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1. Korona 
Jf. vedlegg 2 (ettersendes). 

 

2. Ytelsesutfordringer  
Styret er i 2019 og i sak 008 og 016-2020 orientert om ytelsesutfordringer i kurveløsningen.  

I 2019 ble oppgradering (til 6.11) og feilretting nr. 1 gjennomført. Disse har hatt god effekt ved flere 
foretak, men ikke i tilstrekkelig grad ved Oslo universitetssykehus HF. Det er derfor gjennomført 
ytterligere tiltak:   

 Feilretting nr. 2 som ytterligere adresserer det at brukerne kastes ut ble satt i produksjon ved 

Oslo Universitetssykehus 23. januar 2020, og breddet ytterligere 10. mars 2020. Feilrettingen er 

gjennomført også ved øvrige helseforetak, men har hatt størst effekt ved Oslo 

universitetssykehus HF grunnet det store antallet samtidige brukere. Det er ikke registrert 

utkastelser eller økte tregheter etter breddingen.  

 Feilretting nr. 3 ble produksjonssatt ved Oslo universitetssykehus HF 19. mars 2020, og har så 
langt fungert etter hensikten.  

Det er også kjøpt inn nye servere til kurveløsningen til Oslo universitetssykehus HF og Sykehuset 
Østfold HF. Utskiftingene av disse er under arbeid.  

Samlet har tiltakene som er gjennomført gitt en forbedring i ytelsen i kurveløsningen, og ytelsen 
vurderes nå som akseptabel gitt de tiltakene som er iverksatt. Oppfølging av ytelsen i kurveløsningen 
skjer videre i linjen, etter mal fra arbeidsgruppen, og vil bli inkludert i den ordinære rapporteringen 
hvis behov. 
 

3. Hendelser 
Orienteringer gis i møtet.  

 

4. Program STIM 

4.1. Videre utvikling av felles plattform og nettverk 
Mandatet og programplanen for program STIM beskriver overordnet oppdraget og planen for 
gjennomføringen av programmet. I 2019 er viktige premisser lagt gjennom arbeidet med 
målarkitektur, konseptene for sikkerhetssone, sonemodell og katalogtjenester (AD-struktur) samt 
prinsippet om at tjenester som hovedregel skal leveres fra regionalt kjøremiljø, levert fra sentrale 
datasentre jf. styresak 034-2019 og Helse Sør-Øst RHFs styresak 107-2019.  
 
Formålet med moderniseringsprosjektene er å etablere felles, regionale løsninger som bidrar til å 
oppnå målbildet for IKT-infrastrukturmodernisering i Helse Sør-Øst med en standardisert, 
modernisert og sikker regional IKT-infrastruktur som understøtter foretaksgruppens behov for 
fleksible, effektive tjenester og innovasjon i helseforetakene, til beste for pasientbehandlingen.  
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For å realisere målsettingene har program STIM utviklet prosjektene Felles plattform, Innføring av 
kryptert stamnett samt Modernisering av nettverk, som ved gjennomføring vil etablere et fleksibelt, 
skalerbart kjøremiljø med nettverkskapasitet som gjør det mulig å levere tilfredsstillende tjenester 
fra sentrale datasenter til helseforetakene og gradvis redusere antallet lokale datarom. Prosjekt 
Innføring av kryptert stamnett ble godkjent i styret 4. mars 2020 i sak 013-2020. 

 
Prosjektenes leveranser skal bidrar til følgende gevinster/effekter for Helse Sør-Øst:  

 Forbedret samhandling mellom ulike foretak gjennom informasjonsdeling rundt pasientforløp  

 Tillit til IKT-løsninger gjennom helhetlig informasjonssikkerhet  

 Tillit til IKT-løsninger i Helse Sør-Øst gjennom en troverdig forvaltningsmodell og forbedret 
tjenestekvalitet  

 Økt effektivitet i etableringen av nye IKT-løsninger gjennom økt fleksibilitet og endringsevne  

 Lavere driftskostnader gjennom fremtidig kosteffektiv IKT-løsninger. 

 

I det følgende orienteres om status og innretning for prosjekt Felles plattform og prosjekt 
Modernisering av nettverk. 

 

4.2. Status i arbeidet med realisering av Felles plattform 
Helse Sør-Øst har i dag tre plattformer; OUS, AHUS og SIKT, med to sikkerhetssoner; OUS og SIKT. De 
tre plattformene er ikke standardiserte. Det har i de senere år vært gjennomført omfattende tiltak 
for å bedre informasjonssikkerheten på plattformene, i hovedsak gjennom program ISOP. Ulike 
oppfatninger om sikkerhetsnivået mellom helseforetakene og de to sikkerhetsdomenene har til nå 
vært til hinder for tjenesteleveranser og informasjonsdeling i regionen.  
 
Oppdraget til prosjekt Felles plattform er å etablere en moderne, skalerbar og fleksibel plattform for 
regionale tjenester. Styret er sist orientert om arbeidet med Felles plattform i sak 008-2020 den 30. 
januar 2020.  
 
Status 
Prosjekt Felles plattform har utarbeidet sentrale leveranser, blant annet arkitektur- og 
designdokumenter som beskriver anbefalt løsning med en overordnet funksjonell og teknisk 
beskrivelse. Videre er det arbeidet med business case og bruk av leverandørmarkedet for 
etableringen av felles plattform. Etablering av moderne plattform er planlagt gjennomført med en 
trinnvis tilnærming, et første trinn er etablert gjennom sikkerhetssone for privilegert tilgangsstyring. 
 
Prosjektet har i konseptfasen konkludert med at videre utvikling av dagens plattformer ikke vil gi en 
regional plattform med tilstrekkelige kapabiliteter og effektiv drift på lang sikt, og at en ren 
skybasert løsning i et midlere tidsperspektiv ikke representerer en aktuell løsning, bl. a. grunnet den 
komplekse applikasjonsporteføljen i Helse Sør-Øst. Prosjektet har derfor arbeidet med mulighetsrom 
for å etablere en programvaredefinert plattform med en hybrid skyløsning (en kombinasjon av 
offentlig sky og privat sky). Program STIM har utarbeidet tre alternativer for realisering av felles 
plattform: 
1. Etablering ved bruk av rammeavtaler. Dette er en videreføring av hvordan Sykehuspartner HF 

har arbeidet frem til nå. Sykehuspartner HF vil for dette alternativet bemanne opp ved hjelp av 
egne ansatte, selektiv innleie og team fra leverandørmarkedet. 

2. Anskaffelse av en leveranse i markedet. Sykehuspartner HF konkurranseutsetter etablering av 
Felles plattform. Gjennomføringsrisiko deles med leverandøren, som stiller med kompetanse og 
kapasitet som Sykehuspartner HF ikke har i egen organisasjon.  
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3. Kombinasjon av etablering med bruk av egne ressurser, rammeavtaler og anskaffelse i markedet. 
I dette alternativet etableres en del av løsningen gjennom bruk av egne ressurser og 
rammeavtaler, mens en del av det samlede omfanget anskaffes i markedet. 

 
Gitt kompleksiteten i IKT-infrastrukturen, som krever innsikt og kompetanse fra Sykehuspartner HF, 
og behovet for å utnytte spisskompetanse og kapasitet fra leverandører i markedet, legger 
Sykehuspartner HF opp til en kombinasjon av etablering med bruk av egne ressurser, rammeavtaler 
og anskaffelse i markedet, altså alternativ 3.  
 
Helse Sør-Øst har behov for alternative løsninger for å etablere regionale tjenester i påvente av ny 
felles plattform. Sykehuspartner HF gjør i dag vurderinger for hvordan Oslo universitetssykehus HFs 
database med pasientinformasjon og cellegiftkurer kan deles med de andre helseforetakene, samt 
hvordan sette opp regional laboratoriesystem for patologi og ny regional ambulansejournal. 
Sykehuspartner HF har utarbeidet et forslag til teknisk løsning for hvordan dette presumtivt kan 
realiseres med tilfredsstillende sikkerhet. Forslaget er primært basert på gjenbruk av eksisterende 
sikkerhetskomponenter, med funksjonalitet for blant annet identitet og tilgangsstyring brukt i 
henhold til et nytt design. Det gjenstår avklaringer og verifisering av løsningen, blant annet så må 
ulike varianter av medisinsk tekniske utstyrstyper verifiseres mot designet. Løsningsdesign og ROS er 
i ferd med å ferdigstilles. Løsningen forutsetter at Oslo Universitetssykehus HF aksepterer risikoen 
og at evt. risikoreduserende tiltak har en akseptabel kost.  
 
Prosjektet for anskaffelse av Radiologiløsning og multimediearkiv (RAD/MMA) ble startet i desember 
2018, og styret i Helse Sør-Øst RHF har gitt føringer om at RAD/MMA skal etableres på felles 
plattform. Dette gir en gjensidig avhengighet mellom prosjektene. Radiologiprosjektet planlegger å 
inngå kontrakt med en leverandør i slutten av 2020, med behov for prosjektmiljø i første halvår 
2021. Sykehuspartner HFs vurdering er at prosjektmiljø vil kunne etableres på eksisterende 
plattformer som er i drift i dag. Forutsatt at prosjektmiljøet krever teknologi og funksjonalitet som 
allerede inngår i Sykehuspartner HFs portefølje er det i hovedsak behov for utvidelse av kapasitet. 
Det gjør det mulig å etablere en tidsplan for videre arbeid som sikrer økt bruk av markedet, men 
med en klar målsetting om at produksjonsmiljøet for RAD/MMA skal etableres på felles plattform. 
 
Innretning av videre arbeid med Felles plattform 
Felles plattform etableres som en programvaredefinert plattform med en hybrid skyløsning. I 
vurderingen av hvordan dagens plattformer i kombinasjon med nyutvikling samlet kan dekke 
behovene til Helse Sør-Øst, anbefaler Sykehuspartner HF å skille på behov som må dekkes på kort 
sikt og behovet for etablering av en ny felles regional plattform.  
 
Det kortsiktige behovet er å understøtte Helse Sør-Øst med prosjektmiljø for RAD/MMA samt 
etablere regionale kjøremiljøer for utvalgte tjenester. For å dekke behovet RAD/MMA har for 
prosjektmiljø primo 2021 foreslås bruk av eksisterende plattformer, og at dette utvikles gjennom 
tett dialog mellom Sykehuspartner HF og anskaffelses- og innføringsprosjektene for RAD/MMA. 
 
Videre er det behov for å etablere felles plattform som ivaretar foretaksgruppens langsiktige behov. 
Den felles regionale plattformen som skal etableres for Helse Sør-Øst er den fremtidige grunnmuren 
for IKT og skal ha lang levetid. Sykehuspartner HF bør derfor legge strategiske perspektiv til grunn 
når gjennomførings- og driftsmodell for felles plattform skal velges. 
 
Program STIM anbefaler etablering av felles plattform gjennom av anskaffelser i markedet, i 
kombinasjon med konsepter og komponenter som Sykehuspartner HF har utviklet. Sykehuspartner 
HF styrer planlegging og gjennomføring av prosjektet. Omfanget av anskaffelsen og hvilke deler av 
etableringen Sykehuspartner HF selv skal ha utførende ansvar for vurderes i den videre prosessen. 
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Videre arbeid med dette alternativet omfatter ferdigstillelse av blant annet konkurransegrunnlag og 
styringsdokument med faseplan. 
 
Ved bruk av leverandørmarkedet gjennom en anskaffelse sikres kompetanse og kapasitet for 
gjennomføringen av prosjektet, samt deling av risiko med leverandøren. Det vil redusere presset på 
Sykehuspartner HFs organisasjon, men fordrer en styrking av kapasiteten for leverandørstyring.  

 

4.3. Status i arbeidet med Modernisering av nettverk 

Moderniseringen av IKT-nettverk i Helse Sør-Øst omfatter i hovedsak tre områder: 

1. IKT-nettene på hvert foretak («local area network» (LAN)), 

2. IKT-nettet innenfor felles plattform («data center network» (DC LAN)), 

3. IKT-nettet mellom foretakene, («wide area network» (WAN)). 

Prosjekt Modernisering av nettverk adresserer spesifikt moderniseringen av de lokale nettverkene 

på sykehusene (LAN). En slik modernisering krever både anskaffelse av nytt utstyr og nye tjenester. 

Sistnevnte kan omfatte bl. a. tjenester for installasjon, utrulling, drift og vedlikehold. 

Hensikten med denne orienteringen er å informere om hvordan Sykehuspartner HF gjennom 

program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM) planlegger å engasjere 

leverandørmarkedet for gjennomføringen av prosjekt Modernisering av nettverk i Helse Sør-Øst. 

 

Status 
Prosjekt Modernisering av nettverk er i planleggingsfasen, og det planlegges med oppstart av 
gjennomføringsfasen sommeren 2020. Det arbeides med sluttføring av overordnet løsningsdesign, 
business case, utrullingsstrategi og fremdriftsplaner. 

Viktige premisser for modernisering av nett er lagt gjennom arbeidet med målarkitektur. Prosjektet 

har gjennom en Request for Information (RFI) engasjert leverandørmarkedet for å spare tid og 

redusere risiko i prosjektet. Det er gjennomført en intern kvalitetssikringsprosess i Sykehuspartner 

HF, og det pågår forankring av teknisk løsning og planer. 

 
Innretning for videre arbeid med modernisering av nett 
Prosjektet planlegger med en trinnvis modell, der leverandørmarkedet engasjeres før endelig 
finansiering av prosjektet foreligger. Den første fasen omfatter utarbeidelse av konkurransegrunnlag 
og etablering av dialog med leverandørmarkedet. Deretter legges det opp til godkjenning av 
finansiering og inngåelse av kontrakt, med påfølgende utrullingsløp. 

Viktige aktiviteter i planlegging og gjennomføring av prosjektet er: 

 Utarbeidelse av konkurransegrunnlag med funksjonelle krav og krav til prosjektgjennomføring. 

Konkurransegrunnlaget vil omfatte: 

o Nye nettverk på foretakene (LAN) (prosjekt Modernisering av nettverk) 

o LAN i Datasenteret (DC LAN) (prosjekt Felles plattform), og 

o Etablering av nettverk på nye sykehus (prosjekter i regi av Sykehusbygg). 

 Dialog med leverandørmarkedet for utarbeidelse av forslag til kontrakt, med spesiell vekt på 

teknologivalg og tilpasninger. 

 Godkjenning av finansiering og inngåelse av kontrakt for anskaffelse av utstyr og tjenester for 

etablering av modernisert nettverksinfrastruktur i helseforetakene. 

 Utbygging av test-/referansenett for test og verifisering av løsningen. 
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 Utrulling av pilot på et utvalgt helseforetak med relativt begrenset omfang og kompleksitet. 

 Utrulling (fase 1) på foretak etter en prioritering bl. a. basert planen for bygging av sykehus, 

behov for utskiftninger (End of Life – EOL) og kompleksitet i utrullingen. 

 Utrulling (fase 2-n) for hele foretaksgruppen.  

Beslutningsprosessen legges opp basert på fasene i anskaffelsesprosessen beskrevet ovenfor. 

Anskaffelsesprosessen omfatter leveranser til flere prosjekt (Modernisering av nettverk, Felles 

plattform og nye sykehus). Prosjektet vil be om tilslutning til en trinnvis modell i besluttende fora i 

innen sommeren 2020, og deretter i tråd med faseinndelingen for prosjektet.  

 

5. Revisjoner og tilsyn  
Interne revisjoner 
Med interne revisjoner menes Sykehuspartner HF initierte aktiviteter som skal 
kontrollere/etterprøve etterlevelse av krav og retningslinjer innen ulike områder. Status for interne 
revisjoner rapporteres tertialvis i sak Virksomhetsrapport tertial og sist i sak 003-2020.  

Flere internrevisjoner i 2019 identifiserte funn som er vesentlige for Sykehuspartner HFs 
måloppnåelse, og Sykehuspartner HF vil i 2020 legge vekt på oppfølging av tidligere revisjoner, for å 
sikre at ledelsens tiltak etter revisjoner blir tilfredsstillende implementert. 

Eksterne revisjoner samt Konsernrevisjonen 
Styret orienteres løpende i denne sak om eksterne revisjoner og status for oppfølging rapporteres 
tertialvis i sak Virksomhetsrapport tertial. Det er ingen endringer i pågående eksterne revisjoner 
siden sist rapportering i sak 016-2020, og det er ikke varslet nye revisjoner/tilsyn i perioden.  
 
Utførte revisjoner 2019 i Helse Sør-Øst i regi av Konsernrevisjonen fremgår av revisjonens årsrapport 

for 2019, jf. Årsrapport for 2019 for styrets revisjonsutvalg og konsernrevisjon - https://www.helse-

sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Annet/Årsrapport%20konsernrevisjonen%202019.pdf – 

(utrykt vedlegg) 

 

6. Status gjenbruk av maskinvare og programvare og fornyelse og anskaffelser av 
leverandøravtaler - unntatt offentlighet  

Jf. vedlegg 1. 
 

https://www.helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Annet/Årsrapport%20konsernrevisjonen%202019.pdf
https://www.helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Annet/Årsrapport%20konsernrevisjonen%202019.pdf

