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Saksframlegg 
 
 
 
 
Saksgang: 

Styre Møtedato 
Styret Sykehuspartner HF 30. april 2021 

 
 
SAK NR 040-2021 
 
OPPGRADERING TIL WINDOWS 10 - LEVERANSEPLAN OG KOSTNADSOMFANG FOR FASE 2 
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Styret konstaterer at prosjekt Windows 10 fase 1 leverer i henhold til leveranseplan og under 
budsjett, og at prosjektet ifølge prognosen vil nå måltallet på 50 000 klienter før utgangen av 
november 2021, innen rammen av godkjent budsjett. Videre at fremskyndet 
applikasjonstilrettelegging for fase 2 har startet, og at dette øker sannsynligheten for at fase 
2 vil ferdigstilles innen utgangen av 2022. 

 
2. Styret slutter seg til tilnærmingen og planen som er redegjort for i saken, og ber 

administrerende direktør søke finansieringsfullmakt hos Helse Sør-Øst RHF med en 
grunnkalkyle på 225 millioner kroner, styringsramme på 254 millioner kroner og 
kostnadsramme på 273 millioner kroner, for prosjekt Windows 10 fase 2 fra juli 2021 og ut 
januar 2023. Kostnader for fase 2 i 2021 vil dekkes innenfor budsjettet til program STIM, og 
kostnader for 2022 vil bli innlemmet i Sykehuspartner HFs budsjett for 2022. 

 
3. Styret konstaterer at omfanget av klienter som må håndteres spesielt i fase 3 er redusert, og 

ber administrerende direktør komme tilbake med en plan og forslag til finansiering innen 
utgangen av oktober 2021.  

 
Skøyen, 23. april 2021 

 
 
Gro Jære 
administrerende direktør 
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1. Hva saken gjelder 

Saken omhandler leveranseplan og kostnader for fase 2 av prosjekt Windows 10 samt videre 
planlegging av fase 3. Windows 10 fase 1 har fått godkjent leveranseplaner og finansiering jf. 
styresakene 043-2020 og 075-2020 i Sykehuspartner HF, samt styresakene 073-2020 og 115-2020 i 
Helse Sør-Øst RHF. 
 
Fase 2 og fase 3 omfatter samlet om lag 18 000 klienter. Fase 2 skal dekke klargjøring av 
applikasjoner og oppgradering av klienter som kan leveres i henhold til standardiserte prosesser og 
rutiner etablert i Windows 10 fase 1. Fase 3 skal dekke applikasjoner og klienter som er tilknyttet 
medisinteknisk utstyr (MTU). Disse stiller særskilte krav til oppgradering av klientene. Omfanget av 
fase 2 var tidligere estimert til 14 000 klienter, mens det i saken legges til grunn at 16 000 klienter 
inngår i omfanget for fase 2 og at de resterende 2000 klientene inngår i fase 3.  

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  

2.1 Bakgrunn  

Oppgraderingen fra operativsystemet Windows 7 til Windows 10 er en forutsetning for økt sikkerhet 
og standardisering, enklere drift og forvaltning samt bedre livssyklushåndtering av 
applikasjonsporteføljen i Helse Sør-Øst.  
 
Helse Sør-Øst skal oppgradere om lag 68 000 klienter fra Windows 7 til Windows 10. Prosjekt 
Windows 10 ble etablert i Sykehuspartner HF primo 2018, jf. styresak 036-2018, og godkjent med 
finansiering i august 2018, jf. styresak 063-2018 i Helse Sør-Øst RHF. 
 
Plan og finansieringsbehov ble revidert i juni 2020 og det ble lagt opp til tre faser hvorav fase 1 skal 
dekke oppgradering av om lag 50 000 klienter, og fase 2 og 3 med tilsammen om lag 18 000 klienter. 
Endelig godkjenning av fase 1 av prosjekt Windows 10 ble gjort i Sykehuspartner HF styresak 075-
2020, Oppgradering til Windows 10 og opprydding i applikasjonsporteføljen – videre finansiering av 
fase 1 og foreløpig leveranseplan og kostnadsomfang for fase 2, og styresak 115-2020, 
Sykehuspartner HF – videre plan og finansiering for prosjektet Windows 10, i Helse Sør-Øst RHF. 
 
I de samme styresakene ble innretningen på det videre løpet for fase 2 av prosjekt Windows 10 lagt 
frem. På dette tidspunktet var det stor usikkerhet knyttet til hvor omfattende fase 2 ville bli, noe som 
også ble reflektert i et anslag for grunnkalkylen mellom 210 og 290 millioner kroner. Omlegging av 
4000 klienter tilknyttet medisinteknisk utstyr var i sin helhet holdt utenfor disse kalkylene, og ble 
foreslått håndtert i et eget prosjekt. Dette omtales som fase 3 i denne saken. Kalkylene ble tatt til 
etterretning og det ble bedt om at Sykehuspartner HF utarbeider en endelig leveranseplan med 
tilhørende kostnader. Styret i Helse Sør-Øst RHF presiserte at planen for fase 2 måtte ta hensyn til at 
utrullingen skulle ferdigstilles innen utvidet support opphører. 
 
Styret i Sykehuspartner HF fattet 15. oktober 2020 følgende enstemmige vedtak i sak 075-2020, 
vedtakspunkt 3 og 4:  
 

3. Styret støtter tilnærmingen til arbeidet med de resterende 18 000 klientene. Styret 
erkjenner at planen og kostnadene er avhengig av beslutninger om standardisering og 
sanering av applikasjoner som fattes i helseforetakene, i dialog med eier og Sykehuspartner 
HF. Styret tar foreløpig plan for fase 2 for om lag 14 000 klienter med en grunnkalkyle fra 210 
til 290 millioner kroner til etterretning. Styret ber administrerende direktør gjennomføre en 
usikkerhetsanalyse  
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4. Styret støtter vurderingen om at medisinskteknisk utstyr må håndteres i et eget prosjekt i 
tett samarbeid med helseforetakene, og ber administrerende direktør gå i dialog med eier for 
å få avklart hvordan dette arbeidet kan organiseres. 

2.2 Vurdering av handlingsalternativer 

Prosjekt Windows 10 fase 1 har siden sommeren 2020 levert i henhold til plan og budsjett, og fase 2 
vil i hovedsak videreføre både organisasjonen, strukturen og de prosessene og rutinene som er 
etablert i fase 1. Det er imidlertid noen forskjeller knyttet til målsetning, omfang, tilgjengelig tid og 
forhold ved klienter og applikasjonsporteføljen som er vurdert med tanke på 
prosjektgjennomføringen og kostnadsestimering.  
 
Det vurderes derfor som hensiktsmessig å endre noen prinsipper og justere tilnærmingen fra fase 1, 
med følgende formål: 
 

1. Bidra til å sikre at prosjekts fremdriftsplan kan følges og at mål for antall oppgraderte klienter 
oppnås. 

2. Redusere arbeidsomfanget og dermed kostnaden for prosjektet.  
 
Vurdering av forskjeller mellom fase 1 og fase 2 
Prosjekt Windows 10 fase 1 har en volumdrevet strategi hvor målet er å maksimere antall 
oppgraderte klienter ved å prioritere de applikasjonene som er mest brukt. For fase 2 vil det være en 
større mengde av de gjenstående applikasjonene som er installert på få klienter. I tillegg vil mange av 
applikasjonene ikke være forvaltet av Sykehuspartner HF, og det er utfordringer knyttet til mangelfull 
dokumentasjon samt manglende livssyklushåndtering med tanke på oppgraderinger. I sum tilsier 
dette at kartleggingsarbeidet og tilretteleggingsarbeidet for applikasjonene i fase 2 er mer 
omfattende og komplisert enn i fase 1. Dette er hensyntatt i estimeringsmodellen som er benyttet.  
 
Volumstrategien til prosjekt Windows 10 fase 1 medførte også at oppgradering av klienter for de 
fagmiljøene som har stor variasjon og en krevende applikasjonsportefølje, ble utsatt til fase 2. Dette 
gjelder områder som laboratoriefag, radiologi, øre/nese/hals-sykdommer, eiendom, 
AMK/prehospitale tjenester og scoringsverktøy innen psykisk helsevern. 
 

Spesielt innenfor laboratoriefag og radiologi er det virksomhetskritiske applikasjoner som vil kunne 
stoppe deler av sykehusvirksomheten dersom de ikke fungerer. Det er derfor viktig å ha god kontroll 
på oppgradering av klientene innenfor disse fagområdene. Det er samtidig disse som har størst 
behov for å få en oppgradering til Windows 10 for å kunne holde tritt med tanke på nye versjoner av 
applikasjoner og krav til ytelse på klienter.   
 
Vurdering av hvordan de beskrevne forskjellene skal håndteres, er nærmere beskrevet under punktet 
om gjennomføringsstrategi. 
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Effekter av pågående standardisering og sanering av applikasjonsporteføljen i Helse Sør-Øst på 

arbeidsomfanget i prosjekt Windows 10 fase 2 

For å begrense omfanget av applikasjoner som må legges om til Windows 10 besluttet styret i 

Sykehuspartner HF i sak 043-2020 et mål om at antall unike applikasjoner i Helse Sør-Øst skal 

reduseres med 50% innen juli 2022. 

 

Det pågående strategiske initiativet standardisering og sanering i Sykehuspartner HF fikk ansvaret for 
å gjennomgå applikasjonsporteføljen i Helse Sør-Øst slik at dette saneringsmålet kan nås. I samarbeid 
med Helse Sør-Øst RHF er det definert regionale føringer for hvilke applikasjoner som skal saneres, 
og hvordan ansvaret og oppgavene for sanering skal fordeles mellom Sykehuspartner HF, 
helseforetakene og Helse Sør-Øst RHF.  
 

Arbeidet med standardisering og sanering har så langt gitt følgende resultater når det gjelder netto 

utvikling i unike applikasjoner: 

 
Tabell 1: Sanering av unike applikasjoner fra januar 2020 til april 2021. 

 

En unik applikasjon kan være i bruk på flere helseforetak i form av applikasjonsinstanser.  
Fra april 2020 til april 2021 er det sanert 745 applikasjonsinstanser som vist i tabellen nedenfor. I 
tillegg er det estimert sanering av ytterligere 300 applikasjonsinstanser, slik at totalt antall sanerte 
instanser antas å bli om lag 1 045. 
 

 
Tabell 2: Utvikling på antall applikasjonsinstanser fra april 2020 til april 2021. 

 
Hver applikasjonsinstans må tilrettelegges og testes og utgjør en kostnad for Windows 10 
oppgraderingen. Når forutsetningene for estimering av applikasjonstilrettelegging og test legges til 
grunn, vil 1 045 sanerte applikasjonsinstanser i seg selv medføre en reduksjon av prosjektets 
grunnestimat på om lag 53 millioner kroner, samt en reduksjon av prosjektorganisasjonen estimert til 
om lag 15-20 millioner kroner. Total kostnadsunngåelse for fase 2-prosjektet knyttet til gjennomførte 
applikasjonssaneringer er dermed i området 68-73 millioner kroner (uten risikopåslag). 

 

  

Januar 2020 April 2021 Netto sanert Netto % sanert

Unike applikasjoner 2 091                   1 540                     551                     26 %

Masterliste
Totalt per 

april 2020

Tilkommet

(nye/ oppdaget)

Sanert per 

april 2021

Totalt per 

april 2021

Applikasjonsinstanser 5 360                   111                        745                     4 726                    
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Omfang 
Omfanget av klienter og applikasjonsinstanser for fase 2 og 3 er som vist i tabellen under. 
 

 
Tabell 3: Omfang klienter og applikasjonsinstanser for fase 2 og fase 3. 

 
Som tabellen over viser er det i forhold til  omfanget i styresak 075-2020 nå inkludert ytterligere  
2 000 klienter og 650 applikasjonsinstanser i fase 2, med en tilsvarende reduksjon i fase 3. Dette 
skyldes at en større andel applikasjonsinstanser og klienter knyttet til MTU vurderes å være 
håndterbare uten tilpasninger av løsninger eller prosesser. Dette vil si at de ikke skiller seg vesentlig 
fra andre applikasjonsinstanser og klienter i fase 2.  

 
Det er foretatt en totalgjennomgang av alle applikasjonsinstanser for fase 2, og oppstillingen under 
viser utviklingen fra april 2020 frem til april 2021. 
 

 
Tabell 4: Grunnlag for omfang applikasjonsinstanser for fase 2. 

 

Applikasjonsinstanser per april 2021 på 4 726 relaterer seg til 1 540 unike applikasjoner, jf. tabell 1. 
For fase 1 opereres det i noen sammenhenger med applikasjonskomponenter, noe som gir et høyere 
tall da en applikasjonsinstans består av flere applikasjonskomponenter. 
 
Det er foretatt fratrekk for estimater på fire områder som vil redusere omfanget av 
applikasjonsinstanser som skal håndteres av fase 2. Arbeidet med sanering av applikasjoner vil 
fortsette, og det er estimert et ytterligere omfang av sanering frem mot 2023. Fase 1 vil håndtere en 
andel av den totale mengden applikasjonsinstanser, og tilsvarende vil en andel applikasjonsinstanser 
gjenstå for fase 3. Linjen i Sykehuspartner HF håndterer også løpende bestillinger på oppgradering av 
applikasjoner som vil redusere arbeidsmengden for fase 2-prosjektet. 
 
For å øke treffsikkerheten på estimering av arbeidsinnsats for applikasjonstilrettelegging, er det 
benyttet tre kompleksitetskategorier for applikasjonsinstanser; enkel, standard og avansert. 
Fordelingen mellom de tre kategoriene er så vurdert, og det er brukt et gjennomsnittlig basis-
timeantall per kategori i estimeringen.    
 

 

 

Fase 2 omfang Fase 3 omfang  Kommentar

Klienter 16 000               2 000                  Ytterligere 2 000 MTU klienter er blitt inkludert i fase 2

Applikasjonsinstanser 2 696                 500                     Ytterligere 650 MTU applikasjonsinstanser er blitt inkludert i fase 2

Masterliste totalt per april 2020 5 360                   

Tilkommet applikasjonsinstanser (oppdaget eller nyetablert) 111                      

Fratrekk for saneringseffekt per april 2021 745                      

Masterliste totalt per april 2021 4 726                   

Fratrekk estimert fremtidig sanering 300                      

Fratrekk for vurdert omfang håndtert av fase 1 1 030                   

Fratrekk estimert håndteres av linjen i Sykehuspartner 200                      

Fratrekk MTU utenfor standard oppsett (fase 3) 500                      

Omfang fase 2 2 696                   

Applikasjonsinstanser fase 2 - grunnlag
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Avgrensninger 
Det er lagt følgende avgrensninger til grunn for gjennomføring av fase 2: 
 

 Klienter med medisintekniske (MTU) applikasjoner som krever spesialbehandling med 
hensyn til teknisk løsning eller prosess for å avklare ansvarsforhold, er ikke en del av fase 2. 
Disse vil bli håndtert i fase 3. 

 Lisensoppgraderinger og tilhørende følgekostnader er en problemstilling for applikasjoner 
som ikke fungerer på Windows 10. Disse må håndteres utenom prosjektet. Kostnaden må 
håndteres av den som forvalter applikasjonen, som er helseforetakene eller linjen i 
Sykehuspartner HF. 

 I den grad det identifiseres mangler tilknyttet for eksempel avtaler, forvaltning, ROS-analyser 
og dokumentasjon, er prosjektet ikke ansvarlig for å utbedre dette. Prosjektet vil i slike 
tilfeller registrere avvik som må følges opp av linjen i Sykehuspartner HF i samarbeid med 
helseforetakene. 

 Klienter utenfor SIKT- og OUS-domenene håndteres ikke av prosjektet. Disse må håndteres 
som den del av nedstengingen av «legacy»-domener, som er et pågående tiltak i regi av 
Sykehuspartner HF. AHUS håndteres som en del av SIKT. 

 
Forutsetninger 

For gjennomføring av fase 2 er det gjort følgende forutsetninger som er gjennomgått og verifisert 
med øvrige miljøer i Sykehuspartner HF: 
 

 Fase 2 kan i stor grad gjenbruke prosesser og rutiner fra fase 1. 

 De tekniske løsningene for Windows 10 fra fase 1 benyttes også i fase 2. 

 Fase 1 og fase 2 prosjektene kan dele på funksjoner og ressurser i perioden fra august til 
desember 2021.  

 Fase 2 vil fortløpende overta ressurser som frigjøres fra fase 1. 

 Det er mulig å skaffe tilstrekkelig med ressurser internt eller eksternt i henhold til 
bemanningsplanen som er lagt. Ferdigstillelse av fase 2-klienter innen utgangen 2022 er 
førende for tidsplanen, og det er ikke lagt begrensning på antall ressurser. 

 Miks i kompleksitet for applikasjonsinstansene er basert på følgende fordeling: enkel 40%, 
standard 40% og avansert 20%. 

 Drift og support på oppgraderte klienter ivaretas av linjen i Sykehuspartner HF. 
 

Gjennomføringsstrategi 
Med utgangspunkt i vurderingen av forskjeller mellom fase 1 og fase 2 vil det bli gjennomført 
endringer innen to områder:   
 

 Fokusgrupper. For fase 2 vil det bli gjennomført et tidligløp med utvalgte fagmiljøer i 
helseforetakene. Formålet er å avstemme applikasjonsinstanser, skaffe et godt grunnlag for 
planlegging og sikre gjennomføring av oppgraderingen for disse miljøene. 
 

 Applikasjoner som ikke er kompatible med Windows 10. For å håndtere applikasjoner som 
det vil ta lang kalendertid å få oppgradert, ikke minst på grunn av leverandørenes 
utviklingsplaner, vil fase 2 vurdere å etablere en Windows 7-basert Citrix-løsning for en 
midlertidig sikring av disse applikasjonene.  
   
Det må gjøres en teknisk implementering per helseforetak som har behov for denne 
løsningen, og driftskostnad (infrastruktur, lisenser, ressurser) forutsettes dekket av 
helseforetakene og er derfor ikke inkludert i budsjettet for fase 2.  
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Denne løsningen vil ikke dekke de applikasjoner som må installeres på en klient lokalt for 
eksempel på grunn av tilknyttet periferiutstyr. Dette er imidlertid klienter som er planlagt 
håndtert i fase 3. 
 

I fase 2 vurderes en alternativ gjennomføringsmodell der det kjøres to utrullingsrunder per 
helseforetak. Dette i motsetning til fase 1 som har ferdigstilt helseforetak for helseforetak. Hensikten 
med denne modellen er å kunne skape rom for prioritering av fagmiljøer, redusere risiko for 
forsinkelser, spre arbeidsmengden, samt mulighet for å ta hensyn til kommende oppgraderinger og 
saneringer av applikasjoner. 
 

Prosjektplanlegging og fremskyndet oppstart 
Planleggingsfasen for fase 2 startet i februar 2021 og vil vare ut juni 2021. Gjennomføringsfasen 
starter formelt i juli 2021 og vil detaljplanlegges innenfor de rammene som legges frem i denne 
saken. 
 
For tilrettelegging av applikasjoner for fase 2 er det godkjent og iverksatt en framskyndet oppstart, jf. 
styresak 006-2021. Dette kunne gjennomføres som følge av at prosjektet fikk mulighet til å overta 
applikasjonstilretteleggere fra fase 1 fra mars 2021 og utover. Videre fikk prosjektet overta ressurser 
fra prosjektet Regional Citrix-plattform. Tidligere oppstart bidrar til å nå målet om oppgradering av 
alle klienter til Windows 10 innen utgangen av 2022, og er således risikoreduserende for fase 2 av 
prosjektet. Dette er også hensyntatt i planlegging og estimering. 
 

Milepælsplan 

I løpet av planleggingsfasen som pågår frem til 30. juni 2021 vil det utarbeides overordnet tidsplan 

per helseforetak og detaljplan for andre halvår 2021.  

 

Basert på foreløpige vurderinger vil følgende hovedmilepæler gjelde for fase 2.  

Milepæl Dato Beskrivelse 

MP0 30.06.21 Planleggingsfasen ferdigstilt (BP3).  

Detaljert utrullingsplan 2. halvår 2021 ferdigstilt. 

MP1 20.09.21 Første pulje for klargjøring, test og utrulling igangsatt. 

MP2 29.10.21 Detaljert utrullingsplan 1. halvår 2022 ferdigstilt. 

MP3 28.01.22 2.500 klienter oppgradert. 

MP5 30.04.22 Detaljert utrullingsplan 2. halvår 2022 ferdigstilt.  

MP6 30.06.22 11.000 klienter oppgradert. 

MP7 30.10.22 14.000 klienter oppgradert. 

MP8 20.12.22 16.000 klienter oppgradert. 

Tabell 5: Milepælsplan for fase 2. 

 

Videre detaljplanlegging vil kunne medføre mindre justeringer med hensyn til fordeling av antall 

klienter på milepæler og dato for enkelte milepæler.  
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Kritiske suksessfaktorer 

For fase 2 er følgende identifisert som de mest kritiske suksessfaktorene for en vellykket 

gjennomføring av prosjektet:  

 Sikre gode detaljplaner og forberedelser for gjennomføringsfasen i løpet av resten av 

planfasen. 

 Sikre tilgang til nødvendige ressurser, både interne og eksterne, frem mot oppstart av 

gjennomføringsfasen i juli 2021. Dette omfatter videreføring av ressurser fra fase 1, samt få 

på plass ytterligere ressurser i august og september 2021. 

 Videreføre det tette samarbeidet med fase 1 for å sikre overtakelse av ressurser fra denne 

fasen, og sikre effektiv deling av disse i perioden frem til desember 2021 hvor fase 1 og fase 2 

pågår i parallell. 

 Samarbeide godt med helseforetakene for å gi disse forutsigbarhet med hensyn til leveranser 

og sikre at de stiller med nødvendige ressurser til mottak av leveransene i planlagte perioder. 

 Sikre god forankring hos ledelsen ved helseforetakene slik at fase 2-utrullingen gis prioritet 

over andre mindre kritiske leveranser.  

 
Risikobilde 

Fase 2 har en stram tidsplan med flere forhold som representerer betydelig risiko for gjennomføring 

av prosjektet.  

Nr. Risiko beskrivelse Tiltak 

1 Ikke tilstrekkelig kapasitet i tide på 
applikasjonstilretteleggere kan føre til 
forsinkelser på ferdigstilling av 
applikasjonsinstanser og reduserer 
utrullingstakten som forlenger 
prosjektets tidsramme 

1) Sikre nye kontrakter på allerede innleide 
ressurser for fase 1 
2) Starte bemanningsprosessen tidlig for å skaffe 
ytterligere ressurser 
3) Søke internt etter kompetanse som kan gjøre 
deler av arbeidet og redusere behovet for 
applikasjonstilretteleggere 

2 Frafall av kritiske ressurser som skal 
overtas fra fase 1 kan føre til 
forsinkelser i fremdriften og 
kvalitetsmangler. 

1) Tydelig beskjed til ressurser at de er ønsket med 
videre og jevnlig informasjon om fase 2 
2) Involvere nøkkelressurser i planleggingsarbeidet 
for fase 2 
3) Inngå nye kontrakter med eksterne så tidlig som 
mulig 

3 Manglende  kapasitet (økning)  på 
ressurser generelt (delprosjektledere, 
testkoordinatorer og andre roller) kan 
føre til forsinkelser i gjennomføringen  

1) Starte bemanningsprosessen tidlig 
2) Søke internt etter kompetanse spesielt i forhold 
til delprosjektledere 
3) Søk bredere i markedet etter testkoordinatorer 
som er vanskelig å finne 

4 Applikasjoner som ikke er støttet (ikke 
fungerer) på Windows 10 kan føre til 
forsinkelser og at klienter ikke kan 
oppgraderes 

1) Identifisere så tidlig som mulig hvilke 
applikasjoner dette gjelder 
2) Planlegge for handlingsalternativer når 
situasjonen oppstår 
3) Inkludere tekniske løsninger for å midlertidig 
håndtere denne typen applikasjoner 
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5 COVID-19 tiltak ved helseforetakene 
kan føre til forsinkelser og økte 
kostnader ved at tiltak kan legge 
begrensninger eller fjerne tilgang til 
foretakets lokasjoner og ressurser 

1) Identifisere hvor dette kan inntreffe 
2) Planlegge for handlingsalternativer hvis/når 
situasjonen oppstår 

Tabell 6: De viktigste prosjektrisikoene. 

2.3 Økonomi 

Planfasen for fase 2 pågår og er estimert til 2,6 millioner kroner. Kalkyler og usikkerhetsanalyser for 
gjennomføringsfasen har sammen med underliggende vurderinger vært kvalitetssikret internt i 
Sykehuspartner HF, og det har vært en dialog med Helse Sør-Øst RHF om kalkyler og tilnærming.  

 

Det er igangsatt et tidligløp for applikasjonstilrettelegging som beskrevet ovenfor, innenfor en 
ramme på 15,5 millioner kroner inkludert merverdiavgift. Dette arbeidet har avklart finansiering jf. 
styresak 006-2021 og Helse Sør-Øst RHF styresak 032-2021. 
 
Grunnkalkyle fra juli 2021 og totale kostnader for fase 2 

For gjennomføring av fase 2 fra juli 2021 er det estimert en grunnkalkyle på 225 millioner kroner med 
utgangspunkt i roller og ressurser som for fase 1, samt estimering på omfang av applikasjoner for 
fase 2 som medfører et økt ressursbehov sammenlignet med fase 1. Fase 1 har en prognose på 
gjennomføring vesentlig under budsjett og det faktiske kostnadsnivået for fase 1 er tatt med i 
vurderingene for fase 2.    

 
Kostnadene for fase 2 samlet med grunnkalkyle for gjennomføring, planfasen og tidligløp 
applikasjonstilrettelegging er på 243,1 millioner kroner, og er innenfor den rammen som ble 
signalisert i styresak 075-2020. Totalkostnaden ble da vurdert til å ligge mellom 210 og 290 millioner 
kroner. 

 

 
Tabell 7: Totale kostnader for fase 2. 

 
Grunnkalkylen på 225 millioner kroner for fase 2 fra juli 2021 fordeler seg på drift og investering som 
vist i tabellen under. Beløpene for investering er inklusive merverdiavgift, mens beløpene for drift er 
eksklusive merverdiavgift. 
 

 
Tabell 8: Fordeling av grunnkalkyle for fase 2 fra og med juli 2021. 

 
Endelig valg av gjennomføringsstrategi for prosjektet vil kunne forskyve i størrelsesorden 10 millioner 
kroner for drift fra 2021 til 2022.  

Windows 10 fase 2 MNOK

Fase 2 planleggingsfase 2,6                      

Fase 2 tidligløp applikasjonstilrettelegging 15,5                   

Fase 2 grunnkalkyle fra og med juli 2021 225,0                 

Totale kostnader for  fase 2 243,1                 

Total 2021 2022 2023

MNOK MNOK MNOK MNOK

Drift 131 32                   97                 2                     

Investering 94 33                   61                 -                  

Sum grunnkalkyle 225 65 158 2

Fordeling mellom drift og investering
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Nedbrytning av de totale kostnadene for fase 2 er vist i tabellen under. 
 

 
Tabell 9: Kostnadsnedbrytning for fase 2. 

 
Usikkerhetsanalyse 
Usikkerhetsanalyse for fase 2 er basert på simulering av ulike scenarioer for fordeling av 
applikasjonsinstansene på de ulike kompleksitetskategoriene, samt usikkerhet knyttet til antall 
applikasjonsinstanser som skal håndteres av fase 2.  

 
Tabell 10 nedenfor viser hvordan fordelingen på de ulike applikasjonskategoriene er vurdert i 
grunnkalkylen, samt i en optimistisk vs. pessimistisk vurdering. 

 
I den pessimistiske vurderingen er det i tillegg til økt kompleksitet lagt til 10% på antall 
applikasjonsinstanser. Dette basert på usikkerhet i videre arbeide med applikasjonssanering og hva 
linjen i Sykehuspartner HF vil kunne håndtere av applikasjonsinstanser.  

 

 
Tabell 10: Andel applikasjonsinstanser fordeling på kompleksitetskategoriene i de ulike scenarioene. 

 

Usikkerhetsanalysen tar utgangspunkt i grunnkalkylen for perioden fra og med juli 2021, og 
resultatet av usikkerhetsanalysen er vist i tabellen under. 

 

Windows 10 fase 2 
Drift/

investering
MNOK Andel

Prosjektledelse og prosjektstøtte Drift 18                 7 %

Applikasjonstilrettelegging Investering 103               42 %

Teknisk Investering 6                   2 %

Test Drift 36                 15 %

Utrulling Drift 76                 31 %

Andre kostnader Drift 4                   2 %

Sum kostnader 243               

Scenario

Antall 

applikasjons

-instanser

Andel 

enkel 

Andel 

standard

Andel 

avansert

Grunnkalkyle 2 696                   40 % 40 % 20 %

Optimistisk 2 696                   40 % 50 % 10 %

Pessimistisk 2 966                   20 % 30 % 50 %
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Tabell 11: Oversikt grunnkalkyle, styringsramme og kostnadsramme for fase 2 fra og med juli 2021. 

 

Grunnkalkyler, styringsrammer og kostnadsrammer for de ulike fasene for Windows 10 er 
oppsummert under. For fase 3 er det per nå ikke gjort noen kalkyler.  

 
Tabell 12: Oversikt grunnkalkyle, styringsramme og kostnadsramme for fase 1 og fase 2. 
 

Finansiering av fase 2 
Fase 2 av prosjekt Windows 10 har avklart finansiering ut juni 2021. Sykehuspartner HF vil søke 
finansieringsfullmakt hos Helse Sør-Øst RHF for fase 2 av prosjekt Windows 10 for perioden fra juli 
2021 til og med januar 2023 med en grunnkalkyle på 225 millioner kroner, styringsramme på 254 
millioner kroner og kostnadsramme på 273 millioner kroner. Kostnader for fase 2 dekkes innenfor i 
Sykehuspartner HFs budsjettet for program STIM i 2021, og kostnader for 2022 innlemmes 
tilsvarende i budsjett for 2022.     
 
Eventuelle kostnader for forlenget støtte til Windows 7 forutsettes dekket av Helse Sør-Øst RHF for 
2022, tilsvarende som for 2021. Denne kostnaden inngår derfor ikke i kalkylene for fase 2.  

 
Gevinster 
Gevinstene ved oppgradering til Windows 10 er som beskrevet i styresak 043-2020. Disse er i 
hovedsak kvalitative hvor de viktigste er knyttet til forbedret informasjonssikkerhet. Følgende er de 
sentrale punktene fra sak 043-2020:  
 

 Windows 10 har langt mer sikkerhetsfunksjonalitet som enten mangler eller ikke er 
tilsvarende godt implementert i Windows 7. 

 Økt motstandsdyktighet mot ondsinnet programvare («malware») er særlig fremhevet i 
Windows 10, og gir en redusert angrepsflate for Windows 10 målt opp mot Windows 7.  

 Microsoft har uttalt at det ikke gjøres aktiv programvare- eller funksjonalitetsutvikling til 
Windows 7 utover ren feilretting og sikkerhetsoppgraderinger som tilbys gjennom Microsofts 
«Extended Security Updates». 

 Ved å implementere CIS (Centre of Internet Security) beste praksis for sikring av Windows 10 
sørger prosjektet for at Helse Sør-Øst får en sikrere arbeidsflate uten at dette går på 
bekostning av brukeropplevelsen.  

  

Beløp

MNOK

Grunnkalkyle fra og med juli 2021 225                     

Styringsramme (P50) 254                     

Kostnadsramme (P85) 273                     

Sammendrag usikkerhetsanalyse

Windows 10 fase 1 og fase 2

Regnskap per 

mars 2021

MNOK

Prognose 

MNOK

Grunnkalkyle 

MNOK

P50

Styringsramme

MNOK

P85

Kostnadsramme

MNOK

Fase 1 326,0                 373,0                414,0                  459,0                    490,0                    

Fase 2 planleggingsfase 0,5                      2,6                     2,6                      2,6                        2,6                        

Fase 2 tidligløp applikasjonstilrettelegging 2,3                      15,5                   15,5                    15,5                      15,5                      

Fase 2 grunnkalkyle fra og med juli 2021 225,0                225,0                  254,0                    273,0                    

Totalt for fase 1 og fase 2 328,8                 616,1                657,1                 731,1                    781,1                    
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2.4 Videre arbeid med planlegging av fase 3 

Applikasjoner knyttet til medisinsk-teknisk utstyr (MTU) representerer den største kompleksiteten 
for oppgradering til Windows 10, jf. styresak 075-2020. Følgende forhold ble påpekt i styresaken: 
 

 MTU-applikasjoner krever som regel installasjon, oppsett og ferdigstilling på hver enkelt 
klient. Dette skjer ofte i et samarbeid mellom Sykehuspartner HF, IKT-avdelingen i 
helseforetaket, medisinsk-teknisk personale og leverandør. 

 Flesteparten av de MTU relatert applikasjonene er forvaltet av 
helseforetakene selv. En ny samhandlingsmodell for MTA og IKT er under utarbeidelse.  

 Medisinsk-teknisk utstyr er kostbart og har i noen tilfeller lengre levetid enn 
operativsystemet. Det foreligger ingen fullstendige regionale oversikter for utskiftingsplaner 
innen MTU, noe som er nødvendig for å kunne gjennomføre oppgradering til Windows 10 på 
en effektiv måte.  

 Windows 10-prosjektet fase 2 vil (som i fase 1) være satt opp for å oppnå størst mulig 
utrullingsvolum ved høy grad av automatisert omlegging/installasjon. MTU-applikasjoner 
egner seg ikke til denne type automatisering. 

 
Estimert antall klienter relatert til fase 3 er nå redusert til 2 000 som følge av at det vurderes som 
hensiktsmessig å inkludere flere i fase 2.  
 
Det er igangsatt to aktiviteter som skal gi mer innsyn i problemstillingene for fase 3 innen 30. juni 
2021: 
 

 Pilotering av et utvalg representative systemer med tanke på prosesser og løsninger for 
installasjon og utrulling. 

 Kartlegging og analyse av applikasjonsporteføljen for MTU. 
 
Som grunnlag for å estimere og planlegge fase 3 av Windows 10-oppgraderingen er det igangsatt 
arbeid innen følgende områder: 
 

 Avklare ansvarsfordeling mellom Sykehuspartner HF og helseforetakene når det gjelder drift 
og installasjon av applikasjoner som inngår i fase 3. 

 Vurdere kost/nytte for automatisert installasjon for ulike type applikasjoner. Konkludere 
retningslinjer for fase 3 for hvilken type applikasjoner som skal tilrettelegges for automatisert 
installasjon. 

 Vurdere behov for tekniske tilpasninger for Windows 10 klientløsning i henhold til avklarte 
behov. 

 Avklare begrensninger og sikring for klienter som ikke kan oppgraderes til Windows 10, og 
om implementering av tekniske løsninger for slike klienter skal inngå som en del av fase 3. 

 Konkludere hva som skal inngå av klienter og applikasjoner i fase 3, og tilsvarende hva 
helseforetakene skal håndtere. 

 
Problemstillingen med applikasjoner som ikke fungerer på Windows 10 må følges opp fra 
Sykehuspartner HF og Helse Sør-Øst RHF for å sikre at helseforetakene gjør nødvendige tiltak for å 
minimere omfanget av disse applikasjonene. Virkemidler som må vurderes er blant annet: 
 

 Prismekanismer for drift av applikasjoner som ikke er støttet på Windows 10 og tilhørende 
klienter.  

 Foretakene må selv dekke kostnadene ved design og implementering av tiltak og tekniske 
løsninger for å sikre klienter som ikke kan oppgraderes til Windows 10.  
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 Funksjonalitet for disse løsningene og klientene må begrenses til å løse det spesifikke 
formålet som hindrer oppgradering til Windows 10. Dette for å forhindre at midlertidige 
løsninger blir så funksjonelle at de blir permanente.   

 
Målsetningen er at også fase 3 skal være gjennomført innen støtte på Windows 7 opphører ved 
utgangen av 2022. Tidsrammen vil imidlertid bli vurdert i det igangsatte arbeidet med å få frem 
planer og kalkyler for fase 3. Sykehuspartner HF tar sikte på å legge frem underlag for fase 3 for 
styret innen utgangen av oktober 2021.  

3. Administrerende direktørs anbefaling 

Oppgraderingen til Windows10 er et betydelig og viktig løft for hele regionen, blant annet for å 
styrke informasjonssikkerheten. Oppgraderingen er et omfattende arbeid og er derfor delt inn i tre 
faser. Arbeidet med første fase har god fremdrift og leverer på vedtatte måltall. Dette er viktig i seg 
selv, men er også en viktig forutsetning for fase 2. Fase 1 har etablert gode prosesser og rutiner som 
det kan bygges videre på, det er bygget opp viktig kompetanse som kan gjenbrukes i fase 2. Dette 
reduserer planrisiko for fase 2 ved at fase 1 leveres til avtalt tid og omfang.  

I saken presenteres plan for fase 2.  Det gjenstår et stort omfang applikasjoner for fase 2 som det er 
nødvendig å tilrettelegge for at de 16 000 klientene i fase 2 kan oppgraderes til Windows 10. 
Omfanget, kompleksiteten og variasjonen i applikasjonsporteføljen har i tidlig fase for Windows 10 
prosjektet vært en utfordring, og spesielt variasjonen i kompleksitet for applikasjoner er en 
usikkerhetsfaktor for fase 2.  

Det er kritisk å få oppgradert de gjenstående klientene innen utgangen av 2022 siden støtte for 
Windows 7 opphører. Dette gir fase 2 et betydelig tidspress. Administrerende direktør vurderer at 
planen er stram, men realistisk. Det at det har vært mulig å komme tidlig i gang med 
applikasjonstilretteleggingen, øker sannsynligheten for å gjennomføre fase 2 i henhold til plan.    

For å redusere kostnader, forenkle fremtidig drift og forvaltning og øke sikkerheten må omfanget av 
applikasjonsporteføljen i Helse Sør-Øst fortsatt reduseres. Dette arbeidet pågår, og administrerende 
direktør understreker viktigheten av at samarbeidet mellom Sykehuspartner HF, helseforetakene og 
Helse Sør-Øst RHF fortsetter å gi resultater i form av sanerte applikasjoner. Dette er ikke noe 
Sykehuspartner HF kan gjennomføre alene, og administrerende direktør vil jobbe videre med å sikre 
at dette har høyt fokus i hele foretaksgruppen også i fortsettelsen.  

Administrerende direktør vurderer at fremlagt grunnkalkyle for fase 2 har akseptabel usikkerhet for 
oppgradering av 16 000 klienter til Windows 10. Dette kommer til uttrykk i simulering og 
usikkerhetsanalyse av andel enkle, standard og avanserte applikasjonsinstanser med tanke på 
arbeidet med å kartlegge og forberede arbeidet med å klargjøre applikasjonene for Windows 10.    

 
Administrerende direktør konstaterer at prosjekt Windows 10 fase 1 leverer i henhold til 
leveranseplan og under budsjett, og at prosjektet ifølge prognosen vil nå måltallet på 50 000 klienter 
før utgangen av november 2021, innen rammen av godkjent budsjett. Videre at fremskyndet 
applikasjonstilrettelegging for fase 2 har startet, og at dette øker sannsynligheten for at fase 2 vil 
ferdigstilles innen utgangen av 2022. 
 
Administrerende direktør anbefaler at styret slutter seg til tilnærmingen og planen som er redegjort 
for i saken, og at styret ber administrerende direktør søke finansieringsfullmakt hos Helse Sør-Øst 
RHF, med en grunnkalkyle på 225 millioner kroner, styringsramme på 254 millioner kroner og 
kostnadsramme på 273 millioner kroner, for prosjekt Windows 10 fase 2 fra juli 2021 og ut januar 
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2023. Kostnader for fase 2 i 2021 vil dekkes innenfor budsjettet til program STIM, og kostnader for 
2022 vil bli innlemmet i Sykehuspartner HFs budsjett for 2022.  
 
Administrerende direktør konstaterer videre at omfanget av klienter som må håndteres spesielt i en 
fase 3 er redusert, og anbefaler at styret ber administrerende direktør komme tilbake med en plan 
og forslag til finansiering for fase 3 innen utgangen av oktober 2021. 


