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Saksgang: 

Styre Møtedato 
Styret Sykehuspartner HF 17. juni 2020 

 
 
 
SAK NR 043-2020 
 
 
TRANSFORMASJON OG OPPGRADERING TIL WINDOWS 10 – REVIDERT LEVERANSEPLAN OG 
KOSTNADSOMFANG 
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Styret erkjenner at Windows 10 prosjektet har et applikasjonsomfang, en variasjon og 
kompleksitet langt utover opprinnelige forutsetninger. Styret erkjenner videre at det som 
startet som et Windows 10 oppgraderingsprosjekt har blitt til et omfattende 
transformasjons- og standardiseringsprosjekt. Transformasjonen og Windows 10 
oppgradering er helt nødvendig for fremtidig forvaltning og drift i regionen. 
 

2. Styret godkjenner basert på dette forslag til revidert leveranseplan for prosjekt Windows 
10 som dekker et omfang på oppgradering av om lag 50 000 klienter, og ber 
administrerende direktør avklare finansieringsfullmakt pålydende grunnkalkyle på 414 
millioner kroner, styringsramme på 459 millioner kroner og kostnadsramme på 490 
millioner kroner for prosjekt Windows 10 med Helse Sør-Øst RHF. Kostnadene for 2020 
foreslås dekket gjennom omdisponering av budsjett innen program STIM, der 
investeringene foreslås overført fra prosjekt Felles plattform. Styret ber administrerende 
direktør avklare dette med Helse Sør-Øst RHF.  

 

3. Styret ber administrerende direktør om å aktivt søke etter kompetanse og kapasitet 
innen applikasjonstilrettelegging for å redusere tid og kostnader mest mulig, herunder 
også i IKT-miljøene ute på helseforetakene i Helse Sør-Øst. 
 

4. For å redusere tid og kost for oppgradering ber styret administrerende direktør om å 
prioritere gjennomføringen av arbeidet med standardisering og sanering av 
applikasjonsporteføljen. Dette skal skje i dialog med Helse Sør-Øst RHF og 
helseforetakene. Styret ber om at det settes et mål om en reduksjon av 
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applikasjonsporteføljen innen IKT-området med minimum 50% i de neste 24 måneder: 
Styret ber om at følgende legges til grunn for å nå målet; 

a. Utarbeide forslag til regionale føringer for applikasjonsporteføljen som legges 
frem for eier, herunder krav til standardisering og konsolidering, kriterier for 
innføring av nye applikasjoner og kriterier for sanering.  

b. Legge frem forslag for eier og systemeiere om standardisering og sanering 
innenfor de ulike kliniske fagområdene. 

c. Sanere applikasjoner som bidrar til høy uønsket grad av variasjon i regionen. 
d. Forbedre rutiner for å vurdere behov fra helseforetakene om innføring av nye 

applikasjoner for å sikre at porteføljen ikke vokser uhensiktsmessig. 
 

 
 

 
 

Skøyen, 14. juni 2020 
 
 
Gro Jære 
administrerende direktør 
 
Vedlegg 
Prosjektplan 
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1. Hva saken gjelder 

Helse Sør-Øst skal oppgradere om lag 68 000 klienter fra Windows 7 til Windows 10. Prosjekt 
Windows 10 ble etablert i Sykehuspartner HF primo 2018 jf. Styresak 036-2018 og godkjent med 
finansiering i august 2018, jf. styresak 063-2018 i Helse Sør-Øst RHF. Per 5. juni 2020 har 
prosjektet oppgradert om lag 8 400 klienter, og om lag 1 300 applikasjonskomponenter er 
tilrettelagt for Windows 10. 

Prosjektet har avdekket et vesentlig større antall applikasjoner, større variasjon og kompleksitet 
enn det som lå til grunn for opprinnelige planer, og har derfor vesentlige avvik fra opprinnelig 
plan. Prosjektet har som redegjort for i sak 031-2020 gått ut over godkjent kostnadsramme på 
190 millioner kroner. Vesentlige avvik innen prosjektets tidsplan og omfang er omtalt i 
virksomhetsrapporter siden april 2019. Reviderte planer er lagt frem for styret 24. september 
2019 jf. sak 059-2019 og deretter i sak 025-2020 der styret i Sykehuspartner HF godkjente 
revidert plan og ba om at videre finansiering av prosjekt Windows 10 ut 3. kvartal 2020 skulle 
avklares med Helse Sør-Øst RHF. I den påfølgende dialogen gjorde Helse Sør-Øst RHF, i brev 
datert 30. april 2020, det klart at det totale kostnadsomfanget må legges frem til godkjenning; 

 
Det totale kostnadsomfanget må legges frem for behandling sammen med en 
leveranseplan og milepæler som danner grunnlag for kostnadsomfanget. 

 
Videre ble det 22. mai 2020 klart at finansiering basert på revidert plan lagt frem i september 
2019 ikke er godkjent av Helse Sør-Øst RHF, da søknad om finansieringsfullmakt ved en 
administrativ feil i Sykehuspartner HF ikke er oversendt til eier. Dette er omtalt i sak 031-2020 av 
27. mai 2020, sammen med en redegjørelse for viktigheten av gjennomføringen av 
oppgraderingen, der informasjonssikkerhet er en viktig driver.  
 
Denne saken er en oppfølging av dialogen med Helse Sør-Øst RHF, og vedtaket i Sykehuspartner 
HFs styret i sak 031-2020, 27. mai 2020, vedtakspunkt 6 (foreløpig protokoll): 

  
Styret tilslutter seg vurderingen om at hensynet til informasjonssikkerhet er så tungtveiende 
at oppgraderingen til Windows 10 må fortsette, selv om økonomisk fullmakt er overskredet. 
Styret legger vekt på at det ikke foreligger noe akseptabelt alternativ til å gjennomføre 
oppgradering til Windows 10. Prosjektet rapporteres å være operativt under kontroll og ha 
god fremdrift, men mangler noe arbeid før en ny totalplan for resterende gjennomføring 
foreligger. Prosjektet vil i perioden frem til ny plan foreligger være noe nedskalert. Det gir 
ingen økonomisk gevinst å bremse prosjektet ytterligere for en kort periode, og 
merkostnadene ved en stopp og restart anses som høye. Styret tilslutter derfor å fortsette 
prosjektet innenfor rammen av prognosen for juni, og frem til plan for hele prosjektet, 
inklusive budsjett, foreligger. Ny plan for prosjektet bes lagt frem innen neste styremøte. 
Styret understreker at det ikke må inngås nye forpliktelser før fullmakt er gitt. Styret ber 
administrerende direktør orientere Helse Sør-Øst RHF om vedtaket. 
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2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  

2.1 Bakgrunn  

Oppgraderingen fra operativsystemet Microsoft Windows 7 til Windows 10 er en forutsetning 
for økt sikkerhet og standardisering, enklere drift og forvaltning og bedre livssyklushåndtering av 
applikasjonsporteføljen i Helse Sør-Øst.  

 
Mer enn et Windows 10-prosjekt. 
Prosjektet har måttet gjøre vesentlig mer enn det som inngår i et normalt Windows 10- 
oppgraderingsprosjekt, og fremstår til nå som et transformasjonsprosjekt av 
applikasjonsporteføljen i Helse Sør-Øst. Prosjektet legger et fundament som er nødvendig for 
bedre informasjonssikkerhet, men også for fremtidig standardisering og effektivisering i drift og 
forvaltning. Det er få andre å sammenligne seg med i omfang og kompleksitet, og det har derfor 
vært kontinuerlig dialog med internasjonale ekspertmiljøer som rådgivere og bidragsytere i 
prosessen. 

Gjennom kartleggingen prosjektet har gjennomført har Sykehuspartner HF fått en oversikt over 
applikasjonsporteføljen som Helse Sør-Øst aldri tidligere har hatt.  Den representerer et omfang 
og en variasjon som ikke er økonomisk bærekraftig og dermed er til hinder for videre utvikling 
innen IKT-området i regionen. 

Det var opprinnelig forutsatt å oppgradere ca. 2700 applikasjoner, mens det riktige tallet har vist 
seg å være ca. 7800. Dette er basert på følgende: 

 Om lag 2100 unike applikasjoner utgjør på grunn av flere versjoner av samme applikasjon 
et omfang på totalt 5300 ulike versjoner (applikasjonsinstanser). Når ulike 
applikasjonskomponenter som for eksempel printerdrivere inkluderes, er det per 1. 
januar 2020 om lag 7800 applikasjoner og komponenter som må tilrettelegges og pakkes 
for Windows 10. 

 Høy grad av uønsket variasjon: 
o 57% av de unike applikasjonene benyttes bare på ett helseforetak 
o Ca. 50% av applikasjonsinstansene er installert på 5 eller færre klienter; 

bygningstekniske og medisintekniske løsninger utgjør ca. 1/3 av dette. 
o Porteføljene laboratoriefag, radiologi og digital arbeidsplass har størst potensiale 

for standardisering og sanering. Disse har hhv. 360 og 376 unike applikasjoner. 

Applikasjonsporteføljen er et resultat av historikken til Helse Sør-Øst over mange år. Porteføljen 
kommer dels som et resultat av virksomhetsoverdragelse fra helseforetakene ved etableringen 
av Sykehuspartner, dels fra prosjekter og programmer, og dels ved organisk vekst og utvikling, 
der også sluttbrukere hadde anledning til å laste ned applikasjoner. Sykehuspartners 
tjenesteavtale med helseforetakene ga tidligere helseforetakene mulighet til å bestille 
applikasjoner uten at Sykehuspartner stilte drifts- og sikkerhetsmessige krav til disse. 
Tjenesteavtalen ga videre Sykehuspartner et begrenset handlingsrom til å utføre 
livssyklushåndtering av applikasjoner uten at helseforetakene godkjente dette.  

Erkjennelsen av at omfanget i realiteten er en transformasjon av applikasjonsporteføljen i Helse 
Sør-Øst, og at selve oppgraderingen til Windows 10 representerer en mindre del av dette, har 
kommet gradvis gjennom prosjektet. Ved oppstart av prosjektet i 2018 ble det fra 
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Sykehuspartner HF pekt på flere risikoområder for prosjektet, noe som også er omtalt i Helse 
Sør-Øst RHFs sak 063-2018 «Oppgradering til Microsoft Windows 10» blant annet; 

Det er usikkerhet knyttet til omfang og tilhørende kostnader for nødvendig integrering 
med øvrige deler av infrastrukturen i Helse Sør-Øst, herunder blant annet datasenter, 
nettverk, telekommunikasjon og øvrige deler av arbeidsflate. Disse kostnadene må 
vurderes og estimeres i det videre prosjektforløpet. 

I ettertid konstateres det videre at disse usikkerhetspunktene har hatt vesentlig større 
påvirkning enn opprinnelig antatt. Omfanget av applikasjonsporteføljen var avdekket før revidert 
plan ble lagt frem 24. september 2019, sak 059-2019. Det at applikasjonsporteføljen i regionen i 
tillegg hadde større variasjon og var vesentlig mer kompleks og ulik ved de respektive 
foretakene, ble ikke fullt ut forstått før pilotene var gjennomført og evaluert, og ytterligere 
analyser av applikasjonsporteføljen var gjennomført ved årsskiftet 2019/2020. Med det kom 
erkjennelsen av at volumet av applikasjoner som var pakket i 2019 ikke nådde et tilstrekkelig 
stort volum av klienter, slik som forutsatt i planen. Konsekvensen var at gjenstående 
arbeidsomfang var vesentlig større enn tidligere kjent og at tids- og ressursbehovet for 
prosjektet økte.  

 

I tillegg har følgende tidligere premisser eller forutsetninger vist seg å ikke holde:  

 Prosjektplanen ble basert på gjenbruk av pakking for Windows 7. Dette er ikke mulig 
grunnet innføringen av nytt verktøy for å kontrollere arbeidsflaten på klientene, samt 
implementering av sikkerhetskrav (Center for Internet Security Controls). Dette medførte 
at applikasjoner måtte pakkes og testes på nytt, og arbeidet ble mer omfattende. 
Følgelig ga dette en vesentlig økning i budsjettbehovet og estimatet som lå til grunn for 
budsjettet høsten 2019, jf. sak 059-2019/075-2019 var ikke tilstrekkelig. 

 Volumutrullingen måtte utsettes fordi antakelsen om «enkle» brukere/klienter ikke viste 
seg å holde.  

I tillegg var det behov for tekniske og sikkerhetsmessige avklaringer rundt nettverk og 
applikasjonsporteføljen ved Oslo universitetssykehus HF som var undervurdert. For Akershus 
universitetssykehus HF ble det prioritert å utrede om klientene kunne overføres til SIKT-
plattformen. 

 
Prosjektet har de siste månedene fulgt de planene som er lagt 
Fremdriften i prosjektet er per nå i henhold til gjeldende prognose og planene som er lagt frem 
mot sommeren 2020. Det er nå vedtatt at klientene ved Akershus universitetssykehus HF skal 
overføres til SIKT-plattformen. Dette er en viktig beslutning, og en forutsetning for å redusere de 
3 opprinnelige plattformene i Helse Sør-Øst til 2, ved at Ahus-plattformen skal inngå i ny 
modifisert versjon av SIKT-plattformen. Dette er et skritt som reduserer fremtidig variasjon og 
forenkler forvaltningen. I tillegg bidrar dette til å redusere arbeidsomfanget for Windows 10- 
oppgraderingen.  
 
Ved overføring av ansvaret for prosjektet fra STIM-programmet til linjen fra 1. juni 2020 samler 
Sykehuspartner HF ansvaret for prosjektet for oppgradering til Windows 10, initiativet i 
Sykehuspartner HF for standardisering og sanering av applikasjonsporteføljen i Helse Sør-Øst, 
samt prosjektet ASK. Videreføring av arbeidet i prosjekt ASK er i ferd med å overleveres til linjen. 
Prosjekt ASK har de siste tre årene sanert over 3500 servere, ca. 500 unike applikasjoner og ca. 
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2100 applikasjonsinstanser i regionen. Dette har som omtalt over likevel ikke vært nok, og 
Sykehuspartner HF har i 2020 opp-prioritert arbeidet med standardisering og sanering 
ytterligere, og utnyttet det samlede kompetansemiljøet og kapasiteten i prosjektet og linjen for 
å øke kvaliteten i faktabasen som er grunnlaget for oppgradering av klienter til Windows 10.  
 
Ansvaret for å utarbeide strategier for de ulike kliniske applikasjonsporteføljene, herunder 
forslag til standardisering og sanering, tilligger forvaltningsmiljøene i Sykehuspartner HF som har 
kompetanse på de respektive porteføljene. Disse vil fremover også ha ansvaret for å 
minimalisere antall applikasjoner som må tilrettelegges og pakkes for Windows 10. Windows 10-
prosjektet vil fra nå av ha ansvaret på selve oppgraderingsarbeidet innenfor omfanget av 50 000 
klienter, og samarbeide tett med forvaltningsmiljøene for å sikre tilstrekkelig standardisering 
innenfor prosjektets omfang. 
 

2.2 Vurdering av handlingsalternativer 

Følgende handlingsalternativer er vurdert: 
 

1. Legge en applikasjonsdrevet strategi til grunn, slik prosjektet la opp til frem til starten av 
2020. Dette forutsetter at tilrettelagte applikasjoner treffer et stort volum på tvers av 
helseforetakene i regionen, noe som gjennom tidligere pilotering og analyser ikke har 
vist seg å være tilfelle for porteføljen i Helse Sør-Øst. 

2. Windows 10 prosjektet leverer et størst mulig volum av oppgraderte Windows 10 
klienter så raskt som mulig. Analyser viser at dette omfatter et omfang på om lag 50 000 
klienter gjennom tilrettelegging av totalt om lag 2 500 applikasjoner. I parallell med dette 
prioriteres arbeidet med sanering og standardisering. Innenfor de områdene som har 
størst variasjon er det kritisk for at omfanget av oppgraderingen av de resterende om lag 
18 000 klientene det representerer blir kraftig redusert. Dette betyr at prosjektet 
avsluttes etter at om lag 50 000 klienter er oppgradert, og at resterende oppgradering 
skjer etter at sanering og standardisering er gjennomført. Dette alternativet er lagt til 
grunn i saken. 

3. Windows 10 prosjektet leverer oppgradering av alle klientene. På grunn av omfanget og 
variasjonen til applikasjonsporteføljen er det ikke mulig å etablere en forutsigbar 
leveranseplan med milepæler, og et budsjett med en akseptabel usikkerhet, for dette 
alternativet. Et slikt alternativ måtte legges opp med delbeslutninger og finansiering for 
hver fase. 

4. Stanse oppgraderingen. Dette representerer ikke et reelt alternativ, den viktigste årsaken 
til det er av hensyn til informasjonssikkerhet.  Jf. Sak 031-2020 

 
Windows 10-prosjektet - gjennomføringsstrategi for oppgradering av om lag 50 000 klienter 
(Anbefalt - alternativ 2) 

Vurderingene er gjort med utgangspunkt i den delen av porteføljen i regionen som har lavest 
grad av variasjon, og som dermed gir størst volum av oppgraderte klienter sett opp mot antall 
applikasjoner som må tilrettelegges og ferdigstilles for Windows 10. Simuleringene viser at 
dersom prosjektet følger en bestemt kombinasjon og rekkefølge i den videre applikasjons-
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tilretteleggingen vil prosjektet kunne ferdigstille 50 000 klienter innen 30. november 2021 ved å 
pakke totalt om lag 2 500 applikasjoner.  

Prosjekt Windows 10 planlegger å oppgradere 21 700 klienter innen 31. desember 2020 og 
resterende 28 300 klienter innen 30. november 2021.  

 

Figur 1: Tidslinje antall klienter oppgradert til Windows 10 
 

Dette er en videreføring av den pågående utrullingen ved SIKT-helseforetakene samtidig som 
applikasjonstilretteleggingen ved Oslo universitetssykehus HF starter høsten 2020.  

Det ble vurdert en alternativ utrullingsstrategi der utrullingen ved Oslo universitetssykehus HF 
skulle prioriteres først. Helseforetaket gjennomførte en omfattende sanering i forbindelse med 
omleggingen til Windows 7 som bidrar til at et relativt begrenset omfang av applikasjoner når et 
høyt antall klienter. Analysene viste imidlertid at dette alternativet ikke ville føre til en raskere 
volumøkning, videre ble risikoen vurdert til å være høyere da en forsinket utrulling ved dette 
foretaket ville forsinke hele utrullingen.  

 
Planen legger opp til følgende milepæler:  

 
Figur 2: Milepælsplan prosjekt Windows 10 
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Basert på de halvårlige detaljerte utrullingsplanene vil Sykehuspartner HF gjennom 
kommunikasjonsaktiviteter bidra til å sikre forutsigbarhet for helseforetakene mht. hvilke 
fagmiljøer som vil bli berørt til hvilke tidspunkter av utrullingen. 

De største risikoene i planen er vurdert å være manglende aksept fra helseforetakene om at 
Windows 10 klientene ikke inneholder alle applikasjonene som er på Windows 7, samt tilgang på 
applikasjonstilretteleggere. Tiltakene beskrevet om standardisering og sanering må 
gjennomføres og må avklares med eier for å redusere risikoen om manglende aksept. Planen er 
basert på et antall applikasjonstilretteleggere som vurderes å være realistisk.   

Sykehuspartner HF har iverksatt en rekke tiltak for å bidra til vellykket prosjektgjennomføring og 
redusere kostnadene i den videre utrullingen av Windows 10. Disse redegjøres det for under. 
 

Fokus på høyest mulig utrullingsvolum i forhold til arbeidsomfang 

Prosjektet Windows 10 vil i det videre arbeidet fokusere på den delen av applikasjonsporteføljen 
som har lavest grad av variasjon. Dette er basert på arbeidet med standardisering og sanering. 
De kliniske fagområdene hjertemedisin, lungemedisin, fødselshjelp og øyesykdommer gir størst 
volum av migrerte klienter ift antall applikasjoner som må tilrettelegges og pakkes for Windows 
10. Del av omfanget er også 10 000 klienter til Oslo universitetssykehus HF som kan oppgraderes 
med tilrettelegging av et relativt lavt antall applikasjoner. Dette vil også begrense kostnader 
knyttet til utvidet support på Windows 7 i prosjektperioden. 

Økt kapasitet på applikasjonstilrettelegging 

Windows 10-prosjektet vil fremover søke å øke kapasiteten på applikasjonstilrettelegging som er 
den mest kritiske innsatsfaktoren i prosjektet. Dette arbeidet stiller høye krav til å kunne 
analysere og forstå sammenhengene i applikasjonsporteføljen. Markedet for rekruttering og 
ekstern bistand innen dette fagområdet har i lengre tid vært krevende. Sykehuspartner HF vil 
aktivt fortsette å søke etter denne kompetansen, herunder også i IKT-miljøene ute på 
helseforetakene i Helse Sør-Øst. 
 

Overføring av drifts- og forvaltningsoppgaver til linjen i Sykehuspartner HF 

Driftsorganisasjonen i Sykehuspartner HF vil overta ansvaret for Windows 10 support og 
forvaltning i løpet av høsten 2020, og prosjektriggen vil da nedskaleres tilsvarende. 

Overføring av alle Ahus-klienter til SIKT-plattformen 
I samarbeid med Akershus universitetssykehus HF arbeides det med å overføre alle Ahus-klienter 
til SIKT-plattformen. Beslutning om å iverksette implementering av dette ble nylig fattet av 
ledelsen ved Akershus universitetssykehus HF. Dette vil bidra til å redusere arbeidsomfanget for 
Windows 10-prosjektet ved dette helseforetaket.   
 

Fortsatt bruk av Microsoft til ekstern kvalitetssikring 
Microsoft har frem til nå fungert som rådgiver til prosjektet, og utrullingsstrategien hensyntar 
alle anbefalinger som Microsoft har gitt med utgangspunkt i beste praksis for oppgraderinger til 
Windows 10. Sykehuspartner HF vil også fremover benytte Microsoft som rådgiver og 
kvalitetssikrer i prosjektet. 
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Håndtering av resterende klienter 

Oppgradering av den resterende porteføljen på om lag 18 000 klienter foreslås tatt ut av 
omfanget i Windows 10-prosjektet. Porteføljen består p.t. av om lag 4 800 
applikasjonskomponenter og har høy grad av uønsket variasjon og kompleksitet. Den største 
delen av porteføljen omfatter medisinskteknisk utstyr (MTU, ca. 4000 klienter) og laboratoriefag 
og radiologi (ca. 7500 klienter). I tillegg kommer ca. 6500 klienter innen fagområdene 
øre/nese/hals-sykdommer, eiendom, AMK/prehospitale tjenester og scoringsverktøy innen 
psykisk helsevern.  

MTU og annet utstyr som er koblet opp mot leverandørers installasjoner, må håndteres særskilt 
da Sykehuspartner HF ikke har kontroll på utstyrsleverandørenes Windows-strategi. Dette vil 
også henge sammen med Helse Sør-Østs utskiftnings- og fornyingsplaner av MTU- og 
laboratorium-systemer.  

I parallell med det videre arbeidet i Windows 10-prosjektet, frem til slutten av 2021, er det 
derfor viktig å få iverksatt standardisering og sanering av denne delen av porteføljen for å unngå 
et svært arbeidskrevende oppgraderingsarbeid. Størrelsen og kompleksiteten i dagens 
portefølje vurderes ikke som bærekraftig med hensyn til forsvarlig og kostnadseffektiv 
forvaltning og drift.  

Sykehuspartner HF vil derfor fremme forslag til Helse Sør-Øst RHF om at det etableres et 
overordnet mål om å redusere antall unike applikasjoner i Helse Sør-Øst med minimum 50% over 
de neste 24 måneder (medisintekniske og byggtekniske applikasjoner vurderes holdt utenfor). Til 
sammenligning reduserte Oslo universitetssykehus HF antall applikasjoner fra ca. 2500 til 611 
gjennom sanering ved overgang fra Windows XP til Windows 7 i 2016. Sykehuspartner HF 
foreslår følgende tiltak for å nå dette målet: 

 Utarbeide forslag til regionale føringer for applikasjonsporteføljen som legges frem for 
eier, herunder krav til standardisering og konsolidering, kriterier for innføring av nye 
applikasjoner og kriterier for sanering. 

 Legge frem forslag for eier og systemeier om standardisering og sanering innenfor de 
ulike kliniske fagområdene. 

 Sanere applikasjoner som bidrar til høy uønsket grad av variasjon i regionen, eksempelvis 
applikasjoner som: 

o Benyttes på færre enn 10 klienter i regionen (forslag om sanering av 
applikasjoner benyttet på færre enn 3 klienter har tidligere fått tilslutning i 
foretaksgruppen) 

o Benyttes på kun ett helseforetak 
o Ikke er registrert som del av den offisielle tjenestekatalogen til Sykehuspartner 

HF 
 

Kritiske oppgraderingsbehov som haster i denne porteføljen, vil måtte håndteres gjennom 
vanlige bestillingsrutiner mellom helseforetakene og Sykehuspartner HF. 
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2.3 Økonomi 

Prosjektet har siden oppstarten i 2018 og frem til utgangen av mai 2020 forbrukt 236 millioner 
kroner og har som omtalt over overskredet finansieringsfullmakten på 190 millioner kroner. 
Prosjektet startet opp som et oppgraderingsprosjekt, men har underveis utviklet seg til å bli et 
transformasjons- og oppgraderingsprosjekt med et langt større og nødvendig arbeidsomfang. 
Dette gjenspeiles også i kostnadsnedbrytningen for prosjektet i perioden frem til 1.juni 2020, 
som viser at bare 26 % (60 millioner kroner) av totalkostnadene er knyttet til det som skal være 
kjerneaktivitetene i et oppgraderingsprosjekt; applikasjonstilrettelegging, test og utrulling.  

Kostnadsnedbrytningen for prosjektet frem til 1.juni 2020 er vist i figuren nedenfor.  
 

  
Figur 3: Kostnadsnedbrytning for prosjektet til og med mai 2020.  
 
Kartlegging og analyse 
50 millioner kroner (21%) av totalkostnadene er knyttet til kartlegging og analyse for å etablere 
en oppdatert faktabase (grunnlagsdata) for klient- og applikasjonsporteføljen som kreves for å 
gjennomføre selve oppgraderingen til Windows 10. Faktabasen var ved oppstart av prosjektet 
forutsatt å være på plass, noe som viste seg å ikke være tilfelle. 11 millioner kroner er knyttet til 
anskaffelse av verktøy for å etablere faktabasen for prosjektet. 
 

Teknisk grunnarbeid 
97 millioner kroner (41%) av totalkostnadene er knyttet til teknisk grunnarbeid som omfatter 
utvikling og implementering av nytt teknisk design for Windows 10 for 6 ulike klienttyper; 27 
millioner kroner knyttet til klienttypene stasjonær-, bærbar-, kiosk-, fellesbruker-, MTU- og 
hybridklient. 7 millioner kroner til drift, til sammen 34 millioner kroner som normalt er en del av 
denne type oppgraderingsprosjekter. Tiltak for å imøtekomme de nye sikkerhetskravene i Helse 
Sør-Øst har kostet 5 millioner kroner.  Øvrige kostnader er knyttet til nødvendige 
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omfangsutvidelser for å få gjennomført prosjektet, eksempelvis retting av feil og avvik på 
eksisterende plattformer, nettverk og applikasjoner. 
 
 
Øvrige kostnadsposter er: 
9 millioner kroner (4%) er knyttet til support og feilretting for oppgraderte Windows 10-klienter, 
herunder håndtering av feil og mangler grunnet et ikke-standardisert Windows 7-image (ikke- 
dokumenterte lokale tilpasninger). 
 
20 millioner kroner (8%) er knyttet til prosjektledelse og administrasjon. Det har videre vært 
behov for utredninger og dialog knyttet til variasjonene i foretaksgruppen, blant annet krav om 
en egen instans av kartleggingsverktøyet for Oslo Universitetssykehus HF, testsenter for 
Sykehuset Østfold HF og analysearbeid for å flytte Ahus-klienter over til SIKT-plattformen. 

Det ble i juli 2018 søkt om en ramme til finansering av interne og eksterne ressurser i prosjektet 
på inntil 190 millioner kroner. Sykehuspartner HF mottok 27. august 2018 finansieringsfullmakt 
for å gjennomføre oppgradering av operativsystemet til Windows 10 innenfor en foreløpig 
kostnadsramme på 190 millioner kroner.  

Akkumulert per mai 2020 har det totalt medgått 236 millioner kroner, og det har som redegjort 
for over ved en administrativ feil dessverre ikke blitt fremmet ytterligere finansieringssøknader 
etter juli 2018. Det betyr at det per mai 2020 er en overskridelse på 46 millioner kroner utover 
den godkjente kostnadsrammen på 190 millioner kroner.  

 
Tabell 1: Total kostnad påløpt i prosjekt Windows 10 per mai 2020 

 

For det gjenværende arbeidet er det estimert en grunnkalkyle basert på erfaringstall i prosjektet 
frem til nå. Grunnkalkylen har sammen med underliggende planer vært kvalitetssikret internt i 
Sykehuspartner HF. I tillegg er grunnestimatet som er lagt til grunn for 
applikasjonstilrettelegging, benchmarket og verifisert mot tilsvarende hos IKT-organisasjonene i 
de andre helseregionene. Grunnestimatet tilsier at en applikasjons-tilrettelegger gjennomsnittlig 
ferdigstiller 2 oppgraderte Windows 10-applikasjoner pr. uke.   

 

 
Tabell 2: Totalt kostnadsomfang for oppgradering av klienter til Windows 10 til 30. november 2021. 

PROSJEKT WINDOWS 10
Grunnkalkyle 

MNOK

P50

Styringsramme 

MNOK

P85

Kostnadsramme 

MNOK

Godkjent kostnadsramme *) 170 190

Merforbruk 46 46

Akkumulert per mai 2020 216 236
*) Godkjent kostnadsramme på 190 MNOK inkluderer usikkerhet

PROSJEKT WINDOWS 10 Klient volum
Applikasjons-

pakke volum

Grunnkalkyle 

MNOK

P50

Styringsramme 

MNOK

P85

Kostnadsramme 

MNOK

Akkumulert per mai 20 8 400                1 300                236 236 236

Prosjekt periode jun. 20 til nov. 21 41 600             1 200                178 223 254

Oppdatert estimat Windows 10 50 000             2 500                414 459 490



 

 Side 12 av 15 

 
Grunnkalkylen på 414 millioner kroner fordeler seg som følger mellom drift og investering 
fordelt per år. 

 
Tabell 3: Grunnkalkyle fordelt på investering og drift per år.  

 
Sykehuspartner HF må be eier om fullmakt til å investere ytterligere i Windows 10. Drift og 
investeringsmidler for 2020 foreslås dekket gjennom omdisponering av budsjett innen program 
STIM. Investeringsmidler søkes omdisponert fra prosjekt Felles plattform som ligger bak plan slik 
at investeringen forskyves. Skulle det bli behov for ytterligere investeringsmidler vil styret bli 
forelagt investeringsforslag om bruk av reservert likviditet hos Helse Sør-Øst RHF i henhold til 
budsjettforutsetning for STIM. Behov for driftsmidler i 2020 vil hovedsakelig bli dekket innenfor 
budsjettrammene til program STIM, samt gjennom andre iverksatte tiltak innen Sykehuspartner 
HF. Drift og investeringsmidler for 2021 vil bli innarbeidet i neste års budsjettforslag. En 
konsekvens av dette er at det er en risiko for at tjenesteprisen vil øke. 
 

Endret omfang medfører at bruken av Windows 7 forlenges for en større andel av PC-klientene 
enn forutsatt i Økonomisk langtidsplan 2021-2024. Kostnadene for forlenget støtte fra Microsoft 
for Windows 7 inngår ikke i prosjektet. Kostnadene per klient forutsettes å øke hvert år frem til 
og med 2022, hvor Microsoft har bekjentgjort at denne type støtte ikke lenger vil tilbys. 
Sykehuspartner HF foreslår at kostnader ut over 2021 blir dekket av de helseforetak som ikke har 
sanert Windows 7-applikasjoner innen den tid. 

 

Figuren nedenfor viser kostnadsnedbrytningen for det videre prosjektet frem til november 2021 
(til høyre) sammen med tilsvarende for prosjektet frem til 1.juni 2020. Som det fremgår av 
figuren vil andelen knyttet til rene oppgraderingsaktiviteter (tilrettelegging, test og utrulling) øke 
vesentlig i kombinasjon med en kraftig økning i oppgraderte Windows 10-klienter; dette fordi 
det tekniske grunnarbeidet er gjort i tidligere faser. 

 

 

2018 2019 2020 2021 Total

Actual Actual Actual / Estimat Estimat Estimat

Drift 21                         104                       78                         71                         274                       

Investering 2                           43                         67                         28                         140                       

Grunnkalkyle 23                         147                       145                       99                         414                       

PROSJEKT WINDOWS 10

MNOK
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Figur 4: Kostnadsnedbrytning for prosjektet for perioden frem til 1.juni 2020 (t.v.) og perioden 
juni 2020 – november 2021. 
 

Gevinster 
Gevinstene ved oppgradering til Windows 10 er i hovedsak kvalitative. Den viktigste er knyttet til 
forbedret informasjonssikkerhet:  
 

 Windows 10 har langt mer sikkerhetsfunksjonalitet som enten mangler eller ikke er 
tilsvarende godt implementert i Windows 7. I følge en undersøkelse Gartner 
gjennomførte i 2016 er forbedret sikkerhetsfunksjonalitet den viktigste årsaken til at 
Microsoft-kunder oppgraderer til Windows 10. 

 

 Økt motstandsdyktighet mot ondsinnet programvare («malware») er særlig fremhevet i 
Windows 10, og gir en redusert angrepsflate for Windows 10 målt opp mot Windows 7. 
Microsoft har uttalt at det ikke gjøres aktiv programvare- eller funksjonalitetsutvikling til 
Windows 7 utover ren feilretting og sikkerhetsoppgraderinger. Nye sikkerhetsfunksjoner 
som er tilpasset for å forhindre nye angrepsvektorer, utvikles kun for Windows 10. Nye 
verktøy implementeres ikke til Windows 7, det er altså kun sikkerhetsoppdateringer til 
eksisterende verktøy som tilbys gjennom Microsofts «Extended Security Updates». 

 

 Windows 10-prosjektet i Sykehuspartner HF har tatt utgangspunkt en anbefalt beste 
praksis for sikring av Windows 10, fra Centre of Internet Security («CIS»). Ved å 
implementere CIS’ beste praksis for sikring av Windows 10 sørger prosjektet for at Helse 
Sør-Øst får en sikrere arbeidsflate uten at dette går på bekostning av brukeropplevelsen.  

 

3. Administrerende direktørs anbefaling 

Administrerende direktør erkjenner at oppgraderingen til Windows10 er et krevende prosjekt 
som har tatt mye lenger tid og kostet betydelig mer enn forutsatt. Omfanget, kompleksiteten og 
variasjonen i applikasjonsporteføljen var undervurdert. Det har videre vært nødvendig med 
teknisk grunnlagsarbeid i det omkringliggende miljøet, noe som ikke var del av de opprinnelige 
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forutsetningene for prosjektet. I tillegg er det gjennomført tiltak for økt sikring av klientplattform 
og oppdatering av Microsoft sikkerhetsinnstillinger.  

Prosjekt Windows 10 har per nå god fremdrift og følger de reviderte planene som er lagt, jf. sak 
025-2020. Administrerende direktør vurderer videre at prosjektet har gjennomført et grundig 
arbeid og fremlegger en forutsigbar plan med en akseptabel risiko for oppgradering av 50 000 
klienter til Windows 10, med tilhørende kostnader.  

Et viktig premiss for det videre arbeidet er aksept fra helseforetakene for at prosjektet vil levere 
klienter med de fleste, men ikke nødvendigvis alle nødvendige applikasjoner som de i dag har på 
Windows 7. Sykehuspartner HF vil søke å kompensere for dette ved å tilby resterende 
nødvendige applikasjoner gjennom en bestillingsportal eller lokale installasjoner som en betalbar 
tjeneste for helseforetakene. En annen risiko er mulig omfangsøkning i prosjektet grunnet 
manglende innsikt i avhengigheter mellom applikasjoner på helseforetakene. Dette har høyt 
fokus i det pågående standardiserings- og saneringsarbeidet som vil gjennomføres i parallell med 
oppgraderingen. 

 

Administrerende direktør legger vekt på at utrullingsstrategien hensyntar de anbefalinger som 
Microsoft har gitt. Sykehuspartner HF vil også fremover benytte Microsoft som rådgiver og 
kvalitetssikrer i prosjektet. 
 
Administrerende direktør har som redegjort for i sak 040-2020 gjennomgått rutinene knyttet til 
økonomistyring i program STIM, og legger stor vekt på at prosjekt Windows 10 som et prosjekt i 
linjen følges opp etter de samme forsterkede rutinene.   
 
Administrerende direktør ber om tilslutning til at oppgraderingen gjennomføres som beskrevet. 
Administrerende direktør vil gå i dialog med Helse Sør-Øst RHF for å søke finansieringsfullmakt 
pålydende grunnkalkyle på 414 millioner kroner, styringsramme på 459 millioner kroner og 
kostnadsramme på 490 millioner kroner for prosjekt Windows 10 ut november 2021. 
Kostnadene for 2020 foreslås dekket gjennom omdisponering av budsjett innen program STIM. 
Investeringsmidler søkes omdisponert fra prosjekt Felles plattform som ligger bak plan slik at 
investeringen forskyves. Skulle det bli behov for ytterligere investeringsmidler vil styret bli 
forelagt investeringsforslag og bruk av reservert likviditet hos Helse Sør-Øst RHF i henhold til 
budsjettforutsetning for STIM.  Kostnader for 2021 vil bli fremmet i Sykehuspartner HFs 
budsjettforslag 2021. 
 

Administrerende direktør vil søke å redusere tid og kostnader mest mulig blant annet ved å påse 
at prosjektet aktivt søker etter kompetanse og kapasitet innen applikasjonstilrettelegging, 
herunder også i IKT-miljøene ute på helseforetakene i Helse Sør-Øst. 

For å redusere kostnader, forenkle fremtidig drift og forvaltning og øke sikkerheten må 
omfanget av applikasjonsporteføljen i Helse Sør-Øst reduseres. Dette arbeidet pågår og 
administrerende direktør understreker viktigheten av at samarbeidet mellom Sykehuspartner 
HF, helseforetakene og Helse Sør-Øst RHF gir resultater i form av sanerte applikasjoner. Dette er 
ikke noe Sykehuspartner HF kan gjennomføre alene. Administrerende direktør anbefaler at det 
settes et mål om en reduksjon av applikasjonsporteføljen innen IKT-området med minimum 50% 
i de neste 24 måneder, og legger til grunn at Sykehuspartner HF utarbeider forslag til regionale 
føringer for applikasjonsporteføljen som legges frem for eier, herunder krav til standardisering 
og konsolidering, at Sykehuspartner HF utarbeider kriterier for innføring av nye applikasjoner og 



 

 Side 15 av 15 

kriterier for sanering. Videre vil administrerende direktør legge frem forslag for eier og 
systemeiere om standardisering og sanering innenfor de ulike kliniske fagområdene, sanere 
applikasjoner som bidrar til høy uønsket grad av variasjon i regionen og forbedre rutiner for å 
vurdere behov fra helseforetakene om innføring av nye applikasjoner for å sikre at porteføljen 
ikke vokser uhensiktsmessig. 

 
 


