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 Bakgrunn 

Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok på ekstraordinært styremøte 28. juni 2017 i vedtakspunkt 6 at «… 
det må startes et arbeid med å utrede hvordan en modernisering av IKT-infrastruktur kan 
gjennomføres i regi av Sykehuspartner HF dersom avtalen termineres». For å svare på oppdraget har 
Sykehuspartner HF utarbeidet en konseptutredning.  

Utredningen beskriver målbildet, overordnet løsningsarkitektur og leveransemodell for 
videreføringen av infrastrukturmoderniseringen i Helse Sør-Øst i regi av Sykehuspartner HF, inkludert 
bruk av markedet. Dette dokumentet gjengir hovedtrekkene fra utredningsrapporten. Dokumentet er 
skrevet som et selvstendig dokument og det kan være mindre avvik mellom utredningsrapporten og 
dette dokumentet. 

 

 Utredningsprosessen 

Konseptutredningen startet primo august 2017. Arbeidsgrupper med bred deltakelse fra fagmiljøene i 
Sykehuspartner HF har utarbeidet utredningen. 

Sykehuspartner HF har lagt stor vekt på bred involvering og medvirkning fra ansatte og tillitsvalgte i 
Sykehuspartner HF og arbeidsgruppen gjennom workshops, avstemningsmøter, løpende dialoger, 
åpen tilgang til alle dokumenter og erfaringsutvekslingsmøter med Skatteetaten, Lånekassen, Helse 
Vest, Helse Nord og NAV. I alt har det vært gjennomført flere titalls ulike arrangementer som del av 
utredningsprosessen. 

Forankringen av løsningskonseptet mot helseforetakene har i hovedsak vært gjennomført dels 
gjennom foretakenes deltakelse i evalueringsprosessen, primært fra Oslo Universitetssykehus (OUS) 
og Vestre Viken, og dels gjennom dialogen kundeansvarlige i Sykehuspartner HF har hatt med sine 
kunder om spesifikke behov knyttet til lokal infrastruktur. Det har også vært avholdt avklarende 
møter med OUS IKT. 

 

 Mål med moderniseringsprogrammet 

Modernisering er benyttet både som navn «moderniseringsprogrammet» og som funksjon 
«modernisering». Modernisering er ikke kun utskifting av maskinvare. En viktigere del av 
moderniseringen går eksempelvis på økt bruk av virtualisering, standardisering av infrastruktur og 
infrastrukturrettet programvare samt en plattform som legger til rette for automatisering.  

I forarbeidene til anskaffelsesprosessen ble det definert fire hovedmål for moderniseringen og 
anskaffelsen («SPIIS ISFT – Tender Instruction, Invitation to Submit Final Tender»):  

* Forbedret organisatorisk smidighet: Økende og varierende krav, raske endringer i teknologi og stort 
behov for utskiftninger krever at Helse Sør-Øst raskt tilpasser seg nye utfordringer. Sykehuspartner HF 
skal bidra til å akselerere moderniseringen av Helse Sør-Øst sin IT-infrastruktur og nødvendig 
applikasjonsmigrasjon.  

* Forbedret tjenestekvalitet: Sykehuspartner HF skal bedre kvalitet på tjenestene. Dagens legacy-
plattformer øker risikoen for kritiske feil og redusert kvalitet på tjenestene.  

* Kostnadseffektivitet: Moderniseringsprogrammet skal muliggjøre kontinuerlige 
kostnadseffektivitetsgevinster gjennom skala, standardisering og industrialisering, noe som vil 
resultere i betydelige reduksjoner mot dagens kostnadsnivå.  
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* Forbedret kostnadsforutsigbarhet og bærekraft: Kostnaden for å drifte og modernisere Helse Sør-
Øst sin IT-infrastruktur har en kostnadsutvikling som ikke kan opprettholdes. Sykehuspartner HF skal 
gjennom moderniseringen etablere en bærekraftig kostnadsmodell.  

Det er fortsatt et mål for moderniseringsprogrammet å levere på disse målene selv om 
løsningsforslaget gjennomføres uten bruk av DXC-avtalen. 

 

 Hovedtrekk i leveranser og leveranseplan 

Forslag til gjennomføring av 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 leveransen er standardisert og modernisert infrastruktur, 
migrering av foretaksgruppens applikasjoner, oppbygging av nye forvaltnings- og driftsorganisasjon og 
sanering av utdatert utstyr og applikasjoner. Grunnlaget for vellykket gjennomføring legges ved god 
prosjektering i form av godt designarbeid, god planlegging, risikostyring og riktig bemanning. 

 

4.1. Beskrivelse av løsningsforslaget  

Den foreslåtte løsningsmodellen skissert i figuren under (figur 1) karakteriseres ved at programmet 
bygger opp en fellesregional tjenesteorientert infrastrukturplattform bestående i korte trekk av 
moderne datasentre, og moderniserte «as-a-service» infrastruktur-, plattform- og brukertjenester 
bestående av kjøremiljø, nettverk, samhandlings- og sluttbrukerverktøy, i en såkalt «hybrid sky». 

Figuren illustrerer også at løsningen er modulær og vil bestå dels av et Sentralt Kjøremiljø driftet av 
Sykehuspartner HF, dels av en skyløsning driftet kun for Sykehuspartner HF, dels av 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 steg en 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. 

Løsningen som er skissert gir følgende fordeler:  

 Større trygghet for informasjonssikkerhet og personvern ved styrket tilgangsstyring både for egne 

ansatte og leverandører. Sensitive data vil fortrinnsvis behandles i den delen av løsningen som 

driftes av Sykehuspartner HF.  

 Fleksibilitet i løsningen fordi den er modulær.  

 God kostnadseffektivitet fordi ikke-kritiske applikasjoner som behandler ikke-sensitive data kan 

driftes der dette er billigst, eventuelt kjøpes som tjenester, men også fordi for eksempel lagring 

av data tilpasses tilgjengelighetskrav og dermed åpner for lavkost lagring.  

 God evne til å tilpasse tjenestene etter helseforetakenes behov også over tid, da hele 

løsningskonseptet er bygget med det for øye. 
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Figur 1: Foreslått løsnings- og leveransemodell. 

Helse Nord RHF er godt i gang med å realisere tilsvarende løsnings- og leveransemodell og er, ifølge 
orientering gitt Sykehuspartner HF 15. januar 2018, så langt godt tilfreds med oppnådde resultater fra 
sitt Sentrale Kjøremiljø. Det teknologiske målbildet bygger på erfaringer fra Helse Nord, NAV, Helse 
Vest, samt svenske og finske helseforetak. 

Gartner er også tydelige i sin anbefaling: «It is time for health care providers to increase the speed of 
transition to cloud services.” Utredningen legger også Gartners anbefalinger og erfaringer fra 
kundecasene de beskriver til grunn. 

Gartner 

Gartner ble engasjert forbindelse med utredningen med det formål å bidra til å belyse hvordan 
sammenlignbare virksomheter har løst utfordringene knyttet til modernisering av infrastrukturen. 
Gartners anbefalinger bygger på konkrete kundereferanser i Europa, med eksempler både fra 
Stockholmsregionen og Helsinki, og er således erfaringsbaserte.  

Gartner anbefaler at Sykehuspartner HF stegvis flytter fokus og tilpasser gjennomføringsevne mot 
leveranse av skybaserte tjenester til regionen, slik at fremtidig tjenesteutvikling støtter opp om et 
målbilde som ifølge Gartners anbefalinger bør være hybrid sky. 

Gartner påpeker også at Software-as-a-Service (SaaS) er den dominerende leveransemodellen innen 
skytjenester til helsetjenestene i dag. Et stadig sterkere fokus på informasjonssikkerhet og personvern 
gjør at skyleverandørene, ifølge Gartner, i de fleste tilfeller leverer sikrere tjenester enn 
virksomheters interne IT-virksomheter.  

 

4.2. Sikker og stabil drift 

Leveransemodellen bygger opp under kravene til sikker og stabil drift ved at den nye infrastrukturen 
bygges opp logisk, og i noe mindre grad fysisk, parallelt med dagens infrastruktur. Denne 
leveransemodellen gjør det mulig å begrense endringene i dagens infrastruktur til det strengt 
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nødvendige, og reduserer med det risikoen for brudd i leveranser av kritiske tjenester til 
helseforetakene. Så snart programmet er klart til å levere tjenester, vil nye tjenester til 
helseforetakene i all hovedsak leveres fra ny plattform etter standardiserte krav til sikkerhet, 
arkitektur og funksjonalitet. 

I løsningsforslaget legges det til rette for sikker og stabil overgang fra eksisterende infrastruktur i 
CMO til ny infrastruktur i FMO gjennom programmet ved at også CMO forberedes for overgangen. 
Dette innebærer at det iverksettes tiltak i CMO som både bidrar til sikker og stabil drift i perioden og 
samtidig bidrar til god transformasjon. Tiltakene i regi av ISOP er eksempler, andre eksempler er 
innføring av mikrosegmentering, applikasjonssanering og up-lift. 

Videre utføres det en grundig kartlegging av integrasjoner og trafikkflyt i CMO som forberedelse på 
migrering av applikasjoner. Resultatet er betydelig forbedret oversikt over hvilke tjenester som 
kommuniserer med hverandre, hvor i miljøet tjenesten befinner seg mv. Denne informasjonen sikrer 
at nødvendige tjenesteendringer i CMO i påvente av migrering til FMO utføres effektivt og med økt 
presisjon, samtidig som kartlegging og dokumentasjon er en påkrevd aktivitet før migrering av 
tjenester. 

FMO skal utvide bruken av metodeverk og administrasjonsverktøy som i dag benyttes i CMO 
betraktelig ved å ta i bruk vesentlig mer funksjonalitet i verktøyene. Felles metoder og verktøy vil 
bidra til at driften i CMO i høyere grad strømlinjeformes. 

Tilsvarende vil ny forvaltnings- og driftsorganisasjon for infrastruktur bygges opp fra bunnen av, som 
del av programmet, ved siden av dagens forvaltningsorganisasjon. I overgangen og transformasjonen 
vil ny leveransemodell samspille med eksisterende leveransemodell i et tjenesteperspektiv slik at 
leveranser av gode tjenester er fokus, og styres fra den nye organisasjonen. Den nye, 
tjenesteorienterte, organisasjonen vil bestå av tverrfaglige tjenesteteam i en ny organisasjonsstruktur 
utviklet for formålet. Tilnærmingen understøtter også Sykehuspartner HF sitt arbeid for 
tjenesteorientering og tjenesteprising. Transformasjonen mot ny forvaltnings- og driftsorganisasjon 
vil bli gjennomført i tråd med gjeldende regelverk. 

4.3. HR 

Programmet vil bidra med strategisk kompetansedreining fra dagens kompetanse til fremtidige behov 
i en omstillingsprosess som styres og tilrettelegges i tråd med Sykehuspartner HF sine retningslinjer 
for omstilling og plan for kompetanseendring.  

Sannsynligheten for vellykket gjennomføring av et så omfattende program som 
infrastrukturmoderniseringen vil øke vesentlig ved å forsterke kompetansen i Sykehuspartner HF med 
eksterne ressurser med spesifikk erfaring fra tilsvarende programmer. Dette inkluderer erfarne 
ressurser innenfor kritiske fagområder som programledelse, programkontorfunksjoner, overordnet 
arkitektur og områdearkitektur på sammenlignbare teknologi, test- og releaseledelse.  

Oppbyggingen av FMO-organisasjonen gjøres med støtte fra spisskompetanse med konkret erfaring 
fra sammenlignbare oppgaver. FMO-organisasjonen skal være tjenesteorientert, bygget opp med 
tverrfaglige team, og forvaltning samt drift skal være vesentlig mer effektiv. FMO skal levere tjenester 
med vesentlig høyre automatiseringsgrad, samtidig som organisasjonen skal bygge tilstrekkelig 
fleksibilitet til å møte endringer i foretakene sine behov på en god måte. Dette krever sterk tverrfaglig 
ledelse og fagkompetanse på områder som blant annet «orkestrering» og «megling». 

 Videre modernisering av infrastrukturen vil øke kvaliteten på tjenestene som leveres. Endringene i 
oppgavespekteret møtes ved at det bygges kompetanse på disse områdene. Ambisjonen er at de som 
berøres av endringene i infrastrukturen tilbys kompetanseutvikling i tråd med Sykehuspartner HF sitt 
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behov. Ambisjonen er at det utvikles individuelle kompetanseplaner som et bidrag til at alle ansatte 
blir faglig oppdatert. HR vil være ansvarlig prosesseier og samarbeide tett med linjelederne til 
personene som vil bli berørt.  

 

4.4. Fleksibilitet og evne til å møte fremtidige behov 

Fleksibilitet og evne til å møte fremtidige behov sikres primært ved valg av løsningsmodell, hydrid sky, 
og ved standardisering og videre modernisering av infrastrukturen. Standardisering og videre 
modernisering vil bidra til bedre oversikt, mer effektiv læring i organisasjonen og vesentlig reduksjon i 
unntakshåndtering. Samlet vil dette redusere usikkerhet knyttet til endringer i forvaltning og drift. 
Konsekvensen vil være vesentlig sterkere endringsevne og fleksibilitet, som vil opprettholdes over tid 
med effektive styringsprosesser som inkluderer livssyklusstyring. 

Tilsvarende vil løsningsmodellen hybrid sky legge til rette for effektiv og fleksibel bruk av ressurser 
over tid, fordi løsningsmodellen både skalerer raskt og effektivt ettersom ressursbehovet øker, 
samtidig som den er modulær og dermed legger til rette for utskiftning av «komponenter» når 
behovet oppstår. Hybrid sky legger også til rette for effektiv bruk av markedet, og spesielt de store 
driverne mot «as-a-service», både på infrastruktur og applikasjoner. 

Begrepet «hybrid sky» skal i denne sammenheng forstås til å inkludere alle deler av fremtidig 
løsningsmodell for infrastrukturen. Hovedkomponentene består av Dynamisk Arbeidsflate, Nettverk, 
Telekommunikasjon og Samhandling, samt Sentralt Kjøremiljø. Alle hovedkomponentene vil i 
fremtidig infrastruktur være programvaredefinerte. Det medfører en helt annen fleksibilitet i 
forvaltning og drift enn tradisjonell infrastruktur.  

Oppbyggingen av løsningen for Sentralt Kjøremiljø vil planlegges slik at timingen av tilgjengelige 
ressurser matcher behovet under implementeringen. Sentralt Kjøremiljø vil bestå av standardiserte 
maskinvaremoduler noe som muliggjør en slik tilnærming til implementering. Tilsvarende vil det søkes 
å legge til rette for at eksterne kjøremiljøer som offentlig sky fases inn når gjennomføringen tilsier 
det. 

Gjennom bruk at flere leverandører åpnes for større muligheter til å bruke det beste markedet kan 
tilby til enhver tid i forhold til behovene i helseforetakene og endringer i disse. Foreløpige analyser av 
eksisterende avtaler indikerer at Sykehuspartner HF har på plass mange av avtalene som må til for å 
benytte en slik tilnærming på kort sikt. 

Sentralt kjøremiljø vil kjøpes på gjeldende rammeavtaler så langt dette er mulig innenfor 
anskaffelsesregelverket. Skulle det allikevel være behov for å gjennomføre anskaffelsesprosesser for 
sentralt kjøremiljø, har Sykehuspartner HF mye av grunnlaget for en slik prosess på plass. Prosessen 
vil derfor kunne gjennomføres raskere enn normen. 

Multisourcing fordrer sterk kompetanse på anskaffelser, avtaleforvaltning og leverandørstyring, 
inkludert alle forhold knyttet til flernivå-forvaltning av kravene til informasjonssikkerhet og 
personvern når leverandører benytter underleverandører. Programmet bemannes for å ivareta disse 
behovene, og ny forvaltnings- og driftsorganisasjon bygges for å sikre dette. 
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4.5. Gjennomføringsevne og -tid 

Videre modernisering av infrastrukturen i Helse Sør-Øst, inkludert migrering av deler av 
applikasjonsporteføljen, er en svært omfattende, kompleks og langvarig oppgave. Det tilsier at 
gjennomføringen organiseres som et dedikert program, med dedikerte ressurser. 

For å gjennomføre IKT-infrastrukturmodernisering og -standardiseringen er det avgjørende å styrke 
organiseringen og styringen på fire hovedområder som må sees i sammenheng:  

 Overordnet organiserings- og styringsmodell 

 Organisering av eierstyringen/styringsstruktur 

 Overordnet gjennomførings- og styringsprosess 

 Programorganisasjon med kapasitet og kompetanse 

Programmet bemannes med nøkkelressurser med konkret erfaring fra lignende programmer i 
sammenlignbare organisasjoner, kombinert med nøkkelressurser med god innsikt i eksisterende 
infrastruktur. 

En sentral suksessfaktor er solid og robust forankring av programmet i hele foretaksgruppen, bygget 
på klare og entydige ledelses- og styringsprosesser som dekker programmets behov. 
Helseforetakenes ansvar må i den grad det er nødvendig defineres og tydeliggjøres gjennom Oppdrag 
og bestilling til de enkelte helseforetak. 

Overordnet styringsstruktur for gjennomføringen av programmet er tenkt løst i tråd med resultatet av 
arbeidet Sykehuspartner HF gjort i forhold til organisering og styring av nytt program for 
infrastrukturmodernisering og som bygger på anbefalinger gitt fra DNV GL, PwC og Metier i 
forbindelse med den opprinnelige anskaffelsesprosessen og gjennomføringen av iMod-programmet.  

Gjennomføringen av moderniseringen av infrastrukturen innenfor en programstruktur er planlagt 
gjennomført på fire år. Det kan fortsatt være behov for å flytte tjenester til den moderniserte 
infrastrukturen. Dette vil da gjennomføres i Sykehuspartner HFs linjestruktur. Blant rammene for 
planleggingen er hensynet til informasjonssikkerhet og personvern, belastningen på helseforetakene i 
forbindelse med applikasjonsmigreringen, erfaring fra sammenlignbare oppgaver, og behovet for 
sikker og stabil drift.  

Programmet vil sikre videreføring av pågående infrastrukturprosjekter og oppstart av såkalte «Fast-
Track» -prosjekter med mål om å levere tidlig verdi til helseforetakene. Dette vil være avgrensende 
infrastrukturprosjekter, med begrenset risiko, mulighet for rask gjennomføring, og med stor verdi for 
helseforetakene, samtidig som de kan være en del av den videre moderniseringen av infrastrukturen. 
Primært vil prosjektene rettes mot lokal infrastruktur på helseforetakene, i henhold til 
helseforetakenes prioriteringer. I dialogen med helseforetakene om Fast-Track-prosjektene er 
utgangspunktet foretaksspesifikke prosjekter som enten allerede er i gang i mindre skala eller som er 
klare til å starte, eksempelvis utrulling av trådløse nettverk, bredding av dynamisk arbeidsflate og 
oppgradering av klienter. Prosjektene kan utvides og videreføres og dekke behovene i større deler av 
helseregionen. Programmet tar over ansvaret for den videre gjennomføringen av prosjektene så snart 
programmet er etablert. 

Regional klinisk løsning (RKL) skal levere regionale løsninger innen områdene digital samhandling, 
radiologi, laboratoriedata og klinisk dokumentasjon. Utredningen anbefaler at RKL gis godkjenning til 
å etablere sine tjenester på eksisterende infrastruktur, slik at helseforetakene raskt kan begynne å 
realisere gevinstene fra RKL-prosjektene. Migreringen av tjenestene RKL leverer til ny infrastruktur 
gjennomføres som separate prosjekter med egne business-caser når dette vurderes som 
formålstjenlig, normalt i forbindelse med større, planlagte oppgraderinger eller utskiftninger. 
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Programmet vil kunne inkludere denne oppgaven som en endring dersom den er aktuell innenfor 
gjennomføringsperioden. I motsatt fall løses oppgaven som del av forvaltningen i FMO. 

Figur 2 illustrerer gjennomføringsmodellen med stegvis prosess fra venstre mot høyre. Rent faktisk vil 
leveransene organiseres iterativt som et ledd i å levere grunnlag for gevinstrealisering raskere, bygge 
inn fleksibilitet både i løsningen og gjennomføringen, samt høste læring i 
gjennomføringsorganisasjonen og samlet sett styre risiko best mulig. 

 

Figur 2: Gjennomføringsmodell.  

Prosjektet "Applikasjonssanering og konsolideringsprosjektet" (ASK) kartlegger den samlede 
applikasjonsporteføljen i Helse Sør-Øst. Kartleggingen illustrer omfanget av oppgavene som beskrives 
i del to av figur 2. 

Tall fra november 2017 viser nesten 2500 applikasjoner, hvorav 1150 serverapplikasjoner og 1350 
klientapplikasjoner. Tallene er bruttotall, før eventuell sanering slik dette er anslått av ASK. 

Migreringen av applikasjonene vil gjennomføres i en stramt styrt prosess som sikrer sikker og stabil 
drift, samtidig som integriteten i ny infrastruktur ivaretas. Omfanget og prioriteringen av 
applikasjonsmigreringen gjennomføres i tett dialog med helseforetakene og i takt med øvrige 
applikasjonsprosjekter i foretaksgruppen.  

I business casen for programmet legges til grunn at det migreres 1080 serverbaserte applikasjoner. 
Øvrige applikasjoner migreres som del av den ordinære forvaltningen og driften i takt med 
helseforetakenes behov og prioriteringer. 

Infrastrukturprogrammets omfang og kompleksitet tilsier særlig fokus på gjennomføringsevne fordi 
gjennomføringsevnen vil påvirke alle deler av programmet. Gjennomføringsevnen vil sikres dels ved 
at gjennomføringen organiseres om et dedikert program med klart definerte ledelses- og 
styringslinjer både innenfor helseregionen, innad i Sykehuspartner HF og internt i programmet og dels 
ved at programmet bemannes med nøkkelressurser med konkret erfaring fra lignende programmer i 
sammenlignbare organisasjoner, kombinert med nøkkelressurser med god innsikt i eksisterende 
infrastruktur. Programmets gjennomføringsevne styrkes videre ved å bruke markedet hensiktsmessig 
der det er behov for ytterligere kompetanse og kapasitet.  

Sykehuspartner HF har erfaring med å benytte denne typen modeller i store og komplekse leveranser. 
Det kan nevnes at Sykehuspartner HF gjennom bidrag i det tidligere 
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Infrastrukturmoderniseringsprogrammet (IMP) har leverte store og komplekse omleggingsprosjekter 
blant annet ved utskifting av plattform og løfte alle de 17 000 brukere fra 4 tidligere utdaterte 
sykehusplattformer over i en felles modernisert plattform ved Oslo Universitetssykehus HF i 2016, 
samt oppbygging av sentralt kjøremiljø ved Digiplex og Basefarm. Videre bidro Sykehuspartner HF i 
arbeidet med å etablere infrastruktur og løsninger til Nytt Østfoldssykehus til oppstart 2015. 
Sykehuspartner HF var også stekt involvert i etableringen av felles DIPS-løsning ved Oslo 
Universitetssykehus HF som leverte et felles journalsystem og konverterte inn journaldata på ca 2,8 
millioner pasienter i slutten av 2014. Disse store og komplekse prosjektene hadde lange 
prosjektperioder og som overlappet hverandre og utfordret Sykehuspartner HFs leveranseevne. 

 

4.6. Risiko for programgjennomføringen 

Omfanget på videre modernisering av IKT infrastrukturen i Helse Sør-Øst er stort og kompleksiteten 
høy. Risiko knyttet til gjennomføringen uten DXC er vurdert til å være høy, også etter 

risikoreduserende tiltak, og moderniseringsprogrammet vil kreve mye av Sykehuspartner HF og 
foretaksgruppen.  

Figur 3: Risikomatrise 

Vurderingen av gjennomføringsrisiko er gjennomført i tråd med retningslinjer og metodeverk som 
benyttes i Sykehuspartner HF. Totalskår for risikofaktorene (Sannsynlighet x Konsekvens) er satt ut i  

fra forutsetningen om at identifiserte tiltak vil være tilstrekkelig risikoreduserende. I alt er det vurdert 
43 risikofaktorer, hvorav tre risikofaktorer fremdeles vurderes på nivå rødt fordi det fremstår som 
usikkert om tiltakene vil være tilstrekkelige. Ytterligere 16 risikofaktorer er vurdert på høyeste nivå på 
gult. De ni risikofaktorene vist og beskrevet over, ligger alle bredt definert innenfor området 
gjennomføring. 

Risikoprofilen på den foreslåtte tekniske løsningen ligger i gult, både fordi den er basert på kjent og 
velprøvd teknologi, fordi det er gode referansecaser både nasjonalt, internasjonalt og innen sektoren 
og fordi mye tyder på at utviklingen forsterker argumentasjonen for en slik løsning.  

Selve programgjennomføringen vil allikevel være utfordrende fordi omfanget er stort og 
gjennomføringen kompleks. Her er risiko i utgangspunktet i rød sone. Tilgang til nødvendig 

A
Anskaffelser: Tilgang til riktige avtaler for å anskaffe 

ressurser, løsninger og tjenester.

B
Restrisiko: Tydelighet om akseptabel, operasjonalisert 

risikoprofil for programgjennomføringen.

C
Programetablering: Riktig tid til etablere 

programorganisasjonen med riktige ressurser.

D
Styringsmodell for programmet: Styringsmodell som 

støtter programgjennomgføringen.

E
Gjennomføringskultur: Sterk og samlet kultur i 

Sykehuspartner som samlet står bak programmet

F
Ressurstilgang: Programmets tilgang og prioritet på riktige 

ressurser internt og spisskompetanse eksternt.

G
Målstruktur: Tydelig målstruktur som operativt 

prioriterings- og styringsverktøy.

H
Migrering: Effektiv, trygg og sikker migrering fordrer 

uttømmende informasjongrunnlag om CMO.

I
Personopplysninger: Effektiv styring og kontroll med 

tilganger til personopplysninger.
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kompetanse og kapasitet vil kunne være en særlig risiko. Ved gjennomføring av identifiserte tiltak 
anses risiko å ligge i gul sone. 

Programmets risikoprofil, samlet sett vurderes å ligge i gul sone etter tiltak. 

    

Utredningen har lagt vekt på å redusere risiko og styrke gjennomføringen ved å: 

1. Ta i bruk den etablerte modellen Zero Trust for å løse utfordringene knyttet til 

informasjonssikkerhet blant annet gjennom mikrosegmentering. Zero Trust ble utviklet av 

Forrester Research som en modell for ivaretakelse av informasjonssikkerhet innen IKT og som 

svar på et stadig økende trusselbilde. Zero Trust fremstår som dominerende på tvers av bransjer 

og leverandører. 

2. Basere teknisk løsning på kjent teknologi i bruk i dag i helsesektoren. 

3. Bygge gjennomføringsorganisasjonen med utgangspunkt i beste praksis for denne typen 

oppgaver. 

4. Grundig planlagt anskaffelse av nøkkelkompetanse og kapasitet til programorganisasjonen. 

5. Legge til rette for rask og balansert gjennomføring som sikrer tilstrekkelig moment samtidig som 

fremdrift og forankring ivaretas. Dette fordrer tydelige mål, ambisiøse leveransefrister og gode 

forankringsprosesser. 

6. Programmet arbeider aktivt med å løse opp «ikke-reelle» avhengigheter mellom prosjekter og 

delprosjekter for å øke fleksibiliteten i programgjennomføringen slik at samlet 

gjennomføringsrisiko reduseres.  

7. Benytte iterativ tilnærming i gjennomføringen slik at nødvendig fleksibilitet kombineres med 

gjennomføringskraft. 

8. Benytte multisourcing med aktiv bruk av eksisterende rammeavtaler, samt planlagt for 

tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å gjennomføre effektive anskaffelser og god 

kontraktstyring. 

9. Legge til rette for at kommunikasjonen under gjennomføringen forenkles av kort vei til 

beslutningstakere. Store deler av leveranse- og mottaksorganisasjonen er del av samme 

organisasjon og språket er felles. 

10. Utvikle enda tettere dialog med helseforetakene med sikte på å levere enda bedre i tråd med 

deres behov innenfor felles, regionale tjenester.  

 

 Risiko for eksponering av personsensitive opplysninger til egne ansatte og 
leverandør(er) 

5.1. Generelle forhold knyttet til tjenesteutsetting og tilgang til personopplysninger og 
sensitive personopplysninger 

Et helt sentralt spørsmål knyttet til tjenesteutsetting, er spørsmålet om tilganger til 

personopplysninger og sensitive personopplysninger, herunder tilgang til helseopplysninger. 

På grunn av applikasjonsporteføljens beskaffenhet vil driftspersonell med utvidede tilganger ha 
tilgang til helseopplysninger, uten at dette er direkte knyttet til forhold som sårbarheter, svakheter, 
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feil eller mangler i selve infrastrukturen. Dette vil også gjelde etter modernisering.  Tilganger for 
leverandører er omtalt i rapport IE-1012 fra direktoratet for eHelse (Informasjonssikkerhet ved bruk 
av private leverandører i helse- og omsorgstjenesten), blant annet ved «Dersom tjenesteutsettingen 
medfører at leverandøren trenger tilgang til pasientinformasjon, gjennomfører aktørene 
risikovurderinger knyttet til dette og inngår databehandleravtale før databehandling kan starte og 
tilganger kan gis.»  Det er helseforetakene som på selvstendig grunnlag må akseptere risikoen knyttet 
til dette.  

 

5.2. Risiko for eksponering av personsensitive opplysninger 

Utredningen er bedt om å ta stilling til risiko for eksponering av sensitive personopplysninger til 
ansatte hos leverandøren og i Sykehuspartner HF.  

Personopplysninger om pasienter og ansatte vil som hovedregel eksponeres til tjenesteleverandører 
som da er databehandlere etter personvernregelverket. Dette vil innebære at få leverandører 
eksponeres for den totale mengde personopplysninger Sykehuspartner HF forvalter, men flere 
leverandører vil eksponeres for deler av den totale mengden. En slik tilnærming legger til rette for at 
Sykehuspartner HF kan vurdere eksponeringsgrad overfor en leverandør (personvernkonsekvenser) 
ved anskaffelser.  

Hvorvidt eksponering av personopplysninger overfor ansatte i Sykehuspartner HF endres er uavklart, 
men tjenester i FMO som leveres av leverandører kan innrettes slik at ansatte i Sykehuspartner HF har 
begrensede tilganger. 

 

5.3. Krav til informasjonssikkerhet og personvern 

Løsningen vil ivareta informasjonssikkerhet og personvern «by design», som betyr at kravene til 
informasjonssikkerhet og personvern vil være absolutte føringer i designen av løsningen. 
Sikkerhetsmodellen og – arkitekturen som skal ivareta disse kravene bygger videre blant annet på 
arbeidet som er gjort i foretaksgruppen, i prosjektet Regional Plattform (RPL), i form av 
punktløsninger fra utvalgte helseforetak og det pågående programmet Informasjonssikkerhet og 
Personvern (ISOP). Virkemidler som mikrosegmentering, Zero Trust og to-faktor autentisering vil 
inngå. 

Vurderingen av risiko knyttet til ivaretakelse av informasjonssikkerhet og personvern er basert på 
versjon 1.1 av utredningsrapporten. Gjennomgående angis et relativt høyt, oppfattet risikonivå. Dette 
risikonivået ansees som naturlig i en konseptutredning også fordi infrastrukturmoderniseringen er 
svært omfattende og kompleks. 

Flere av områdene risikovurderingen tar opp adresseres mer utdypende i den siste versjonen av 
utredningen, herunder «Mobilitet», «Datakommunikasjon» og «Telekommunikasjon». Andre 
områder ansees mest formålstjenlig håndtert dels i den kommende fasen «Planlegge» og dels under 
programmets gjennomføring, eksempelvis områder som «Roller og Ansvar», «Transisjon og 
transformasjon» og «Leverandørstyring». Utredningen anbefaler at det iverksettes ytterligere tiltak 
innen "Informasjonsklassifisering» så raskt som mulig, da dette vil være av stor verdi uansett valg av 
alternativ. 

De tekniske utfordringene knyttet til informasjonssikkerhet og personvern, nå og fremover, møtes 
ved å innføre sikkerhetsmodellen Zero Trust, som når den er implementert, inkluderer mekanismer 
for inntrengningssikring, inntrengningsdetektering og rask skadebegrensning.  
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Større grad av standardisering, sammen med livssyklusforvaltning, vil begrense kompleksiteten i 
infrastrukturen og dermed legge til rette for reduserte forvaltnings- og driftskostnader og forsterket 
evne til å møte endringsbehovene i foretaksgruppen fordi uhensiktsmessig kompleksitet både driver 
kost og risiko ved endring. Livssyklusforvaltningen vil samtidig bidra til bedre informasjonssikkerhet 
fordi alle deler av infrastrukturen vil være på riktig sikkerhetsnivå. 

På sikt vil også forsterket dialog med helseforetakene kunne legge til rette for et mer formålstjenlig 
applikasjonslandskap, som både dekker helseforetakenes funksjonelle behov og kravene til 
informasjonssikkerhet, personvern og sikker og stabil drift.   

 

 Kontraktuelle forhold og konsekvenser 

Alle anskaffelser vil baseres på eksisterende avtaler og nye avtaler som etableres i tråd med 
regelverket for offentlige anskaffelser. 

Overordnet anskaffelsesstrategi for gjennomføringen av moderniseringen legger til rette for at det vil 
være behov for ulike typer anskaffelser, fra enkeltkomponenter og –ressurser, via komplekse 
utstyrsleveranser, prosjektrelaterte tjenesteleveranser til mer langvarige tjenesteleveranser. Denne 
strategiske tilnærmingen fordrer både sterk bestiller- og meglerkompetanse og tilsvarende sterk 
kompetanse på leverandørstyring i komplekse totalleveranser. Multisourcing gir større muligheter til 
å bruke det beste markedet kan tilby til enhver tid i forhold til behovene og endringer i disse. 

Eksempler på de mer komplekse leveransene kan være anskaffelse av ikke-kritiske skytjenester eller 
anskaffelse av «datarom-i-en-boks», som kan inkludere alle nødvendige komponenter unntatt 
nettverk og selve bygget. 

Kravene til informasjonssikkerhet og personvern vil være såkalte «absoluttkrav» i all bruk av eksterne 
leverandører. Eksempelvis vil kun eksterne skytjenester vurderes i de fall disse tjenestene kun bruker 
ikke-sensitive data og tjenestene ellers er beskyttet av tilfredsstillende sikkerhetsmekanismer. 

 

 Økonomiske konsekvenser 

Økonomiske konsekvenser av modernisering uten DXC er beskrevet i eget vedlegg. 

 

 Konklusjon og videre arbeid 

Konseptutredningen svarer opp oppdraget fra Helse Sør-Øst.  

 

 



 

13 

 

Utredningen i versjon 1.1 dekket mange av kravene til godkjent BP2, se figuren over. Utredningen har 
videreutviklet løsningsmålbildene slik at disse i større grad er arkitekturbeskrivelser og dermed er 
enda ett skritt nærmere overordnet design (HLD). I tillegg utarbeides det prosjektforslag for de 
samme områdene. Dette gjelder nettverk (felles), arbeidsflate, sentralt kjøremiljø og 
telekommunikasjon og samhandling (felles).  

Planverket er videreutviklet til å inkludere en noe mer detaljert plan for neste fase; «Planlegge». 
Endringene er innarbeidet i denne versjonen av utredningen. 

Sentrale forarbeider til utviklingen av høy-nivå design anbefales startet snarest, herunder 
strukturer/modeller for domener (inkludert eventuell innføring av såkalt «management domain» for 
sikring av tilgang til infrastrukturer også under hendelser), soner og segmentering. Utfallet vil kunne 
påvirke effekten av den videre moderniseringen på flere nivåer, inkludert informasjonssikkerhet og 
driftseffektivitet.  

Risikovurderingen av informasjonssikkerhet og personvern anslår risikoen på området 
«Informasjonsklassifisering» som høy, blant annet med begrunnelsen «mangel på helhetlig oversikt 
over hvilken informasjon som ligger i de enkelte systemene og hvilke tjenester som benytter seg av 
disse. Uten en slik oversikt blir det vanskelig å identifisere kritisk funksjonalitet og risikoområder. 
Følgelig blir det vanskelig å ivareta informasjonssikkerheten.» Oversikten bør forbedres blant annet 
med informasjon om hvilke applikasjoner som kjører på hvilken virtuelle og fysiske servere og hvilke 
applikasjoner som henter og leverer informasjon til hvilke andre applikasjoner. Informasjonen er 
nødvendig for trygg migrering av applikasjoner og tjenester. Utredningen anbefaler at arbeidet 
innenfor dette området akselereres og kompletteres snarest fordi arbeidet vil ha stor verdi uansett 
valg av alternativ.  

Det er i denne utredningen gjennomført en evaluering av løsninger og mekanismer for å ivareta 
informasjonssikkerheten. I tillegg gjennomføres risikovurdering av tjenesteutsetting og 
personvernkonsekvensvurdering. Dette inkluderer en prosess med de ulike helseforetakene der hvert 
enkelt helseforetak må akseptere restrisiko. Prosessen med avklaring om aksept av restrisiko vil bli 
ferdigstilt etter at utredningen er levert. Resultatet av denne prosessen vil kunne få konsekvenser for 
både løsningsarkitektur og styringsstrukturen mellom partene. 

I det videre arbeidet med forberedelse til oppstart av programmet vil det utarbeides måleparametere 
for programmet på flere nivåer. Måleparameterne skal vedtas som del av programmets mandat og 
skal bidra i programmets prioritering og i realisering av gevinstene av programmet. 

Disse oppgavene bør fortrinnsvis utføres av personell som er tiltenkt relevante oppgaver i 
gjennomføringen av programmet fordi det vil bidra til forankring og eierskap; sentralt i vellykket 
gjennomføring. 

8.1. Arbeid utført siden leveranse av utredningens versjon 1.1 

Utredningen har siden utredningens versjon 1.1 ble levert, 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.  

Utredningen har utarbeidet et utkast til detaljert plan for fasen «Planlegge». I planen beskrives 
aktivitetene som leder frem til beslutningspunkt for oppstart av gjennomføring av programmet. 
Planen for fasen «Planlegge» strekker seg fra vedtak om anbefaling om valg av alternativ», til 
programmet har utarbeidet tilstrekkelig grunnlaget for «Beslutning om godkjenning av oppstart av 
fasen Gjennomføring». 
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8.2. Utkast for detaljert plan for fasen «Planlegge» 

For planleggingsformål legges det til grunn at en reetablert programorganisasjon står for 
gjennomføringen av fasen «Planlegge». Fasen «Planlegge» vil også benyttes til å etablere 
arbeidsformen og – metodikken som vil kreves for å lykkes i programgjennomføringen. 

Leveransene fra fasen «Planlegge» inkluderer alle styrende dokumenter som skal danne grunnlaget 
for vedtak om oppstart av gjennomføringen. Etableringen av programmets styringsstruktur vil også 
startes. 

Blant leveransene inngår mandat for programmet, med prosjektbeskrivelser, oppdatert overordnet 
tidslinje for gjennomføringen, oppdatert business case, beskrivelse av styrings- og 
rapporteringsdokumenter og fullmaktstruktur.  

Løsningsdesignen videreutvikles slik at høynivå design (HLD) er klar til forankring. Prosjektene 
utarbeider overordnet planverk for gjennomføringen, med detaljerte planverk for de delene av 
gjennomføringen som ligger nærmest i tid.  

Det vil også utarbeides strategier på områdene usikkerhetshåndtering (risikohåndtering), anskaffelser 
og kvalitetssikring. 

Programmets, indre, styrende prinsipper for omfangsnedbryting, planlegging, 
budsjettering/estimering, rapportering, kommunikasjon og valg av støtteverktøy besluttes. 

 


