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1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjon 

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

2. Faktabeskrivelse 

 
2.1 Bakgrunn 

Helse Sør-Øst RHF besluttet i styremøte den 8. september 2016 å inngå en langsiktig avtale 
med en ekstern partner for gjennomføring av infrastrukturmoderniseringen i regionen (Helse 
Sør-Øst RHF styresak 069-2016 IKT-infrastrukturmodernisering i Helse Sør-Øst). 
 
I foretaksmøte 15. september 2016 ble Sykehuspartner HF gitt oppdraget om å inngå 
kontrakt med ekstern partner. Sykehuspartner HF fikk samtidig gjennomføringsansvaret for 
IKT-infrastrukturmoderniseringen på vegne av foretaksgruppen og inngikk 14. oktober 2016 
kontrakt med det som i dag er DXC Technology (DXC).  
 
I Sykehuspartner HFs foretaksmøte 31. mai 2017 fikk Sykehuspartner HF i oppdrag å stille 
dette arbeidet i bero, samtidig som Sykehuspartner HF fikk i oppdrag å utrede mulige 
alternativer for videreføring av infrastrukturmoderniseringen innenfor gjeldende kontrakt. 
Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok i styresak 077-2017, vedtakspunkt 6, at   
det skulle startes et arbeid med å utrede hvordan en modernisering av IKT-infrastruktur kan 
gjennomføres i regi av Sykehuspartner HF dersom avtalen termineres.  
 
Styret er orientert om oppfølging av protokoll fra foretaksmøtet samt styresaker Helse Sør-
Øst RHF inkludert endelig rapport etter ekstern gjennomgang (PWC-rapporten) i 
styresakene 039-2017, 045-2017, 047-2017, 055-2017, 063-2017, 070-2017, 078-2017 og 
010-2018. 
 
Som vist til i tidligere statusrapporter er flere av punktene i oppdraget lukket. Rapporteringen 
endrer derfor noe form, og det legges ikke frem egne statusrapporter. De områdene som det 
fortsatt arbeides med vil bli fulgt opp og status rapportert i samlet styresak. 
 
 

2.2 Oppfølging 

2.2.1 Informasjonssikkerhet og personvern 
 
2.2.1.1 Status Informasjonssikkerhet og personvern (ISOP)  
Sykehuspartner HF skal styrke tilgangsstyringen og bedre metodikk for risiko- og 
sårbarhetsanalyser. Informasjonssikkerhet og personvern skal ivaretas innenfor lovmessige 
krav samt de nye EU-personvernkravene (GDPR). 
 
For å sikre samordning har Sykehuspartner HF samlet aktivitetene under felles ledelse i 
ISOP gjennom fem arbeidsstrømmer; Risiko, GDPR, Styrket tilgangsstyring, 
sikkerhetsplattform samt Implementering og endringsledelse. 
 
I arbeidsstrømmen risiko inngår «risikovurdering av dagens IKT driftssituasjon». Styret ble 
orientert om foreløpig resultat i sak 013-2018 i styremøte 7. februar. Det har vært arbeidet 
videre med å ferdigstille risikovurderingen. Dette arbeidet er ikke endelig avsluttet, men 
vedlagt saken følger en oppsummering av de viktigste funnene og tiltak som skal redusere 
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risikoene. Risikovurderingen inngår også i grunnlaget for valg av videre modernisering av 
infrastrukturen. 
 
Innenfor risikostyring er det er utarbeidet gapanalyse, og på bakgrunn av dette er det 
fastsatt leveranser og forbedringsplaner. Det har vært nødvendig å prioritere arbeidet med å 
ferdigstille «risikovurdering av dagens driftssituasjon». Arbeidet med risikostyring har derfor 
ikke hatt den ønskede fremdrift, men arbeidet starter nå opp igjen og det gjøres en vurdering 
av opprinnelige planer opp mot omfang, tid og ressursbruk. 
 
Arbeidsstrømmen for GDPR har etablert delprosjekter og det er utarbeidet detaljerte 
aktiviteter samt milepælsplaner for hvert delprosjekt. Prosjektledelsen arbeider løpende med 
å iverksette tiltak. Arbeidet i hvert delprosjekt er forankret i linjen i Sykehuspartner HF og 
linjen er sterkt involvert i arbeidet.  
 
Arbeidsstrøm «tilgangsstyring» inneholder et omfattende og komplekst felt med 
avhengigheter mellom egne prosjekter, til linjeaktiviteter og andre programmer (Programmet 
Regional klinisk løsning (RKL) som er en del av Digital fornying). Arbeidet er organisert i 
delprosjekter med ansvar for spesifiserte leveranser samt en felles arkitekturstab som har 
ansvar for å etablere og forvalte en overordnet målarkitektur for identitets- og tilgangsstyring 
og å bistå interne og eksterne prosjekter med arkitekturtjenester.  Det er pågående arbeider 
i alle delprosjekter. Tiltakene er i ulike faser, og det er sterke interne avhengigheter mellom 
ulike leveranser som må løses innenfor arbeidsstrømmen.  
 
Det vil videre bli utarbeidet forslag til en helhetlig informasjonsarkitektur med sikte på å sikre 
en helhetlig forvaltning av grunndata som er nødvendige for å gi kontroll med automatisk 
tilgangsstyring for hele regionen. Videre vil arbeidsstrømmen «tilgangsstyring» samarbeide 
tett med implementering og endringsledelse med sikte på å etablere en styrket og helhetlig 
forvaltning av alle komponenter som vil inngå i en samlet identitets- og tilgangsstyring for 
Helse Sør-Øst. 
 
Arbeidsstrømmen «sikkerhetsplattform» er under etablering, og arbeidsstrømmen 
«Implementering og endringsledelse» spenner på tvers av de fire andre arbeidsstrømmene 
og er inkludert i de øvrige arbeidsstrømmene. Det rapporteres derfor ikke særskilt på denne. 
 
2.2.1.2 Risikovurdering tjenesteutsetting 
 
Sykehuspartner HF vurderer risiko ved tjenesteutsetting av IKT infrastruktur og det 

innebærer tre delvurderinger, hvorav to av tre delvurderinger er gjennomført eller under 

utarbeidelse:  

 Første delvurdering er en risikovurdering av «sikkerhetstruende virksomhet» ved 

tjenesteutsetting i tråd med sikkerhetslovens bestemmelser om sikkerhetsgraderte 

anskaffelser og anskaffelser til kritisk infrastruktur. Risikovurderingen skal ta stilling til 

hvorvidt det foreligger risiko som ikke er ubetydelig for sikkerhetstruende virksomhet 

som følge av anskaffelsen.  

 Andre delvurdering er en risikovurdering av informasjonssikkerhet ved utilsiktede 

handlinger. Denne er under arbeid. Med «utilsiktede handlinger» menes for 

eksempel hendelser som feil konfigurasjon av infrastruktur/applikasjoner, mangler 

knyttet til tilgangsstyring som gir tilgang til informasjon ut over tjenstlig behov, 

svakheter som svekker Sykehuspartner HF sin evne til å oppdage feil, mangel på 

kryptering som øker risiko for at sensitiv informasjon kommer på avveie. Dette er 

altså de tradisjonelle problemstillingene Sykehuspartner HF normalt gjør vurderinger 

av. 
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 Den tredje delvurderingen dekker problemstillinger knyttet til tilsiktede uønskede 

handlinger. Denne er under planlegging og vil inkludere vurderinger knyttet til temaer 

knyttet til rikets sikkerhet, herunder spionasje, sabotasje og (cyber-)terrorisme. 

 
2.2.5 Utredning av alternativer innenfor og utenfor kontrakt 
Alternativene arbeider med å ferdigstille sine utredningsrapporter. Arbeidet har vært 

omfattende, og har involvert et betydelig ressursomfang fra Sykehuspartner HF sin 

organisasjon, helseforetak, innleide ressurser og DXC, eier av kontraktspart som er 

Enterprise Services Norge AS.  

Omfanget av hva DXC skal levere i alternativ innenfor kontrakt vurderes nå ytterligere 

redusert gjennom å ta ut nettverkstjenester og redusere omfang av Telecom.  

DXC har levert et løsningsforslag der Sykehuspartner HF fortsetter å operere dagens 

infrastruktur mens DXC bygger ny infrastruktur og tar over operasjonen i takt med at 

applikasjoner flyttes over i den moderniserte infrastrukturen. I tillegg vil eventuell overføring 

av personell fra Sykehuspartner HF til DXC baseres på frivillighet. Løsningsforslaget 

inneholder også et løft innenfor håndtering av informasjonssikkerhet i forhold til opprinnelig 

løsning.  

Den opprinnelige løsningen inneholder en økt kompleksitet innenfor nettverksområdet som 

følge av at både Sykehuspartner HF og DXC vil operere hver sin del av infrastrukturen i 

parallell. For å redusere risiko ytterligere og ta ned denne kompleksiteten utredes det om 

nettverksområdet skal tas ut av leveranseomfanget til DXC. Sykehuspartner HF vil da 

beholde ansvaret for både modernisering og drift av dette området. Det planlegges med å 

beholde fremtidig drift som en opsjon i avtalen. Et eventuelt uttak av nettverkstjenesten 

reduserer omfanget på tjenesteutsetting. Ut fra dette vurderes risiko med alternativet å være 

redusert gjennom å ta nettverksområdet ut av kontrakten. Modernisering av området utredes 

nå i et felles prosjekt for begge alternativene. 

Løsningsforslaget til DXC inneholder også leveranser Norge, EU/EØS og 3. land. For 
ytterligere å redusere risiko ønsker Sykehuspartner HF et «varmt team» i Norge som kan 
holde operasjonen av kritisk drift ved en eventuell krisesituasjon ved leveransesenter utenfor 
Norge, i tillegg til at bruk av lokasjoner utenfor EU/EUS skal være opsjonsbasert. 
 
Telecom området var ikke ferdig utredet før kontrakten med DXC ble signert i 2016. 
Sykehuspartner HF har nå gjennomført et utredningsprosjekt for Telecom. Dette prosjektet 
har levert en konseptrapport og denne vil danne basis for løsning av Telecom for begge 
alternativene. For alternativet med DXC vil dette medføre en endring i forhold til 
løsningsforslaget slik det nå foreligger. 
 
En endring av omfang medfører behov for D for utredning av hvilke konsekvenser dette vil 
ha. I henhold til inngått avtale er dette normalt kostnader Sykehuspartner HF må dekke 
gjennom å bestille en endringsordre. Det er sendt et brev til Helse Sør-Øst RHF om 
håndtering av kostnadene. 
 
I alternativet uten bruk av DXC arbeides det med oppdateringer av konseptrapporten som 
følge av tilbakemeldinger fra aktivitetene for evaluering, kvalitetssikring og forankring. Det 
gjennomføres følgende aktiviteter for alternativet uten kontrakt: 

 Utarbeide en versjon 1.1 av konseptrapporten som er den versjonen som skal ligge 
til grunn for endelig evaluering. Dette arbeidet pågår og leveres innen påske. 
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 Utarbeide prosjektforslag og arkitekturbeskrivelser for de viktigste alternativspesifikke 
tjenesteområdene som Sentralt kjøremiljø, Digital arbeidsplass og 
Telekommunikasjon. Dette arbeidet starter nå. 

 Utarbeide en versjon 2.0 av konseptrapporten. 
 
Disse dokumentene vil danne beslutningsgrunnlaget frem mot en anbefaling av videre 
modernisering.  
 
Alternativene har flere områder som er felles, disse planlegges i sammenheng. For å utnytte 

ressursene og kompetansen på tvers av alternativene, er utredningsprosjektene nå 

organisert i ett felles prosjekt som leverer to alternative løsningsforslag med en del felles 

komponenter. Det forutsettes at dette vil styrke begge alternativene.  

 
2.2.6 Evaluering 
De to utredningene vil danne grunnlag for endelig styresak, og arbeidet med å evaluere 
utredningene pågår. Evalueringen vurderer de to utredningene opp mot de forutsetninger og 
kriterier som styret fastsatte i sak 063-2017. 
 
Det er gjennomført en evaluering av alternativet uten bruk av DXC basert på forutsetningene 
og kriteriene fastsatt i styresak 063-2017. En evaluering av alternativet med bruk av DXC blir 
gjennomført når utredningsrapporten er klart for evalueringsteamet. 
 
 
2.2.8 Styrket styring og ledelse av programmet 
En grunnleggende forutsetning for at Sykehuspartner HF skal lykkes med 

infrastrukturstandardisering og modernisering er at Sykehuspartner HF har eierskapet til 

infrastrukturen og tar et helthetlig ansvar for livssyklushåndtering av infrastrukturen. 

Uavhengig av alternativ er risiko og kompleksitet redusert gjennom at 

 Applikasjonssanering og konsolidering gjennomføres som et eget prosjekt og 
helseforetakenes ansvar tydeliggjøres 

 Det er igangsatt en rekke tiltak innen informasjonssikkerhet under felles ledelse i 
ISOP, der Identity Access Management inngår (lå tidligere 
infrastrukturmoderniseringsprogrammet) 

 Det sikres en god etableringsfase i programmet 

 Gjennom utredningsarbeidene er tidsplanene gjennomgått, og det foreslås en plan 
med lavere risiko gjennom en lengre moderniseringsperiode 
 

Organisering og styring av videre IKT-infrastrukturmodernisering foreslås forsterket på fire 

hovedområder som må ses i sammenheng. Forslagene svarer ut de 21 hovedanbefalingene 

på området i rapportene fra DNV GL, Metier og PwC. De fire områdende er: 

 Overordnet organiserings- og styringsmodell 

 Organisering av eierstyringen/styringsstruktur 

 Overordnet gjennomførings- og styringsprosess 

 Programorganisasjon med kapasitet og kompetanse 
 
Alternativene til gjennomføring av moderniseringen omtaler i utredningene hvordan de sikrer 
at disse anbefalingene møtes. 
 
Felles for begge alternativene er at moderniseringen anbefales gjennomført som et program, 
og deler av moderniseringen er felles for alternativene. Etablering av styrende dokumenter 
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og en kjernegruppe i programorganisasjon anbefales derfor at startes opp nå i parallell med 
at utredningsarbeidet avsluttes.   
 
De mest vesentlig endringene som er foreslått i nytt program er: 
 

• Overordnet regional styring gjennom sponsorgruppen som består av direktørmøtet i 
foretaksgruppen. 

• Styrket forankring i helseforetakene gjennom en helseforetak-samordningsgruppe, to 
representanter for helseforetak-samordningsgruppe deltar i programstyret og 
helseforetaksansvarlige for lokale endringsprosjekter (utrulling og 
applikasjonsmigrering i hovedsak) forutsettes valgt fra ledergruppen i helseforetaket.  

• Synliggjøring styrking av rollen til styret i Sykehuspartner HF ved oppstart og som 
ansvarlig for gjennomføringen av programmet. 

• Tydeliggjør behovet for innsats for å lage et godt styringsgrunnlag gjennom iterativ 
planlegging og gjennomføring i tråd med beste praksis. 

 
 
2.2.9 Tidslinje/plan  
Utredningsarbeidet består av et stort antall aktiviteter som krever koordinering og 
oppfølging. Det legges vekt på å sikre god koordinering og nødvendig fremdrift.  
 
Beslutning skal foreligge i løpet av 1. halvår, og det arbeides med plan for å sikre at 
anbefalingen foreligger på et tidspunkt som muliggjør dette. Det krever god fremdrift i både 
utredninger og risikovurderinger i den siste fasen. Videre er det flere forhold i 
beslutningsprosessen som ligger utenfor Sykehuspartner HFs kontroll. Med bakgrunn i dette 
vil styret bli presentert for en oppdatert plan i møtet. 
 

3. Administrerende direktørs vurderinger  

Oppfølging av protokoll fra foretaksmøte har høy prioritet og med spesielt fokus på 
informasjonssikkerhet og personvern. Arbeidet som gjennomføres er organisert i flere tiltak 
og prosjekter, og adresserer forhold i oppdraget gitt i foretaksmøte 31.mai 2017 med 
tilleggsoppdrag gitt 30. juni 2017, samt tiltak beskrevet i de tidligere statusrapportene fra 
dette oppdraget. Administrerende direktør har tett oppfølging av området. 
 
Sykehuspartner HF har arbeider frem mot å kunne legge frem en anbefaling for styret slik at 
endelig beslutning kan fattes i løpet av første halvår 2018. Alternativ med DXC bør utredes 
videre i forhold til blant annet nettverk, mens alternativ uten DXC konkretiseres og 
oppdateres med bakgrunn i evalueringene. Innbruddet i datasystemene har krevd og krever 
vesentlig ressurser og kompetanse som det også er behov for i alternativutredningene slik at 
fremdriften er under press. Samtidig understreker den foreliggende risikoanalysen av 
dagens drift at det haster å gjennomføre en rekke tiltak, der deler av disse er avhengig av 
beslutning om videre standardisering og modernisering.  
 
Det er viktig for helseforetakene å få en avklaring av videre infrastrukturmodernisering slik at 
den nødvendige moderniseringen kan starte med full kraft, samtidig som det kan 
tydeliggjøres hvilke muligheter den nye infrastrukturen vil gi. Det er videre viktig for 
Sykehuspartner HF å få en avklaring, og sette i gang videre IKT-infrastrukturmodernisering. 
Utredningen tar mye ledelsesfokus, og ansatte opplever usikkerhet. Tatt i betraktning 
sakens omfang, kompleksitet og historie er det nødvendig å gjøre nødvendige analyser og 
utredninger og sikre kvalitet på og forankring av innholdet. Behovet for en beslutning må 
derfor avveies mot den kunnskap man har og en vurdering av hva ytterligere 
informasjonsinnhenting vil bidra med.  
 
Vedlegg 
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Vedlegg 1 – oppsummering risikovurdering (uoff, offl.l. §§ 12 og 24.3) 


