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1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjon 

I saken gis en oppdatert status for oppfølging av protokoll fra foretaksmøte Sykehuspartner 
HF 31. mai 2017 og oppdrag gitt til Sykehuspartner HF av styret i Helse Sør-Øst RHF i 
ekstraordinært styremøte 28. juni 2017, sak 077-2017. 
 
Det innstilles på at styret tar saken til etterretning.  
 

2. Faktabeskrivelse 

 
2.1 Bakgrunn 

Helse Sør-Øst RHF besluttet i styremøte den 8. september 2016 å inngå en langsiktig avtale 
med en ekstern partner for gjennomføring av infrastrukturmoderniseringen i regionen (Helse 
Sør-Øst RHF styresak 069-2016 IKT-infrastrukturmodernisering i Helse Sør-Øst). 
 
I foretaksmøte 15. september 2016 ble Sykehuspartner HF gitt oppdraget om å inngå 
kontrakt med ekstern partner. Sykehuspartner HF fikk samtidig gjennomføringsansvaret for 
IKT-infrastrukturmoderniseringen på vegne av foretaksgruppen og inngikk 14. oktober 2016 
kontrakt med det som i dag er DXC Technology (DXC).  
 
I Sykehuspartner HFs foretaksmøte 31. mai 2017 fikk Sykehuspartner HF i oppdrag å stille 
dette arbeidet i bero, samtidig som Sykehuspartner HF fikk i oppdrag å utrede mulige 
alternativer for videreføring av infrastrukturmoderniseringen innenfor gjeldende kontrakt. 
Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok i styresak 077-2017, vedtakspunkt 6, om at   
det ble startet et arbeid med å utrede hvordan en modernisering av IKT-infrastruktur kan 
gjennomføres i regi av Sykehuspartner HF dersom avtalen termineres.  
 
Styret er orientert om oppfølging av protokoll fra foretaksmøtet samt styresaker Helse Sør-
Øst RHF inkludert endelig rapport etter ekstern gjennomgang (PWC-rapporten) i 
styresakene 039-2017, 045-2017, 047-2017, 055-2017, 063-2017, 070-2017 og 078-2017. 
 

2.2 Oppfølging 

2.2.1 Informasjonssikkerhet og personvern 
Sykehuspartner har i tidligere styremøter (styremøtene 15. november 2017 (sak 070-2017) 
og 6. desember 2017 (sak 078-2018)) blitt presentert målbilde, tilnærming og plan for styrket 
tilgangsstyring, forbedret risiko- og sårbarhetsanalyser og tilpasninger til GDPR. Arbeidet 
har fremdrift, men har i januar vært noe påvirket av arbeidet med sikkerhetshendelsen i 
Helse Sør-Øst, der informasjonssikkerhetsressurser har prioritert håndtering av hendelsen 
og noen tiltak har blitt forsert til fordel for andre. Pågående avklaringer er konkretisering av 
omfang og oppgaver i GDPR-prosjektet, redesign og breddingsstrategi for privilegert 
tilgangsstyring (PAM), samt analyse av autentiseringsscenarier for ulike brukergrupper i 
Helse Sør-Øst. For sikkerhetsplattformen vurderes også ytterligere styrking av komponenter, 
i lys av trusselbildet.  
 
I stort er planverket ambisiøst med mange avhengigheter, men det jobbes målrettet med å 
få fremdrift og å implementere delleveranser underveis. Aktivitetene er organisert under et 
felles program fra 2018, med forsterket fokus på endringsledelse, prosess og 
implementering. 
 
En beskrivelse og risikovurdering av eksisterende IKT-drift legges frem for styret i sak 013-
2018 til dette møtet. I saken legges frem i en foreløpig versjon. Denne er tenkt som et 
verktøy for å prioritere forbedringsarbeid i Sykehuspartner, og som et underlag for å kunne 
vurdere restrisiko ved ulike transformasjonsstrategier for modernisering. Styret vil inviteres til 
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å gi sine innspill til funnene i rapporten, og en endelig rapport vil fremlegges styret i neste 
møte. 
 
2.2.4 Status på øvrige prosjekter i porteføljen 
I styresak 045-2017 ble det orientert om konsekvenser av at IKT-
infrastrukturmoderniseringsprogrammet ble satt i bero, og det ble anbefalt videreføring av 
noen prosjekter, iverksettelse av tiltak for å ivareta sikker og stabil drift, samt dekke 
innmeldte helseforetaksbehov.  
 
De kritiske foretaksbehov som orientert om i foregående statusrapporter, er blitt finansiert 
opp av Helse Sør-Øst RHF og prosjektene er organisert med styringsgrupper mot de 
respektive foretakene. Status i prosjektene rapporteres nå i prosjektstyringsaksen mot 
helseforetakene og utgår fra status på oppfølging av oppdraget gitt i foretaksmøtet 31. mai 
2017.  
 
2.2.5 Utredning av alternativer innenfor og utenfor kontrakt 
Alternativene arbeider med å ferdigstille sine utredningsrapporter. Arbeidet har vært 

omfattende, og har involvert betydelig ressurser fra Sykehuspartner HF sin organisasjon, 

helseforetak, innleide ressurser og DXC.  

Alternativ utenfor kontrakt har lagt frem endelig rapport, og denne er oversendt 

evalueringsteamet for gjennomgang (se neste punkt). For alternativ innenfor kontrakt pågår 

det diskusjoner med leverandør om ytterlige endringer, rapporten må endres som følge av 

dette og det arbeides for å ferdigstille dette så raskt som mulig. 

2.2.6 Evaluering 
De to utredningene vil danne grunnlag for endelig styresak, og arbeidet med å evaluere 
utredningene pågår. Evalueringen vil vurdere de to utredningene opp mot de forutsetninger 
og kriterier som styret fastsatte i sak 063-2017. 
 
Forutsetningene og kriteriene er konkretisert, og evalueringen har som formål å vurdere 

utredningene opp mot forutsetninger og kriterier for å evaluere om utredningene er gode nok 

for å kunne gjøre et vedtak om videre arbeid. Evalueringsteamet skal ikke gi en anbefaling. 

Evalueringsteamet er sammensatt av ressurser fra Sykehuspartner HF, ekstern bistand og 
representanter fra helseforetakene. Evalueringsteamets rapport vil vedlegges endelig 
styresak. 
 
2.2.7 Økonomi  
Styret fattet i sak 063-2017 i møte 12. oktober, følgende vedtak (vedtakspunkt 4): «Styret 
ber styreleder og administrerende direktør gå i sluttforhandlinger med DXC om en avtale 
som håndterer at infrastrukturmoderniseringsprogrammet er satt i bero. Styret gir 
administrerende direktør fullmakt til å signere avtale med DXC innenfor estimatene fremlagt i 
styremøtet.»  

 
Forhandlingene om påløpte kostnader for perioden programmet pågikk frem til det ble satt i 
bero er sluttført og partene har kommet til enighet om kostnader på nesten 280 millioner 
kroner. Dette beløpet dekker utført arbeid fra oppstart i oktober 2016 og frem til programmet 
ble stilt i bero, i tillegg til kostnader til blant annet leasing og lisenser ut 2017. 
 
Det er gjennomført en revidert økonomisk vurdering av kostnader til DXC ved en eventuell 
terminering. Dette gjøres det rede for i vedlegg 1 til saken. 
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Involvering 
Sykehuspartner HF legger vekt på en god og åpen dialog med ansatte og tillitsvalgte. 
Tillitsvalgte er representert med 3 tillitsvalgte i Interimporteføljestyret og i evalueringsteamet. 
Det er i tillegg etablert en referansegruppe for alternativutredningene bestående av 
representanter fra ledelse, hovedtillitsvalgte og fagfolk. Videre er prosjektdeltakere oppnevnt 
av linjeledere og spilt inn av hovedtillitsvalgte til arbeidet med begge alternativer. Innspill og 
spørsmål knyttet til involvering følges umiddelbart opp og svares ut fortløpende. Det er 
gjennomført en ledersamling med deltakelse fra tillitsvalgte og verneombud hvor det var 
mulighet til å gi innspill på arbeidet med alternativene.  
 
Det er høyt arbeidstempo i prosjektene og mange viktige avklaringer som skal landes for å 
gi gode innspill til en beslutning om videre standardisering og modernisering av IKT-
infrastruktur. Ledelsen ser det er en utfordring med opplevelsen av involvering gitt situasjon, 
tidsperspektiv og den ansattes mulighet til å få en helhetsforståelse. Tillitsvalgte uttrykker at 
korte tidsfrister gjør det krevende å komme med kvalitative gode innspill til alle dokumenter 
og rapporter. Ledelsen mener det er viktig med fremdrift for å få en avklaring, samtidig som 
vi må ivareta gode prosesser for å få gode og kvalitative rapporter. Tillitsvalgte har gitt 
tilbakemelding om at de ser at ledelsen gjør alt man kan for å rette opp det som gikk galt i 
forhold til involvering tidligere, og opplever nå en helt annen involvering enn de gjorde i 
iMod-prosessen. 
 
2.2.8 Styrket styring og ledelse av prosjektet 
Styret ble orientert om status for dette arbeidet i møte 6. desember 2017 under sak 078-
2017. Det har vært arbeidet videre med forslaget, og det er utarbeidet et revidert forslag. 
Styret vil i tilknytning til saken få en presentasjon av revidert forslag. 
 
2.2.9 Tidslinje/plan  
Utredningsarbeidet består av et stort antall aktiviteter som krever koordinering og 
oppfølging, både internt i Sykehuspartner HF men også med Helse Sør-Øst RHF og 
helseforetakene. Det legges stor vekt på å sikre god koordinering og nødvendig fremdrift. 
Sikkerhetshendelsen i januar 2018 har satt press på nøkkelressurser, spesielt innen 
området informasjonssikkerhet og personvern, og det arbeides med å vurdere mulige 
konsekvenser av dette for det videre arbeidet. Framdrift i dette arbeidet er viktig for hele 
foretaksgruppen og har høy prioritet. 
 

3. Administrerende direktørs vurderinger  

Oppfølging av protokoll fra foretaksmøte har høy prioritet og med spesielt fokus på 
informasjonssikkerhet og personvern. Arbeidet som gjennomføres er organisert i flere tiltak 
og prosjekter, og adresserer forhold i oppdraget gitt i foretaksmøte 31.mai 2017 med 
tilleggsoppdrag gitt 30. juni 2017, samt tiltak beskrevet i de fem tidligere statusrapportene fra 
dette oppdraget. 
 
Som vist til i tidligere statusrapporter er flere av punktene i oppdraget lukket. Rapporteringen 
endrer derfor noe form, og det legges ikke frem egne statusrapporter. De områdene som det 
fortsatt arbeides med vil bli fulgt opp og status rapportert i samlet styresak. 
 
Sykehuspartner HF har arbeider frem mot å kunne legge frem en anbefaling for styret slik at 
endelig beslutning kan fattes i løpet av første halvår 2018. Innbruddet i datasystemene 
krever vesentlig ressurser og kompetanse som det også er behov for i 
alternativutredningene slik at fremdriften er under press, samtidig som det bidrar til å 
understreke behovet for standardisering og modernisering. Administrerende direktør har tett 
oppfølging av området. Det er viktig for Sykehuspartner HF å få en avklaring på situasjonen, 
men det er samtidig nødvendig å gjøre de nødvendige analyser og utredninger og sikre 
kvalitet på og forankring av innholdet.  
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Vedlegg: 
 
Vedlegg 1: Overordnet konsekvensvurdering av terminering av kontrakten (unntatt 
offentlighet Off.l §23.1). 
 


