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Forslag til vedtak 

 

1. Styret tar programplan STIM med plan for leveranser i 2019 til etterretning. Styret ber 

administrerende direktør gå i dialog med Helse Sør-Øst RHF om godkjenning av 

planen. 

 

2. Styret tar status for programmet og styringsdokument STIM til orientering.  
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1 Administrerende direktørs anbefalinger/konklusjon  

Program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM) er etablert og gitt i 

oppdrag å bygge en standardisert, modernisert og sikker regional IKT-infrastruktur i Helse 

Sør-Øst. Leveransene skal muliggjøre fleksible, effektive tjenester og innovasjon i 

helseforetakene. Programmet skal videre bidra til kompetanse- og organisasjonsutvikling i 

Sykehuspartner HF. Programmets gjennomføringsperiode er 2019-2023.  

Med en risikobasert tilnærming til oppdraget om standardisering og modernisering, legger 

Sykehuspartner HF vekt på å prioritere de mest kritiske områdene først. I 2019 er det viktig 

å forbedre sikkerheten, redusere teknisk gjeld og starte utviklingen av datasenter med en 

felles, moderne applikasjonsplattform. Prosjektporteføljen for programperioden, og 

prioriteringene av leveransene for 2019, er beskrevet i STIM programplan (vedlegg 1), jfr. 

styresak 091-2018. Detaljplan for utrulling av leveranser avklares i dialog med 

helseforetakene i regionen. Det utarbeides et eget styringsdokument som regulerer 

særskilte styringsmessige forhold for programmet. 

Administrerende direktør anbefaler at styret tar programplan STIM med plan for leveranser i 

2019 til etterretning og styringsdokument STIM til orientering.  

2 Faktabeskrivelse  

2.1 Hva saken gjelder 

Styret vedtok i sak 091-2018 STIMs mandat. Denne saken omhandler programplanen for 

gjennomføring av standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering, med vekt på leveranser 

i 2019 og styringsstruktur for programmet. Programplanen operasjonaliserer programmets 

mandat og er det overordnede plandokumentet for programmet (se vedlegg 1). Plan for 

etablering og gjennomføring skal i henhold til foretaksmøtet 14. juni 2018 forelegges Helse 

Sør-Øst RHF for godkjenning: «Sykehuspartner HF gis i oppdrag å etablere et nytt program 

for standardisering og modernisering av regionens IKT-infrastruktur i samsvar med 

anbefaling fra styret i Sykehuspartner HF i sak 036-2018. Plan for etablering og 

gjennomføring av programmet skal forelegges Helse Sørøst RHF for godkjenning.»  

I arbeidet med planen og programmet vektlegges følgende forhold i henhold til 

foretaksmøtet: 

«Sykehuspartner HF skal i det videre arbeidet vektlegge følgende elementer:  

 Risikovurdering av IKT-infrastruktur og driften av denne  

 Ivaretagelse av informasjonssikkerhet og personvern som også kan være robust mot 

endringer i trusselbildet  

 Gjenbruk av planverk og investeringer som er gjort så langt  

 God involvering av helseforetakene som databehandlingsansvarlige  

 Konkretisering av en leveranseplan hvor de mest kritiske områder prioriteres basert 

på risikovurderinger  

 Et hensiktsmessig samspill med leverandørmarkedet basert på en vurdering av egen 

kapasitet og kompetanse»  
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2.2 Overordnet om programperioden 2019-23 

De første leveransene til program STIM skal bidra til økt sikkerhet på dagens plattform, 

gjennom å redusere teknisk gjeld og dekke kritiske behov hos foretakene. Tiltakene er en 

forutsetning for det øvrige moderniseringsarbeidet i kommende faser. 

Parallelt starter utvikling og etablering av første del av modernisert plattform; regionalt 

datasenter med felles applikasjonsplattform for regionale kliniske løsninger og andre 

regionale initiativ. En vesentlig del av moderniseringen er etablering av skytjenester og 

andre tiltak som støtter opp under helseforetakenes behov for applikasjoner og systemer. 

Arbeidet skal baseres på felles prinsipper for arkitektur og sikkerhet.  

Deretter kan migrering fra gammel plattform igangsettes, med videreutvikling og 

effektivisering av dagens tjenester og gradvis utfasing av IKT-infrastruktur som ikke skal 

videreføres. 

Budsjettbehovet for programperioden inngår i økonomisk langtidsplan 2020-2023. Innspill til 

økonomisk langtidsplan behandles av styret i Sykehuspartner HF 6. mars 2019. 

Det skal gjennomføres ekstern kvalitetssikring av de mest komplekse leveransene. 

2.3 Status STIM  

Programmet har etablert hovedprosjektene Arbeidsflate, Windows 10, Datasenter, Nettverk, 

Telekommunikasjon og Tverrgående tjenester. Hovedprosjekt Fremtidig drifts- og 

leveransemodell etableres i løpet av første halvår 2019. Leveransene som prioriteres i 2019 

er beskrevet i STIM programplan kapittel 4 (vedlegg 1). Status for programmet vil bli 

rapportert som en del av virksomhetsrapportene for 2019. 

2.3.1 Status prosjekter som er finansiert og pågår  

2.3.1.1 Prosjekt Windows 10  

Prosjektet skal oppgradere om lag 60 000 klienter i Helse Sør-Øst til Windows 10 

operativsystem innen «end-of-support» januar 2020. Oppgraderingen vil gi regionen økt 

sikkerhet og stabilitet på klientplattformen, tilrettelegge for flere funksjoner og mobile 

løsninger, og gi brukerne et mer moderne grensesnitt der ansatte kan tilpasse egen 

arbeidsflate. Utrullingsstrategien legger opp til en kombinasjon av selvbetjening og utrulling 

til likartede brukergrupper på tvers av helseforetakene.  

Prosjektet har gjennomført kartleggings- og vurderingsfase og detaljert planlegging pågår. 

Oppgradering på enkelte testbrukere er gjennomført, og Windows 10 image, arbeidsflate, 

applikasjoner etc. fungerer som forventet, Ytterligere forbedringer på den automatiserte 

prosessen gjennomføres og den skal deretter testes i større puljer. 

Brukergrupper i alle helseforetak vil være berørt fra 2. kvartal 2019. Dialog om dette pågår 

med helseforetakene. Spesielle klienter håndteres manuelt (operasjonssaler, akuttmottak, 

AMK osv). 
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2.3.1.2 Telekommunikasjon - OUS utbygging og SIKT softwareoppgradering 

Utbygging av telekomplattform kjerne starter med Oslo universitetssykehus HF som første 

foretak. Minikonkurranse for nødvendig anskaffelse innen maskinvare, programvare og 

ressurser pågår. Prosjektet er i hovedsak på plan. 

2.3.1.3 Nettverk – utrulling av regionalt trådløst nettverk    

Prosjekt trådløst nettverk ble en del av STIM fra 01.01.2019. Utrulling pågår for Akershus 

universitetssykehus HF, Oslo universitetssykehus HF, Vestre Viken HF og Sykehuset i 

Telemark HF. Forberedelser er iverksatt for Sykehuset Sørlandet HF, Sykehuset i Vestfold 

HF og Sunnaas sykehus HF. Prosjektet er i hovedsak på plan. 

2.3.2 Oversikt over planlagte prosjekter (konseptfase)  

Prosjektene beskrevet nedenfor er i konseptfase. Konseptfasen finansieres med driftsmidler 

i henhold til STIMs budsjett. Prosjektforslag med finansieringsbehov fremlegges for styret for 

godkjenning i 2019. 

2.3.2.1 Arbeidsflate – prosjekt Enterprise Mobility Management  

Prosjekt Enterprise Mobility Management (EMM) inkluderer administrasjon av mobile 

enheter (MDM) og applikasjonsstyringsverktøy (MAM). Løsningen gir mulighet til å 

administrere og styre mobile enheter, og kjøre applikasjoner sikkert fra mobile enheter.  

Hensikten med utrullingen av mobilitetsplattformen EMM som administrasjonsverktøy for 

mobile klienter er at helsepersonell skal kunne benytte kliniske applikasjoner og verktøy hvor 

og når de trenger det. Eksempelvis skal sykepleiere kunne registrere, scanne og slå opp 

informasjon raskt, eller få direktemeldinger om pasienter. Ambulansepersonell skal kunne 

benytte nettbrett i ambulanse for raske oppslag og innmeldinger.  

Helse Sør-Øst har i dag en mobilitetsplattform som er i bruk ved Sykehuset Østfold HF, Oslo 

universitetssykehus HF (kun e-post), Akershus universitetssykehus HF, Sykehuset i Vestfold 

HF og Sykehuset Innlandet HF. En rekke applikasjoner benytter løsningen, og det pågår 

prosjekter der det er ønskelig med applikasjoner på mobile enheter. Leveransen fra STIM vil 

legge til rette for dette. For å møte økt kapasitetsetterspørsel skal prosjektet skalere dagens 

løsning til å møte fremtidig behov. Leveransen vil gi forbedret personvern og 

informasjonssikkerhet gjennom sikring av mobile enheter, og være en viktig byggekloss i 

den fremtidige infrastrukturen. 

2.3.2.2 Arbeidsflate – prosjekt Regional Citrix plattform 

Prosjektet skal oppgradere Citrix for helseforetakene og muliggjøre sanering av «end of 

life»-programvare og tilhørende maskinvare for å øke sikkerheten og forenkle driften.  

Regional Citrix plattform (RCP) ble designet og implementert 2016/2017 i SIKT-domenet. 

Plattformen skulle være felles i regionen og erstatte de utdaterte Citrix-plattformene. 

Prosjektet var ikke fullført da iMod ble stilt i bero i 2017. RCP er innført for Akershus 

universitetssykehus HF.  

Dette prosjektet skal evaluere dagens regionale Citrix plattform, gjøre eventuelle 

forbedringer og tilpasninger, og migrere applikasjoner fra gamle Citrix plattformer til den 



 

_______________________________________________ 

Side 5 av 7 

 

regionale Citrix plattformen. Dermed samles alle helseforetak på en felles oppdatert 

plattform for virtuelle klienter. Prosjektet underbygger målet til Helse Sør-Øst om 

standardisering, regionalisering og modernisering av IKT. Det vil gi en bedre 

brukeropplevelse, forenklet drift i Sykehuspartner HF og mulighet for gevinstuttak ved 

sanering av servere med ikke-oppdatert programvare. Prosjektet bygger samtidig 

grunnmuren for videre modernisering av arbeidsflaten i regionen, leveranser som inngår i 

prosjekt modernisering av arbeidsflate.  

2.3.2.3 Arbeidsflate – prosjekt Modernisering av arbeidsflate  

Prosjektet skal videreutvikle dynamisk arbeidsflate for foretaksgruppen. Det innebærer å 

standardisere og modernisere, øke tilgjengeligheten, mobiliteten og sikkerheten på 

arbeidsflatene i Helse Sør-Øst.   

2.3.2.4 Telekommunikasjon – prosjekt telekom utrulling Oslo universitetssykehus HF 

og SIKT softwareoppgradering 

Telefoni er virksomhetskritisk for sykehusene. Dagens telekomplattform er i all hovedsak 

basert på lokale telefonsentraler (PBX) og bylinjer (ISDN). Løsningene driftes på hvert 

sykehus. Et teknologibytte tvinges frem da en stor andel av de eksisterende interne 

telefonsentralene er «end-of-life» ultimo 2019 og Telenor planlegger å avvikle ISDN.  

Prosjektet skal løse disse utfordringene og sikre effektiv, trygg og stabil drift, redusere 

kommunikasjons- og serviceavtalekostnadene, samt etablere en moderne og fremtidsrettet 

telefoniplattform med mulighet for å gjøre produktuavhengige teknologivalg. 

Prosjektet med ansvar for bygging av telekomplattformen for Oslo universitetssykehus HF 

og SIKT programvareoppgradering på dagens plattform pågår, jfr styresak 091-2018 (pkt 

2.3.1.2). Utrulling til alle helseforetak og lokasjoner har planlagt oppstart i 2020. 

2.3.2.5 Nettverk – kryptering av nasjonalt stamnett (WAN) 

Sykehuspartner HF er pålagt av Datatilsynet å kryptere datatrafikk mellom lokasjonene og 

datasentre i løpet av 2019. Dette var opprinnelig planlagt gjennomført som en del av iMod- 

programmet.  

På oppdrag fra Helse- og Omsorgsdepartementet innfører Norsk Helsenett SF et nasjonalt 

stamnett for hele helse- og omsorgssektoren. Stamnettet gir et sikkert og robust 

høyhastighetsnett med 100% tilgjengelighet, og er ferdigstilt i Helse Nord (2017), Helse Midt 

(2018) og er under ferdigstillelse i Helse Vest nå. Helse Sør-Øst ble lagt til slutt da det her 

allerede var etablert et regionale høyhastighetsnett, kalt Helse Sør-Øst-kjernenett. 

Norsk Helsenett SF klargjorde høsten 2018 at stamnettet kan innføres med kryptering i 

Helse Sør-Øst. På bakgrunn av dette vurderer Sykehuspartner HF at innføring av stamnett 

fra Norsk Helsenett SF er et klart bedre enn alternativet med å kryptere Helse Sør-Øst-

kjernenett før det likevel skal fases ut. 

Det krever tid ut over dagens frist fra Datatilsynet å få alle samband kryptert. 

Sykehuspartner HF har iverksatt dialog med Datatilsynet for å søke å få utsatt frist. 
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2.3.2.6 Datasenter - utvikling av moderne datasenter med felles applikasjonsplattform 

og skytjenester  

Hovedprosjekt datasenter skal utvikle et moderne, regionalt, skalerbart og fleksibelt 

datasenter med en applikasjonsplattform for regionale kliniske løsninger og andre regionale 

initiativ. Hovedprosjektet omfatter lokale datarom og skytjenester. Konseptfasen omfatter 

blant annet: 

 Design av regionalt datasenter, herunder programvaredefinert datasenter   

 Applikasjonsplattform for regionale løsninger og komponenter   

 Forholdet sentrale datasenter – lokale datarom  

 Ivaretakelse av krav til redundans  

 Tilnærming til etablering av skytjenester 

 Etablering av felles driftsmodell for infrastruktur- og plattformtjenester i sentrale 

datasenter og lokale datarom. 

I dette arbeidet må kritiske avhengigheter mellom utviklingen av moderne datasenter og 

regionale programmer som Regionale kliniske løsninger (RKL) og Regional IKT for forskning 

(RIF) klarlegges og planene må ivareta disse avhengighetene. Videre er det en avhengighet 

til implementering av ny løsning for tilgangsstyring for brukere med vide rettigheter (PAM).  

2.3.2.7 Tverrgående tjenester – Regional sone- og AD-struktur   

Hovedprosjekt datasenter med regionale plattform er avhengig av en regional sonemodell, 

en felles AD-struktur og en ny domenemodell. For å sikre gjennomføringen av aktiviteten 

som er på kritisk linje for STIM har programmet i samarbeid med program for 

informasjonssikkerhet, personvern og tilgangsstyring (ISOP), etablert prosjekt Regional 

sone- og AD-struktur. Prosjektet gjennomføres som del av STIM hovedprosjekt tverrgående 

tjenester og i dialog med helseforetakene.  

2.3.3 Prosjekter i utredningsfase 

Hovedprosjekt framtidig driftsmodell etableres i løpet av første halvår. Hovedprosjekt for 

migrering av tjenester og applikasjoner planlegges etablert i løpet av 2019. 

Innen hovedprosjekt arbeidsflate, nettverk, telekommunikasjon og tverrgående tjenester, vil 

programmet utvikle prosjekter for programperioden. 

3 Samarbeidet med helseforetakene  

Program STIM jobber for å sikre bedre involvering og dialog med helseforetakene i 

planleggingen og gjennomføringen av prosjektene. Kommunikasjonsplan ble presentert i 

IKT-ledermøtet 23. januar 2019, og helseforetakenes krav til moderniseringen ble diskutert. 

Helseforetakene involveres på prosjektnivå, og er invitert til å stille med deltakere i 

hovedprosjektenes styringsgrupper for å ivareta brukerbehov. Helseforetakene har ansvar 

for å iverksette tiltak som legger til rette for et godt mottak av løsningene og for 

gevinstrealisering ved eget foretak. 

RHF kravstillergruppe etableres av Helse Sør-Øst RHF for å fasilitere diskusjoner og 

beslutninger av regional karakter relatert til helseforetakenes behov og krav til IKT-

infrastrukturmoderniseringen. Programmet vil i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF 
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gjennomføre arbeidsmøte i RHF kravstillergruppe med helseforetakene 12.-13. februar 2019 

for å sikre omforente krav til programmets leveranser og enighet om regionale veivalg.  

4 Styringsstruktur 

Styringsstrukturen for programmet er overordnet beskrevet i mandatet og utdypes i 

styringsdokumentet (vedlegg 2). STIM programstyringsgruppe ble konstituert 19. desember 

2018. Programmet har etablert styringsgrupper for hovedprosjektene og Helse Sør-Øst RHF 

kravstillergruppe er under etablering.  

5 Administrerende direktørs vurdering  

Administrerende direktør legger vekt på realistiske planer for gjennomføring av IKT-

infrastrukturmoderniseringen i Helse Sør-Øst. Programplanen med prioriteringer og 

leveranseplan i 2019 ivaretar dette. De første prosjektene er i gjennomføringsfase og 

administrerende direktør legger stor vekt på at disse prosjektene gis den nødvendige 

prioritet slik at de leverer i henhold til avtalte planer. Prosjekter som er under planlegging vil 

bli framlagt for styret fortløpende når prosjektforslagene er ferdigstilt. 

Moderniseringen er kompleks og omfattende. Sykehuspartner HF legger stor vekt på at 

arbeidet gjennomføres i tett samarbeid med helseforetakene. Helseforetakene vil delta i 

styringsgrupper for hovedprosjektene. Direktørmøtet, IKT-ledermøtet samt RHF 

kravstillergruppe er viktige fora for å drøfte og avklare komplekse regionale problemstillinger. 

Målet er at foretaksgruppen blir omforent om tiltakene som kreves for å få på plass en 

regional, sikker og fleksibel plattform.  

Administrerende direktør anbefaler at styret tar programplan STIM med plan for leveranser i 

2019 til etterretning og styringsdokument STIM til orientering.  

Vedlegg  

Vedlegg 1: STIM programplan v0.9 
Vedlegg 2: Styringsdokument v0.5 
 

Utrykt vedlegg 

Vedlegg 5 til styresak 091-2018 - STIM Måleparametre for infrastrukturmoderniseringen 
(Unntatt offentlighet. Off.l § 24, 3. ledd, off.l § 12 bokstav c)   

 


