
 

 

________________________________________________ 
 
Postboks 3562, 3007 Drammen 
Besøksadresse hovedkontor:  
Vektergården, Grønland 34  
3045 Drammen 

 
Telefon:  32 23 53 00  
Telefaks:  32 23 53 01 
 

 
Web:         www.sykehuspartner.no 
E-post:      post@sykehuspartner.no 
Org.nr.:     914637651 

Side 1 av 28 

 

 

 

Vedlegg 1 til styresak 040-2020  

 

Program i Sykehuspartner HF 

  



  

 Side 2 

 

 

 

  
 

Program i Sykehuspartner HF 
STIM 
ISOP 

TERTIALRAPPORT NR. 1, 2020 

 
Status per 30. april 2020  

 

  



  

 Side 3 

I rapporten fremgår status for Sykehuspartner HFs program for standardisering og IKT-
infrastrukturmodernisering (STIM) og program for styrket tilgangsstyring, informasjonssikkerhet og 
personvern (ISOP) per 30. april 2020, gjennomgangen av prosjektene i program STIM har pågått 
utover i mai 2020.  

Rapporten innledes for begge program med en overordnet omtale av programmet og de 
styregodkjente prosjektene. 

1. Program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering 

(STIM) 

 

1.1 Om program STIM  

De kliniske systemene som understøtter arbeidsprosessene i sykehusene i Helse Sør-Øst forutsetter 
en robust, felles IKT-infrastruktur. Program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering 
(STIM) i Sykehuspartner HF skal bygge en felles regional plattform for Helse Sør-Øst som skal 
understøtte samhandling, endringsevne og effektiv drift og forvaltning av IKT-løsningene. Videre skal 
programmet etablere en moderne og sikker IKT-infrastruktur som møter helseforetakenes behov for 
digitalisering og innovasjon. En risikobasert tilnærming er lagt til grunn for prioritering av prosjekter 
for å redusere teknisk gjeld og dekke kritiske behov hos helseforetakene. Fremdrift for programmets 
øvrige utviklingslinjer samordnes med etablering av felles plattform.  

1.2 Overordnet status  

Program STIM har i første tertial hatt tilfredsstillende framdrift i prosjektene Regional Citrix-
plattform, Mobilitetsplattform og Trådløst nett. Det er vesentlige avvik i fremdrift og omfang for 
prosjekt Windows 10 og Sikkerhetssone. Disse prosjektene har i tillegg gått ut over de økonomiske 
fullmaktene som er gitt. Prosjekt Regional telekomplattform bygging av kjerne er forsinket, dette 
forsinker også utrullingen. Prosjekt Felles plattform er forsinket. Programmet har iverksatt en rekke 
korrigerende tiltak.  

Prosjekter i planfasen har i første tertial hatt fremdrift som planlagt, med unntak av prosjekt Felles 
plattform som er forsinket i forhold til planlagt overgang til gjennomføringsfase.  

Programmet har videreført arbeidet med målbilde for modernisering. Dette omfatter hvordan 
kjerneprosjektene felles plattform, nettverksprosjektene og tjenestemigreringen vil skape verdi for 
helseforetakene. 

Som følge av koronapandemien har programmet avgitt ressurser for å støtte sikker og stabil drift og 
koronarelaterte tiltak i linjen. Prosjekter i gjennomføringsfasen er søkt skjermet, men har også avgitt 
ressurser. Nøkkelressurser i prosjekt Sikkerhetssone og Telekom har vært trukket ut i en periode.  

Videre har prosjektene Windows 10, Trådløst nett, Mobilitetsplattform og Regional telekomplattform 
hatt redusert mulighet for gjennomføring av leveranser ved helseforetakene som følge av 
pandemien, og ved enkelte foretak har utrullingen stoppet opp. Prosjektenes gjennomføringsplaner 
tilpasses situasjonen i dialog med helseforetakene og prosjektbemanningen justeres for å begrense 
økte kostnader som følge av forsinkelsene. STIM har dialog med helseforetakene om hvordan 
koronapandemien påvirker planforutsetningene framover. 

Overordnet status for styregodkjente prosjekter i gjennomføringsfase per første tertial 2020 
oppsummeres i tabellen under.
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Tabell 1: Overordnet status program STIM styregodkjente prosjekt per 30. april 2020.  

Merknad: Status for prosjekt Windows 10 er basert på at finansiering av revidert plan fremlagt i styresak 025-2020 ikke er 

godkjent, og at prosjektet har gått ut over økonomisk fullmakt. 

 

1.3 Status og tiltak for styregodkjente prosjekter i gjennomføring  

I figuren under fremgår viktigste milepæler for de styregodkjente prosjektene i STIM per første 
tertial.   

 

Figur 1: Fremdrift for STIM styregodkjente prosjekter. 

 
 

1.3.1 Prosjekt Innføring kryptert stamnett  

Effektmål: Muliggjøre nasjonal samhandling og informasjonsdeling med øvrige regionale 
helseforetak, samt andre nasjonale virksomheter innen helse. 

Leveranse: Erstatte dagens datanettverk med sentraliserte, regionale og standardiserte tjenester for 
kryptert datatransport mellom helseforetak, datasentre og eksterne grensesnitt i Helse Sør-Øst 
basert på nytt stamnett fra Norsk Helsenett SF.  
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Prosjektplan med milepæler:  

 

 Status: Prosjektet er i henhold til plan, men godkjent finansiering er på kritsk linje for etablering 
av kryptert stamnett.  

 Oppnådde milepæler og leveranser første tertial: 
o Tilslutning til oppstart i Sykehuspartner HF styre 4. mars. Finansieringsfullmakt sendt 

Helse Sør-Øst RHF 9. mars. 
o Gjennomføringsprosjekt etablert for å ivareta Sykehuspartner HFs rolle som kravstiller og 

kunde.  
o Sendt bestilling til Norsk Helsenett SF for kryptert forbindelse mellom de sentrale 

datasentrene i Helse Sør-Øst (datasenter interconnect). 
o Oppnådd enighet med Norsk Helsenett SF om Service Level Agreement-regimet, 

herunder ansvarsmatrise for driftsmodell. Leveransene er delt for å redusere risiko. 

 Planlagte milepæler og leveranser andre tertial:  
o Skal i samarbeid med Norsk Helsenett SF videreutvikle plan for etablering av kryptert 

stamnett og bestille etablering av de krypterte føringsveiene av det nasjonale 
helsenettet for Helse Sør-Øst. Dette forutsetter godkjenning av finansieringsfullmakt fra 
Helse Sør-Øst RHF. Tilknytning til kjernenettet vil skje i regi av STIM. Det antas at foreslått 
løsning vil medføre endring i Sykehuspartner HFs avtaler med foretakene og må følges 
opp.  

 Økonomi  

Grunnkalkyle Styrings-

ramme 

Kostnads-

ramme 

Forbruk per 

30.04.20 

Prognose 

totalt 

Beslutningsdokumenter 

32,3 38,2  44,4  4,7  32,3  SP styresak 013-2020 
HSØ RHF 

finansieringsbeslutning ikke 

mottatt. 

 Tabell 2: Prosjekt Innføring kryptert stamnett  
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1.3.2 Prosjekt Mobilitetsplattform  

Effektmål: Sikker bruk av kliniske applikasjoner på mobile enheter i pasientbehandlingen. 

Leveranse: Utvidelse av den regionale mobilitetsplattformen i to datasentre og skalering tilpasset 
fremtidig brukermasse, innføring av applikasjonen Secure Mail for medarbeidernes tilgang til e-post 
på mobile enheter og klargjøring for mobile enheter der Softphone skal benyttes. 

Prosjektplan med milepæler:  

 

 Status:  
o Prosjektet er forsinket grunnet koronapandemien. Flere helseforetak har bedt om 

utsettelse med innføringen, enkelte til høsten 2020.  

o Prosjektet konkretiserer leveranseplanen for innføringen etter tilbakemeldinger fra 

foretakene. Det er behov for utvidelse at tidsrammen for prosjektet ut 2020. 

 Oppnådde milepæler og leveranser første tertial: 
o Installert og konfigurert Enterprise mobility management i to datasenter uten problemer. 

Begynner overleveringen til linjen. 

o Innføring av Secure Mail startet i Sykehuspartner HF og forberedt for Sunnaas sykehus 

HF, Akershus universitetssykehus HF og Sykehuset i Vestfold HF.  

o Vurdert alternativer for hvordan gi tilgang til e-post og kalender på privateide enheter. 

 Planlagte milepæler og leveranser andre tertial:  

o Skal replanlegge leveranseplan for innføring av Secure Mail etter tilbakemeldinger fra 

helseforetakene om begrensninger som følge av koronapandemien. 

o Gjennomføre vurderingen knyttet til privateide mobiler i forbindelse med 

mobilitetsplattformen og mulighet for tilgang til Secure mail. 

 Økonomi  

Grunnkalkyle Styrings-

ramme 

Kostnads-

ramme 

Forbruk per 

30.04.20 

Prognose 

totalt 

Beslutningsdokumenter 

27,7  29,5  31,5  25,2  28,6  SP styresak 024-2019 

HSØ RHF finansieringsbeslutning 

mottatt 22.05.19. 

Tabell 3: Prosjekt Mobilitetsplattform 

 

1.3.3 Prosjekt Regional Citrix-plattform 

Effektmål: Tilrettelegging for at helsepersonell forblir pålogget på tvers av arbeidsflater når de 
forflytter seg, kortere påloggingstid og færre daglige pålogginger per bruker. Økt sikkerhet, 
brukeropplevelse, forbedret utnyttelse av maskinvarekapasitet og livssyklushåndtering.  

Leveranse: En felles regional Citrix plattform i Helse Sør-Øst, en moderne tynnklientplattform uten 
End of Life-programvare og tilhørende maskinvare, sentraliserte og standardiserte prosesser for 
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livssyklushåndtering, samt applikasjonspakking. Tilrettelegge applikasjoner for ny plattform og ta i 
bruk felles plattform for dynamisk arbeidsflate, som også benyttes for Windows 10. 

Prosjektplan: 

 
 

 Status:  
o Prosjektet er noe foran plan.  

o Prosjektet har etablert et godt samspill med linjen og helseforetakene. 

o Planlegger å gjennomføre hoveddelen av prosjektet i 2020. 

 Oppnådde milepæler og leveranser:  
o Løsningen er tatt i bruk ved Revmatismesykehuset, Sykehuset i Vestfold HF, Sørlandet 

sykehus HF, Sunnaas sykehus HF og Vestre Viken HF.  

o Tilrettelagt og flyttet ca 500 applikasjoner til den felles regionale Citrix-plattformen.  

o Ferdigstilt brukertest for Revmatismesykehuset og test og feilretting på applikasjoner for 

Sykehuset i Vestfold HF og Sykehuset i Telemark HF.  

o Gjennomført pakking, tilrettelegging og test av applikasjoner for Sykehuset Innlandet HF, 

Helse Sør-Øst RHF, Sykehuset i Østfold HF og Sykehuspartner HF.  

o Bistått i koronatiltak med utlån av serverkapasitet, skalering av miljøer for foretak og 

skalering av eksisterende Citrix-løsninger.  

 Planlagte milepæler og leveranser andre tertial:  

o Produksjonssette ved Sykehuset Telemark HF, Helse Sør-Øst RHF  

o Overlevere til Vestre Viken HF og Sørlandet sykehus HF.  

o Pakke, tilrettelegge, teknisk- og brukertest av applikasjoner ved Sykehuset Innlandet HF, 

Helse Sør-Øst RHF, Sykehuset Østfold HF, Oslo universitetssykehus HF og Sykehuspartner 

HF. 

 Økonomi  

Grunnkalkyle Styrings-

ramme 

Kostnads-

ramme 

Forbruk per 

30.04.20 

Prognose 

totalt 

Beslutningsdokumenter 

73  82  92  37,5  69  SP styresak 024-2019 
HSØ RHF finansieringsbeslutning 

mottatt 22.05.19. 

Tabell 4: Prosjekt Regional Citrix-plattform 
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1.3.4 Prosjekt Regional telekomplattform  

Effektmål: Sikre og stabile telekomtjenester på helseforetakene og verdiøkende 
samhandlingstjenester. 

Leveranse: Prosjektet skal bygge en felles regional telekomplattform til erstatning for dagens lokale 
telefonsentraler med teknologiskifte fra analog (ISDN/PSTN) til IP-teknologi, samt effektivisering av 
drift- og forvaltning av telekomplattformen med transformasjon av driftsorganisasjonen til fremtidig 
driftsmodell på ny felles plattform. 

Prosjektplan:  

 

 
  Status:  

o Telekom utbygging kjerne (fase 3.1) er forsinket med ferdigstilling av leveransen og å 

overlevere til drift. Teknisk løsning ble installert i desember 2019 og prosjektet var planlagt 

ferdigstilt primo 2020. Omfanget av gjenstående arbeid ble undervurdert. Prosjektet har over 

tid manglet ressurser med telekomteknisk kompetanse, noe som ble forsterket med 

koronapandemien. Det er nå frigitt tekniske ressurser fra linjen. Planlagt ferdigstilling og 

overlevering til drift er i løpet av juni 2020. Følgende tiltak er iverksatt: 

o Operativ plan med tett oppfølging av aktiviteter i planverk og milepæler med prioritering 

av oppgaver frem mot avslutning. 

o Daglig oppfølging av kritiske aktiviteter i prosjektet.  

o Forsinkelsene i fase 3.1 og koronapandemien påvirker også utrullingen i fase 3.2.1. Tiltak er 

iverksatt:  

o Tilpasninger ved å innarbeide fleksibilitet i planer og eventuelt utrullingsrekkefølge. 

o Smittereduserende tiltak og tiltak for å holde belastningen på Oslo universitetssykehus 

HF personell på et minimum.  

o Replanlegge deler av prosjektet. Revidert leveranseplan fremlegges for styringsgruppen. 

o Justeringer i prosjektbemanningen for å unngå at det påløper unødige kostnader i 

påvente av at utbygging ferdigstilles. 

 Oppnådde milepæler og leveranser:  

o For fase 3.1 er gjenstående del av Site Acceptance Test gjennomført og brukertest med Oslo 

universitetssykehus HF ferdigstilt.  

o I teknisk pilot ved Ullevål Bygg 1 er telefonene tatt i bruk fra 29. april.  

 Planlagte milepæler og leveranser andre tertial:  

o Gjennomføre teknisk pilot, stabilitetsperiode og testing ved Ullevål sykehus bygg 1. 

o Overlevere kjerneløsningen til linjeorganisasjonen for videre drift. 

o Justere utrullingsstrategi for å redusere risiko som følge av koronapandemien.  
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o Produksjonssette støtteverktøy for utrulling.  

 Økonomi  

 Grunn-

kalkyle 

Styrings-

ramme 

Kostnads-

ramme 

Forbruk per 

30.04.20 

Prognose 

totalt 

Beslutningsdokumenter 

Fase 3.1 Bygg 

kjerne: 

- 36  - 27,7  33,3  SP styresak 091-2018  

HSØ RHF finansierings-

beslutning mottatt 

22.01.2019  

Fase 3.2.1 Utrulling 
Pilot OUS, 
Radiumhospitalet 
og Ullevål: 

60,7  70  77,5  19  60,7*  SP styresak 033-2019 

HSØ RHF finansierings-

beslutning mottatt 

17.10.2019  

Tabell 5: Regional telekomplattform 

*Konsekvenser av forsinkelse og koronasituasjonen er under utredning og medfører en usikkerhet i prognosen.  

 
1.3.5 Prosjekt Trådløst nett  

Effektmål: Forbedret trådløs nettverkinfrastruktur i Helse Sør-Øst. 

Leveranse: Etablering av regionalt, standardisert, trådløst nett samt utrulling av trådløst nettverk og 
utskiftning av End Of Life utstyr. 

Prosjektplan: 

 

 Status: Prosjektet er i henhold til plan.  
o I første tertial har prosjektet installert og aktivert aksesspunkter ved Vestre Viken HF, 

Sykehuset Telemark HF, Sykehuset Sørlandet HF, Sykehuset Innlandet, Oslo 

universitetssykehus HF, Sunnas sykehus HF og Sykehuset Østfold HF.  

 Oppnådde milepæler og leveranser:  
o Hittil er omkring 10.000 aksesspunkter aktivert ved sykehusene i Helse Sør-Øst.  

o Prosjektet har som følge av koronapandemien hatt begrenset fysisk tilgang ved sykehusene 

for ferdigstilling av leveranser. Prosjektet er i dialog med respektive foretak for å identifisere 

muligheter for å gjennomføre utrulling, og har fremskyndet montering i området som 

overtas av Vestre Viken HF, Bærum Sykehus. Fremdriftsplanene justeres i henhold til dette. 

 Planlagte milepæler og leveranser andre tertial:  
o Planlegger å ferdigstille utrulling ved Vestre Viken HF (Bærum og Kongsberg), Sykehuset 

Telemark HF (Notodden) og Site Survey ved Sørlandet sykehus HF, men dette avhenger av 

restriksjoner som følge av koronapandemien.  
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o Arbeid med blant annet innkjøp, montering og aktivering av aksesspunkter ved Oslo 

universitetssykehus HF, Moss sykehus, Tynset, Martine Hansen hospital, Betanien og 

Revmatismesykehuset.  

 Økonomi:  
o Prosjektet startet i 2017 og ble overtatt av programmet som la frem plan og budsjett for 

ferdigstillelse i Sykehuspartner HF styresak 091-2018. Økonomiske fullmakter har vært søkt 

per år. Kostnadsestimatet er innenfor prognosen iht. styresak 091-2018 og finansiering for 

2020 legges frem for styret og oversendes Helse Sør-Øst RHF.   

År  Grunn-

kalkyle 

Styrings-

ramme 

Kostnads-

ramme 

Forbruk  Prognose 

totalt 

Beslutningsdokumenter 

2018 115,6 - - -  - SP styresak 091-2018 

2019 - 64,7 - Per 31.12.19 
64,8 MNOK 

- HSØ RHF 

finansieringsbeslutning 

mottatt 22.01.2019 

2020 - Fremlegges 
styret  

- Per 30.04.20 
7,1 MNOK 

115 Finansiering for 2020 med 

styringsramme 51 MNOK 

legges frem for styret og 

søknad sendes HSØ RHF. 

Tabell 6: Prosjekt Trådløst nett  
 

1.3.6 Prosjekt Sikkerhetssone  

Effektmål: Ny plattform for felles driftstjenester som alle helseforetak i Helse Sør-Øst har tillit til, 
skjerming av Helse Sør-Øst mot angrep samt tilrettelegging for privilegert tilgangsstyringsløsningen.   

Leveranse: Etablering av ny sikker regional infrastrukturplattform for prosjektene privilegert 
tilgangsstyring (PAM) og Styrket autentiseringsløsning (SA) med PKI sertifikatutstedelse, sikringstiltak 
for å logge administrativ aktivitet i plattformen og driftsverktøy og støttetjenester for god 
forvaltning. 

Sikker sone er en viktig del av den regionale felles plattformen. Det vil være naturlig at flere sentrale 
driftssystemer etter hvert flyttes til sikker sone. Det må utarbeides selvstendige business cases for 
dette, og migreringsjobbene er ikke en del av omfanget eller leveranseplan for dette prosjektet. 
Utvidelse av PAM-løsningen til flere brukergrupper vil også kreve endringer. Programmet og 
forvaltningsmiljøet vil foreta en nærmere vurdering av dette og den hensiktsmessige organiseringen 
av arbeidet. 
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Prosjektplan: 

 

 Status: 
o Ferdigstilling av produksjonsmiljø pågår, men er vesentlig forsinket. Prosjektet var planlagt 

ferdigstilt i første kvartal 2020. Prosjektet har gått ut over økonomisk fullmakt, se økonomi. 

o Prosjektet har levert testmiljø for ISOP prosjektene Privilegert tilgangsstyring (PAM) og Sikker 

autentisering (SA) i sikker sone. 

o Sykehuspartner HF har gjennomført gjennomgang av leveranseplan og en kvalitetsvurdering 

av prosjektets leveranser. Følgende er identifisert som årsak for forsinkelsen:  

o Stadige tilleggsbestillinger og nye krav fra ISOP-prosjektene. Behov for endringer og 

avklaringer har medført forsinkelser og usikkerhet rundt omfang og 

avhengigheter. Prosjektets omfangsstyring har ikke vært god nok.  

o Drift av sikker sone krever et strengt driftsregime for å opprettholde tillit og integritet. 

Arbeidet med etablering, opplæring og implementering av prosesser, rutiner og 

rollebeskrivelser var undervurdert. Dette har ført til merarbeid og forsinkelser.  

o Uforutsette problemer knyttet til forsinkede utstyrsleveranser. Etablerte 

mellomløsninger har medført ekstra arbeid og forsinkelser.  

o Utfordringer med å få tilstrekkelig med ressurser, og at nøkkelressurser ble båndlagt til 

koronarelaterte tiltak fra mars til april.  

 Tiltak er iverksatt:  
o For å styrke prosjektet har administrerende direktør utpekt ny prosjekteier fra linjen som 

skal sikre at prosjektet har tydelige prioriteringer, gjør avklaringer mot andre prosjekt og 

bidra fra linjen, og sørge for at prosjektet leverer i tråd med plan.  

o Programleder har tettere oppfølging av aktiviteter, omfang og kostnader.  

o Prosjektplan revideres og styresak forberedes inkludert revidert plan, omfang og økning i 

budsjettet. 

 Planlagte milepæler og leveranser andre tertial:  

o Ferdigstille produksjonsmiljøene for ISOP prosjektene PAM og SA med PKI. 

o Etablere tjenesteorientert drift og forvaltningsregime i prosjektregi for plattformen og drifte 

denne i en periode før overlevering.  

o Avklare akseptansekriterier for overvåkning og overvåkingsnivå.  

o Etablere redundant miljø.  

o Sikker sone vil bli levert før sommeren slik at PAM-prosjektet (ISOP) kan pilotere PAM-

tjenesten.  
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 Økonomi  

Grunnkalkyle Styrings-

ramme 

Kostnads-

ramme 

Forbruk per 

30.04.20 

Prognose 

totalt 

Beslutningsdokumenter 

15,2 15,6  16,3  20,7  30,7 SP styresak 042-2019 

Tabell 7: Prosjekt Sikkerhetssone  

 
Prosjektet har en kostnadsramme på 16,3 MNOK, jfr. styresak 042-2019. Det har ikke vært god nok 
omfangskontroll i prosjektet, og det er påløpt kostnader ut over fullmakten som er gitt. Per utgangen 
av april 2020 er det påløpt 20,7 MNOK, og prosjektet har identifisert ytterligere behov for 
finansiering.  

Prosjektets Business case er oppdatert, og utvidet omfang og budsjett fremlegges Sykehuspartner HF 
styre for godkjenning så snart som mulig. Prosjektet foreslås ferdigstilt innenfor rammene til STIM i 
løpet andre tertial 2020. 

 

1.3.7 Prosjekt Windows 10  

Effektmål: Forbedret sikkerhet i Windows-klientplattformen i Helse Sør-Øst, en supportert plattform 
som sikrer daglig drift og forvaltning, samt en plattform som støtter helseforetakenes bruk av 
nettbrett.  

Leveranse: Oppgradering til Microsoft Windows 10 klientplattform for om lag 68 000 PC-klienter i 
regionen.  

Status: Prosjektet er vesentlig forsinket i forhold til godkjent plan og har overskredet økonomisk 
fullmakt. Styret i Sykehuspartner HF godkjente 1. april 2020 ny innretning, og ba om at videre 
finansiering av prosjekt Windows 10 ut 3. kvartal 2020 skulle avklares med Helse Sør-Øst RHF, jf. sak 
025-2020. Dialog om finansiering pågår.  

Revidert utrullingplan godkjent i styret i Sykehuspartner HF 24. september 2020, sak 059-019, 
forutsatte at de applikasjonene som var pakket og klargjort i løpet av 2019 ville treffe et stort volum 
av klienter. Etter evaluering av piloter ved helseforetakene og ytterligere analyser av 
applikasjonsporteføljen kom det ved årsskiftet 2019/2020 frem at applikasjonsporteføljen i regionen 
hadde større variasjon og kompleksitet, og var vesentlig mer ulik ved de respektive helseforetakene, 
enn hva som var lagt til grunn. Den planlagte volumutrullingen kunne ikke gjennomføres basert på de 
applikasjonene som var tilrettelagt. Applikasjoner basert på et Helse Sør-Øst volum treffer ikke på 
foretaksnivå, slik planen forutsatte. 

Prosjektet fikk ny prosjektledelse i januar 2020, og prosjektet ble nedskalert og tilpasset den faktiske 
utrullingstakten. Styret i Sykehuspartner HF godkjente 1. april ny innretning, jf. sak 025-2020. 
Innretningen bestod av en fasedelt utrulling og utarbeidelse av en total leveranseplan basert på 
resultatene av arbeidet med sanering og standardisering av applikasjonsporteføljen. 

Totalt er omkring 5900 klienter hittil oppgradert av totalt om lag 68 000 klienter. Dette inkluderer ca. 
1350 «korona-PCer» med Windows 10 image. Volum for utrulling i første tertial er noe lavere enn 
estimert grunnet koronapandemien. I april har prosjektet igjen fått mulighet til å utføre test og 
utrulling på samtlige helseforetak, bortsett fra Helse Sør-Øst RHF, da majoriteten av brukerne der har 
hjemmekontor, og da er ikke oppgradering mulig. I tillegg drives ikke utrullingsaktiviteter på 
Sykehuset Østfold HF og Akershus universitetssykehus HF i påvente av avklaringer mellom foretakene 
og Sykehuspartner HF om henholdsvis oppgradering av testmiljø og vurdering av overgang til SIKT 
klient for Akershus universitetssykehus HF. Prosjekt er derfor ytterligere nedskalert og konsentrert 
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om pakking av applikasjoner, resterende tekniske forberedelser, utrulling i henhold til omfanget som 
er pakket og helseforetakenes kapasitet, samt forberedelser for volumutrulling.  

Netto tilgjengelige applikasjoner som i dag er klare for utrulling er 1300.  

Planen videre for pakking i 2020 har en milepæl per 30.09.20, der 560 applikasjoner skal være 
ferdigstilt, og 960 applikasjoner ved utgangen av året. Prosjektet leverer foreløpig i henhold til plan 
for pakking, men det er behov for, og det arbeides med, flere tiltak for å øke pakkekapasiteten. 

Tiltak: 

 Prosjektet fikk ny prosjektledelse i januar og prosjektet ble nedskalert og tilpasset den 
faktiske utrullingstakten. Eierskapet overføres fra program STIM til linjen. 

 Prosjektet har utarbeidet en ny innretning for oppgraderingen. Volumutrullingen i fase 1 vil 
ha en helseforetak-til-helseforetak tilnærming, der variasjoner i helseforetakenes portefølje 
hensyntas. Det legges videre opp til en fasedelt utrulling. Målsettingen i fase 1 er å oppnå et 
stort volum av oppgraderte klienter. 

 Et revitalisert initiativ for gjennomgang og sanering av applikasjonsporteføljen ble iverksatt i 
Sykehuspartner HF i februar, og gjennomføres i tett samarbeid med helseforetakene. I andre 
kvartal 2020 prioriteres gjennomganger som er viktige for Windows 10-prosjektet. 

 Prosjektet etablerer plan og budsjett for oppgraderingen basert på analyser og resultatet av 
gjennomgang av applikasjonene med helseforetakene.  

Planlagte milepæler og leveranser andre tertial:  

 Klientoppgradering i planlagte puljer i den takt som foretakene har kapasitet til. 

 Ferdigstille applikasjonstilrettelegging og intern test av applikasjoner installert på flere enn 
50 klienter. 

 Levere teknisk løsning for Sykehus Østfold HF og Oslo universitetssykehus HF. 

 Utarbeide utrullingsplan for det enkelte helseforetak basert på avklaringer av 
applikasjonsporteføljen. Planen legges fram for godkjenning i tredje kvartal.    

 Økonomi  

Grunn-
kalkyle 

Styrings-

ramme 

Kostnads-

ramme 

Forbruk 

per 

30.04.20 

Prognose  Beslutningsdokumenter 

 - 190 
 

227 * - HSØ RHF finansieringsbeslutning datert 

27.08.2018. 

- SP styresak 059-2019; økning på  styringsramme 

til 225 MNOK, ikke godkjent da søknad ved en feil 

ikke ble sendt HSØ RHF. Budsjett for 2020 er ihht 

styresak 059-2019. 

- SP styresak 025-2020, delplan og finansiering ut 

3. kvartal 2020: finansieringsøknad er oversendt 

og dialog med HSØ RHF pågår. 

Tabell 8: Prosjekt Windows 10  
*Prognose Windows 10, jfr. styresak 025-2020:  Estimat for fullføring av hele prosjektet forutsetter at applikasjonsporteføljen er avklart. 

Prognose ut 2020 er 324 MNOK, et vesentlig omfang vil gjenstå. 

1.4 Prosjekt i planfasen: Felles plattform og Modernisering av nett 

Prosjekt Felles plattform er forsinket. I programplan for 2020 var det planlagt med overgang til 
gjennomføreingsfase i 1. kvartal. Prosjektet har gjennomført vurdereringer om hvordan dagens 
plattformer i kombinasjon med nyutvikling og skytjenester samlet vil utgjøre felles plattform på en 
måte som understøtter helseforetakenes behov og tilfredsstiller krav til sikkerhet, kapasitet og 
framtidsrettet forvaltning. Videre har prosjektet utarbeidet prosjektforslag, Business case og 
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risikovurdering for planfasen. Prosjektet har fått tilslutning i styringsgruppen for å starte planlegging 
av det videre arbeidet.  

I første tertial har prosjektet gjennomført vurdering av tekniske alternativer for ny felles plattform, 

beskrevet sammenhenger innenfor modernisering, vurdert omfang og innretning for bruk av 

markedet og leveransealternativer for felles regional radiologi- og multimedieløsning (RAD/MML). 

Prosjektet har sammen med initativ i linjeorganisasjonen igansatt utarbeidelsen av en helhetlig 
fremstilling av moderniseringen, med design og prinsippskisser inkludert verdi- og 
tjenesteperspektivet for kunden. Dette arbeidet legges frem i løpet av andre tertial 2020. 

Prosjekt Modernisering av nett har kvalitetssikret teknisk dokumentasjon. Styret i Sykehuspartner HF 

ble orientert om status og anbefalt alternativ i møte 1. april, jfr. sak 027-2020. Det jobbes med å 

ferdigstille beslutningsdokumentasjon for gjennomføring (BP3). Prosjektet vil søke tilslutning til å 

starte anskaffelsesfasen og fremlegger dette for beslutning i Sykehuspartner HF styre i juni 2020. 

 

1.5 Økonomi  

Økonomistatus for programmet i sin helhet per første tertial fremgår av tabellen under og viser 
regnskap hittil i år sammenliknet med budsjett for 2020 oppgitt i millioner kroner.  

 
Tabell 9: Regnskap mot budsjett 2020.  

Regnskap hittil i år viser underforbruk på 20 MNOK, fordelt med 2 MNOK på drift og 18 MNOK på 
investering. I Sykehuspartner HF er det gjort en overordnet avsetning på 16 MNOK knyttet til 
driftskostnader i program STIM som er inkludert i tallene over.   

Programmet iverksetter tiltak, men greier ikke å dekke hele merbehovet for driftsmidler i prosjekt 
Windows 10, slik at avvik på driftskostnad er -11 MNOK mot driftsbudsjett. Dette søkes håndtert 
innen Sykehuspartner HFs driftsramme. 

Det planlegges en omdisponering av investeringsmidler fra prosjektene Felles plattform og Regional 
telekomplattform til Sikkerhetssone og Windows 10. Prognose for investeringer er derfor lik budsjett. 

Figur: Grunnkalkyle, prognose, styringsramme, kostnadsramme og påløpte kostnader for styregodkjente 

prosjekter.  
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*Prosjektene Windows 10, Regional telekomplattform bygging og Trådløst nett ble fremmet og godkjent basert 

på grunnkalkyle uten kostnads- og styringsramme. Trådløst nett har fått finansiering på årlig basis. Prosjekt som 

har startet gjennomføringsfasen i 2019 og senere godkjennes basert på kostnads- og styringsrammer. 

 
 

1.6 Kort om leveranser og milepæler på programnivå 

Programmet har fått godkjent mandat for prosjekt Mobilitet – mobile enheter i pasientbehandling i 

STIM programstyringsgruppe.    

Programmet har i løpet av første tertial særlig arbeidet med forbedring av prosjektenes planverk, 

fremdriftsrapportering, analyse og prosess for planoppdatering. I kommende periode skal planene 

forbedres med ytterligere milepæler, kontrollpunkter og avhengigheter. Videre har programmet 

forbedret den interne risikostyringen i prosjektene med etterlevelse av prosedyrer og bruk av 

prosjektstyringsverktøyet Clarity PPM som autoritativ kilde. I neste periode skal det jobbes videre 

med rettidig risikostyring med konkrete, mitigerende tiltak for å redusere usikkerhet i den enkelte 

leveranse og i programmet som helhet.  

 

1.7 Intern kvalitetssikring   

Administrerende direktør gjennomfører intern kvalitetssikring av programmet og programmets 
leveranser. I første tertial er Rapport 4 utarbeidet. Den omhandler rapporteringsprosessen fra 
prosjekt via program og videre ut av programmet, med hovedfokus på Windows 10-prosjektet. 

Funn og behov for tiltak følges opp fortløpende i programmet og i Sykehuspartner HF. 
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1.8 Styrking av programmets organisering og gjennomføringsevne 

Sykehuspartner HF har i første tertial gjennomført flere endringer for å styrke programmets 

gjennomføringsevne. For å sikre bedre involvering av linjen og at linjen avgir tilstrekkelig med 

ressurser inn i prosjektene, gis prosjekteierskapet for de fleste prosjektene til linjeledere. Dette 

forplikter linjen ved at de har ansvar for prosjektenes leveranser. 

 

Ansvaret for fremtidig drifts- og forvaltningsmodell er overført til linjen, og representerer en 

operasjonalisering av rollen som endrings- og gevinstansvarlig i programstyringsgruppen. Dette 

tilrettelegger for en strømlinjeformet overføring til drift og skal sikre at gevinster og effekter fra 

prosjektene realiseres. Arbeidet organiseres med et kjerneteam med ressurser fra programmet (som 

utvikler løsningene) og virksomhetsområdet IKT-tjenester (som skal motta leveransene). 

Marianne Østvand har i slutten av perioden tiltrådt som ny programleder for 
moderniseringsprosjektene i STIM. Disse inkluderer Innføring kryptert stamnett, Felles plattform, 
Modernisering av nett, Regional testplattform, Sikkerhetssone og Tjenestemigrering. 

 

1.9 Risikovurdering  

Risikovurderingen gjennomføres av programmet og er basert på prosjektenes rapportering, intern 
kvalitetssikring av programmet og innspill fra Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst RHFs følgerevisjon av 
program STIM. Program STIM inngår også i Sykehuspartner HFs tertialvise virksomhetsovergripende 
risikovurdering.  

STIM har i inneværende periode styrket fokuset på risikostyring og jobber aktivt med tiltak for å 
redusere risiko tilknyttet fremdrift og omfang.  

Overordnet risikobilde for programmet er:  

 
Figur 2: Risikobilde program STIM  

Endringer i risikobildet siden forrige rapportering:  

 Risiko 1 og 3: Økt risiko forsinket etablering av ny regional sikkerhetsarkitektur og for 
utilstrekkelig gjennomføringsevne. Tiltak er iverksatt. 

 Risiko 4: Manglende enighet om sentrale tiltak i moderniseringen er satt ned til liten 
sannsynlighet. Bredere forankring innad i Sykehuspartner med prosjekteierskap i linjen og 
bedre involvering og forankring i helseforetakene forventes å redusere risiko. 

 Risiko 5: Forsinket utrulling av Windows 10 har inntruffet. Sannsynlighet reduseres til 
moderat etter styrebehandling av innretning og finansiering av videre arbeid (styresak 025-
2020), gitt at finansiering godkjennes i Helse Sør-Øst RHF.  
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 Risiko 6: Siden forrige tertialrapportering har det tilkommet en ny risiko som følge av 
Koronapandemien. Tiltak er iverksatt. 

 Risiko 7: Det er identifisert en ny risiko relatert til at infrastruktur i lokale datarom og 
kommunikasjonsrom i helseforetakene kan mangle kapasitet til å ta imot leveransene fra 
STIM. Dette berører spesielt nettverksprosjektene. Initielle tiltak er iverksatt. 
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# Risiko Tiltak Status 

1 Forsinket etablering 
av ny regional 
sikkerhetsarkitektur.  

1. Re-planlegge prosjekt sikkerhetssone basert på 
tilgjengelige ressurser. 
2. Sikre tilstrekkelig bemanning med riktig kompetanse 
for drift og forvaltning iht. nye prosesser.  
3. Implementere regional sonemodell som del av 
moderniseringen. 
4. Implementere katalogtjenester (AD-struktur). 
5. Gjennomføre verifikasjon av roller og ansvar for 
regional PKI løsning. 

1. Pågår. Forsinket ytterligere grunnet 
Koronapandemien. Har høy prioritet og 
ferdigstilles etter justert plan ila første halvår 
2020. 

2. Pågår, men utfordret av avgivelser til 
Koronapandemi tiltak. 

3.1.  Fullført. Konsept og Policy ferdig. 
3.2. Åpen. Implementeres parallelt med Felles 
plattform/Nettverk. 
4.1. Pågår. Utarbeidelse og forankring av HLD. 
4.2. Åpen. Implementeres parallelt med Felles 
plattform. 
5.   Pågår. Verifikasjonsprosess med linjen iverksatt. 

2 Tidkrevende 
beslutningsprosesser 
slik at 
moderniseringen 
ikke får planlagt 
fremdrift.  

1. Bruke relevante fora for orientering og forankring. 
2. Sikre rettidige og gode informasjons- og 
beslutningsunderlag til styringsgrupper, 
programstyringsgruppen, Sykehuspartner styre og Helse 
Sør-Øst RHF.  
3. Målrettet kommunikasjon overfor aktuelle 
målgrupper.  

1. Pågår. Frister i henhold til STIM 
beslutningskalender. 
2. Pågår. Frister i henhold til STIM 
beslutningskalender. 
3. Pågår kontinuerlig gjennom programmets levetid.  

3 Utilstrekkelig 
gjennomføringsevne 
(kompetanse og 
kapasitet). 

1. Oppdatere ressursbehovet for program og prosjekt for 
2020. 
2. Oppdatere bestillinger av kompetanse til aktuelle 
virksomhetsområdene. 
3. Etablere forpliktende bemanningsplan med 
virksomhetsområdene. 
4. Legge bestillinger som ikke kan dekkes internt i 
Sykehuspartner ut i markedet. 
5. Aktiv bruk av markedet iht STIM leverandørstrategi for 
å sikre kompetanse og kapasitet for kritiske 
moderniseringsprosjekter. 

1. Fullført. Justeringer er implementert grunnet 
Koronapandemien. 
2. Fullført inneværende måned.  
3. Fullført inneværende måned.  
4. Pågår.  
5. Pågår. Konkurranseprosesser planlegges for felles 
plattform og modernisering av nettverk. 

4 Manglende enighet 
om sentrale tiltak i 
moderniseringen.  

1. Identifisere potensielle områder der uenighet kan 
oppstå. 
2. Sørge for involverende prosesser og god faglig kvalitet 
i arbeidet.  
3. Tydelighet fra ledelse på alle nivå, og ryddige, 
involverende prosesser.  
4. Eskalere forhold som prosjekt eller program ikke selv 
kan løse. 
5- Styrket ledelse og organisering 

1. Pågår. Prosjektene i dialog med fagansvar i linje.og 
helseforetakene via styringsgruppemøter og SPOC-
møter. 
2. Pågår. Ukentlig involvering linje. Månedlig med SG. 
SPOC-møter 
3. Pågår. 
4. Pågår. Frist i henhold til beslutningspunkter for 
prosjekt. 
5 – Lukket. Besluttet endring av prosjekteierskap. Nye 
prosjekteiere tiltrår 1.mai. 

5 Forsinket 
oppgradering til 
Windows 10.  

1. Gjennomføre påbegynt utrulling iht. plan. 
2. Utarbeide ny utrullingsplan med justert budsjett 
basert på nye forutsetninger. 
3. Framlegge ny plan og budsjett for godkjenning 

4. Dimensjonere prosjektets bemanning iht. justert 
innretning for prosjektet. 
5. Sykehuspartner HF og helseforetakene ansvarlig for 
avklaringer vedrørende applikasjoner. 
6 - Følge opp innretningen besluttet i styresak 025-2020. 
Utarbeide revidert utrullingsplan for Windows 10 basert 
på input fra gjennomgang av applikasjonsporteføljen. 
 
 

1. Pågår. Koronapandemien har medført at utrullingen 
er stoppet ved enkelte HF  
2. Pågår. Revidert plan utarbeidet for april-september. 
3. Fullført. Justert innretning styrebehandlet 1. april. 
Må revisiteres i fm Koronapandemien. 
4. Lukket. Prosjektets bemanning justert i forhold til 
arbeid med applikasjonsporteføljen og 
Koronapandemien. 
5. Pågår. Initiativ for standardisering og sanering av 
applikasjonsporteføljen er iverksatt. Møter med det 
enkelte HF i andre kvartal.  
Risiko oppdateres basert på justert innretning av 
prosjektet. 
6 – Utrulling pågår. Innretningen er endret ved at en 
omfattende standardisering og sanering av 
applikasjonsporteføljen gjennomføres for 
utrullingsplanen for det enkelte HF ferdigstilles. 
Prosjektet prioriterer å pakke applikasjoner, 
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Tabell 4 Tiltaksliste for utvalgte risikoer i program STIM.  
 

1.10 Følgerevisjon per første tertial 2020 

Konsernrevisjon i Helse Sør-Øst RHF gjennomfører følgerevisjon av program STIM, jf. driftsorientering 
til Sykehuspartner HFs styre 3. september 2019. Følgerevisjonen fremlegges tertialvis for styret i 
Sykehuspartner HF. Frem til nå har konsernrevisjonen revidert overordnende temaer på 
programnivå, eksempelvis innretning og styring av programmet, usikkerhetsstyring og risikostyring. 
Dette er gjennomgående temaer som danner rammene for styringen av programmet. 
Konsernrevisjonen planlegger å fremover konsentrere revisjonene direkte om prosjektenes 
leveranser sett opp prosjektenes og programmets målsettinger og interessentenes forventninger. 
Revisjonen vil kartlegge og vurdere ulike styringselementer innen flere områder i ulike faser gjennom 
prosjekters livsløp. 
 
Revisjonen etter denne tilnærmingen påbegynnes våren 2020 med oppstart i april for prosjekt Felles 
plattform. Konsernrevisjonen planlegger å fremlegge rapport for Sykehuspartner HF styre 17. juni.  

 

 

 

  

ferdigstille tekniske forberedelser og utarbeide 
utrullingsplan for det enkelte HF. Utrullingsplan for 
hele prosjektet vil legges fram når gjennomgangen av 
applikasjonene er gjennomført. 

6 Koronapandemien 
kan føre til 
forsinkelser på 
enkeltprosjekter og 
økte kostnader. 

1. Skjerme prosjekter med sterke avhengigheter og/eller 
stor betydning for moderniseringen. 
2. Løpende dialog om prioriteringer og behov for 
justering av planer. 
3. Omprioritering av ressurser til kritiske aktiviteter i 
linjen eller til høyest prioriterte prosjekter for å 
opprettholde framdrift. 
4. Følge anbefalinger om smitteverntiltak 

1. Pågår. Følger prioritering i virksomheten. 
Prioritering i program STIM til prosjekter i 
gjennomføring samt Felles plattform og Nettverk.  
2. Pågår. Dialog med linje. 
3. Fullført. Avgivelser av ressurser gjennomført. 
Konsekvensbeskrivelse av endringen overlevert 
ledergruppen.  
4. Pågår. 

7 Infrastruktur i lokale 
datarom og 
kommunikasjonsrom 
i helseforetakene 
mangler kapasitet til 
å ta imot 
leveransene fra 
STIM 

Tett samarbeid mellom STIM, helseforetakene og linjen i 
Sykehuspartner for å holde løpende oversikt over 
tilgjengelig kapasitet og nye behov.  

Sikre at behov for utbedringer blir hensyntatt i 
budsjettene for 2021 og påfølgende år.  

1. Sykehuspartner har utarbeidet en tilstandsrapport 
for hvert helseforetak med forslag til kortsiktige 
forbedringstiltak med prioritet på adgangskontroll, 
strøm og kjøling. Arbeidet fortsette i samarbeid med 
STIM. 
2. Linjen i Sykehuspartner holder løpende oversikt nye 
behov for utvidet kapasitet i lokale data- og 
kommunikasjonsrom ute på helseforetakene 
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2 Program for Informasjonssikkerhet, personvern, identitets- og 

tilgangsstyring (ISOP) 

 

2.1 Om programmet og styregodkjente prosjekt 

ISOP er Sykehuspartner HFs program for Informasjonssikkerhet, personvern, identitets- og 

tilgangsstyring. Programmet ble etablert i 2018 og skal etter planen avsluttes juni 2020. Programmet 

har prosjekter innen følgende fire områder, som fremlagt i sak 035-2018, av 2. mai 2018:  

 Styrket tilgangsstyring  
 Personvern  
 Sikkerhetsplattform  
 Risikostyring  

 

Sykehuspartner HF har i tillegg lagt tiltak som ble prioritert opp etter dataangrepet inn under ISOP-

programmet, ref. sak 46-2018, av 19. juni 2018. Programmet har i løpet av 2019 overlevert og 

avsluttet prosjektene under områdene Personvern, Risikostyring og Sikkerhetsplattform, samt to 

prosjekt under Styrket tilgangsstyring. Programmet har nå en portefølje på sju aktive prosjekter 

innenfor området Styrket tilgangsstyring. I denne rapporten er hovedfokus på prosjektene Styrket 

autentisering og Privilegert tilgangsstyring, som på grunnlag av størrelse og betydning for 

virksomheten er styrebehandlet i sak 041-2019 og 050-2019.  

 

Området Styrket tilgangsstyring skal i sum sikre at rett person får rett tilganger til rett tid, at 

tilgangene fjernes når behovet opphører, og at endring i tilganger er sporbar og uavviselig i ettertid. 

For å effektivisere denne prosessen og samtidig redusere risiko for feil, innføres det automatisert 

tilgangsstyring og selvbetjeningsløsninger for bestilling av tilganger. 

Styrket autentisering (SA)  

 Effektmål: Prosjektet sørger for bedre kvalitet på logging og sporing, i tillegg til økt gjensidig 
tillit mellom helseaktører slik at man stoler på hverandres identiteter og autentisering. Dette 
er en forutsetning for sikker etablering av journalinnsyn mellom helseforetakene.  

 Leveranser: Prosjektet skal etablere identifiseringsprosesser for alle brukere, ta i bruk 
HelseID, anskaffe og ta i bruk en regional autentiseringsløsning for Helse Sør-Øst. 

Privilegerte tilganger (PAM)  

 Effektmål: Løsningen legger til rette for kontrollert, sporbar og sikker bruk av privilegerte 
tilganger. Løsningen vil gi økt mulighet for å identifisere, varsle om og stanse mistenkelig 
brukeraktivitet, samt styrke sporbarhet på hvilke personer som har hatt tilgang. 

 Leveranser: Prosjektet skal anskaffe, konfigurere, pilotere og rulle ut verktøy for 
administrasjon av privilegerte tilganger for ansatte i Sykehuspartner HF. 

 

Øvrige prosjekter under styrket tilgangsstyring 

Automatisk tilgangsstyring (IdM-ibruktakelse) – avsluttet i perioden 

 Ved innføring av automatisk tilgangsstyring vil tilgang til en applikasjon tildeles automatisk 
basert på stillingskategori og rolle, uten behov for manuell opprettelse av tilganger i 
applikasjonen. Tilganger fjernes automatisk når arbeidsforholdets sluttdato inntreffer. Dette 
gir både økt sikkerhet rundt tilgangsstyringen og redusert behov for manuelt arbeid. 
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Prosjektet er en underleverandør av automatisk tilgangsstyring til programmet for Regional 
klinisk løsning (RKL) og følger deres implementeringsplaner. 

 

Selvbetjeningsløsning for bestilling av tilganger (BAT) 

 Prosjektet leverer en løsning som skal forenkle tilgangsbestillinger og gi en bedre oversikt 
over tilganger som er gitt. Tjenesten skal erstatte funksjonene som i dag ligger under 
«Tilganger» i løsningen «Min Sykehuspartner». Dersom en bruker skal ha tilganger utover 
det man har fått gjennom automatisert tilgangsstyring, kan dette bestilles gjennom denne 
løsningen. 

 

Tilgangsstyring av privilegerte tilganger i Active directory (TiPAD)  

 Det er delegeringsgruppene i Active directory (AD) som en bruker er medlem i som 
bestemmer hvilke tilganger man har. Prosjektet har utarbeidet ny felles navnestandard som 
gir entydighet og bedre kontroll over hvilke tilganger en bruker får gjennom medlemskap i en 
gruppe. I tillegg skal prosjektet rydde i sikkerhetsgrupper med utvidete tilganger og etablere 
rollekatalog for privilegerte tilganger.  

 

Konsolidering og sikring av driftsarbeidsflater (KOSAD) 

 Bredding av standardisert driftsplattform i Helse Sør-Øst er en del av Helse Sør-Øst RHF sin 
strategi for en helhetlig og strømlinjeformet infrastruktur i regionen, på tvers av 
helseforetak. 

 

IAM-arkitektur 

 Prosjektet skal etablere et målbilde for identitets- og tilgangsstyring (IAM) og bistå 
programmene i Helse Sør-Øst med avtalte leveranser innenfor IAM-arkitektur. Dette for å 
sikre at løsninger og prosesser som velges passer inn i et helhetlig IAM-målbilde. 

 

Håndtering av data for organisasjonsendring og tilgangsstyring (Rågot) – startet opp i perioden 

 Prosjektet skal etablere en løsning for å kunne koble og overføre organisasjonsdata og 
stillingskodeverk med tilhørende rolleliste (grunndata og kodeverk) til fagsystemer basert på 
IdM, slik at man får en trygg og effektiv prosess for håndtering av organisasjonsendring og 
tilgangsstyring. Det er mål at løsningen skal ha en høy grad av automatisering. 

 

2.2 Overordnet status 

Programmet har ved utgangen av første tertial en portefølje på til sammen sju aktive prosjekter. 
Overordnet leverer programmet som planlagt, men enkelte prosjekter har lavere fremdrift enn 
planlagt. Dette skyldes i hovedsak avhengigheter til andre program og prosjekter. Det er iverksatt en 
rekke tiltak for å redusere programmets risiko. Prosjektene har etablert et godt samarbeid med både 
linjeorganisasjon i Sykehuspartner HF og helseforetakene, og det gjøres et betydelig 
forankringsarbeid for å sikre at det utarbeides gode tekniske løsninger, og at disse kommer til nytte 
hos sluttbrukerne. 
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Overordnet status for prosjektene Styrket autentisering og Privilegerte tilganger per første tertial 
2020 oppsummeres i tabellen under. Øvrige prosjekter rapporteres per arbeidsstrøm i henhold til 
nivå på tidligere rapporter. 

Styrket tilgangsstyring

Privilegerte tilganger (PAM) 050-2019

Styrket autentisering (SA) 041-2019

Øvrige prosjekt innen 

Styrket tilgangsstyring

Sikkerhetsplattform

Sikkerhetsplattform Levert

Personvern

Personvern Levert

Risiko

Risiko Levert

Overordnet status 

prosjekter i gjennomføring

Status 

3.tertial 2019
Ressurser Gevinst Styresak

Status 

1.tertial 2020

Interessent-

involvering
Tid/Fremdrift Kostnad Omfang Risiko

 
Tabell 4: Overordnet status for prosjektene Styrket autentisering og Privilegerte tilganger, samt øvrige prosjekter innenfor området Styrket 

tilgangsstyring per 30. april 2020. 

 

2.2.1 Status og tiltak for prosjekter med høy risiko 

Prosjekt Privilegerte tilganger (PAM) 

 Prosjektet PAM har en kritisk avhengighet til leveransen Sikker sone fra STIM-programmet. 

Denne sonen er etablert, men den kan ikke tas i bruk av prosjektet før kritiske støttetjenester 

er på plass. Disse tjenestene omfatter blant annet rutiner for bruk, drift og forvaltning, 

prosess for autentisering av brukere (PKI) og overvåkning av bruk. Prosjektet hadde planlagt 

å ta i bruk Sikker sone i desember 2019. Støttetjenestene er ventet ferdig og overlevert til 

linjeorganisasjonen før sommeren, og dermed ligger det til rette for at prosjektet kan 

produksjonssette PAM-løsningen på Sikker sone medio august. Sluttdato for prosjektet må 

som følge av forsinkelsene utsettes fra ultimo oktober til ultimo november. 

Prosjekt Styrket autentisering (SA)  

 Leveransen Sikker sone er også på kritisk linje for prosjektet SA. Dette prosjektet skal 

etablere en regional autentiseringstjeneste i Sikker sone som skal kunne tilby autentisering 

av brukere som skal bruke den nye PAM-løsningen. Autentiseringstjenesten må være 

etablert innen medio august. Tjenesten er én av flere leveranser fra prosjektet og 

omrokkering av arbeidsoppgaver innad i prosjektet gjør at sluttdato foreløpig ikke blir 

påvirket av forsinkelsene på Sikker sone.  

Begge prosjektene har tett dialog med STIM-programmet. 

Programmets overordnede risiko er beskrevet i kapitel 2.5 Risikovurdering. 
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2.3 Fremdrift 

I figuren under fremgår overordnet plan for prosjektene i ISOP.   

   

Figur 3: ISOP-leveranseplan for aktive prosjekter i første tertial 2020. 

 

2.3.1 Oppnådde milepæler og leveranser første tertial 2020 i program ISOP 

Programmet har nådd følgende faseoverganger i første tertial:  

Styrket tilgangsstyring  

 Konseptfase for prosjektet Håndtering av data for organisasjonsendring og tilgangsstyring 
(Rågot) ble startet opp (BP1) gjennom beslutning i programstyret 23. januar 

 Prosjektet Automatisk tilgangsstyring (IdM-ibruktakelse) ble avsluttet (BP5) gjennom 
beslutning i programstyret 23. april. 

 

Milepæler og leveranser for prosjekter i første tertial:  

Styrket tilgangsstyring 

 Selvbetjeningsløsning for bestilling av tilganger (BAT) ble produksjonssatt ved Oslo 
universitetssykehus HF 27. februar. Med denne løsningen kan de ansatte bestille tilganger 
utover dem som tildeles automatisk basert på rolle og organisasjonstilhørighet. Sporbarhet 
på tildelingsprosessen ivaretas også i løsningen, slik at man i ettertid kan se hvem som 
tildelte tilganger til hvem og til hva.  

 Produksjonssetting av BAT Sensitive mapper på Oslo universitetssykehus HF 6. februar og 
BAT Avslutte tilgang (feilretting) 20. februar 

 Selvbetjeningsløsning for bestilling av tilganger (BAT) ble produksjonssatt hos 
Sykehuspartner HF 23. april 

 IAM-målarkitektur frem mot 2023 ble lagt frem og godkjent i Sykehuspartners arkitekturråd 
16. mars. Dette dokumentet viser hvilke kapabiliteter Sykehsupartner HF må levere for at 
helseforetakene skal få mulighet til en trygg og effektiv samhandling internt og med andre 
helseforetak i regionen, men også med eksterne helseaktører (kommunale, regionale, 
nasjonale og private). 
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 IdM-integrasjon ble overlevert til Sykehuspartner HF 31. mars. Løsningen gjør det mulig å 
tildele tilganger til kliniske og administrative systemer automatisk basert på rolle og 
organisasjonstilhørighet 

 Fysiske servere for bruk til dynamiske driftsarbeidsflater (Admin desktop) for ansatte og 
innleide administratorer i Sykehuspartner HF ble ferdigstilt 8. januar, slik at arbeidsflatene 
kan produksjonssettes og piloteres 

 Den dynamiske driftsarbeidsflaten Admin desktop ble produksjonssatt for ansatte i 
Sykehuspartner HF 15. mars. Med denne løsningen vil systemadministratorene i 
Sykehuspartner HF kunne nå alle nødvendige driftsverktøy fra sin personlige arbeidsflate. 

 Teknisk og funksjonelt design av løsning for privilegerte tilganger (PAM) ble ferdigstilt 
31. januar 

 Informasjons- og opplæringsmateriell for brukere som skal delta i pilot for PAM-løsningen ble 
ferdigstilt 27. februar 

 Prosedyre for identifisering av egne ansatte basert på elektronisk identitet (eID) ble 
produksjonssatt i Helse Sør-Øst 27. februar. Dette vil gjøre organisasjonen i stand til å 
kontrollere at egne ansatte er identifisert i henhold til eIDAS-krav og dette vil kunne danne 
grunnlag for tillit mellom helseforetakene i Helse Sør-Øst og ut mot andre helseaktører 

 Produksjonssetting av funksjonalitet i IdM for registrering av utført identifisering – både for 
egne ansatte og for ansatte hos leverandører 27. februar 

 Regional prosedyre for identifisering av ansatte hos leverandør ble overlevert til 
Sykehuspartner HF 6. mars 

 Infrastruktur for regional autentiseringstjeneste (PingFederate) ble etablert i den nye 
plattformen Sikker sone 31. mars 

 Anskaffelsesprosess for uttesting av FIDO2-teknologi for autentisering av personell på 
sikkerhetsnivå Betydelig startet opp 27. mars 

 Produksjonssetting av rolleregister for privilegerte leverandørtilganger hos Sykehuspartner 
HF 6. februar 
 

2.3.2 Planlagte milepæler og leveranser andre tertial 2020 i program ISOP 

Planlagte faseoverganger i 2. tertial:  

Styrket tilgangsstyring  

 Prosjektene Bestilling av tilganger (BAT), IAM-arkitektur, Konsolidering og sikring av 
driftsarbeidsflater (KOSAD) og Tilgangsstyring av privilegerte tilganger i AD (TiPAD) avsluttes 
(BP5) i perioden. 

 ISOP programmet leverer sluttrapport og avsluttes i perioden. 

Milepæler og leveranser for prosjekter i 2. tertial: 

Styrket tilgangsstyring 

 Produksjonssette løsning for bestilling av privilegerte tilganger sammen med rollebibliotek 
for Sykehuspartner HF 7. mai 

 Produksjonssette av BAT Tjenestespesifikk tilgang 15. juni 

 Beslutte oppstart av planleggingsfase (BP2) for Håndtering av data for organisasjonsendring 
og tilgangsstyring 14. mai 

 IAM-krav forventes godkjent av informasjonssikkerhetsleder 11. mai 

 Vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA) for PAM-løsningen skal legges frem for 
godkjenning hos HR-direktør 6. mai 

 IAM Blueprint skal overleveres til Sykehuspartner HF 30. juni 

 IAM-behovsanalyse forventes godkjent 1. juni 
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 Produksjonssette automatisk tilgangsstyring (IdM-integrasjon) for prosjekt- og 
porteføljestyringsverktøyet Clarity PPM ved Akershus universitetssykehus HF, Oslo 
universitetssykehus HF og Sykehusapotekene HF basert på føderert sikkerhet 28. mai 

 De dynamiske driftsarbeidsflatene Admin desktop og Forvalterdesktop skal overleveres til 
Sykehuspartner HF 15. juni 

 Starte pilotering av løsning for administrasjon av privilegerte tilganger (PAM) for en 
begrenset brukergruppe i Sykehuspartner HF 17. august 

 Inngå avtale med Norsk Helsenett SF om bruk av HelseID i Helse Sør-Øst 1. juni. Det vil gjøre 
det mulig for helsepersonell i Helse Sør-Øst å bruke deres plattform for samhandling med 
nasjonale tjenester 

 Regional autentiseringstjeneste skal overleveres til Sykehuspartner HF 1. juni 

 Produksjonssette tilgangsstyringsmodell for privilegerte tilganger i felles Active directory (AD) 
på dagens plattform for alle helseforetak med unntak av Akershus universitetssykehus HF 
7. mai 

 Produksjonssette tilgangsstyringsmodell for privilegerte tilganger i felles Active directory (AD) 
på dagens plattform for Akershus universitetssykehus HF 28. mai 

 Import av manuelt tildelte ordinære tilganger fra BAT skal gjennomføres for hele Helse Sør-
Øst 28. mai 
 

Prosjektene Privilegerte tilganger (PAM) og styrket Autentisering (SA) er i gjenomføringsfase og har 
aktiviteter etter sommeren og blir overført til Program STIM fra 1. juni 2020. 
 
Prosjektet Håndtering av data for organisasjonsendring og tilgangsstyring er i planleggingsfase og 
overføres til ny prosjekteier fra 1. juni 2020. 

 
 
2.4 Økonomi  

I det følgende rapporteres overordnet økonomi for programmet. Økonomistatus per første tertial 
framgår av tabellen under og viser kostnader hittil i år sammenliknet med periodisert budsjett hittil i 
år og programmets forventede kostnader for 2020 sammenliknet med årets budsjett. Tallene er 
oppgitt i millioner kroner. 

Økonomi      
(mill. kroner) 

Regnskap 
hittil i år 

Budsjett 
hittil i år 

Prognose 
2020 

Budsjett 
2020 

Investering 21,6 25,8 41,9 40,8 

Drift 6,2 9,0 11,8 14,3 

Totalt 27,7 34,7 53,7 55,1 

Tabell 5: Regnskap mot periodisert budsjett hittil i år og prognose mot budsjett 2020. 

Regnskap per første tertial viser et underforbruk på 7,0 millioner kroner. Underforbruket skyldes i 
hovedsak lav aktivitet i prosjektene Privilegerte tilganger (PAM) og Styrket autentisering (SA) som 
følge av forsinkelsen på leveransen Sikker sone fra STIM-programmet, som disse prosjektene er 
avhengig av.  

Programmet forventer et samlet underforbruk på 1,4 millioner kroner for 2020 målt mot budsjett.  

Total prognose målt mot budsjett, styringsramme og kostnadsramme for styregodkjent prosjekter er 
vist i tabellen under. Tallene er oppgitt i millioner kroner. 
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Prosjekt  Grunnkalkyle 
(budsjett) 

Styrings-
ramme 

Kostnads-
ramme 

Forbrukt 
pr. 30.4.20 

Prognose 
totalt 

Beslutningsdokumenter 

Styrket 
autentisering 

33,7 34,9 37,1 21,8 31,2 Styresak 041-2019 og  
godkjenning av 
investeringsbeslutning 
fra Helse Sør-Øst RHF 
19. september 2019 

Privilegerte 
tilganger 

19,0 19,3 19,7 15,5 22,2 Styresak 050-2019, 012-
2020 og 033-2020 

Tabell 6: Totalprognose mot budsjett, styringsramme og kostnadsramme per prosjekt. 

Prosjekt PAM må som følge av forsinkelser søke om utvidet budsjett og fullmakt. Dette fremmes i 
egen sak (jf. Sak 033-2020). 

Status per første tertial på fremdrift (realisert verdi) er vist i tabellen under. Tallene er oppgitt i 
millioner kroner. 

Prosjekt  Budsjett 
hittil 

Regnskap 
hittil 

Realisert 
hittil 

Styrket autentisering 31,4 21,8 20,8 

Privilegerte tilganger 17,9 15,5 13,8 

Tabell 7: Realisert verdi og påløpte kostnader mot budsjett hittil per prosjekt. 

 

Total kostnadsramme, styringsramme, budsjett, prognose og påløpte kostnader for styregodkjent 
prosjekt er vist i diagrammet under. Tallene er oppgitt i millioner kroner. 

 
Figur 4: Total kostnadsramme, styringsramme, budsjett, prognose og påløpte kostnader for styregodkjente prosjekt (tall i millioner kroner).   

 
2.5 Risikovurdering 

Risikovurderingene er basert på rapportering fra prosjektene. Program ISOP inngår også i 
Sykehuspartner HFs tertialvise gjennomgang av virksomhetsovergripende risiko, som redegjøres for i 
vedlegg 1 i denne sak. Overordnede risikobilde for programmet er: 
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Figur 5: Risikobilde i program ISOP. 

 

Detaljert beskrivelse av risiko, tiltak og status er gitt i det følgende: 

# Risiko Tiltak Status 

1 Avhengighet til leveranser 
fra andre prosjekter i 
regionen kan føre til at 
programmets leveranser 
blir forsinket, blir mer 
kostbare eller ikke spiller 
sammen med andre 
leveranser i regionen. 

 Kartlagt og registrert 
avhengigheter.  

 Kontinuerlig følger opp og 
fortløpende avdekker nye 
avhengigheter ved å ha 
regelmessig dialog med 
program og prosjekter.  

 Opprettet samarbeidsarena 
med STIM og program for 
Regional klinisk løsning (RKL) 
for å styrke kontrollen på 
avhengigheter mellom 
programmene. 

Registrene over 
avhengigheter holdes 
kontinuerlig oppdatert. 
Samarbeidsarena mellom 
STIM og ISOP er etablert og 
møter avholdes ukentlig. 
Samarbeidsarena mellom 
RKL og ISOP er etablert og 
møter avholdes jevnlig. 

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. 

- Gevinster og gevinsteiere er 
identifisert, og ansvaret for 
gevinstene overlevere til 
dem.  

- Bistå med å lage planer for 
realisering av gevinstene. 

- Utarbeide KPI som kan 
benyttes av 
linjeorganisasjonen 

Gevinstplaner for alle 
områdene er opprettet og 
gevinsteier har fått 
fremlagt gevinstplanene for 
sitt område. 
Gevinstrealisering vil bli 
vektlagt i 
overleveringsprosessen. 
Det er foreslått KPI-er for 
bruk i 
virksomhetsrapporteringen. 

3 Manglende linjeressurser 
til drift og forvaltning av 
leveransene fra ISOP kan 

- Programmet har styrket 
arbeidet innenfor 
endringsledelse for å bistå 

Samarbeidsmøter med de 
områdene i linje-
organisasjonen som blir 
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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. 

linjeorganisasjonen, spesielt 
innenfor IAM-område, slik at 
de forstår og er beredt til å 
ta imot leveransene fra ISOP. 

mest berørt av ISOP sine 
leveranser er identifisert, 
og møter avholdes jevnlig. 
Planer for hvilke tiltak 
linjeorganisasjonen må 
igangsette er lagt, og 
gjennomføring av planene 
er i startfasen. 

4 Ny risiko: Manglende 
kapasitet i 
linjeorganisasjonen på 
sentrale fagområder kan 
føre til at lav deltakelse i 
prosjekt, som kan føre til 
forsinkelser på 
prosjektenes leveranser.  

 Prosjektene og programmet 
melder inn behov, hjelper til 
med organisasjonsutvikling, 
effektivisering av arbeids-
prosesser, og legger 
regelmessig frem forslag til 
tiltak for å bedre 
ressurssituasjonen. 

Overordnet 
ressurssituasjon er for 
øyeblikket tilfredsstillende, 
men mangel på enkelte 
nøkkelressurser skaper 
problemer for 
gjennomføring av 
enkeltoppgaver i 
prosjektene. Prosjektet 
Styrket autentisering er 
særlig rammet av dette, 
men prosjektet 
opprettholder likevel 
sluttdato 

5 Ny risiko: Utbredelse av 
COVID-19, høynet 
beredskap og streng 
endringskontroll kan føre 
til at ressurser blir syke, at 
ressursene blir trukket ut 
av prosjekter, at 
produksjons-setting blir 
utsatt, at kostnader øker, 
at prosjekt-aktivitetene 
må utsettes og i ytterste 
konsekvens at prosjekter 
må stanses. 

 Prosjektene forsøker å få tak 
i erstatningsressurser, re-
allokerer av 
arbeidsoppgaver, re-
planlegger gjenværende 
aktiviteter og tar ned 
aktiviteter på en kontrollert 
måte ved å sikre verdier og 
dokumentere utført arbeid 
for på den måten å unngå 
eller redusere tap (Sunk 
cost). 

Programmet opplever ikke 
at Koronapandemien 
skaper problemer for 
prosjektenes arbeid for 
øyeblikket, men 
situasjonen overvåkes 
kontinuerlig. 

Tabell 6: Tiltaksliste for håndtering av risiko i program ISOP. 

 

 


