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Situasjonsvurdering 

Hittil i år er det en reduksjon på 30 % i kritiske hendelser i forhold til 2018, selv om målkravet ikke er nådd for mai måned. Målet om minimum 27 
grønne driftsdager per måned er nådd for fire av ni helseforetak i mai. Tiltak vedrørende krav til endringer i produksjon fra prosjekter og forvaltning 
videreføres.

Det er fortsatt utfordringer med leveransekapasitet og presisjon for tjenesteendringer. Forbedring av leveranseoppdragsprosessen er under 
planlegging og gjennomføres i juni. Kapasitet på løsningsdesign og risiko- og sårbarhetsanalyser er økt og flere fagmiljøer gjennomfører enklere 
løsningsdesign og analyser.

Program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM) er i hovedsak på plan. Prosjektene Windows 10, trådløst nettverk, regional 
telekomplattform, mobilitetsplattform og regional Citrix-plattform er i gjennomføringsfase. Regional sonemodell og katalogtjenester (AD-struktur) og 
sikkerhetssone har høy prioritet. Datasenter er i konseptfase for utvikling av en felles plattform. Programmet planlegger prosjekter for migrering, 
testplattform og fremtidig driftsmodell. Det er etablert dialog med helseforetakene enkeltvis, i etablerte fora og styringsgrupper samt på prosjektnivå. 

Program for styrket tilgangsstyring, informasjonssikkerhet og personvern (ISOP) har i mai hatt viktige leveranser innenfor styrket tilgangsstyring og 
sikkerhetsplattform. Flere prosjekter er i ferd med å avsluttes og overlevere til linjen.

Nytt Psykiatribygg ved Sykehuset i Vestfold HF ble åpnet 9. mai i henhold til plan. IKT-leveransene ble levert som planlagt. Sykehuspartner HF forsetter 
arbeidet med å støtte regionale prosjekter og etablere forvaltning av regionale løsninger. 

Driftsresultatet hittil i år er 38 MNOK svakere enn budsjett. Dette har i hovedsak sammenheng med økt forbruk av ekstern bistand forbundet med 
programmene STIM og ISOP og SLA-oppgraderinger, i tillegg til høyere lønnskostnader. Det er igangsatt tiltak for å redusere kostnadsnivået. 

Sykefraværet per april, 4,8 %, er lavere enn mål for året. 



3

Perioden Mål-
oppnåels

e

Hittil i år Mål-
oppnåelse

Året

Faktisk Mål Estimat MålFaktisk Mål

Leveransekapasitet Levert kapasitet iht. bestilling i regionale prosjekter 98,0 % 98,0 % 99,0 % 98,0 % 98,0 % 98,0 %

Interne/eksterne ressurser i regionale prosjekter 57,0 % 50,0 % 56,0 % 50,0 % 50,0 % 50,0 %

Bemanningsutvikling - antall FTE 1 444 1 455 1 444 1 455 1 557 1 557

Bemanningsutvikling - brutto månedsverk 1 492 1 499 1 492 1 499 1 527 1 527

Sykefravær (per april) 4,8 % 5,7 % 6,1 % 5,7 % 5,7 % 5,7 %

Levere som avtalt Redusere restanser for tjenestebestillinger i tilbudsfasen 0,8 % -30,0 % 0,8 % -30,0 % -30,0 % -30,0 %

Leveranser i henhold til avtalt dato med kunde 30,0 % 75,0 % 43,0 % 75,0 % 75,0 % 75,0 %

Leveransetid tjenesteendringer - gj.snittlig behandlingstid Rapporteres tertialvis -25,0 % -25,0 %

Brukertilfredshet 5,2 5,0 5,1 5,0 5,0 5,0

Løsningsgrad kundeservice IKT 86,9 % 90,0 % 85,8 % 90,0 % 90,0 % 90,0 %

Løsningsgrad kundeservice HR 93,0 % 90,0 % 92,0 % 90,0 % 90,0 % 90,0 %

Økt stabilitet i 
driftstjenester

Driftskalender - grønne dager per HF 26 27 26 27 28 28

Tilgjengelighet 99,91 % 99,00 % 99,96 % 99,00 % 99,00 % 99,00 %

Antall kritiske hendelser 5,0 % -10,0 % -30,0 % -10,0 % -10,0 % -10,0 %

Økonomi og 
effektivitet

Resultat (inkl. Forsyningssenteret) -14 MNOK-3 MNOK -50 MNOK -12 MNOK                         -109 MNOK -90 MNOK

Investeringer 69 MNOK75 MNOK                           263 MNOK303 MNOK                      727 MNOK727 MNOK

Reduksjon avtalekostnader, inkl. i resultat Rapporteres tertialvis 30 MNOK 30 MNOK

Administrasjonseffektivitet 12,5 % 15,0 % 11,8 % 15,0 % 15,0 % 15,0 %

Kostnadseffektivitet lønnsproduksjon 11,3 % 9,0 % 10,6 % 9,0 % 9,0 % 9,0 %

Logistikktjenester Leveransepresisjon Forsyningssenteret 97,7 % 97,0 % 97,4 % 97,0 % 97,0 % 97,0 %

Målekort mai
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Sykefravær (per april)
Mål for sykefravær i april måned er nådd, men målet er delvis nådd for første tertial. Alle virksomhetsområder har fastsatt 
sykefraværsmåltall for 2019 og områder med høyt sykefravær gjennomfører målrettede tiltak for økt nærvær.

Redusere restanser for tjenestebestillinger i 
tilbudsfasen

Innføringen av ende-til-ende ansvar for saker i tilbudsfasen forventes å ha positiv effekt på antall tjenestebestillinger i 
tilbudsfasen. Samtidig vil Sykehuspartner HF gjennomgå bestillinger som har vært lenge i tilbudsfasen for å avklare om de 
fortsatt er aktuelle og evt. videre behandling. Det vil løpende være endringer i grunnlag grunnet etterregistreringer. 

Leveranser i henhold til avtalt dato med kunde

Leveransepresisjon ligger vesentlig under målkrav for året. Besluttet ny leveranseoppdragsprosess med tre kategorier, 
tilpasset leveransene slik at det oppnås kortere leveransetid. Opplæring i nye roller i ny prosess pågår, implementering 
starter 17. juni. Forventes å gi effekt fra høsten 2019.
Ettersom det forekommer etterregistreringer kan historiske tall endre seg. KPI vil fremover rapporteres månedlig.

Løsningsgrad kundeservice IKT Saker som løses automatisk er nå inkludert, og det ses på ytterligere tiltak for å heve løsningsgraden. 

Driftskalender - grønne dager per HF
Fire av ni helseforetak hadde 27 eller flere grønne dager i mai. Flere kritiske hendelser i mai, men fortsatt godt under 
målkravet hittil i år.

Kritiske hendelser
I mai har det vært en 5 % økning i kritiske hendelser sammenlignet med 2018, fra 19 i 2018 til 20 i 2019. Hittil i år er det en 
reduksjon på 30 % sammenlignet med 2018. Tiltak med fokus på strengere krav til forberedelse av endringer inn i 
produksjon fra prosjekter og forvaltning videreføres.

Resultat (inkl. Forsyningssenteret)
Driftsresultatet hittil i år er 38 MNOK svakere enn budsjett. Dette har i hovedsak sammenheng med økt forbruk av eksterne 
konsulenter inn i programmene STIM og ISOP samt høyere lønnskostnader. Det er igangsatt tiltak for å bremse 
kostnadsnivået. 

4

Målekort - avviks- og endringskommentarer



Regnskap Sykehuspartner HF mai*

* Inkluderer ikke Forsyningssenteret
55

Oppsummering: Resultatavviket i mai er i hovedsak knyttet til ekstern 
bistand som er 10 MNOK høyere enn budsjett, og relateres til 
programmene STIM og ISOP samt kostnader knyttet til SLA-
oppgraderinger. Sykehuspartner-timer mot prosjekt er 3 MNOK lavere 
enn budsjett. Det er satt i verk tiltak for å redusere kostnadsfarten, men 
det vil ta noe tid før effekten vises i regnskapet.  

• Driftsinntekter: Driftsinntekter er på budsjett på et overordnet nivå, 
men det er noen underliggende avvik på inntektsstrømmene. 

• Konsulentinntekt og aktiverbare timer: Det leveres noe færre SP-
timer inn mot prosjekter enn budsjett, men det er en bedret trend de 
siste månedene. 

• Noe høyere lønnskostnader enn budsjett men veies opp av 
refusjoner. Overtid er lavere enn tidligere måneder og lavere enn 
budsjett for perioden. 

• Lavere avskrivninger gjelder leveranser som ikke er satt i drift. Først 
og fremst fra Regional IKT.

• Lisenser, service og vedlikehold i tråd med budsjett
• Ekstern bistand: 1 MNOK av avviket gjelder viderefakturering med 

tilhørende inntekt. Resten av avviket knytter seg STIM, ISOP samt til 
SLA-oppgraderinger. 

• Avviket på andre driftskostnader knytter seg til lavere 
husleiekostnader enn budsjettert.

Mai

(tall i MNOK)  Regnskap  Budsjett  Bud.avvik 

Basisramme       

Driftsinntekter   305   306 -  1

Konsulentinntekt   13   12   

Sum driftsinntekter   318   319 -  1

Lønnskostnader   105   104 -  1

Aktiverbare timer -  7 -  10 -  3

Varekostnad   6   3 -  3

Avskrivninger   94   99   5

Lisenser,service og vedlikehold   77   77   

Ekstern bistand   35   25 -  10

Andre driftskostnader   18   19   1

Sum driftskostnader   328   316 -  11

Driftsresultat -  9   2 -  12

Nettofinans -  5 -  5   

Resultat -  15 -  3 -  12

Herav endrede pensjonskostnader

utover forutsetninger   1     1

Resultat før endrede pensjonskost. -  14 -  3 -  11



Regnskap Sykehuspartner HF per mai*

* Inkluderer ikke Forsyningssenteret

66

Oppsummering: Høyere lønnskostnader og ekstern bistand er 
hoveddriverne for resultatavviket hittil i år. Ekstern bistand er spesielt 
knyttet mot STIM, ISOP og kostnader relatert til SLA-oppgraderinger. Det 
er iverksatt kostnadskutt for at Sykehuspartner skal nå budsjett. Lavere 
leveranser av Sykehuspartner-timer inn i prosjekter bidrar også til 
negativt resultatavvik.

• Driftsinntekter: Det er fakturert 20 MNOK mindre enn budsjettert 
knyttet til avskrivninger på nye anlegg grunnet forsinkelser på enkelte 
leveranser og overføringer fra Regional IKT. Viderefakturering er 27 
MNOK høyere enn budsjett og har et tilsvarende kostnadsavvik (ingen 
resultateffekt). 

• Konsulentinntekt og aktiverbare timer: Det leveres færre SP-timer inn 
mot prosjekter og STIM. Færre timer inn mot STIM henger sammen 
med økt bruk av ekstern bistand. 

• Avviket på lønnskostnader er todelt; høyere lønnskostnader da vi i 
starten av året rekrutterte i et raskere tempo enn 
budsjettforutsetningene og pga. økt overtidsbruk.

• Lavere avskrivninger gjelder leveranser som ikke er satt i drift og har 
tilsvarende avvik på inntekter.

• Ekstern bistand: 19 MNOK av avviket gjelder viderefakturering med 
tilhørende inntekt. Øvrig avvik er knyttet til STIM, ISOP og SLA-
oppgraderinger. 

• Korrigert for viderefakturering av kostnader på ca. 9 MNOK er andre 
driftskostnader 4 MNOK lavere enn budsjett. 

Hittil i år

(tall i MNOK)  Regnskap  Budsjett  Bud.avvik 

Basisramme 1                1                0                

Driftsinntekter 1 536          1 523          13              

Konsulentinntekt 66              59              7                

Sum driftsinntekter 1 603          1 583          20              

Lønnskostnader 524            511            -13             

Aktiverbare timer -31             -40             -8               

Varekostnad 21              13              -8               

Avskrivninger 463            488            24              

Lisenser,service og vedlikehold 381            385            4                

Ekstern bistand 180            125            -54             

Andre driftskostnader 93              88              -5               

Sum driftskostnader 1 631          1 570          -60             

Driftsresultat -27             13              -41             

Nettofinans -25             -25             0                

Resultat -53             -12             -41             

Herav endrede pensjonskostnader

utover Forutsetninger 3                -             3                

Resultat før endrede pensjonskost. -50             -12             -38             



Investeringer Sykehuspartner HF mai
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• Sikker og stabil drift: Budsjettavvik skyldes i hovedsak ny treårig avtale anskaffelse av lisenser for virtualisering av servere for perioden 2019-2021,
der investeringsandelen utgjør ca. 30 MNOK. I tillegg ligger arbeidet med tiltak innen sikker og stabil drift foran plan.

• STIM: Avvik pr mai skyldes senere oppstart av gjennomføringsfase enn budsjettert. 

• Informasjonssikkerhet og personvern (inkl ISOP): Avvik pr mai skyldes i hovedsak senere oppstart av gjennomføringsfase enn budsjettert for 
prosjektet privilegert tilgangsstyring.

• Digitalisering og effektivisering (IT for IT): Positivt budsjettavvik pr mai vil delvis hentes inn ila året. 

• Andre behov per kundetjeneste (SLA og annet): 11 MNOK gjelder oppgradering av ressurs- og prosesstyringssystem hos Sykehuset Østfold som er 
en videreføring fra 2018. Oppgraderingen ble delvis satt i produksjon i slutten av januar, og løsningen er forventet ferdig levert ultimo juni.

• Infrastrukturbehov i Regional IKT: Avhenger av behov fra Regional IKT. Per mai har det kun vært levert HW for 1 MNOK til forskersonen.

• Finansiell leie – periferi: Budsjettet er periodisert flatt, og pr mai er det bokført utstyr for fire måneder. I desember vil det bokføres utstyr for 2 
måneder.

Investeringer - Prosjekter og drift

(alle tall i MNOK)

Anskaffelse 

denne periode

Anskaffelse 

hittil i år

Budsjett 

hittil i år

Avvik bud

hittil i år
Årsbudsjett

Andel av 

årsbudsjett

Sikker og stabil drift 26 101 50 -51 140 72 %

STIM 26 68 95 28 200 34 %

Telefonapparat OUS HF 4 4 27 0 %

Informasjonssikkerhet og personvern (inkl. ISOP) 6 42 48 7 101 41 %

Digitalisering og effektivisering (IT for IT) 4 4 8 4 20 22 %

Andre behov per kundetjeneste (SLA og annet) 2 11 20 9 47 23 %

Standardisering og modernisering, testmiljø 2 2 5 0 %

Infrastrukturbehov i Regional IKT 1 15 14 38 3 %

Finansiell leie - Periferi 6 37 62 25 148 25 %

Sum investeringer styrt av SP 69 263 303 40 727 36 %



Helse Sør-Øst Forsyningssenter

Hittil i år:
• Driftsinntekter: Varesalg er høyere enn budsjett for perioden og akkumulert. Varesalget varierer litt utover det periodiserte 

budsjettet. 
• Annen driftsinntekt: Budsjetterte inntekter samsvarer med budsjetterte driftskostnader. Fra mai vil fakturert beløp til HSØ 

samsvare med budsjett, og avviket for mai relateres til justeringer fra tidligere måneder.
• Varekostnad: Varekost er tilnærmet lik varesalg da avanse ikke beregnes på salget. 
• Andre driftskostnader: Andre driftskostnader må sees i sammenheng med driftsinntekter. Forventet andel logistikkostnad i 

henhold til budsjett er 12,4 %, faktisk hittil i år er 11 %. 

88

Forsyningssenteret Mai Hittil i år

(tall i MNOK) Regnskap  Budsjett Budsjettavvik Regnskap  Budsjett Budsjettavvik

Driftsinntekter 63,5 61,2 2,4 316,8 283,6 33,2

Annen inntekt 5,6 7,5 -1,8 35,0 35,0 0,0

Sum driftsinntekter 69,1                68,6                0,5                  351,8              318,6              33,2                

Varekostnad 63,9 61,2 2,7 317,0 283,6 -33,3

Andre driftskostnader 7,2 7,5 -0,3 34,7 35,0 0,2

Sum driftskostnader 71,0                68,6                -2,4                 351,7              318,6              -33,1               

Driftsresultat -1,9                 -                  -1,9                 0,1                  -                  0,1                  

Nettofinans -0,1 0,0 -0,1 0,2 0,0 0,2

Resultat -1,8                 -                  -1,8                 -0,1                 -                  -0,1                 



Sykehuspartner HF + Forsyningssenteret Helse Sør-Øst 

99
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Fire av ni helseforetak har hatt 27 eller flere grønne dager i mai.

Driftskalender mai



Kritiske hendelser
I mai har det vært 5 % økning i kritiske hendelser sammenlignet med 2018, fra 19 i 2018 til 20 i 2019. Hittil i år er det en reduksjon på 30 % sammenlignet med 2018.

1111

Tiltak:
Proaktive tiltak:
• Strengere krav til 
forberedelse av 
endringer inn i 
produksjon fra 
prosjekter og forvaltning 
• Styrket involvering og 
ansvarliggjøring av 
leverandører i 
livsyklushåndtering av 
infrastruktur og 
programvareløsninger

Reaktive tiltak:
• Styrket fokus på 
rotårsaksanalyser etter 
uønskede 
driftshendelser 
•   Innføring av Lean 
metodikk for 
kontinuerlig forbedring



Informasjonssikkerhet

12

Nye KPI-er er under utarbeidelse 
for rapportering fra andre tertial.

Service Manager Incidents (SM9)
Viser antall sikkerhetshendelser 
registrert i SM9 - Service Manager 
per måned. Grå strek er antall 
registrerte maskiner som er eller 
har vært infisert. Antall Incidents
holder seg forholdsvis stabilt, og 
det jobbes samtidig med å 
forbedre kategorisering av ulike 
typer Incidents for å øke grad av 
nøyaktighet.

Blokkeringsrate i Intrusion
Prevention System (IPS)
Viser antall registrerte .NO 
domener med skadelig kode 
rapportert til NorCERT per måned 
satt i sammenheng med hvor 
mange blokkeringer som er gjort i 
ekstern brannmur. I mai måned er 
det rapport 7  .NO domener med 
skadelig innhold til NorCERT, 
hvorav 5 av disse er rapportert av 
Sykehuspartner. Rapporteringen til 
NorCERT er et manuelt arbeid i 
forbindelse med analyse av 
datatrafikk.
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Avvikshåndtering
Per mai  er det en reduksjon i antall åpne avvik per månedslutt. 

Avvik er manglende etterlevelse av rutiner og prosesser eller brudd på avtaler, lover eller regler. Avvikshåndteringen skal sørge for at det iverksettes tiltak for å hindre at avviket skjer igjen. 
Avvikshåndtering er en måte å lære av feil og å sikre kontinuerlig forbedring. Sykehuspartner HF har sentralisert mottak og distribuering av alle typer avvik. Både interne avvik og avvik mottatt 
fra eksterne følges opp i henhold til avviksprosessen. Analyse av rotårsak og oppfølging av tiltakene vektlegges i avvikshåndteringen for å gi et godt grunnlag for forbedringsaktiviteter.

Internt innmeldt er avvik meldt internt i Sykehuspartner HF. Eksternt innmeldt er avvik meldt inn til Sykehuspartner HF fra andre helseforetak i Helse Sør-Øst. Historiske tall kan være 
endret på grunn av etterregistreringer. 
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Program STIM - mai 2019

Kommentar til overordnet status - programnivå

Programmet er i hovedsak i rute. Windows 10, trådløst nettverk, regional telekomplattform, mobilitetsplattform og regional Citrix-
plattform er i gjennomføringsfase. Regional sonemodell og katalogtjenester (AD-struktur) og prosjekt sikkerhetssone har høy 
prioritet. Datasenter er i konseptfase for utvikling av en felles basisplattform. Programmet skal starte prosjekter for migrering, 
testplattform og fremtidig driftsmodell. Forbruk på drift er noe høyere og investering noe lavere enn budsjett. Programmet har
iverksatt tiltak for å redusere overforbruk på drift, og antall eksterne konsulenter reduseres. Programmet vektlegger samhandling 
om leveransene og tett samarbeid med helseforetakene i budsjettprosessen for 2020.

Eksterne avhengigheter til Sykehuspartner HF

1. Utviklingsplaner og behov i helseforetakene.
2. Tiltak/leveranser fra/til program Regional klinisk 

løsning (RKL), program Regional IKT for forskning (RIF) 
og andre regionale programmer.

3. RIS/PACS skal leveres på felles plattform.
4. Tiltak/leveranser fra/til Sykehusbygg HF.

RESSURSER

Regnskap hittil 
i år (MNOK)

Budsjett 
hittil i år 
(MNOK)

Avvik mot 
årets 

budsjett 
(MNOK)

Investering 68 95 27

Drift 88 81 -7

Totalt 156 176 20

Ressurser 
(fulltidsekvivalenter)

179

# Mest kritiske risikoer

1

Avklaringer vedrørende regional sikkerhetsarkitektur
Tiltak: Gjennomføre prosjekt i STIM for regional sone, domene-
og katalogtjenester (AD-struktur), og bidra i arbeidet med 
regional sikkerhetsarkitektur i ISOP.

2
Tidkrevende beslutningsprosesser slik at moderniseringen ikke 
får planlagt fremdrift.
Tiltak: Rettidige og gode beslutningsgrunnlag.

3
Gjennomføringsevne (kompetanse og kapasitet)
Tiltak: Sikre tilgang på ressurser.

4

Manglende enighet om sentralisering og migrering til felles 
regional plattform. Tiltak: God faglig kvalitet i arbeidet. 
Tydelighet fra ledelse på alle nivå og ryddige, involverende 
prosesser. Eskalering ved behov.

31

2

Overordnet status pr 
hovedprosjekt/strømmer

Status 
04.19

Status 
05.19

Interessent-
involvering

Tid/
Fremdrift

Kostnad Omfang Risiko Ressurser Gevinst

Datasenter

Arbeidsflate

Nettverk

Telekom

Windows 10

Tverrgående tjenester

Fremtidig driftsmodell n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Gu

G

Gu

Interessent-
involvering

Tid/
Fremdrift

Kostnad Omfang Risiko Ressurser GevinstplanGu

G

G

G

R GuGu

GGu

Gu GG

Gu

G

Gu

G

G

G

G

G

G

Gu Gu

Gu

GuG

Gu

Gu

G

Gu

Gu

Positiv/negativ trend 

Endring siden forrige rapportering

N/A

N/A

Gu

N/A

N/A

Gu

4Gu

Gu

Gu

Gu

Gu

Gu

Gu

G

Gu

Gu

Gu

Gu

Gu

Gu

Gu

G

Gu

G

Gu

Gu
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HOVEDPROSJEKT: DATASENTER

Denne rapporteringsperioden

– Arbeid med målarkitektur.
– Arbeid med innretning av trinnvis utvikling av datasenter.
– Arbeid med business case og prosjektforslag for felles plattform.
– Forankring av kravsett lokale datarom.
– Tilstandsvurdering av sentrale hovedkommunikasjonsrom.
– Deltakelse i arbeidet med ny leverandørstrategi, jf. sak 042-2019. 

Neste rapporteringsperiode

– Ny innretning hovedprosjekt.
– Ferdigstille målarkitektur for felles plattform.
– Videre arbeid med prosjektdokumentasjon felles plattform. 
– Godkjenning av kravsett lokale datarom og overlevere dette til linjen. 
– Ferdigstille tilstandsvurdering av sentrale hovedkommunikasjonsrom.

Overordnet
status

Hovedprosjekt Datasenter jobber med innretningen av det videre arbeid for å realisere felles plattform. Innretning av arbeidet ses i sammenheng med RIS/PACS-prosjektet og 
måldatoen tredje kvartal 2020 for å ha en plattform som kan understøtte RIS/PACS, medikamentell kreftbehandling, multimediearkiv osv.

Interessent-
involvering

Sentralisering av infrastruktur som virkemiddel for høy tilgjengelighet skaper diskusjoner i foretaksgruppen. Det er gjennomført behovsinnsamling fra alle interessenter. 
Prinsipper for sentralisering  og utkast til krav for lokale datarom er presentert i IKT-ledermøtet og vært på høring i helseforetakene. Hovedprinsippet om at tjenester og 
applikasjoner skal være en del av regionalt kjøremiljø og leveres fra sentrale datasenter er forankret med direktørene i helseforetakene.

Tid/
Fremdrift

Hovedprosjektet er omfattende og problemstillinger må ses i sammenheng. Dette gjelder blant annet forholdet mellom lokale datarom og sentrale datarom, krav til 
redundans og tilgjengelighet, og behovet for lokaler til sentrale datasentre. Det jobbes med å detaljere samlet plan for å realisere felles plattform, noe som kan påvirke planen 
for øvrige aktiviteter. Prosjektet har fokus på planarbeidet frem til sommeren. 

Kostnad
Prosjektet har lavere kostnader enn budsjettert, og dette har sammenheng med senere overgang til gjennomføringsfase enn planlagt.

Omfang
Det pågår arbeid for å innarbeide anbefalingene fra mulighetsstudien, samt konkretisering av en trinnvis tilnærming til etablering av felles plattform, blant annet for å levere 
en plattform som kan understøtte RIS/PACS, medikamentell kreftbehandling, multimediearkiv osv.

Risiko
Risiko med hensyn på fremdrift grunnet høy kompleksitet og behov for koordinering med parallelle prosesser, som prinsipper for plassering av applikasjoner og tjenester i 
sentrale datasentre versus lokale datarom. 

Ressurser Det har den siste perioden vært omrokkeringer og det arbeides med å styrke bemanningen i prosjektet.

Gevinstplan
Prosjektene er i konseptfase og gevinstplan er derfor ikke utarbeidet. 
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Endring siden forrige rapportering

N/A

Gu

Gu

Gu

Gu



HOVEDPROSJEKT: ARBEIDSFLATE

Denne rapporteringsperioden

– Prosjekt regional Citrix-plattform har gjennomført oppstartsmøter med Sunnaas HF, Vestre Viken HF og 
Sykehus Østfold HF. Kommunikasjonsplan er utarbeidet.

– Prosjekt mobilitetsplattform: Avklaringer og forankring av personvernkonsekvensvurdering. 
Kommunikasjonsplan og informasjonsmateriell til helseforetakene om SecureMail er utarbeidet.

– Prosjekt modernisering av arbeidsflate har arbeidet med nåsituasjonsbeskrivelse og brukerscenarier. 
Mandat, beslutningsunderlag og estimat for prosjekt mobile enheter i pasientbehandling er utarbeidet.

Neste rapporteringsperiode

– Regional Citrix-plattform: Oppstartsmøter med øvrige helseforetak samt forberedende 
aktiviteter ute på helseforetak før utrulling. Etablering av løsning i datasenter. Starte 
arbeid med applikasjonstilrettelegging. Planlegge test på helseforetak.

– Mobilitetsplattform: Godkjent personvernkonsekvensvurdering, løsningsdesign og 
risiko- og sårbarhetsanalyse.

– Modernisering av arbeidsflate: Videre arbeid med innretningen av prosjektet. 

Overordnet
status

Prosjekt regional Citrix-plattform og prosjekt mobilitetsplattform har startet gjennomføringsfasen, men avventer finansieringsbekreftelse fra Helse Sør-Øst RHF (mottatt i 
starten av juni). Prosjekt mobilitetsplattform skal skalere plattformen til en brukermasse på 30 000 samt tilrettelegge for at Sykehuspartner HF kan skalere ytterligere senere. 
Modernisering av arbeidsflate skal koordineres med utviklingen av felles regional plattform.  

Interessent-
involvering

Prosjekt regional Citrix-plattform har gjennomført oppstartsmøter med Sunnaas HF, Vestre Viken HF og Sykehus Østfold HF. Prosjekt mobilitetsplattform har gjennomført 
møte med tillitsvalgte og hovedverneombud angående bruk av helseforetakseide mobile enheter. 

Tid/
Fremdrift

Prosjektene avventer finansieringsbekreftelse fra Helse Sør-Øst RHF. (Mottatt i starten av juni).

Kostnad Totalt sett har Arbeidsflate et lavere kostnadspådrag enn budsjett.

Omfang
Det er behov for videreutvikling av mobile tjenester på regional mobilitetsplattform. Hensikten er å muliggjøre raskere realisering av mobile tjenester på den nye 
infrastrukturen som prosjekt mobilitetsplattform leverer. Prosjektet utarbeider konseptforslag innen rammen for mandatet til arbeidsflate.

Risiko
I påvente av finansieringsbekreftelse er det risiko for at prosjekt mobilitetsplattform ikke får gjennomført anskaffelser på plan og at prosjekt regional Citrix-plattform ikke får 
tilknyttet tilstrekkelig med applikasjonstilretteleggere. 

Ressurser
Det pågår arbeid for å få på plass kompetanse og kapasitet for gjennomføringsfasen til prosjektene mobilitetsplattform og regional Citrix-plattform. Det er spesielt viktig at 
applikasjonstilretteleggere i prosjekt Regional Citrix-plattform kommer på plass.

Gevinstplan
Plan er utarbeidet for prosjekt regional Citrix-plattform og prosjekt mobilitetsplattform som en del av underlagene til beslutningspunkt for overgang til gjennomføringsfase 
(BP3).
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HOVEDPROSJEKT: NETTVERK

Denne rapporteringsperioden

– Trådløs nettverk: Prosjektet er i prosess for utrulling på åtte av helseforetakene i Helse Sør-Øst. Dette 
innebærer blant annet at prosjektet denne måneden har ferdigstilt utrulling på Ringerike sykehus, 
holder på å sluttføre montering av aksesspunkter i heiser, uteområder og trappeoppganger på 
Akershus universitetssykehus HF, har mottatt 1 000 nye aksesspunkter på Oslo universitetssykehus HF, 
har ferdigstilt fase 1 på Sykehuset Telemark HF, er ferdig på Flekkefjord sykehus, er ferdig på Stavern 
kysthospital, er ferdig med design på Sunnaas HF og ferdig med design på Lillehammer sykehus.

– Innføring kryptert stamnett: I konseptfase og følger plan. Brev fra Datatilsynet er besvart, behov er  
overlevert til NHN og planer er revidert.

– Modernisering av nett: Utarbeidelse av kravspesifikasjon, målbilde for nettverk og Request for 
Information (RFI) pågår.

Neste rapporteringsperiode

– Trådløs nettverk: Fortsette utrulling i henhold til plan. 
– Innføring kryptert stamnett: I konseptfase. Revidert plan som hensyntar krav til 

modernisering legges frem for styringsgruppe juni.
– Modernisering av nett: Videre arbeid med kravspesifikasjon og målbilde, samt sende 

ut RFI.

Overordnet
status

Prosjekt trådløst nettverk er i utrulling av trådløst nett ved åtte helseforetak. Prosjektet er i henhold til plan og vil fortsette videre utrulling i juni. Prosjekt innføring kryptert 
stamnett har overlevert behov knyttet til sikkerhet og modernisering  til Norsk Helsenett SF (NHN). Reviderte planer legges frem til styringsgruppen for behandling i juni.
Prosjekt modernisering av nett (tidligere Grunninfrastruktur LAN) er i konseptfase.

Interessent-
involvering

Sykehuspartner HF har i samarbeid med NHN etablert en felles styringsgruppe på direktørnivå. Styringsgruppen ledes av Sykehuspartner HF som kravstiller og bestiller av 
leveransene fra NHN. Det arbeides med å etablere avtale mellom partene, herunder finansiering.

Tid/
Fremdrift

Prosjekt trådløst nett er i henhold til plan på alle helseforetak. Innføring kryptert stamnett har revidert planer slik at de hensyntar behov for modernisering. Det er vesentlig å 
etablere avtale med NHN. Datatilsynet har gitt utsatt frist for kryptering av stamnett til 31. desember 2021. Det er tidskritisk å etablere Sykehuspartner HFs mottaksprosjekt 
for dette oppdraget. Detaljplanlegging pågår.

Kostnad
Sykehuspartner HFs mottaksprosjekt for innføring kryptert stamnett inngår ikke i budsjett 2019. Budsjett utvikles som del av detaljplanleggingen for innføringsprosjektet.
Prosjekt trådløst nett anskaffet i mai mye av utstyret som prosjektet har behov for i år.

Omfang
Omfang av arbeid med kryptering av stamnett for Helse Sør-Øst er under avklaring i samarbeid med NHN.

Risiko
En av de viktigste risikoene til hovedprosjekt Nettverk er mangel på ressurser med nettverks- og sikkerhetskompetanse. Det er sambruk av ressurser på tvers av prosjektene, 
og det arbeides med å få inn flere ressurser.

Ressurser
Det jobbes kontinuerlig med å optimalisere bruk av ressurser på tvers av prosjektene i hovedprosjekt Nettverk. 

Gevinstplan
Gevinstplaner utvikles som en del av prosjektplaner.
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HOVEDPROSJEKT: TELEKOM

Denne rapporteringsperioden

1. Low Level Design er utarbeidet og godkjent.
2. Besluttet at regionale tjenester skal plasseres i sentrale datasenter, jf. sak 034-2019. Lokasjon for den 

regionale telekomløsningen for Oslo universitetssykehus er dermed besluttet.
3. Prosjektdokumentasjon for overgang til gjennomføringsfase for regional telekomplattform utrulling OUS 

er revidert.
4. Oppstart av gjennomføringsfase for Regional telekomplattform utrulling OUS (BP3.2.1) (fase 1) godkjent 

i sak 033-2019.

Neste rapporteringsperiode

1. Hardware leveranser for bygging.
2. Klargjøring av plass i sentrale datasentre (strøm, kjøling etc.).
3. Starte oppbemanning for utrulling når finansieringsbekreftelse for fase 3.2.1 utrulling 

OUS mottas fra Helse Sør-Øst RHF. 

Overordnet
status

Regional telekomplattform utbygging er i gang med bygging av telekomplattform ved Oslo universitetssykehus HF, samt oppgradering SIKT. Oppstart av gjennomføringsfase 
regional telekomplattform utrulling OUS (fase 1) godkjent i sak 033-2019, og finansieringssøknad er sendt Helse Sør-Øst RHF. Det er besluttet at telekom kjerne bygges i 
sentralt datasenter.

Interessent-
involvering

Prosjektet samarbeider tett med Oslo universitetssykehus HF om kommende leveranser. Diskusjonene knyttet til sentral plassering for telekomkjerne er avklart.

Tid/
Fremdrift

I prosjekt regional telekomplattform er utbyggingen forsinket med tre til fire uker grunnet forsinkede leveranser av servere, samt usikkerheten som var knyttet til 
lokasjonsvalg (datasenter). 

Kostnad
Prosjekt regional telekom har et betydelig underforbruk på utstyrsanskaffelser. Anskaffelsesprosesser pågår og avviket vil bli redusert i andre og tredje kvartal. 

Omfang
Det er ingen endringer i omfang i henhold til mandat for hovedprosjektet. Prosjektet har vurdert planlagt gjennomføringsmodell opp mot en risikobasert tilnærming og 
teknologisk utvikling.

Risiko
De to viktigste risikoene er tilgang på ressurser og lokal tilrettelegging av infrastruktur som trengs for utrullingen.

Ressurser
Alle ressurser er allokert i henhold til plan for regional telekomplattform utbygging. For regional telekomplattform utrulling er prosessen med å allokere ressurser utsatt i tråd 
med tidsplan for prosjektet.

Gevinstplan
Gevinstplan er under arbeid.
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PROSJEKT: WINDOWS 10

Denne rapporteringsperioden

– Oppstart av PoC trinn 2.
– Planlegging og testing for piloter på Sykehuset Innlandet HF og Sunnaas Sykehus HF.
– Arbeid med utrullingsplan for volumutrulling.
– Oppstart av livssyklusoppdatering av PCer (brukergrupper med godkjente applikasjoner).
– Anbefaling og vurdering rundt ytterligere sanering og pakking av applikasjoner.
– Installasjon av kartleggings- og utrullingsverktøy for Oslo universitetssykehus HF.

Neste rapporteringsperiode

– Avslutning av PoC trinn 2.
– Oppstart og gjennomføring av piloter på Sykehuset Innlandet HF og Sunnaas Sykehus 

HF.
– Vurdere mulighetsrom for arbeid i juli og planlegge dette.
– Ferdigstille utrullingsplan for volumutrulling.
– Anbefaling og vurdering rundt ytterligere sanering og pakking av applikasjoner.
– Installasjon av kartleggingsverktøyet for Oslo universitetssykehus HF.
– Innlasting av data og oppstart av analyse i kartleggings- og utrullingsverktøy for Oslo 

universitetssykehus HF.

Overordnet
status

Erfaringer fra test og proof og concept (PoC) trinn 1 er tatt med inn i arbeidet med detaljplanlegging for volumutrullingen. Volumutrulling har planlagt oppstart i august, og 
forberedelser samt replanlegging pågår. Oppstart av pilot og volumutrulling er utsatt med om lag fire uker på grunn av omgivelsene rundt Windows 10-klienten. 

Interessent-
involvering

Prosjektet har i hovedsak god dialog og godt samarbeid med helseforetakene. Helseforetakene er involvert tettere når det gjelder informasjon og konsekvenser av sanering av 
applikasjoner. I tillegg er det behov for tettere samarbeid med tanke på test ute på helseforetakene.

Tid/
Fremdrift

Fremdriften i prosjektet er utfordrende med tanke på utrullingsoppstart. Installasjon av kartleggings- og utrullingsverktøy hos Oslo universitetssykehus HF er forsinket. 
Oppstart av pilotering på Sykehuset Innlandet HF og Sunnaas Sykehus HF, samt videre volumutrulling er utsatt til medio juni. Forsinkelse planlegges hentet inn gjennom økt 
utrullingshastighet (velocity), men dette øker risikoen for forsinket ferdigstilling i januar 2020.

Kostnad
Anskaffelsen av kartleggingsverktøy i 2018 (om lag 10 MNOK) belastes i 2019 og øker risikoen for å ikke holde budsjettet i 2019. Dynamisk arbeidsflate har høyere pådrag enn 
anslått på flere investeringer. 

Omfang
Windows 10 skal levere en egen installasjon av kartleggings- og utrullingsverktøy for bruk på plattformen til Oslo universitetssykehus HF. Dette medfører en endring i omfang 
for prosjektet. Detaljene for dette avtales med Oslo Universitetssykehus HF. Dette antas å utvide sluttdato for utrulling for Oslo universitetssykehus HF med ca. 2 måneder.

Risiko

Innen tildeling av tilganger har nøkkelpersonell måttet vente på tilganger. Tilgangsprosessen er styrket i samarbeid med linjen for å unngå ventetid. Det er iverksatt tiltak for å 
øke kapasiteten innen kritiske områder som for eksempel applikasjonspakking og test. Applikasjonslister er sendt helseforetakene ultimo mai, med frist for tilbakemelding i 
juni. Det er risiko for at applikasjoner som ikke er kompatible med Windows 10 fører til forsinket utrulling og/eller økte kostnader for Sykehuspartner HF og/eller 
helseforetakene.

Ressurser
Det er bemanningsutfordringer som vil kunne påvirke prosjektets fremdrift. Det arbeides aktivt for å løse dette, blant annet gjennom å utnytte kompetanse og kapasitet hos 
leverandører.

Gevinstplan
Gevinstrealisering måles i henhold til antall enheter rullet ut. Via PoC er 152 PCer oppdatert.
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HOVEDPROSJEKT: TVERRGÅENDE TJENESTER

Denne rapporteringsperioden

– Migrering: Flere workshop arrangert internt for å se på utfordringer, samhandling, End of Life og End of
Service, samt prinsipper og strategi for migrering. 

– Testmiljøplattform: Flere møter for å forstå behov og avhengigheter
– Sikkerhetssone. Godkjent high level design og oppstart av byggeprosess. 

Neste rapporteringsperiode

– Avstemme og videre forankring av prosjekt regional sonemodell og katalogtjenester (AD-
struktur).

– Prosjektene migrering og testmiljøplattform: Legge frem sak for ledergruppen til 
Sykehuspartner HF 

Overordnet
status

Prosjektet regional sone og katalogtjenester (AD-struktur) jobber med ferdigstille konseptløsninger for regional sone modell og AD struktur. Dette har blitt gjennomgått med alle 
helseforetak i regionen for forankring og tilslutning. Det pågår avklaringer vedrørende eierskap og forvaltningsansvar. Prosjektet sikkerhetssone har startet byggefasen for ny 
plattform. Prosjektene migrering og testmiljøplattform er i oppstartsfasen. 

Interessent-
involvering

Regional sone og katalogtjenester (AD-struktur) samarbeider tett med program for Informasjonssikkerhet, personvern og tilgangsstyring (ISOP), linjen i Sykehuspartner HF, samt 
IKT-ledere og sikkerhetsledere i alle helseforetak i Helse Sør-Øst. Det er etablert kontakt med interessenter i program for Regional klinisk løsning (RKL) og Sykehusbygg HF.

Tid/
Fremdrift

Regional sonemodell og katalogtjenester (AD-struktur) er i henhold til plan. Sikkerhetssone har et større omfang enn opprinnelig estimert, og har derfor tatt noe lengre tid. Det 
jobbes med justering av planen for byggeprosessen for å minimere konsekvenser av forsinkelse.

Kostnad
Det er et overforbruk i forhold til budsjett, 3,6 MNOK. Dette skyldes at prosjekt regional sone- og katalogtjenester (AD-struktur) ikke var budsjettert i STIM. Kostnadene 
håndteres innen STIMs ramme for driftsmidler.

Omfang
Det er identifisert en omfangsøkning for sikkerhetssone i forhold til tidligere planer. Organisasjon for drift av sikkerhetssone med rutiner og prosesser må etableres i forbindelse 
med bygging og driftssetting. Bestilling av testmiljø for sikkerhetssone og Private Key Infrastructure (PKI) vil medføre omfangsøkning og forlengelse av prosjektet. Prosjektet vil 
komme tilbake til konsekvensene av dette.  

Risiko Kompromittering av sikkerhetssone under bygging er den største risikoen. Dette håndteres gjennom streng kontroll av tilganger, bruk av hardware/software osv. 

Ressurser
Prosjekt regional sonemodell og katalogtjenester (AD-struktur) har så langt mobilisert ønskede ressurser. Krav til spisskompetanse gjør at tilgjengelighet på ressurser er 
begrenset og videre mobilisering krevende. Prosjektledere for testmiljøplattform og migrering er allokert og har startet opp arbeid i prosjektene.

Gevinstplan
Gevinstplan skal utarbeides for prosjektene.
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Program ISOP – mai 2019

Kommentar til overordnet status – programnivå

Programmet har i perioden hatt flere viktige leveranser. Blant annet er BAT, tofaktor VPN og e-postsikring breddet til en rekke 
helseforetak. I tillegg er IdM-integrasjon for CA PPM produksjonssatt for SIKT og LVMS produksjonssatt ved Sykehuset Østfold 
HF. Enkelte prosjekt er forsinket, spesielt er overgangen fra planleggingsfase til gjennomføringsfase mer tidkrevende enn planlagt for 
anskaffelsesprosjekter.

Økt samarbeid mellom prosjektene gir nå bedre ressursutnyttelse og mer samkjørte leveranseplaner mot helseforetakene. 
Programmet har økt fokus på involvering av helseforetakene. Styrket autentisering er forankret med direktørene i helseforetakene og 
det vil bli fremmet sak i IKT-ledermøtet og fagdirektørmøtet i Helse Sør-Øst for å forankre programmets leveranser. I tillegg deltar 
programmets kommunikasjonsansvarlig fast i kundeansvarlig sitt avdelingsmøte.

Arbeidsstrømmene Risiko, Sikkerhetsplattform og Personvern avsluttes sommeren 2019, forutsatt smidig overlevering til 
linjeorganisasjonen i Sykehuspartner HF. Det vil da ha blitt levert viktige leveranser som har økt sikkerhet mot dataangrep, 
deteksjonsevne mot trusler og uønsket aktivitet i Helse Sør-Øst. 

Årsprognosen for programmet overstiger tildelt ramme. Programmet har gjennomført tiltak for å redusere kostnadene, og den er nå 
totalt sett 6 MNOK over tildelt ramme. Programledelsen overvåker den økonomiske utviklingen, og arbeider med ytterligere tiltak for 
å komme ned på tildelt ramme for 2019. 

Nøkkeltall per 
31.05.19

Regnskap 
hittil i år 
(MNOK)

Budsjett 
hittil i år 
(MNOK)

Avvik mot 
årets budsjett 

(MNOK)

Investering 42 45 3

Drift 37 26 -11

Totalt 79 71 -8

Ressurser (FTE) 63

# Mest kritiske risikoer

1 Manglende kontroll på avhengigheter til andre prosjekter i regionen kan føre til at noen blir 
oversett og programmets leveranser blir forsinket, blir mer kostbare eller ikke spiller 
sammen med andre leveranser i regionen. Tiltak: Kartlagt og registrert avhengigheter. 
Videre kontinuerlig følge opp og fortløpende avdekke nye avhengigheter ved å ha 
regelmessig dialog med program og prosjekter. Opprettet samarbeidsarena med STIM og 
RKL for å styrke kontrollen på avhengigheter mellom programmene.

2 Manglende eierskap til gevinster i linjeorganisasjonen kan føre til at nye løsninger ikke blir 
tatt i bruk eller blir omgått, som kan føre til at gevinster ikke blir realisert. Tiltak: Gevinster 
og gevinsteiere er identifisert, og ansvaret for gevinstene overlevere til dem. Bistå med å 
lage planer for realisering av gevinstene.

3 Manglende linjeressurser til drift og forvaltning av leveransene fra ISOP kan føre til at 
prosjektene ikke har noen å levere til, det kan føre til forsinkelser og økt kostnad i 
prosjektene, samt driftsavvik og at gevinster ikke blir realisert. Tiltak: Programmet vil varsle 
gjennom definert eskaleringsvei, dersom ikke tilstrekkelig ressursallokering blir gjort. 

4 Manglende involvering av helseforetakene (brukerne) kan føre til at de ikke ser nytten eller 
nødvendigheten av å ta i bruk løsningene, som kan føre til at gevinster ikke blir realisert. 
Tiltak: Fremme orienteringssaker om programmets leveranser i direktørmøtet, IKT-
ledermøtet, fagdirektørmøtet og regionale fagråd, og avholde presentasjoner om 
programmets hensikt, leveranser og gevinster i helseforetakene. 

Overordnet status pr 
hovedprosjekt/strømmer

Status 
04.19

Status 
05.19

Interessent-
involvering
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Ansvarlig: Programeier Gro Jære
Programleder Marianne Østvand
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HOVEDPROSJEKT: STYRKET TILGANGSSTYRING

Denne rapporteringsperioden (mai)

– KOSAD: Løsning admin-desktop er testet og klar for early life support
– TiPAD: Roller og ny struktur i SIKT godkjent
– BAT: Løsning produksjonssatt Sykehuset Sørlandet HF
– PAM: Utarbeidet og forankret High Level Design
– IdM:  Automatisk tilgangsstyring for CA PPM produksjonssatt for øvrige SIKT foretak
– IdM: Automatisk tilgangsstyring for LVMS produksjonssatt på Sykehuset Østfold HF

Neste rapporteringsperiode (juni)

– BAT: Produksjonssetting av  løsning på Sykehuset Østfold HF
– SA: Valg PKI-leverandør og strategi
– SA: Forankring av leveranser i direktørmøtet i Helse Sør-Øst
– TiPAD: Rollebibliotek godkjent av sikkerhet
– KOSAD: Migereing av admin- og forvalter-desktop på AHUS fullført

Overordnet
status

Prosjektene har god fremdrift med flere viktige leveranser i mai, hvor blant annet løsningene for bestilling av tilganger (BAT) og automatisk tilgangsstyring (IdM) er 
produksjonssatt ved flere helseforetak. Prosjektene styrket autentisering (SA) og privilegerte tilganger (PAM) er fortsatt i overgangen fra planlegging- til 
gjennomføringsfase, og SA behandles i Sykehuspartners styre 19. juni. Begge prosjektene er avhengig av STIM-leveransen sikkerhetssone.

Interessent-
involvering

Ressurser det er behov for i forvaltning for å ta i mot leveransene fra ISOP høsten 2019 er avklart på flere områder. Prosjekt SA har avholdt forankringsmøter med flere 
helseforetak i regionen, og vil i juni 2019 avholde møter med gjenstående helseforetak. 

Fremdrift
En leveranse i prosjektet IdM-ibruktakelse (automatisert tilgangsstyring) har en avhengighet til programmet Regional klinisk løsning. Deres leverandør er forsinket og 
det gjør at prosjektet er ytterligere forsinket. Utfordringen med leverandøren er eskalert. TiPAD-prosjektet må replanlegges på grunn av en om lag tre måneders 
utsettelse på oppgradering til ny Sharepoint-plattform, men dette vil ikke påvirke sluttdatoen for prosjektet.

Kostnad
For strømmen styrket tilgangsstyring viser årsprognosen et overforbruk på budsjetterte driftskostnader. Dette skyldes forskjøvet overgang til gjennomføringsfase for 
enkelte prosjekter. 

Omfang
Det er kun mindre endringer av omfang i prosjektene, som ikke vil påvirke tid, kost eller kvalitet. Det er besluttet at IdM-prosjektet også skal innføre IdM-integrasjon 
mot Partus. Prosjektet vil sammen med linjeorganisasjonen etablere løsningen for ett helseforetak, og deretter vil linjeorganisasjonen innføre løsningen på de 
resterende helseforetakene. Dette vil ikke påvirke prosjektets øvrige leveranser.

Risiko
Selv om behovet til drifts- og forvaltningsressurser er avklart er det på grunn av korte tidsfrister usikkerhet knyttet til at ressursene kommer på plass til riktig tid. I tillegg 
er det knyttet risiko til  leveranse av sikkerhetssone fra STIM. 

Ressurser Alle prosjektene har de ressursene de trenger, med noen mindre unntak.

Gevinst
Gevinstkartleggingen er gjennomført. Arbeid med å etablere eierskap til gevinstene pågår i samarbeid med linjelederne, herunder utarbeidelse av 
gevinstrealiseringsplan og prioritering av gevinster.
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Forkortelser: TiPAD = prosjekt tilgangsstyring av privilegerte tilganger i Active Directory, KOSAD = prosjekt konsolidering av driftsarbeidsflater, PAM = prosjekt privileged access management, BAT = prosjekt 
bestilling av tilganger, IdM = identity management, ISS = prosjekt identitetsbasert sikker samhandling og CA PPM = prosjektstyringsverktøy i Helse Sør-Øst. SA = styrket autentisering
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Overordnet
status

Prosjektene har god fremdrift og leverer i hovedsak på plan, men overføring til drift og forvaltning tar lengre tid enn planlagt. Leveransene til prosjektet Bredding av 
analyseplattform er ferdigstilt, men ikke overlevert til linjen. Med unntak av forbedret endepunktssikring (Carbon Black) på servere vil alle Charmander-leveranser bli utført i 
juni.

Interessent-
involvering

Fremdrift
Fremdriften for prosjektarbeidet er god på alle leveranser, men overføring til drift og forvaltning tar lengre tid enn planlagt. Det er kun mindre forsinkelser som følge av 
endret utrullingsstrategi  ved de resterende helseforetakene når det gjelder tofaktor VPN-løsning for hjemmekontor og forbedret endepunktssikring (Carbon Black) på 
servere.

Kostnad
Årsprognosen for arbeidsstrømmen overskrider årets budsjett på grunn av at det totalt sett var rimeligere å anskaffe enn å leie løsning og dermed ble gjort en anskaffelse 
(engangskostnad) for e-postsikring i Charmander. Dette medfører en økt kostnad første år som belaster prosjektet, men årlig kostnad i løsningens levetid vil bli vesentlig 
lavere enn budsjettert. 

Omfang

Risiko
Linjeorganisasjonen har varslet at de vil ha behov for å gjennomføre en utvidet kvalitetssikring av serverne i forbindelse med forbedret endepunktssikring (Carbon Black) og 
det vil være en risiko for at prosjektet dermed ikke får overlevert som planlagt. Det pågår dialog for å løse dette.

Ressurser
Bredding av analyseplattform har utfordringer med å få ressurser til planlagt ROS-analyse for fremtidig funksjonalitet og dermed avslutte prosjektet. Det arbeides med å få 
dette løst.

Gevinstplan
Gevinstkartleggingen er gjennomført. Arbeid med å etablere eierskap til gevinstene pågår i samarbeid med linjelederne, herunder utarbeidelse av gevinstrealiseringsplan og 
prioritering av gevinster.

HOVEDPROSJEKT: SIKKERHETSPLATTFORM

Denne rapporteringsperioden (mai)

– Carbon Black er rullet ut til 59 000 klienter og 2 000 servere i Helse Sør-Øst.
– Tofaktor VPN ble produksjonssatt for Sykehuset Østfold HF, Sykehuset Innlandet HF, 

Sykehuset i Vestfold HF, Vestre Viken HF og Helse Sør-Øst RHF.
– E-postsikring ble produksjonssatt for Oslo universitetssykehus HF, Sørlandet Sykehus 

HF, Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Helse Sør-Øst RHF. 

Neste rapporteringsperiode (juni)

– Avslutte overlevering av læringsportal til Sykehuspartner HF sin driftsorganisasjon
– Avslutte overlevering av DMZ til Sykehuspartner HFs driftsorganisasjon
– Fortsette arbeide med å produksjonssette Carbon Black på resterende servere i Helse Sør-Øst
– Produksjonssette e-postsikring på Akershus universitetssykehus HF, Sykehuset Innlandet HF, Sykehuset 

i Vestfold HF, Vester Viken HF, Sunnaas sykehus HF, Martine Hansen Hospital, Betanien Hospital, 
Forskernett, Revmatismesykehuset og Pasientreiser

– Produksjonssette tofaktor VPN-løsning for hjemmekontor for Pasientreiser og  Akershus 
universitetssykehus HF
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G

Forkortelser: RSA = regional sikkerhetsarkitektur, DMZ = Demilitarized Zone, dvs. et skjermet 
nettverk for økt sikkerhet på et internt nettverk mot aktivitet fra internett, SP CERT = avd. for
operativ sikkerhet i Sykehuspartner. 23
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HOVEDPROSJEKT: PERSONVERN

Denne rapporteringsperioden (mai)

– Overordnet ansvarsmatrise for personvern overlevert
– Revisjon av internkontrolldokumenter innen personvern er gjennomgått og mangler avdekket
– Prosesser/ interessenter for alle delprosesser i leveranseoppdragsprosessen som treffes av 

innebygd personvern identifisert

Neste rapporteringsperiode (juni)

– Kravspesifikasjon databaseløsning omforent med Oslo universitetssykehus HF 
– Gap i delprosessbeskrivelser relatert til innebygd personvern i leveranseoppdragsprosessen 

identifisert
– Utkast til overordnet policy for innebygd personvern
– Prioritert tiltaksplan for å lukke eventuelle gap og redusere risiko innarbeides i eksisterende 

rapportering
– Avklare gjenværende arbeid knyttet til prosjektets restanser sammen med ansvarlige i linja
– Avslutning av prosjektet med sluttrapport

Overordnet
status

Det er igangsatt arbeid for å forsere overleveringen av ansvaret for og gjennomføring av prosjektets oppgaver og leveranser til linjeorganisasjonen før sommeren.  

Interessent-
involvering

Prosjektet har viktige interessenter representert i styringsgruppen og samarbeider tett med linjeorganisasjonen om leveransene. 

Fremdrift
Leveransene er i henhold til plan bortsett fra arbeidet med leveransen «Forvaltning av protokoll over behandlingsaktiviteter» som ligger etter plan. Prosjektet utarbeider 
rapport per leveranseområde som beskriver hva som er gjennomført og hva som er restanser som ansvarlige i linjeorganisasjonen overtar.

Kostnad
I forbindelse med den planlagte overleveringen vil prosjektets behov for økt ramme falle bort.

Omfang

Risiko
Mangelfull overlevering fra prosjektet til linjen og ikke tilstrekkelig kapasitet og ressurser i linjen til å ivareta prosjektoppgaver som ikke er avsluttet ved overlevering (pukkel) 
og i daglig drift. 

Ressurser

Gevinstplan
Gevinstkartleggingen er gjennomført. Arbeid med å etablere eierskap til gevinstene pågår i samarbeid med linjelederne, herunder utarbeidelse av gevinstrealiseringsplan og 
prioritering av gevinster.
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HOVEDPROSJEKT: RISIKO

Neste rapporteringsperiode (juni)

– Effektivisere ROS som baserer seg på et teknisk løsningsdesign
– Forbedre regime for tiltaksoppfølging
– Utarbeide et ROS-opplæringsprogram
– Utarbeide sluttrapport med beskrivelse av de to leveransene som overleveres til 

linjeorganisasjonen som restanse.

Overordnet
status

Prosjektet forbedret risikostyring har fått klarsignal til å overføre de to siste leveransene til linjen gitt forutsetninger. Prosjektet avsluttes da i program ISOP juni 2019. 

Interessent-
involvering

Fremdrift
Alle leveranser er på plan og vil bli levet i juni. Restanser er avklart med linjeorganisasjonen.

Kostnad

Omfang
Omfanget reduseres da prosjektet har fått beslutning om å utarbeide sluttrapport og overlevere de to siste leveransene «Utarbeide forslag til anskaffelses-ros til Helse Sør-Øst 
(RSR)» og «e-læringsprogram på læringsportalen» som restanser til linjeorganisasjonen.  Denne beslutningen er tatt i styringsgruppen basert på emnerapport og avklart med 
linjeorganisasjonen.

Risiko
Det gjenstår ingen kjent risiko.

Ressurser
Prosjektet dekker ressursbehovet for de siste leveransene.

Gevinstplan
Gevinstkartleggingen er gjennomført. Arbeid med å etablere eierskap til gevinstene pågår i samarbeid med linjelederne, herunder utarbeidelse av gevinstrealiseringsplan og 
prioritering av gevinster.
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Utvikling
For mai utgjorde andel leverte ressurser sett i forhold til bestilte ressurser til Regional IKT-prosjektportefølje og Sykehusbygg 98 %. 57 % av timeressursene som ble levert til 
Regional IKT-prosjektportefølje i perioden var interne.

Sykehuspartner HF har blant annet hatt ansvaret for/bidratt inn i følgende leveranser i mai:

2626

NYE SYKEHUSBYGG
Nytt Psykiatribygg ved Sykehuset i Vestfold HF ble åpnet 9. mai i henhold til plan. IKT-leveransene ble levert som planlagt. Innflytting skjer puljevis og er gjennomført 
for de største brukergruppene. Siste innflytting er 27. juni 2019. Sykehuset i Vestfold HF bygger også nytt somatikkbygg som skal stå klart i mai 2021. Sykehuspartner 
HF har påbegynt arbeid med prosjektering av leveranser.  
Til nytt sykehus i Drammen (Vestre Viken HF) bidrar Sykehuspartner HF med prosjektering, leveranseavtale og omfangestimater. For nytt klinikkbygg og Protonsenter 
ved Radiumhospitalet (Oslo universitetssykehus HF) bidrar Sykehuspartner HF med arbeid i forprosjektfasen, og bistår i utarbeidelsen av IKT-plan, omfangestimering, 
kalkylearbeid og fremdriftsplaner.

KRITISKE HELSEFORETAKSPROSJEKTER 
Prosjektet sammenslåing av sentralbordløsningene ved Oslo universitetssykehus HF er i dialog med foretaket vedrørende utsettelse grunnet rivning av bygningsmasse 
ved Radiumhospitalet. Øvrige deler av Oslo Universitetssykehus HF følger plan.  

PROSJEKT OVERFØRING AV KONGSVINGER SYKEHUS 

Prosjektet er overlevert til Sykehuspartner HFs driftsorganisasjon og berørte helseforetak. Endelig avslutning for prosjektet (BP5) er planlagt medio juni. 

PROSJEKT APPLIKASJONSSANERING;, STANDARDISERING OG KONSOLIDERING (ASK)  

ASK har nå sanert 1 986 servere av et potensiale på om lag 2 100 servere. Dette er en økning på 51 servere fra forrige rapportering. Det er i tillegg avtalt sanering av 
ytterligere 381 applikasjoner i 2019. Avtaler om dette er per mai inngått med de fleste helseforetakene. ASK har i denne avstemningsrunden utvidet scope fra 
standard arbeidsflate til administrativ arbeidsflate – dette er i tråd med den pågående Proof of concept for Windows 10. ASK jobber nå tett med Windows 10-
prosjektet for å overlevere lister med applikasjoner som skal beholdes eller saneres. 

ANDRE PROSJEKTER OG LEVERANSER
Fødejournalsystemet Partus gikk i produksjon med seks Admit discharge transfer (ADT) meldinger i Partus ved Vestre Viken HF  og Akershus universitetssykehus HF. 
ADT-meldinger gir gevinster for helseforetakene ved at meldinger sendes automatisk fra DIPS til Partus, for eksempel automatisk tildelt fødselsnummer til nyfødte, 
noe som sikrer mer nøyaktige data og at data kun registreres ett sted. 



Organisasjon og medarbeidere

Bemanningsutvikling: Bemanningsstatus per mai viser at bemanningen følger budsjettmålet for perioden.
Turnover: Turnover i mai er 9 % - samme nivå som forrige måned. Turnover holder seg jevnt på samme nivå det siste halve året og situasjonen kan betegnes som 
tilfredsstillende. 
Sykefravær: Sykefraværet per april er 4,8 %, mot samme periode i fjor 5,7 %. Sykefraværet gjennomsnittlig hittil i år er 6,1 %, og dette er en positiv utvikling mot 
måltallet på 5,7 %. 

TILTAK
Bemanningsutvikling: Gjennomføring av ulike tiltak for å gjøre Sykehuspartner HF mer attraktiv og kjent. Tiltak for reduksjon av overtid er knyttet til informasjon
om regelverk samt økt ledelsesfokus for godkjenning av overtid.
Sykefravær: Oppfølging av HMS/IA/BHT-plan med tiltak på overordnet-, virksomhets- og enhetsnivå.  Kvartalsvise HMS/IA-samarbeidsmøter på 
virksomhetsområdenivå med VO-direktør, VO-verneombud og HR. Fokus på ForBedring som forebyggende sykefraværstiltak.
Turnover: Tiltak som skal bidra til å skape retning og jobbengasjement, fokus på medarbeiderskap, faglig utvikling og autonomi videreføres i 2019.
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Bemanningsutvikling SPHF 2017-2019

Brutto mnd.verk

Netto mnd.verk

Budsjett brutto
mnd.verk

Antall ansatte

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

2017 6,9 % 6,5 % 5,6 % 4,8 % 5,0 % 5,0 % 6,1 % 5,0 % 5,4 % 5,9 % 6,6 % 6,6 %

2018 7,1 % 7,5 % 6,4 % 5,7 % 4,7 % 5,0 % 6,6 % 5,8 % 5,6 % 6,1 % 6,5 % 6,6 %

2019 6,7 % 7,1 % 6,0 % 4,8 %

Mål 5,7 % 5,7 % 5,7 % 5,7 % 5,7 % 5,7 % 5,7 % 5,7 % 5,7 % 5,7 % 5,7 % 5,7 %
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