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Saksgang: 

Styre Møtedato 

Styret Sykehuspartner HF 1. april 2020 

 
 
 
SAK NR 025-2020 
 
 
INNRETNING OG FINANSIERING AV VIDERE ARBEID MED WINDOWS 10 OPPGRADERINGEN 
 
 
Forslag til vedtak 
 

1. Styret tar saken til etterretning og godkjenner innretningen av videre arbeid for prosjekt 

Windows 10. 

 

2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å avklare finansieringen for økning av 

budsjettrammen for prosjekt Windows 10 ut tredje kvartal 2020 med 59 MNOK, fordelt med 

48 MNOK inkl. MVA i investeringer og 11 MNOK eks. MVA på drift. Kostnadene søkes dekket 

gjennom omdisponeringer innen budsjett 2020. 

 

3. Styret understreker betydningen av initiativet for standardisering og sanering av 

applikasjonsporteføljen, og ber administrerende direktør prioritere gjennomføringen av 

dette i dialog med Helse Sør-Øst RHF og helseforetakene.  

 

4. Styret ber administrerende direktør utarbeide plan og budsjett for fullføringen av prosjekt 

Windows 10 basert på vedtatt applikasjonsportefølje (jmfr. vedtakspunkt 3), og fremlegge 

dette for styret i løpet av tredje kvartal 2020. 

 
 

 

 

Skøyen, 30. mars 2020 

 
 
 
Gro Jære 

administrerende direktør  
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1 Administrerende direktørs anbefalinger  

Sykehuspartner HF gjennomfører program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering 

(STIM) i henhold til mandat, jf. sak 036-2018 og 091-2018.  

Prosjektporteføljen for programperioden og prioriteringen av leveranser i 2020 er beskrevet i STIM 

programplan 2020, jf. sak 080-2019. Flere tidskritiske prosjekter er i gjennomføring, inkludert 

prosjekt Windows 10 som er sentralt for å heve kvalitets- og sikkerhetsnivået i Helse Sør-Øst.  

Revidert fremdriftsplan for prosjekt Windows 10 ble lagt frem for styret i sak 059-2019. 

Applikasjonsporteføljens omfang, kompleksitet og uensartede beskaffenhet på tvers av 

foretaksgruppen og behov for mer tid var grunnlaget for behovet for revisjonen. Prosjektet har 

fortsatt utfordringer grunnet applikasjonsporteføljens tilstand og det pågår en prosess med 

helseforetakene for å avklare hvilke applikasjoner som skal prioriteres. Dette arbeidet vil foregå ut 1. 

halvår, og resultatet vil danne grunnlaget for plan for fullføring av oppgraderingsløpet. 

Helseforetakenes utfordringer med Koronapandemien forsinker den pågående utrullingen. Prosjekt 

Windows 10 vil fortsette videre utrulling når situasjonen tillater det, men det redegjøres i saken for 

at aktivitetene knyttet til utrulling skaleres ned i påvente av avklaring. 

Utfordringene med applikasjonsporteføljens omfang, kompleksitet og uensartede beskaffenhet må 

håndteres for at prosjekt Windows 10 skal lykkes. Det gis derfor i saken en redegjørelse for dette 

arbeidet.  

Administrerende direktør ber om styrets tilslutning til at arbeidet med Windows 10 videreføres 

basert på planforutsetningene, og gir administrerende direktør fullmakt til å avklare finansieringen 

av det videre arbeidet ut tredje kvartal 2020 med Helse Sør-Øst RHF. Videre understrekes 

betydningen av initiativet for standardisering og sanering av applikasjonsporteføljen, og styret ber 

administrerende direktør prioritere gjennomføringen av dette i dialog med Helse Sør-Øst RHF og 

helseforetakene. 

2 Faktabeskrivelse  

2.1 Hva saken gjelder 

Revidert utrullingsplan for Windows 10 ble godkjent av styret 24. september 2019 (styresak 059-

2019) med tilhørende økning av budsjettrammen som del av budsjett 2020 (styresak 075-2019). 

Grunnlaget for revidert plan og budsjett i 2019 var vesentlig større omfang og kompleksitet i 

applikasjonsporteføljen enn forutsatt.   

Prosjektet har ikke hatt ønsket fremdrift (styresak 003-2020) og i sak 020-2020 varslet 

administrerende direktør styret om at det vil bli lagt frem en sak om status og det videre arbeidet for 

prosjekt Windows 10. I saken redegjøres det for hvilke endringer som nå gjøres, inkludert 

gjennomgang av applikasjonsporteføljen i samarbeid med helseforetakene. Gjennomgangen skal 

legge grunnlaget for en standardisering og sanering av applikasjoner som skal legge grunnlaget for 

volumutrullingen, samt gi et beslutningsgrunnlag for ny revidert utrullingsplan. I saken redegjøres 

det også for konsekvenser den oppståtte situasjonen knyttet til Koronapandemien har for 

prosjektet.  
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Plan for ferdigstilling av oppgraderingen vil være klar for behandling 3. kvartal 2020. Det er en risiko 

for at den oppståtte situasjonen knyttet til Koronapandemien kan påvirke fremdriften, da en 

gjennomgang av applikasjonsporteføljen sammen med helseforetakene er en forutsetning for å 

kunne ferdigstille prosjektplanen.  

2.2 Bakgrunn 

Prosjekt Windows 10 skal oppgradere nærmere 60 000 PC-er i Helse Sør-Øst fra operativsystemet 

Windows 7 til Windows 10. Dette fordi utvidet support på Windows 7 går ut, og det er behov for å 

øke stabilitet og sikkerhet på operativsystemet som benyttes i regionen, samt legge til rette for at 

helseforetakene i fremtiden skal kunne ta i bruk flere funksjoner og mobile løsninger.  

Applikasjonsporteføljen i Helse Sør-Øst inkluderer i dag omkring 2000 unike applikasjoner og 5300 

instanser eller versjoner av de samme applikasjonene. Når alle tilknyttede komponenter telles med 

(f. eks drivere) er samlet omfang 7800 applikasjonskomponenter som må håndteres i forbindelse 

med oppgradering av klientene til Windows 10.  

Prosjekt Windows 10 har fra oppstart gjennomført et omfattende grunnlagsarbeid. Prosjektet har 

utarbeidet design for ny Windows 10 plattform i Helse Sør-Øst. Designet har lagt grunnlag for en 

rekke utviklingsoppgaver som nå implementeres i foretaksgruppen, som Windows 10 plattform med 

dynamisk arbeidsflate (IWC). Windows 10 plattform innføres med gjeldende anbefalinger på 

sikkerhetsinnstillinger fra Microsoft og Center for Internet Security. 

På applikasjonssiden ble det i 2019 klargjort ca. 1400 applikasjoner for utrulling. Av disse er 350 

pakket og testet mer enn én gang på grunn av at applikasjonene har blitt oppdatert eller endret 

siden de ble pakket.  Prosjektet har basert på denne erfaringen etablert en endringskontrollprosess 

som sørger for at det arbeidet som blir utført av pakking og testing kun må gjennomføres én gang. 

Testmiljø er etablert og testhåndbok og metodikk for intern testing via forvaltningsapparatet og 

brukertest ute på helseforetakene ble klargjort. Metodikken er lagt opp til gjenbruk, slik at en 

applikasjon som er testet og godkjent på ett helseforetak i prinsippet kan gå rett i 

godkjenningsmodus på et annet helseforetak. Rutiner og prosess for utarbeidelse av bestilling av 

testbruker per foretak er etablert og effektiviserer mottak av nye ressurser per foretak. Prosjektet 

bygde også opp prosjektteam for gjennomføring av utrullingen, og det ble etablert mottaksprosjekt i 

helseforetakene. Prosesser for både automatisert oppgradering og manuell utrulling ble etablert.  

Det er også vært arbeidet med:  

 Inngåelse av avtale med Microsoft om utvidet support på Windows 7 ut 2020 og forlenget 

levetid for klienter med Windows 7 i Extended Security Update program.  

 Styringen av prosjektet er styrket, bl. a. gjennom ny prosjektledelse fra og med januar 2020. 

 Ytterligere prioritering av oppgradering av applikasjoner som er kritisk viktig for å få volum i 

utrullingen, blant annet Portørcom.  

 Gjennomføring av endringskontroll for applikasjoner per puljefremføring. 

 Videreføring av arbeidet med ikke-kompatible applikasjoner som hindrer fremdrift.  

 Oppbemanning av applikasjonspakkere og tekniske ressurser.  

 Tilrettelegge for beslutninger på teknisk løsning for oppstart ved Akershus 

universitetssykehus HF, Oslo universitetssykehus HF og Sykehuset i Østfold HF. 

 Forsterket fokus på forutsettingen om sanering og standardisering av applikasjoner. 
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Status er at pilotering og oppgradering til Windows 10 pågår ved åtte helseforetak basert på 

prosjektets detaljplanlegging gjennomført ved årsskiftet, og om lag 4200 klienter er hittil 

oppgradert.  

2.3 Status og plan for avklaring med helseforetakene  

Mange av applikasjonene i Helse Sør-Øst er rullet ut bredt, slik at brukere har applikasjoner de ikke 

har behov for. Ca. 84% av applikasjonene er installert på færre enn 30 klienter og over 50% av 

applikasjonene brukes bare på ett helseforetak. Applikasjonsporteføljen i Helse Sør-Øst har vesentlig 

større variasjon og kompleksitet på tvers av helseforetakene enn forutsatt. Konsekvensen er at 

applikasjoner basert på et Helse Sør-Øst volum ikke treffer på foretaksnivå, slik det var forutsatt for 

revidert plan. Sykehuspartner HF har gjennom hele prosjektet benyttet ekstern spisskompetanse 

med både internasjonal erfaring og relevant nasjonal erfaring. Dette har bidratt til 

problemforståelsen og ekstern ekspertise benyttes aktivt i det videre arbeidet.  

Antallet oppgraderte klienter til Windows 10 per mars 2020 er dermed vesentlig mindre enn 

forutsatt i revidert plan. Det var forutsatt at de applikasjonene som er ferdig pakket og testet ville 

dekke langt flere klienter. Helse Sør-Øst har ikke rendyrkede administrative klienter med kun 

kontorstøtteprogrammer installert. Derfor har det heller ikke vært mulig å komme raskt opp i 

utrullingsvolum basert på såkalte «enkle klienter».   

Prosjekt Windows 10 arbeider derfor med å justere innretningen gjennom å planlegge for en 

gjennomføring i to faser. Fase 1 vil omfatte pakking og klargjøring av kjerneapplikasjoner som er 

installert på flere enn 50 klienter og oppgradere klientene til Windows 10 med disse applikasjonene, 

og en fase 2 for håndtering av applikasjoner på færre enn 50 klienter.  

Fase 1 vil i tillegg til applikasjoner installert på flere enn 50 klienter inkludere pakking og klargjøring 

av applikasjoner som har kritikalitet 1 eller 21, applikasjoner som er kritiske for helseforetakenes 

daglige virksomhet, og støtteapplikasjoner som kritikalitet 1- og 2-applikasjoner er avhengige av for 

å fungere, selv om disse er installert på færre enn 50 klienter. 

Fase 2 omfatter applikasjoner installert på færre enn 50 klienter. Det er behov for å redusere antall 

applikasjoner i fase 2 så mye som mulig. Dette krever beslutninger om å standardisere på færre 

applikasjoner hos helseforetakene. Bakgrunnen for dette er at kostnadene for pakking av hele 

applikasjonsporteføljen ville bli meget høy og ta lang tid. Det høye antallet applikasjoner er heller 

ikke bærekraftig med hensyn til fremtidig forvaltning og drift. Prosjekterfaringen hittil viser at det tar 

i gjennomsnitt 23 timer å pakke en applikasjon. Pakking av alle applikasjonene i fase 2, uten en 

forutgående standardisering og sanering, medfører omkring 84 000 arbeidstimer, tilsvarende 70-100 

MNOK i kostnad. Målet er derfor å redusere omfang og kostnad i samarbeid med helseforetakene.  

Det var i revidert plan fra september 2019 forutsatt at pakker for Windows 7 kunne oppgraderes til 

Windows 10, og at gjenbruk av disse pakkene ville være tidsbesparende. Erfaring har vist at det i 

                                                           
1 Kritikalitet 1: Meget kritisk - Tjenester hvor stopp er eller kan være livstruende for pasienter, kan medføre 
feilmedisinering, eller er kritisk for virksomhetens drift. 
Kritikalitet 2: Kritisk - Tjenester hvor stopp får alvorlige konsekvenser, som eksempelvis kan medføre at 
pasientgrupper/publikum taper tillit til Kunden, kan medføre betydelig merarbeid for personell og/eller kan medføre tapt 
effektivitet. 
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liten grad er tilfelle. Estimatet for pakking pr. applikasjon var derfor lavere enn det som nå legges til 

grunn. 

Applikasjonsporteføljen fordeler seg på følgende måte: 

Fase 1 Fase 2 

Applikasjoner på flere enn 
50 klienter 

Applikasjoner på færre enn 50 klienter 
med kritikalitet 1 og 2 

Applikasjoner * på 
færre enn 50 klienter 

Antall >50 Håndteres 
manuelt 

Kritikalitet 1 Kritikalitet 2 * Inkluderer støtte-
komponenter mm 

396 147 141 174 3655 

543 315 3655 
Tabell 1 Omfanget av applikasjonsporteføljen 

 

Det er en kritisk suksessfaktor å avklare med helseforetakene den endelige listen med applikasjoner 

som skal pakkes og klargjøres. Denne avklaringen vil gi et godt grunnlag for å utarbeide en 

prosjektplan for resten av oppgraderingsløpet. Dette arbeidet er en videreføring av det arbeidet som 

har pågått over tid gjennom ASK-prosjektet og tidligere faser av Windows 10 prosjektet. Oversikten 

over applikasjonsporteføljen har gradvis har blitt bedre gjennom de kartleggingene som er utført, 

med det resultat at helseforetakene har fått stadig flere applikasjoner de må ta stilling til. Dialogen 

med helseforetakene pågår i henhold til planen under, og er konstruktiv. Sykehuspartner HF vil 

vektlegge å legge fram et godt informasjonsgrunnlag for helseforetakene slik at beslutninger kan 

fattes i tråd med tidsplanen.  Flere helseforetak har gitt tilbakemelding på de første listene som er 

sendt ut, jf. planen under.  

Tidsplanen for arbeidet er som vist nedenfor, det er en risiko for at den pågående Korona-

pandemien kan forsinke arbeidet til helseforetakene:  

# Tiltak  Ansvar  Frist  
1 Sykehuspartner HF sender ut lister over 

saneringskandidater til alle helseforetak. Totalt 160 
applikasjoner. 

Sykehuspartner HF 20.03.2020 
(utført) 

2 Sykehuspartner HF sender ut lister over applikasjoner 
installert på flere enn 50 klienter for avklaring av hvilke 
applikasjoner som er kritiske, unike og hvilke som kan 
saneres. Totalt 386 applikasjoner. 

Sykehuspartner HF 
Prosjekt Windows 10 

20.03.2020 
(utført)  

3 Helseforetakene gir tilbakemelding på punkt 1-2. Helseforetakene 03.04.2020 

4 Sykehuspartner HF forbereder lister og beslutnings-
underlag med kostnadsoverslag pr. applikasjon slik at 
helseforetakene enklest mulig kan ta beslutninger 
knyttet til applikasjoner installert på færre enn 50 
klienter. Totalt volum som skal gjennomgås er ca. 3600. 

Sykehuspartner HF  20.04.2020 

5 Sykehuspartner HF tar en gjennomgang med de første 
seks helseforetakene og identifiserer helseforetakenes 
kritiske unike applikasjoner installert på 50 eller færre 
klienter som foretaket må ha for å kunne bruke klienten, 
med prioritering. 

Helseforetakene 10.05.2020 

6 De første listene med prioritering av hvilke applikasjoner 
som skal pakkes overføres til prosjekt Windows 10. 

Sykehuspartner HF  15.05.2020 

7 Prosjekt Windows 10 pakker kritiske unike applikasjoner 
for utrulling i fase 1. 

Sykehuspartner HF 
Prosjekt Windows 10 

Basert på pkt 6 
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Tabell 2 Tidsplan avklaring og prioritering av applikasjonsporteføljen  

 

Basert på dagens pakkekapasitet i Windows 10 prosjektet er det rom for å pakke om lag 100 

applikasjoner i 2020 basert på tilbakemeldingene i punkt 3 og 5 i tabellen over. Basert på prosessen 

over  vil volumutrullingen i fase 1 gjennomføres. 

2.4 Standardisering og sanering 

Som vist til over er det nødvendig med en grundig gjennomgang av hele applikasjonsporteføljen i 

tett samarbeid med helseforetakene, med mål om standardisering og sanering. Målet er at 

gjennomgangen skal gi en vesentlig reduksjon i antall applikasjoner. Dette blant annet for å redusere 

kostnader og sikre gjennomføring av prosjekt Windows 10, men også for å sikre en fremtidig 

bærekraftig forvaltning og drift av porteføljen.  

Arbeidet styres i henhold til tidsplanen i tabell 2, og følges tett opp. Per dato er ca. 980 tekniske 

komponenter/versjoner av samlet volum på ca. 7800 sanert. Ytterligere 160 saneringskandidater er 

sendt til helseforetakene for vurdering, jf. tabell 2 ovenfor. 

2.5 Endringer grunnet Koronapandemien – hovedaktiviteter i prosjekt Windows 10 

Per mars 2020 har prosjekt Windows 10 17 puljer av klienter som er i planlegging for, eller i, 

utrulling. I henhold til plan skulle resultatet av disse puljene bli omkring 10 000 klienter ferdig 

oppgradert innen juni 2020. Koronapandemien vil medføre at antallet blir lavere da helseforetakene 

i mindre grad har mulighet til å håndtere oppgraderingen, og utrullingen er per medio mars satt på 

vent ved tre helseforetak. På grunn den ekstraordinære situasjonen foretas det en nedskalering av 

bemanningen i teamene som jobber ut mot helseforetakene. Dette er primært delprosjektledere og 

ressurser som arbeider med test og release. Dette vil skaleres opp når det igjen er klart til å 

oppgradere i et større volum. 

Prosjektet vil fortsette å gjennomføre de oppgavene som kan utføres i påvente av avklaringer 

vedrørende applikasjonsporteføljen. Dette arbeidet er helt avgjørende for å få opp volumet og 

innebærer blant annet: 

 Videreføre arbeidet med pakking og testing av applikasjonene som inngår i fase 1, dvs. 

applikasjoner som er installert på mer enn 50 klienter (543) samt applikasjoner med 

kritikalitet 1 og 2 som er installert på færre enn 50 klienter (315). 

 Ferdigstilling av design og teknisk plattform for gjenstående klientdesign. 

 Ferdigstilling av feilrettingsprosess og -rutiner til utrulling i fullskala. 

 Videre planlegging og forberedelser for volumutrullingen. 

Dette vil være hovedaktivitetene i prosjektet i parallell med avklaringer for resterende del av 

applikasjonsporteføljen fra helseforetakene. Når liste over hvilke kritiske, unike applikasjoner det 

enkelte helseforetak trenger i tillegg til applikasjoner som allerede inngår i fase 1 foreligger, jf. tabell 

2, ferdigstilles utrullingsplanen for det enkelte helseforetak. Deretter gjennomføres 

volumutrullingen for det enkelte helseforetak. 

2.6 Budsjett 
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Budsjettbehovet for ferdigstilling av oppgradering til Windows 10 vil beregnes på bakgrunn av 

revidert prosjektplan. Det er gjort beregninger av behovet som er basert på videreføring og justering 

av forutsetningene lagt til grunn i sak 059-2019:  

 Økt budsjettbehov er foreløpig estimert for perioden april 2020 til september 2020 basert 

på planene som foreligger for perioden. 

 Applikasjonsomfanget som pakkes ut 2020 er avgrenset til 950 applikasjoner, med et 

gjennomsnittlig timeforbruk på 23 timer per pakket applikasjon.  

 Planen er basert på ordinær ferieavvikling og normal arbeidstid. 

 Budsjettet baseres på at leveranser som inngår i Sykehuspartner HF ordinære drift 

kostnadsføres på eget virksomhetsområde (gjelder i hovedsak Kundeservice, Lokal service og 

applikasjonseiers test av applikasjoner).  

 Aktiviteter for sanering og standardisering føres ikke på prosjektet men i eget 

virksomhetsområde i Sykehuspartner HF 

På grunn av at plan for ferdigstilling av oppgraderingsløpet forutsetter at avklaringene om 

applikasjonsporteføljen er gjort, søkes det i første omgang om finansiering av planlagte aktiviteter ut 

3. kvartal 2020.  

Beløp i MNOK Styresak 075-2019 Styresak 025-2020 
tom 3. kvartal 2020 

Økning 

Drift (ekskl. MVA) 179 190 11 

Investering (inkl. MVA) 46 94 48 

Sum 225 284 59 

Tabell 3 Økt finansieringsbehov til og med 3. kvartal 2020 

Behov for ekstra finansiering for aktiviteter ut tredje kvartal 2020 er estimert til 59 MNOK, fordelt 

med 48 MNOK i investeringer og 11 MNOK på drift. Med gjeldende forutsetninger er samlede 

merkostnader ut 2020 estimert til 99 MNOK, estimat for fullføring av hele prosjektet forutsetter at 

applikasjonsporteføljen er avklart. Regelverknøytral merverdiavgift for helseforetak er lagt til grunn 

for estimat for prosjekt Windows 10. Det vil si at estimerte investeringer er inkludert merverdiavgift, 

mens driftskostnader er eksklusive merverdiavgift. 

 Prosjektet vil i denne perioden prioritere aktiviteter som forbereder volumutrullingen i fase 1, jf. pkt 

2.5. Prosjektet planlegger å pakke og tilrettelegge om lag 560 applikasjoner for utrulling i perioden 

april – september 2020. 

Program STIM har hatt en gjennomgang av programaktivitetene totalt sett for 2020. Kostnader 

innen felles plattform, testplattform og modernisering nettverk forskyves ut i tid, blant annet fordi 

prosjektene innrettes mot konkurranser i markedet, og investeringene vil komme senere enn 

estimert. Merbehovet på investeringer for prosjekt Windows 10 foreslås derfor dekket gjennom 

omdisponeringer innenfor investeringsrammen til programmet. 

Det legges opp til å håndtere ekstra driftskostnader ut september gjennom omdisponeringer 

innenfor rammen for programmets budsjett 2020. Ved behov vurderes justering av ambisjonsnivå 

for de lavest prioriterte aktivitetene i leveranseplan 2020 for program STIM (jmfr. styresak 080-

2019). Driftskostnader for Windows 10 i fjerde kvartal må håndteres gjennom ytterligere 

kostnadsreduksjoner i Sykehuspartner HF, og det må i tillegg vurderes avregning mot 
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helseforetakene i dialog med Helse Sør-Øst RHF. Sykehuspartner HF vil komme tilbake til styret med 

dette. 

Estimatet for ferdigstilling av oppgraderingen til Windows 10 er avhengig av antall applikasjoner som 

må pakkes. Hvis alle applikasjoner som er installert på færre enn 50 klienter skal pakkes, medfører 

det omkring 84 000 arbeidstimer, tilsvarende 70-100 MNOK. I tillegg kommer kostnader for 

prosjektriggen. Det er derfor helt avgjørende at applikasjonsporteføljen i Helse Sør-Øst 

standardiseres, slik at vi får en kraftig reduksjon av omfanget i fase 2. 

 

2.7 Administrerende direktørs vurdering  

Oppgraderingen til Microsoft Windows 10 er en forutsetning for økt sikkerhet, enklere drift og 

forvaltning og bedre livssyklushåndtering av applikasjonsporteføljen. Prosjektet hadde gjennom 

2019 avvik, og det ble utarbeidet en revidert plan. Forutsetningene for revidert plan viste seg å ikke 

holde. Utfordringene for prosjektet med hensyn til omfang, kost og fremdrift har vedvart. 

Administrerende direktør uttrykte i sak 012-2020 sin bekymring for prosjekt Windows 10, og varslet 

styret om egen sak om status og det videre arbeid. I saksfremstillingen over er det en gjennomgang 

av de nevnte forhold. Det er gjennomført endringer i Sykehuspartner HFs organisering av arbeidet, 

endringer som både styrker prosjektledelsen og som sikrer et tett kobling mellom prosjekt Windows 

10 og linjeorganisasjonen. Videre er dialogen med helseforetakene styrket. Det er så igangsatt en 

rekke tiltak for å kunne utarbeide en prosjektplan og en utrullingsplan som er mer robust, og hvor 

forutsetningene for prosjektet er tydeligere avklart. 

Det er kritisk å få bedre kontroll på den samlede applikasjonsporteføljen gjennom en omfattende 

standardisering og sanering. Målet om standardisering og sanering er i tråd med regionale føringer, 

og aktivt understøttet av Helse Sør-Øst RHF. Helse Sør-Øst RHF gjennom program Regional klinisk 

løsning (RKL) har ansvaret for å rulle ut regionale fellesløsninger som helseforetakene skal ta i bruk. 

Denne standardiseringen vil bidra til å redusere variasjonen. Det vil allikevel være et for stort antall 

applikasjoner som er i bruk, som er installert på få klienter. Dette antallet må reduseres, og arbeidet 

med dette vil ha fokus i 2. kvartal 2020 i tett samarbeid med helseforetakene. Det er avgjørende for 

fremdriften at helseforetakene evner å standardisere og at de gir tilbakemeldinger i henhold til 

fremdriftsplanen presentert i saken. Sykehuspartner HF må fremlegge kostnadene for å videreføre 

lokale applikasjoner for helseforetakene, slik at de kan ta med disse i betraktning når de beslutter 

applikasjonsporteføljen. Resultatet av dette arbeidet vil påvirke det videre arbeidet i prosjekt 

Windows 10, men er en nødvendig forutsetning for å kunne utarbeide en mer robust prosjektplan.  

Den oppståtte situasjonen som følge av Koronapandemien påvirker prosjektets fremdrift. 

Helseforetakene har i mindre grad mulighet til å følge opp arbeidet med å oppgradere klientene til 

Windows 10. Det gjennomføres derfor endringer i prosjektet slik at forberedelser i Sykehuspartner 

HF som legger til rette for utrulling videreføres, mens den riggen som er satt opp for å følge opp 

selve oppgraderingen skaleres ned til et minimum. Prosjektet vil videreføre arbeidet med pakking og 

testing av applikasjonene, ferdigstille tekniske forberedelser samt planlegge volumutrullingen i 

parallell med avklaringer vedrørende applikasjonsporteføljen. 

Administrerende direktør vil komme tilbake med plan og budsjett for ferdigstillelse av prosjektet når 

avklaringene med helseforetakene er gjennomført.  
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Administrerende direktør ber om tilslutning til at arbeidet videreføres som beskrevet ovenfor. 

Videre at administrerende direktør, basert på plan og estimerte kostnader for arbeidet ut tredje 

kvartal 2020, gis fullmakt til å avklare finansieringen av dette arbeidet med Helse Sør-Øst RHF. 

Tilleggsbehovet ut tredje kvartal er estimert til 59 MNOK, fordelt med 48 MNOK på investeringer og 

11 MNOK på drift, og foreslås dekket gjennom omdisponeringer i budsjett 2020. 


