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1. Styret godkjenner oppstart av prosjekt Felles plattform - trinn 2 hybrid sky første 

gjennomføringsfase, med grunnkalkyle på 24,3 millioner kroner, styringsramme (P50) på 32,5 

millioner kroner og kostnadsramme (P85) på 41 millioner kroner, inklusive mva. 

 

2. Styret ber administrerende direktør å gå i dialog med Helse Sør-Øst RHF om fullmakt for 
finansiering.  
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1. Hva saken gjelder  

Sykehuspartner HF gjennomfører program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering 

(STIM) i henhold til mandat, jf. sak 091-2018, og STIM programplan 2021-2023, jf. sak 066-2021. 

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

infrastruktur i Helse Sør-Øst. Hovedformålet med en slik etablering er å øke kvaliteten og effektiviteten 

i tjenestene som Sykehuspartner HF tilbyr, og understøtte helseforetakenes endringsbehov. En viktig 

del av dette arbeidet er å etablere en felles regional plattform. Felles regional plattform etableres 

trinnvis.  

 

Denne saken inkluderer en orientering om status i arbeidet med felles regional plattform, status i 

prosjekt Felles plattform - trinn 1, og beslutningsunderlag for godkjenning av oppstart av første 

gjennomføringsfase av prosjekt Felles plattform - trinn 2 hybrid sky. 

 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  

Teknologi er en stadig viktigere innsatsfaktor i pasientbehandlingen, og bidrar til bedre og mer effektiv 

pasientbehandling. Økende digitalisering av spesialisthelsetjenesten krever at Sykehuspartner HF må 

levere på nye og endrede behov i årene som kommer. En viktig endring er økende bruk av 

skytjenester, det vil si skalerbare tjenester levert over nett. Stadig flere tjenester blir levert som 

skytjenester. Skytjenester gir økt fleksibilitet og endringsevne, blant annet ved å understøtte raskere 

leveranser og tilpasning av kapasiteten til behovet.  

Helse Sør-Øst har i dag tre plattformer (SIKT, AHUS og OUS), og består av kompleks infrastruktur med 

stor og uønsket variasjon, liten grad av standardisering og begrenset mulighet for automasjon. 

Manuelle prosesser gir unødvendig ressursbruk og responstid, i tillegg til økt risiko for brukerfeil.  

Sykehuspartner HF har gjennom program STIM som oppdrag å etablere en skalerbar og fleksibel felles 

regional plattform som understøtter regionens behov, jf. sak 036-2018 og 091-2018. Etableringen av 

felles regional plattform, i parallell med et moderne nettverk, jf. styresak 046-2020, vil kunne tilby 

kapasitet for overføring av store datamengder, og kapasitet og tjenester for mer moderne 

kommunikasjons- og samhandlingsformer og sikkerhetsfunksjoner, som gjør det mulig å levere 

tjenester fra sentrale datasentre til helseforetakene, jf. sak 034-2019.  

Felles regional plattform, sammen med modernisering av de lokale nettene på lokasjon og innføring av 

kryptert stamnett, jf. sak 013-2020 og sak 047-2020, er videre forutsetninger for realiseringen av 

Regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst, Regional delstrategi for teknologiområdet og Sykehuspartner 

HFs målbilde, jf. sak 008-2021.  

Prinsipper og overordnet design for felles regional plattform 

I sak 064-2020 Etablering av felles plattform – prosjekt STIM vedtok styret prinsipper og overordnet 

design for realisering av felles regional plattform. Styret vedtok samtidig at realiseringen skal skje i to 

hovedtrinn, der trinn 1 omfatter modernisering av den eksisterende leveranseplattformen og trinn 2 

anskaffelse av en allmenn skyplattform.  

Målbildet for felles regional plattform består av den moderniserte leveranseplattformen på egne 

datasenter sammen med en allmenn sky. Disse vil sameksistere i overskuelig fremtid, flere av 

tjenestene som benyttes i regionen i dag ikke er tilpasset skyteknologi, og det må gjennomføres 

risikovurderinger for hver tjeneste før de eventuelt flyttes til sky. Leveranseplattformen vil være det 

tilpassede plattformområdet for tjenester som skal driftes lokalt i egne datasentre. Prosjekt Felles 

plattform - trinn 2 hybrid sky skal i henhold til målbildet etablere en allmenn sky. En moderne allmenn 
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skyplattform vil gi Sykehuspartner HF evne til å tilby helseforetakene og de regionale prosjektene et 

bredt spekter av kapasiteter for eksisterende og nye applikasjoner og tjenester. 

De viktigste driverne for Sykehuspartner HF og Helse Sør-Øst for å ta i bruk en allmenn skyplattform er: 

- Tilnærmet ubegrenset fleksibilitet til å levere kapasitet i form av lagring og prosessorkraft. 

- Raskere leveranser, fordi plattformtjenestene vi kjøper leveres fra en skyplattform som allerede 

har kapasiteten tilgjengelig. Sykehuspartner HF regulerer omfang og innhold ved hjelp av kode og 

ikke i form av bestillinger, på fysisk utstyr som må installeres og konfigureres. Dette gjør det mulig i 

mye større grad å skalerer opp og ned plattformtjenesten det er behov for. I det koden kjøres hos 

skyleverandøren er endret kapasitet levert. 

- Økt kvalitet på IKT-infrastrukturen, fordi kontinuerlig forbedring og modernisering er en integrert 

del av en allmenn skyplattform. 

- Økt sikkerhet, da sikker leveranse av tjenester er en forutsetning for at leverandørene av 

skyplattformer overhodet kan operere.  

- Bedre forutsigbarhet på kostnader, da disse er regulert i kontrakten med skyleverandøren og ikke 

avhenger av en rekke individuelle innkjøp. 

- Kunne ta i bruk tjenester som bare leveres i skyen («cloud native») fordi de store globale 

skyplattformleverandørene har mange verktøy og tjenester som kun er tilgjengelig i skyen. 

Tjenestene utvikles og kompletteres fortløpende. 

- Redusert behov for egne datasentre, som gir mulighet for bruk av kompetente ressurser til andre 

sentrale områder som integrasjon av tjenester.  

- Være en attraktiv arbeidsgiver som deltar i den moderne teknologiutviklingen.   

 

Overgangen til, og det å ta i bruk, en allmenn skyplattform har også noen konsekvenser det må tas 

høyde for. Noen av disse er: 

- Større kompleksitet i drift og forvaltning av den totale plattformen på kort sikt. Sykehuspartner HF 

skal forvalte skyplattformen selv, med ekstern støtte gjennom en Managed Service Provider 

(MSP)-avtale i startfasen.   

- Sykehuspartner HF må, i parallell med eksisterende drift og forvaltning, bygge kompetanse på 

allmenn skyplattform. Forvaltning av moderne plattformtjenester gjøres gjennom kode 

(«Infrastructure-as-Code»). Det innebærer at det programmeres i stedet for å operere i dedikerte 

styringsverktøy for de enkelte delene av plattformen. 

- Komplekse kostnadsmodeller for den allmenne skyplattformen, herunder rabattordninger, vil 

kreve en ny type kompetanse som må etableres.  

Ikke alle applikasjoner og tjenester i Helse Sør-Øst er tilrettelagt eller kan utnytte funksjonene på en 

skyplattform, eller driftes og forvaltes rimeligere i en allmenn sky enn på en plattform i egne 

datasentre. Det blir derfor viktig at Sykehuspartner HF som tjenesteintegrator for helseforetakene 

utfører kost/nytte vurderinger før plattform velges for tjenestene. 

Allmenn skyplattform bør i første omgang benyttes til nye tjenester og applikasjoner som er utviklet 

for å kjøre i skyen. STIM strategi for tjenestemigrering legger videre opp til tett samarbeid med 

tjenestestyring- og forvaltning for å vurdere hvilke av tjenester som går på dagens plattformer som kan 

kjøre i skyen, og hvordan disse bør videreutvikles for å få moderne egenskaper som gjør en migrering 

til allmenn sky mulig og kostnadseffektiv. Når tjenester flyttes til Felles regional plattform, kan 

eksisterende plattformer gradvis fases ut, og målet om én plattform realiseres.     
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Status 

Prosjekt Felles plattform - trinn 1 er i gjennomføring med utvikling av leveranseplattformen. De første 

leveransene i trinn 1 var sikkerhetsteknologien som blir benyttet for journalinnsyn regionalt og 

nasjonalt, samt for de regionale løsningene for laboratoriedata, ambulansejournal og medikamentell 

kreftbehandling. I styremøtet 18. november 2020, jf. sak 084-2020, godkjente styret oppstart av 

prosjekt Felles plattform - trinn 1 med videre bruk av nevnte sikkerhetsteknologi og kapasitetsøkning 

for å etablere kjøremiljøene for Regional radiologiløsning og multimediearkiv (RAM) på 

leveranseplattformen. Leveranseplattformen er det første området på felles regional plattform som 

tas i bruk, og utvikles videre i trinn 1 med ny infrastrukturfunksjonalitet, i første omgang for fremtidig 

DIPS Arena og Helselogistikk. 

 

Prosjekt Felles plattform - trinn 2 hybrid sky har gjennomført en markedsundersøkelse (RFI) for å få 

avklaringer på spørsmål i forkant av en kommende anskaffelse. I den forbindelse er det også 

gjennomført risikovurderinger av det å gå ut i sky, og innhentet erfaringer fra andre regioner og 

sammenliknbare organisasjoner som allerede har anskaffet allmenn sky. 

Alternativer 

Det er tidligere vurdert som ikke aktuelt for Sykehuspartner HF å bygge egen skyplattform, jf. styresak 

064-2020. Følgende alternativer er vurdert for prosjekt Felles plattform - trinn 2 hybrid sky: 

Alternativ 1: Anskaffe en allmenn skyplattform og etablere grunnleggende funksjonalitet med 

egen kapasitet og kompetanse i Sykehuspartner HF, eller med innleie av ressurser. 

Alternativ 2: Anskaffe en allmenn skyplattform og inngå en MSP-avtale med en leverandør som 

sikrer kompetanse og kapasitet for etablering av grunnleggende funksjonalitet for 

skyplattformen, og bistår med å bygge kompetanse slik at Sykehuspartner HF kan drifte og 

forvalte en allmenn skyplattform selv. 

Utfordringen med alternativ 1 er at Sykehuspartner HF er avhengig av innleide ressurser for å etablere 

den grunnleggende funksjonaliteten, og tilgangen til skykompetanse i markedet kan være usikker og 

varierende. En mulig fordel med alternativet er mer fleksibilitet og lavere kostnader ved innkjøp av 

ekstern kompetanse, men grunnet kompleksitet vil dette kunne medføre merarbeid på et senere 

tidspunkt. 

Alternativ 2 gir Sykehuspartner HF ønsket kapasitet og kompetanse for å imøtekomme en økende bruk 

av skytjenester og etableringen av grunnleggende funksjonalitet i skyplattformen, noe som gir økt 

fleksibilitet og større endringsevne. Det vil være risikoreduserende at leverandøren har med erfaringer 

fra kodeoppsett for andre kunder enn Sykehuspartner HF.  

Fordelene med alternativ 2 er også at Sykehuspartner HF gjennom en MSP-avtale får tilstrekkelig 

bistand til å komme ut i skyen og til drift og forvaltning av den allmenne skyplattformen, inntil 

Sykehuspartner HF selv har bygget riktig kompetanse og tilstrekkelig kapasitet. Bruk av skytjenester vil 

øke, og denne fremgangsmåten er en del av Sykehuspartner HFs prioritering av kjernekompetanse og 

videreutvikling av fagmiljøer som skaper merverdi for helseforetakene. Sykehuspartner HF er godt i 

gang med å etablere et kompetansesenter sky. Kompetansesenteret skal være et rådgivende organ for 

bruk av skytjenester, et knutepunkt mellom det operative, taktiske og strategiske arbeidet rundt sky, 

og tilrettelegge for tverrfaglig arbeid for å utnytte de mulighetene dette gir, jf. sak 114-2021.  

Vurderingen er videre at det vil ta betydelig lenger tid å komme ut i skyen med alternativ 1 enn for 

alternativ 2, fordi det erfaringsmessig er krevende å etablere tilstrekkelig kapasitet og kompetanse, 

også gjennom innleie, innen dette området.  
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Sykehuspartner HF vurderer derfor at alternativ 2 samlet sett er det beste alternativet for 

gjennomføring av prosjekt Felles plattform - trinn 2 hybrid sky, og det er lagt til grunn for denne saken. 

 

Omfang 

Prosjekt Felles plattform - trinn 2 hybrid sky omfatter anskaffelse, etablering og ibruktagelse av en 

moderne allmenn skyplattform med lokal kapasitet, ved bruk av markedet. I tillegg til at nye leveranse-

modeller skal utvikles, skal nye infrastrukturtjenester, felleskomponenter og plattformtjenester 

etableres. Prosjekt Felles plattform - trinn 2 hybrid sky gjennomføres i to faser, der første fase omfatter 

anskaffelse og oppstart av etablering av en forvaltningsorganisasjon i Sykehuspartner HF, og andre 

gjennomføringsfase omfatter implementering og gradvis ibruktakelse av en allmenn skyplattform. 

Denne saken omhandler oppstart av første gjennomføringsfase.  

Hovedprinsippet er at først anskaffes skyplattformen, for deretter å flytte data ut til sky. Det vil i hele 

prosjektperioden gjennomføres risikovurderinger, og for den enkelte tjeneste som skal flyttes ut i 

skyen vil det gjennomføres en egen risiko- og sårbarhetsvurdering.  

I første gjennomføringsfase skal det etableres to avtaler; en avtale som gir tilgang til en global og 

moderne allmenn skyplattform og en annen avtale med en leverandør (MSP-avtale). Anskaffelsen av 

avtalene gjennomføres som en konkurransepreget dialog. Det vises også til orientering til styret i sak 

037-2021 felles regional plattform – temasak.  

Plan 

Første gjennomføringsfase er planlagt fra januar 2022 til desember 2022. I 2023 gjennomføres andre 
gjennomføringsfase, med etablering og implementering av skyplattformen. Prosjektet avsluttes i 2024.  

 
Figur 1: Overordnet plan prosjekt Felles plattform - trinn 2 hybrid sky 
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De viktigste milepælene i prosjekt Felles plattform - trinn 2 hybrid sky i 2022 er vist i tabellen under. 

MP Dato  Beskrivelse  

BP3.1 15.12.21 Beslutte oppstart gjennomføringsfase 1 – Anskaffelse  

MP01 20.11.21 Avklare leverandør og kontraktstrategi  

MP02 15.12.21 Konkurransegrunnlaget (RFP) for anskaffelse nr. 1 ferdig 

MP03 20.12.21 Utsendelse av konkurransegrunnlag (RFP) for anskaffelse nr. 1 

MP04 28.02.22 Mottak av tilbud fra leverandørene på anskaffelse nr. 1 

MP05 01.03.22 Konkurransegrunnlaget (RFP) for anskaffelse nr. 2 ferdig 

MP06 01.04.22 Utsendelse av konkurransegrunnlag (RFP) for anskaffelse nr. 2 

MP07 01.06.22 Mottak av tilbud fra leverandørene på anskaffelse nr. 2 

MP08 30.06.22 Anskaffelse nr. 1 ferdig forhandlet 

MP09 30.09.22 Anskaffelse nr. 2 ferdig forhandlet 

MP10 30.10.22 Etablert Kompetansesenter sky med et minimum av nøkkelroller 

Tabell 1 Milepælplan prosjekt Felles plattform – trinn 2 hybrid sky 

Tidsplanen gjør det mulig for de første tjenestene å ta i bruk skyplattformen fra 2. halvår 2023. Det vil 

være hensiktsmessig at tjenestene som allerede er tilpasset skyteknologi tar i bruk skyplattformen først, 

slik som Regional data- og analyseplattform (RDAP) og Regional prosessplattform (forutsatt vedtak om 

gjennomføring).  

Økonomi  

Tabellen under viser forventet kostnad for alle fasene i prosjektet Felles plattform – trinn 2 hybrid sky. 

Samlet prosjektkostnad er estimert til 100 millioner kroner. 

Prosjektkostnader  Tallgrunnlag Finansiering 2020 - 2021 2022 2023 2024 Totalt 

Planleggingsfase Prognose  Drift 14,6    14,6 

Gjennomføringsfase 1 – 
Anskaffelser   

Estimat Drift  24,3   24,3 

Gjennomføringsfase 2 - 
Etableringsprosjekt og 
implementering 

Grovt estimat Investering   26,7  26,7 

Gjennomføringsfase 2  - 
Etableringsprosjekt og 
implementering 

Grovt estimat Drift   20,5  20,5 

Avslutningsfasen – 
overlevering til linjen  

Grovt estimat Drift    13,9 13,9 

Samlet kostnad 14,6 24,3 47,2 13,9 100,0 
Tabell 2: Prosjektkostnad pr. fase for prosjekt Felles plattform - trinn 2 hybrid sky (tall i millioner kroner). 

Avslutningsfasen, som inkluderer overlevering og bistand til linjeorganisasjonen, er foreslått gjennomført i 
løpet av 1. halvår 2024. Dette er lengre og mer omfattende enn tradisjonelle avslutningsfaser, men viktig 
for å sikre kontinuitet og at linjeorganisasjonen har fått tilstrekkelig opplæring til å overta drift og 
forvaltning av en allmenn sky. 

Estimatet for første gjennomføringsfase, anskaffelse, er fordelt på budsjettposter i samsvar med 

oppgaver og leveranser i prosjektets faseplan. Fordeling pr. budsjettpost er vist i tabellen under. 

Hovedleveranse Aktivitet Kostnad  

Hybrid skyplattform 
 
 
 

Prosjektledelse  0,7 

Anskaffelse nr. 1 (allmenn skyplattform) 9,1 

Anskaffelse nr. 2 (MSP- avtale) 10,9 

Etablering av skykompetanse 3,1 
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 Kvalitetssikring 0,5 

Samlet kostnad 24,3 
Tabell 3: Budsjetterte prosjektkostnader pr. aktivitet (tall i MNOK). 

Det understrekes at prosjektkostnader knyttet til denne fasen omfatter inngåelse av kontraktene. Den 
type kontrakter det her vurderes å anskaffe er «SSA-sky lite» (for allmenn skyplattform) og «SSA-sky» 
(for MSP-avtale), med lengde på 6 år. Konkrete kjøp gjennom kontraktene vil gjennomføres i fase 2 - 
etablering og implementering, og vil behandles i henhold til fullmakter som en del av godkjenningen av 
fase 2. 

Det er gjennomført en usikkerhetsanalyse på grunnlag av prosjektets planverk og estimat for første 
gjennomføringsfase (anskaffelsesfasen). Usikkerhetsanalysen er gjennomført på de ulike 
budsjettpostene, vist i tabell 3.  

Tabell 4 oppsummerer resultatene av usikkerhetsanalysen for første gjennomføringsfase 
(anskaffelsesfasen). I analysen er styringsrammen (P50) estimert til 32,5 millioner kroner, som er 8,2 
millioner kroner over foreslått grunnkalkyle, og kostnadsrammen (P85) er estimert til 41 millioner 
kroner, som er 8,5 millioner kroner over styringsrammen. Den relativt store usikkerheten er basert på 
at grunnkalkylen forutsetter at begge avtalene er etablert i løpet av ett år, og erfaring andre 
anskaffelser tilsier at slike anskaffelsen kan ta lenger tid.  

Usikkerhetsanalyse                                                       Beløp (MNOK)                                Sannsynlighet 

Grunnkalkyle 24,3 16% 

Styringsramme (P50) 32,5 50% 

Kostnadsramme (P85) 41,0 85% 
Tabell 4: Resultat av usikkerhetsanalysen for anskaffelsesfasen  

Tjenestepris for allmenn skyplattform består i hovedsak av faste kostnader for Sykehuspartner HF sin 

forvaltning av avtalene, oppfølging av leverandørene, basis avtalekostnader og avskrivninger på 

prosjektinvesteringen. Avtalekostanden uten tjenester etablert på skyplattformen vil beløpe til om lag 

1,2 millioner kroner i året. 

I tillegg vil det påløpe variable kostnader for bruk av den allmenne skyplattformen. Disse variable 

kostnadene baseres på hvor mye infrastruktur- og plattformtjenester som til enhver tid benyttes, og 

dette avhenger av antallet og hvilke applikasjoner og tjenester som benytter skyplattformen. 

Prismodellen i skyen gir rabatter for kunder som bruker mye tjenester i skyen.  

Gevinster  

En allmenn skyplattform er en nødvendig kapabilitet på felles regional plattform for å understøtte 

Helse Sør-Øst sin regionale utviklingsplan. 

Prosjektets leveranser og effekter understøtter program STIMs effektmål: 

 Samhandling, informasjonsdeling og pasientforløp 

 Forbedret fleksibilitet og endringsevne 

 Økt kostnadseffektivitet og forutsigbarhet 

 Forbedret informasjonssikkerhet og personvern 

 Forbedret tjenestekvalitet. 

Ifølge Gartner har skytjenester en innebygd sikkerhet som på mange områder er bedre enn tjenester 

etablert på egen infrastruktur. I tillegg til innebygd sikkerhet, kan skytjenester på mange områder også 

tilby mer kostnadseffektive og bærekraftige løsninger enn det man klarer å etablere selv i egen 
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infrastruktur. Eksempler på dette kan være bruk av delte ressurser, betalt etter forbruk og høy grad av 

energieffektivitet. 

 

Nasjonal strategi for bruk av skytjenester i offentlig sektor tilsier at skytjenester skal vurderes på linje 

med andre løsninger. Skytjenester bør velges når det ikke foreligger spesielle hindringer for å ta det i 

bruk, og slike tjenester gir den mest hensiktsmessige og kostnadseffektive løsningen. 

 

Forutsetninger 

Følgende forutsettinger gjelder for bruk en allmenn skyplattform i Helse Sør-Øst:   

- At det blir etablert tilstrekkelig forvaltningsorganisasjon for å understøtte en allmenn skyplattform. 

- Det er kun aktuelt å benytte en allmenn skyplattform der datasentrene og driftspersonell er i 

EU/EØS-området, slik at GDPR kan implementeres. 

- Problemstillingen(e) med Schrems II dommen fra 2020 er løst innenfor EU/EØS ved utgangen av 

2022. 

 

Risiko 

Prosjekt Felles plattform – trinn 2 hybrid sky har høy kompleksitet og mange usikkerhetsfaktorer. Det 
vil gjennom hele prosjektperioden gjennomføres ulike risiko- og sårbarhetsanalyser av leverandørene 
og av den enkelte tjeneste før det besluttes at tjenesten plasseres på den allmenne skyplattformen, jf. 
Direktoratet for e-helse sin rapport Informasjonssikkerhet ved bruk av private leverandører i helse- og 
omsorgstjenesten - ehelse. 
 

 
Figur 2: Risikomatrise før tiltak 

ID Beskrivelse av  enkeltrisiko Viktige tiltak 

1 Manglende kompetanse og kapasitet i 

Sykehuspartner HF til drift og forvaltning 

av en allmenn skyplattform 

 Etablere et kompetansesenter sky (forvaltning) 

 Inngå avtale med MSP, som er god på drift og forvaltning 
av valgte allmenne skyplattform 

 Leie inn kompetanse til linjen i Sykehuspartner HF 

2 Ingen helseforetak vil la sine kliniske 

tjenester kjøre fra en allmenn 

skyplattform som er driftet av en global 

leverandør 

 Kravstille tilbydere av allmenn skyplattform, slik at 
tjenester kan benytte denne 

 Gode risikovurderinger for hver tjeneste som skal kjøre 
på en allmenn skyplattform.  

 Prinsippet først anskaffe skyplattform, deretter data ut i 
skyen 

https://www.ehelse.no/publikasjoner/informasjonssikkerhet-ved-bruk-av-private-leverandorer-i-helse-og-omsorgstjenesten
https://www.ehelse.no/publikasjoner/informasjonssikkerhet-ved-bruk-av-private-leverandorer-i-helse-og-omsorgstjenesten
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ID Beskrivelse av  enkeltrisiko Viktige tiltak 

 God dialog med Helse Sør-Øst RHF og helseforetakene 
om kostnadsmodellen og informasjonssikkerheten ved å 
benytte en allmenn skyplattform 

3 Schrems II-dommen innskrenker antallet 

aktuelle leverandører av skytjeneste 

 Analyse av Schrems II-dommen og oppfølging av arbeidet 
som utføres i EU/EØS-regi. 

 Følge veiledere og innhente råd fra Datatilsynet.  

4 Anskaffelsens kompleksitet kan føre til 

redusert kvalitet på fremforhandlet 

løsning 

 Allokere nødvendige ressurser  

 Leie inn anskaffelseskompetanse 

 Tydelig kravstilling og god forankring hos 
linjeorganisasjonen ved kravstilling av området drift og 
forvaltning  

 Utarbeide krav på en måte som sikrer at leverandører er 
i stand til å delta i konkurranse  

5 For sen ressursbestilling eller at 

kompetanse ikke er tilgjengelig når 

prosjektet har behov for det kan føre til 

forsinket leveranse eller lavere kvalitet 

enn planlagt 

 Kontinuerlig vurdere og planlegge fremtidig 
ressursbehov 

 Tett dialog med linjen i Sykehuspartner HF om 
ressursbehovet. 

Tabell 5: Risikoregister 

Kvalitetssikring 

Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst RHF gjennomfører følgerevisjon av prosjekt Felles plattform i 2021. 

Første delrapport, rapport 7/2021, ble fremlagt i oktober 2021, jf. styresak 080-2021. Prosjektet følger 

opp anbefalingene, jf. sak 096-2021. 

Ekstern kvalitetssikrer har kvalitetsikret prosjektets estimater og usikkerhetsanalyse i business case, og 

vurderer at denne er god. 

Prosess 

Prosjekt Felles plattform - trinn 2 hybrid sky har samarbeidet tett med fagenheter i Sykehuspartner HF 

og helseforetakene gjennom SPOC-møter og styringsgruppemøter. 

Konseptet for hvordan vi skal komme ut i skyen og risikoen med å ta i bruk en allmenn skyplattform 

har vært presentert for teknologidirektøren i Helse Sør-Øst RHF, og ble presentert som temasak i 

direktørmøtet i Helse Sør-Øst i oktober 2021.  

Oppstart av trinn 2 første gjennomføringsfase er godkjent i prosjektets styringsgruppe, og i STIM 

programstyringsgruppe 29. november 2021. 

 

3. Administrerende direktørs anbefaling 

Realiseringen av én felles regional plattform er en forutsetning for å understøtte Helse Sør-Øst sin 

regionale utviklingsplan, delstrategien for teknologiområdet og Sykehuspartner HF sitt målbilde. IKT-

plattformene som eies og driftes av Sykehuspartner HF i dag kan ikke tilby teknologi for innføring av 

applikasjoner og tjenester som krever moderne skyteknologi, og det er mange prosjekter og initiativ i 

Helse Sør-Øst som ikke lar seg realisere uten denne kapabiliteten. Felles regional plattform er også 

viktig for å løse de store utfordringene som regionen står overfor knyttet til standardisering og 
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modernisering av regional IKT-infrastruktur, økt endringsevne og samhandling i regionen samt effektiv 

og sikker drift og forvaltning.  

Styret godkjente i sak 064-2020 overordnede prinsipper og design for felles regional plattform og 

tilnærmingen for etableringen av denne. Helseforetakene forventer at Sykehuspartner HF som 

tjenestetilbyder av IKT-infrastruktur til regionen etablerer denne kapabiliteten snarest mulig. 

Administrerende direktør mener at inngåelse av en avtale med en skyplattformleverandør og en 

Managed Service Provider-avtale vil sikre Sykehuspartner HF den raskeste veien ut i skyen samtidig 

som kravene til informasjonssikkerhet blir ivaretatt, med tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til drift 

og forvaltning av plattformen inntil Sykehuspartner HF selv har bygget tilstrekkelig kompetanse og 

kapasitet.  

Administrerende direktør anbefaler at styret godkjenner oppstart av prosjekt Felles plattform - trinn 2 

hybrid sky første gjennomføringsfase, med grunnkalkyle på 24,3 millioner kroner, styringsramme (P50) 

på 32,5 millioner kroner og kostnadsramme (P85) på 41 millioner kroner, inklusive mva., og at styret 

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

 


