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Saksgang: 

Styre Møtedato 

Styret Sykehuspartner HF 2. mai 2018 

 
 
SAK NR 036-2018 
 
OPPFØLGING AV OPPDRAG FRA FORETAKSMØTE 31. MAI 2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Styret ber administrerende direktør starte etablering av et nytt program for 

infrastrukturmodernisering som beskrevet i denne saken. 

2. Styret erkjenner at arbeidet med oppgradering av Windows 10 plattformen må starte 

før endelig valg av leverandør er foretatt, og godkjenner omdisponering av 45 MNOK 

av budsjetterte investeringsmidler for 2018 til arbeidet. Styret ber administrerende 

direktør søke om fullmakt til dette hos Helse Sør-Øst RHF.  

3. Styret tar status i utredningsarbeidet og videre planer til etterretning. 

4. Styret ber om at administrerende direktør oversender saken til Helse Sør-Øst RHF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skøyen, 29. april 2018 

 

 

Gro Jære 

administrerende direktør 
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1.  HVA SAKEN GJELDER 

Denne saken er en oppfølging av vedtak i sak 028-2018 i Sykehuspartner HFs styre 12. 

april, vedtakspunkt 2 og 3: 

2. Styret ber administrerende direktør prioritere de gjenværende utredningene og 
risikovurderingene høyt.  

3. Styret ber administrerende direktør utrede mulighet for oppstart av program med 

de elementene som er i regi av Sykehuspartner HF, og som er uavhengige av 

alternativene innen 2. mai 2018.  

 

I saken gis en status på arbeidet med å utrede etablering av nytt program for 

infrastrukturmodernisering, med en anbefaling til styret om at programmet kan startes. I 

etablering av programmet vil erfaringer fra tidligere iMod-program vektlegges, og det vil 

legges vekt på en tilstrekkelig mobiliseringsfase for å etablere planverk, styringsstrukturer og 

–dokumentasjon. 

Behovet for standardisering og modernisering i regionen er stort, og det er identifisert 

enkelte kritiske prosjekter som anbefales gjennomført. Disse presenteres i saken, og 

anbefales igangsatt som en del av moderniseringen. For prosjektet oppgradering til MS 

Windows 10 søkes det om omdisponering av investeringsmidler som del av denne saken 

(se vedlegg 5 - Godkjenning omdisponering av investeringsmidler til bruk for oppgradering 

av MS Windows 10). 

Det gis videre en status på arbeidet med alternativutredninger og risikovurderinger, samt en 

plan for det gjenstående arbeidet. 
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2 FAKTABESKRIVELSE 

2.1 Etablering av nytt program for standardisering og modernisering av infrastruktur 

2.2.1 Bakgrunn 

Det tidligere programmet for infrastrukturmodernisering (iMod) ble mai 2017 satt i bero. 

Sykehuspartner HF har i etterkant av dette gjennomført et arbeid for å sikre erfaringer og 

læring fra dette. Funnene fra arbeidet er beskrevet i rapporten om «Organisering og styring 

av videre IKT-infrastrukturmodernisering». Rapporten oppsummeres i 21 anbefalinger innen 

organisering, styring, kapasitet og kompetanse. Anbefalingen i rapporten, samt erfaringene 

fra begge alternativutredningene peker på at moderniseringsarbeidet bør organiseres og 

gjennomført som et program. 

Det er gjennomført en risikovurdering av dagens driftssituasjon innen IKT-området (styresak 

033-2018). Denne understreker behovet for modernisering og standardisering, og at det 

haster med å komme i gang med arbeidet.  

Styret i Sykehuspartner HF vedtok i sak 028-2018 «Styret ber administrerende direktør 

utrede mulighet for oppstart av program med de elementene som er i regi av 

Sykehuspartner HF, og som er uavhengige av alternativene innen 2. mai 2018.» 

 

2.2.2 Målbilde 

Program for infrastrukturmodernisering skal realisere Helse Sør-Østs målbilde for en 

moderne infrastruktur, tilrettelegge for tjenesteutvikling og effektivisering og understøtte 

sikker og stabil drift. 

Programmet skal videre være en driver for utvikling av Sykehuspartner HF i tråd med 
målsettingene om «leveransekraft, verdi for kunden og best på helseteknologi». Dette 
gjelder særlig innføringen av tjenesteorientering, kompetanseutvikling og 
organisasjonsutvikling.  

I forarbeidene til anskaffelsesprosessen til det opprinnelige infrastrukturmoderniserings-
programmet ble det definert fire hovedmål for moderniseringen og anskaffelsen: 

 Forbedret organisatorisk smidighet 

 Forbedret tjenestekvalitet  

 Kostnadseffektivitet  
 Forbedret kostnadsforutsigbarhet og bærekraft.  

Det er i forbindelse med utredningen gjennomført et arbeid med å konkretisere mål og 
måleparametere for programmet, og disse utvikles videre som del av etableringen av   
programmet. Måleparameterne vil inngå som en del av styring og oppfølging av 
programmet, og skal bidra til at resultatmålene nås og at gevinstene realiseres. 
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2.2.3 Faseinndeling 

Programmets innledende faser kan grovt inndeles som illustrert i figuren. Det presiseres at 

faser kan være delvis overlappende, og at endringer vil forekomme som resultat av 

ytterligere planlegging. 

 

Det legges opp til en fasedelt tilnærming med trinnvis oppbygging. Parallelt starter kritiske 

prosjekter som innlemmes når programmet har blitt etablert. 

 

Erfaringsinnhenting 

Målet er å etablere en programorganisasjon med utgangspunkt i erfaringer fra iMod, tidligere 
programmer og beste praksis. De vesentligste 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.  

 Tydeliggjøring av rollen til styret i Sykehuspartner HF ved oppstart og som 
medansvarlig for gjennomføringen av programmet.  

 Styring av programmet gjennom iterativ planlegging og gjennomføring i tråd med 
beste praksis.  

Sykehuspartner HF vil legge vekt på å operasjonalisere de foreslåtte tiltakene i forbindelse 

med etablering og gjennomføring av programmet. Dette må gjøres i tett samarbeid med 

styret og foretaksgruppen, slik at det legges opp til en tydelig fordeling av myndighet, ansvar 

og roller. For å lykkes kreves proaktiv eierstyring, god samhandling i både styrings- og 

leveranselinjen samt effektiv programplanlegging og –gjennomføring. 

 

Mobilisering 

Et kjerneteam for programmet er under oppbygging og programdirektør er tilsatt. Det vil som 

en del av mobiliseringen legges vekt på intern informasjon om konkrete planer for å 

opparbeide energi og motivasjon for å starte opp på nytt. Videre gjennomføres 

kommunikasjons- og forankringsaktivteter i foretaksgruppen parallelt med 

programetableringen, basert på oppdaterte interessent- og målgruppeanalyser. 
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Det søkes å etablere samarbeidsrelasjoner med linjen internt og i foretaksgruppen slik at 
premissene for vellykket gjennomføring legges. Programmet må settes på dagsorden i 
møter på ledernivå innen hele foretaksgruppen, og det må mobiliseres for å komme i gang 
etter «i bero». 

 

Planlegging og etablering av program 

Sykehuspartner HF vil i etableringsfasen for programmet legge særlig vekt på å sikre gode 

rammebetingelser, hensiktsmessig programorganisering, overføring av kompetanse fra 

utredningsarbeidene samt forankring internt og innen foretaksgruppen. 

I arbeidet med etableringen av programmet er det sentralt å utvikle et tydelig mandat, gode 

styringsdokumenter og konkrete gjennomføringsplaner: 

 Etablering av mandat og styrende dokumenter iht Helse Sør-Østs retningslinjer 

 Foreslå hvordan den overordnede styringen av programmet bør legges opp 
(myndighet, ansvar og roller) 

 Avklare programmets handlingsrom og risikotoleransegrenser samt kriterier for 
eskalering av avvik eller kritiske forhold som medfører vesentlig risiko 

 Program- og prosjektplaner med høy kvalitet, gode mekanismer for synkronisering og 
proaktiv risikostyring 

 Sikre økonomiske dekning for programmets etableringsfase. 

Infrastrukturprogrammets omfang og kompleksitet tilsier særlig fokus på 
gjennomføringsevne. Dette sikres ved at gjennomføringen organiseres om et dedikert 
program med klart definerte ledelses- og styringslinjer innen foretaksgruppen, innad i 
Sykehuspartner HF og internt i programmet samt at programmet har riktig kompetanseprofil 
og tilstrekkelig arbeidskapasitet. 

Etablering av tilstrekkelig kapasitet og kompetanse for moderniseringsprogrammet vil stå 
sentralt, og det vil overføres kompetanse og ressurser fra det pågående utredningsarbeidet. 
Viktige kompetanseområder er program-, prosjekt- og endringsledelse, 
informasjonssikkerhet, arkitektur, fagkompetanse IKT og juridisk. Kritiske funksjoner i 
programmet søkes bemannet med ressurser som har erfaring fra sammenlignbare 
programmer. Rekrutteringen til programmet vil i størst mulig grad foretas fra linjen i 
Sykehuspartner HF, slik at kontinuitet, fremdrift og oppbygget kompetanse ivaretas. Tiltak 
for å rekruttere dyktige medarbeidere til Sykehuspartner HF som kan inngå i programmet 
planlegges iverksatt i løpet av 2. kvartal 2018. 

Det legges opp til at programmet overtar arbeidet fra alternativutredningene og baserer 
videre planlegging på utredningene. Intensjonen er å gjennomføre en sømløs overlevering 
av utredningsarbeidene til programmet, samt overføre kompetanse og arbeidskraft. 

Sykehuspartner HF planlegger oppstart av programetableringen i løpet av 2. kvartal 2018. 
Målet for 2. kvartal er at premissene for rammeverket og organiseringen er på plass og godt 
forankret, slik at mandat og rammer kan konkluderes og formaliseres høsten 2018.  
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Planlegging og gjennomføring av moderniseringsprosjekter 

Gjennomføringen av moderniseringen består i første omgang av å planlegge og 
gjennomføre utvalgte kritiske prosjekter som omtalt i denne saken. Videre vil detaljert 
program- og prosjektplanlegging gjennomføres med utgangspunkt i alternativutredningene 
og den allerede pågående prosjektutredning og -planlegging. 

Gjennomføring av programmet er planlagt å vare over fire år fra etablering er gjennomført, 
men det legges opp til en trinnvis oppbygging slik at kapasiteten veksles opp i takt med at 
prosjektporteføljen utvikles. I løpet av høsten 2018 gjennomføres program- og 
prosjektplanlegging slik at programmet er i stand til å ta ansvaret for de første leveransene. 

 

2.2.4 Oppstart av prosjekter som er uavhengig av alternativene 

Behovet for standardisering og modernisering er stort. Innen noen områder er det identifisert 
kritiske behov som anbefales gjennomført som del av første moderniseringsbølge. Noen av 
prosjektene er allerede i gjennomføringsfasen, mens andre er i konseptfase eller under 
planlegging. Når moderniseringsprogrammet er tilstrekkelig etablert som rammeverk kan de 
første prosjektene innlemmes i programmet fra høsten 2018. Prosjektene som igangsettes 
er verifisert å ha lav avhengighetsgrad til de oppgavene som ligger innenfor kontrakten med 
leverandør, slik at ikke negative eller utilsiktede konsekvenser oppstår. De juridiske 
vurderingene knyttet til dette er gitt i vedlegg 3 - Juridisk og kontraktuell vurdering.  

Flere av de pågående prosjektene har finansiering gjennom tildelinger fra Helse Sør-Øst 
RHF eller gjennom driftsinvesteringsmidler for å løse kritisk behov ved enkelte foretak. 
Programmet vil måtte vurdere hvilke av de pågående prosjektene som har behov for et 
endret omfang og ytterligere finansiering, og hvilke nye initiativ som må startes og 
finansieres opp. Inntil programmet er klar for å overta prosjektene og har fått godkjent 
budsjett, vil endringer i prosjektenes omfang og økonomi håndteres for hvert enkelt prosjekt i 
henhold til gjeldende fullmaktsregime.  

Følgende tiltak og prosjekter utredes eller planlegges startet opp: 

Oppgradering til Microsoft Windows 10 
Prosjektet oppgraderer regionens Windows klientplattform til Windows 10. Prosjektet er i en 
planleggingsfase og gjennomfører pilotering i 2. og 3. kvartal 2018 på henholdsvis nettbrett 
og arbeidsstasjoner, og starter suksessiv utrulling i regionen de neste 2 årene. 

Oppgradering og leveranse av arbeidsflater med Windows 10 var en del av det opprinnelige 
moderniseringsprogrammet. Sykehuspartner HF har avklart med leverandør at arbeidet kan 
starte. Ved en videreføring av Tjenesteavtalen med DXC vil denne aktiviteten håndteres 
videre i henhold til denne avtalen. 

Som en del av denne saken søkes det om finansiering til prosjektet for 2018, se vedlegg 5. 

Regional plattform (RPL) 
Det tidligere Infrastrukturmoderniseringsprogrammet (IMP) gjennomførte et prosjekt for å 
bygge opp en felles IKT-plattform for regionale fellestjenester som alle foretak kunne 
konsumere tjenester fra på en trygg og sikker måte. Dette prosjektet var nær ferdigstilling av 
sin første fase da prosjektet ble besluttet avviklet i påvente av en ny løsning fra iMod-
programmet. Det gjennomføres nå en kartlegging for å vurdere ferdigstillelse av RPL som 



 
 

________________________________________________ 

Side 7 av 14 

 

plattform til regionale fellestjenester for alle helseforetak i regionen. Kartleggingen omfatter 
tid og kostnader for å ferdigstille fase 1 av løsningen der den kan benyttes til regionale felles 
løsninger, samt avklare forhold rundt sikkerhet. Bakgrunnen for å vurdere en restart av 
prosjektet er med bakgrunn i å utnytte de investeringene som er gjort, og at det antas å 
gjenstå få måneders arbeidsinnsats for å ferdigstille første versjon av denne plattformen. 
Flere programmer, eksempelvis regional klinisk løsning (RKL), er avhengig av en regional 
plattform for å kunne levere regionale fellesløsningene til helseforetakene. Dersom 
plattformen skal vedvare over tid, må den videreutvikles som ett av alternativenes målbilde. 

Regional Citrix plattform 
Prosjektet ruller ut regional Citrix plattform ved ett foretak. Plattformen gir sikrere tilgang til 
applikasjoner ved foretaket samt øker stabiliteten på tjenester. Prosjektet faser også ut et 
sett av «End of life»-servere.  
 
Forberedelse til migrering av applikasjoner 
Uavhengig av valg av alternativ må det i forkant av migrering til ny plattform gjennomføres 
prosjekter for å oppdatere metainformasjon, revidere forvaltningsregime, samt utvalgte 
oppgraderings- og designaktiviteter. Det er utarbeidet forslag til prosjekt og pilot for 
kartleggingen.  
 
Trådløst nettverk 
Prosjektene skal rulle ut trådløst nettverk for å erstatte «End of life» punkter og levere bedre 
dekning i foretaksgruppen.  Arbeidet pågår ved flere av helseforetakene. 
 
Telekommunikasjon 
Konseptrapport er levert. Videre aktiviteter er løsningsdesign for regional løsning, samt 
tilpasning og verifikasjon av applikasjonsklient. Området har kritiske utfordringer innen End-
of-life/End-of-support som krever rask igangsetting. 
 

2.2.5 Risiko og suksesskriterier for programgjennomføringen 

Det er i løpet av i beroperioden gjennomført omfattende tiltak som vil redusere risiko og 
kompleksitet i moderniseringsprogrammet: 

 Applikasjonssanering og konsolidering gjennomføres som et eget prosjekt  

 Det er igangsatt en rekke tiltak innen informasjonssikkerhet og personvern under 
felles ledelse i ISOP, der blant annet tilgangsstyring, risikostyring og GDPR inngår 

 Det er iverksatt en rekke tiltak for forbedringer og reduksjon av risiko i dagens drift 

 Tidsplanen for moderniseringen er gjennomgått, og det foreslås en plan med lavere 
risiko gjennom en lengre moderniseringsperiode. 

Det er foretatt risikovurdering i utredningsarbeidene, og basert på disse og en overordnet 
tilnærming er følgende risikoer foreløpig identifisert for moderniseringsprogrammet: 

 Utilstrekkelig styring og tilgang på ressurser og kompetanse, uklare grensesnitt 
mellom drift og program   

 Om styringsmodellen har lange beslutningsprosesser i foretaksgruppen, eller ikke er 
tilpasset et regionalt program eller det er utilstrekkelig støtte fra foretaksgruppen  

 Kostnadsoverskridelser, forsinkelser, sikkerhetsbrudd og utilstrekkelig gevinstuttak vil 
skape dårlig omdømme  

 Mangelfull utnyttelse av inngått kontrakt, utilstrekkelige/feil gjennomførte anskaffelser 
eller dårlige kontrakter 
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 Utilstrekkelig finansiering, misforhold mellom omfang og finansiering, manglende 
avklaring av risikotoleranse eller manglende vilje til å ta risiko kan føre til redusert 
gjennomføringsevne eller tapte gevinster  

 Forsinket/manglende leveranser fra andre leveranser/prosjekter som programmet er 
avhengig av 

 Informasjonssikkerhet, personvern og foretaksgruppens risikotoleranse kan føre til 
forsinkelser eller merkostnader i programmet  

 Mangelfull programetablering, utilstrekkelig interne styringsmodell i programmet, 
svak gjennomføringskultur og leveranseevne i Sykehuspartner HF, medarbeideres 
motivasjon og engasjement  

 Teknisk og funksjonell omfangsglidning  

 Utilstrekkelig oversikt og teknisk kompleksitet i grunndata og applikasjoner kan føre 
til at applikasjoner ikke migreres som planlagt eller applikasjoner som ikke kan flyttes 
inn i FMO  

 Uforberedt mottaksapparat for ny infrastruktur, inkludert forvaltning av applikasjoner 

 Opprettholde sikker og stabil drift i parallell med høy endringstakt i infrastrukturen. 

Tiltak for å redusere er utledet, og Sykehuspartner HF vil følge opp disse og videreutvikle et 
helhetlig risikobilde med fokus på tiltak for moderniseringsprogrammet. 

 

2.2 Status og videre planer for utredningsarbeidet og risikovurderinger 

2.2.1 Bakgrunn 

Sykehuspartner HF fikk i foretaksmøte 31. mai 2017 ansvaret for å utrede alternative 
gjennomføringsmodeller innenfor avtalen med DXC. Sykehuspartner HF ble videre gjennom 
vedtak i styresak Helse Sør-Øst RHF 077-2017, bedt om å starte arbeidet med å utrede en 
alternativ gjennomføringsmodell (vedtakspunkt 6): «… det må startes et arbeid med å utrede 
hvordan en modernisering av IKT-infrastruktur kan gjennomføres i regi av Sykehuspartner 
HF dersom avtalen termineres.» 
 
Videre heter det at «Styret legger til grunn at Sykehuspartner HF i det videre arbeidet sikrer 
bred involvering og medvirkning av ansatte og tillitsvalgte. Ansattes kompetanse og 
kunnskap skal aktivt etterspørres og inkluderes i utredningen av alternative modeller.» 

Med bakgrunn i ovennevnte etablerte Sykehuspartner HF to utredningsprosjekt, ett med 
forutsetning om videreføring av kontrakten med DXC og det andre uten bruk av kontrakten 
med DXC, disse har senere blitt samlet i ett prosjekt. Dette sikrer kompetansedeling, mer 
effektiv ressursbruk, samt gjenbruk av rammer, føringer og retningslinjer. Styret i 
Sykehuspartner HF vedtok i sak 063-2017 et sett forutsetninger og kriterier som 
alternativene måtte oppfylle og vurderes mot. Utredningsarbeidet har pågått siden juni 2017 
og evalueres av et felles evalueringsteam.  
 
 
2.2.2 Status på alternativutredningene 

Arbeidet med alternativutredningene er i sluttfasen, og evalueringen er i gang. Begge 

arbeidsgruppene har dokumentert sitt arbeid i selvstendige rapporter oppsummert i vedlegg 

1 – Alternativ for infrastrukturmodernisering med DXC og vedlegg 2 – Alternativ for 

infrastrukturmodernisering uten DXC.  
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I perioden har de to alternativene utviklet seg til gradvis å bli mer like, i den forstand at 

alternativet innenfor avtale med DXC er redusert i omfang og oppgaver, mens alternativet 

uten avtale med DXC har dratt læring og erfaring fra arbeidet med kontrakten. I aller ytterste 

konsekvens handler det mer om hvor stort ansvar èn enkelt leverandør skal ha, enn hva 

arbeidet faktisk består i. Videre skiller alternativene på hvem som utfører driften av ny 

tjenesteplattform, mens drift av skyløsninger i begge alternativ er tenkt tjenesteutsatt. 

Derimot er egenskaper ved den faktiske løsningen, som skyløsninger, bimodal IKT, 

tjenesteorientering og brukerstyrte tjenester elementer som gjenfinnes hos begge alternativ. 

Felles for begge alternativene er også at moderniseringen anbefales gjennomført som et 

program, og det er utviklet en felles migreringsstrategi som kan tilpasses foretakenes behov. 

Alternativ innenfor avtale med DXC har frembrakt et overordnet løsningsdesign for 

modernisert plattform, og et planverk for bygging og utrulling. Underlaget i 

utredningsrapporten er omfattende, og bærer preg av å være modnet og gjennomarbeidet. 

Det er identifisert risiko knyttet til både gjennomføring og informasjonssikkerhet som 

forutsetter gjennomføring av relativt omfattende tiltak. Utredningen som foreligger vil danne 

grunnlag for gjennomføring, gitt at dette alternativet legges til grunn og Sykehuspartner HF 

kommer til kommersiell enighet med leverandør om de siste endringene.  

Gjennomføringen av alternativet er basert på kontrakten, men med endringer i omfang. DXC 

vil bli en viktig leverandør, heller enn en strategisk partner, og Sykehuspartner HF vil få et 

større ansvar for styring og kontroll på fremdrift og risiko. Den reviderte løsningen inneholder 

en fleksibilitet for de ansatte basert på et frivillighetsprinsipp for overgang til DXC, og krever 

at Sykehuspartner HF fortsatt skal drifte dagens infrastruktur i påvente av modernisering.   

Det oppdaterte løsningsforslaget omfatter modernisering og drift av IKT infrastrukturtjenester 

innenfor områdene server/lagring og arbeidsflate/brukerutstyr levert av DXC. Innenfor 

området nettverk vil Sykehuspartner HF selv modernisere og drifte deler av nettverket. 

Området telekommunikasjon vil også løses i henhold til et ferdigstilt konseptforslag som 

beskriver målbildet for tjenestetilbudet i et brukerperspektiv. Konseptforlaget er 

fremtidsrettet, er basert på brukerbehov hentet fra fire av foretakene og inneholder 

overordnede planer for oppstart av moderniseringen innenfor flere områder. DXC sin rolle 

innenfor området er under utredning.  

Kontraktens omfang skal i hovedsak leveres fra innenfor EU/EØS og Norge. DXC skal ha et 

team lokalisert i Norge som del av driftsapparatet for drift av den moderniserte 

driftsplattformen. Privilegerte tilganger vil være under kontroll ved hjelp av tydeligere 

ansvarsplassering i organisasjonen, forsterkede prosesser og et nytt system for privilegert 

tilgangskontroll (PAM).  

De økonomiske konsekvensene av alternativet er i hovedsak vurdert opp mot 

kontantstrømmen som lå til grunn for styresak Helse Sør-Øst RHF 069-2016. I tillegg er det 

gjort en overordnet vurdering av gjenbruk og konsekvensen for eventuelle nedskrivninger av 

eksisterende infrastruktur. Kostnadsanalysen er nærmere beskrevet i vedlegg – 4 

Økonomiske konsekvenser. 

Juridiske forhold relatert til kontrakten med DXC er vurdert. Dette er nærmere beskrevet i 

vedlegg 3 - Juridisk og kontraktuell vurdering. 
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Alternativ uten avtale med DXC baseres på en utredningsrapport levert etter en 

konseptfase. Løsningsforslaget bærer preg av dette og er følgelig på et mer overordnet nivå 

en alternativet med DXC. Hovedtrekkene i løsningsforslaget er en leveranse av en 

standardisert og modernisert infrastruktur, migrering av foretaksgruppens applikasjoner, 

oppbygging av nye forvaltnings- og driftsorganisasjon og sanering av utdatert utstyr og 

applikasjoner. 

Den foreslåtte løsningen er modulær og vil bestå av et sentralt kjøremiljø driftet av 

Sykehuspartner HF, en skyløsning driftet kun for Sykehuspartner HF, en delt skyløsning der 

flere virksomheter deler et fysisk driftsmiljø som logisk er helt adskilt, og offentlig sky der 

mange kunder deler på de samme ressursene. Sykehuspartner HF vil drifte sentralt 

kjøremiljø, som vil inkludere vedtatte lokale kjøremiljøer.  Sentralt kjøremiljø er første steg i 

programmet og dette er også den vesentlige leveransen innenfor hosting-tårnet i 

løsningsforslaget. De andre hosting-løsningene i målbildet vil være løsninger som vil 

vurderes og eventuelt implementeres senere i programmet.  

Det teknologiske målbildet bygger på erfaringer fra Helse Nord, NAV, Helse Vest, samt 

svenske og finske helseforetak.  

Alternativ utenfor avtale med DXC er fortsatt i tidlig fase, og utredningen er en 

konseptrapport på overordnet nivå. Det er utarbeidet arkitektturbeskrivelser og 

prosjektforslag på områdene sentralt kjøremiljø og arbeidsflate. I tillegg har de to 

utredningsprosjektene i fellesskap utarbeidet arkitekturbeskrivelser og prosjektforslag for 

områdene nettverk og telekommunikasjon og samhandling.  Før gjennomføring av dette 

alternativet vil det likevel måtte igangsettes videre arbeid på løsningsdesign og en ytterligere 

konkretisering, og det er forventet at noen veivalg kan endre seg underveis. 

 

2.2.3 Avklaringer og endringer i arbeidet med alternativutredningene siden mai 2017 

Det siste året har det vært god fremdrift i utredningsarbeidet og flere vesentlige avklaringer 
og veivalg har blitt tatt: 

 Drift av eksisterende plattform og tjenester er besluttet beholdt i Sykehuspartner HF 

 Overføring av personell fra Sykehuspartner HF til leverandør er besluttet gjort frivillig 

 Sykehuspartner HF skal eie tilgangsstyring og være førende innen 
informasjonssikkerhet 

 Sykehuspartner HF skal styre og gjennomføre større deler av moderniseringen. 

 Tidsrommet for migrering av tjenester fra eksisterende til modernisert miljø er økt fra 
3 til 4 år, og belastningen på helseforetakene er redusert 

 Foretakenes selvstendige plikt til å vurdere restrisiko er understreket gjennom varsel 
om vedtak fra Datatilsynet. 

 

I tillegg er blant annet følgende endringer foreslått:  

 Modernisering av nettverk gjennomføres av Sykehuspartner HF 

 Modernisering av telekommunikasjon baseres på et nytt, modernisert konsept 

 Revidert migreringsstrategi der tjenester i større grad migreres samtidig med en 
planlagt oppgradering. 
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I sum utgjør disse endringene en vesentlige forbedringer i forhold til utfordringsbildet med 
implementering av kontrakten da programmet ble satt i bero i mai 2017.  

 

2.2.4 Risikovurderinger og krav til informasjonssikkerhet 

Arbeidet med utredning av videre strategi for modernisering har resultert i flere 

risikovurderinger og tydeliggjøringer av krav til informasjonssikkerhet. Det er gjennomført en 

rekke tiltak for å redusere risiko i dagens drift samt tiltak innen informasjonssikkerhet og 

personvern. Status ble gjennomgått i styremøte 14. april 2018 og framgår av brev oversendt 

Helse Sør-Øst RHF 13. april 2018.  

Risikovurderingene er vesentlige for den videre beslutningsprosessen samtidig som det er 

identifisert en rekke tiltak som må gjennomføres uavhengig av hvilket alternativ som velges. 

Sykehuspartner HF har vurdert risiko for informasjonssikkerhet ved tjenesteutsetting og ved 

hvert av alternativene. Videre er risiko knyttet til gjennomføring av hvert enkelt alternativ 

vurdert. Dette danner grunnlag for helseforetakenes vurdering av om restrisiko er 

akseptabel. Personvernkonsekvensvurdering som følge av tjenesteutsetting er det enkelte 

helseforetaks ansvar, der Sykehuspartner HF har en koordinerende rolle. Sykehuspartner 

HF utarbeider en informasjonspakke for overlevering til helseforetakene medio mai 2018, 

slik at de kan gjøre sin vurdering av personvernkonsekvenser av tjenesteutsetting og 

restrisiko i alternativene. Videre må nødvendige landrisikovurderinger gjennomføres.  

Sykehuspartner HF har kartlagt risiko i eksisterende driftsmiljø (se styresak 033-2018). 

Rapporten skal brukes til kontinuerlig forbedring i dagens drift, samt for å synliggjøre 

behovet for modernisering i stort.  

Sykehuspartner HFs styre har basert på oppdrag gitt i foretaksmøtet 31. mai 2017 satt 

føringer for hvilke forutsetninger og kriterier som ligger til grunn for utrednings- og 

evalueringsarbeidet. I denne forbindelse er krav til informasjonssikkerhet satt som en 

forutsetning for alt arbeid, og alternativ som ikke ivaretar informasjonssikkerhetskravene vil 

bli forkastet. Forutsetningene sikrer at alternativ som fremlegges styret er avstemt mot 

lovkrav, føringer og policyer innen informasjonssikkerhet. 

I påvente av avklaringer knyttet til ny Sikkerhetslov legger Sykehuspartner HF kravene i 

dagens lovverk for helsesektoren og personvernforordningen GDPR til grunn.  

 

2.2.5 Involvering 

Det er i utrednings- og evalueringsarbeidet lagt stor vekt på informasjon til og involvering av 

ansatte, ledere og tillitsvalgte. Utredningene er fast tema i møter mellom ansattes 

organisasjoner og ledelsen. Det har vært utfordrende å involvere i samme grad i alternativ 

innenfor kontrakt som utenfor basert på kontraktens omfang og historikk. Tillitsvalgte er med 

i relevante fora og beslutningsorgan, og ansatte bidrag i alternativutredningene er forsterket 

og gitt høy prioritet.  
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Gjennomføringen av evalueringsarbeidet har lagt opp til en bred involvering av fagressurser 

fra Sykehuspartner HF, representanter fra begge utredningsprosjektene, sikkerhetsmiljøet, 

tillitsvalgte, ledere og helseforetaksrepresentanter. 

Helseforetakene er orientert om arbeidet gjennom utvalgte fora.  

 

3 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS VURDERING 

Behovet for å standardisere og modernisere både infrastruktur og applikasjoner i regionen er 

kjent, og lå til grunn for beslutning om å etablere en kontrakt med ekstern leverandør innen 

infrastruktur. Etter at beslutningen ble fattet har det fremkommet forhold som krever at 

tilnærmingen vurderes på nytt, og at involvering, risikovurderinger og informasjonssikkerhet 

vektlegges i større grad. 

Det er nå snart ett år siden programmet for infrastrukturmodernisering ble satt i bero. I 

etterkant har helseforetakene mottatt varsel om vedtak fra Datatilsynet grunnet manglende 

risikovurdering, og det har blitt avdekket et dataangrep mot regionen. Tjenesteutsettingen 

har fått negativ oppmerksomhet fra media, og informasjonssikkerheten i IKT-plattformen har 

blitt satt på den politiske dagsorden. Sykehuspartner HF har gjennomført en risikovurdering 

av dagens driftssituasjon innen IKT-området som peker på svakheter og forbedringsområder 

som krever standardisering og modernisering. Det er behov for omfattende tiltak innen både 

tjenestestyring, teknologi, prosess og informasjonssikkerhet. Mange tiltak er iverksatt, men 

risikovurderingen understøtter behovet for å reetablere infrastrukturmoderniserings-

programmet. Dette er, og har vært, en krevende situasjon, både for helseforetakene som 

kunder, Sykehuspartner HFs ansatte og ledelse. 

At utfordringsbildet er krevende rokker ikke ved det faktum at arbeidet med standardisering 

og modernisering må fortsette. Det siste året har Sykehuspartner HF nedlagt et betydelig 

arbeid i utredning av to alternative fremgangsmåter for videre modernisering, i tillegg til å 

igangsette og videreføre tiltak på informasjonssikkerhetsområdet. Utredningsarbeidet har 

bygget på rammer, føringer og fullmakter gitt i foretaksmøte og av styret i Sykehuspartner 

HF, og er i stor grad utført av egne ansatte og linjeledere. Administrerende direktør har stor 

tiltro til at fagmiljøene nå er involvert og har fått mulighet til å bidra inn i de ulike 

alternativene, og at evalueringsarbeidet har foregått basert på vedtatte kriterier og 

forutsetninger. 

Administrerende direktør kjenner på ansvaret for å sikre at infrastrukturmoderniseringen 

fortsetter og får fremdrift. Det gjenstår fortsatt noe arbeid før helheten i 

moderniseringsstrategien er klar og før endelig anbefalingen om alternativ foreligger. Likevel 

har arbeidet kommet langt nok til at det er mulig å anbefale igangsetting av de neste 

stegene. Dette er tilfelle for etablering av en programorganisasjon som ansvarlig for 

gjennomføringen av infrastrukturmodernisering i regionen. Dette er viktig å komme i gang 

med, siden det vil ta tid å bygge opp en programorganisasjon med tilstrekkelig kompetanse 

og kapasitet. Administrerende direktør anbefaler at programmet etableres, basert på de 

fremlagte anbefalingene. 

Videre anbefales det å videreføre og igangsette kritiske prosjekter som skal gjennomføres 

uavhengig av hvorvidt kontrakten med leverandøren videreføres eller ikke, og hvor de 
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juridisk og tekniske forholdene er avklart. Administrerende direktør understreker at 

prosjektene er av stor betydning for helseforetakene, og anbefaler at prosjektene 

igangsettes og/eller videreføres og innlemmes i et nytt program for 

infrastrukturmodernisering når dette er etablert. 

Det gjenstår fortsatt arbeid før den helhetlige planen for infrastrukturmodernisering er klar. 

Hva som skal gjøres og hvorfor er i stor grad klart, men detaljene rundt hvordan er fortsatt 

ikke klare. Administrerende direktør er ydmyk ovenfor oppgaven å skulle anbefale ett av 

alternativene til styret. Dette skyldes blant annet at alternativene er på ulikt detaljeringsnivå 

med hensyn til konsept, planverk og modning, og at både juridiske, økonomiske, 

organisatoriske og operasjonelle forhold spiller inn sammen med vurderinger knyttet til 

informasjonssikkerhet. På den annen side har alternativene gjennom det siste året nærmet 

seg hverandre, slik at de faktiske ulikhetene ikke lenger er så store. Således har arbeidet 

med alternativutredningene bekreftet den overordnede tilnærmingen, uavhengig av om 

kontrakten videreføres eller ikke. 

Omfanget og kompleksiteten i moderniseringsarbeidet er stort og vil kreve mye av 

Sykehuspartner HF, uavhengig av hvilket alternativ som velges. Både Sykehuspartner HF 

som organisasjon, og foretaksgruppen som helhet, har gjennom de seneste årene vært 

igjennom en utvikling og modningsprosess på dette området. Dette gjelder både med 

hensyn på behovet for infrastrukturmodernisering og –standardisering, men også hvilke 

forutsetninger og krav som må stilles for å lykkes. Det er administrerende direktørs 

oppfatning at foretaksgruppen har økt forståelse for hvordan det best tilrettelegges for 

modernisering og gevinstuttak. Sykehuspartner HF har i perioden utviklet sin kompetanse og 

kapasitet. Flere eksempler bekrefter Sykehuspartner HFs evne til å styre og lede store 

utviklingsprogrammer, og det finnes konkrete planer for hvordan denne utviklingen skal 

fortsette og styrkes (jfr sak 032-2018 Økonomisk langtidsplan 2019-2022).  

Erfaringene fra alternativutredningene har bidratt til at Sykehuspartner HF har bygget unik 

kompetanse, og denne vil gjenbrukes i den videre moderniseringen. Utredningsarbeidet har 

også bidratt til at bevisstheten rundt målrettet bruk av markedet har økt, samt gitt bekreftelse 

på at Sykehuspartner HFs egne tanker er i tråd med markedets anbefalinger og råd. Til slutt 

har arbeidet med styrket informasjonssikkerhet, personvern og tilgangsstyring vært viktig for 

å demonstrere gjennomføringskraft i egen organisasjon og etablere nødvendige 

forutsetninger for videre modernisering. Det er administrerende direktørs vurdering at 

forutsetningene er tilstede for en vellykket gjennomføring, uavhengig av om kontrakten 

videreføres eller Sykehuspartner HF selv vil være hovedutførende for 

moderniseringsarbeidet. 

Gjennom arbeidet med infrastrukturmodernisering avdekkes stadig forhold som kan utredes 

og detaljeres videre. I lys av tidligere erfaringer må styret sikres et faktabasert 

beslutningsgrunnlag der forholdene rundt forutsetninger og kriterier er belyst. Likevel vil det 

være behov for skjønnsmessige og ledelsesmessige vurdering i denne saken. En entydig, 

objektiv sannhet kan være krevende å finne i komplekse saker som denne, men 

administrerende direktør vil betrygge styret på at utredningene som er gjort er utført etter 

beste evne, og med hensyn til foretaksgruppens krav og behov. 

Sykehuspartner HF vil sluttføre utredningen slik at handlingsalternativene blir tydelige. I 

arbeidet vil det synliggjøres hvordan Sykehuspartner HF må utvikle sin organisasjon og 
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leveransekraft for å sikre vellykket gjennomføring, og synliggjøre en risikoprofil for hvert 

alternativ. Dette vil danne grunnlag for administrerende direktørs anbefaling til styret, og 

styrets videre behandling av saken.  

 

Vedlegg 
Vedlegg 1 - Alternativ for infrastrukturmodernisering med DXC 
Vedlegg 2 - Alternativ for infrastrukturmodernisering uten DXC 
Vedlegg 3 - Juridisk og kontraktuell vurdering (uoff, jfr. offl. §23, 1.ledd, §12, bokstav a og c)  
Vedlegg 4 - Økonomiske konsekvenser (uoff, jfr. offl. §23, 1.ledd, §12, bokstav a og c) 
Vedlegg 5 - Godkjenning omdisponering av investeringsmidler til bruk for oppgradering av       
MS Windows 10 


