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1. Bakgrunn 

Det er behov for å oppgradere klientparken i Helse Sør-Øst til Microsoft Windows 10. I 
saken gis en kort bakgrunn for prosjektet og det innstilles på at styret godkjenner at 
prosjektet finansieres i 2018 gjennom omprioritering av investeringsmidler. På grunn av 
beløpets størrelse oversendes saken til Helse Sør-Øst RHF for endelig godkjenning.  

Klientparken i Helse Sør-Øst opererer i dag i all hovedsak på versjon Microsoft Windows 7 
operativsystem. Microsoft Windows 7 har såkalt «end-of-extended-support» i januar 2020, 
samt at det er opplyst at PC-leverandørene i løpet av juni 2018 slutter å produsere PCer 
med chip-sett for Microsoft Windows 7. Det forventes at det vil være tilgang på relevante 
PCer i en viss tid etter at produksjonen stopper, i tillegg til at Sykehuspartner HF vil sikre seg 
et visst antall PCer for distribusjon i en overgangsfase.  For at Sykehuspartner HF fremover 
fortsatt skal kunne distribuere PCer må det etableres en arbeidsflate for operativsystemet 
Microsoft Windows 10. Microsoft Windows 10 oppgraderingen har ligget innenfor omfanget 
av det opprinnelige iMod-programmet og var således en aktivitet Sykehuspartner HF planla 
med at ville bli utført gjennom dette programmet. For å rekke fristen for «end-of-support» 
innen 2020 og flytte de nær 60 000 PCer over på Microsoft Windows 10, har 
Sykehuspartner HF sett det nødvendig å påbegynne tiltak for å løfte klientplattformen over 
på Microsoft Windows 10 i 2018. Ved en videreføring av Tjenesteavtalen med DXC vil 
denne aktiviteten håndteres videre i henhold til denne avtalen.  

Helseforetakene har videre et sterkt behov for å ta i bruk nettbrett innenfor ulike områder, 
noe som vil kreve Microsoft Windows 10 som operativsystem. Selv om det i dag 
gjennomføres flere piloter for Microsoft Windows 10 i Helse Sør-Øst, må det etableres et 
regional sikkerhetsgodkjent design for sikker og effektiv innføring. 

Utskifting av det sentrale operativsystemet Microsoft Windows er meget omfattende og 
tidkrevende. En oppgradering er nødvendig da en stor del av klientparken kjører på tidligere 
versjoner som er eller snart vil bli «end of life». En oppgradering vil også gi mulighet for nye 
løsninger for helseforetakene, for eksempel bruk av nettbrett. 

 

2.2 Gjennomføring 

Erfaringer fra de andre helseregionene og beste praksis fra konsulentselskapet Gartner, 
tilsier at innføring av Microsoft Windows 10 er en omfattende oppgave. Det er avholdt en 
nasjonal klientsamling der Helse Vest IKT, Helse Midt IKT og Helse Nord IKT delte sine 
erfaringer knyttet til oppgradering av Microsoft Windows 10 med Sykehuspartner HF. 
Prosjektet følger opp dialogen med Helse Vest IKT, Helse Midt IKT og Helse Nord IKT. 
Dette vil gi Sykehuspartner HF relevante erfaringer fra tidligere oppgraderingsprosjekter som 
har rullet ut Windows-klienter.  

Sykehuspartner HF må i planleggingen balansere rask innføring og risikonivå. Videre må 
den eksisterende PC-parken kartlegges for å avklare hvor stor andel som vil kunne takle 
Microsoft Windows 10. Dette vil danne grunnlag for et mer nøyaktig overslag over hvor stor 
andel av PCene som må skiftes ut. 

Med et stort PC-volum i Helse Sør-Øst og tid som en knapphetsfaktor både for 
operativsystemets «end of life» og PCer med chip-sett som støtter Microsoft Windows 7, vil 
det være nødvendig å vurdere anskaffelse av utvidet support på operativsystemet, «custom 
support», for deler av klientparken dersom prosjektet ikke rekker å legge om alle PCer innen 
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januar 2020. I tillegg vil det bli vurdert anskaffelse av et antall PCer som støtter Microsoft 
Windows 7 for å redusere driftsrisikoen i perioden frem til nytt operativsystem kan benyttes 
ved utskifting av regionens PCer. 

Sykehuspartner HF har vinteren 2017/18 etablert et prosjekt for å prosjektere og håndtere 
arbeidet. Prosjektkostnader for 2018 er estimert til 55 MNOK der pådraget første halvår er 
planleggingsfasen som er estimert til 10 MNOK. Planleggingsfasen er håndtert innenfor 
eksisterende driftsbudsjett og er kostnadsført, mens den resterende 45 MNOK for 2018 er 
en investering. Prosjektet vil videreføres i 2019.  

For den videre investeringsperioden vil dette bli behandlet som en del budsjettet for 2019. 
Beløpet for 2019 er estimert til 127 MNOK. Prosjektet i all hovedsak ha personellkostnader, 
interne og eksterne. Kostanden gjelder ikke lisenser for Microsoft Windows da 
Sykehuspartner HF har avtale med Microsoft som inkluderer rett til oppgradering.  

Prosjektet er godkjent av Investeringsrådet som er etablert i Sykehuspartner HF.  
 
 

2.3 Fullmakter 

Oppgradering til Microsoft Windows 10 ble ikke budsjettert som aktivitet i 2018. Dette var 
opprinnelig en del av moderniseringsprogrammet gjennom Tjenesteavtalen. Da programmet 
ble satt i bero ble oppstarten av Microsoft Windows 10 utsatt. Sykehuspartner HF ser det 
nødvendig å forsere dette initiativet i påvente av videre planer for modernisering da arbeidet 
er omfattende og tiden til «end of life» for Microsoft Windows 7 er nært forestående.  
 
Administrerende direktør ber om å få fullmakt til å omdisponere 45 MNOK fra øvrige 
investeringsposter til å kunne håndtere denne investeringen. Forutsatt styrets godkjenning 
vil administrerende direktør søke om godkjenning for investeringen i en administrativ dialog 
med Helse Sør-Øst RHF tilsvarende hva som er gjort for tidligere investeringer.  
 
Sykehuspartner HF vil i neste styremøte inkludere en oppdatert prognose for forbruket av 
investeringsmidler i 2018.  
 


