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 Side 3 

I rapporten fremgår status for Sykehuspartner HFs program for standardisering og IKT-
infrastrukturmodernisering (STIM) og program for styrket tilgangsstyring, informasjonssikkerhet og 
personvern (ISOP) per 31. desember 2019. 

Rapporten innledes for begge program med en overordnet omtale av programmet og de 
styregodkjente prosjektene. 

1. Program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering 

(STIM) 

 

1.1. Om programmet og styregodkjente prosjekt 

De kliniske systemene som understøtte arbeidsprosessene i sykehusene i Helse Sør-Øst forutsetter en 
solid IKT-infrastruktur. Program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM) i 
Sykehuspartner HF skal bygge en felles regional plattform for Helse Sør-Øst som skal understøtte 
dagens løsninger og legge til rette for nye, innovative løsninger. Videre skal programmet etablere en 
moderne og sikker IKT-infrastruktur som møter helseforetakenes behov for digitalisering og 
innovasjon. Med bakgrunn i en risikobasert tilnærming har STIM i 2019 prioritert prosjekter for å 
redusere teknisk gjeld og dekke kritiske behov hos helseforetakene. Fremdrift for programmets øvrige 
utviklingslinjer samordnes med etablering av felles plattform. Under følger en kort beskrivelse av de 
syv prosjektene som pr. 31. desember 2019 er i gjennomføringsfase og som er godkjent av styret:  

Prosjekt Mobilitetsplattform  

 Effektmål: Sikker bruk av kliniske applikasjoner på mobile enheter i pasientbehandlingen. 
 Leveranse: Utvidelse av den regionale mobilitetsplattformen i to datasentre og skalering 

tilpasset fremtidig brukermasse, innføring av applikasjonen Secure Mail for medarbeidernes 
tilgang til e-post på mobile enheter og klargjøring for mobile enheter der Softphone skal 
benyttes. 

Prosjekt Regional Citrix-plattform 

 Effektmål: Tilrettelegging for at helsepersonell forblir pålogget på tvers av arbeidsflater når de 
forflytter seg, kortere påloggingstid og færre daglige pålogginger per bruker. Økt sikkerhet, 
brukeropplevelse, forbedret utnyttelse av maskinvarekapasitet og livssyklushåndtering.  

 Leveranse: En felles regional Citrix plattform i Helse Sør-Øst, en moderne tynnklientplattform 
uten End of Life-programvare og tilhørende maskinvare, sentraliserte og standardiserte 
prosesser for livssyklushåndtering, samt applikasjonspakking.  

Prosjekt Regional telekomplattform  

 Effektmål: Sikre og stabile telekomtjenester på helseforetakene og verdiøkende 
samhandlingstjenester. 

 Leveranse: Prosjektet skal bygge en felles regional telekomplattform til erstatning for dagens 
lokale telefonsentraler med teknologiskifte fra analog (ISDN/PSTN) til IP teknologi, samt 
effektivisering av drift- og forvaltning av telekomplattformen med transformasjon av 
driftsorganisasjonen til fremtidig driftsmodell på ny felles plattform. 

Prosjekt Trådløst nettverk  

 Effektmål: Forbedret trådløs nettverkinfrastruktur ved sykehusene Helse Sør-Øst. 
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 Leveranse: Etablering av regionalt, standardisert, trådløst nett samt utrulling av trådløst 
nettverk og utskiftning av End Of Life utstyr. 

Prosjekt Sikkerhetssone privilegert tilgangsstyring 

 Effektmål: Ny plattform for felles driftstjenester som alle helseforetak i Helse Sør-Øst har tillit 
til, skjerming av Helse Sør-Øst mot angrep samt tilrettelegging for privilegert 
tilgangsstyringsløsningen som leveres av program ISOP.   

 Leveranse: Etablering av ny sikkerhetssone for prosjekt privilegert tilgangsstyring, 
sikringstiltak for å logge administrativ aktivitet i plattformen og driftsverktøy og 
støttetjenester for god forvaltning. 

Prosjekt Windows 10  

 Effektmål: Forbedret sikkerhet i Windows-klientplattformen i Helse Sør-Øst, en supportert 
plattform som sikrer daglig drift og forvaltning, samt en plattform som støtter 
helseforetakenes bruk av nettbrett.  

 Leveranse: Utrulling av Microsoft Windows 10 klientplattform til om lag 60 000 PC-klienter i 
regionen.  

 

1.2. Overordnet status  

Foretaksmøtet ga 14. juni 2018 Sykehuspartner HF oppdrag om etablering av nytt program for 
standardisering og IKT-modernisering. Program STIM ble formelt etablert 1. januar 2019. De 
prioriterte prosjektene er forutsetninger for etablering av en regional, skalerbar og fleksibel felles 
plattform for regionale kliniske løsninger og andre regionale initiativ.  

 Prosjekt Mobilitetsplattform har ferdigstilt løsningsdesign og utrullingsplan i henhold til plan.   

 Prosjekt Regional Citrix-plattform er i henhold til plan. Plattformen på Sunnaas HF er 
oppgradert.  

 Prosjekt Regional telekomplattform har ferdigstilt den IP-baserte telefoniplattformen som 
Oslo universitetssykehus HF skal over på i løpet av 2020. Første telefonsamtale på ny 
plattform ble gjennomført i desember.  

 Prosjekt Regional telekomplattform utrulling har startet med pilot for Oslo 
universitetssykehus HF, og utrulling forberedes.  

 Prosjekt Trådløst nettverk har rullet ut trådløst nettverk ved sykehusene i Helse Sør-Øst i 
henhold til plan. Omkring  9000 aksesspunkter er hittil aktivert.  

 Sikkerhetssone for privilegert tilgangsstyring (PAM) er etablert og gjort tilgjengelig for bruk av 
program ISOP.  

Prosjektene innen nettverk, telekom og Windows 10 (se pkt 1.2.1) er betegnet som tidskritiske for å 
redusere teknisk gjeld.  

Ut over dette prioriteres prosjekter som er sentrale for moderniseringen, inkludert Felles plattform, 
Modernisering av nettverk og Innføring av kryptert stamnett. Disse er i planfase. 
Beslutningsdokumentasjon legges frem i løpet av første kvartal 2020.  

Overordnet status for styregodkjente prosjekter i gjennomføringsfase per tredje tertial 2019 
oppsummeres i tabellen under. 
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Tabell 1: Overordnet status per styregodkjent prosjekt. Status tredje tertial per 31. desember 2019. 

 

1.2.1. Status og tiltak for prosjekter med høy risiko  

Prosjekt Windows 10  

Prosjektets kartlegging av alle applikasjonene i regionen og deres kompatibilitet mot Windows 10 
viste vesentlig større omfang og kompleksitet i porteføljen en hva planforutsettingen tilsa. I tillegg til 
selve oppgraderingen av klientplattformen er det behov for omfattende transformasjon med 
standardisering og sanering av applikasjonsporteføljen, samt etablering av livssyklusforvaltning. 
Revidert utrullingsplan for Windows 10 ble godkjent i Sykehuspartner HFs styre 24. september 2019, 
sak 059-2019. Revidert budsjett for 2020 ble godkjent som en del av budsjettinnspill 2020, sak 075-
2019. Avtale om utvidet support på Windows 7 ut 2020 ble inngått med Microsoft før årsskiftet. 

Revidert utrullingsplan for Windows 10 er basert på at applikasjoner med tre eller færre installasjoner 
ikke pakkes av prosjektet. Antall applikasjoner som pakkes avgrenses til ca. 4 000. Prosjektet omfatter 
ikke hardware eller oppgradering av applikasjoner og periferiutstyr som ikke er Windows 10-
kompatible. Klienter som det ikke er kostnadsmessig forsvarlig å oppgradere isoleres og håndteres på 
forsvarlig måte. Planen forutsetter et forenklet og risikobasert test- og leveranseløp. 

Oppgradering pågår parallelt ved flere helseforetak og i puljer ut ifra applikasjonene som er installert 
på den enkelte klient. Oppgradering skjer i hovedsak via automatisk utrulling. Metodikken har ikke 
gitt volumøkning i oppgraderingen som planlagt. Årsakene er flere, deriblant at kartlagt 
applikasjonsportefølje i Helse Sør-Øst er for kompleks og omfattende for utrulling på tvers av 
helseforetakene, applikasjoner endres i etterkant av at pakking er gjort, applikasjoner installert på 
mange klienter må oppgraderes, samt ytterligere behov for tekniske avklaringer. 

Prosjektet arbeider med en rekke tiltak for å forbedre framdrift og skalering, samt håndtere de avvik 
fra utrullingsplanen som har inntruffet, blant annet:   

 Overgang til applikasjonsdrevet foretaksvis utrulling, der variasjon i helseforetakenes 
applikasjonsportefølje hensyntas på en bedre måte. 

 Forsert oppgradering av applikasjoner som ikke er kompatible med Windows 10 og som har 
stor betydning for volumutrullingen.  

 Innføring av puljestyrte frysperioder slik at applikasjoner som er installert på klienter som er 
meldt klare for oppgradering ikke endres i påvente av oppgraderingen.  

 Felles testing av applikasjoner på tvers av foretakene, primært på ikke-kritiske applikasjoner. 

 Risikobasert utrulling ved at helseforetak i samarbeid med prosjektet kan melde klar klienter 
for oppgradering selv om ikke alle applikasjoner er pakket.  
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 Utvikling av prosess for livssyklusforvaltning av Windows 10.  

 Standardisering på færre modeller og klienttyper i Helse Sør-Øst, som vil gjøre oppdatering og 
testing mindre tids- og kostnadskrevende. 

 Styrking av prosjektledelsen.  

Prosjektet vil i samarbeid med linjen og helseforetakene vurdere det samlede behovet for justering av 
utrullingsplanene. For å sikre fremdrift er det vesentlig med tett dialog med linjeorganisasjonen og 
hvert enkelt helseforetak samt raske eskaleringer ved behov. 

1.3. Intern kvalitetssikring   

Administrerende direktør gjennomfører intern kvalitetssikring av programmet og programmets 
leveranser. I tredje tertial har dette omfattet læring fra tidligere prosjekter, etterlevelse av 
programmets programhåndbok og konsistens i rapportering. Funn og behov for tiltak følges opp 
fortløpende i Sykehuspartner HF og av program STIM. 

1.4. Fremdrift  

I figuren under fremgår de mest sentrale milepælene for de styregodkjente prosjektene i STIM i 2019 
og 2020.   

 
Figur 1: Sentrale milepæler for STIM styregodkjente prosjekter 2019-2020. 

 

1.4.1. Oppsummering av milepæler og leveranser tredje tertial 2019 i program STIM  

Programmet har nådd følgende milepæler i tredje tertial:  

 STIM programplan med leveranseplan for 2020 er godkjent av styret i Sykehuspartner HF (sak 

080-2019).  

 STIM målarkitektur er ferdigstilt og godkjent i STIM programstyringsgruppe. 

 Med utgangspunkt i regionalt ledelsessystem for informasjonssikkerhet er rammeverk for 

STIM sikkerhetsarkitektur etablert, inkludert bruk av kontrollrammeverket fra Cloud Security 

Alliance (CSA) og Center for Internet Security (CIS). 

 Sluttrapport konseptstudie for innendørs mobildekning i sykehusbygg er ferdigstilt.  

 Finanseringbekreftelse for prosjekt Regional telekomplattform utrulling Oslo 

universitetssykehus HF er mottatt fra Helse Sør-Øst RHF. 

Prosjekter i gjennomføringsfase:  

 Prosjekt Mobilitetsplattform har ferdigstilt løsningsdesign og utrullingsplan.  
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 Prosjekt Regional Citrix-plattform har oppgradert plattformen på Sunnaas sykehus HF.  

 Prosjekt Regional telekomplattform utbygging kjerne er ferdigstilt. Første telefonsamtale på 
plattformen er gjennomført. 

 Prosjekt Sikkerhetssone har tilgjengeliggjort sikkerhetssone testmiljø for privilegert 
tilgangsstyring (PAM). Det jobbes med å ferdigstille redundans og etablere ordinær drift av 
plattformen med et dedikert driftsteam.  

 Prosjekt Trådløst nettverk er ferdigstilt i henhold til scope ved Akershus universitetssykehus 
HF, Sykehuset i Vestfold HF og Sunnaas sykehus HF. 

 Plan for prosjekt Windows 10 er revidert og besluttet i Sykehuspartner HF styre. Utrulling og 
pilotering pågår ved seks helseforetak. Omkring 2000 PC-er er oppgradert. 

Prosjekter i idé-, konsept- eller planfase: 

 Regionale kravsett for lokale datarom er ferdigstilt. Tilstandsvurdering av sentrale 
hovedkommunikasjonsrom (SHKR) ved helseforetakene og anbefaling av kortsiktige tiltak ved 
helseforetakene er overlevert linjeorganisasjonen i Sykehuspartner HF for oppfølging.  

 Ny sonemodell er godkjent og overlevert Sykehuspartner HFs linjeorganisasjonen  

 Designdokument for regional katalogtjeneste (AD) er utarbeidet og avstemmes mot Regional 

Identity accsess management (IAM) før risiko- og sårbarhetsanalyse og godkjenning gis. 

 Prosjekt Innføring kryptert stamnett er i planfase og har gjennomført detaljplanlegging for 

mottak av leveranser for kryptert stamnett fra Norsk Helsenett SF som leverandør. 

Beslutningsdokumentasjon fremlegges i løpet av første kvartal 2020. 

 Prosjekt Modernisering av nettverk er i planfase og forbereder anskaffelse. 

Beslutningsdokumentasjon fremlegges i løpet av første kvartal 2020. 

 Justert mandat for prosjekt Felles plattform er godkjent i STIM programstyringsgruppe, 

prosjektet i planfase og beslutningsdokumentasjon fremlegges i løpet av første kvartal 2020.   

 Mandat for prosjekt Tjenestemigrering er godkjent i STIM programstyringsgruppe og 

konseptarbeid er igangsatt.  

 Mandat for prosjekt Regional testplattform er godkjent i STIM programstyringsgruppe og 

konseptarbeid er igangsatt.  

 Mandat for prosjekt Mobilitet - smarttelefon og nettbrett i pasientnær behandling er 

utarbeidet og legges frem for godkjenning i STIM programstyringsgruppe første kvartal 2020.  

 Prosjekt Fremtidig driftsmodell har startet konseptfasen.  

Milepæler og leveranser kommende periode: 

Programmet skal ferdigstille målbildet for datasenter og sentralisering av det regionale kjøremiljøet. 

Prosjekter i gjennomføringsfase:  

 Påbegynne etablering av mobilitetsplattform i to datasentre. Gjennomføre vurderinger 

knyttet til privateide mobiler i forbindelse med mobilitetsplattformen og mulighet for tilgang 

til secure mail.  

 Produksjonssette regional Citrix-plattform ved Sykehuset Sørlandet HF og Vestre Viken HF. 

 Driftsette teknisk pilot og gjennomføre brukerkartlegging for regjonal telekomplattform ved 

Oslo universitetssykehus HF.  

 Etablere ordinær drift av sikkerhetssone for privilegert tilgangsstyring.  
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 Ferdigstille utrulling av trådløst nettverk ved Vestre Viken HF (Bærum sykehus og Kongsberg 

sykehus). Oppstart med Sykehuset Innlandet HF og Sykehuset Østfold HF,  deretter Martina 

Hansen hospital, Betanien hospital og Revmatismesykehuset AS.   

 

Prosjekter i idé-, konsept- eller planleggingsfase: 

 Overgang til gjennomføringsfase for prosjekt Felles plattform. 

 Overgang til gjennomføringsfase for prosjekt Innføring av kryptert stamnett, levert av Norsk 

Helsenett SF. 

 Overgang til gjennomføringsfase for prosjekt Modernisering av nettverk.  

 Overgang til planleggingsfase for prosjekt Mobilitet ved fremleggelse av mandat for STIM 

programstyringsgruppe.  

 Gjennomføre konseptutredning for prosjekt Testplattform. I første rekke skal tjenesten 

understøtter behovene for leveransene fra prosjekt Felles plattform, Nettverk og 

Arbeidsflate.     

 Utarbeide målbilde og veikart for prosjekt Fremtidig driftsmodell, og legge rammen for - og 

sikre overføring til drift for STIM prosjekter som avsluttes i 2020. Ferdigstille mandat.  

 Utarbeide migreringsstrategi og -metode, kompetanse og verktøy for å gjennomføre prosjekt 

Tjenestemigrering. 

 Utarbeide prosjekt for komplettering av trådløst nettverk der det ikke er etablert full dekning. 

 

1.5. Økonomi  

I det følgende rapporteres overordnet økonomi for programmet i sin helhet. Økonomistatus per 
tredje tertial framgår av tabellen under og viser regnskap hittil i år sammenliknet med opprinnelig og 
revidert budsjett for 2019 oppgitt i millioner kroner.  

Økonomi (mill. 
kroner) 

Regnskap 
2019 

Opprinnelig 
budsjett 2019 

Revidert 
budsjett 2019 

Investering 201 200 197 

Drift 193 228 200 

Totalt 394 428 397 

Tabell 2 Regnskap mot budsjett 2019.  

Investeringsbudsjett 2019 for prosjektene i program STIM utgjør 197 millioner kroner, og  prosjektene 
er holdt innenfor investeringsrammen. Postering ut over revidert budsjett er gjennomført innenfor 
Sykehuspartner HFs samlede investeringsramme. Windows 10 har investert 25 millioner kroner mer 
enn planlagt, men dette er fremdeles innenfor prosjektets budsjett og programmets 
investeringsramme, jf. revidert utrullingsplan for Windows 10 som ble presentert for Sykehuspartner 
HFs styre 24. september. Prosjekt Sikker sone har investert 15 millioner kroner i 2019. Dette 
prosjektet var ikke en del av budsjett for program STIM men er finansiert innenfor 
investeringsrammen til program STIM, jf. styresak 033-2019. Prosjekt Regional telekomplattform har 
et mindreforbruk på 66 millioner kroner i 2019, og dette har sammenheng med at beslutning for 
oppstart gjennomføring og finansieringsbekreftelse kom senere enn budsjettert. Ekstraordinær 
bistand for utbedring av trådløst nettverk ved Bærum sykehus i etterkant av uvær med 1 million 
kroner er gjort innenfor prosjektets økonomiske ramme. Øvrige prosjekter har benyttet noe mindre 
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investeringsmidler enn budsjettert i 2019. Samtlige omdisponeringer er gjennomført ihht. gjeldende 
rutiner og fullmaktsstruktur. 

Driftsbudsjettet for STIM ble redusert fra 228 millioner kroner til 200 millioner kroner i første tertial 
2019, og som følge av dette iverksatte programmet en rekke tiltak for å redusere kostnadsnivået. I 
tillegg har  prosjektene Innføring kryptert stamnett og prosjekt Sonemodell, katalogtjenester og 
sikkerhetssone, som ikke var budsjettert for 2019, blitt håndtert innenfor den totale budsjettrammen. 
Totalt utgjør dette ca. 6 millioner kroner.  

Det er gjennomført en rekke tiltak for å redusere programmets driftskostnad. Aktiviteter knyttet til 
Arbeidsflate, Tjenestemigrering og Framtidig driftsmodell er skjøvet ut i tid. Programmet har 
effektivisert og iverksatt en rekke aktiviteter for å erstatte eksterne ressurser med interne ressurser i 
programmet. Formålet er å redusere kostnader og bygge intern kompetanse i Sykehuspartner HF som 
Helse Sør-Øst vil  høste gevinster av fremover.  

Økonomi for styregodkjente prosjekt*  

 
*Prosjektene Windows 10, Regional telekomplattform utbygging av kjerne OUS HF og Trådløst nettverk gikk over til gjennomføringsfase i 2018. Disse 

prosjektene ble fremmet og godkjent basert på basisestimat uten kostnads- og styringsramme. Prosjekt som har startet gjennomføringsfasen i 2019 er godkjent 

basert på kostnads- og styringsrammer. 

Figur 2: Total kostnadsramme, prognose, styringsramme og påløpte kostnader for styregodkjente prosjekter.  

 
1.6. Risikovurdering  

Risikovurderingen gjennomføres av programmet og er basert på prosjektenes rapportering, intern 
kvalitetssikring av programmet og innspill fra RHF følgerevisjon av program STIM. Program STIM 
inngår også i Sykehuspartner HFs tertialvise gjennomgang av virksomhetsovergripende risiko, som 
redegjøres for i vedlegg 1 i denne sak. Overordnet risikobilde for programmet er:  
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Figur 3: Risikobilde i program STIM.  

Økt risiko for forsinkelser i prosjekt Windows 10 ble identifisert i løpet av desember. For øvrig er det 
ikke vesentlige endringer i risikobildet siden siste rapportering.  

 Risiko Tiltak Status 

1 Forsinklet etablering 
av ny regional 
sikkerhetsarkitektur 

 Gjennomføre prosjekt 
sikkerhetssone 

 Implementere sonemodell- 
og AD struktur 
(katalogtjeneste)  

 Drift og forvaltning ihht nye 
prosesser 

 Prosjektet har tilgjengeliggjort 
sikkerhetssone testmiljø for prosjekt 
Privilegert tilgangsstyring i ISOP.  

 Ny sonemodell er godkjent og 
overlevert linjeorganisasjon, avdeling 
Sikkerhet.  

 STIM sikkerhetsarkitektur rammeverk 
og metode er godkjent i 
Sykehuspartner ledergruppe, inkludert 
bruk av kontrollrammeverket fra 
Cloud Security Alliance (CSA) og 
Center for Internet Security (CIS). 
Implementering pågår. 

2 Tidkrevende 
beslutningsprosesser 
slik at 
moderniseringen ikke 
får planlagt fremdrift 

 Sikre rettidige og gode 
beslutningsunderlag.  

 Tidlig forankring med 
beslutningstakerne 

 Fremme forslag om 
forenklinger i 
beslutningsprosess. 

 Programmet involverer løpende 
interessenter og beslutningstakere i 
utviklingen av beslutningsunderlag. 

3 Utilstrekkelig 
gjennomføringsevne 
(kompetanse og 
kapasitet) 

 Sikre tilgang på ressurser, 
også ved bruk av markedet. 

 Programmet har bemanningsplan og 
prosesser for kontinuerlig vurdering av 
ressursbehov og rettidige 
ressursbestillinger. Dette utføres i 
samarbeid med linjen.   

 Fire avdelingsledere fra linjen har i 
desember satt seg inn i STIMs oppdrag 
og leveranser, og identifisert tiltak for 
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forbedring av kvalitet, forankring av 
leveransene i linjeorganisasjonen og 
styrking av samarbeidet med linjen. 

4 Manglende enighet 
om sentrale tiltak i 
moderniseringen.  

 Tydelighet fra ledelse på alle 
nivå og ryddige, involverende 
prosesser.  

 Eskalering ved behov.   

 God faglig kvalitet i arbeidet. 

 Programmet har konkretisert 
målbildet for å skape en omforent 
forståelse av prinsippene for migrering 
og sentralisering til felles regional 
plattform.  

 STIM målarkitektur er godkjent i STIM 
programstyringsgruppe. 

 Programmet løfter prinsipper og 
retningsvalg i styringslinjen og fora for 
forankring med helseforetakene. 

5 Forsinket 
oppgradering til 
Windows 10  

Det er iverksatt mange tiltak, bl.a:  

 Følge opp revidert 
utrullingsplan 

 Justere utrullingsstrategi 

 Puljestyrt frys 

 Styrket prosjektbemanning 

Se  pkt. 1.2.1 

  

 Revidert utrullingsplan godkjent i 
Sykehuspartner HF styre 24. 
september 2019 (sak 059-2019).  

 Justering av metodikk og planer basert 
på erfaringer fra pilotutrullingene. 

 Prosjektet har utfordringer med å 
komme i gang med opptrapping av 
volum fordi ulike ønsker og krav må 
avklares, applikasjoner endres etter 
pakking og fordi applikasjoner som 
kreves på mange klienter må 
oppgraderes.  

 Iverksetting av en rekke tiltak for å 
forbedre framdrift og skalering, samt 
håndtere avvik fra utrullingsplanen, se 
pkt 1.2.1.  

Tabell 4 Tiltaksliste for utvalgte risikoer i program STIM.  

 

1.7. Følgerevisjon per tredje tertial 2019 

Konsernrevisjon i Helse Sør-Øst RHF gjennomfører følgerevisjon av program STIM, jf. driftsorientering 
til Sykehuspartner HFs styre 3. september 2019. Følgerevisjonen fremlegges tertialvis for styret i 
Sykehuspartner HF. Revisjonsrapport nr. 13/2019 fra Konsernrevisjonen er vedlagt. Revisjonen 
omtaler hovedområdene usikkerhetshåndtering og risikostyringsprosessen. Konsernrevisjonen 
anbefaler følgende: 
 

Konsernrevisjonens anbefaling Tilbakemelding fra 
program STIM 

Programmet bør vurdere om ROS-analysenes kvalitet og leveransetid kan få 
konsekvenser for prosjektenes fremdrift. 

Noen prosjektleveranser forutsetter endringer i regionale policyer for 
informasjonssikkerhet. Sykehuspartner bør vurdere hvor det formelle ansvaret for 
å innstille policyendringer overfor RSR skal ligge - i Sykehuspartners 
sikkerhetsorganisasjon eller i det enkelte prosjekt. 

Programmet er enig. 
Dette må inngå i de 
løpende 
risikovurderingene. 



  

 

 Side 12 

STIM bør i samarbeid med Sykehuspartner for øvrig vurdere om det kan 
utarbeides kriterier for prioritering og differensiering av ROS-analyser og 
sikkerhetsvurderinger.  

Programmet bør jobbe videre med allerede igangsatte tiltak for bedre 
interessenthåndtering og forankring i god tid før grunnlaget for faseovergangen 
behandles av beslutningstakere, slik at beslutningsprosesser ikke går på 
bekostning av fremdrift. Programmet bør forsterke dialogen med Sykehuspartners 
linjeorganisasjon om krav og behov for forankring og beslutninger i de ulike fora. 
Dialogen kan blant annet omfatte:  
• Hvorvidt det er mulig å forenkle foraenes funksjoner, myndighet og ansvar  
• Krav til innhold i saksfremleggene  
• Bruk av felles maler på tvers av foraene 

Programmet er enig. 
Programmet har fra 
desember 2019 hatt 
seniormedarbeidere 
fra linjen avgitt til 
programmet for å 
styrke samarbeid, 
involvering og 
leveranseevne.  

Programmet bør i den overordnende risikorapporteringen i større grad vektlegge 
endringer i risikobildet og angi effekt på gjennomførte tiltak eller forventninger 
knyttet til planlagte tiltak. Programmet kan videre gi utfyllende informasjon om 
status på pågående tiltak og eierskap. På prosjektnivå kan programmet konstatere 
hvorvidt risikohåndteringen følger plan og er som forventet, istedenfor detaljert 
rapportering på prosjektnivå. Risikorapporten bør tilpasses behov og krav fra 
interessenter og eiere.  

Det bør videre vurderes hvorvidt utgangspunktet for risikovurderinger skal være 
gjeldende målsettinger for prosjekt og program fremfor generiske risikokategorier. 
Konsernrevisjonen oppfatter at et pre-definert sett med kategorier kan være 
egnet i en tidlig fase (for eksempel til «brainstorming»), men at 
informasjonsgrunnlaget er bedre og mer dynamisk på sikt når utgangspunktet for 
vurderingene er målsettinger. Programmet bør også i større grad vektlegge å 
inkludere eller vise til vesentlige fagspesifikke risikovurderinger (for eksempel 
gjennomførte ROS-analyser/informasjonssikkerhet) av betydning for å legge 
forholdene til rette for en vurdering av risikostyring på programnivå som en 
«portefølje» av risikoer i ulike styringsdimensjoner (for eksempel for prosjekt, 
program og fagspesifikke forhold). 

Det bør etterstrebes ensartet rapportering for å sikre at det en felles risikorapport 
som fokuserer på hoved risikoene på programnivå. Det er viktig å avklare behov 
og forventninger hos interessenter og samordne rapportering der dette er mulig 

Programmet er enig i 
anbefalingene, og vil 
spesielt prioritere en 
mer dynamisk 
risikostyringsprosess. 
Ambisjonsnivået må 
avstemmes mot 
tilgjengelig kapasitet 
og kompetanse 

Rammeverket fokuserer i all hovedsak på å vurdere nedsiderisikoer («negative» 
risikoer). STIM har strategisk betydning og skal pågå over lang tid, og derfor bør 
STIM på programnivå i større grad ta innover seg og vurdere overordnende 
strategiske forhold (rammebetingelser, teknologiske forhold, beslutninger om 
veivalg og alternativer, leverandørforhold mv) som i sin natur også vil ha 
muligheter knyttet til seg i form av oppsiderisikoer («positive risikoer). Risikobildet 
på programnivå bør inkludere endringer i omgivelsene og supplere med dette 
informasjonsgrunnlaget i den samlede risikovurderingen. Rent systemteknisk 
klarer Clarity PPM å registrere «positive risikoer». 

Programmet er enig i 
anbefalingene. 
Programmet har 
etablert et team for å 
styrke 
programplanleggingen 
og som spesielt ser på 
utfordringer og 
muligheter på tvers av 
prosjektporteføljen. 

Det gjennomføres risikovurderinger ved faseoverganger, men prosess og 
vurderinger bør forbedres. Risikovurderinger bør i størst mulig grad ligge nærmest 
mulig i tid for å kunne understøtte beslutningsprosesser/faseoverganger - for 
eksempel knyttet til beslutningspunkter/vedtak om faseoverganger (spesielt i 
tidlige faser som B0, B1) - til evaluering av ulike alternativer og tilhørende 
risikovurderinger knyttet til gjennomføring av prosjektene. 

Pammet er enig i 
anbefalingene. 

Tabell 3 Følgerevisjon – konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst - Anbefalinger og tilbakemeldinger. 
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Sykehuspartner HF vurderer at følgerevisjonen er lagt opp med god involvering av program STIM. 

Dette legger til rette for læring og proaktiv oppfølging av anbefalingene.  

Sykehuspartner HF vil behandle og implementere tiltak i tråd med ovenstående anbefalinger.  

 

2. Program for Informasjonssikkerhet, personvern, identitets- og 

tilgangsstyring (ISOP)  

 

2.1. Om programmet og styregodkjente prosjekt 

ISOP er Sykehuspartner HFs program for Informasjonssikkerhet, personvern, identitets- og 

tilgangsstyring. Programmet ble etablert i 2018 og skal etter planen avsluttes juni 2020. Programmet 

har prosjekter innen følgende fire områder, som fremlagt i sak 035-2018, av 2. mai 2018:  

 Styrket tilgangsstyring  
 Personvern  
 Sikkerhetsplattform  
 Risikostyring  

 

Sykehuspartner HF har i tillegg lagt tiltak som ble prioritert opp etter dataangrepet inn under ISOP-

programmet, ref. sak 46-2018, av 19. juni 2018. Programmet har i løpet av 2019 overlevert og 

avsluttet prosjektene under områdene Personvern, Risikostyring og Sikkerhetsplattform, samt ett 

prosjekt under Styrket tilgangsstyring. Programmet har nå en portefølje på sju aktive prosjekter 

innenfor området Styrket tilgangsstyring. I denne rapporten er hovedfokus på prosjektene Styrket 

autentisering og Privilegert tilgangsstyring, som på grunnlag av størrelse og betydning for 

virksomheten er styrebehandlet i sak 041-2019 og 050-2019.  

 

Området Styrket tilgangsstyring skal sikre at rett person får rett tilganger til rett tid, at tilgangene 

fjernes når behovet opphører, og at endring i tilganger er sporbar og uavviselig i ettertid. For å 

effektivisere denne prosessen og samtidig redusere risiko for feil, innføres det automatisert 

tilgangsstyring og selvbetjeningsløsninger for bestilling av tilganger. Under følger en kort beskrivelse 

av prosjektene som er i gjennomføringsfase og som er godkjent av styret: 

Styrket autentisering (SA)  

 Effektmål: Bedre kvalitet på logging og sporing, i tillegg til økt gjensidig tillit mellom 
helseaktører slik at man stoler på hverandres identiteter og autentisering. Dette er en 
forutsetning for sikker etablering av journalinnsyn mellom helseforetakene.  

 Leveranser: Prosjektet skal etablere identifiseringsprosesser for alle brukere, ta i bruk 
HelseID, anskaffe og ta i bruk en regional autentiseringsløsning for Helse Sør-Øst. 

Privilegerte tilganger (PAM)  

 Effektmål: Kontrollert, sporbar og sikker bruk av privilegerte tilganger. Økt mulighet for å 
identifisere, varsle om og stanse mistenkelig brukeraktivitet, samt styrke sporbarhet på hvilke 
personer som har hatt tilgang. 
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 Leveranser: Prosjektet skal anskaffe, konfigurere, pilotere og rulle ut verktøy for 
administrasjon av privilegerte tilganger for ansatte i Sykehuspartner HF. 

Øvrige prosjekter under styrket tilgangsstyring 

Automatisk tilgangsstyring (IdM-ibruktakelse) 

 Ved innføring av automatisk tilgangsstyring vil tilgang til en applikasjon tildeles automatisk 
basert på stillingskategori og rolle, uten behov for manuell opprettelse av tilganger i 
applikasjonen. Tilganger fjernes automatisk når arbeidsforholdets sluttdato inntreffer. Dette 
gir både økt sikkerhet rundt tilgangsstyringen og redusert behov for manuelt arbeid. 
Prosjektet er en underleverandør av automatisk tilgangsstyring til programmet for Regional 
klinisk løsning (RKL) og følger deres implementeringsplaner. 

Selvbetjeningsløsning for bestilling av tilganger (BAT) 

 Prosjektet leverer en løsning som skal forenkle tilgangsbestillinger og gi en bedre oversikt 
over tilganger som er gitt. Tjenesten skal erstatte funksjonene som i dag ligger under 
«Tilganger» i løsningen «Min Sykehuspartner». Dersom en bruker skal ha tilganger utover det 
man har fått gjennom automatisert tilgangsstyring, kan dette bestilles gjennom denne 
løsningen. 

Tilgangsstyring av privilegerte tilganger i Active directory (TiPAD)  

 Det er delegeringsgruppene i Active directory (AD) som en bruker er medlem i som 
bestemmer hvilke tilganger man har. Prosjektet har utarbeidet ny felles navnestandard som 
gir entydighet og bedre kontroll over hvilke tilganger en bruker får gjennom medlemskap i en 
gruppe. I tillegg skal prosjektet rydde i sikkerhetsgrupper med utvidete tilganger og etablere 
rollekatalog for privilegerte tilganger.  

Konsolidering og sikring av driftsarbeidsflater (KOSAD) 

 Bredding av standardisert driftsplattform i Helse Sør-Øst er en del av Helse Sør-Øst RHF sin 
strategi for en helhetlig og strømlinjeformet infrastruktur i regionen, på tvers av helseforetak. 

IAM-arkitektur 

 Prosjektet skal etablere et målbilde for identitets- og tilgangsstyring (IAM) og bistå 
programmene i Helse Sør-Øst med avtalte leveranser innenfor IAM-arkitektur. Dette for å 
sikre at løsninger og prosesser som velges passer inn i et helhetlig IAM-målbilde. 

Håndtering av data for organisasjonsendring og tilgangsstyring (ikke startet) 

 Prosjektet skal etablere en løsning for å kunne koble og overføre organisasjonsdata og 
stillingskodeverk med tilhørende rolleliste (grunndata og kodeverk) til fagsystemer basert på 
IdM, slik at man får en trygg og effektiv prosess for håndtering av organisasjonsendring og 
tilgangsstyring. Det er mål at løsningen skal ha en høy grad av automatisering. 

 

2.2. Overordnet status 

I tredje tertial ble prosjektene innenfor arbeidsstrømmen Sikkerhetsplattform overlevert i sin helhet 
til linjeorganisasjonen. Tidligere er prosjektene innenfor arbeidsstrømmene Risiko og Personvern 
overlevert til linjeorganisasjonen (andre tertial 2019). Dermed gjenstår kun prosjektene innenfor 
arbeidsstrømmen Styrket tilgangsstyring. Programmet har nå en portefølje på til sammen sju aktive 
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prosjekter. I tillegg planlegger programmet å starte opp et prosjekt for håndtering av data for 
organisasjonsendringer og tilgangsstyring i første tertial 2020. 

Overordnet leverer programmet som planlagt, men enkelte prosjekter har lavere fremdrift enn 
planlagt. Dette skyldes i hovedsak avhengigheter til andre program og prosjekter. Det er fokus på å 
iverksette tiltak for å redusere programmets risiko. Prosjektene har etablert et godt samarbeid med 
både linjeorganisasjon i Sykehuspartner HF og helseforetakene, og det gjøres et betydelig 
forankringsarbeid for å sikre at det utarbeides gode tekniske løsninger, og at disse kommer til nytte 
hos sluttbrukerne. 

Overordnet status for prosjektene Styrket autentisering og Privilegerte tilganger per tredje tertial 
2019 oppsummeres i tabellen under. Øvrige prosjekter rapporteres per arbeidsstrøm i henhold til 
nivå på tidligere rapporter. 

Styrket tilgangsstyring

Privilegerte tilganger (PAM) 050-2019

Styrket autentisering (SA) 041-2019

Øvrige prosjekt innen 

Styrket tilgangsstyring

Sikkerhetsplattform

Sikkerhetsplattform Levert

Personvern

Personvern Levert

Risiko

Risiko Levert

Overordnet status 

prosjekter i gjennomføring

Status 

2.tertial
Ressurser Gevinst Styresak

Status 

3.tertial

Interessent-

involvering
Tid/Fremdrift Kostnad Omfang Risiko

 
Tabell 4: Overordnet status for prosjektene Styrket autentisering og Privilegerte tilganger, samt øvrige prosjekter innenfor området Styrket 

tilgangsstyring per 31. desember 2019. 

 

2.2.1. Status og tiltak for prosjekter med høy risiko 

Prosjekt Privilegerte tilganger (PAM) 

 Det er betydelig risiko knyttet til manglende ibruktakelse av løsningen som prosjektet 

Privilegerte tilganger (PAM) skal levere, fordi løsningen vil kreve store endringer i hvordan det 

arbeides med privilegerte tilganger i de ulike fagmiljøene. Prosjektet arbeider tett med 

forankring og involvering i disse fagmiljøene for å sikre forståelse for endringsbehovet og for 

å få til de faktiske endringene. 

 Prosjektet Privilegerte tilganger (PAM) har en kritisk avhengighet til leveransen Sikker sone, 

som leveres av STIM-programmet. Sonen er levert, men det er behov for mer innhold og 

etablering av en drifts- og forvaltningsmodell før prosjektet kan ta den fullt i bruk. Denne 

leveransen ligger også på kritisk linje for prosjektet Styrket autentisering. Her har de to 

prosjektene tett dialog med STIM-programmet for å få løst de kritiske oppgavene. 

Programmets overordnede risiko er beskrevet i kapitel 2.5 Risikovurdering. 
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2.3. Fremdrift 

I figuren under fremgår overordnet plan for prosjektene i ISOP.   

  

 

Figur 4: ISOP-leveranseplan for aktive prosjekter i 3. tertial  

 

2.3.1. Oppsummering av milepæler og leveranser tredje tertial 2019 i program ISOP 

Programmet har nådd følgende faseoverganger i tredje tertial:  

Styrket tilgangsstyring  

 Ingen faseoverganger i tredje tertial. 

Sikkerhetsplattform 

 Prosjektet Bredding av analyseplattform ble avsluttet (BP5) gjennom beslutning i 
programstyret 21. oktober 2019 

 Prosjektet Charmander ble avsluttet (BP5) gjennom beslutning i programstyret 13. november 
2019 

 

Milepæler for prosjekter i gjennomføringsfase i tredje tertial:  

Styrket tilgangsstyring 

 Servere for dynamiske arbeidsflater for ansatte og innleide i Sykehuspartner HF (Admin 
desktop) er klargjort for bruk. 

 Avtale om avrop på anskaffelse og vedlikehold av verktøy for administrasjon av privilegerte 
tilganger (PAM) er signert. 

 Teknisk design og ROS for administrasjon av privilegerte tilganger er utarbeidet og godkjent. 

 Løsning for bestilling av tilganger (BAT) er produksjonssatt ved Helse Sør-Øst RHF og Akershus 
universitetssykehus HF. 



  

 

 Side 17 

 Automatisk tilgangsstyring (IdM-integrasjon) er rullet ut for medikamentell kreftbehandling 
(CMS) ved Akershus universitetssykehus HF og laboratoriedata (LVMS) ved Sykehuset i 
Vestfold HF. 

 Identifiseringsprosess for leverandører basert på elektronisk identitet (eID) er etablert og 
implementert. Dette vil gjøre Sykehuspartner HF i stand til å kontrollere og dokumentere at 
ansatte hos IKT-leverandører er identifisert i henhold til identifikasjonskrav (eIDAS). 

 Design for integrasjon for HelseID er klargjort for bruk i Helse Sør-Øst. Dette vil gjøre 
Sykehuspartner HF i stand til å etablere et juridisk avtaleforhold med Norsk Helsenett SF for 
bruk av deres plattform for samhandling med nasjonale tjenester. 

 Teknologi er valgt (FIDO2) for fremtidige autentiseringsmetoder på sikkerhetsnivå Betydelig i 
Helse Sør-Øst. 

 IAM-målarkitektur 2023 versjon 0.9, IAM-krav versjon 0.9 og IAM-prinsipper versjon 0.9 er 
utarbeidet. 

 Proof of Concept (PoC) av rollebibliotek for privilegerte tilganger i Active directory (AD) er 
gjennomført. 

Sikkerhetsplattform 

 DMZ er overlevert til Sykehuspartner HFs linjeorganisasjonen.  

 System for sårbarhetsskanning i ny DMZ er produksjonssatt. 

 Forbedret endepunktsikring er produksjonssatt på servere i Helse Sør-Øst. 

 Påloggingsmetode for fjernpålogging (VPN) basert på tofaktor autentisering er 
produksjonssatt for Akershus universitetssykehus HF. 

 

Milepæler og leveranser kommende periode: 

Styrket tilgangsstyring 

 Produksjonssette dynamiske driftsarbeidsflater (Admin desktop) for ansatte og innleide i 
Sykehuspartner HF. 

 Pilotere verktøy for administrasjon av privilegerte tilganger (PAM) for en begrenset 
brukergruppe i Sykehuspartner HF. 

 Rulle ut tilgangsstyringsmodell for privilegerte tilganger på dagens plattform (SIKT og OUS) og 
for leverandørtilganger. 

 Produksjonssette løsning for bestilling av tilganger (BAT) ved Oslo universitetssykehus HF og 
Sykehuspartner HF, samt gjennomføre en oppgradering av løsningen (feilretting). 

 Import av manuelt tildelte ordinære tilganger fra BAT skal gjennomføres for hele Helse Sør-
Øst 

 Rulle ut automatisk tilgangsstyring (IdM-integrasjon) for regionalt Kurve-og 
medikasjonssystem (MetaVision) pilot ved Sunnaas sykehus HF og prosjektsstyringsverktøy 
(CA PPM) ved Akershus universitetssykehus HF, Oslo universitetssykehus HF og 
Sykehusapotekene HF 

 Etablere infrastruktur (PingFederate) for den fremtidige regionale autentiseringstjenesten. 

 Etablere identifiseringsprosesser for egne ansatte basert på elektronisk identitet (eID). Dette 
vil gjøre Sykehuspartner HF i stand til å kontrollere at egne ansatte er identifisert i henhold til 
eIDAS-krav og basert på dette danne grunnlag for tillit mellom helseforetakene i Helse Sør-
Øst og ut mot andre helseaktører.  
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2.4. Økonomi  

I det følgende rapporteres overordnet økonomi for programmet. Økonomistatus ved utgangen av 
2019 fremgår av tabellen under og viser kostnader sammenliknet med budsjett for 2019 oppgitt i 
millioner kroner. 

Økonomi (mill. 
kroner) 

Regnskap 2019 Opprinnelig 
budsjett 2019 

Revidert 
budsjett 2019 

Investering 97,4 91,2 96,8 

Drift 50,7 53,2 53,2 

Totalt 148,1 144,4 150,0 

Tabell 5 Regnskap mot periodisert budsjett 2019 og prognose mot budsjett 2019. 

Regnskapet for 2019 viser et samlet forbruk på 148,1 millioner kroner. Dette er 1,9 millioner kroner 
under den reviderte budsjettildelingen, som var på 150 millioner kroner. Mindreforbruket utgjør 
1,3 % av tildelingen. 

Det er gjennomført en rekke tiltak for å redusere programmets kostnader gjennom året. Eksterne 
ressurser i programmet er erstattet med interne ressurser og programorganisasjonen er slanket og 
effektivisert. Arbeidet med å få inn flere interne ressurser i programmet er et kontinuerlig arbeid som 
ikke bare reduserer kostnader, men også bidrar til å bygge kompetanse i Sykehuspartner HF og som 
Helse Sør-Øst vil kunne høste gevinster av fremover.  

Økonomi for styregodkjent prosjekt (tall i millioner kroner):  

 

 
Figur 5: Budsjett, styringsramme, kostnadsramme, prognose og påløpte kostnader for styregodkjente prosjekt.   

 
2.5. Risikovurdering 
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Risikovurderingene er basert på rapporteringer fra prosjektene. Program ISOP inngår også i 

Sykehuspartner HFs tertialvise gjennomgang av virksomhetsovergripende risiko, som redegjøres for i 

vedlegg 1 i denne sak. Overordnede risikobilde for programmet er: 

 

   

 

 

Figur 6: Risikobilde i program ISOP.  

 Risiko Tiltak Status 

1 Avhengighet til leveranser 
fra andre prosjekter i 
regionen kan føre til at 
programmets leveranser 
blir forsinket, blir mer 
kostbare eller ikke spiller 
sammen med andre 
leveranser i regionen. 

 Kartlagt og registrert avhengigheter.  

 Kontinuerlig følger opp og fortløpende 
avdekker nye avhengigheter ved å ha 
regelmessig dialog med program og 
prosjekter.  

 Opprettet samarbeidsarena med STIM og 
program for Regional klinisk løsning (RKL) 
for å styrke kontrollen på avhengigheter 
mellom programmene. 
 

Kartleggings- 
registrene over 
avhengigheter holdes 
kontinuerlig 
oppdatert. 
Samarbeidsarena 
mellom STIM og ISOP 
er etablert og møter 
avholdes ukentlig. 
Samarbeidsarena 
mellom RKL og ISOP er 
etablert og møter 
avholdes jevnlig. 

2 Manglende eierskap til 
gevinster i 
linjeorganisasjonen kan 
føre til at nye løsninger 
ikke blir tatt i bruk eller 
blir omgått, som kan føre 
til at gevinster ikke blir 
realisert. 

- Gevinster og gevinsteiere er identifisert, og 
ansvaret for gevinstene overlevere til dem.  

- Bistå med å lage planer for realisering av 
gevinstene. 

- Utarbeide KPI som kan benyttes av 
linjeorganisasjonen 

Gevinstplaner for alle 
områdene er 
opprettet og de fleste 
av gevinsteieren har 
fått fremlagt 
gevinstplanene for 
vurdering. Arbeidet 
fortsetter. 
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Det er foreslått KPI-er 
for bruk i virksomhets-
rapporteringen. 

3 Manglende linjeressurser 
til drift og forvaltning av 
leveransene fra ISOP kan 
føre til at prosjektene ikke 
har noen å levere til, det 
kan føre til forsinkelser og 
økt kostnad i prosjektene, 
samt driftsavvik og at 
gevinster ikke blir 
realisert. 

- Programmet har styrket arbeidet innenfor 
endringsledelse for å bistå 
linjeorganisasjonen, spesielt innenfor IAM-
område, slik at de forstår og er beredt til å 
ta imot leveransene fra ISOP. 

Samarbeidsmøter 
med de områdene i 
linjeorganisasjonen 
som blir mest berørt 
av ISOP sine 
leveranser er 
identifisert, og møter 
avholdes jevnlig.  

Planer for hvilke tiltak 
linjeorganisasjonen 
må igangsette er lagt, 
og gjennomføring av 
planene er startfasen. 

4 Manglende involvering av 
brukerne i 
helseforetakene (inkludert 
Sykehuspartner HF) kan 
føre til at de ikke ser 
nytten eller 
nødvendigheten av å ta i 
bruk løsningene, som kan 
føre til at gevinster ikke 
blir realisert. 

 

 Orienteringssaker om programmets 
leveranser i direktørmøtet, IKT-
ledermøtet, fagdirektørmøtet og regionale 
fagråd, og avholde presentasjoner om 
programmets hensikt, leveranser og 
gevinster i helseforetakene. 

 Orienterings og informasjonsmøter med 
alle virksomhetsområdene (VO) i 
Sykehuspartner HF 

 Orientering og informasjon på 
samarbeidsforum (for tillitsvalgte) om de 
leveransene som kommer fra ISOP og 
hvilke endringer de har på spesielle 
arbeidsprosesser. 

Det er gjennomført 
orienterings- og 
forankringsmøter med 
flere viktige 
interessenter i Helse 
Sør-Øst når det gjelder 
prosjektet Styrket 
autentisering. 
Tilsvarende er startet 
for PAM-prosjektet. 

Møter med VO i 
Sykehuspartner HF er 
startet 

Møter med 
tillitsvalgte er 
gjennomført og vil 
fortsette i 2020. 

Tabell 7: Tiltaksliste utvalgte risikoer i program ISOP. 


