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Nr. Orienteringssaker 

1.  Utvalgte leveranser og resultater i perioden 

2.  Styreprotokoll Helse Sør-Øst RHF 

3.  Koronapandemien 

4.  Standardisering og sanering 

5.  Status for arbeidet med målbilde for lokale datarom i Helse Sør-Øst 

6.  Løsningsdesign, ROS og MTU leveranser 

7.  Estimeringsmodellen  

8.  Beredskapsøvelse 

9.  Saker til oppfølging etter styremøter 

 

1. Utvalgte leveranser og resultater i perioden 

Administrerende direktør vil i styremøtet orientert styret om utvalgte leveranser og resultater som 

er oppnådd i perioden. Dette som en fast del av administrerende direktørs orienteringer. 

 

2. Styreprotokoll Helse Sør-Øst RHF 

Vedlagt følger foreløpig protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 25. november 2021.   

 

3. Koronapandemien 

Utviklingen i pandemien, og nye retningslinjer fra myndighetene, har medført at Sykehuspartner HF 

igjen oppdaterer sine retningslinjer. For Sykehuspartner HFs ansatte og innleide innebærer dette at 

oppmøte og arbeid på lokasjon, i samråd med leder/prosjektleder, skal vurderes ut fra særlige behov 

knyttet til drift, leveranser og psykososiale forhold. I tillegg skal det ikke gjennomføres fysiske 

juleavslutninger, kurs og samlinger i Sykehuspartner HFs regi. Retningslinjene gjelder inntil videre.  

Sykehuspartner HF er opptatt av god informasjon til medarbeidere og ledere, og følger opp med 

eventuelle tiltak for å ivareta ansatte. 

 

Årets fagdag som var planlagt 12. november ble avlyst i denne omgang. Bakgrunn for avlysning var 

den store økningen i smittesituasjonen siste dager før fagdagen. Det å samle over 1100 ansatte på 

samme sted ble vurdert som for høy risiko, og ikke forsvarlig knyttet til Sykehuspartner HF sin rolle i 

helseregionen. Sykehuspartner HF fikk gjennom en avtale med hotellet som gjorde at både mat som 

var anskaffet til formålet og hotellrom som uansett måtte betales av Sykehuspartner HF kom til 

nytte. Mat ble distribuert til Frelsesarmeen, Kirkens Bymisjon og til Prinsen asylmottak, mens 

ansatte fikk mulighet til å benytte rommene. 

 

4. Standardisering og sanering 

Sykehuspartner HF har i 2021 videreført det strategiske initiativet knyttet til standardisering og 

sanering av applikasjonsporteføljen i Helse Sør-Øst. Arbeidet gjennomføres i tett samarbeid med 

helseforetakene og Helse Sør-Øst RHF. Det er utarbeidet og forankret regionale føringer og 

prosesser for arbeidet slik at ansvaret mellom partene er tydeliggjort.  Det langsiktige målet for 

standardisering og sanering er gitt av styret i Sykehuspartner HF og innebærer 50% reduksjon av 

antall unike applikasjoner i løpet av første halvår 2022, målt mot baseline ved starten av 2020. 

Delmålet for 2021 er 40% reduksjon. Ansvaret for å nå denne ambisjonen er delt mellom de 

deltakende parter.  

  

I 2020 var det den enkleste delen av porteføljen som ble håndtert, det vil si desktopapplikasjoner 

uten tilknytning til servere/databaser. I 2021 har det vært arbeidet med den resterende porteføljen, 
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det vil si applikasjoner med servere/databaser samt applikasjoner knyttet til medisinsk/bygg-teknisk 

utstyr. Begge disse kategoriene har et lavere saneringspotensiale enn desktopapplikasjoner.  

  

Det er sanert om lag 600 unike applikasjoner tilsvarende en reduksjon på ca. 31% målt opp mot 

baseline (1940 unike applikasjoner) ved starten av 2020. Av saneringskandidatene som 

Sykehuspartner HF har oversendt eier i puljer siden november 2020, er det om lag  

1 050 applikasjonsinstanser som helseforetakene ønsker å beholde som har blitt midlertidig 

godkjent av Helse Sør-Øst RHF. Sykehuspartner HF avventer en bekreftelse på om det betyr at disse 

applikasjonene skal behandles som om de videreføres. Helse Sør-Øst RHF ønsker å gjøre ytterligere 

vurderinger av disse applikasjonene i forbindelse med standardiseringsarbeidet i 2022. 

 

Sykehuspartner HF legger til grunn at alle gjenværende applikasjonsinstanser skal møte fastsatte 

bruksvilkår, også innenfor informasjonssikkerhetsområdet. I den grad den midlertidige 

godkjenningen fra Helse Sør-Øst RHF kommer i konflikt med grunnleggende 

informasjonssikkerhetskrav, vil det være naturlig å inngå en dialog med det respektive 

helseforetaket og eier om dette. Eksempler på dette vil være infrastruktur som benytter End Of Life 

(EOL) operativsystemer som Windows 2003, eller som benytter usikre kommunikasjonsprotokoller 

som SMBv1 på en måte som utgjør risiko for regional IKT-infrastruktur. Det er også en del av 

kravspesifikasjonen i Sykehuspartner HFs bruksvilkår at utstyr skal kunne sikkerhetsoppgraderes 

(«patches»). Omfanget av dette er ikke avgrenset til kun de systemene som Sykehuspartner HF 

drifter og forvalter. 

 

Administrerende direktør vil gi en utdypende presentasjon av status for arbeidet i møtet. 

 

5. Status for arbeidet med målbilde lokale datarom Helse Sør-Øst 

Styret behandlet sak 049-2021 Lokal datarom – status og videre arbeid i møte 2. juni i år, og styret 

fattet følgende vedtak (vedtakspunkt 2):  

Styret ber administrerende direktør arbeide videre med målbilde for lokale datarom og 

strategi for realisering av målbildet.  

 

Behov for et målbilde er også identifisert i forbindelse med byggeprosjektene i Helse Sør-Øst.  

Utarbeidelsen av målbildet er ledet av Sykehuspartner HF ved prosjekt Forprosjekt Nye 

Rikshospitalet og Nytt sykehus Aker, i tett samarbeid med virksomhetsområde Teknologi- og 

arkitekturstyring, seksjon Datasenter og datalagring, og program STIM. Arbeidet med målbildet 

startet opp i juni 2021. Målbildet har blitt presentert i Sykehuspartner HFs arkitekturforum SPARK i 

slutten av november og Sykehuspartner HFs ledergruppe. Saken legges etter planen frem til styret i 

styremøtet i februar 2022, med en påfølgende høringsrunde i foretaksgruppen før endelig vedtak. 

 

Målbildet som er under arbeid legger til grunn følgende: 

 Helse Sør-Østs beslutning om at IKT-utstyr hovedsakelig skal plasseres i sentrale datarom (jf. sak 

Helse Sør-Øst RHF 107-2019) 

 Utstyr som kan plasseres lokalt begrenses til å være byggtekniske funksjoner (BTU), 

administrativt teknisk utstyr (ATU) og medisinsk teknisk utstyr (MTU), og som har særskilte krav 

til lokal overlevelse, nærhet og tidsforsinkelse. (jf. sak 049-2021) 

 Det er utarbeidet en lokasjonsklassifisering (A+, A, .., D) i Målarkitektur Nettverk (STIM), og med 

utgangspunkt i denne klassifiseringen etablerer målbildet et forslag til antall datarom 

(grensesnittrom (GR), hovedkommunikasjonsrom (HKR), sentrale hovedkommunikasjonsrom 
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(SHKR)) på en lokasjon, type IKT-utstyr som kan plasseres i et lokalt datarom og krav som skal 

settes til disse rommene. 

6. Løsningsdesign, ROS og MTU leveranser 

Sykehuspartner HF har økt kapasiteten innen områdene løsningsdesign og ROS, og det er nå bedre 

balanse mellom behov og ressurser enn tidligere. Kapasiteten er økt både gjennom rekruttering og 

innleie av designteam. Det planlegges med ytterligere økning for å møte behovet innen bygg-IKT. 

Løsningsdesign og ROS følger prioriteringene som følger av kundeplan og porteføljestyring. 

 

I tillegg til økning i ressurser har det vært arbeidet med forenkling og effektivisering. Ressurser er 

dedikert til porteføljer og leveranseteam, noe som sikrer kapasitet og kontinuitet i kompetansen. I 

tillegg er maler forenklet for mindre og mer standardiserte leveranser, og flyten forbedret gjennom 

reduksjon av ventetider. Det er også etablert en tettere samhandling med involverte fagmiljøer, 

spesielt i de tidlige fasene. Et annet prioritert område har vært standardisering og gjenbruk. 

Standardisering og sanering understøttes med felles løsningsdesign for like tjenester, og design av 

gjenbrukbare komponenter i plattformen. 

 

Arbeidet med løsningsdesign og ROS tilpasses nye teknologier og leveranseformer. Løsningsdesign 

vil fremover i større grad handle om mønstre, prinsipper og regelsett for nye teknologier. Nye 

teknologier er områder som sky med SaaS og PaaS, IoT/sensorer, fjerndrift av MTU/BTU. 

Designprosessene må også tilpasses nye smidige leveransemetoder, som oppdeling i sprinter. 

 

ROS-vurderinger dreies mer mot risikoeier i tråd med ny regional føring, jf. sak 104-2021 Helse Sør-

Øst RHF status for arbeidet med informasjonssikkerhet og regional handlingsplan for 

informasjonssikkerhet. Informasjonssikkerhet skal bli en mer integrert del av den ordinære 

virksomhetsstyringen der beslutninger om risiko tas i de ordinære ledelseslinjene. Det er utarbeidet 

felles kriterier for vurdering og aksept av risiko for informasjonssikkerhet i foretaksgruppen, og disse 

er nå under pilotering. 

 

Medisinsk-tekniske tjenester 

Sykehuspartner HFs ansvar og oppgavemengde for Medisinsk-teknisk utstyr (MTU) har økt. Dette 

både som følge av nye sikkerhetskrav og ny samarbeidsmodell. Sykehuspartner HF har etablert 

seksjon Medisinsk tekniske tjenester (MTT) for å ivareta området. Det er krevende å få rekruttert 

ressurser med riktig kompetanse, både for å øke kapasiteten og til erstatning for ansatte som har 

sluttet. MTTs leveranseevne er derfor styrket gjennom innleie. I tillegg er området integrert med 

tiltaket Leveransefabrikken 2.0, og det arbeides sammen med helseforetakene for å utvikle 

vesentlige forenklinger i leveranseprosessen for mindre MTU-leveranser. Tiltak er å etablere enkle 

MTU-leveranser som standardoppdrag, og forenklede maler for løsningsdesign og ROS. Det arbeides 

også med å sikre tett samarbeid med helseforetakene fra det tidspunkt behov for et nytt medisinsk-

teknisk utstyr er identifisert. 

 

7. Estimeringsmodellen 

All kostnadsestimering ved faseovergang for prosjekter i prosjekt STIM benytter excel modell 

utviklet for Helse Sør Øst. Estimeringsmodellen skal sikre lik metode og beregningstekniske 

forutsetninger for alle prosjekt.  

 

Tilnærming til kostnadsestimering varieres i forhold til hvilken fase estimatet skal omhandle: 

 Ide og planleggingsfase: Omfanget er uklart, estimat gjøres på antall ressurser og lengde 

på fase. 
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 Gjennomføringsfase: Prosjektet sitt omfang og plan for fasen legges til grunn for 

estimatet. Planen inneholder nedbrytning på leveranser/arbeidspakker med tidsestimat 

og ressursbruk. Dette tas inn i kostnadsestimat på et nivå som er tilstrekkelig for å kunne 

måle inntjent verdi i gjennomføringsfase. Anskaffelser estimeres ut fra 

erfaring/avklaringer med fagmiljø. Øvrige kostnader estimeres ut fra konkret vurdering. 

 Avslutningsfase: Enkelt estimat i forhold til en lav bemanning over en kort periode 

 

Estimeringsprosessen er under løpende forbedring. Det er også igangsatt arbeid med å dokumentere 

estimeringsprosessen og forbedre den tekniske løsningen 

 

Vurdering av økonomisk usikkerhet 

Prosessen følger veileder økonomisk usikkerhetsanalyse av budsjettestimater i prosjekt for Helse Sør-

Øst. Etter at kostnadsestimat er etablert gjennomføres en workshop med prosjektet for å 

gjennomgå usikkerhet i estimat på hver enkelt leveranse. Usikkerhet er normalt knyttet til: 

 Tidsestimat 

 Timepriser (miks av interne og eksterne ressurser) 

 Pris på utstyr og lisenser 

 Kostnader som kan oppstå, men som ikke er med i estimat 

 Prosjektovergripende usikkerhet 

 

Helse Sør Øst har valgt en excel-modell utviklet av Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 

(NTNU), basert på emperi i Norge. Denne modellen beregner styringsramme (P50) og 

kostnadsramme (P85). 

 

I prosjektene som inngår i program STIM gjennomføres usikkerhetsvurdering for alle prosjekter når 

prosjektene går til gjennomføringsfase. Programmet planlegger å etablere usikkerhetsvurdering for 

prosjekter som går til planfase. For mindre prosjekter har ikke dette vært gjennomført, noe som er i 

tråd med veileder for Helse Sør Øst.   

 

 

8. Beredskapsøvelse 

Sykehuspartner HF gjennomfører øvelse Kontinuitet fredag 10. desember. Øvelsen har som formål 

og teste vår evne til å håndtere en situasjon der vi mister tilgang til vår hovedplattform (SIKT) og må 

ta i bruk reserveløsninger. 

Varighet på øvelsen er en halv dag. Deltakere i øvelsen vil være strategisk beredskapsledelse, 

innsatslederapparatet og driftssenteret. I tillegg vil vi ha responsceller ved Sørlandet Sykehus HF og 

Helse Sør-Øst RHF. Det vil være en øvingsstab som tilrettelegger i forkant og under øvelsen. 

I etterkant av øvelsen vil det bli gjennomført en evaluering for å høste lærings- og 

forbedringspunkter. 

 

 

9. Saker til oppfølging etter styremøter  

Oversikten blir oppdatert for hvert styremøte. Oppfølgingspunkter som er rapportert som fulgt opp 

tas ut av listen i påfølgende rapportering, i tillegg tas oppfølgingspunkter som er satt opp i årsplanen 

ut av listen.  
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Sak (nr – tittel – dato 

styremøte) 

Til oppfølging Status 

068-2021 

Prosjekt Tjenestemigrering – 

gjennomføring av fase 1 

30. august 2021 

 

Styret ber administrerende 

direktør gå i dialog med Helse Sør-

Øst RHF om fullmakt for 

finansiering. 

Godkjent av Helse Sør-Øst RHF i 

brev datert 20. oktober 2021. 

069-2021 

Prosjekt Regional 

testplattform – 

gjennomføring av fase 1 – 

basisløsning 

30. august 2021 

Videre merker styret seg at 

administrerende direktør vil følge 

opp kostnader og gevinster fra 

prosjektet, og ga uttrykk for 

kostnaden med fase 1 i 

utgangspunktet synes å være høy. 

Styret ber administrerende 

direktør informere Helse Sør-Øst 

RHF om saken.   

 

Det gjennomføres en ekstern 

kvalitetssikring av prosjektet, og 

administrerende direktør vil 

orientere styret om dette som en 

del av tertialrapporten for 3. 

tertial. 

 

 

Saken er oversendt Helse Sør-Øst 

RHF til informasjon. 

081-2021 

Oppgradering til Windows 10 

– leveranseplan og 

kostnadsomfang for fase 3 

14. oktober 2021 

 

Styret ber administrerende 

direktør gå i dialog med Helse Sør-

Øst RHF om fullmakt for 

finansiering. 

Saken ble godkjent i styret i Helse 

Sør-Øst RHF i møte 25. 

november, jf. sak 129-2021. 

 

082-2021 

Prosjekt modernisering av 

nett, inngåelse av 

rammeavtale og 

gjennomføring fase 2 

14. oktober 2021 

 

Styret ber administrerende 

direktør å gå i dialog med Helse 

Sør-Øst RHF om fullmakt for 

finansiering 

Saken er oversendt Helse Sør-Øst 

RHF 

 

095-2021 

Prosjekt Regional 

telekomplattform fase 3.4-3.6 

10. november 2021 

Styret ber administrerende 

direktør å søke Helse Sør-Øst RHF 

om fullmakt til finansiering.  

 

Saken er oversendt Helse Sør-Øst 

RHF 

097-2021 

Vurdering av varighet av 

program STIM 

10. november 2021 

Styret slutter seg i utgangspunkt til 

vurderingen av varighet av 

program STIM og ber 

administrerende direktør 

oversende saken til Helse Sør-Øst 

RHF. 

 

Styret vil gjøre en ny vurdering av 

varighet av program STIM i 

overgangen fra 2022 til 2023. 

Oversendt Helse Sør-Øst RHF 
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Sak (nr – tittel – dato 

styremøte) 

Til oppfølging Status 

103-2021 

Felles plattform – temasak 

10. november 2021 

Styret ga innspill om å ha sky som et 

tema på et styreseminar for å belyse 

de ulike sidene av å gå ut i skyen. 

Blant annet problemstillinger knyttet 

til ekstern lagring opp imot relevant 

regelverket, og om regelverket er 

tilpasset de teknologiske 

mulighetene og kliniske behov. 

 

Settes opp som tema i et 

kommende styreseminar 

098-2021 

Anskaffelse av Microsoft 

hovedavtale 

10. november 2021 

Styret ber om bli forelagt en sak 

med plan for innføringen av MS365 

i Helse Sør-Øst i løpet av første 

halvår 2022. Styret ber om at saken 

inkluderer kostnadsestimater og 

belyser hvilket ressursbehov 

innføringen vil medføre for 

Sykehuspartner HF. Videre hvordan 

Sykehuspartner HF kan bygge en 

fremtidsrettet 

forvaltningsorganisasjon for å 

forvalte tjenesten MS365, og 

hvordan Sykehuspartner HF kan 

bistå foretakene med adopsjonen 

av tjenesten og sette de i stand til å 

hente ut gevinstene. 

Administrerende direktør vil 

komme tilbake til styret med sak 

om disse forholdene. 

 


