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Hva er en IKT/Infrastruktur-plattform?
En infrastrukturplattform er grunnsteinen i en virksomhets IKT-systemer. 

Det er her fagsystemer, applikasjoner og tjenester er installert og lagret. Det er plattformen som gjør at 
tjenestene kan hente data på en trygg og sikker måte, og det er plattformen som sikrer tjenestene tilstrekkelig 
plass til lagring av data og prosesseringskraft for alt fra enkle til avanserte utregninger.
En plattform gir et fast og forutsigbart sett med rammer og regler for utviklere og leverandører. 
Det gir driftspersonell et fast sett med regler og rutiner å forholde seg til, 
og det gir kundene en visshet om at de kan forvente en gitt oppetid og tilgjengelighet på tjenestene, samtidig som 
de vet at helsedata kun er tilgjengelig for dem med et tjenstlig behov.

Systemene må altså lagres og installeres et sted, og det er summen av egenskapene og forutsetningene til 
hardware, software, regler og prosesser vi kaller plattform.
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Hvorfor trenger vi en ny felles regional plattform?
Helse Sør-Øst har i dag en rekke plattformer, der de tre største heter SIKT, OUS og Ahus. Disse plattformene er 
etablert for lenge siden og støtter ikke moderne måter å levere applikasjoner, som Container-teknologi og 
skytjenester. De er ikke tilrettelagt for å oppdatere tjenester i takt med helseforetakenes behov og forventninger, 
og de er krevende og kostbare å vedlikeholde. I tillegg må vedlikehold og oppgraderinger utføres per plattform, 
og applikasjoner som er installert på alle tre plattformene må oppdateres tre ganger. 

Oppsettet begrenser mulighetene for samhandling og deling av informasjon på tvers av plattformer og 
helseforetak, noe som kan oppleves negativt for pasienter som beveger seg mellom ulike helseforetak gjennom 
et behandlingsforløp. For Sykehuspartner betyr det at vi må jobbe på ulike måter på de forskjellige plattformene. 

Det at vi får én felles plattform for hele regionen legger til rette for bedre samhandling mellom helseforetakene. 
Helsepersonell vil i større grad kunne stole på at informasjonen de har tilgang til er korrekt og oppdatert, når 
informasjonen ikke må tastes inn manuelt flere ganger. I tillegg blir det enklere å konferere med spesialister ved 
andre helseforetak. 

Etter hvert som tjenester i økende grad etableres på – og flyttes til – Felles regional plattform, kan vi gradvis fase 
ut eksisterende plattformer. Slik kommer vi nærmere målet om å ha én plattform med én drifts- og 
forvaltningsmodell.

3



Hva består en plattform av?
En plattform består av både fysiske byggeklosser, programvare, regler og prosesser. 
Først av alt trenger vi et datasenter der de fysiske maskinene kan stå. Dette kan være i egne datasentre eller hos 
en leverandør. 
I datasenteret må det være lagring, og vi trenger nettverkslinjer for kommunikasjon både internt i datasenteret 
og ut til brukerne i de ulike helseforetakene. 
Lagring styres via servere, og serverne må ha et operativsystem. Videre må tjenestene ha en kobling mot 
databaser som også etableres på plattformen. 
På toppen av dette etableres det sikkerhetsmekanismer, tilgangsmekanismer, og en logisk soneinndeling for ulike 
brukergrupper eller tilgangsnivåer. 
Summen av dette, i tillegg til drifts- og forvaltningsrutiner, er det vi omtaler når vi snakker om en IKT-plattform. 
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Så hva er det STIM skal gjøre? 
Vi skal etablere en felles regional infrastrukturplattform for hele Helse Sør-Øst, som skal støtte alle IKT-tjenester i 
regionen. Denne vil bestå av to hoveddeler: én i skyen og én del som står i egne datasenter. Disse to delene blir til 
sammen vår felles regionale plattform. 
To-delingen gir Helse Sør-Øst muligheten til å utnytte styrkene i de ulike teknologiene der det er best egnet. 
Sky er en moderne teknologi som gir mange fordeler, men mange av dagens applikasjoner er ikke bygget for sky 
og er krevende å flytte ut i skyen på en god måte. I tillegg finnes det applikasjoner i dagens portefølje som deler 
databaser med mer enn hundre andre applikasjoner, og det vil være tilnærmet umulig å flytte alt dette uten at 
det går ut over driften. Så risiko og kostnad målt opp mot potensiell nytte, samt tradisjonelt oppbygde 
applikasjoner, gjør at flere eksisterende applikasjoner kanskje aldri vil flyttes til skyen i sin nåværende form. 
Den delen av Felles Regional Plattform som skal stå i egne datasentre finnes allerede i dag, i det vi kaller 
Leveranseplattformen. Den er etablert i dagens SIKT, og er en virtualisert plattform som har andre egenskaper og 
mekanismer enn resten av SIKT. 
Plattformen må videreutvikles og oppgraderes ytterligere for å ivareta nødvendig leveransekraft og støtte ny 
teknologi. Dette er den første byggesteinen i vår felles regionale plattform. 
Den andre delen av felles regional plattform vil være en skyplattform. Når vi skaffer oss en skyplattform så betyr 
det at vi har færre av komponentene fysisk i eget hus. Vi betaler andre for å gjøre jobben med å utvikle, 
oppgradere og vedlikeholde selve plattformen, og vi får tilgang til den kapasiteten vi trenger når vi trenger den. I 
tillegg gir skyplattformen oss mulighet til å benytte avanserte sikkerhetsmekanismer og moderne verktøy og 
støttetjenester for applikasjonene vi plasserer i skyen. Det gir oss også mulighet til å ta i bruk nye teknologier med 
en gang de er testet og verifisert av plattformleverandøren.
Prosjektet jobber for å inngå avtale om tilgang til skyplattformtjenester. Dette kan gi oss alt opp til databaser som 
vi snakket om tidligere via skyen, og forholder oss i stort til tjenester eller applikasjoner, i tillegg til dataene våre. 
Sykehuspartner planlegger å installere de første tjenestene på plattformen i løpet av første halvår i 2023. 
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Sanering
Når Felles regional plattform er etablert skal tradisjonelle domener som Ahus, OUS og den delen av SIKT som ikke 
er Leveranseplattformen, gradvis tømmes og saneres etter hvert som tjenestene flyttes over på Felles regional 
plattform. 
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Hva skal skje med Leveranseplattformen? 
I første omgang har vi utvidet kapasiteten på plattformen, i tillegg til forbedringer i det interne nettverket i 
datasenteret. Videre skal vi oppgradere programvaren og verktøyene de som drifter selve plattformen bruker, og 
sikre at alle bruker samme type verktøy og alle følger samme rutine. Vi skal innføre tydeligere skiller mellom de 
delene av plattformen som brukes til administrasjon og kontroll, og de områdene der selve kjøremiljøene ligger. 
I tillegg skal vi legge til rette for å ta i bruk ny teknologi, som containerteknologi. Poenget med å benytte 
containerteknologi er at vi får levert applikasjoner ferdig installert med noen plattformtjenester. Disse plasseres 
direkte inn i plattformen, og krever da at vi er tilpasset teknologien og et globalt format på containerne, ikke ulikt 
forutsetningene som må være på plass om du skal etablere en ny containerhavn. Dette bidrar blant annet til å 
redusere nedetiden i forbindelse med oppgraderinger betraktelig. 
Dette er den første rekken av planlagte oppgraderinger. Siden Leveranseplattformen skal leve med oss i lang tid 
vil den også måtte oppgraderes etter hvert som det oppstår nye muligheter og trusler. 
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Men hva er egentlig sky? 
Sky er kort fortalt en leveransemodell med skalerbare tjenester som blir levert over nett. Og da kan man selv 
velge hvilke deler man ønsker levert fra en leverandør i skyen. 
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Her har vi en tradisjonell plattform. Den er plassert i egne datasentre, og vi drifter og forvalter alle deler av 
plattformen selv. 

Applikasjonene som kjører på plattformen kan driftes av både leverandør og Sykehuspartner, men dette er litt på 
siden av saken når vi snakker om plattform. 
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Grovt inndelt har vi tre nivåer av skytjenester, der mer og mer leveres fra skyen:  
Infrastruktur som en tjeneste – IaaS, 
Plattform som en tjeneste – PaaS og 
Programvare eller software som en skytjeneste – SaaS. 

Benytter du deg av Infrastruktur som en skytjeneste så får du tilgang til alle dataressurser som tradisjonelt er 
plassert i egne datasentre eller datarom: servere, nettverk og lagring, via skyen. 
Vi må da selv installere komponenter og operativsystem, og oppdaterer og skalerer disse uten hjelp fra en 
leverandør. 
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På nivået over det har vi plattform som en skytjeneste. Da kan vi få vi levert alt opp til databaser fra skyen. Vi 
forholder oss i stort til tjenester eller applikasjoner, i tillegg til dataene våre. Andre tar seg derfor av elastisitet, 
patching og operativsystem. Vi får tilgang til kapasitet og mekanismer når vi trenger dem, og vi fokuserer på 
applikasjon og data.

Det er dette prosjekt Felles plattform jobber med å anskaffe og etablere for Helse Sør-Øst. 
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Det er også mulig å få «alt» levert som en skytjeneste. Da snakker vi om programvare/software som en 
skytjeneste. Da er man som kunde kun ansvarlig for egne data. Alt av konfigurasjoner, oppdateringer og 
vedlikehold utføres av leverandøren. Brukeren kjører programmet gjennom en nettleser. For deg og meg kan 
eksempler på slike tjenester være netflix eller finn.no, der du har godtatt visse brukervilkår og er selv kun har 
fokus på innholdet i annonsen din og dialogen med han som vil kjøpe sykkelen din. Det tekniske som skjer i 
bakkant slipper du å forholde deg til. 

Denne typen skytjenester er allerede i bruk i Helse Sør-Øst, og vil være en naturlig del av applikasjonsporteføljen i 
regionen også i fremtiden. 
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Hvilken verdi gir det for brukerne våre?

Gjennom STIM legger vi til rette for at sykehusene kan utnytte ny teknologi til bedre pasientbehandling.

MTU
Dagens infrastruktur er satt opp på en måte som gjør at det tar altfor lang tid å ta i bruk nytt medisinskteknisk 
utstyr. Hvert år byttes store mengder MTU i Helse Sør-Øst, og bare i 2021 var det satt av nesten 1,5 milliarder til 
nytt utstyr. Da er det viktig at plattformen ikke blir en flaskehals eller begrenser ny funksjonalitet. 

Med en ny infrastrukturplattform vil altså helsepersonell raskere kunne ta i bruk mer moderne MTU med 
funksjoner som ikke støttes av dagens infrastruktur.
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Samhandling med primærhelsetjeneste
En ny plattform legger bedre til rette for at pasienter i større grad kan behandles i sitt eget hjem og legger til rette 
for en bedre opplevelse for pasienter som er innom flere helseforetak og behandlingsinstitusjoner gjennom et 
pasientforløp. Plattformen gir oss mange nye muligheter for samhandling på tvers av helseforetak, omsorgsnivåer 
og lokasjoner. Den legger også til rette for deling av data som dagens oppsett ikke tillater. 
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Raskere å få opp server 
I dag tar det tid å få opp en server, med flere manuelle prosesser og mange involverte aktører med ledetid 
mellom hver handling. En ny plattform sikrer raskere tilgang til nye servere med nesten ubegrenset tilgang til 
kapasitet og kraft når vi har behov for det. I en skyplattform kan disse også enkelt tas ned, og kunden betaler bare 
for tiden serveren har vært i bruk.
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Raskere å få opp testmiljøer
I dag tar det lang tid å få opp en server, med flere manuelle prosesser og mange involverte aktører. En ny 
plattform bidrar til raskere tilgang til testmiljø med produksjonslikt oppsett på langt kortere tid enn dagens 
løsninger, som igjen reduserer tiden det tar å etablere en ny tjeneste til bruk på sykehuset. 
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Enklere pålogging
Felles regional plattform er en viktig forutsetning for å kunne realisere neste generasjons påloggingsløsninger. 
Denne teknologien vil bidra til at helsepersonell logger seg på færre ganger. Den legger også til rette for andre 
påloggingsløsninger enn brukernavn og passord, som kan være bedre tilpasset en hektisk hverdag på sykehuset. 
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