitt om alternativ 
plan). 

6 COVID-19 tiltak ved helseforetakene kan føre 
til forsinkelser og økte kostnader ved at tiltak 
kan legge begrensninger eller fjerne tilgang til 
foretakets lokasjoner og ressurser. 

1) Identifisere hvor dette kan inntreffe. 

2) Planlegge for handlingsalternativer 
hvis/når situasjonen oppstår. 

7 
Stor parallellitet i puljeløpet kan medføre økt 
administrasjon og dermed ressursbruk 

Foreta planjusteringer ofte. 

Tabell 3: De viktigste prosjektrisikoene. 

 
 

Ekstern kvalitetssikring (v/Metier): 

Kvalitetssikrer støtter at prosjektet godkjennes for faseovergang.  Overordnede tilrådninger og 
anbefalinger gjengis her: 

 Vi har tidligere anbefalt at detaljeringsgraden i funksjonelt målbilde og Business Case gjøres 
identisk, slik at endringer i kapabiliteter vil kunne følges opp i BC, og at endringer i BC vil kunne 
følges opp som produktkø- eller leveranseendringer. Dette ser for oss ut til å være adekvat 
dekket i de siste underlag. 

 Vi vurderer at kostnadsestimatet på et overordnet nivå representerer den totale 
investeringskostnaden, og at estimeringen og usikkerheten nå er så balansert at 
usikkerhetsavsetningen kan anses adekvat. 
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 Vi anbefaler at prosjektet nøye vurderer og følger opp de allerede identifiserte usikkerhetene 
knyttet til kompleksitet, parallellitet, og mengden av applikasjoner som må testes og verifiseres. 

 Vi anbefaler (på generelt grunnlag) at Sykehuspartner HF sikrer at eksisterende avtaler med 
leverandørmarkedet ikke medfører økte leverandørkonstander som følge av COVID-19 
situasjonen. Det er underveis i prosessen bekreftet at slik usikkerhet er vurdert.  
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 

Oppgraderingen til Windows10 er et betydelig og viktig løft for hele regionen, blant annet for å 
styrke informasjonssikkerheten. Oppgraderingen er et omfattende og komplisert arbeid, og er derfor 
delt inn i tre faser. Arbeidet med første fase har god fremdrift og leverer på vedtatte mål og arbeidet 
med fase 2 er i oppstart.  

I saken presenteres plan for fase 3.  Denne fasen er den minste av de tre fasene målt i antall klienter, 
samtidig som fase 3 omfatte MTU- og BTU-klienter, noe som gjør at kompleksiteten er svært høy. 
Dette medfører også at for fase 3 er det helt avgjørende med tett samarbeid med helseforetakene, 
blant annet i kartleggingsfasen.  Tilnærmingen benyttet i fase 1 og 2 kan i liten grad gjenbrukes i fase 
3, men det er gjort verdifulle erfaringer som kan videreføres i fase 3. 

Det er kritisk å få oppgradert de gjenstående klientene innen utgangen av 2022 siden støtte for 
Windows 7 opphører. Dette gir også fase 3 et betydelig tidspress. Administrerende direktør vurderer 
at planen er stram med høy risiko, og det er derfor i tillegg planlagt en alternativ tilnærming med 
isolering av klienter på eget nett for klienter som ikke lar seg oppgradere eller som tiltak dersom 
prosjektet blir forsinket. For å øke sannsynligheten for å gjennomføre fase 3 i henhold til plan er det 
forskuttert noe arbeid knyttet til kartlegging innenfor STIM-budsjettet for 2021.   

For å redusere kostnader, forenkle fremtidig drift og forvaltning og øke sikkerheten må omfanget av 
applikasjonsporteføljen i Helse Sør-Øst fortsatt reduseres. Dette arbeidet pågår, og administrerende 
direktør understreker viktigheten av at samarbeidet mellom Sykehuspartner HF, helseforetakene og 
Helse Sør-Øst RHF fortsetter å gi resultater i form av sanerte applikasjoner. Dette er ikke noe 
Sykehuspartner HF kan gjennomføre alene, og administrerende direktør vil arbeide videre med å 
sikre at dette har høyt fokus i hele foretaksgruppen også i fortsettelsen.  

 
Administrerende direktør anbefaler at styret godkjenner gjennomføring av prosjekt Windows10 – fase 
3, med en grunnkalkyle på 123 millioner kroner, styringsramme (P50) på 145 millioner kroner og 
kostnadsramme (P85) på 193 millioner kroner. Beløpene inkluderer drifts- og investeringsbeløp. 
Investeringsbeløp er inklusiv mva. og driftsbeløp er eksklusiv mva. 

 
Videre anbefales det at styret ber administrerende direktør gå i dialog med Helse Sør-Øst RHF om 
fullmakt for finansiering. 
 

 


