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1. Hva saken gjelder 

Sykehuspartner HF gjennomfører program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering 

(STIM). Programmets oppdrag er å realisere målbildet i Helse Sør-Øst om en standardisert, 

modernisert og sikker regional IKT-infrastruktur som muliggjør leveranse av fleksible, effektive 

tjenester og innovasjon i helseforetakene. STIM skal videre være en driver for utvikling av 

Sykehuspartner HFs arbeidsprosesser og organisasjon, jf. sak 036-2018. 

Sykehuspartner HF har med bakgrunn i programmets fremdrift, risiko og plan for gevinstrealisering, 

samt vurderingen av å gjennomføre enkelte aktiviteter som ordinært linjearbeid, vurdert den videre 

innretningen av STIM og programmets varighet. Vurderingen vil bli oversendt Helse Sør-Øst RHF, jf. 

styresak Helse Sør-Øst RHF 087-2021:   

Modernisering og oppdatering av IKT-infrastruktur er et kontinuerlig arbeid. Det er relevant  
å spørre om hvor lenge det er hensiktsmessig å organisere slik arbeid som et program  
fremfor å gjennomføre aktivitetene som frittstående prosjekter og/eller som løpende  
operativt linjearbeid. 

 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  

2.1. Bakgrunn for opprettelse av STIM og status per november 2021 

Sykehuspartner HF mottok i foretaksmøte 14. juni 2018 oppdraget om «å etablere et nytt program 

for standardisering og modernisering av regionens IKT-infrastruktur i samsvar med anbefaling fra 

styret i Sykehuspartner HF i sak 036-2018», jf. sak 054-2018.  

Bakgrunnen for oppdraget var en felles forståelse i foretaksgruppen om nødvendigheten av å 

komme videre i å løse utfordringene med den eksisterende infrastrukturen og å etablere en 

infrastruktur som skulle legge til rette for nye løsninger og behov (jf. styresak Helse Sør-Øst RHF 048-

2018 videre arbeid med standardisering og modernisering av IKT-infrastruktur i Helse Sør-Øst). Det 

var tidskritisk å gjennomføre IKT-infrastrukturmoderniseringen. Behovet ble belyst i Sykehuspartner 

HF sin risikovurdering av driftssituasjonen, jf. styresak 033-2018 risikovurdering av dagens 

driftssituasjon IKT, som påpekte utfordringene i den eksisterende infrastrukturen. Tiltak var startet 

opp innen flere områder, blant annet tiltak for å redusere risiko og styrke informasjonssikkerheten, 

personvernet og tilgangsstyringen (jf. sak 045-2018). Det var behov for en samlet tilnærming til 

arbeidet med standardisering og modernisering av regionens IKT-infrastruktur. Sykehuspartner HF la 

i sak 036-2018 frem forslag til rammene for et program for standardisering og modernisering av 

regionens IKT-infrastruktur.   

I vurderingen av organiseringen av arbeidet slås det i styresak 036-2018 fast:  

Infrastrukturprogrammets omfang og kompleksitet tilsier særlig fokus på 
gjennomføringsevne. Dette sikres ved at gjennomføringen organiseres om et dedikert 
program med klart definerte ledelses- og styringslinjer innen foretaksgruppen, innad i 
Sykehuspartner HF og internt i programmet samt at programmet har riktig kompetanseprofil 
og tilstrekkelig arbeidskapasitet. 

Dette ble fulgt opp med etableringen av program for standardisering og IKT-

infrastrukturmodernisering (STIM). Det ble ved etableringen lagt vekt på erfaringene fra tidligere 

IKT-prosjekter, oppdragets målsetting og behovet for gevinstrealisering, og STIM ble et dedikert 
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program med tydelige styringslinjer, proaktiv risikohåndtering, strukturert oppfølging av planer og 

kontinuerlige forbedringer for å opprettholde gjennomføringsevnen.  

Til støtte for programstyringen ble STIM programstyringsgruppe etablert. Programmet praktiserte 

fra starten en samhandlingsmodell og en gjennomføringsstrategi for å sikre tett involvering av 

helseforetakene. Videre ble kritiske prosjekt av stor betydning for helseforetakene prioritert (jf. sak 

045 og 046-2018). Programperioden ble i mandatet satt til 2019-2023, jf. sak 091-2018. Programmet 

hadde oppstart 1. januar 2019. 

STIM mandat beskriver programmets leveranser og resultatmål, samt effektmålene for 

foretaksgruppen: 

 Samhandling og deling av informasjon i hele behandlingskjeden. 

 Forbedret tjenestekvalitet og sikre, brukervennlige og stabile IKT-tjenester. 

 Forbedret informasjonssikkerhet og personvern - sikkert, standardisert og iht. GDPR. 

 Økt kostnadseffektivitet, -forutsigbarhet og automatisering. Antall og varighet på 
driftsavbrudd skal minimeres. 

 Økt fleksibilitet og endringsevne. Behov for endring, utvikling og innovasjon ivaretatt. 
 
Økonomiske behov og rammer for programperioden inngår i økonomisk langtidsplan. Programmet 

fremmer løpende prosjektforslag og Business case for godkjenning og finansiering iht. gjeldende 

fullmaktstruktur i Helse Sør-Øst. Ekstern kvalitetssikring gjøres av de mest komplekse prosjektene. 

Program STIM har i oppdrag og bestilling (jf. styresak 020-2021) fullmaktkategori 2, det vil si: 

Sykehuspartner HF gis fullmakt til å gjennomføre investeringer innenfor 20 millioner kroner i 

sum over et prosjekts levetid. Prosjekter over 20 millioner kroner skal godkjennes av Helse 

Sør-Øst RHF, da disse ofte omfatter stor grad av modernisering og utvikling.  

Dette medfører at Helse Sør-Øst RHF godkjenner majoriteten av prosjektene i STIM. Oppdraget fra 

foretaksmøtet spesifiserer at «Sykehuspartner skal i oppfølgingsmøter med Helse Sør-Øst RHF 

rapportere på gjennomføringen av oppdraget». I tillegg til rapportering i oppfølgingsmøter 

oversendes også tertialrapport for program STIM og prosjekt Windows 10 til Helse Sør-Øst RHF, som 

legger frem rapportene for sitt styre. Dette til forskjell fra område sikker og stabil drift 

(fullmaktkategori 1) hvor Sykehuspartner HF disponerer midlene innen vedtatt budsjett, og hvor 

rapporteringen er på et overordnet nivå som en del av ordinær virksomhetsrapportering.  

Programmet gjennomføres iht. STIM programplan 2021-2023 (jf. sak 066-2021). Gjennomførings-

strategien er basert på en risikobasert tilnærming, og er overordnet delt i følgende faser: 

1. Konsolidering på dagens plattform, med målrettet forbedring av dagens drift og 
gjennomføring av tidskritiske oppgraderinger 

2. Etablering av første deler av felles, regional, moderne plattform. 
3. Gradvis migrering til moderne plattform, etablering av tjenestene på moderne plattform og 

gradvis utfasing av IKT-infrastruktur som ikke skal videreføres. 
4. Videreutvikling av moderne plattform med framtidsrettede tjenester. 
5. Overføring av moderne plattform til linjeorganisasjonen for forvaltning og videre utvikling. 
6. Avslutning av programmet. Linjeorganisasjonen sørger for livssyklushåndtering av IKT. 

 
Program STIM er per november 2021 et program som samlet sett har god fremdrift. Programmet har 

i samarbeid med Sykehuspartner HF linjeorganisasjon og helseforetakene fullført deler av 

oppdraget, herunder fem kritiske prosjekter:  
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 Prosjekt Mobilitetsplattform sin forserte innføring av Enterprise Mobility Management og 

applikasjonen Secure Mail på fortakseide enheter for alle helseforetak i Helse Sør-Øst var en 

vesentlig risikoreduserende faktor knyttet til internetteksponerte tjenester i e-post- og 

kalenderfunksjonalitet.  

 Leveransene fra prosjekt Privilegerte tilganger styrker informasjonssikkerheten gjennom 

kontrollert, sporbar og sikker bruk av privilegerte tilganger for privilegerte brukere i 

Sykehuspartner HF.  

 Den oppgraderte og standardiserte Citrix-plattformen har styrket sikkerheten og brukerne 

har fått en arbeidsflate som reduserer avbrudd i arbeidet. Koronapandemien og bruk av 

hjemmekontor har gitt en 20% økning i bruk av Citrix-plattform og prosjekt Regional Citrix-

plattform har bidratt med kapasitetsøkning og sikker tilgang til kliniske applikasjoner. 

 Leveransene fra prosjekt Sikkerhetssone er helt sentrale i å ivareta konfidensialitet, 

integritet, tilgjengelighet og sporbarhet på både helse- og personopplysninger og 

virksomhetskritiske data i Helse Sør-Øst. Løsningen for sikker bruk av privilegerte tilganger er 

allerede plassert der.  

 Prosjekt Styrket autentisering har blant annet levert en regional Public Key Infrastructure og 

en regional autentiseringstjeneste, som gjør at vi kan stole på at personer som får tilgang til 

informasjonen faktisk er de de utgir seg for å være. 

Ved avslutningen av prosjektene ble forankrede og godkjente gevinstrealiseringsplaner overlevert til 

gevinst- og kostnadseiere i Sykehuspartner HF. 

 
Figur 1 Program STIM prosjekter 2019-2023, plan per november 2021. 

Prosjektene Mobilitet – mobile enheter i pasientbehandling, PAM – én styrt vei inn, Trådløst nett og 

Felles plattform – trinn 1 RAM (Radiologi og multimediearkiv) fullføres rundt årsskiftet 2021-2022. 

Prosjektene Felles plattform – trinn 1 containerteknologi, Kryptert indre kjerne, Innføring kryptert 

stamnett, Plattform for moderne tjenesteutvikling, Regional testplattform og 5G innendørs 

mobildekning er planlagt fullført innenfor programperioden. Oppgradering til Windows 10 ble 

igangsatt i programmets regi, og fullføres under styring av Sykehuspartner HF linje iht. avtalte frister.  

Prosjektene Felles plattform – trinn 2 hybrid sky, Modernisering av nett, Tjenestemigrering og 

Regional telekomplattform er omfattende og vil pågå ut over programperioden.  



 
 

________________________________________________ 

Side 5 av 6 

 

2.2. Vurderinger av innretning og varighet av program STIM  
 

I det videre arbeidet med standardisering og modernisering av IKT-infrastrukturen er det viktig å 

sikre sluttføring av STIM-prosjektene som planlagt, håndtere risikoer på en god måte, sikre at 

tjenestene levert fra STIM blir tatt i bruk, tilpassinger gjøres og at avtalte gevinster blir realisert. 

Videreutviklingen av Sykehuspartner HF som en effektiv tjenesteleverandør avhenger av at 
arbeidsmåter endres, nye løsninger tas i bruk og at potensialet i teknologien utnyttes. I parallell med 
den teknologiske moderniseringen utvikler derfor STIM en framtidsrettet drifts- og leveransemodell. 
Endringene i måten tjenestene leveres til helseforetakene på igangsettes av programmet, i tett 
samarbeid med linjeorganisasjonen og andre interne initiativ. Dette har et langsiktig perspektiv, og 
vil sammen med realiseringen av effektene av den moderniserte IKT-infrastrukturen pågå ut over 
programperioden. Videre skal Sykehuspartner HF, i parallell med fullføringen av programmet, jobbe 
målrettet for at det sikres tilstrekkelig kapasitet og kompetanse i linjen til å ta imot leveransene, og 
til drifte og forvalte disse.  
 
Det er fire prosjekter som har en planlagt varighet ut over 2023; prosjektene Felles plattform – trinn 

2 hybrid sky, Modernisering av nett, Tjenestemigrering og Regional telekomplattform. Dagens 

programstruktur, kompetanse og gjennomføringskraft understøtter fremdriften i prosjektene og 

utviklingen av felles drifts- og forvaltningsmodell. Med bakgrunn i dagens status og programmets 

planer vurderes det som realistisk å avslutte programmet i 2023, og å fullføre prosjektene som har 

varighet ut over 2023 som del av Sykehuspartner HF ordinære virksomhet. Tjenestemigreringen vil 

uavhengig av måten arbeidet organiseres på kreve en involvering av helseforetakene og eier. Dette 

arbeidet er helt sentralt for å kunne sanere dagens plattformer slik at målet om én felles plattform 

nås, og kan være hensiktsmessig å følge opp i det regionale porteføljestyret.  

Per i dag er programmets risikobilde relativt stabilt, men med en økende risiko for forsinkelse som 

følge av forsinkede utstyrsleveranser grunnet koronapandemien. Andre uforutsette hendelser kan 

også medføre forskyvninger i prosjektenes tidsplaner, hindre måloppnåelse eller hindre 

realiseringen av effekter i linjen eller hos helseforetakene.  

Prosjekter i den regionale prosjektporteføljen, behov hos helseforetakene samt prosjekter i idéfase i 

STIM, kan føre til at det etableres nye prosjekter som det vurderes som hensiktsmessig å legge inn i 

program STIM, forutsatt at de underbygger målsettingen med programmet. Dette må håndteres 

som omfangsendringer i STIM, og terskelen for å inkludere nye prosjekter bør øke utover i 

programforløpet. 

3. Administrerende direktørs anbefaling 

Program STIM i Sykehuspartner HF bygger 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 etablerer programmet en moderne og sikker IKT-infrastruktur for å møte 
helseforetakenes behov for digitalisering og innovasjon. Administrerende direktør vurderer det slik 
at program STIM i stort vil levere på oppdraget og gjennomføre i henhold til STIM programplan 
2021-2023.  
 
Program STIM har en tidsbegrenset organisasjonsform etablert for å løse oppdraget, som innebærer 
å sikre at de ønskede gevinstene blir realisert. Oppnåelse av målet om å hjelpe sykehusene til å 
utnytte potensialet i teknologien til enda bedre pasientbehandling krever ikke bare omfattende 
oppgraderinger i IKT-infrastrukturen. Sykehuspartner HF vil i parallell med den teknologiske 
utviklingen justere hvordan løsningene forvaltes og driftes, og måten tjenestene leveres til 
helseforetakene på. Grunnmuren for dette arbeidet etableres i programperioden, og Sykehuspartner 
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HF vil i samarbeid med helseforetakene ivareta moderniseringen av infrastrukturen og utnyttelsen 
av mulighetene dette gir etter at programmet er avsluttet. Egnet organisering i linjen for oppfølging 
av prosjekter med varighet ut over programperioden og håndtering av risiko i linjen, avklares. 
Dersom det oppstår vesentlige endringer i forutsetninger eller tema som er belyst i denne saken, vil 
administrerende direktør komme tilbake med en vurdering av hvordan dette skal håndteres. 

Administrerende direktør anbefaler at styret slutter seg til vurderingen av varighet av program STIM 
og ber administrerende direktør oversende saken til Helse Sør-Øst RHF. 


