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Saksgang: 

Styre Møtedato 

Styret Sykehuspartner HF 17. juni 2020 

 
 
 
SAK NR 044-2020 
 
 
PROSJEKT SIKKERHETSSONE, PROGRAM STIM – REVIDERT PLAN OG BUDSJETT 
 
 
Forslag til vedtak 
 

1. Styret gir sin tilslutning til revidert plan og økning i investeringsbudsjettet for prosjekt 
Sikkerhetssone til 30,7 millioner kroner, med styringsramme på 31,2 millioner kroner og 
kostnadsramme på 32,7 millioner kroner, slik at prosjektet kan sluttføres. Beløpene er inklusive 
mva. Kostnadene foreslås dekket gjennom omdisponering av budsjett innen program STIM. 
 

2. Styret ber administrerende direktør avklare fullmakt til omdisponering av investeringsmidler for 
prosjekt Sikkerhetssone innenfor Sykehuspartner HF sitt investeringsbudsjett med Helse Sør-

Øst RHF.  

 

 

 

Skøyen, 10. juni 2020 

 
 
 
Gro Jære 

administrerende direktør 
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1. Hva saken gjelder 

Prosjekt Sikkerhetssone har som redegjort for i sak 031-2020 gått ut over godkjent kostnadsramme 
på 16,3 millioner kroner, jf. sak 042-2019. Gjenstående investeringer er satt på hold og prosjektets 
pådrag er redusert til et minimum inntil revidert plan og finansiering er godkjent.  
 
Denne saken omhandler fullmakt til å ferdigstille prosjekt Sikkerhetssone og er en oppfølging av 
styrets vedtak i sak 031-2020, 27. mai 2020 (foreløpig protokoll); Styret ber om at administrerende 
direktør legger fram revidert plan og budsjett for prosjekt sikkerhetssone i neste styremøte før 
ytterligere investeringer gjennomføres. 
 

1.1. Status 

Prosjekt Sikkerhetssone startet gjennomføringsfasen i juni 2019. Prosjektet var planlagt ferdigstilt og 
overført til linjen i løpet av første kvartal 2020. Prosjektet har levert testmiljø for Privilegert 
tilgangsstyring (PAM) og Styrket autentisering (SA). Ferdigstilling av produksjonsmiljø pågår, men er 
vesentlig forsinket.   
 
Sykehuspartner HF har gjennomgått leveranseplanen og gjort en kvalitetsvurdering av prosjektets 
leveranse. Følgende årsaker til forsinkelsen er identifisert:   

 Tilleggsbestillinger fra program ISOP prosjektene PAM og SA. Etableringen av sikker sone startet 
mens de to prosjektene var i tidlige fase og prosjektene har kommet med tilleggsbestillinger og 
nye krav. Behov for endringer og avklaringer har tatt tid, og medført forsinkelser og usikkerhet 
rundt omfang og avhengigheter for prosjektets leveranser.  

 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 
sterkt undervurdert. Dette har ført til merarbeid og forsinkelser.   

 Det har oppstått uforutsette problemer knyttet til forsinkede utstyrsleveranser. I disse tilfellene 
har det blitt etablert mellomløsninger. Dette har medført ekstra arbeid og forsinkelser. Det har 
videre vært utfordringer med å få tilstrekkelig ressurser, og fremdriften har blitt forsinket av at 
prosjektets nøkkelressurser ble båndlagt til koronarelaterte tiltak i mars og april.   

 Det har ikke vært god nok omfangs- og endringsstyring i prosjektet. Det har medført uklare 
prioriteringer og manglende leveransepresisjon på dokumentasjon og prosesser. 
Problemstillinger har ikke blitt tidsmessig eskalert til å få en rettidig behandling av 
omfangsendringene.  

2. Handlingsalternativer 

Prosjekt Sikkerhetssone understøtter viktige tiltak for styrket informasjonssikkerhet og er videre en 
viktig byggekloss i realiseringen av felles plattform. Det anbefales derfor å sluttføre prosjektet så 
snart som mulig. Å stoppe prosjektet vil få store negative konsekvenser og er ikke utredet nærmere. 
I påvente av finansieringsfullmakt avventes ytterligere investeringer, og aktivitetene er nedskalert til 
et minimum. Det vil si at det er kun aktiviteter som er nødvendige for å hindre ytterligere 
forsinkelser på oppstart av pilot i prosjekt PAM som gjennomføres.  
 
Plan for gjenstående aktiviteter etter at finansiering er godkjent:  

 August: Overlevering og samdriftsperioden mellom prosjektet og linjen  

 August og september: Sluttføre implementering av overvåkning  

 August og september: Sluttføre implementering av PKI 

 September: Installasjon som legger til rette for å automatisere patching av virtuelle servere 
(ny release fra leverandør) 

Planen forutsetter at finansieringen godkjennes i løpet av juni 2020.  
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For å styrke prosjektet har administrerende direktør utpekt ny prosjekteier fra linjen, som skal gi 
prosjektet tydelige prioriteringer, gjøre nødvendige avklaringer mot andre prosjekt eller linje og 
sørge for at prosjektet sluttføres. Gjenstående aktiviteter er å komplettere produksjonsmiljøet og å 
etablere et redundant miljø. Videre arbeides det med nødvendig dokumentasjon av tjenesten. Det 
er igangsatt tett oppfølging av aktiviteter og tidsbruk fra programledelsen og prosjekteier hvor 
fremdrift, leveranser og kostnader vil følges opp på ukesbasis. Prosjektet er fra april underlagt ny 
programleder som har vært programleder for program ISOP det siste året, og er dermed godt kjent 
med problemstillingene. Videre er det gjort endringer i prosjektledelsen og ekstern prosjektleder er 
faset ut.  

Sikkerhetssonen er en viktig del av regional felles plattform. Det vil være naturlig at flere sentrale 
driftssystemer etter hvert flyttes til sikkerhetssonen. Det må utarbeides selvstendige business case 
for hvert enkelt system, og migreringsjobbene er ikke en del av omfanget eller leveranseplan for 
dette prosjektet. Prosjektet skal derimot etablere en dreiebok for migrering til sikkerhetssonen, som 
kan anvendes når en slik migrering skal gjennomføres. Utvidelse av PAM-løsningen til flere 
brukergrupper vil også kreve endringer. Programmet og forvaltningsmiljøet vil foreta en nærmere 
vurdering av dette og vurdere hensiktsmessig organisering av det videre arbeidet.  

2.1. Økonomi 

Prosjektet har en kostnadsramme på 16,3 millioner kroner, jf. styresak 042-2019. Prosjektet har ikke 
hatt god omfangskontroll, og det er påløpt kostnader ut over fullmakten som er gitt. Ved utgangen 
av mai er det påløpt 22,7 millioner kroner, og prosjektet har identifisert ytterligere behov for 
finansiering. Kvalitetssikringen av planene og estimatene for ferdigstillelse av prosjektet er 
gjennomført. Revidert plan viser en økning på budsjett til 30,7 millioner kroner, med estimert 
styringsramme på 31,2 millioner kroner og kostnadsramme på 32,7 millioner kroner.  
 

3. Administrerende direktørs vurdering  

Formålet med prosjekt Sikkerhetssone er å legge til rette for å ta i bruk leveransene privilegert 
tilgangsstyring (PAM) og styrket autentisering (SA) fra program ISOP. Disse er viktige tiltak for styrket 
informasjonssikkerhet og er videre viktige byggeklosser i realiseringen av felles plattform. Det er 
derfor viktig å sluttføre prosjektet for å unngå ytterligere forsinkelser i disse prosjektene. 
Administrerende direktør ser alvorlig på at fullmaktene er overskredet, og har iverksatt tiltak for 
bedre styring og kontroll av prosjektet og bedere samordning med prosjektene som har 
avhengigheter til leveransene. 
 
Administrerende direktør ber om fullmakt til økning i investeringsbudsjettet for prosjekt 
Sikkerhetssone til 30,7 millioner kroner, slik at prosjektet kan sluttføres. Tilhørende styringsramme 
er 31,2 millioner kroner og kostnadsramme 32,7 millioner kroner. Beløpene er inklusive mva. 
Administrerende direktør vil gå i dialog med Helse Sør-Øst RHF om finansieringsfullmakt. 
 
 
 


