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1. Om programplanen 
Programplan for program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM) 

operasjonaliserer programmets mandat og gir rammeverket for proaktiv styring og oppfølging av 

prosjektene med hensyn på tid, kost, kvalitet og omfang slik at resultatmålene nås. Gjennomføringen 

legger grunnlaget for realisering av effekter og gevinster i foretaksgruppen. 

Programplanen er det overordnede plandokumentet for programmet, og omfatter overordnet plan 

for programperioden 2019-2023 og detaljerte gjennomføringsplaner for det enkelte år, i samsvar 

med etablert virksomhetsstyring. Programmets planlegging gjøres i CA PPM.  

Programplanen godkjennes av STIM programstyringsgruppe. Plan for etablering og gjennomføring av 

programmet skal i henhold til oppdraget forelegges Helse Sørøst RHF for godkjenning.  

Programplanen oppdateres minimum årlig i forkant av budsjettprosessen. 

2. Oppdrag og mandat 

2.1. Oppdrag  

Sykehuspartner HF ble i Foretaksmøte 14. juni 2018 gitt i oppdrag å etablere et program for 
standardisering og modernisering av IKT-infrastrukturen i Helse Sør-Øst.  

Med godkjent mandat og budsjett er Program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering 
(STIM) i gang fra januar 2019.   

2.2. Mandat  

Programmet skal gjennomføre standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering i Helse Sør-Øst i 

henhold til fastsatt mandat.  

Administrerende direktør i Sykehuspartner HF er programeier. Programdirektør er ansvarlig for 

gjennomføringen av programmet. 

2.3. Prosjekter  

Prosjektene utvikles, etableres og gjennomføres i henhold til programmets mandat.  

Prosjektforslag utarbeides i henhold til Prosjektveiviseren i Helse Sør-Øst. Før prosjektene fremmes 

for godkjenning påser programmet at kritiske forhold knyttet til arkitektur og sikkerhet er ivaretatt, 

at forslaget er faglig forankret i linjen, at budsjettforslag/business case er tilstrekkelig 

gjennomarbeidet, at vesentlige risikoer og avhengigheter er kartlagt og at kapasitet for 

gjennomføring er planlagt og realistisk. 

Prosjektene framgår av denne programplanen. 
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2.4. Særskilte føringer  

Programmet skal følge opp presiseringene gitt i oppdraget fra Foretaksmøtet 14. juni 2018, samt 

presiseringer for moderniseringen gitt Sykehuspartner HF i årlig oppdrags- og bestillingsdokument.  

2.5. Forutsetninger 

Følgende forutsetninger gjelder for gjennomføringen av programmet i henhold til plan:  

 Regional aksept for programmets mandat og gjennomføringsplaner. 

 En effektiv regional prosess for risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS). 

 En regional sikkerhetsarkitektur der kravene til sikkerhet er akseptert i foretaksgruppen. 

 Tilgang på nødvendige ressurser, kapasitet og kompetanse. 

3. Om programperioden 

3.1. Overordnet plan 

Sykehuspartner HF etablerte programmet som en interimsorganisasjon 15. juni 2018, basert på 
oppdraget fra Foretaksmøtet 14. juni 2018. Programmet har deretter vært under etablering, samtidig 
som tidskritiske prosjekter innen telekommunikasjon og nettverk, samt oppgradering til Windows 10, 
er fulgt opp av programmet. 

Programplanen operasjonaliserer programmets mandat og gir rammeverket for programmets styring 

og oppfølging av prosjektene innen tid, kost, kvalitet og omfang, slik at resultatmålene nås. Behovet 

for oppgradering av IKT-infrastrukturen er stort, og planlegging av leveransene tar utgangspunkt i 

gjenbruk av tidligere planverk og investeringer, tilpasset dagens situasjon. Med en risikobasert 

tilnærming er det lagt vekt på å prioritere de mest kritiske områdene først, herunder ivaretagelse av 

informasjonssikkerhet og personvern. 

Programplanen omfatter overordnet plan for programperioden og en mer detaljert plan for 

gjennomføringen for hvert enkelt år. Arbeidet utføres i dialog med Helse Sør-Øst RHF. 

Programperioden er planlagt til 5 år fra januar 2019. Da planlegges programmet avsluttet, og at 

videre modernisering gjennomføres av linjeorganisasjonen. 

Standardiseringen og moderniseringen av IKT-infrastrukturen deles overordnet i følgende steg: 

1. Reduksjon av teknisk gjeld på dagens plattform, med målrettet forbedring av dagens drift og 

gjennomføring av tidskritiske oppgraderinger med en risikobasert tilnærming 

2. Etablering av felles, regional, moderne plattform. 

3. Gradvis migrering til moderne plattform, etablering av tjenestene på moderne plattform og 

gradvis utfasing av IKT-infrastruktur som ikke skal videreføres. 

4. Videreutvikling av moderne plattform med framtidsrettede tjenester. 

5. Overføring av moderne plattform til linjeorganisasjonen for forvaltning og videre utvikling. 
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6. Avslutning av programmet. Linjeorganisasjonen sørger for livssyklushåndtering av IKT-

infrastrukturen. 

Arbeidet i de første fasene av programmet representerer i stor grad et løft av dagens IKT-

infrastruktur og er en forutsetning for det moderniseringsarbeidet som skal utføres i senere faser. 

Planen legger opp til en rask utvikling av første del av en moderne plattform med regionalt 

datasenter (sentralt kjøremiljø) som applikasjonsplattform for regionale kliniske løsninger og andre 

regionale initiativ. Arbeidet må baseres på felles prinsipper for arkitektur og sikkerhet. En moderne 

plattform muliggjør oppstart av migrering fra eksisterende plattformer, og gradvis bedre og mer 

funksjonelle tjenester i tråd med målbildet.  

Dagens tjenester videreutvikles og effektiviseres på den moderne plattformen når denne er etablert. 

Moderniseringen fortsetter med etablering av skytjenester og tiltak som sikrer best mulig 

understøttelse av helseforetakenes behov for systemer og applikasjoner samt pasientenes behov, 

også hjemme. 

Det planlegges med en gradvis overføring av leveranser og ansvar til linjeorganisasjonen i takt med 

prosjektenes leveranser. Overføringen dokumenteres, og linjeorganisasjonen sørger for 

livssyklushåndtering av IKT-infrastrukturen. 

3.2. Gjennomføringsstrategi 

Gjennomføringen av programmet legger opp til en kombinasjon av tidskritiske prosjekter for å 

redusere risiko, utvikle moderne plattform, samt forberede migreringen til denne gjennom sanering 

av eldre IKT-infrastruktur og forbedring av dagens drift. 

 Programmet gjennomfører tidskritiske oppgraderinger for Windows, trådløst nettverk og 

telekommunikasjon på dagens plattform, basert på risikovurderinger. Dette utgjør hoveddelen av 

leveranseplanen for 2019. 

 Parallelt utvikles første del av moderne plattform (MP) med regionalt datasenter/sentralt 

kjøremiljø som plattform for applikasjoner som regional klinisk løsning og andre regionale 

initiativ. Utviklingen baseres på felles prinsipper for arkitektur og sikkerhet som må aksepteres av 

alle helseforetakene. Slik muliggjøres oppstart av migrering fra dagens plattform (DP) til moderne 

plattform, og det vil gradvis sikre bedre og mer funksjonelle tjenester i tråd med målbildet. 

Etablering av standardiserte løsninger prioriteres og etablering av skytjenester starter parallelt. 

 Samtidig prioriterer linjeorganisasjonen i Sykehuspartner HF og øvrige programmer sanering av 

IKT-infrastruktur og applikasjoner som ikke tilfredsstiller funksjonelle eller sikkerhetsmessige 

krav, slik at omfanget reduseres mest mulig før migreringen starter. 

 Når moderne plattform er etablert videreutvikles og effektiviseres dagens tjenester på denne, for 

best mulig understøttelse av helseforetakenes systemer, applikasjoner og pasientenes behov. 
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Figur 1 Visualisering av moderniseringen 

For å dele risiko og for å supplere egen kapasitet og kompetanse vil programmet legge opp til bruk av 

leverandørmarkedet der det er hensiktsmessig. 

God involvering av helseforetakene som databehandlingsansvarlige og mottakere av leveransene vil 

stå sentralt i planlegging og gjennomføring av prosjektene. 

En vesentlig del av moderniseringen er å utvikle en driftsmodell som effektivt understøtter den 

moderniserte IKT-infrastrukturen og som gir gevinster og effekter i foretaksgruppen. 

Etablering av moderne plattform gjennomføres etter følgende modell: 

 Som første steg etableres moderne, regionalt datasenter/sentralt kjøremiljø med en 

applikasjonsplattform for regionale kliniske løsninger og andre regionale behov. Etter testing 

og verifisering etableres tjenester på moderne plattform.  

 Når tjenestene på sentralt kjøremiljø er testet og godkjent, oppgraderes servere og 

databaser i sammenheng med migrering av alle applikasjonene fra dagens plattform til 

modernisert plattform.  

 Så snart applikasjonene er migrert og testet, starter utrulling av moderniserte tjenester til 

helseforetakene. Utrullingsplanen skal koordineres med helseforetakenes utviklingsplaner. 

 Parallelt med etablering av moderne plattform utvikles og etableres framtidig driftsmodell. 

 Etter hvert som tjenester er i produksjon og stabilisert gjennomføres overlevering til ordinær 

drift på framtidig driftsmodell.  

Sentrale milepæler for moderniseringen er omforent regional sikkerhetsarkitektur og overgangen til 

moderne plattform. 
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4. Gjennomføringsplan 2019 
I 2019 er det viktig å forbedre sikkerhet og gjennomføre tidskritiske prosjekter for å redusere teknisk 

gjeld, samt starte utviklingen av datasenter og en felles, moderne applikasjonsplattform. Øvrige 

prosjekter tilpasses dette. Leveransene i 2019 blir basis for arbeidet som skal utføres i senere faser.  

De tidskritiske prosjektene Windows 10, Trådløst nettverk og Telekommunikasjon ble iverksatt i 2018 

etter behandling i styret til Sykehuspartner HF. Løsningene etableres på dagens plattform med 

eksisterende sikkerhetsarkitektur, domenestruktur og sonemodeller. Det medfører migrering av de 

nye løsningene til modernisert plattform så snart nytt datasenter er etablert. Omfanget for de 

kritiske prosjektene begrenses for å redusere kompleksitet og migreringsomfang. 

4.1. Prioriterte leveranser 2019  

For 2019 gjelder følgende prioriteringer og leveranser: 

 Hovedprosjekt  Prosjekter i 2019 

Gjennomføring vedtatt, 
finansiering avklart 

Windows 10  Oppgradering til Windows 10 for 
hoveddelen av foretaksgruppen 
(innen 14.01.2020). 

Telekommunikasjon   Utbygging av telekomplattform 
kjerne Oslo universitetssykehus HF 
og SIKT uplift. 

Nettverk   Utrulling av regionalt trådløst 
nettverk.  

Prosjekter i konseptfase med 
driftsmidler i Sykehuspartner 
HFs driftsbudsjett. 
Prosjektforslag med 
finansieringsbehov fremlegges i 
2019. 

Arbeidsflate   Utrulling av Enterprise Mobility 
Management (mobilitetsplattform). 

 Oppgradering av regional Citrix 
plattform. 

 Modernisering av arbeidsflate. 

Datasenter 
 

 Utvikling av moderne 
datasenter/sentralt kjøremiljø med 
felles applikasjonsplattform. 

 Skytjenester – planlegging.  

Nettverk   WAN og kjernenett – planlegging (i 
samarbeid med Norsk Helsenett SF). 

Tverrgående 
tjenester 

 Regional sone- og AD-struktur (i 
samarbeid med program for 
informasjonssikkerhet, personvern 
og tilgangsstyring (ISOP). 

Prosjekter i utredningsfase    Utvikling av prosjektforslag innen 
hovedprosjekt arbeidsflate, nettverk, 
telekom tverrgående tjenester, 
migrering av applikasjoner og 
tjenester samt fremtidig 
driftsmodell. 
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Midler for planarbeidet inngår i programmets budsjett. 

I tillegg vil programmet foreta utredninger, planarbeid og oppstart av andre prosjekter som skal 

gjennomføres i programperioden, herunder planer for framtidig driftsmodell og gevinstrealisering. 

Avklaring av teknologiske veivalg av regional betydning er et suksesskriterium for moderniseringen. 

4.2. Prosjekter i 2019 

Nedenfor følger en beskrivelse av hensikt, omfang og tidsplan for prosjektene som gjennomføres i 

2019. På overordnet nivå visualiseres dette slik: 

Figur 2: Prioriterte prosjekter 2019  

 

4.2.1. Windows 10 

Prosjektet omfatter utrulling av Windows 10 til alle helseforetak, ca. 60 000 klienter, innen end-of-

support januar 2020.  Standard Windows 10 operativsystem vil: 

 Gi økt sikkerhet og stabilitet gjennom kontinuerlig og kontrollert oppdatering/drift av 

klientplattformen 

 Legge til rette for flere funksjoner og mobile løsninger 

 Gi brukerne et mer moderne grensesnitt der ansatte kan tilpasse egen arbeidsflate.  

Utrullingen legger opp til en kombinasjon av utrulling til likartede brukergrupper på tvers av 

helseforetakene og selvbetjening. Det betyr for eksempel at enkelte administrative eller kliniske 

brukere/funksjoner vil få Windows 10 samtidig, selv om de jobber på to ulike foretak. Spesielle 

klienter håndteres manuelt (operasjonssaler, akuttmottak, AMK, osv.). Det legges ikke opp til 

endringer i tilganger, datalagring, plassering av utstyr etc. Det sparer tid og kostnader, samt 

reduserer risiko, og at den daglige driften i helseforetakene forstyrres minst mulig.  
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4.2.2. Hovedprosjekt Nettverk 

Hovedprosjekt nettverk vil i 2019 utvikle plan for framtidig grunnstruktur for Local area network 

(LAN). Formålet er å etablere en helhetlig og regional nettverksinfrastruktur med kontroll, synlighet, 

sporbarhet og oversikt over utstyr og aktivitet på nettverket. Det skal gi et sikkert og stabilt nettverk 

for tjenestene og brukerne, og understøtte bruk av mobile tjenester. 

Norsk Helsenett SF og Sykehuspartner HF vil i samarbeid i første halvår 2019 utrede og utarbeide 

prosjektforslag for kryptering av Wide area nettwork (WAN), der det anbefales at Norsk Helsenett SF 

gradvis overtar ansvaret for kjernenettet og gjennomfører krypteringen av dette i henhold til sitt 

oppdrag.  

Trådløst nettverk 

Utrulling av trådløst nettverk til helseforetakene videreføres i 2019-2020 for å kunne ta i bruk nye 

kliniske og administrative tjenester i henhold til planen under: 
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4.2.3. Hovedprosjekt Telekommunikasjon 

Telefonitjenester er en kritisk tjeneste i Helse Sør-Øst. Dagens telekomplattform er i all hovedsak 

basert på lokale telefonsentraler (PBX) og bylinjer (ISDN) levert av Telenor. Løsningene driftes på 

hvert enkelt sykehus1. Et teknologibytte tvinger seg frem som følge av at Telenor vil avvikle ISDN, og 

eksterne samtaler vil ikke lenger være mulig. I tillegg er en stor andel av de eksisterende 

telefonsentralene utdatert («end-of-life») innen utgangen av 2019. Ved bortfall av hussentralene vil 

det heller ikke være mulig å gjennomføre interne samtaler.  

Hovedmålet med å etablere regional telekomplattform i Helse Sør-Øst er å løse umiddelbare 

utfordringer og etablere en moderne og fremtidsrettet telefoniplattform, der man også vil ha 

mulighet for å gjøre produktuavhengige teknologivalg.  

Plattformen bygges ut med tilstrekkelig kapasitet og rulles ut til alle helseforetak og lokasjoner. 

Migrering av alle helseforetak til den regionale plattformen gjøres i et eget prosjekt. Prosjektet skal: 

 Erstatte dagens telefoniplattform med en moderne, regional og kostnadseffektiv 

telekomplattform.2 

                                                           
 

1 For Sunnaas HF og andre mindre lokasjoner er det etablert en småskala telekomplattform basert på IP Trunk 
(IPT)/UC-kjerne (UC). 
2 Telekomplattformen baseres på IP Trunk og Unified Communications og er den underliggende plattform for 
kommende telekom- og samhandlingstjenester. IPT-kjerne - regional telekomplattform ivaretar eksterne 
grensesnitt mot Telenor, internett, NHN, andre RHF etc. IPT vil derfor også være et knutepunkt for tilknytning 
til/av eksterne skybaserte tjenester. UC-kjernen er hovedkoblingspunktet for alle brukere av telekomtjenester, 
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 Etablere en felles regional telekomplattform som blant annet kan erstatte eksisterende, lokale 

hussentraler for å oppnå sikker og stabil drift, og derved ivareta pasientsikkerheten. 

 Muliggjøre utrulling av nye terminaler3, telefoni- og samhandlingstjenester i henhold til kartlagte 

brukerbehov, utrullingsplaner og tjenesteveikart.   

 

Basert på risikovurderinger og behov for fleksibilitet, gjennomføres prosjekt Regional 

telekomplattform som flere delleveranser for utbygging og utrulling av plattformen. For å begrense 

utbygging på dagens plattform, bygges det i første omgang for Oslo Universitetssykehus HF. I tillegg 

gjennomføres en begrenset oppgradering av telekomplattform på SIKT (uplift). Deretter bygges 

tilsvarende på modernisert plattform for hele foretaksgruppen. 

 

 

4.2.4. Hovedprosjekt Arbeidsflate 

Hensikten med prosjektet er å videreutvikle dynamisk arbeidsflate for å tilfredsstille behov på kort og 

lang sikt. I 2019 planlegges med videre utrulling av regional Citrix-løsning (v7.15) til helseforetakene, 

samt å etablere mobil sikkerhetsløsning (Enterprise Mobility Management (EMM)). I tillegg 

gjennomføres en oppdatering av helseforetakenes behov knyttet til framtidig arbeidsflate. 

Citrix 

Hensikten med Citrix-prosjektet er å oppgradere Citrix for helseforetakene og muliggjøre en sanering 

                                                           
 

per tid med unntak av kritiske alarmer, er en forutsetning for å levere de fleste av de overliggende 
applikasjonene og muliggjør flytting av lokale tjenester og funksjoner som f. eks. hussentraler til regional 
løsning. 
3 Terminaler omfatter fasttelefoner, trådløse telefoner og arbeidsflater med applikasjonsklient (SMART 
telefoner, iPAD, PC).  
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av End of Life-programvare og tilhørende maskinvare for å øke sikkerheten og forenkle driften. Med 

dette samles alle helseforetak på en felles oppdatert plattform for tynne klienter. Prosjektet skal: 

 Analysere dagens Regionale Citrix-plattform 

 Gjennomføre endringer og oppskalering for å tilrettelegge for migrering av applikasjoner fra 

eldre Citrix-plattformer 

 Migrere applikasjoner fra eldre Citrix-plattformer og sanere gamle Citrix-plattformer 

 Flytte Regional Citrix plattform til nytt datasenter. 

 

Videre utrulling av sikker mobilitetsplattform (Enterprise Mobility Management (EMM)) 

Hensikten med EMM-prosjektet er å etablere en sikker mobilitetsplattform for å møte 

helseforetakenes behov for å ta i bruk mobile enheter i pasientbehandlingen. Prosjektet skal:  

 Skalere løsningen, ved å øke kapasiteten og etablere redundans 

 Rulle ut løsningen til mobile enheter som kobler seg opp via ActiveSync for å lukke en 

sikkerhetsutfordring i dagens løsning 

 Klargjøre EMM-løsningen for de mobile enheter der Soft Phone skal benyttes.  

 

 

4.2.5. Hovedprosjekt Datasenter 

Hovedprosjektet skal utvikle et moderne, regionalt, skalerbart og fleksibelt datasenter/sentralt 

kjøremiljø med en applikasjonsplattform for regionale kliniske løsninger og andre regionale initiativ. 

Hovedprosjektet omfatter også lokale datarom og skytjenester. Etablering av et datasenter/sentralt 

kjøremiljø er første steg i etableringen av den moderniserte plattformen, som muliggjør migrering fra 

dagens plattform og raskere etablering av nye tjenester for helseforetakene.  
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Prosjektet avhenger av en omforent regional sikkerhetsarkitektur. Program STIM har i samarbeid 

med ISOP iverksatt et prosjekt for etablering av sonemodell og AD-struktur (del av hovedprosjekt 

Tverrgående tjenester) for å sikre at aktiviteter som er på kritisk linje gjennomføres. 

I 2019 gjennomføres konseptfasen for datasenter, og målsettingen er å legge fram prosjektet for 

godkjenning og finansiering i Q2-Q3/2019. Konseptfasen omfatter blant annet: 

 Design av regionalt programvaredefinert datasenter med applikasjonsplattform for regionale 

løsninger og komponenter (sentralt kjøremiljø)  

 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). 

 

4.2.6. Hovedprosjekt Tverrgående tjenester 

Hovedprosjektet er i etableringsfasen iht mandat.  

Tverrgående tjenester skal tilrettelegge for løsninger og integrasjoner som går på tvers av alle 

fagområdene (Datasenter, Telekom, Nettverk, Arbeidsflate) og binder sammen komponentene i IKT-

infrastrukturen, applikasjoner og understøttede systemer. Dette omfatter blant annet å supplere 

arkivløsning for sanerte applikasjoner slik at det kan gjøres oppslag og hente «gamle» data. 
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Hovedprosjektet skal også forestå utvikling av felles testmiljøplattform i Helse Sør-Øst samt ivareta 

sikkerhetsmessige krav i utviklingen av framtidig infrastruktur.  

Dagens integrasjonsplattform skal utvides med hybride løsninger/API-Gateway som legger til rette 

for grensesnitt mellom IKT-infrastrukturen og applikasjoner og tjenester. Hovedprosjektet skal videre 

utvikle teknologi og prosesser som legger til rette for tjenestestyring og automatisert samhandling 

mellom kunder og leverandører på en fleksibel og kosteffektiv måte.  

I tillegg skal Tverrgående tjenester etablere en regional sikkerhetsarkitektur og domenestruktur, 

samt implementere sikkerhets- og skillemekanismer som ivaretar krav til informasjonssikkerhet og 

personvern.   

Regional Sone- og AD-struktur 

For å få etablert en standardisert regional plattform for alle helseforetak kreves en regional 

sonemodell, en felles AD-struktur og en ny domenemodell. Dette er basis for STIM-prosjektene 

Datasenter, Nettverk og Telekom.  

I tillegg utvikles Privilege Access Management (PAM), som skal sikre en kontrollert, sporbar og sikker 

bruk av privilegerte tilganger, i regi av ISOP. PAM-løsningen krever en ny sikker sone som 

landingsplass tilknyttet nødvendige støttekomponenter. Denne sonen må kunne ivareta behovene 

både fra dagens plattformer og fra ny plattform, da alle plattformene vil operere i parallell i en 

periode. 

For å løse disse behovene som er både krevende og tidskritiske, er det etablert et prosjekt for å 

ivareta sonemodell, domene/AD-struktur samt sikkerhetssone for Privilege Access Management 

(PAM). Prosjektet gjennomføres i samarbeid mellom STIM og ISOP i løpet av første halvår 2019. 
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Applikasjonsmigrering og andre nødvendige tiltak 

Hovedprosjektet vil starte planleggingen av applikasjonsmigreringen, og applikasjonsmigreringen 

planlegges etablert som eget prosjekt i løpet av 2019.  

Tverrgående tjenester skal også identifisere og initiere basistiltak som enten er en forutsetning for 

gjennomføring av programmets leveranser, eller er en forutsetning for å hente ut ønsket effekt av 

øvrige tiltak. Ansvar for tiltakene må avklares gjennom styringsprosessen for programmet før 

iverksettelse. 

4.2.7. Hovedprosjekt Framtidig driftsmodell 

Hovedprosjektet etableres i januar 2019. 

4.3. Økonomi og personellressurser 2019 

Budsjettmidler for programmets aktiviteter inngår i budsjettet for Sykehuspartner HF. Prosjektforslag 

med finansering innenfor Nettverk og Telekom i 2019 fikk tilslutning fra styret i Sykehuspartner HF 

styremøte 12. desember 2019 (jf. sak 092-2018 Revidert budsjettinnspill Sykehuspartner HF 2019). 

Tabellen viser oversikt over godkjente og planlagte prosjekter og aktiviteter.  

Programmet vil fremme prosjektforslag som er under planlegging for godkjenning og finansiering i 

2019. 

 

Programmet har gjennomført oppbemanning i interimsperioden høsten 2019, og har følgende 

estimerte prognose for 2019: 

Oversikt prosjekt- og programkostnader (MNOK)

Hovedprosjekt Prosjekt Drift* Investering* Drift* Investering*

Windows 10 Windows 10 30         3                  119     26                

Arbeidsflate Regional Citrix plattform gjennomføring 14       21                

Arbeidsflate Enterprise Mobility Management 4         10                

Nettverk Nettverk utrulling trådløst nett (WiFi) -      65                

Nettverk Nettverk WAN og kjernenett) -      -               

Telekom Regional telekomplattform bygging 8                  -      36                

Telekom Regional telekomplattform utrulling -      37                

Datasenter Planlegging regionalt datasenter 16       6                  

Arbeidsflate Planlegging videre modernisering 9         -               

Nettverk Planlegging videre modernisering 7         -               

Planlegging og forprosjekter Tverrgående tjenester, driftsmodell mm 8           15       -               

Programledelse og fellestjenester Programledelse, -planlegging og -styring, fagfunksjoner 17         35       -               

Husleie Husleie -        9         -               

Sum 55 11 228     200

* Drift er ex MVA, Investering inkl MVA

2018 (prognose) 2019
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Windows 10 utgjør omkring halve ressursomfanget i 2019. 

Økonomiske behov og rammer for programperioden vil innarbeides i økonomisk langtidsplan 2020-

23 som behandles i Sykehuspartner HFs styre 6. mars 2019.  

5. Utrulling til helseforetakene 
Utrullingen av programmets leveranser til helseforetakene planlegges og gjennomføres i tett 

samarbeid.  

En samarbeidsmodell etableres for involvering og dialog i den horisontale linjen med 
helseforetakene. Etablerte fora som Direktørmøtet, IKT-ledermøtet og Regionalt sikkerhetsfaglig råd 
benyttes til å forankring i helseforetakene og diskusjon. Direktørmøtet skal blant annet delta i 
vurderingene av problemstillinger som har betydning på tvers av helseforetakene og bidra til at 
felles, regionale løsninger kan etableres og følge opp prioriteringer og beslutninger i eget 
helseforetak. Risiko- og sårbarhetsvurderinger skal følge regionens etablerte prosess. 

 

Hvert helseforetak skal videre delta i programmets aktiviteter, med mål om å finne løsninger som 
både ivaretar lokale behov og behovene i regionen som helhet. Helseforetakene har ansvar for 
mottak og innføring av leveranser fra STIM i eget foretak. 

 

Videre skal Helse Sør-Øst RHF kravstillergruppe etableres av Helse Sør-Øst RHF som et forum for å 
fasilitere diskusjoner og beslutninger av regional karakter relatert til helseforetakenes behov og krav 
til IKT-infrastrukturmoderniseringen. Dette omfatter blant annet funksjonelle krav og prioriteringer i 
programmet som helhet og i det enkelte prosjekt. 

 

Via hovedprosjektenes styringsgrupper skal helseforetakenes deltakelse bidra til å etablere forståelse 
for prosjektets formål og betydning, påse at prosesser, teknologi og organisasjon ses i sammenheng 
og bidra i implementeringen av endringer. 

 

Det tas utgangspunkt i gjenbruk av planer utarbeidet i tidligere moderniseringsinitiativ, fulgt opp i 

påfølgende vurderinger, med justeringer blant annet for følgende forhold: 
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 Presiseringene i oppdraget om vektlegging av risikovurderinger 

 Behovet for oppgradering til Windows 10 innen 14. januar 2020 

 Behovet for raskt å etablere en regional applikasjonsplattform  

 En hensiktsmessig sammensetning av aktiviteter i utrullingspakker for å forenkle mottaket i 

helseforetakene 

 Vurderinger av kost/nytte og tidskritikalitet av behovet for oppgraderinger på dagens 

plattformer versus muligheten til å etablere applikasjoner og tjenester på moderne plattform. 

Planer for utrulling i 2019 utvikles i prosjektene. 

6. Resultatmål og -indikatorer (KPI) 
Resultatmål for programperioden framgår av mandatet. Følgende resultatindikatorer legges til grunn 

(Programmet har utviklet et mer omfattende sett med måleparametere som utvikles videre og følges 

opp i planlegging og gjennomføring av prosjektene – se vedlegg):  

Prosjekt Område Framtidig situasjon 
Nettverk Trådløst nett Trådløs dekningsgrad som understøtter bruk av mobile 

tjenester 
Nettverk Endepunktsikring Kun autentiserte klienter får tilgang til nettverket 
Arbeidsflate Operativsystem Ett standard Windows-operativsystem med støtte fra 

leverandøren 
Arbeidsflate Mobilitetsplattform Én regional mobilitetsplattform som muliggjør sikker bruk av 

kliniske applikasjoner på mobile enheter 
Telekom Telekomplattform Én regional og sentralisert plattform basert på IP 
Telekom Kontakt med 

pasienter 
Automatisert og sentralisert løsning for kontakt med 

pasienter utenfor sykehus 
Datasenter Sentralt datasenter Ett logisk og geo-redundant datasenter med disaster 

recovery 
Datasenter Felles plattform En felles regional plattform 
Datasenter Driftsmodell Én felles driftsmodell (sentralt management) for sentrale 

datasenter og lokale datarom 
 

Øvrige måleparametere framgår av vedlegg. 

7. Organisering 
Programmet er organisert med programledelse, programfunksjoner som sikrer integrerte løsninger 

samt faglig kompetanse og styring, programkontor som sikrer enhetlig planlegging, oppfølging og 
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rapportering, og hovedprosjekter med underprosjekter. Programmet skal være et effektivt 

rammeverk for prosjektene. Programdirektør rapporterer til administrerende direktør i 

Sykehuspartner HF. 

 

STIM prosjekter følger prosjektveiviseren i Helse Sør-Øst og en standardisert prosess som sikrer 

enhetlig gjennomføring, ivaretar grensesnitt og integrasjoner. Driftssetting foretas kontrollert, i 

samarbeid med Sykehuspartner HF linjeorganisasjon og helseforetakene. 

8. Styring og kontroll  

8.1. Styring og oppfølging 

Programmets styringsstruktur er beskrevet i mandatet og beskrives nærmere i STIM 

styringsdokument. 

8.2. Rapportering 

Programmet rapporterer til administrerende direktør Sykehuspartner HF/programeier på månedlig 

basis. Månedsrapportene er basis for orienteringer til Sykehuspartner HF styre og Helse Sør-Øst RHF. 

Programmet utarbeider en mer utdypende tertialrapport i henhold til Sykehuspartner HFs rutiner. 

9. Kvalitetsstyring 
Programmet benytter kvalitetssystemet etablert i Sykehuspartner HF.  

Programmet etablerer rutiner for leveransestyring/QA på programnivå som sikrer en standardisert 

planlegging, gjennomføring og avslutning av prosjektene. Programmet utarbeider kvalitetsplan. 

Det legges opp til ekstern kvalitetssikring av prosjekter eller aktiviteter med høy kompleksitet eller 

risiko. Ekstern kvalitetssikring er primært bruk av ekstern ekspertise gjennom minikonkurranser fra 

rammeavtaler. 

Intensjonen er å gjennomføre ekstern kvalitetssikring i parallell med prosjektløpene. 
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10. Risikostyring 
Risikostyringen i programmet ledes fra programnivå. Prosjektene ivaretar risikostyring innen eget 

ansvarsområde, og skal aktivt identifisere og gjennomføre tiltak for å redusere risiko. Risiko 

rapporteres til programmet månedlig. Risiko som ikke kan håndteres av programmet eskaleres med 

forslag til risikoreduserende tiltak uten unødig opphold. 

For 2019 er de største risikoene for program STIM: 

 

11. Informasjonssikkerhet 
Informasjonssikkerhet i programmet ledes fra programnivå. Programmet baseres seg på 

Sykehuspartner HF sitt styringssystem for informasjonssikkerhet (ISMS). Programmet skal styre og 

sikre informasjonssikkerhet og personvern ved å utarbeide overordnete rammeverk for prosjektene, 

etablere og følge opp programmets tilgangsstyring, analysere og ved eventuelle avvik iverksette 

nødvendige tiltak.  

12. Budsjett og økonomi 
Programmet følger gjeldende retningslinjer og prosesser innen Sykehuspartner HF for budsjettering, 

økonomistyring og rapportering. Programmet utarbeider budsjettforslag for kostnader på 

programnivå og for prosjektene.  

Programmet utarbeider prosjektforslag med businesscase og kostnadsramme for gjennomføringen. 

Disse fremmes for behandling i styret i Sykehuspartner HF og i Helse Sør-Øst RHF i henhold til 

gjeldende fullmaktmatrise i Helse Sør-Øst.  

Oppdaterte program- og prosjektplaner med budsjettbehov behandles i den årlige prosessen med 

oppdrags- og bestillingsdokument fra Helse Sør-Øst RHF, som grunnlag for årlige budsjetter og 

økonomisk langtidsplan. 
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Prosjektforslag med finansering av Prosjekt Nettverk og Telekommunikasjon i 2019 fikk tilslutning fra 

styret i Sykehuspartner HF styremøte 12. desember 2019 (jf. sak 092-2018 Revidert budsjettinnspill 

Sykehuspartner HF 2019). 

13. Ressurser og anskaffelser 

13.1. Ressursallokering 

Ressurser for gjennomføring av prosjektene leies fra linjeorganisasjonen i Sykehuspartner HF, 

rekrutteres til programmet eller leies fra eksterne aktører. Målsettingen er minst 55 % egne ansatte. 

13.2. Anskaffelser 

Programmet skal følge Sykehuspartner HF sin anskaffelsesstrategi for IKT, med de presiseringer som 

gis for anskaffelser for STIM. Programmets oppdrag legger føringer om gjenbruk av planverk og 

investeringer fra det tidligere moderniseringsinitiativ. Bruk av eksisterende avtaler og 

mulighetsrommet i markedet er basis for anskaffelsesstrategien.  

Programmet vil legge vekt på å utnytte handlingsrommet som forhandlinger normalt skal gi, for å få 

et best mulig tilbud på aktuelle leveranser. Videre er det vesentlig å sørge for tidlig avklaring av hva 

som forventes av leveransen, og å styre etter nytteeffekter. Målsettingen er å redusere risiko 

gjennom å fordele oppgavene på flere aktører og gi økt kostnadseffektivitet. 

14. Realisering av gevinster og effekter 

14.1. Gevinster og effekter 

Programmet utarbeider gevinstplaner for program- og prosjekt i samarbeid med linjeorganisasjonen. 

Tiltak for realisering av effekter og gevinster innen foretaksgruppen tas opp med linjeorganisasjonen, 

med helseforetakene eller fremmes i styringslinjen til Helse Sør-Øst RHF. Tiltak innen 

foretaksgruppen innarbeides i oppdrags- og bestillingsdokumenter, eller iverksettes som særskilte 

initiativ.  

Overordnet plan framlegges i løpet av første halvår 2019. 

14.2. Baseline og rapportering 

Baseline for beregning av gevinster og effekter er 1. januar 2019. 

Status rapporteres tertialvis. 

14.3. Videreføring av gevinstrealiseringen 

Programmet legger til rette for realisering av effekter og gevinster i Sykehuspartner HF som 

tjenesteleverandør og i helseforetakene som konsumenter av IKT-tjenester. Programmet vil foreslå 
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tiltak for uttak av effekter og gevinster. Ansvaret for å realisere effekter og gevinster ligger i linjen 

hos Sykehuspartner HF og i helseforetakene.  

Initiativ for realisering av gevinster og effekter overføres til de ansvarlige fortløpende og som del av 

programmets avslutning. 

15. Kommunikasjon 
Standardiseringen og moderniseringen av den regionale IKT-infrastrukturen er omfattende, langvarig 

og kompleks. Effekten er avhengig av at alle impliserte parter, både leverandører og brukere, bidrar 

til at den modernisert infrastrukturen tas i bruk og utnyttes så raskt og effektivt som mulig.  

Programmets kommunikasjonsarbeid og -tiltak skal sikre forankring, forståelse og motivasjon for 

standardisering og modernisering innen Sykehuspartner HF og helseforetakene, samt bidra til 

rekruttering til programmet. Hovedfokus er kommunikasjon internt i Sykehuspartner HF, Helse Sør-

Øst RHF og helseforetakene.  

Programmet utarbeider kommunikasjonsplan. 

16. Endringshåndtering 
Programmets rutiner for forsvarlig saksbehandling, dokumentasjon og sporbarhet av endringer i 

programmets planer, organisasjon, budsjetter mm. baseres på Sykehuspartner HFs rutiner og 

suppleres i STIM programhåndbok. 

17. Informasjonshåndtering 
All dokumentasjon skal etableres, oppbevares og forvaltes i henhold til Sykehuspartner HF sine 

retningslinjer og programmets interne rutiner. SharePoint, CA PPM og Public 360 er de primære 

verktøyene som skal benyttes. 

 

Vedlegg 

Vedlegg 1 - STIM Måleparametre for infrastrukturmoderniseringen (Unntatt offentlighet. Off.l § 24, 

3. ledd, off.l § 12 bokstav c)  

 


