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

av programmets ledelse og skal sammen med programmets styringsdokument bidra til å 

operasjonalisere programmets mandat. Programplanen danner en referanse for ledelse, styring og 

oppfølging av programmets arbeid og leveranser med hensyn på fremdrift, kostnader og omfang. 

Programplanen omfatter overordnet plan for programperioden 2019-2023 samt detaljerte 

leveranseplaner per prosjekt i gjennomføringsfasen inneværende år.  

Programplanen godkjennes av STIM programstyringsgruppe. De prosjektvise leveranseplanene 

godkjennes i prosjektenes styringslinje og i henhold til gjeldende fullmaktmatrise ved overgang til 

gjennomføring. Dette medfører at det er prosjektplanene som er førende, og programplanen en 

sammenstilling av de ulike prosjektplanene.  

Det er dialog med Helse Sør-Øst RHF om planen og nødvendige prioriteringer, blant annet i 

forbindelse med utarbeidelse av budsjett og Økonomisk langtidsplan (ØLP). Programplanen 

oppdateres minimum årlig i forbindelse med utarbeidelse av ØLP. 

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. Program STIM hadde 

oppstart 1. januar 2019. Programperioden er 2019-2023.   

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

henhold til målbildet om en standardisert, modernisert og sikker regional IKT-infrastruktur som 

muliggjør leveranse av fleksible, effektive tjenester og innovasjon i helseforetakene.  

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

gjennomføringen av programmet, herunder etablere, gjennomføre og avslutte prosjekter i henhold 

til programmets mandat og effektmål. Gjennomføringen baseres på prosjektveiviseren i Helse Sør-

Øst og metodikken Managing Successful Programmes (MSP).  

2.3 Særskilte føringer  
Programmet følger opp presiseringene gitt i oppdraget fra foretaksmøtet 14. juni 2018 samt 

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

STIM må gjennomføres innenfor rammene av de årlige tildelingene gitt av Sykehuspartner HF. 

3 Programperioden 2019-2023  

3.1 Veikart  
Programmet har utarbeidet et veikart som viser tilbakelagt, pågående og planlagte aktiviteter og 

prosjekter som kreves for å nå målbildet. Veikartet viser også andre regionale initiativ som er 

sentrale for å nå målbildet. 



 
 

Figur 1 Veikart programperioden 2019-2023 

Veikartet for STIM er videre brutt ned i en detaljert leveranseplan med kritiske milepæler og 

avhengigheter for å nå målbildet. 

 

3.2 Overordnet programplan 
Programmet har lagt følgende overordnede plan:  

 

Figur 2 Overordnet programplan 2019-2023. 

Programmet er planlagt avsluttet i 2023. Prosjekter som ikke har ferdigstillingsdato innenfor 
programperioden må videreføres som prosjekter eller aktiviteter i linjen i Sykehuspartner HF, se 



 
planen over. Programmet vil sikre en strukturert overføring av prosjekter eller aktiviteter til linjen, 
og at omfanget er av en slik art at linjen evner å fullføre disse.  

Ansvaret for prosjekt Windows 10 ble overført til IKT-tjenester 1. juni 2020 (se styresak 075-2020 for 

Windows 10 prosjektplan) og inngår ikke i STIM programplan. Prosjektet er derimot stadig del av 

budsjett og tildeling til STIM, og det rapporteres derfor samlet i tertialrapporteringen. 

 

3.3 Gjennomføringsstrategi 
Programmet skal utvikle nye og forbedre eksisterende prosesser, prosedyrer, løsninger og tjenester i 
Helse Sør-Øst samt bidra til etterlevelse og operasjonalisering av disse. Endringene vil kreve 
avklaringer, avstemming og tydeliggjøring av grensesnitt mellom det regionale helseforetaket, 
Sykehuspartner HF og alle de andre helseforetakene i Helse Sør-Øst. 

For å kunne gi mest mulig verdi til sluttbrukerne og for å kunne realisere målbildet, vil programmet 
kontinuerlig overvåke gapet mellom nåsituasjonen og programmets målbilde, og basert på dette 
evaluere og justere pågående prosjekter og eventuelt iverksette nye prosjekter. Det kan også være 
behov for å evaluere og eventuelt justere målbildet for maksimere verdien for sluttbrukerne. 

Gjennomføringen av programmet innebærer fullføring av en kombinasjon av prosjekter for å 

redusere teknisk gjeld, utvikling av en moderne plattform og forberedelse av tjenestemigreringen til 

denne og sanering av eldre IKT-infrastruktur, samt bistand med forbedring av dagens drift og 

forvaltning. I første del av programperioden omhandlet hovedvekten av prosjektene standardisering 

og reduksjon av teknisk gjeld. I parallell med gjennomføring av disse er det gjort en gradvis dreining 

mot moderniseringsprosjektene, som vil være hovedfokus frem mot programavslutningen i 2023.  

IKT-infrastrukturmoderniseringen skal gi kostnadseffektive og sikre infrastrukturløsninger for 

informasjonsdeling og samhandling. Gjennomføringsstrategien er illustrert i figuren under. Etter 

hvert som løsningene utvikles vil endringsledelse for tilpassing av linjens arbeidsprosesser, 

kompetanse, organisasjon og innføring av en verktøystøttet driftsmodell i Sykehuspartner HF bli 

fremtredende aktiviteter. Denne transformasjonen skal sette Sykehuspartner HF i stand til stadig å 

levere sikre og stabile tjenester til sluttbrukerne på en kostnadseffektiv måte.  

 

Figur 3 Programmets gjennomføringsstrategi. 



 
3.4 Forutsetninger  
Følgende forutsetninger gjelder for gjennomføring av programmet: 

 Aktiv eierstyring med tydelig definerte beslutningsprosesser og fullmaktstrukturer. 

 Regional aksept for programmets gjennomføringsplan og leveranser. 

 Tilstrekkelig kapasitet, ressurser og kompetanse i Sykehuspartner HF til å gjennomføre 

programmets leveranser, til fortløpende å innarbeide leveransene i virksomhetens 

produksjon og å forvalte, drifte og videreutvikle disse leveransene.  

 Tilstrekkelig kapasitet, ressurser og kompetanse i helseforetakene til å forberede, ta imot og 

ta i bruk programmets leveranser, herunder kapasitet og kvalitet på lokal infrastruktur samt 

opplæring.  

 Etablert leverandørstrategi legges til grunn for gjennomføringen av prosjektene.  

 Leveranser til Sykehusbygg HF baseres på formelle bestillinger med tilhørende finansiering. 

 

3.5 Omfang og avhengigheter  
Programmet arbeider kontinuerlig med å sikre en omforent og realistisk forståelse av prosjektenes 

omfang og avhengigheter, og hva det kan få til innenfor den tidsrammen som er satt. Overordnet er 

forventningen satt gjennom mandatet og målbildet for programmet. Målbildet er brutt ned i 

konkrete målsettinger som vurderes opp mot prosjektenes leveranser. Programmet arbeider 

systematisk for å sikre omfangsstyringen. Dersom gap avdekkes vil det vurderes om omfanget av 

prosjekter skal justeres eller om nye prosjekter må etableres. Arbeidet gjøres formelt gjennom 

beslutninger i prosjektenes styringslinje. 

Utover streng omfangsstyring gjøres kartlegging av leveranser, rekkefølge og leveranse- og 

mottakskapasitet på prosjekt- og programnivå, samt på ulike nivå i linjeorganisasjonen. 

Avhengighetene mellom STIM og de regionale kliniske prosjektene i Regional klinisk løsning og de 

store byggeprosjektene i regi av Sykehusbygg HF avstemmes. Dette arbeidet pågår i STIM.    

Etter hvert som avhengigheter avdekkes, registreres grensesnitt, tidsfrister, parter og ansvarlige i 

avhengighetsforholdet samt nødvendige tiltak for å innfri avhengighetene innenfor kritisk linje i 

programmets avhengighetsregister. Prosjekt og program vurderer risiko og tiltak basert på 

avhengighetene med tilhørende trusler eller muligheter. Risiko følges regelmessig opp inntil de er 

redusert og/eller frafalt.  

Av de viktigste avhengighetene det fokuseres på primo 2021 inngår: 

 Felles plattform trinn 1  

o dataromkapasitet i eksisterende datahaller (areal, strøm og kjøling for 

kapasitetsutvidelse). 

o leveranse av plattform for alle nye løsninger f.eks. innenfor Regional klinisk løsning 

og de regionale byggeprosjektene som introduseres i perioden frem til hybrid 

skytjeneste kan tas i bruk. 

o regional standardisert tilnærming til infrastruktur. 

 Felles plattform trinn 2 – avhengighet til skytilnærmingen i fremtidig driftsplattform.  

 Regional testplattform – kapasitet i dagens plattformer, kapasitet levert av Felles plattform. 

 Innføring kryptert stamnett – samstemt grensesnitt med Norsk Helsenett SF teknisk, 

driftsmessig og forvaltningsmessig. 

 Regional telekomplattform  



 
o avklart eierskap og forbedring av kvalitet på trådløst nett for bruk av IP-telefoni og 

håndtering av tidsfrist for nedstengning av Telenor sitt kobbernett 1. januar 2022 

(treffer også prosjekt Alarm- og meldingstjenester). 

o helseforetakenes tilrettelegging av lokal infrastruktur.  

 Trådløst nett - utbedring av lokale kommunikasjonsrom ved helseforetak i henhold til 

sikkerhetsmessige krav. 

 Tjenestemigrering – kapasitet i dagens plattformer, kapasitet levert av Felles plattform og 

Regional testplattform samt applikasjonsforvaltning i Sykehuspartner HF. 

Prosjektene i STIM har mange avhengigheter til linje for endrings- og mottakskapasitet. Dette er som 

forventet og viser viktigheten av kontinuerlig samarbeid mellom prosjektene og linjen, og 

tilretteleggingen for mottak, drift og forvaltning av leveransene i regi av Fremtidig driftsmodell.  

Avhengighetsarbeidet bidrar til forventingsstyring og proaktivt samarbeid mellom prosjektene, med 

bedre forståelse for grensesnittene og muliggjøring av ytterligere detaljering og helhetlig 

prioritering. Videre tydeliggjøres eventuelle gap som må lukkes i egne aktiviteter, enten levert av 

linjen, STIM, andre programmer eller prosjekter. Samarbeidet prosjektene imellom er en viktig 

forutsetning for en helhetlig forståelse av leveransekjedene som skapes gjennom programmet. Når 

prosjektenes avhengigheter mot respektive grensesnitt samles, vil programmet sammen med linjen, 

helseforetakene, Regional klinisk løsning, Bygg og andre kunne prioritere aktiviteter i et helhetlig 

perspektiv. 

 

3.6 Risiko  
Programmets helhetlige risikovurdering inngår i tertialrapport for tredje tertial 2020. 

 

3.7 Involvering av helseforetakene 
Program STIM legger stor vekt på involvering av helseforetakene da måloppnåelse krever at 

helseforetakene er omforent om endringene dette medfører, vet når endringene treffer og hva som 

kreves av dem innenfor blant annet investeringer, opplæring og bruk av ny teknologi. Programmet 

har en samarbeidsmodell for involvering og dialog i den horisontale linjen med helseforetakene, 

blant annet med den dedikerte kontaktpersonen (SPOC) og mottaksprosjektet ved det enkelte 

foretak, regelmessige 1:1-møter, SPOC-samlinger, via HF-kravstillergruppe, prosjekters 

styringsgrupper og representasjon i STIM programstyringsgruppe. 

Etablerte fora benyttes til forankring og diskusjon, jf. STIM styringsdokument. Helseforetakenes 

direktører 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. Helseforetakene har, i tillegg til ansvar for å legge til rette for 

mottak og bruk av løsningene, også ansvar for gevinstrealisering ved eget foretak. Risiko- og 

sårbarhetsvurderinger skal følge regionens etablerte prosess. Planlagte kommunikasjonsaktiviteter 

skal bidra til forankring og informasjon.  

 

3.8 Gevinstrealisering  
Programmet arbeider kontinuerlig for tilrettelegging for gevinstrealisering ved helseforetakene og i 

Sykehuspartner HF. Prosjektenes leveranser bidrar til oppnåelse av effektmålene, se figuren under. 



 

Figur 4 STIM leveranser understøtter effektmålene. 

Grad av bidrag konkretiseres i samarbeid med effekteiere, parallelt med identifisering og forankring 

av nødvendige forutsetninger og tiltak som må iverksettes for å oppnå effektmålene.  

 

3.9 Forventede gevinster fra programmets leveranser i 2021 
Programmet vil med de planlagte leveransene i 2021 gjøre det mulig å realisere gevinster innenfor 

følgende områder: 

 Prosjektet Felles plattform vil øke kapasitet og tilgjengelighet på Leveranseplattformen i SIKT 

og videreutvikle driftsteam, dokumentasjon, rutiner og prosesser på denne plattformen 

samt øke kapasitet i nettverk i de lokale datasentrene (DC LAN) for at for Regional 

radiologiløsning og multimediearkiv skal kunne etableres som planlagt i Helse Sør-Øst.  

 Prosjektet Innføring kryptert stamnett vil tilby kryptert lagringstrafikk mellom datasentrene i 

Helse Sør-Øst. Prosjekt Kryptert indre kjerne vil øke krypteringsgraden i dagens kjernenett.  

 Prosjektet PAM – Én styrt vei inn  

o vil sikre kontrollert, sporbar og sikker bruk for alle ansatte med privilegerte tilganger 

ved helseforetakene og hos IKT-leverandørene i Helse Sør-Øst.  

o skal legge til rette for at brukerne av PAM-tjenesten får tilgang til alle driftsverktøy 

gjennom tjenesten slik at andre måter å nå driftsverktøyene på kan stenges og 

eksisterende PAM-løsninger kan saneres. Dette vil gi kontroll med bruk av 

privilegerte tilganger fra alle personlige konti og en sikrere administrasjon av servere 

i Helse Sør-Øst. For å kunne hente ut gevinstene, må alle brukerscenarier for 

administrasjon av servere dekkes av PAM-tjenesten.  

 Prosjekt Mobilitet skal understøtte bruk av mobile enheter som verktøy i pasientbehandling 

og den ansattes arbeidsflyt ved helseforetakene. Ved å standardisere løsningene og 

tjenesteorientere leveransekjeden skal helseforetakene oppleve Mobile enheter som en 

samlet tjeneste fra Sykehuspartner HF, forutsigbar i tid, kost og kvalitet. Ved å oppdatere 

regionalt ledelsessystem for informasjonssikkerhet og personvern vil prosjektet påse at 



 
gjeldende styringssystem ivaretar behovet for bruk av mobile enheter og mobile tjenester i 

pasientbehandlingen. Videre vil prosjektet gjennom leveransen av mobil autentisering med 

single sign-on forbedre informasjonssikkerheten ved bruk av mobile enheter og bidra til å 

gjøre mobile enheter til et mer brukervennlig verktøy. Med Prosjekt Mobilitetsplattform 

(levert i 2020) er informasjonssikkerheten og personvernet forbedret, som gjør det mulig for 

de ansatte å benytte fagapplikasjoner på mobile enheter.  

 Prosjekt Regional Citrix-plattform gir økt sikkerhet og effektivisering av drift og forvaltning av 

én Citrix-plattform. Helseforetakene får redusert kost ved livssyklusstyring, redusert 

leveransetid med estimert 40 % per tjeneste av totalt 700 tjenester på Citrix-plattform og 

økt brukeropplevelse til tjenester på Citrix-plattform. Gevinsten realiseres ved bruk av 

tjenesten. 

 Prosjekt Regional telekomplattform vil gi høy tilgjengelighet og kvalitet på telefonitjeneste 

samt effektivisere drift og forvaltning av telekomplattform og tjenester.  

 Prosjekt Trådløst nett vil understøtte helseforetakenes behov for å ta i bruk ny funksjonalitet 

og nye kliniske løsninger, og dermed understøtte økt kvalitet og effektivisering av 

pasientbehandlingen. Utrullingen av trådløst nett vil understøtte bruk av administrative 

systemer og bedre tilgjengeligheten på nettverk for pasienter og pårørende. Nye tjenester 

og stadig økende behov for kapasitet i nettet vil kreve leveranser ut over det som er planlagt 

i STIM for å øke dekningsgraden i årene som kommer.  

 

4 Leveranseplan  

4.1 Prosjektoversikt  
I 2021 vil programmet arbeide videre med de prosjektene som allerede er definert. Disse er 

prioritert etter gjeldende behov, og programmet vil gjennom perioden rette større fokus mot nye 

sykehusbygg og andre regionale program for også å sikre fremtidige behov. Samtidig vil STIM 

intensivere arbeidet med fremtidig driftsmodell, for å sikre at de teknologiske løsningene blir 

implementert og tatt i bruk på en moderne og effektiv måte. Budsjettet er basert på budsjett-

rammen i ØLP. Prosjektforslag med finansieringsbehov behandles i henhold til gjeldende fullmakter. 

Dette gir følgende prosjektoversikt per januar 2021: 

Prosjekter i konsept- eller 

planfase  

 

 Alarm- og meldingstjenester  
 Fremtidig driftsmodell  
 Kryptert indre kjerne 
 Modernisering av arbeidsflate 
 Regional testplattform  
 Tjenestemigrering 

Prosjekter i gjennomføringsfase   Felles plattform  
 Innføring kryptert stamnett  
 Mobilitet - mobile enheter i pasientbehandling  
 Modernisering av nett 
 Regional Citrix-plattform (avsluttes i 2021) 
 Trådløst nett  
 Regional telekomplattform 
 Styrket autentisering (avsluttes i 2021) 
 PAM - én styrt vei inn (avsluttes i 2021) 



 
Fullførte prosjekter/prosjekter i 

avslutningsfase  

 Mobilitetsplattform (avsluttes januar 2021) 
 Privilegerte tilganger 
 Regional telekomplattform fase 3.1 utbygging kjerne  
 Sikkerhetssone, sonemodell og AD-struktur 

Figur 5 Program STIM prosjekter per 01.01.2021. 

 

4.2 Prosjekter i gjennomføringsfase i 2021  

Figur 6 Plan med milepæler 2021 for STIM prosjekter i gjennomføringsfase  

Nedenfor følger beskrivelse av prosjektene i gjennomføring per januar 2021. 

 

4.2.1 Prosjekt Felles plattform  
Prosjekt Felles plattform skal etablere en moderne, skalerbar og fleksibel infrastrukturplattform for 

regionale tjenester, omtalt som Felles regional plattform.  

4.2.1.1 Prosjektets hovedleveranser 

Gjennomføringen er definert som to trinn, der trinn 1 skal levere kjøremiljøer (utviklings-, test- og 

produksjonsmiljø) for Regional radiologiløsning og multimediearkiv (RAM) på den eksisterende 

leveranseplattformen i SIKT, og trinn 2 etablering av regional, hybrid skyplattform. Felles regional 

plattform bygger videre på sikkerhetsteknologien som er benyttet for å kunne tilby journalinnsyn på 

tvers, og de tre regionale løsningene for laboratoriedata (LVMS), ambulansejournal (A-EPJ) og 

medikamentell kreftbehandling (CMS). I tillegg danner leveransene innen prosjektene 

Sikkerhetssone, Privilegerte tilganger og Styrket autentisering grunnleggende 

sikkerhetskomponenter for benyttelse mot felles regional plattform, samtidig som de gir forbedret 

informasjonssikkerhet på dagens plattformer.  

Felles plattform trinn 2 legger de godkjente prinsippene til grunn for den hybride skyplattformen, 
med kapasitet i offentlig og privat sky. Prosjektet vil i første kvartal avklare om det er et 
mulighetsrom for å bygge videre på leveranser, grunnmursdesign og drifts- og forvaltningsmodell fra 
prosjekt Digital samarbeidsplattform for Helse Sør-Øst. Prosjekt Digital samarbeidsplattform for 
Helse Sør-Øst gjennomføres med basis i sikker sone-konseptet som ble tatt frem i STIM i 2020. 
Hensikten med prosjekt Digital samarbeidsplattform er å etablere og rulle ut en plattform for digitalt 
samarbeid og kommunikasjon mellom regionenes ansatte og samarbeidsparter utenfor Helse Sør-
Øst. Samarbeidsplattformen benytter Microsoft Teams, Microsoft 365 og Microsoft Azure. 



 
Felles plattform trinn 2 skal jobbe tett med Fremtidig driftsmodell for å identifisere endrede og nye 

kompetansebehov som kreves for å forvalte hybrid sky, og vil bidra til å utarbeide en egnet 

driftsmodell for hybrid sky. 

4.2.1.2 Prosjektplan trinn 1 (godkjent)  

 

4.2.1.3 Milepælsplan trinn 1 (godkjent) 

MP Dato  Beskrivelse  

MP2 15.03.2021 Etablert kapasitet for Radiologi- og multimedialøsning test- og 
utviklingsmiljø 

MP3 30.06.2021 Etablert kapasitet for Radiologi- og multimedialøsning produksjonsmiljøer 

MP4 30.06.2021 Forbedringstiltak leveranseplattformen ferdigstilt (dokumentasjon, 
automasjon, etc.) 

MP5 30.08.2021 DC LAN kapasitetsutvidelse utbedret 

BP4 30.08.2021 Godkjent faseovergang – overlevering trinn 1 til drift og forvaltning 

BP5 30.09.2021 Trinn 1 avsluttet 

 

4.2.1.4 Økonomi (godkjent) 

Grunnkalkyle Styringsramme 
(P50) 

Kostnadsramme 
(P85) 

Påløpt per 
31.12.2020 

Prognose  

28,2 29,4 32,1 3,8 28,2 
 

4.2.1.5 Øvrige prosjektplaner innenfor felles plattform 

Felles plattform er et sentralt område med mange initiativ under utredning. Det legges til grunn en 

stegvis tilnærming basert på vedtatte arkitektur- og designprinsipper for felles plattform. Blant annet 

er det behov for modernisering av DC-LAN, etablering av felles AD-struktur og katalogtjenester, 

etablering av tjeneste for utprøving og testing samt at det må tilbys plattform for alle nye løsninger 

f.eks. innenfor Regional klinisk løsning og de regionale byggeprosjektene som introduseres i 

perioden frem til hybrid skytjeneste kan tas i bruk. Flere av initiativene er beskrevet i kap. 4.3 og 4.4. 

 

4.2.2 Prosjekt Innføring kryptert stamnett  
Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Norsk Helsenett SF i oppdrag å videreutvikle helsenettet 
og gradvis innføre stamnett i helseregionene. Dette er uttrykt i foretaksprotokoll og Sykehuspartner 
HF er i oppdrags- og bestillingsdokument 2020 gitt følgende oppdrag: «Sykehuspartner HF skal, med 
Norsk Helsenett HF som leverandør, etablere kryptert stamnett i Helse Sør-Øst, med oppstart i første 
kvartal 2020». Gjennom etableringen vil helseforetakene i regionen få tilgang til et robust, 
redundant, skalerbart og sikkert nasjonalt nettverk, og infrastrukturen vil gi bedre samhandling 
mellom helseforetakene nasjonalt. 



 
Prosjektet ble godkjent for oppstart i STIM programstyringsgruppe 5. februar 2020 og i styret i 
Sykehuspartner HF 4. mars 2020 (jf. sak 013-2020). Utdypende vurderinger innenfor enkelte 
områder ble lagt frem i styret i Sykehuspartner HF 17. juni 2020 (jf. sak 047-2020), og revidert plan 
ble godkjent. Finansiering ble godkjent av Helse Sør-Øst RHF styre 1. juli 2020 (jf. sak 074-2020). 
 

4.2.2.1 Prosjektets hovedleveranser 

Å forberede og tilrettelegge for at Helse Sør-Øst er klar for tilkobling til det nasjonale stamnettet 

levert av Norsk Helsenett SF. 

 

4.2.2.2 Prosjektplan  

 
 

4.2.2.3 Milepælsplan (godkjent) 

MP Dato  Beskrivelse  

MP5 20.04.2021 Sykehuspartner produksjonssetter Datacenter Interconnect mellom de 
sentrale datasentrene. 

MP6 01.11.2021 Norsk Helsenett SF sin fiberleveranse ferdigstilt og overlevert. 

MP7 01.02.2022 Norsk Helsenett SF installasjon av kommunikasjonsutstyr montert ferdig 
på kjernelokasjoner i nytt stamnett. Totalt 16 kjernelokasjoner i Helse 
Sør-Øst. 

MP8 01.04.2022 Norsk Helsenett SF testing av samband ferdigstilt. 

MP9 01.06.2022 Sykehuspartner samband etablert på 15 mindre lokasjoner (C-
lokasjoner). 

MP10 01.07.2022 Kryptert stamnett klart for resterende lokasjoner. 

BP4 Juni 2022 Godkjent faseovergang – overlevering til drift og forvaltning 

BP5  Oktober 2022 Prosjektet avsluttes – sluttrapport godkjennes. 

 

4.2.2.4 Økonomi (godkjent) 

Grunnkalkyle Styringsramme 
(P50) 

Kostnadsramme 
(P85) 

Påløpt per 
31.12.2020 

Prognose  

38 43 49 5,9 35,2 



 
4.2.3 Prosjekt Mobilitet – mobile enheter i pasientbehandling 
Helseforetakene i regionen har økende behov for å ta i bruk mobilapplikasjoner på mobile enheter 

som smarttelefoner og nettbrett. Hensikten med prosjektet er å tilrettelegge for bruk av mobile 

enheter i pasientbehandling og å understøtte arbeidsprosessene ved helseforetakene på en mer 

effektiv måte. Helsepersonell skal oppleve mobile enheter som et brukervennlig verktøy som bidrar 

til mer tid til og ved pasientene. For at Sykehuspartner HF skal kunne være en bedre tjenestetilbyder 

og partner ovenfor helseforetakene skal prosjektet styrke Sykehuspartner sine leveranser og 

leveranseevne innenfor mobile enheter og mobile tjenester. 

Prosjektet ble behandlet i programstyringsgruppen og godkjent for oppstart av gjennomføringsfasen 

i november 2020 av administrerende direktør. 

4.2.3.1 Prosjektets hovedleveranser 

Prosjektet skal etablere en forretningstjeneste som skal levere mobile enheter som tjeneste med 

avklart ende-til-ende ansvar for drift og forvaltning etter tjenesteinformasjonsmodellen. Tjenesten 

vil bygges opp rundt et sett med produktpakker. Hver av produktpakkene er tilpasset et 

bruksområde. Bruksområdene dekker ulike funksjonelle behov og det må benyttes ulike 

teknologiske muligheter for å løse krav til informasjonssikkerhet og personvern. Produktpakkene 

skal brukes på tvers av teknologi og forretning. For hver produktpakke skal det bygges en teknisk 

løsning og en tjenesteside som ivaretar hvordan man drifter og forvalter produktpakken. Prosjektet 

tar frem fem prioriterte produktpakker: Funksjonsenhet, Skiftenhet, Kioskenhet, Personlig 

arbeidsenhet og Avstandsoppfølgingsenhet. Når prosjektet er ferdig vil helseforetakene kunne 

bestille produktpakkene i Bestillingsportalen. Dette vil forenkle og gjøre det raskere å etablere nye 

tjenester på mobile enheter. 

4.2.3.2 Prosjektplan  

 
 

4.2.3.3 Milepælsplan (godkjent) 

MP Dato  Beskrivelse  

MP1 06.05.21 Arkitektur for mobile enheter er beskrevet og foreligger i versjon 1.0 

MP2 04.06.21 Forretningstjenesten Mobile enheter er overlevert til drift og forvaltning i 
Sykehuspartner HF 



 
MP 3 25.06.21 Funksjonsenhet er implementert og overlevert til drift og forvaltning i 

Sykehuspartner HF 

MP4 01.09.21 Løsning for Mobil Autentisering med SSO er implementert og overlevert til 
drift og forvaltning i Sykehuspartner HF 

MP5 28.09.21 Skiftenhet er implementert og overlevert til drift og forvaltning i 
Sykehuspartner HF 

MP6 28.09.21 Personlig arbeidsenhet er implementert og overlevert til drift og forvaltning 
i Sykehuspartner HF 

MP7 25.10.21 Kioskenhet er implementert og overlevert til drift og forvaltning i 
Sykehuspartner HF 

BP4 10.12.21 Beslutte oppstart av avslutningsfasen for prosjekt Mobilitet 

BP5 09.02.22 Beslutte lukking av prosjekt Mobilitet 

 

4.2.3.4 Økonomi (godkjent) 

Grunnkalkyle Styringsramme 
(P50) 

Kostnadsramme 
(P85) 

Påløpt per 
31.12.2020 

Prognose  

16,3 17,3 19,8 0,7 16,3 

 

4.2.4 Prosjekt Mobilitetsplattform (avslutningsfase) 
Hensikten med prosjektet er å etablere en sikker mobilitetsplattform basert på Enterprise Mobility 

Management (EMM) for å møte helseforetakenes behov for å ta i bruk mobile enheter i 

pasientbehandlingen. Prosjektet bidrar til økt informasjonssikkerhet gjennom benyttelse av 

foretakseide mobile enheter, og innføring av applikasjonen Secure Mail på mobilitetsplattformen. 

Prosjektet vil øke tilgjengelighet på IKT-tjenester på mobile enheter ved å etablere redundans i 

mobilitetsplattformen. Prosjektet ble godkjent for oppstart i STIM programstyringsgruppe 22. mars 

2019 og i styret i Sykehuspartner HF 10. april 2019. Revidert tidsplan ble godkjent i STIM 

programstyringsgruppe 12. juni 2020. Prosjektet avsluttes 28. januar 2021, en måned foran plan. 

 

4.2.4.1 Prosjektets hovedleveranser  

 Etablere dagens regionale mobilitetsplattform i to datasentre og skalere løsningen. 

 Øke kapasiteten for å tilfredsstille fremtidige trafikkbehov. 

 Etablere redundans og overvåkning for å tilfredsstille høye krav til tilgjengelighet. 

 Standardisere EMM-infrastruktur i Helse Sør-Øst. 

 Innføre applikasjonen Secure Mail til mobile enheter.  

 Klargjøre EMM-løsningen for mobile enheter der Softphone skal benyttes.  

 

4.2.4.2 Prosjektplan 

 



 
4.2.4.3 Milepælsplan (godkjent) 

MP Dato  Beskrivelse  

BP4 04.01.2021 Overgang til avslutningsfase  

BP5 28.02.2021 Avslutning av prosjektet (gjennomføres 28.01.2021)  

 

4.2.4.4 Økonomi (godkjent) 

Grunnkalkyle Styringsramme (P50) Kostnadsramme (P85) Påløpt per 
31.12.2020 

Prognose  

27,7 29,5 31,5 28,5 28,6 
 

4.2.5 Prosjekt Modernisering av nett 
Hensikten med prosjektet er å modernisere lokalnettene (Local Area Network - LAN) på 

helseforetakene i Helse Sør-Østs lokasjoner, for å etablere en helhetlig og regional nettverks-

infrastruktur 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. Nytt lokalnett på foretakene forberedes for og skal tilkobles et kryptert stamnett (WAN) 

for sammenkobling av regionens lokasjoner. De siste års investeringer av nettverksutstyr skal 

gjenbrukes der det er mulig. Prosjektet skal engasjere leverandørmarkedet i den hensikt å etablere 

rammeavtale(r) for kjøp av slikt utstyr og slike tjenester, inkludert til nye sykehusbygg.  

Prosjektet fikk godkjent oppstart av gjennomføringsfasen og anskaffelse av rammeavtale i STIM 

programstyringsgruppe 12. juni 2020 og i Sykehuspartner HF styre 17. juni 2020, jf. sak 046-2020. 

Rammeavtalen skal omfatte kjøp av utstyr og tjenester for oppgradering, modernisering og videre 

forvaltning av de lokale IKT-nettene ved alle helseforetakene i Helse Sør-Øst. Fullmakt for 

iverksettelse av anskaffelsesprosess med sikte på å inngå rammeavtale for kjøp av nettverksutstyr og 

tilhørende tjenester ble avklart med Helse Sør-Øst RHF 14. oktober, og invitasjon til prekvalifisering 

ble kunngjort 24. oktober 2020 med frist for å søke om prekvalifisering 10. desember 2020.  

 

4.2.5.1 Prosjektets hovedleveranser 

Prosjektet skal modernisere nettverksinfrastrukturen, og løsning for tilkobling av lokasjonene til det 
krypterte stamnettet levert av Norsk Helsenett SF på alle lokasjoner i Helse Sør-Øst.   
 

4.2.5.2 Prosjektplan 

 



 
 *Nye Drammen sykehus er ikke en del av prosjekt Modernisering av nett, men er synliggjort i planen da de har en avhengighet til 

prosjektet. 

** End of Sale, End of Support og End of Life er henholdsvis betegnelser for materiell som ikke lenger produseres og selges, som ikke lenger 

supporteres av leverandør og som har passert forventet teknisk levetid.  
 

4.2.5.3 Milepælsplan 

MP Dato  Beskrivelse  

MP3 15.01.2021 Prekvalifisering gjennomført, start dialogprosess 

MP4 22.03.2021 Moderniseringsstrategi for nettverksinfrastruktur utarbeidet 

BP3.2 04.06.2021 Beslutte søknad om finansiering på modernisering 

MP5 30.06.2021 Utsendelse av søknad om finansiering for modernisering  

MP6 20.09.2021 Invitasjon til å gi endelig tilbud 

MP7 23.10.2021 Innstilling leverandørvalg 

MP8 17.11.2021 Kontraktsignering godkjent rammeavtale  

MP9 30.06.2022 Modernisering planlagt, design gjennomført og testet 

MP10 29.02.2023* Modernisering av 1. foretak (Pilot) gjennomført 

*Milepælen er foreløpig ikke kontraktfestet med leverandør. 

 

Oppstart modernisering av nett på de øvrige helseforetak vil skje etter en avtalt og vedtatt 

moderniseringsplan. Moderniseringsplanene vil gå utover STIM sin programperioden, men inngår 

økonomisk langtidsplan. 

 

4.2.5.4 Økonomi (godkjent) 

Grunnkalkyle Styringsramme 
(P50) 

Kostnadsramme 
(P85) 

Påløpt per 
31.12.2020 

Prognose  

15 17,8 21,9 6,4 17,1 
 

4.2.6 Prosjekt PAM – Én styrt vei inn 
Prosjektet skal bidra til realisering av PAM-målbildet, som skal gi en sikker, kontrollert og sporbar 

bruk av privilegerte tilganger. De viktigste effektene som oppnås er:   

 Økt sikkerhet ved ibruktakelse av PAM-løsningen for kontrollert, sporbar og sikker bruk 

 Økt sikkerhet ved redusert angrepsflate og skadeomfang ved potensielle angrep 

 Økt tjenestekvalitet ved standardisering og konsolidering av alle konti med privilegerte tilganger 

og passord i én løsning 

 Forbedret ressursutnyttelse i Sykehuspartner HF innen drift og forvaltning med en standardisert 

PAM-tjeneste. 

 

4.2.6.1 Prosjektets hovedleveranser 

Prosjektets hovedleveranser er å sikre ibruktakelse av PAM-tjenesten for ansatte i helseforetakene 

og hos IKT-leverandørene i Helse Sør-Øst med behov for privilegerte tilganger. Prosjektet vil også 

sikre én styrt vei inn til driftede målsystemer gjennom å stenge eksisterende driftsportaler og 

konsolidere innhold i PAM-løsningene til én tjeneste. Prosjektet ble godkjent for oppstart i STIM 

programstyringsgruppe 21. januar 2021. 



 
4.2.6.2 Prosjektplan 

   
 

4.2.6.3 Milepælsplan (godkjent) 

MP Dato  Beskrivelse  

MP1 31.03.21 Når IdM-integrasjon er etablert. 

MP2 31.03.21 Når aksesstjeneste for leverandører og HF-ansatte er etablert. 

MP3 31.03.21 Når autentiseringstjeneste for leverandører og HF-ansatte er etablert. 

MP4 31.03.21 [ekstern avhengighet]: Når metode for flytting av filer til og fra driftede 
målsystem er tilgjengelig. 

MP5 31.05.21 Når IKT-leverandører er innrullert i PAM. 

MP6 30.06.21 Når relevant innhold i Thycotic-installasjon i SIKT er migrert og installasjonen er 
sanert. 

MP7 30.09.21 Når brukere med privilegert tilgang HF er innrullert i PAM. 

MP8 30.09.21 Når Lokal administrator konto for servere i SIKT, AHUS og OUS er migrert. 

MP9 30.09.21 Når relevant innhold i Thycotic-installasjon i VPN42 er migrert og installasjonen 
er sanert. 

MP10 31.10.21 Når eksisterende driftsportal er stengt. 

BP4 15.11.21 Formell overlevering avsluttet. 

BP5 15.12.21 Avslutning og godkjenning sluttrapport. 

 

4.2.6.4 Økonomi (godkjent) 

Grunnkalkyle Styringsramme 
(P50) 

Kostnadsramme 
(P85) 

Påløpt per 
31.12.2020 

Prognose  

14,7 16,6 18,3 - 14,7 

 



 
4.2.7 Prosjekt Regional Citrix-plattform  
Hensikten med prosjektet er å oppgradere Citrix for helseforetakene og muliggjøre en sanering 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 virtuelle klienter. Prosjektet 

tilrettelegger og migrerer applikasjoner fra gamle Citrix-plattformer til ny regional Citrix-plattform. 

Prosjektet ble godkjent for oppstart i STIM programstyringsgruppe 22. mars 2019 og i styret i 

Sykehuspartner HF 10. april 2019. Revidert leveranseplan ble godkjent i programstyringsgruppen 

4. desember 2020 hvor det ble godkjent en produksjonssetting til Oslo universitetssykehus HF i 

slutten av februar 2021. Prosjektets hovedleveranser er:  

 Analysere og optimalisere dagens regionale Citrix-plattform 

 Endre og skalere for å tilrettelegge for å migrere applikasjoner fra eldre Citrix-plattformer 

 Kartlegge, pakke og teste applikasjoner på ny Citrix-plattform  

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

 Samle Regional Citrix-plattform i felles datasenter.  

4.2.7.1 Prosjektplan 

 

4.2.7.2 Milepælsplan (godkjent) 

MP Dato  Beskrivelse  

MP11 24.02.2021 Produksjonssetting Oslo universitetssykehus HF, avslutning ELS 24.03.2021 

MP12 25.02.2021 Overlevering til drift 

BP4 26.02.2021 Overgang til avslutningsfasen 

BP5 29.03.2021 Avslutning av prosjektet 

4.2.7.3 Økonomi (godkjent) 

Grunnkalkyle Styringsramme 
(P50) 

Kostnadsramme 
(P85) 

Påløpt per 
31.12.2020 

Prognose  

73 82 92 53,6 59,4 

 



 
4.2.8 Prosjekt Regional telekomplattform 
Prosjektet skal bygge en regional telekomplattform som skal erstatte dagens telekomplattformer i 

Helse Sør-Øst og gi brukerne tilgang til de tjenestene de til enhver tid har behov for på standard 

arbeidsflater. Prosjektet erstatter dagens As-is funksjonalitet, men ved bygging av plattformen har 

prosjektet lagt til rette for at det kan tilbys verdiøkende regionale samhandlingstjenester på en 

sikker og redundant plattform som gir mulighet for effektiv samhandling og økt grad av innovasjon i 

kliniske og administrative prosesser, samt i pasientbehandlingen. Den viktigste effekten er å 

opprettholde sikker og stabil drift av en regional telekomplattform og dermed sikre vedvarende og 

god tilgjengelighet og kvalitet på telefonitjenester for helseforetak i Helse Sør-Øst.  

Etableringen av en regional telekomplattform i Helse Sør-Øst ble besluttet i Sykehuspartner HF styre 

12. desember 2018 og fase 3.2.1 utrulling oppstart Oslo universitetssykehus HF, Ullevål sykehus og 

Radiumhospitalet 28. mai 2019. Gjennomføring av fase 3.2.2 (resten av Oslo universitetssykehus HF 

og pilot Vestre Viken HF) ble besluttet i STIM programstyringsgruppe 4. desember og 

Sykehuspartner HF styre 9. desember 2020. Søknad om finansiering er oversendt Helse Sør-Øst RHF. 

4.2.8.1 Prosjektets hovedleveranser 

 Regional telekomplattform bygget i produksjonsmiljø og testmiljø på ny felles plattform, basert 

på IP-teknologi og dimensjonert for 60 000 sluttbrukere i Helse Sør-Øst.   

 Nye IP-telefoner (trådløse og faste) til erstatning for dagens telefoner.  

 Nødvendig integrasjoner mot Ascom-systemet for alarm og meldingstjenester. 

 Regionale IPT basistjenester og verdiøkende samhandlingstjenester for sluttbrukere.  

 Applikasjonsklient for sluttbrukere på aktuelle arbeidsflater (pc, nettbrett og smarttelefoner). 

 Driftsprosesser og støtteverktøy som åpner for proaktiv overvåkning, drift og vedlikehold. 

I påvente av ny felles regional plattform etableres telekomplattform i sikkerhetsdomene OUS og SIKT 
på linje med allerede etablerte løsninger. Når ny felles regional plattform er etablert migreres 
telekomplattform fra begge over til regional telekomplattform kjerne til denne i samarbeid med 
Sykehuspartner HF drift. 
 

4.2.8.2 Prosjektplan 

 



 
4.2.8.3 Milepælsplan fase 3.2.1 (godkjent)  

MP fase 
3.2.1 

Dato  Beskrivelse  

MP5  04.01.2021 Oppstart Radiumhospitalet 

MP6 01.02.2021 Alle terminaler rullet ut i pilot Oslo universitetssykehus HF (Spesialsykehuset 
for Epilepsi og Kvinneklinikken ved Ullevål sykehus) og overlevert 
Sykehuspartner HF Telekom  

MP7  21.06.2021 Hovedandel (90 %) av terminaler ved Radiumhospitalet migrert til regional 
telekomplattform. Kun spesielt utfordrende migrering gjenstår. 

MP8 30.09.2021 Avslutning fase 3.2.1 

MP9 30.09.2021 Alle terminaler rullet ut ved Radiumhospitalet  

4.2.8.4 Milepælsplan fase 3.2.2 (godkjent i Sykehuspartner HF styre, men finansiering ikke enda 

godkjent av Helse Sør-Øst RHF) 

MP fase 
3.2.2 

Dato Beskrivelse 

MP1 24.03.2021 Oppstart fysisk utrulling Ullevål sykehus 

MP2 30.06.2021 Hovedandel av terminaler på Ullevål sykehus migrert til Regional 
telekomplattform 

MP3  11.08.2021 Oppstart fysisk utrulling Rikshospitalet 

MP4  25.08.2021 Oppstart fysisk utrulling på øvrige lokasjoner Oslo universitetssykehus HF 

MP5  20.10.2021 Oppstart fysisk utrulling Pilot SIKT 

MP6  21.10.2021 Ullevål sykehus overlevert til SP Telekom 

MP7  29.10.2021 Hovedandel av terminaler på Rikshospitalet migrert til Regional 
telekomplattform. Kun spesielt utfordrende migreringer gjenstår. 

MP8 21.11.2021 Hovedandel av terminaler på øvrige lokasjoner Oslo universitetssykehus HF 
migrert til regional telekomplattform. Kun spesielt utfordrende migreringer 
gjenstår. 

MP9  21.11.2021 Hovedandel av terminaler på Pilot SIKT migrert til Regional 
telekomplattform. Kun spesielt utfordrende migreringer gjenstår. 

MP10  20.12.2021 Rikshospitalet overlevert til SP Telekom 

MP11  20.12.2021 Øvrige lokasjoner Oslo universitetssykehus HF overlevert til SP Telekom 

MP12  20.12.2021 Pilot SIKT overlevert til SP Telekom 

4.2.8.5 2022-2023: Hva skal leveres (ikke godkjent)  

Kartlegging, planlegging og utrulling i Akershus universitetssykehus HF, Sykehuset Innlandet HF, 

Sørlandet sykehus HF, Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF, Vestre Viken HF, Sykehuset 

Østfold HF og Sykehuspartner HF. Dette inkluderer anskaffe utstyr og tjenester, etablere nødvendige 

integrasjoner mot eksisterende systemer, testplaner og gjennomføre tester og sanering av sentraler. 

Prosjekt Regional telekomplattform har leveranseplan som går ut over programperioden. 

Prosjektplanen vil bli vurdert ved hvert beslutningspunkt, og det kan være hensiktsmessig og 

nødvendig å forsere planen med bakgrunn i erfaringer så langt, tekniske utfordringer, endringer i 

Telenors planer for avvikling av ISDN, tilpasning til ny teknologi med mer. 

4.2.8.6 Økonomi 

Fase 3.2.1 (godkjent) 

Grunnkalkyle Styringsramme 
(P50) 

Kostnadsramme 
(P85) 

Påløpt per 
31.12.2020 

Prognose  

60,7 70 77,5 37,4 68,5 



 
Fase 3.2.2 (finansiering ikke enda godkjent av Helse Sør-Øst RHF) 

Grunnkalkyle Styringsramme 
(P50) 

Kostnadsramme 
(P85) 

Påløpt per 
31.12.2020 

Prognose  

56,8 67,1 75,7 - 56,8 

 

4.2.9 Prosjekt Styrket autentisering 
Formålet med prosjektet er å sikre overgangen til de nye sikkerhetsnivåene som er definert i EU-

forordningen, eIDAS. Denne forordningens stiller nye krav til identifisering og autentisering til egne 

ansatte og leverandører i Helse Sør-Øst. Identifisering og autentisering praktiseres ulikt ved 

helseforetakene i dag og det er behov for standardisering av prosesser og metoder. Hensikten med 

prosjektet er å skape økt tillit til identitet som er avgjørende for samhandlingen. Både innad i 

regionen og mot andre helseaktører. 

Prosjektet ble overført fra program ISOP til program STIM 1. juni 2020, med godkjenning i STIM 

programstyringsgruppe 12. juni 2020 og informert om i Sykehuspartner HF styre 17. juni 2020.   

4.2.9.1 Prosjektets hovedleveranser 

 Regional prosedyre for bruk av eID (elektronisk identitet) for alle ansatte og IKT-leverandører. 

 Etablere en regional autentiseringstjeneste.            

 Brukervilkår for at Helse Sør-Øst skal kunne benytte HelseID for samhandling på plattformen til 

Norsk Helsenett SF.  

 Etablere Regional PKI infrastruktur til bruk i regionen. 

 Anbefaling om videre bruk og bredding av autentiseringsteknologi (FIDO2) for Helse Sør-Øst. 

4.2.9.2  Prosjektplan 

 

4.2.9.3 Milepælsplan (godkjent)  

MP Dato  Beskrivelse  

Leveranse 2 – Pilotere FIDO2 

MP2.4 28.02.21 Pilot avsluttes med en anbefaling om videre strategi for bruk og utrulling. 

Avslutningsfase 

BP4 28.02.21 Start avslutningsfase. 

BP5 31.03.21 Prosjektet avsluttet. 

4.2.9.4 Økonomi (godkjent) 

Grunnkalkyle Styringsramme 
(P50) 

Kostnadsramme 
(P85) 

Påløpt per 
31.12.2020 

Prognose  

33,7 34,9 37,1 31,8 34 
 



 
4.2.10 Prosjekt Trådløst nett 
Prosjektet skal etablere et moderne, stabilt og sikkert nett med tilstrekkelig kapasitet, tilrettelagt for 
effektiv og trygg samhandling og informasjonsdeling. Prosjektet etablerer en helhetlig og regional 
nettverksinfrastruktur som gir god kontroll, synlighet, sporbarhet og god oversikt over utstyr og 
aktivitet på nettverket.  

4.2.10.1 Prosjektets hovedleveranser 

 Etablering og bredding av regionalt, standardisert trådløst nett, utskiftning av End of Life-utstyr. 

 Modernisert nettverksplattform/revidert løsningskonsept basert på nye tjenstlige krav og behov. 

 Opplæringsmateriell for drifts- og forvaltningspersonell og bistand i opplæring.  

4.2.10.2 Prosjektplan 

I påvente av utbedring av kommunikasjonsrom for at svitsjer kan installeres, er installasjon av 

aksesspunkter på Sykehuset Østfold HF og Sykehuset Innlandet HF utsatt fra 2020 til 2021. 

4.2.10.3 Milepælsplan (godkjent) 

MP Dato  Beskrivelse  

MP7 19.01.21 Oslo universitetssykehus HF fase 2 

MP8 01.06.21 Sykehuset Innlandet HF – Elverum 

MP9 01.06.21 Sykehuset Innlandet HF – Hamar 

MP10 01.06.21 Sykehuset Innlandet HF – Tynset 

MP11 01.09.21 Akershus universitetssykehus HF, Kongsvinger  

MP12 17.12.21 Sykehuset Østfold HF – Moss SH, utrullingsrekkefølge ikke endelig bestemt 

MP13 17.12.21 Sykehuset Østfold HF – Helsehuset Askim, utrullingsrekkefølge ikke endelig 
bestemt 

MP14 17.12.21 Sykehuset Østfold HF – Haldenklinikken, utrullingsrekkefølge ikke endelig 
bestemt 

MP15 17.12.21 Sykehuset Østfold HF – Administrasjonsbygg Kalnes, utrullingsrekkefølge ikke 
bestemt 

MP16 17.12.21 Sykehuset Østfold HF – Åsebråten (DPS i Fredrikstad), utrullingsrekkefølge 
ikke endelig bestemt 

MP17 17.12.21 Sykehuset Innlandet HF – Lillehammer 

MP18 17.12.21 Sykehuset Innlandet HF – Gjøvik 

BP4  17.12.21 Overgang til avslutningsfasen 

BP5 Jan 2022  Avslutning av prosjekt 



 
4.2.10.4 Økonomi (godkjent) 

Grunnkalkyle Styringsramme 
(P50) 

Kostnadsramme 
(P85) 

Påløpt per 
31.12.2020 

Prognose  

115,7 64,7 (2019) 
51 (2020-21) 
115,7 totalt 

- 64,8 (2019) 
31,5 (2020) 
96,3 (totalt) 

115,6 

 

4.3 Prosjekter i konsept- eller planfase  
Nedenfor følger beskrivelse av prosjekt under planlegging. 

4.3.1 Prosjekt Alarm- og meldingstjenester (konseptfase) 
Prosjektet skal levere en tjeneste med utgangspunkt i helseforetakenes behov og opprettholde 

sikker og stabil tjeneste. Hensikten er å løse utfordringsbildet tjenesten står ovenfor. Dagens 

tekniske plattform som bærer tjenesten er aldrende, fragmentert og desentralisert. Prosjektet er i 

konseptfasen, med planlagt oppstart av gjennomføring 3. kvartal 2021.  

4.3.1.1 Prosjektplan 

 

 

4.3.2 Fremtidig driftsmodell 
Det skal utvikles og implementeres en fremtidsrettet drifts- og forvaltningsmodell på tvers av 

leveransene i STIM, og ivareta at eksisterende tjenester kan migreres inn i samme modell. Modellen 

skal sikre at Sykehuspartner HF utvikler og tar i bruk evnene til å arbeide smidig, metodisk og etter 

effektive og etterrettelige prosesser gjennom hele livssyklusen av tjenesteleveransen. Arbeidet vil 

omfatte arbeidsprosesser, verktøy, kompetanse og organisasjon, og tilrettelegge for drift av sentral 

infrastruktur herunder utfasing av lokale datarom i samarbeid med linjeorganisasjonen og STIM.  

Arbeidet har et langsiktig perspektiv, og skal samtidig bidra til å legge premissene for drift og 

forvaltning av de pågående leveransene for STIM. De viktigste effektene er: 

 Tilrettelegge for økt samhandling og informasjonsdeling internt i Sykehuspartner HF, mellom 

helseforetak, omsorgsnivåer og eksterne aktører gjennom blant annet understøttelse i STIM 

prosjektene 

 Forbedret målbar og dokumentert etterlevelse av vedtatte prosesser som sikrer sporbarhet og 

transparens samt redusert uønsket variasjon 

 Sykehuspartner HF som en kostnadseffektiv IKT-leverandør, som bidrar til stordriftsfordeler 

gjennom automatisering og standardisering 

 Etablering av en dynamisk leveransemodell som tilrettelegger for mer fleksibel bruk av markedet  

 Økt fokus på tjenestekvalitet, forbedret kunde- og brukertilfredshet i henhold til definerte mål.  

 Økt endringsevne, økt leveransekraft 



 
4.3.2.1 Plan* 

 

4.3.2.2 Planlagte hovedleveranser 

 Identifisere, beskrive og pilotere beste praksis for verktøy, funksjoner, verdistrømmer, prosesser 

og rutiner for samhandling på tvers av ulike teknologiområder, samt for styrende, støttende 

funksjoner og Sykehuspartner HFs øvrige kapabiliteter som leverandør og innovasjonspartner. 

 Beskrive, pilotere og bidra til at linjen i Sykehuspartner HF tar i bruk smidig arbeidspraksis i for 

raskere leveranseformer. 

 Verktøystøtte for forretningsovergripende styring av prosesser i Sykehuspartner HF (Enterprise 

Service Management ESM), og beskrive og bidra til at linja implementerer modellen i linjen. 

 Beskrive implementering av tjenestemodellbasert, enhetlig tjeneste- og bestillingskatalog for 

standard plattform- og infrastrukturtjenester 

 Utarbeide opplæringsplan og tilhørende opplæringsmateriell for ny drifts- og forvaltningsmodell 

 Identifisere og synliggjøre nye og endrede behov for kompetanseutvikling som følge av nye 

arbeidsmetoder, funksjoner, praksiser, organisering, prosesser osv. 

 Sørge for at linjen implementerer tjenestebeskrivelser i tjenesteporteføljen og forvalter 

beskrivelse av elementer i bestillingskatalog 

 Gjennomføre strukturerte endringsledelsesaktiviteter, inkludert kommunikasjons- og 

forankringsaktiviteter, som en integrert del av prosjektets levetid 

 Beskrive og etablere orkestrering av eksterne leverandører inkl. prosesser og metodikk som 

understøtter dette. 

4.3.2.3 2021: Hva som planlegges levert  

 Piloter som gir innsikt innen prioriterte verdistrømmer eksempelvis request og release. 

 Etablering av team for understøttelse av Enterprise Service Management (ESM) som ivaretar 

helhetlig styring av fremtidig driftsmodell, herunder prosesser, verktøystøtte, organisering og 

rapportering. 

 Gjennom smidig tilnærming implementere og operasjonalisere de piloterte verdistrømmene 

 Bygge kompetanse som dekker gapet mellom dagens og fremtidige arbeidsmåter og metoder og 

gjennomføre tiltak på disse gapene. 

 Fortløpende sikre at leveranser fra STIM-prosjekter kan implementeres i ny driftsmodell ved 

ibruktakelse i linjen, samt bistå linjen i implementering av driftsmodellen i dagens 

infrastrukturtjenester.  

 



 
4.3.2.4 2022-2024: Hva som planlegges levert 

 Fortløpende pilotere og fremskaffe innsikt innen til enhver tid prioriterte verdistrømmer 

 Implementere og operasjonalisere de piloterte verdistrømmene 

 Fortløpende understøtte leveranser fra STIM og andre initiativ i linjen ettersom behov og krav 

avdekkes 

 Utvikle og implementere verktøystøtte som understøtter og er tilpasset behovene for en 

helhetlig styring av tjenesteleveranser i et livssyklusperspektiv. 

 

4.3.3 Prosjekt Kryptert indre kjerne (planleggingsfase) 
For å øke graden av kryptering og dermed redusere risiko for tap av konfidensialitet, planlegges det 

som et strakstiltak å kryptere sentrale deler av dagens kjernenett. Hovedfokus er kryptering av 

datatrafikk mellom datasentrene og de største lokasjonene (heretter omtalt som indre kjerne). 

Tiltaket vil bli gjennomført og ledet sammen med prosjektet Innføring av kryptert stamnett i løpet av 

2021, og har eget budsjett. 

4.3.3.1 Prosjektets planlagte hovedleveranser 

Tiltaket medfører kryptering av indre kjerne i eksisterende kjernenett i Helse Sør-Øst. 

 

4.3.4 Prosjekt Regional testplattform (planleggingsfase) 
Det pågår flere større anskaffelses- og innovasjonsinitiativ i regionen, som i nær fremtid skal 

realisere ny funksjonalitet på helseforetakene og vil være avhengige av å kunne bestille et 

miljøoppsett på en enkel og effektiv måte for å kunne understøtter deres utviklings-, 

kvalitetssikrings- og opplæringsløp. Prosjekt Regional testplattform skal etablere og tilrettelegge en 

felles regional testplattform for utvikling, test og kurs, og dermed legge til rette for økt 

leveransekraft og samhandling i regionen, samt stimulere til effektiv og robust kvalitetssikring av 

teknologitjenester og arbeidsprosesser i pasientbehandlingen. Løsningskonseptet skal være 

dynamisk og robust, skalerbar og fleksibel, med tilstrekkelig funksjonalitet og sikkerhet.  

4.3.4.1 Prosjektets planlagte hovedleveranser 

 Fundamentet: Etablere ny grunnstruktur og organisering av tjenester for utvikling, test og kurs, 
samt tilrettelegger og klargjør tjenester for bestilling. 

 Tjenestestyring og administrasjon: Moderniserings-, og optimaliseringsinitiativ for 
tjenestestyring og administrasjon av tjenester for utvikling, test og kurs. 

 Testautomatisering: Etablere ramme- og metodeverk for bruk av automatiserte løsninger til å 
gjennomføre test og verifikasjon ved etablering og endring av miljøoppsett. 

 Tilrettelegging og forvaltning prosjektmiljø: Etablerer et forvaltningsteam for å håndtere 
bestillinger og livssyklushåndtering i prosjektperioden.  

 Innføring i linjen: Gjennomfører opplæring, Early Life Support (ELS) og overlevering til linjen. 

4.3.4.2 Prosjektplan  

 



 
Plan- og gjennomføringsfasen er delt i Basisløsning og Utvidet løsning, som henholdsvis skal etablere 

en testplattform (ikke-produksjon) med basistjenester klar for bruk, og en utvidelse av funksjonalitet 

og tjenestetilbud.   

4.3.4.3 2021: Hva som planlegges levert 

 Starte implementasjon og klargjøring av basisløsning med kapasitet fra leveranseplattformen 

 Anskaffe og innføre Test Environment Management-verktøy. 
 

4.3.5 Prosjekt Tjenestemigrering (planleggingsfase) 
Prosjekt Tjenestemigrering skal sørge for planlegging og gjennomføring av migrering av tjenester og 

applikasjoner fra dagens plattformer til felles regional plattform, som etableres som en del av STIM-

programmet. Dette gjøres i tett samarbeid med andre tiltak i regionen som jobber med sanering, 

standardisering og modernisering av regionens applikasjonsportefølje.  

Tjenestemigrering vil være viktig bidragsyter og tilrettelegger for modernisert drift og forvaltning, og 

sanering av eksisterende og utdatert infrastruktur i Helse Sør-Øst.  

4.3.5.1 Prosjektplan 

Gjennomføring av prosjektet vil foregå i iterative sykluser etter hvert som en har full oversikt over 

hvilke tjenester som skal migreres i kommende periode.  

 
 

4.3.5.2 Prosjektets planlagte hovedleveranser 

Hovedstrøm A: Migreringsklargjøring og prioriterte tiltak vil arbeide med en verdistyrt tilnærming for 
migrering av applikasjoner. I tillegg vil det identifiseres prioriterte infrastrukturområder som kan 
migreres for å sikre fremdrift i forenkling og modernisering av regionens infrastruktur.   
 
Hovedstrøm B: Forberede og vurdere hvordan hovedmigreringen skal gjennomføres. Når felles 

regional plattform og skybaserte tjenester er på plass starter migrering av prioriterte tjenester og 

applikasjoner basert på en verdistyrt tilnærming. 

4.3.5.3 2021: Hva som planlegges levert 

Starte Hovedstrøm A: Migreringsklargjøring og prioriterte tiltak, dette for å raskt kunne gi verdi for 

regionen allerede i 2021. 

I tillegg vil prosjektet starte planleggingen av Hovedstrøm B: Tjenestemigrering. 

4.4 Prosjekter i idefase (prosjektkandidater)  
Programmet har planlagt for følgende prosjektkandidater innen rammene av programmet:  

 

 Sikkerhet i sky: Initiativet skal bidra til å etablere «Grunnmur for skytjenester» (GFS), en 

sikkerhetsarkitektur for skytjenester med tilhørende kontrollrammeverk som vil gi 

prosjektene og Sykehuspartner HF en metode for å innføre skytjenester hvor krav til 

informasjonssikkerhet og personvern er ivaretatt. 



 
 Automatisert tilgangsstyring: Initiativet skal bidra til en enhetlig og automatisert identitets- 

og tilgangsstyring gjennom automasjon av prosesser og tilgjengeliggjøring av riktig 

informasjon til riktig tid og til riktig bruker. Dette skal sikre mulighet for etterlevelse av 

lovkrav knyttet til etterrettelig kontroll og styring med bruk av kildedata for tilgangsstyring, 

økt effektivitet gjennom reduksjon av manuelt arbeid i linjeorganisasjonen i Sykehuspartner 

HF og hos helseforetakenes administrasjon samt økt kvalitet i brukeropplevelse og 

effektivitet gjennom færre manuelle prosesser. 

 PAM for MTU/BTU: Initiativet skal innarbeide lokal og klientbasert administrasjon av 

medisinteknisk utstyr (MTU) og byggteknisk utstyr (BTU) i PAM-tjenesten for å legge til rette 

for kontrollert, sporbar og sikker bruk av privilegerte tilganger også innenfor dette området i 

Helse Sør-Øst. 

 Etablering av katalogtjenester, Activ Directory: Initiativet skal videreføre arbeidet fra 

prosjekt AD-struktur og sonemodell (katalogtjenester) og gjennom etablering av ny AD-

struktur bidra til forbedret informasjonssikkerhet gjennom bedre kontroll og styring med 

adganger, tilganger og sikring av sensitiv informasjon. Samtidig vil det gi en enhetlig og 

forenklet struktur for fremtiden. 

 Modernisering av arbeidsflate: Initiativet skal gjennomføre tiltak innenfor lettvekts-IKT 

(digitale teknologier som smarttelefon, nettbrett, sensorer og tingenes internett, 

skytjenester, virtuelle roboter samt app-er utviklet av tredjepartsleverandører) som f.eks. 

eliminere treg pålogging, dobbeltregistrering av data, tungvinte informasjonssøk eller fysisk 

avstand til arbeidsterminaler for å effektivisere arbeidshverdagen for klinikerne.  

 API-verktøy: Initiativet skal gjennomføre en eventuell anskaffelse og bruk av API-verktøy. 

Konseptutredningen pågår i Helse Sør-Øst RHF.   

 Trådløst nett fase 2 – for økt dekningsgrad knyttet til regionale behov. 

 5G i eksisterende bygg. 

 Ny regional integrasjonsplattform: Initiativet skal etablere en integrasjonsplattform for å 

ivareta integrasjoner mellom hybrid skyplattform og on premise. 

 Felles plattform trinn 1,5: Initiativet skal sikre prosjekt- og produksjonsmiljø for løsninger 

som skal settes i produksjon på leveranseplattformen frem til at den planlagte, hybride 

skyløsningen i felles regional plattform er klar for bruk. 

 Modernisering av DC-LAN: Initiativet skal anskaffe og installere materiell for å modernisere 

nettverk i sentrale datasentre (DC-LAN) for å bedre nettverkskapasitet i Helse Sør-Øst. 

 Multifaktorautentisering: Initiativet skal innføre autentiseringsmetoder basert på bruker-

scenariene som er testet ut i prosjekt Styrket autentisering, ved å benytte FIDO2-teknologi. 

 Regional kontakt- og katalogtjeneste: Initiativet skal etablere en regional katalogtjeneste 
med kontaktinformasjon til alle ansatte og roller. 

 Tilpasninger for avstandsoppfølging: Initiativet skal etablere en kommunikasjonsløsning 

(inkl. video) som understøtter og muliggjør sikker oppfølging av pasienter utenfor sykehuset. 

(initiativet sees i sammenheng med Helselogistikk og andre relevante prosjekter). 

 Kontaktsenter: Initiativet skal etablere en regional kontaktsenterløsning til understøttelse av 

blant annet mer effektiv timebooking, ringe og sjekke om sykehuset har mottatt henvisning, 

endring av timebestilling og generelle spørsmål, som en multimedia/kanalbasert løsning.  

 



 

5 Økonomiske rammer 2021 

5.1 Program STIM budsjett 2021 
Budsjettet for programmets aktiviteter inngår i budsjettet for Sykehuspartner HF. Budsjettet består 

både av prosjekter som har godkjente business caser og tilhørende finansiering, og prosjekter som 

foreløpig ikke har godkjent business case og finansiering. Prosjekter i tidligfase finansieres over 

programmets driftsbudsjett.  

Budsjett 2021 for program STIM er godkjent med en totalramme på 629 millioner kroner. Inkludert i 

dette er 36 millioner kroner knyttet til økonomisk usikkerhet (P50). Økonomisk usikkerhet 

disponeres ikke av programmet. Rammen for program STIM for 2021 er derfor totalt 593 millioner 

kroner fordelt på 245 millioner kroner driftskostnad og 348 millioner kroner investeringer. 

Investeringsmidler representerer en reservasjon av likviditet inntil prosjekt er godkjent i henhold til 

gjeldende fullmaktsstruktur. Programmet vil løpende fremme business case og prosjektforslag for 

godkjenning og finansiering. Prosjektene følges opp mot godkjent business case og finansiering. 

 

Tabell 1 Budsjett program STIM 2021  



 

 

Tabell 2 STIM økonomirapport per 31.12.2020.  

Økonomiske behov og rammer for programperioden finnes i økonomisk langtidsplan. 

Flere av prosjektene i gjennomføring i STIM har prosjektplaner som strekker seg lenger enn 

programperioden. Det mest omfattende prosjektene som inngår i økonomisk langtidsplan er 

Tjenestemigrering med en estimert kostnad til 330 millioner kroner, Modernisering av nett på 295 

millioner kroner og Fremtidig driftsmodell 74 millioner kroner for 2024 og 2025. I tillegg vil flere av 

de prosjektene som per tid er i gjennomføring bli avsluttet i løpet av 2024. 

Prosjekter som er i tidligfase som Multifaktorautentisering 48 millioner kroner, Modernisering DC 

LAN 49 millioner kroner, Kontaktsenter 40 millioner kroner for 2024-2025. I tillegg flere med mindre 

beløp. 

 

Vedlegg  
STIM leveranseplan per helseforetak 


